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  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  - أوالً  

  تفاقيةاالالدول األطراف يف   - ألف  
لجنـة  لالثامنـة واألربعـني     ، تاريخ اختتام الـدورة      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١ حىت  -١

 يف اتفاقية مناهضة  بلغ عدد الدول األطراف،")اللجنة"ب يلي  فيمااملشار إليها  (التعذيب مناهضة
املـشار إليهـا     (وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           التعذيب

يف اقيـة    اعتمـدت االتف   وكانت اجلمعيـة العامـة قـد      .  دولة ١٥٠ ")االتفاقية" بيلي   فيما
 ٢٦ يف    االتفاقيـة   وبـدأ نفـاذ    ،١٩٨٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠املؤرخ   ٣٩/٤٦ قرارها
  .١٩٨٧يونيه /حزيران

وترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة بالدول اليت وقعت أو صدقت على االتفاقية                -٢
اللجنـة  تعترف باختـصاص     أما قائمة الدول األطراف اليت أعلنت أهنا ال       . أو انضمت إليها  

وترد يف املرفق الثالث قائمـة      .  من االتفاقية فترد يف املرفق الثاين      ٢٠املنصوص عليه يف املادة     
  . من االتفاقية٢٢و ٢١بالدول األطراف اليت أصدرت اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني 

ل وميكن احلصول على نص اإلعالنات أو التحفظات أو االعتراضات اليت أبدهتا الدو             -٣
  .(http://treaties.un.org)يتعلق باالتفاقية من موقع األمم املتحدة الشبكي  فيمااألطراف 

  لجنةال ادورت  - باء  
وقـد   .األخـري عقدت جلنة مناهضة التعذيب دورتني منذ اعتماد تقريرها السنوي            -٤
 كتب األمم املتحـدة مب) ١٠٥٧ إىل ١٠٢٠اجللسات من (السابعة واألربعون    ةقدت الدور ُع

، ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٥أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٣١من  يف الفترة   يف جنيف   
 ٧يف الفتـرة مـن      ) ١٠٩٣ إىل   ١٠٥٨اجللسات مـن    ( وُعقدت الدورة الثامنة واألربعون   

ملداوالت اللجنة يف هاتني الـدورتني يف       رد عرض   يو. ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١مايو إىل   /أيار
  .)CAT/C/SR.1020-1093(ة احملاضر املوجزة ذات الصل

  العضوية واحلضور يف الدورتني  - جيم  
أجرى االجتماع الثالث عشر للدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب املعقـود              -٥

، انتخابات لتعيني أعضاء حيلون حمل األعضاء ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨يف جنيف يوم   
وتـرد يف املرفـق     . ٢٠١١ديسمرب  / األول  كانون ٣١اخلمسة الذين انتهت مدة واليتهم يف       

  .الرابع هلذا التقرير قائمة باألعضاء ومدة واليتهم
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  أداء األعضاء الذين انتخبوا من توهم العهد الرمسي  - دال  
، أّدى السيد ساتيابوشون غوبت     ٢٠١٢مايو  / أيار ٧، املعقودة يف    ١٠٥٨يف اجللسة     -٦

 من  ١٤للمادة   وفقاً   وليهما مهام العضوية،  دوما والسيد جورج توغوشي العهد الرمسي عند ت       
  .النظام الداخلي للجنة

  املكتب أعضاء انتخاب  - هاء  
، انتخبـت اللجنـة الـسيد       ٢٠١٢مايو  / أيار ٧يف الدورة الثامنة واألربعني، ويف        -٧

كالوديو غرومسان رئيساً هلا والسيدة إساديا بلمري والسيدة فيليس غاير والسيد غزوغزيـانغ             
  . للرئيس والسيدة نورا سفياس مقررةوونغ نواباً

  جدوال األعمال  - واو  
، اعتمدت اللجنة   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣١، املعقودة يف    ١٠٢٠يف اجللسة     -٨

 بوصـفها   (CAT/C/47/1)البنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت املقدم من األمني العـام            
  .جدول أعمال دورهتا السابعة واألربعني

، اعتمدت اللجنة البنود املدرجة ٢٠١٢مايو / أيار٧، املعقودة يف ١٠٥٨لسة ويف اجل  -٩
 بوصفها جـدول    )Corr.1 و CAT/C/48/1(يف جدول األعمال املؤقت املقدم من األمني العام         

  .أعمال دورهتا الثامنة واألربعني

   أخرىاجتماعات أعضاء اللجنة يف مشاركة  - زاي  
عضاء اللجنة يف خمتلف االجتماعات اليت نظمتـها        شارك أ  النظر، الفترة قيد    خالل  -١٠

  : مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
 الثاين عشر و بروين والسيد غرومسان االجتماعفقد حضر كل من السيد أليسي  )أ(  

؛ ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢٩ إىل   ٢٧املشترك بني اللجان، الذي ُعقد يف جنيف يف الفترة من           
 ٣٠مسان أيضاً االجتماع الثالث والعشرين للرؤساء املنعقد يف جنيف يومي           وحضر السيد غرو  

  ؛٢٠١١يوليه / متوز١يونيه و/حزيران
وحضرت السيدة سفياس يف مناسبة إحياء يوم األمم املتحدة الدويل لدعم             )ب(  

  ؛٢٠١١يونيه / حزيران٢٧ضحايا التعذيب، الذي جرت فعالياته يف رام اهللا يوم 
بشأن قتل النـساء ألسـباب      يدة غايري اجتماع فريق اخلرباء      وحضرت الس   )ج(  
  ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ الذي عقد يف نيويورك يف جنسانية،
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وحضر السيد غرومسان اجتماع التشاور اإلقليمي لألمريكتني بشأن سـبل            )د(  
التعذيب ومحاية  حتسني التعاون بني األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية املعنية مبنع            

  ؛٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ و٢٩ضحايا التعذيب، واملعقود يف واشنطن العاصمة يومي 
وحضر السيد بروين اجتماع التشاور اإلقليمي ألوروبا بشأن سبل حتـسني     )ه(  

التعاون بني األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية املعنية مبنع التعذيب ومحاية ضحايا            
  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٦ و١٥تعذيب، واملعقود يف جنيف يومي ال

وحضرت السيدة بلمري اجتماع التشاور اإلقليمي ألفريقيا بـشأن سـبل             )و(  
حتسني التعاون بني األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية املعنية مبنع التعذيب ومحاية             

  .٢٠١٢فرباير / شباط٧ و٦ومي ضحايا التعذيب، واملعقود يف أديس أبيبا ي
  : ويف سياق عملية تعزيز هيئات املعاهدات  -١١

 / أيلـول ٢٠ و١٩شاركت السيدة غايري يف حلقة دراسية عقدت يـومي           )أ(  
ونظم هذه  .  الشمالية آيرلندا يف بريستول باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       ٢٠١١سبتمرب  

عمال حقوق اإلنسان التابع جلامعة بريستول وتناولت       احللقة الدراسية الرفيعة املستوى مركز إ     
مسألة تنفيذ املالحظات اخلتامية هليئات معاهدات األمم املتحدة، يف سياق عملية تعزيز هيئات 

 تنفيذ ومتابعة املالحظات اخلتامية اليت تقدمها هيئات معاهـدات          مسأليتوحبثت  . املعاهدات
ـ ر هيئات املعاهدات ذا    على دو  األمم املتحدة، مع التركيز أوالً     ا واملفوضـية يف متابعـة      هت

على إعمال األساليب واالستراتيجيات اليت تعتمدها الـسلطات        اً  املالحظات اخلتامية، وثاني  
  احلكومية وآليات املتابعة اليت تعتمدها األطراف الوطنية الفاعلة األخرى يف املنطقة األوروبية؛

ن يف اجتمـاع للخـرباء نظمتـه        وشاركت السيدة غايري والسيد غرومسا      )ب(  
، حـول   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف، يوم        

والغرض من هذا االجتماع هو إتاحـة منـرب         . الشكاوى املقدمة يف إطار هيئات املعاهدات     
مفتوح ألعضاء هيئات املعاهدات ملناقشة سبل تعزيز وتوحيد أسـاليب عملـهم القائمـة              

يتعلق بالنظر يف البالغات الفردية وحبث وحتديد اقتراحات جديدة تساهم يف زيادة فعالية       يماف
وركز اجتماع اخلرباء بوجه اخلـصوص علـى املواضـيع          . عمل هيئات املعاهدات وإبرازه   

تعزيز آليات متابعة تنفيذ الدول األطراف للتوصيات الواردة يف استنتاجات هيئات           ) أ( :التالية
تعزيز فعالية التوصيات املقدمـة يف      ) ب(ت خبصوص الشكاوى املقدمة من األفراد؛       املعاهدا

زيادة التعريـف   ) ج(إطار اإلجراء املتعلق بالبالغات الفردية واستخدامها استخداماً متسقاً؛         
يتعلق  فيمااستعراض أفضل املمارسات    ) د(بإجراءات تقدمي البالغات وتيسري الوصول إليها؛       

  لداخلية وأساليب العمل؛بتطبيق النظم ا
شارك السيد غرومسان، بصفته رئيس اللجنة، يف اجتماع نظّمته جامعـة             )ج(  

، مجع خمتلف اجلهات الـيت      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ و ١٠نوتنغهام يف دبلن يومي     
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دعت إىل تنظيم االستشارات السبع السابقة يف دبلن ومراكش وبوزنان وسيول وسـيون             
وشـارك يف  . رن، فضالً عن ممثلني عن حتالف املنظمات غـري احلكوميـة     وبريتوريا ولوزي 

وتضمنت الوثيقة اخلتامية هلذا االجتماع،     . االجتماع ستة رؤساء هليئات معاهدات أخرى     
توصيات موّجهة إىل هيئات املعاهدات والـدول       " اجتماع دبلن الثاين  "الذي ُيعرف باسم    

وناقش االجتماع تدابري عامة هتـدف إىل       . توايلواملفوضية السامية حلقوق اإلنسان على ال     
تعزيز هيئات املعاهدات، مبا يف ذلك تدابري تتعلق بالعضوية وتوحيـد إجـراءات هيئـات     
املعاهدات وترويج املعارف املتعلقة مبنظومة هيئات املعاهـدات، واألعمـال االنتقاميـة،            

من جانب الدول، والتعليقات    واملوارد، ووظائف هيئات املعاهدات، وعملية تقدمي التقارير        
. العامة، والبالغات الفردية، ومتابعة املالحظات اخلتامية واآلراء ووضعها موضع التنفيـذ          

وسعياً إىل تعزيز العضوية، قُدمت توصيات هتدف بوجه خاص إىل أن تقتصر العـضوية،              
 علـى   بأعضاء هيئات املعاهـدات،    حالياً   كقاعدة عامة ودون املساس بالواليات املنوطة     

واليتني كاملتني كأقصى حد بغية ضمان جتديد عضوية هيئات املعاهدات وتنوعها، كمـا             
هتدف التوصيات إىل محل الدول على وضع إطار لتنظيم استشارة رمسية وعمليات انتقـاء              
وطنية شفافة ُتشرك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املـدين             

 تقدمي ترشيحات ممكنة إىل هيئات املعاهـدات وتوجيـه توصـيات إىل            من أجل النظر يف   
وميكن احلصول على نص تقرير اجتماع دبلن الثاين وغريه من الوثـائق ذات             . احلكومات

الصلة املتعلقة بتعزيز هيئات املعاهدات من موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان علـى         
  ؛)http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/hrtd_process.htm(شبكة اإلنترنت 

وشارك السيد بروين يف استشارة نظّمتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان            )د(  
وُنظّم هذا احلدث تلبية لرغبة عـدد       . ٢٠١٢فرباير  / شباط ٨ و ٧مع الدول يف جنيف يومي      

 جرت يف   كبري من الدول اليت كانت قد طلبت ختصيص وقت إضايف ملواصلة املناقشات اليت            
وقدمت املفوضية عرضاً عن احلقائق واألرقام املتعلقـة بنمـو          . ٢٠١١مايو  /سيون يف أيار  

منظومة هيئات املعاهدات ومتويلها، كما قدمت املقترحات الواردة يف تقرير األمني العام إىل             
تعلق ي فيماوأشارت شعبة إدارة املؤمترات إىل التحديات القائمة        ). A/66/344(اجلمعية العامة   

إضافة إىل ذلك، قُدم    . بدعم هيئات املعاهدات واقترحت بدائل ممكنة لدعم خدمة املؤمترات        
يلي املقترحات الرئيسية املتعلقـة      فيماوترد  . عرض عن اجلدول الزمين الكامل لتقدمي التقارير      

جدول زمين شامل لتقدمي التقارير يـستند إىل معـدل          ‘ ١‘: بعملية تعزيز هيئات املعاهدات   
قائمة املسائل السابقة ‘ ٢‘ يف املائة على مدى دورة إبالغ مدهتا مخس سنوات؛ ١٠٠  تثال بام

لتقدمي التقارير كأداة تساعد الدول يف إعداد تقارير مركّزة وتسمح هليئة املعاهـدة بـصياغة    
حـوار  ‘ ٤‘مبادئ توجيهية تتعلق باستقاللية أعضاء اللجان وخربهتم؛        ‘ ٣‘توصيات هادفة؛   

  ني هيئات املعاهدات والدول األطراف يكون أكثر تنظيماً وأكثر كفاءة؛بّناء ب
وشارك كل من السيدة غايري والسيد غرومسان يف االستشارة اليت نظّمتـها              )ه(  

. ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٣ و ٢املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مع الدول يف نيويورك يومي          
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، هي استمراراً للمشاورات السابقة اليت جرت مع        وهذه االستشارة، اليت افتتحها األمني العام     
وركّزت هذه االستشارة بوجه خاص على مسألة توفري املوارد لنظام هيئات        . الدول األطراف 

عن اقتراح بـشأن    اً  وقدمت املفوضية عرض  . املعاهدات من أجل ضمان سريه بكفاءة وفعالية      
العـضوية يف   ‘ ١‘: قـشت أيـضاً   ومن املسائل اليت نو   . جدول زمين شامل لتقدمي التقارير    

احلوار بني الـدول األطـراف       ‘٣‘إعداد تقارير الدول األطراف؛      ‘٢‘املعاهدات؛   هيئات
  .املعاهدات وهيئات

  التقرير الشفوي املقدم من الرئيس إىل اجلمعية العامة  - حاء  
استجابةً لدعوة ُوّجهت إىل رئيس اللجنة من أجل تقدمي تقرير شفوي عن أعمـال                -١٢
لجنة وبدء حوار تفاعلي مع اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني يف إطار البند الفرعي ال

، قّدم  )٦٥/٢٠٥ من قرار اجلمعية العامة      ٢٨الفقرة  " (تنفيذ صكوك حقوق اإلنسان   "املعنون  
 تـشرين   ١٨رئيس اللجنة تقريراً شفوياً إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والـستني يف              

وميكن االطالع على التقرير يف موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان . ٢٠١١أكتوبر /ولاأل
  ).http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm(على شبكة اإلنترنت 

  يتعلق بالربوتوكول االختياري لالتفاقية  فيماأنشطة اللجنة   - طاء  
 ٦٣ األطراف يف الربوتوكول االختياري      ، بلغ عدد الدول   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١يف    -١٣

وعمالً مبا يقتضيه الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة،       ). انظر املرفق اخلامس هبذا التقرير    (دولة  
 اجتماع مشترك بني أعضاء اللجنة وجلنتها الفرعيـة         ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ُعقد يف   

ُيشار إليهـا   (لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة      التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ا        ملنع
وواصلت اللجنة وجلنتها الفرعية ملنع التعـذيب       "). اللجنة الفرعية ملنع التعذيب   "يلي باسم    فيما

مناقشة مسألة تعزيـز    ) ترد يف املرفق السادس قائمة بأمساء أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب          (
  . علومات، مع مراعاة شروط السريةطرائق التعاون، من قبيل تبادل امل

 / أيـار  ٨وُعقد اجتماع آخر بني اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب يف               -١٤
 قّدمت فيه اللجنة الفرعية تقريرهـا الـسنوي العلـين اخلـامس إىل اللجنـة                ٢٠١٢ مايو

)CAT/C/48/3 .(          وقررت اللجنة أن ُتدرج التقرير يف هذا التقرير السنوي)  املرفق السابع انظر (
  .وأن ُتحيله إىل اجلمعية العامة

  بيان مشترك مبناسبة يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب  - ياء  
اعُتمد بيان مشترك عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واملقرر اخلـاص املعـين مبـسألة                 -١٥

إنسانية أو املهينة وجملـس أمنـاء       التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال         
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، ٢٠١١يونيه / حزيران٢٦صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب وتقّرر صدوره يف         
  ).انظر املرفق الثامن هبذا التقرير(وهو يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب 

  االجتماع غري الرمسي مع الدول األطراف يف االتفاقية  - كاف  
 خالل دورهتا الثامنة واألربعني اجتماعاً غري       ٢٠١٢مايو  / أيار ١٤عقدت اللجنة يف      -١٦

وناقشت اللجنـة   .  دولة طرفاً  ٣٢رمسي مع الدول األطراف يف االتفاقية حضره ممثلون عن          
أساليب عمل اللجنة؛ توحيد أساليب العمل بـني هيئـات          : والدول األطراف القضايا التالية   

 االختياري للجنة املتعلق باإلبالغ، الذي يتألف من قوائم املـسائل الـيت     املعاهدات؛ اإلجراء 
  .ينبغي إحالتها قبل تقدمي التقارير الدورية؛ التعليقات العامة

  مشاركة املنظمات غري احلكومية  - الم  
، خالل دورهتا الثامنة واألربعني، اجتماعـاً       ٢٠١٢مايو  / أيار ١١عقدت اللجنة يف      -١٧

 منظمة غري حكومية من املنظمات اليت دأبت على تقدمي معلومـات            ١٧لي  غري رمسي مع ممث   
أساليب عمل اللجنة؛ توحيد أساليب العمل بـني        : إىل اللجنة، وناقشت معها القضايا التالية     

  .هيئات املعاهدات؛ اإلجراء االختياري للجنة املتعلق باإلبالغ؛ التعليقات العامة
ل بعمل املنظمات غري احلكومية واجتمعت معها       وقد اعترفت اللجنة منذ وقت طوي       -١٨

يف جلسات خاصة، ُوفّرت هلا خدمات الترمجة الشفوية، يف اليوم الذي يسبق مباشرة موعد              
وُتعرب اللجنة عن تقـديرها     .  من االتفاقية  ١٩النظر يف تقرير كل دولة طرف مبوجب املادة         

ي تقـديرها اخلـاص حلـضور       للمنظمات غري احلكومية ملشاركتها يف هذه اجللسات وُتبد       
  .املنظمات غري احلكومية الوطنية اليت ُتقّدم معلومات فورية ومباشرة

  مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  - ميم  
. وعلى نفس املنوال، اعترفت اللجنة بعمل املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان             -١٩

نة ممن يرغبون يف احلضور، مع وجيتمع املقررون القطريون، وكذلك أي عضو من أعضاء اللج       
ممثلي هذه املؤسسات، عند االقتضاء، قبل موعد النظر يف تقرير كل دولة طـرف مبوجـب                

وُتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الـيت تتلقاهـا مـن هـذه             .  من االتفاقية  ١٩ املادة
يئات واليت  املؤسسات وتتطلع إىل مواصلة االستفادة من املعلومات اليت تستمدها من هذه اهل           

  . عّززت فهمها للقضايا املعروضة على اللجنة
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   من االتفاقية١٤تعليق عام بشأن املادة   - نون  
تبعاً للقرار الذي اختذته اللجنة، يف دورهتا الرابعة واألربعني، بإنشاء فريق عامل غري               -٢٠

سيد غرومسـان   رمسي ُيعىن باحلق يف اجلرب، يتألف من السيدة غايري والسيد عبد اهللا غاي وال             
 مـن االتفاقيـة ونـشره       ١٤وبإعداد مشروع تعليق عام بشأن املادة        ،)١(والسيدة سفياس 

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان علـى اإلنترنـت مـن أجـل التعليـق عليـه                 موقع يف
)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/comments_article14.htm(    عقدت اللجنة، يف ،

 تـشرين   ٢٢ة واألربعني، استشارة عامة مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف           دورهتا السابع 
 ٤٠وإضافة إىل التعليقات اخلطية العديدة، شارك يف االستشارة حنـو           . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  . منظمة غري حكومية سامهت بتعليقات مستفيضة على املشروع١٥دولة طرفاً و
ألربعني، مناقشة مشروع التعليق العام بـشأن       وواصلت اللجنة، يف دورهتا الثامنة وا       -٢١

 من االتفاقية وشرعت يف عملية اعتمـاده ببدايـة القـراءة            ١٤األطراف املادة    تنفيذ الدول 
  .للنص النهائية

  املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير  - سني  
قشة مـسألة   واصلت اللجنة، يف دورتيها السابعة واألربعني والثامنة واألربعني، منا          -٢٢

تنقيح مبادئها التوجيهية املتعلقة بتقدمي تقارير خاصة مبعاهدات بعينـها يف ضـوء املبـادئ               
التوجيهية املنّسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يشمل املبادئ            

علـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة         (التوجيهية املتعلقة بوضع وثيقـة أساسـية موحـدة          
HRI/GEN/2/Rev.6 .(           غري أن اللجنة ناقشت، يف ضوء مواصلتها تقييم إجرائها االختيـاري

املتعلق باإلبالغ، مدى استصواب اعتماد مبادئ توجيهية تتعلق بالتقارير املقدمة يف إطار هذا             
  .أو مبادئ توجيهية مشتركة عامة/اإلجراء االختياري و

العامة للموافقة على ختصيص وقت قرار اللجنة تقدمي طلب إىل اجلمعية   - عني  
  ٢٠١٤ و٢٠١٣إضايف لالجتماع يف عامي 

، ٢٠١٠ديـسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٥/٢٠٤أذنت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٢٣
للجنة بأن جتتمع ملدة أسبوع إضايف يف كل دورة، باعتبار ذلك تدبرياً مؤقتاً يسري اعتبـاراً مـن                

، وذلك بناًء على طلـب، اعتمدتـه        ٢٠١٢نوفمرب  /اية تشرين الثاين   إىل غاية هن   ٢٠١١مايو  /أيار
   .)٢(اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني، من أجل احلصول على الدعم املايل املناسب هلذا الغرض

__________ 

، الفـصل أوالً،    (A/65/44) ٤٤مسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقـم          الوثائق الر انظر   )١(
 .٢٧ الفقرة

 .املرجع نفسه، املرفق التاسع )٢(
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وهذا الوقت اإلضايف املخصص لالجتماع، الذي أذنت به اجلمعيـة العامـة عـن                -٢٤
ُينظر فيها بعد،     مل حجم التقارير املتراكمة اليت   ، مسح للجنة باحلد من      ٢٠١٢ و ٢٠١١ عامي

وبالنظر يف عدد إضايف من البالغات الفردية وبدء العمل بإجرائها االختياري املتعلق باإلبالغ،  
  .ومن مث حتسني فعالية وأساليب عملها

 من النظام الداخلي للجنة، قـررت اللجنـة، يف دورهتـا الثامنـة              ٢٦وعمالً باملادة     -٢٥
املرفق التاسـع    انظر(ني، وهي تدرك اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على قرارها هذا            واألربع

أن تطلب إىل اجلمعية العامة أن تقدم هلا الدعم املايل املناسب لتمكينها من مواصلة              ) هبذا التقرير 
، أي أسبوع إضـايف     ٢٠١٤ و ٢٠١٣االجتماع خالل أسبوع إضايف يف كل دورة يف عامي          

 ٢٠١٣نـوفمرب   /مايو ويف تشرين الثاين   /ص لالجتماعات اليت تعقد خالل الدورة يف أيار       خيّص
، ما ميثل يف اجملموع أربعة أسابيع إضـافية، أي أن           ٢٠١٤نوفمرب  /مايو وتشرين الثاين  /أيار ويف

  ).انظر املرفق عشر هلذا التقرير(اللجنة ستجتمع خالل أربعة أسابيع يف كل دورة 
ول على هذا اإلذن، فستتمكن اللجنة، بفضل هذا الوقت اإلضـايف           ويف حال احلص    -٢٦

الجتماعاهتا، من مواصلة النظر يف تقريرين إضافيني يف كل دورة، أي مثانية تقارير إضـافية               
، وهو ما سيقلل من عدد التقارير املتراكمة والواجـب     )٢٠١٣/٢٠١٤(خالل فترة السنتني    

  .النظر فيها إىل احلد األدىن
يقـل عـن     ح هذا الوقت اإلضايف للجنة أيضاً مبواصلة النظـر يف مـا ال            وسيسم  -٢٧
 شكوى إضـافية خـالل فتـرة        ٢٠شكاوى فردية إضافية يف الدورة الواحدة، أي         مخس

تنظـر    مل ، وهو ما سيحد من عدد الشكاوى الفردية املتراكمة اليت         ٢٠١٣/٢٠١٤ السنتني
  . شكوى١١٥فيها اللجنة بعد والبالغ عددها 

رياً، إن هذا الوقت اإلضايف املخصص لالجتماع من شأنه أن يـساعد اللجنـة              وأخ  -٢٨
كذلك يف مواصلة العمل بإجرائها االختياري املتعلق باإلبالغ، وسـيمكنها بـذلك مـن              

 ٤٠ قوائم إضافية، يف املتوسط، باملسائل املطروحة للنقاش يف كل دورة، ما ميثل              ١٠ اعتماد
وهذا من شأنه أيضاً أن يـساعد الـدول         . ٢٠١٣/٢٠١٤ قائمة إضافية خالل فترة السنتني    

  . األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير
وواصلت اللجنة، يف دورتيها السابعة واألربعني والثامنة واألربعني، مناقشة التـدابري           -٢٩

 برامج عملها   الكفيلة بزيادة كفاءة أساليب وتكاليف عملها بغية التصرف على حنو أفضل يف           
وعلى هـذا األسـاس، قـررت    . تنظر فيها بعد    مل وما لديها من تقارير وشكاوى متراكمة     

انظـر  (اللجنة، يف مجلة ما قررت، أن تواصل تقييمها لإلجراء االختياري املتعلق بـاإلبالغ              
  ).الفصل الثاين، الفرع جيم
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  تفاقية من اال١٩تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب املادة   - ثانياً  
 تقريراً من الـدول     ١٥خالل الفترة اليت يشملها هذا التقرير، قُدم إىل األمني العام             -٣٠

. فقد قدم كل من غابون وموريتانيا تقريراً أوليـاً        .  من االتفاقية  ١٩األطراف مبوجب املادة    
دوريـاً  وقريغيزستان واليابان تقريراً    )  املتعددة القوميات  -دولة  (وقّدمت بوروندي وبوليفيا    

وقدمت إستونيا والتفيا واململكة املتحدة تقريراً   . وقدمت أوزبكستان تقريراً دورياً رابعاً    . ثانياً
.  للتقريرين الدوريني اخلـامس والـسادس   جامعاً تقريراًوقدمت بريو وبولندا    . دورياً خامساً 

ـ جااً  تقريروقدمت النرويج   . غواتيماال وهولندا تقريراً دورياً سادساً    وقدمت   للتقريـرين  اً  مع
  .الدوريني السادس والسابع

 ٣٣٢، كانت اللجنة قد تلقت مـا جمموعـه   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١وحىت تاريخ     -٣١
 تقريراً أولياً   ٢٩ و  دورياً  تقريراً ٢٩١ تقارير؛ وقد فات موعد تقدمي       ٣١٠تقريراً ونظرت يف    

  ).انظر املرفق احلادي عشر هبذا التقرير(

  التقارير الدوريةدعوة إىل تقدمي   - ألف  
عمالً بالقرار الذي اختذته اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني، واصلت اللجنـة، يف               -٣٢

دورتيها السابعة واألربعني والثامنة واألربعني، دعوة الدول األطراف، يف الفقرة األخرية مـن    
بع سنوات من تاريخ    املالحظات اخلتامية، إىل أن تقدِّم تقاريرها الدورية القادمة يف غضون أر          

  .اعتماد املالحظات اخلتامية، مع ذكر املوعد الذي حيل فيه تقدمي التقرير القادم يف الفقرة ذاهتا
إضافة إىل ذلك قررت اللجنة أيضاً، يف دورهتا السابعة واألربعني، أن تدعو الـدول                -٣٣

ية، علـى تقـدمي     األطراف إىل أن توافق، يف غضون سنة من تاريخ اعتماد مالحظاهتا اخلتام           
لإلجراء االختياري املتعلق باإلبالغ أو، إذا كانت الدولة الطرف املعنيـة قـد           وفقاً   تقاريرها

هلذا اإلجراء، أن تذكر أن اللجنـة سـتحيل للدولـة     وفقاً وافقت فعالً على تقدمي تقاريرها   
  .الطرف، يف الوقت املناسب، قائمة باملسائل قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

   باإلبالغاإلجراء االختياري املتعلق  - باء  
ترحب اللجنة بالعدد الكبري من الدول األطراف اليت قبلت هبذا اإلجراء اجلديد الذي               -٣٤

") قائمة املسائل السابقة لتقدمي التقرير    "ُتعرف باسم   (يقوم على إعداد واعتماد قائمة باملسائل       
ويهدف هذا اإلجراء . ف ما تقريرها الدوريُتحال إىل الدول األطراف قبل أن تقدم دولة طر   

إىل مساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ باعتباره أداةً تعزز التعـاون              
وبينما تدرك اللجنة أن اعتماد قوائم املسائل السابقة لتقـدمي   . )٣(بني اللجنة والدول األطراف   

__________ 

، الفقـرات   (A/66/44) ٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقـم           انظر   )٣(
 .٣٥ إىل ٢٨ من
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خيـص اإلبـالغ،     فيما الدول األطراف واجباهتا     ، أمر يسهل على   ٢٠٠٧التقارير، منذ عام    
اللجنة مع ذلك أن تؤكد أن هذا اإلجراء اجلديد املتبع يف صياغة قوائم املسائل الـسابقة                 تود

لتقدمي التقارير قد زاد من حجم أعمال اللجنة بقدر كبري ألن إعداد هذه القـوائم يتطلـب                 
تمثلة يف صياغة قوائم املسائل بعد تقدمي الدولة عمالً أكثر مما كانت تتطلبه الطريقة التقليدية امل   

  .وهذه مسألة بالغة األمهية يف جلنة ذات عضوية حمدودة للغاية. الطرف لتقريرها
وتبعاً لقرار اللجنة مواصلة العمل هبذا اإلجراء لدورة إبالغ جديـدة مـدهتا أربـع        -٣٥

 الدول األطراف االثنيت عشرة     سنوات، قررت اللجنة، يف دورهتا السابعة واألربعني، أن تدعو        
: هلـذا اإلجـراء اجلديـد    وفقاً ٢٠١٣التالية إىل أن تقدم تقريرها الذي حيل موعده يف عام    

أذربيجان، إسبانيا، إسرائيل، مجهورية مولدوفا، السلفادور، سلوفاكيا، شـيلي، الفلـبني،           
  .كولومبيا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس

ورهتا الثامنة واألربعني، قوائم املسائل السابقة لتقدمي التقارير        واعتمدت اللجنة، يف د     -٣٦
 دولة طرفاً وافقت صراحةً على الدعوة اليت وجهتها إليها اللجنة لتقدمي تقريرهـا              ١١ختص  

هلذا اإلجراء، هـي أذربيجـان، إسـبانيا،         وفقاً   ،٢٠١٣القادم، الذي حيل موعد تقدميه يف       
ادور، سلوفاكيا، شيلي، الفلبني، كولومبيـا، نيوزيلنـدا،        إسرائيل، مجهورية مولدوفا، السلف   

. تـستجب لدعــوة اللجنـة       مل وُيشار يف هذا الـصدد إىل أن نيكـاراغوا        . هندوراس
واملعلومـات املُحدَّثة املتعلقة باإلجراء متاحة على موقع على اإلنترنت أُِعدَّ هلذا الغرض على             

  ).http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/reporting-procedure.htm: (العنوان التايل
يتعلق بالتقارير اليت حيـل موعـد        فيماوقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني،         -٣٧

، أن تعد قائمة باملسائل السابقة لتقدمي التقارير لكل دولـة مـن الـدول         ٢٠١٤تقدميها يف   
 البوسـنة   ،كـوادور ا اإلجراء، هي إ   األطراف التالية اليت سبق هلا أن وافقت على العمل هبذ         

،  إثيوبيـا :وقررت اللجنة كذلك دعوة الدول األطراف التاليـة . كمبوديا،  تركيا ،واهلرسك
 ،منغوليـا ،  ليختنـشتاين ،  الكامريون،  فرنسا،  سويسرا،  اجلمهورية العربية السورية  ،  األردن
  .لإلجراء اجلديدفقاً  و٢٠١٤، إىل تقدمي تقاريرها اليت حيل موعدها يف عام اليمن، النمسا
ويف األخري، قررت اللجنة أن ترسل إىل الدول األطراف التالية رسائل تذكري بينت               -٣٨

 مبوجب هذا اإلجراء بعد أن وافقت كل دولة مـن           ا كانت تتوقع أن تتلقى تقاريرها     فيها أهن 
: لإلجـراء اجلديـد   وفقـاً  ٢٠١٠هذه الدول على تقدمي تقريرها الذي حيل موعده يف عام     

وقررت اللجنة أيضاً أن ترسل رسالة تذكري إىل اململكة العربية السعودية   . الربازيل وليبيا واجملر  
  .هلذا اإلجراء وفقاً ، إىل قبول اإلبالغ٢٠١٠تدعوها فيها، بعد أن طلبت منها ذلك يف عام 

  التقييم األويل لإلجراء االختياري املتعلق باإلبالغ  - جيم  
ة واألربعني، إجراءها االختياري ثامنة واألربعني والورتيها السابعناقشت اللجنة، يف د  -٣٩

عـن حالـة اإلجـراء     )٤(املتعلق باإلبالغ باالستناد إىل التقرير الذي طلبته اللجنة من األمانة   
__________ 

 .٣٨الفقرة املرجع نفسه، الفصل أوالً،  )٤(
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، ومشل معلومات عن املستجدات متعلقة باإلجراء       (CAT/C/47/2)االختياري املتعلق باإلبالغ    
  .حهواخليارات املمكنة لتنقي

بتقرير األمانة واإلعراب عن تقديرها لألمانة عن        علماً   وقررت اللجنة، بعد اإلحاطة     -٤٠
، )٢٠١٦-٢٠١٣(هذا التقرير الذي ضم أيضاً اقتراحات تتعلق بدورة اإلبـالغ القادمـة             

  .تواصل أثناء دوراهتا املقبلة مناقشة تقييم إجرائها االختياري املتعلق باإلبالغ أن

  كريية خبصوص التقارير اليت تأخر موعد تقدميهارسائل تذ  - دال  
عمالً بالقرار الذي اختذته اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني بأن ترسـل رسـائل                -٤١

تذكريية إىل مجيع الدول األطراف اليت تأخر تقدمي تقاريرها األولية ملـدة ثـالث سـنوات                
ن ترسل رسائل تذكرييـة إىل الـدول   أكثر، قررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، أ   أو

، باكستان، بنغالديش، بوتسوانا، بوركينا فاسـو،       أندورا،  أنتيغوا وبربودا : األطراف التالية 
 ليشيت، الرأس األخضر، سان مارينو، سانت فنسنت وجـزر غرينـادين،            -تايلند، تيمور   

ويل، كوت ديفوار،   سوازيلند، سرياليون، سيشيل، الصومال، غينيا االستوائية، الكرسي الرس       
  .الكونغو، لبنان، ليبرييا، ليسوتو، مايل، مالوي، ملديف، موزامبيق، النيجر، نيجرييا

ووجهت اللجنة نظر هذه الدول األطراف إىل كون التأخري يف تقدمي التقارير يعوِّق               -٤٢
مثلـة يف   إىل حد بعيد تنفيذ االتفاقية يف الدول األطراف وحيول دون أداء اللجنة وظيفتها املت             

وطلبت اللجنة احلصول على معلومات بشأن التقدم الذي أحرزته هذه الدول           . رصد التنفيذ 
األطراف يف جمال الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير وبشأن العقبات اليت قد تواجهها يف              

امهـا   من نظ  ٦٧وأُبلغت تلك الدول أيضاً بأن اللجنة قد تقدم، مبوجب املادة           . ذلك الصدد 
الداخلي، على استعراض حالة تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف يف غياب تقرير عنـها، وأن               
هذا االستعراض ميكن أن جيرى على أساس املعلومات اليت تتاح للجنة من خمتلف املـصادر،               

  .فيها مصادر من خارج األمم املتحدة مبا

  ياب تقرير عنهاالنظر يف التدابري املُّتَخذة من دولة طرف يف غ  - هاء  
تبعاً لقرار اللجنة إرسالَ رسائل تذكريية إىل مجيع الدول األطراف اليت تـأخرت يف                -٤٣

تقدمي تقاريرها األولية، قررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، اختاذ إجراء بشأن الـدول   
قد تـأخرت يف    وإذ الحظت أن غينيا     .  يف تقدمي تقريرها األولية    خرت كثرياً أاألطراف اليت ت  

 أي أن - ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٨تقدمي تقريرها األويل حيث كان من املقرر تقدميه يف  
 قـررت   -، وهو أطول تأخري سجل بالنسبة جلميع التقارير األولية           عاماً ٢١التأخري زاد عن    

 ٢٠٠٩عام  للرسائل التذكريية اليت أرسلت منذ      اً  بأهنا، تبع  علماً   اللجنة إحاطة الدولة الطرف   
 من نظامها الداخلي، سوف تنظر، يف دورهتا   ٦٨باملادة    ومل ترد عليها الدولة الطرف، وعمالً     

، يف التدابري اليت اختذهتا غينيا يف غياب تقريرهـا،    ٢٠١٣مايو  /اخلمسني املقرر عقدها يف أيار    
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١يقدَّم هذا التقرير حبلول   ملما
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 ١٩يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة          النظر    - ثالثاً  
  االتفاقية  من

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف  - ألف  
نظرت اللجنة، يف دورتيها السابعة واألربعني والثامنـة واألربعـني، يف التقـارير               -٤٤

 مـن االتفاقيـة،     ١٩ من املادة    ١ دولة من الدول األطراف مبوجب الفقرة        ١٤من   املقدمة
  مالحظة ختامية اعتربت فيها أن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية   ١٥واعتمدت جمموعة من   

 مـن   ١تقدم يف هناية املطاف التقرير اخلاص الذي طلبت اللجنة تقدميه مبوجب الفقـرة               مل
 وُعرضت على اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني التقارير التالية اليت اعتمـدت           . ١٩ املادة

  :اللجنة مالحظات ختامية بشأهنا

 املالحظات اخلتامية    التقرير  الدولة الطرف

 CAT/C/BLR/4 CAT/C/BLR/CO/4  التقرير الدوري الرابع  بيالروس
التقريران الدوريان الرابع   بلغاريا

  واخلامس
CAT/C/BGR/4-5CAT/C/BGR/CO/4-5 

 CAT/C/DJI/1 CAT/C/DJI/CO/1  التقرير األويل  جيبويت
 CAT/C/DEU/5 CAT/C/DEU/CO/5  التقرير الدوري اخلامس  ملانياأ

 CAT/C/MDG/1 CAT/C/MDG/CO/1  التقرير األويل  مدغشقر
 CAT/C/MAR/4 CAT/C/MAR/CO/4 التقرير الدوري الرابع  املغرب

التقارير الدورية من الرابع   باراغواي
 إىل السادس

CAT/C/PRY/4-6 CAT/C/PRY/CO/4-6 

قريران الدوريان الثالث الت  سري النكا
  والرابع

CAT/C/LKA/3-4 CAT/C/LKA/CO/3-4 

وُعرضت على اللجنة يف دورهتا الثامنة واألربعني التقارير التالية، باسـتثناء التقريـر                -٤٥
اخلاص املطلوب من اجلمهورية العربية السورية، واعتمـدت اللجنـة املالحظـات اخلتاميـة              

  :بشأهنا التالية

 املالحظات اخلتامية   لتقريرا  الدولة الطرف

 CAT/C/ALB/2 CAT/C/ALB/CO/2  التقرير الدوري الثاين  ألبانيا

 CAT/C/ARM/3 CAT/C/ARM/CO/3  التقرير الدوري الثالث  أرمينيا

 CAT/C/CAN/6 CAT/C/CAN/CO/6  التقرير الدوري السادس  كندا

 CAT/C/CUB/2 CAT/C/CUB/CO/2  التقرير الدوري الثاين  كوبا
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 املالحظات اخلتامية   لتقريرا  الدولة الطرف

مهورية اجل
  التشيكية

التقريران الدوريان الرابع 
  واخلامس

CAT/C/CZE/4-5 CAT/C/CZE/CO/4-5 

التقريران الدوريان اخلامس   اليونان
  والسادس

CAT/C/GRC/5-6 CAT/C/GRC/CO/5-6 

 CAT/C/RWA/1 CAT/C/RWA/CO/1  التقرير األويل  رواندا

اجلمهورية العربية 
  السورية

 CAT/C/SYR/CO/1/Add.2  تقريرمل ُيقدَّم ال  تقرير خاص

 من النظام الداخلي للجنة، ُدعي ممثلون عن كل دولة من الدول اليت             ٦٨ووفقاً للمادة     -٤٦
وأرسلت مجيع الـدول    . قدمت تقارير إىل حضور جلسات اللجنة عند النظر يف تقارير دوهلم          

ة، ممثلني هلا للمشاركة    األطراف اليت نظرت اللجنة يف تقاريرها، عدا اجلمهورية العربية السوري         
  .وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك يف مالحظاهتا اخلتامية. يف عملية النظر يف تقاريرها

 للوضع السائد يف اجلمهورية العربية السورية، دعت اللجنة، يف دورهتا السابعة            ونظراً  -٤٧
غري . ٢٠١٢مارس / آذار٩واألربعني، الدولةَ الطرف إىل تقدمي تقرير خاص إىل اللجنة حبلول 

  .أن الدولة الطرف رفضت تقدمي تقرير ومل ترسل ممثالً عنها للمشاركة يف احلوار مع اللجنة
. وعّينت اللجنة مقررين قطريني ومقررين مناوبني لكل تقرير من التقارير قيد النظر             -٤٨

  .وترد القائمة يف املرفق الثاين عشر هبذا التقرير
  :لتقارير، ُعرضت على اللجنة أيضاً الوثيقتان التاليتانيتعلق بالنظر يف ا فيماو  -٤٩

مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل وحمتويات التقارير األولية اليت تقـدمها             )أ(  
  ؛(CAT/C/4/Rev.3) من االتفاقية ١٩ من املادة ١الدول األطراف مبوجب الفقرة 

ليت تقـدمها   مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل وحمتويات التقارير الدورية ا          )ب(  
  .(CAT/C/14/Rev.1) من االتفاقية ١٩الدول األطراف مبوجب املادة 

 قوائم باملسائل املطروحة للنقاش يف إطار النظر يف التقارير     ٢٠٠٤وتعد اللجنة منذ عام       -٥٠
. وهي تليب بذلك طلباً قدمه إليها ممثلو الدول األطراف يف اجتماع مع أعضاء اللجنـة       . الدورية

اللجنة رغبة الدول األطراف يف إشعارها مسبقاً باملسائل اليت يتوقع مناقشتها يف أثناء             وإذ تتفّهم   
بد أن تشري مع ذلك إىل أن صياغة قوائم املسائل أحدثت زيادة كـبرية يف حجـم                  احلوار، ال 

  .وهذه مسألة بالغة األمهية يف جلنة ذات عضوية حمدودة للغاية. العمل الذي تقوم به اللجنة

  الحظات اخلتامية املتعلقة بتقارير الدول األطرافامل  - باء  
يرد أدناه نص املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن تقارير الدول األطراف              -٥١

  .السالف ذكرها، وكذلك بشأن اجلمهورية العربية السورية
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  بيالروس  -٥٢
 يف  (CAT/C/BLR/4)نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقريـر الرابـع لبـيالروس              )١(

 تـشرين   ١٤ و ١١املعقودتني يومي   ) 1039 و (CAT/C/SR.1036 ١٠٣٩ و ١٠٣٦جلستيها  
 ١٠٥٣، واعتمدت اللجنة املالحظات اخلتاميـة التاليـة يف جلـستها            ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

(CAT/C/SR.1053) .  

  مقدمة  - ألف    
ألن التقرير تأخر   يف حني ترّحب اللجنة بتقدمي بيالروس تقريرها الرابع، فإهنا تأسف             )٢(

عن موعده بتسع سنوات، مما حال دون حتليل اللجنة ملدى تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطـرف   
   .٢٠٠٠بعد االستعراض األخري الذي خضعت له يف عام 

أعضاء بع  أي ممثل من عاصمة الدولة الطرف لالجتما        حضور وتأسف اللجنة لعدم    )٣(
مع االرتياح بالفرصة املتاحة إلجراء حوار بناء  علماً ا حتيطإال أهناللجنة خالل الدورة احلالية، 

 .يشمل جماالت عديدة تغطيها االتفاقية

  اجلوانب اإلجيابية - باء    
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانـضمامها              )٤(

  :إليها
 ال التمييز ضد املرأة   تفاقية القضاء على مجيع أشك    الربوتوكول االختياري ال    )أ(  

  ؛)٢٠٠٤فرباير / شباط٣(
ـ نالربوتوكـوال   )ب(    كــانون ٢٣ ( التفاقيـة حقـوق الطفـل   ان االختياري

  ).٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥ و٢٠٠٢ يناير/الثاين
إلصـالح تـشريعاهتا    اليت تبذهلا الدولـة الطـرف       وتنوِّه اللجنة باجلهود املتواصلة       )٥(

  :االت ذات صلة باالتفاقية، مبا يف ذلك ما يليوسياساهتا وإجراءاهتا يف جم
مراجعة القانون اجلنائي وقانون تنفيذ العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية،           )أ(  

  ؛٢٠٠١ يناير/ كانون الثاين١اليت دخلت حيز التنفيذ يف 
  ؛٢٠٠٣ يف عام وشروطهإجراءات االعتقال ب  املتعلققانونالاعتماد   )ب(  
املؤقتة و الالجئ واحلماية التكميلية     مركز إتاحةديد بشأن   اجلن  قانوالإقرار    )ج(  

  .٢٠٠٨للمواطنني األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية يف عام 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم    

  الضمانات القانونية األساسية     
 احملتجزين  ة ومتسقة تفيد حبرمان   تقارير عديد ما ورد من    تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء        )٦(

االستعانة علـى   ، مبا يف ذلك     اجلوهرية من الضمانات القانونية األساسية      يف كثري من األحيان   
بـشكل  الوضع يتعلـق   هذا بأن علماً ،حام وطبيب واحلق يف االتصال بأفراد األسرة     الفور مب 
تشمل مثـل هـذه     و.  من القانون اجلنائي   ٢٩٣اهتموا مبوجب املادة    الذين  املعتقلني  بخاص  

  املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات       أثارها بصورة مشتركة عدد من    التقارير حاالت   
، مبا يف ذلك املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                اخلاصة

سانيكوف الذي  ندريه  أ بعدد من األشخاص منهم،   القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملتعلقة       
حـام  االستعانة على الفور مب    من حقه يف     ه حرمان ٢٠١١مايو  /ته يف أيار  حماكم خالل   ادعى
 قـبض   إصابته جبروح أثنـاء   على العالج الطيب على الرغم من       واحلصول  األسرة  بالتصال  وا

ويف . A/HRC/17/27/Add.1) من الوثيقـة     ٢٤٩الفقرة  (  نيكالييف ، وفالدميري هالسلطات علي 
 بـشأن  ٢٠٠٣ يونيـه /حزيران ١٦يف املؤرخ  Z-215  رقمنقانوبال علماً حني حتيط اللجنة

 عدم قيام الدولـة الطـرف       تعرب عن قلقها الشديد إزاء    ا  ، فإهن وشروطهإجراءات االعتقال   
 ١١ و ٢املـواد   (، منذ اللحظات األوىل لالحتجاز      الضمانات القانونية األساسية  عملياً بتوفري   

االحتجـاز   فيهم احملتجزين يف مراكـز       مبنميع األشخاص احملرومني من حريتهم،      ، جل )١٢و
وذلك على   اإلداري،   االحتجاز األشخاص قيد لجنة أمن الدولة و   التابعة ل السابق للمحاكمة   

بشأن تنفيـذ   ) ٢٠٠٨(٢ من تعليق اللجنة العام رقم       ١٤ و ١٣النحو املشار إليه يف الفقرتني      
  .٢الدول األطراف للمادة 

  :مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف 
من الناحية العملية على    وضمان حصول مجيع احملتجزين مبوجب القانون         )أ(  

مجيع الضمانات القانونية األساسية منذ بداية احتجازهم، مبا يف ذلك حقهم يف االسـتعانة     
االتصال بأفراد األسرة وتعريفهم حبقوقهم     وبسرعة مبحامٍ واخلضوع لفحص طيب مستقل       

م املوجهة ضدهم واحلق يف املثول أمام قاضٍ على وجه          ساعة االحتجاز، مبا يف ذلك بالته     
  السرعة؛
 رهن االعتقـال     األشخاص األشخاص احملتجزين، مبن فيهم   حق  ضمان    )ب(  

  تهم؛الطعن يف قانونية احتجازهم أو معامليف اإلداري، 
تـصوير بالفيـديو جلميـع      الأو  ن التسجيل السمعي    اختاذ تدابري لضما    )ج(  

الشرطة ومرافق االحتجاز كوسيلة إضافية ملنع التعذيب وسـوء         االستجوابات يف مراكز    
  .املعاملة
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 السجل  على أفراد العائلة وحمامي املعتقلني      إطالعحمدودية  إزاء  وتشعر اللجنة بالقلق      )٧(
  حـسب األصـول    حملتجـزين ا أيضاً لعدم تسجيل     وتعرب عن أسفها  . املركزي للمعتقلني 

  ).١٢و ١١ و٢ املواد(
تسجيل الفـوري جلميـع األشـخاص       الضمان  بدولة الطرف   توصي اللجنة ال    

 احملـامني وأقـارب املعـتقلني      وبـاطالع   عليهم احملرومني من حريتهم يف أعقاب القبض     
  .السجل على

يرتدون مالبـس   اً  بأن ضباط اليت تفيد   العديد من املزاعم    القلق إزاء    اللجنة   ويساور  )٨(
 شكاوى التعذيب   تقدميعند  هويتهم  يل حتديد    االعتقاالت، مما جيعل من املستح     ينفذونمدنية  

القبض على عدد من املرشحني للرئاسة      تفيد ب تقارير  إىل  قلق  ب اللجنة   وتشري. أو سوء املعاملة  
، )٢٥٠، الفقـرة    A/HRC/17/27/Add.1( من قبل رجال يرتدون مالبس مدنية        همزاواحتج

 بِشأن،   نيكالييف  وفالدميري يكوف سان ندريهن فيهم أ  ومزاعم أدىل هبا العديد من احملتجزين، مب      
 ٢ املـواد (ثناء االحتجاز على ذمة احملاكمـة  أشخاص مقّنعني أ للتعذيب على يد  هـمتعرض

  ).١٣ و١٢و
ينبغي للدولة الطرف رصد االمتثال للتشريعات اليت تتطلب من مجيع املـوظفني              
ـ   وأف تنفيذ القانون، مبا يف ذلك شرطة مكافحة الشغب       باملكلفني   ابرات، ارتـداء   راد املخ
شـارات  زياً رمسياً عليـه     توفر جلميع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون       وأن   اهلوية   شارات

هوية مناسبة تسهل رؤيتها حىت تضمن املساءلة الفردية واحلماية من أعمـال التعـذيب              
 بإنفاذ القانون الـذين ينتـهكون االتفاقيـة         ني املكلف نيضع املوظف أن خت  و ،وسوء املعاملة 

  .ناسبامللتحقيق والعقاب ل

  االختفاء القسري    
ـ من ممثلي الدولة الطرف اليت الواردة املعلومات  ب علماً   حتيط اللجنة   )٩(  تفظتفيد بأهنا حت
تقـدم    مل ومع ذلك، تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف      . ن حاالت االختفاء  عقاعدة بيانات   ب

  الـيت   التاليـة  االت االختفاء ح معلومات كافية عن حاالت االختفاء، وعلى وجه اخلصوص       
لربملان االسابق لرئيس السكرتري األول وزير الداخلية السابق، يوري زاخارنكو، و   : حتل بعد  مل

 الـصحفي   واحملقـق رفيقه أناتويل كراسوفـسكي،     والبيالروسي املنحل، فيكتور غونشار     
، CAT/C/SR.442 (٢٠٠٠التلفزيوين دميتري زافادسكي، الـيت أثارهتـا اللجنـة يف عـام             

أو املقدمة من الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي يف         ) ٢٩ الفقرة
  ).١٦ و١٢ و١١ و٢ املواد) (A/HRC/16/48 (١٩٩٩عام 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق يف حاالت اختفاء األشـخاص هبـدف               
.  توضيح ما حدث هلم    هلا احلصول على معلومات موثوق هبا عن مكان وجودهم وينبغي        

على وجه اخلصوص، ينبغي للدولة الطرف حتديث املعلومات عـن احلـاالت األربـع              و
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صدرت  عقوبات أو جزاءات ةأيونتائج التحقيق  وتقدمي معلومات تشمل    املذكورة أعاله،   
ـ     ألقارهبم   وسبل االنتصاف اليت أتيحت   ،  حبق اجلناة   اميهم وأقـارهبم  ومدى الـسماح حمل

  . قاعدة البيانات املتعلقة حباالت االختفاءىباالطالع عل

  تعذيبال    
تعـذيب  املتعددة واملستمرة بشأن انتـشار ال      االدعاءات   بالغ إزاء اللجنة قلق   ينتاب    )١٠(

يتعرض ووفقاً ملعلومات موثوقة قدمت إىل اللجنة،       . وسوء معاملة احملتجزين يف الدولة الطرف     
املكلفني  للتعذيب وسوء املعاملة والتهديد من قبل      العديد من األشخاص احملرومني من حريتهم     

تؤكد هذه  و. إنفاذ القانون، وخصوصاً يف حلظة اعتقاهلم وأثناء االعتقال السابق للمحاكمة         ب
، املقرر اخلاص املعين    ومن بينها  اليت أعرب عنها عدد من اهليئات الدولية         املعلومات الشواغل 

عقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وجملس حقوق      بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ال      
ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمـن         ) ١٧/٢٤القرار  (اإلنسان  

 من الدستور اليت حتظر التعـذيب،       ٢٥املادة  ب علماً   اللجنةحتيط  بينما  و. والتعاون يف أوروبا  
 ٢ وادامل( العملي   وتطبيقه بني اإلطار التشريعي     لقائمة ا تشعر بالقلق إزاء الفجوة الكبرية    فإهنا  

  ).١٦ و١٢ و٤و
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة تدابري فورية وفعالة ملنع أفعـال           

التعذيب وإساءة املعاملة يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك تنفيذ سياسات مـن شـأهنا أن                 
القضاء على التعذيب وإساءة املعاملـة مـن قبـل    ُتفضي إىل نتائج ميكن قياسها يف جمال        

  املوظفني احلكوميني

  اإلفالت من العقاب وعدم وجود حتقيق مستقل    
عـن  املـسؤولني   وانتشار إحجام   ال تزال اللجنة تشعر بالقلق العميق إزاء استمرار           )١١(

غهـا إىل  إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وكاملة يف ادعاءات التعذيب الكثرية الـيت يـتم إبال         
 املزعومني وعدم وجود حتقيق مستقل وآليات       اجلناة مالحقة   يفالسلطات، فضالً عن القصور     

وكلها  الدولية،   الرصدختويف السلطة القضائية واخنفاض مستوى التعاون مع هيئات         للتظلم و 
 ١١ و ٢ املـواد (واإلفالت من العقاب      خطري  على حنو  اإلبالغالقصور يف    أدت إىل    أسباب

  :تشعر اللجنة بالقلق على وجه اخلصوص، إزاء ما يليو). ١٦ و١٣ و١٢و
عدم وجود آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء حتقيقـات فوريـة          )أ(  

  سيما من احملتجزين الذين ينتظرون احملاكمة؛  وال،ونزيهة وفعالة يف مزاعم التعذيب
آليـات الـشكاوى     عناً يف املصاحل مي   خطريتضارباً  معلومات تشري إىل أن       )ب(  

  حمايدة يف الشكاوى اليت تتلقاها؛و ةفعال  حتقيقاتإجراءالقائمة من 
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عدم وجود تطابق يف املعلومات املعروضة على اللجنة بـشأن الـشكاوى              )ج(  
إىل املعلومات املتعلقـة    بقلق شديد   وتشري اللجنة   . املقدمة من قبل أشخاص رهن االحتجاز     

 الـشكاوى   رفـض االت  ، وحب ك الذين يتقدمون بشكاوى   عمليات انتقامية ضد أولئ   بوقوع  
  سانيكوف؛ندريه وأ  ميخاليفيتشليسقضيتا أ، مبا يف ذلك احملتجزيناملقدمة من 

ووفقاً . عدم مقاضاة أي موظف الرتكابه أفعال التعذيب      ب تفيد    اليت تقاريرال  )د(  
ذ القانون على مدى    اهتم أربعة موظفني فقط مكلفني بإنفا      للمعلومات املعروضة على اللجنة،   

 الـصالحيات إساءة استعمال   "السنوات العشر املاضية بارتكاب اجلرمية األقل خطورة وهي         
 من  ٤٢٦ و ٤٢٤مبوجب املادتني   " سلطة رمسية ال أو   الصالحياتجتاوز  "و" السلطة الرمسية  أو

  . القانون اجلنائي
ان التحقيق على   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضم           

 إطاروجه السرعة يف مجيع مزاعم التعذيب وسوء املعاملة من جانب املوظفني العموميني يف     
حتقيقاً هلذه الغاية،   و. أفعاهلمفداحة  ل وفقاً   هاو مرتكب وأن يعاقب حتقيقات شفافة ومستقلة    

  : القيام مبا يليينبغي للدولة الطرف
من للسلطات العامة   دمي الشكاوى   إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتسهيل تق       )أ(  

قبل ضحايا التعذيب واملعاملة السيئة، مبا يف ذلك احلصول على أدلة طبية لدعم مزاعمهم              
بسبب الشكاوى  أي سوء معاملة أو ترهيب      من   الشكاوى   الفعلية ملقدمي  ةماياحلوضمان  

ـ  وه اخلصوص،   ـعلى وج و. مت تقدميها  أو أي أدلة    سـابقاً و املوصـى بـه      ـعلى النح
)A/56/44 ينبغي للدولة الطرف النظر يف إمكانية إنشاء جلان حكومية          ،))ج(٤٦ ، الفقرة 

ذات سلطة فعلية تقـوم،     ومستقلة ونزيهة    تكون   -معنية حبقوق اإلنسان    وغري حكومية   
ضمن مجلة أمور، بتعزيز حقوق اإلنسان والتحقيق يف مجيع الشكاوى املتعلقة بانتهاكات             

  ك اليت تتصل بتنفيذ االتفاقية؛حقوق اإلنسان، وخاصة تل
لبس فيها، بالتوجـه     إدانة ممارسة التعذيب جبميع أشكاله إدانة علنية ال         )ب(  

على اخلصوص إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والقوات املسلحة وموظفي السجون،           
أن كل شخص يرتكب هـذه األعمـال،        مفادها   تصرحياهتا حتذيرات واضحة     وبتضمني

رك يف ارتكاهبا، أو يتواطأ مع مرتكبيها، سيتحمل مسؤوليتها شخصياً أمام القانون            يشا أو
  ويتعرض لعقوبات جنائية؛

حالة تعذيب، على إيقاف املشتبه فيهم فوراً       وقوع  العمل، عند افتراض      )ج(  
عن أداء مهامهم خالل مدة التحقيق، خاصة إذا كان استبقاؤهم ميكـن أن يتـسبب يف                

  عرقلة التحقيق؛
تقدمي نتائج التحقيق يف االدعاءات اليت أثارهتا اللجنـة، مبـا يف ذلـك                )د(  
 فالدميـري ر أوتروشـينكوف و   لكـسند ه سانيكوف وأ  ندريس ميكاليفيتش وأ  ليأحاالت  
  نطاقـاً بـشأن االسـتخدام      مزاعم أوسـع  و،  ا أبرومشيك ردينة وماي  ناتالياو نيكالييف
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 ٣٠٠افحة الشغب ضد ما يقرب مـن  العشوائي وغري املتناسب للقوة من قبل شرطة مك   
  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٩شخص يف ساحة االستقالل يف 

  استقالل القضاء    
 من قانون اإلجراءات    ٢٢ من الدستور واملادة     ١١٠أن املادة   يف حني تالحظ اللجنة       )١٢(

الواردة  األحكام األخرى    إزاء فإهنا تشعر بقلق بالغ    على وجود قضاء مستقل،      اناجلنائية تنص 
وتـوليهم   القضاة وتعيينـهم     وعزلاالنضباط  تلك املتعلقة ب  يف القانون البيالروسي، وحتديداً     

 عـن  استقالل القضاة    وعدم ضمان  املناصب وهي أحكام من شأهنا تقويض هذين القانونني       
تشعر اللجنة على وجه اخلصوص، بالقلق      و). ١٣ و ١٢ و ٢ املواد(السلطة التنفيذية للحكومة    

  : يليإزاء ما
مع مثلما أشار إىل ذلك      املهنية،   هم ملهام أدائهمحملامني والتدخل يف    اترهيب    )أ(  

). ١٠١، الفقرة   A/HRC/17/30/Add.1(القلق املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني        
 يف  تتبعمستقلة مبوجب القانون،    أهنا  ال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن نقابات احملامني، رغم          و

 يدافعون عن    الذين امنيشطبت من نقابة احملامني أمساء العديد من احمل       الواقع لوزارة العدل اليت     
  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٩ بسبب أحداثاألفراد احملتجزين 

 لصاحل النيابة العامة، مبا يف ذلك قـضية      ءقضاالحتيز  فيها  احلاالت اليت زعم      )ب(  
أدلة واستجواب من عرضوا     هن ممنوعاً من استدعاء شهود     الذي ادعى انه كا     راسكني فالدميري

كـانون   ١٩ بأحـداث ضده فضالً عن أداء احملاكم يف العديد مـن احملاكمـات املتعلقـة         
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

، حتث اللجنـة الدولـة      ))د(٤٦، الفقرة   A/56/44(يف ضوء توصيتها السابقة     و  
  :القيام مبا يليالطرف على 

 التام للسلطة القضائية مبا يتفق مع املبادئ األساسـية          ضمان االستقالل   )أ(  
  ستقالل السلطة القضائية؛ال

 وفقـاً  وصرف مكافآهتم وتوليهم ملهامهم    هم وتعيين  القضاة ضمان اختيار   )ب(  
  ؛والكفاءةوالقدرة  والرتاهة باملؤهالتملعايري موضوعية تتعلق 

 إطـار  احملتجـزين يف  شخاص األاالتحقيق يف حاالت احملامني الذين مثلو    )ج(  
والذين شطبت أمساؤهم الحقاً مـن نقابـة         ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٩أحداث  
متارا وتاتسيانا أهيافا وأوالدسزميري توستسيك وآليه آليو و        سبيلكا  بافل هم في ن، مب احملامني

  .وإعادة رخصهم، حسب االقتضاءهاراييفا ومتارا سيدارينكا 
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  هارية وتفتيشرصد أماكن احلرمان من احل    
مكتب املدعي العام بشأن    كل من   األنشطة اليت يضطلع هبا     ب علماً    اللجنة حتيطبينما    )١٣(

 احملليـة،   الرقابةجلنة الرقابة العامة الوطنية التابعة لوزارة العدل وجلان      و رصد مرافق االحتجاز  
رصد وعدم وجود   للوطين  النظام  ال يةتفيد بعدم استقالل  إزاء معلومات   تشعر بقلق عميق    فإهنا  

تقارير لورود  وتأسف اللجنة أيضاً    . لإلبالغمعلومات بشأن اإلجراءات واملمارسات الفعالة      
يف تفتـيش   إجـراء   لعالج النفسي ألسباب غري طبية وعـدم        لعن سوء االستخدام املزعوم     
  ).١٦ و١١ و٢ املواد(مستشفيات األمراض النفسية 

للقيام بزيارات   مؤهلةات مستقلة متاماً    حتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئ        
تضم أعـضاء مـن      عنها مسبقاً ألماكن االحتجاز وضمان أن        غري معلن مستقلة وفعالة   

املعايري الدوليـة ذات    ب وملمنيمؤهلني يف املهن القانونية والطبية      خمتلف االختصاصات و  
نبغي للدولة الطرف   يو.  من ممثلي اجملتمع املدين    مالصلة، فضالً عن خرباء مستقلني وغريه     

 الفرصة لألعضاء لتفتيش مجيع أماكن االحتجاز دون إشعار مسبق          إتاحةأن تضمن أيضاً    
 يف الوقـت املناسـب      م وتوصياهت استنتاجاهتم ونشروالتحدث مع املعتقلني على انفراد      

  .وبطريقة شفافة
زيـارات  المعلومات مفصلة عن    نشر  عالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف       و  

كن احلرمان من احلرية وأوقاهتا وتواترها مبا يف ذلك مستشفيات األمراض النفـسية،             ألما
معلومات عن متابعة  وإضافة إىل معلومات عما خلصت إليه تلك الزيارات من استنتاجات  

  . هذه املعلومات إىل اللجنةتقدمي وينبغي أيضاً .نتائجها
غـري   وأ سواء احلكوميـة     ،دولية آليات الرصد ال   دخولوتشعر اللجنة بالقلق لعدم       )١٤(

لعدم تلقـي أي   اوتعرب اللجنة أيضاً عن أسفه  . احلكومية، إىل مرافق االحتجاز يف بيالروس     
زيـارة الـبالد،    ل اإلجراءات اخلاصـة     املكلفني بواليات يف إطار     من طلب مخسة رد على   

ت االختفاء القسري   سيما املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب والفريق العامل املعين حباال          وال
 مكتب مفوض األمم قدمها الدولة الطرف لطلبات الزيارة اليت استجابةعدم ولأو غري الطوعي 

  ).١٦ و١١ و٢ املواد) (املفوضية(املتحدة السامي حلقوق اإلنسان 
  : القيام مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على  
 مجيع  فرصة الدخول إىل   منح املنظمات املستقلة احلكومية وغري احلكومية       )أ(  

الشرطة ومراكـز االحتجـاز الـسابق       زنزانات  مرافق االحتجاز يف البالد، مبا يف ذلك        
للمحاكمة ومباين الدوائر األمنية وأماكن االعتقـال اإلداري ووحـدات االحتجـاز يف             

  املؤسسات الطبية والنفسية والسجون؛
سـيما   قوق اإلنسان، ال  زيادة تعزيز التعاون مع آليات األمم املتحدة حل         )ب(  

هبا املقـرر اخلـاص املعـين    يقوم الزيارات اليت   يف أقرب وقت ممكن ب    من خالل السماح    
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بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملقـرر              
 حبالـة   اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلـاص املعـين             

وافقت عليه الدولة الطـرف يف سـياق        على النحو الذي    املدافعني عن حقوق اإلنسان،     
  ؛)١٧-٩٧ة ، الفقرA/HRC/15/16(االستعراض الدوري الشامل 

النظر يف املوافقة على طلب مفوض األمم املتحـدة الـسامي حلقـوق               )ج(  
  .وفد من املفوضيةيقوم هبا  زيارة بشأناإلنسان 

  طنية حلقوق اإلنساناملؤسسة الو    
يف ضوء التوصيات املقدمة من قبل العديد من آليات حقوق اإلنسان والتزام الدولة               )١٥(

ـ  يف إطار االستعراض الدوري الـشامل        الذي قطعته على نفسها   الطرف   النظر يف إنـشاء    ب
، تعرب اللجنة عن أسـفها      )٤-٩٧، الفقرة   A/HRC/15/16(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     

  ).٢املادة (راز تقدم لتحقيق هذه الغاية لعدم إح
توصي اللجنة الدولة الطرف على العمل من أجل إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق               
 تـها  املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي      مبركزللمبادئ املتعلقة    وفقاً   اإلنسان

  ).مبادئ باريس(

  ه املطلق وجترميهحظر التعذيب وتعريف    
 تعريف   تفيد بأن  اليتواملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف      ب علماً    اللجنة حتيطبينما    )١٦(

ستخدم لغرض املالحقة اجلنائية ملـرتكيب أعمـال        ي من االتفاقية    ١التعذيب الوارد يف املادة     
 التشريعات اجلنائية، فإن اللجنة     يعدلعد مشروع قانون    يمكتب املدعي العام    أن   و ،التعذيب

ال تـزال اللجنـة     و. مثل هذا التعريف للتعذيب    أبداً   تطبق  مل اكم احمللية تشعر بالقلق ألن احمل   
ضمن احلظر املطلـق    تف التعذيب و  يتضمن أحكاماً تعرّ   تشعر بالقلق ألن التشريع الوطين ال     

  التعـذيب  انرمجت  من القانون اجلنائي ال    ٣٩٤ و ١٢٨ن املادتني   ألكما أهنا قلقة    . للتعذيب
  ).٤ و٢ و١املواد ( من االتفاقية ٤ ملادةمن ا ٢لفقرة لوفقاً 

وقبـول الدولـة    )) أ(٤٦، الفقـرة    A/56/44(يف ضوء توصية اللجنة السابقة      و  
، A/HRC/15/16(التوصيات اليت قدمت أثناء االسـتعراض الـدوري الـشامل           ب الطرف
 التعـذيب   تعريـف ، ينبغي للدولة الطرف، دون تأخري،       )٢١-٩٨ و ٢٨-٩٧ تانالفقر
عالوة على ذلك، و.  من االتفاقية٤ و ١ تنييتفق متاماً مع املاد    ا اجلنائي مبا   يف قانوهن  هوجترمي

وعدم خضوع  لتعذيب   ل احلظر املطلق عدم تقييد   توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف       
  . التعذيب لقانون التقادمترقى إىل مستوى أفعال أية
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  انطباق االتفاقية يف النظام القانوين احمللي    
مجهورية بيالروس طرفاً فيها    أصبحت   املعاهدات الدولية اليت     بتطبيق لجنة ال ترحب  )١٧(

تالحظ بقلـق   لكنها  قوانني واللوائح،   ال من القانون املتعلق ب    ٢٠مبوجب املادة   اً  مباشراً  قيتطب
تأسـف  و. مباشرةبصورة  التفاقية  ستندت إىل ا  محاكم ا للعدم وجود معلومات عن قرارات      

ـ  وإن كان ذلك  يف احملاكم احمللية،     أبداً   تطبق  مل  االتفاقية  بأن تفيدتقارير  لورود  اللجنة   اً  ممكن
  ).١٠ و٢املادتان (من الناحية النظرية 

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان التطبيق الفعلـي              
ن املتعلق   من القانو  ٢٠ألحكام االتفاقية يف نظامها القانوين احمللي والتنفيذ العملي للمادة          

موظفني يف اجلهاز    توفري التدريب املكثف لل     منها قوانني واللوائح، من خالل مجلة أمور،     الب
 وانطباقهاأحكام االتفاقية   ب لتوعيتهم توعية تامة   واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون      ئيالقضا

اكم تقرير عن قرارات احمل   تقدمي  عالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف       و. ةمباشربصورة  
  . يف االتفاقيةاملكرسة احلقوق اليت تنفذالوطنية أو السلطات اإلدارية 

   عن طريق التعذيباليت حيصل عليهااألدلة     
 من الدستور حتظر قبول األدلة املنتَزعـة حتـت          ٢٧مع أن اللجنة تالحظ أن املادة         )١٨(

 الدوري الشامل هلذه     التوصية اليت قدمت أثناء االستعراض     تالدولة الطرف قبل  أن  التعذيب و 
فإهنا تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بوجـود         ،  )٢٨-٩٧، الفقرة   A/HRC/15/16(الغاية  

عدة حاالت من االعترافات املنتَزعة حتت التعذيب وسوء املعاملة، وإزاء عدم توافر معلومات             
علومـات  املوتـشري   .  مسؤول أو معاقبته على انتزاع مثل تلك االعترافات        أيعن حماكمة   

 السابقةالقضاة يعتمدون على بيانات املتهمني      إىل أن   املعروضة على اللجنة يف بعض احلاالت       
لمحاكمة اليت تتعارض مع شهاداهتم اليت قدمت أثناء احملاكمة، على الرغم من مزاعم اإلكراه ل

ـ       . والتخويف   أفتوكـوفيتش   نيكـوالي  اليتوتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات حول ح
 يف وقت الحـق  وا يف أقواهلم على أساس إفادات شهود تراجع   ا أدين نذيلال أسيبينكا   ريوفالدمي

  ).١٥املادة ( التعذيب أهنا انتزعت حتت وطأةعم وُز
ـ   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ اخلطوات الالزمة           ، يف املمارسـة    ضمنلكـي ت
وى ا يف الـدع قبول االعترافات املنتزعة حتت وطأة التعـذيب أو اإلكـراه        عدم   الفعلية،
ينبغـي  و.  من االتفاقيـة   ١٥، متاشياً مع التشريعات احمللية ذات الصلة واملادة         ةالقضائي

تعرضوا للتعذيب  قد  إذا كانوا   عما  لقضاة مجيع املعتقلني    يسأل ا للدولة الطرف ضمان أن     
مـىت   بإجراء فحوص طبية مـستقلة  اًالقضاة أمريصدر أو لسوء املعاملة يف احلجز، وبأن     

وينبغي للقاضي استبعاد مثل هذه التـصرحيات،       . احملكمةيف   همشتبه في ذلك أي   ب  طل ما
وينبغي إجراء . هذا الطلبالفحص الطيب أيد سيما إذا طلب املتهم ذلك يف احملكمة، و وال

 عمـل مـن أعمـال       بوقـوع حتقيقات فورية ونزيهة عندما يكون هناك سبب لالعتقاد         



A/67/44 

23 GE.12-44490 

يف هـذا   و. كون فيها الدليل الوحيد هو االعتـراف       اليت ي  القضاياسيما يف    التعذيب، ال 
 املنظمات الدوليـة احلكوميـة أو غـري         إطالعالصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن       

  .إجراءات احملكمةعلى احلكومية 
مقاضـاة  وعالوة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي معلومات بشأن              

قدمي تفاصيل عن احلاالت     وت حتت وطأة التعذيب  انتزاع اعترافات   ومعاقبة أي مسؤول بسبب     
   .إن طبقت مثل هذه اإلجراءات ،على املسؤولنيفُرضت  عقوبات ة أو أيزاءاتواجل

  ظروف االحتجاز    
 باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني ظروف معيـشة           اللجنة  ترحب يف حني   )١٩(

وقبـول الدولـة الطـرف      ) ها وما يلي  ٢١ت  ا، الفقر CAT/C/BLR/4(األشخاص احملتجزين   
، A/HRC/15/16 (الغايـة  ه الـدوري الـشامل هلـذ      االستعراضلتوصية املقدمة يف سياق     با

 سوء اليت ترد باستمرار وتصفتزال تشعر بقلق عميق إزاء التقارير  ، فإهنا ال)٣٠-٩٧ الفقرة
اص املعـين    املقرر اخل  وجهه الذي   النداءاألوضاع يف أماكن احلرمان من احلرية، مبا يف ذلك          

ـ   ا  أماكن  العديد من  مبسألة التعذيب بشأن األوضاع يف      يف مينـسك    ل سـيزو  الحتجاز مث
)A/HRC/4/33/Add.1   التغذيـة  مـشكلة االكتظـاظ وسـوء        ذلكويشمل  ). ١٦، الفقرة 

  ).١٦ و١١املادتان (إىل املرافق الصحية األساسية وعدم كفاية الرعاية الطبية  واالفتقار
 تكثيف جهودها جلعل ظروف االحتجاز يف أماكن احلرمان         ينبغي للدولة الطرف    

 وغريهـا مـن املعـايري       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    من احلرية متمشية مع     
  :القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، وبطرق عدة منها على األخص ما يلي

لالحتجاز غري  احلد من اكتظاظ السجون والنظر يف إرساء أشكال بديلة            )أ(  
قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية        ل وفقاً   احلرمان من احلرية،  

  ؛)قواعد طوكيو(
  ضمان حصول مجيع احملتجزين على ما يلزم من الغذاء والرعاية الصحية؛  )ب(  
ضمان احتجاز مجيع القصَّر يف أماكن منفصلة عن الكبار طيلـة فتـرة               )ج(  
  .هم أو حبسهم وتوفري ما يلزمهم من األنشطة التعليمية والترفيهيةاحتجاز

ـ  معلومات  مبا قدمه الوفد من      علماً    اللجنة ويف حني حتيط    )٢٠( أن مكتـب   تفيد ب
العنف مبمارسة   هتديدات   بشأنتلق أي شكاوى من النساء احملتجزات       ي   مل املدعي العام 

 مبـا يف   ،باستخدامه اتهتديدأعمال عنف أو     التبليغ عن وقوع     اللجنة بالقلق إزاء   تشعر،  نضده
 ٢ املـواد (  واملوظفني العموميني، يف أمـاكن االحتجـاز       السجناءذلك العنف اجلنسي، من قبل      

  ).١٦و ١١و
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اختاذ تدابري فورية وفعالـة ملكافحـة العنـف يف          بتوصي اللجنة الدولة الطرف       
عاملة السجينات والتدابري غري    لقواعد األمم املتحدة مل    وفقاً   السجون على حنو أكثر فعالية    

ينبغي للدولة الطرف أيضاً إنشاء وتعزيز      و). قواعد بانكوك  (اتاالحتجازية للنساء اجملرم  
آلية فعالة لتلقي شكاوى العنف اجلنسي وضمان تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون            

وعلى كيفية تلقي  ،على احلظر املطلق للعنف اجلنسي، باعتباره شكالً من أشكال التعذيب     
  .شكاوى من هذا القبيل

  التدريب    
تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن إتاحة تدريب حمدد اهلدف ألفراد اخلدمات              )٢١(

الطبية واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي األمن والسجون واملـوظفني القـضائيني            
استجواب أو معاملة األشخاص  ووغريهم من األشخاص الذين هلم دور يف عمليات احتجاز أ

اخلاضعني لسيطرة الدولة أو أجهزهتا الرمسية بشأن مسائل تتعلق حبظر التعـذيب واملعاملـة              
وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عـن        . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو

  ).١٠املادة (تقييم التدريب املتاح 
  :بأن تقوم مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف   
توفري تدريب منتظم جلميع األشخاص املكلفني مبختلف املهام املـذكورة            )أ(  
 من االتفاقية بشأن أحكام االتفاقية واحلظر املطلق للتعذيب، فـضالً عـن             ١٠يف املادة   

سيما بالتعاون مع منظمـات      القواعد والتعليمات واألساليب اخلاصة باالستجواب، وال     
  ؛اجملتمع املدين

سيما أفراد اخلـدمات     توفري تدريب خاص جلميع املوظفني املعنيني، وال        )ب(  
دليل التقصي والتوثيق   "الطبية، على كيفية حتديد آثار التعذيب وإساءة املعاملة واستخدام          

الالإنـسانية   الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو            
  ؛)اسطنبولبروتوكول " (املهينة أو

اتباع هنج يراعي االعتبارات اجلنسانية يف تدريب األشخاص الذين هلـم             )ج(  
دور يف احتجاز أو استجواب أو معاملة النساء اللوايت خيضعن ألي شكل مـن أشـكال                

  االحتجاز أو السجن؛ التوقيف أو
تقييم مدى فعالية وتأثري هذه الربامج التدريبية والتثقيفية يف احلـد مـن          )د(  

  . االت التعذيب وإساءة املعاملةح

  العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك العنف املرتيل    
 بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف ضد النساء           اللجنة رحبيف حني ت    )٢٢(

املالحقات ) أ( تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف وعدم وجود معلومات عن           اواألطفال، فإهن 
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 حاالت العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك العنـف   املسؤولني عن ية لألشخاص   القضائ
تالحظ اللجنة مـع    و. تقدمي املساعدة العملية والتعويضات لضحايا هذا العنف      ) ب(املرتيل و 
 نتيجة العنف املرتيل وعدم وجـود أحكـام         ن حتفه نيمن النساء لق  اً  كبرياً  عددأن  األسف  

على حنو ج، ا الزو يف إطارنائي بشأن العنف املرتيل واالغتصاباجلن قانومنفصلة على صعيد ال
 ٢ املواد) (١٩، الفقرة   CEDAW/C/BLR/CO/7( جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        ما أثارته 

  ).١٦ و١٤و
 ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها ملنع ومكافحة العنف ضد النساء واألطفال            

 تعـديل تـشريعاهتا     منها وذلك بطرق عديدة  عنف املرتيل،   سيما ال  ، وال ومعاقبة مرتكبيه 
.  الطويـل األجلعلى  لضحايا  اإعادة تأهيل   و ضحايا العنف احلماية الفورية      ومنحاجلنائية  

على نطاق أوسع   محالت توعية وتدريب    تنظيم  وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف       
فاذ القانون والعاملني االجتماعيني الذين  إنواهليئات املكلفة ب  امني  احملللقضاة و يف هذا اجملال    

  .الضحايا واجلمهور بوجه عامبهم على اتصال مباشر 

  بالبشراالجتار     
 بالبـشر الجتار  ل للتصدي باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف        اللجنة ترحبيف حني     )٢٣(

، بالبـشر االجتـار    تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بـأن          اوتقدمي اجلناة إىل العدالة، فإهن    
بلد املنشأ والعبور واملقـصد  تظل بيالروس أن  يزال ميثل مشكلة كبرية و     سيما النساء، ال   وال

  ).١٦ و١٠ و٢ املواد(لضحايا االجتار 
، وخباصـة   بالبشرباالجتار  قدمتها املقررة اخلاصة املعنية     يف ضوء التوصيات اليت     و  

 ٢٠٠٩مـايو   /أيـار  يف   لبـيالروس  هبا   النساء واألطفال، يف أعقاب الزيارة اليت قامت      
)A/HRC/14/32/Add.2   ينبغي للدولة الطرف اختاذ تدابري فعالة، ) وما يليها  ٩٥، الفقرات ،

، بالبشرمبا يف ذلك من خالل التعاون اإلقليمي والدويل، ملعاجلة األسباب اجلذرية لالجتار             
الحقة ومعاقبة اجلناة وتوفري    الستغالل اجلنسي واالستمرار يف م    باسيما ارتباطه الوثيق     وال

لمسؤولني عن إنفاذ القانون،    لتدريب  وتنظيم  خدمات إعادة اإلدماج للضحايا      و التعويض
  .اجلماركو احلدود موظفيسيما  وال

  وإعادة التأهيل، مبا يف ذلك التعويض اجلرب    
  والتعويض، مبـا يف ذلـك      اجلربتدابري  ) أ(تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن         )٢٤(

 معـاليهم فعل لضحايا التعـذيب أو      بال هبا احملاكم وقدمت     ت اليت أمر  ،وسائل إعادة التأهيل  
إعادة التأهيل االجتماعي وأشكال أخرى من املساعدة، مبا يف ذلك          وخدمات العالج   ) ب(و

تقارير تفيـد بـأن     ملا ورد من    تأسف اللجنة   و.  للضحايا املتاحإعادة التأهيل الطيب والنفسي     
 أثناء االحتجاز   املتكبدةة مينسك ترفض مطالبات التعويض عن األضرار املعنوية         حمكمة مدين 

  ).١٤املادة (
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 إعادة التأهيل مبا يف ذلك ، للدولة الطرف أن توفر للضحايا اجلرب والتعويضينبغي  
عالوة على ذلك، ينبغي للدولة     و. أن تقدم إىل اللجنة معلومات عن تلك احلاالت       عملياً و 

علومات عن تدابري اجلرب والتعويض اليت تأمر هبا احملاكم واملقدمة لـضحايا          الطرف تقدمي م  
وينبغي أن تتضمن هذه املعلومات عدد الطلبـات املقدمـة وعـدد    . التعذيب أو أسرهم  

األشخاص الذين ُمنحوا التعويض واملبالغ اليت حكمت احملكمة بدفعها واملقدمة بالفعل يف            
حـصائية  غي للدولة الطرف تزويد اللجنة بالبيانات اإل      باإلضافة إىل ذلك، ينب   و. كل حالة 

 ، فيها األفراد على تعويضات من هذا القبيل       حصل احلاالت اليت    عنذات الصلة، وأمثلة    
  .يف تقريرها الدوري املقبل

  املدافعون عن حقوق اإلنسان    
 يـة أعمـال انتقام  عديدة ومتسقة بشأن ارتكاب مزاعم بقلق بالغ إزاء اللجنة  تشعر    )٢٥(

ترهيب خطرية وهتديدات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني، وعـدم            وأعمال  
مع القلـق    علماً    اللجنة وحتيط. تقدمي معلومات حول أية حتقيقات يف مزاعم من هذا القبيل         

مـستقلة  منظمـات غـري حكوميـة       رفض تسجيل    العديدة الواردة اليت تشري إىل       التقاريرب
كاتـب وأعمـال الترهيـب،    اقتحام املحقة اجلنائية واالعتقاالت ووالتهديدات وأعمال املال  

 هو مبني يف التقرير الشفوي الذي قدمه مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنـسان              كما
 املقـرر   وجههـا  والنداءات العاجلة اليت     ٢٠١١سبتمرب  /أيلولإىل جملس حقوق اإلنسان يف      

نسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة احلـق         اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإل      
الصادر عـن   القرار السابق   أقرت  اللجنة ألن احملكمة العليا     وتأسف  . حرية الرأي والتعبري   يف

 جلنـة حقـوق     آراءقوق اإلنسان رغم    حلعدم تسجيل مركز فياسنا     والقاضي ب وزارة العدل   
ـ   ) ١٢٩٦/٢٠٠٤البالغ رقم   (اإلنسان   مقـررين خاصـني    ا عـدة    والنداءات اليت وجهه

)A/HRC/17/27/Add.1 ١٦ و١٢ و٢ املواد(، )٣٣١، الفقرة.(  
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان محاية املدافعني عن              

حتقيق سريع  إجراء   و م أو العنف نتيجة ألنشطته    الترهيبحقوق اإلنسان والصحفيني من     
على وجه اخلصوص، توصـي  و.  مثل هذه األفعالونزيه وشامل وحماكمة ومعاقبة مرتكيب  

  : مبا يلياللجنة الدولة الطرف
االعتراف بالدور احلاسم الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية يف مساعدة     )أ(  

 من التماس وتلقي التمويل     االدولة الطرف يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، ومتكينه       
  جمال حقوق اإلنسان؛ السلمي يف االكايف للقيام بعمله

إبالغ اللجنة بنتائج التحقيقات يف التهديدات املزعومة واملضايقات من           )ب(  
 اثنني من   قضيةقبل السلطات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، مبا يف ذلك            

 ورئيس جلنة هلسنكي البيالروسـية، أليـه   ا كاليب وأندريه بوكزوبوت  يرينإالصحفيني،  
  س بياليتسكي؛فياسنا، أليركز م ورئيس غوالك
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جلنـة  املذكور الصادر عن     حالة تنفيذ القرار     تقدمي معلومات حمدثة عن     )ج(  
 فياسـنا،  عضواً يف مركـز  ١١هم ق مقدمي الشكوى، و   حب الذي يقضي حقوق اإلنسان   

  . املناسب، مبا يف ذلك إعادة تسجيل فياسنااالنتصاف احلصول على يف

   اللجوءووطالبئون الالج    
يتعلـق  لقانون جديد    ٢٠٠٨ يف عام     الدولة الطرف   ترحب اللجنة باعتماد   يف حني   )٢٦(

املؤقتة للمواطنني األجانب واألشـخاص عـدميي       والالجئ واحلماية التكميلية    بإتاحة مركز   
تنفيذه حتتاج إىل مزيد    املتعلقة ب تالحظ أن التشريعات واملمارسات     فإهنا  اجلنسية يف بيالروس،    

 واللجـوء قوق اإلنـسان    ة املتعلقة حب  الدوليوانني   متاماً مع الق    تكون متماشية  حىتمن التنقيح   
  ).٣املادة (

واإلعادة بعاد ينبغي للدولة الطرف أن تنقح إجراءاهتا وممارساهتا احلالية يف جمال اإل  
ينبغي للدولة الطرف   و.  من االتفاقية  ٣ املادة   مبوجبالقسرية والتسليم للوفاء بالتزاماهتا     

الجئني واألشخاص اآلخرين احملتاجني للحمايـة      والطاليب اللجوء   لمن محاية أفضل    أن تض 
نظر يف التصديق املتعلقة بتحديد وضع الالجئني واللدولة االدولية وحتسني نوعية إجراءات   

 ١٩٦١ املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عـام          ١٩٥٤على اتفاقية عام    
  .نسيةبشأن خفض حاالت انعدام اجل

  عقوبة اإلعدام    
 التقارير اليت تشري إىل سوء أوضاع األشخاص احملكوم عليهم  بالقلق إزاءتشعر اللجنة  )٢٧(

إعدام األشخاص احملكوم عليهم باإلعدام، مبا يف       ب يتعلق فيما والتعسف   التكتم وإزاءباإلعدام،  
أيام تبلغ إال بعد     عدام ال  أسر األشخاص احملكوم عليهم بعقوبة اإل      اليت تفيد بأن  ذلك التقارير   

ـ  زيارة  داء  فرصة أل ال اتتاح هل   ال وأنه  احلكم  تنفيذ منأو أسابيع     جثـة    وأن سجنيأخرية لل
ـ  ال يكشف عـن  ىل العائلة و تسلم إ   ال عدامحكم اإل الذي نفذ فيه    السجني   . هامكـان دفن

لسجناء احملكوم  بعض ا تفيد بأن  التقارير اليت    إزاءوعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق        
التنـاقض بـني تقـارير      إزاء  الضمانات القانونية األساسية، و   يتمتعون ب  عليهم باإلعدام ال  

ـ  علماً    اللجنة ويف حني حتيط  . ختلفة حول هذه املسألة   املصادر  املالسلطات وغريها من     أن ب
م، إال أهنا    لعقوبة اإلعدا   اختياري وقف تطبيق   جمموعة العمل الربملانية تواصل النظر يف إمكانية      

جلنة حقوق    باإلعدام، على الرغم من طلب     ماعدام اثنني من السجناء احملكوم عليه     تأسف إل 
 ١٩١٠/٢٠٠٩رقـم   البالغـان   (اختاذ تـدابري مؤقتـة      اليت استعرضت قضيتهما    اإلنسان  

  ).١٦املادة ) (١٩٠٦/٢٠٠٩و
ينبغي للدولة أن تتخذ مجيع التدابري الـضرورية لتحـسني ظـروف احتجـاز                

شخاص احملكوم عليهم باإلعدام وضمان حصوهلم على مجيع أشكال احلماية املنصوص           األ
إزالة ما حييط بعمليات تنفيـذ أحكـام         ينبغي هلا وعالوة على ذلك،    . عليها يف االتفاقية  
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توصي اللجنة  و. تتضاعف حرية أفراد األسرة وآالمها     حىت ال  اإلعدام من سرية وتعسف   
 التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل    النظر يف بالدولة الطرف أيضاً    

  .إىل إلغاء عقوبة اإلعداماهلادف اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  مجع البيانات    
تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومفصلة عن العديد من اجملاالت اليت تغطيها          )٢٨(

لتحقيقات واملالحقات واإلدانات يف قـضايا      او اإلحصاءات بشأن الشكاوى      منها االتفاقية،
حـاالت   األمن والسجون، و   وضباطالتعذيب وسوء املعاملة من قبل املكلفني بإنفاذ القانون         

  ).١٣ و١٢املادتان (االجتار بالبشر والعنف املرتيل واجلنسي واالختفاء القسري 
تفاقية على  بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ اال     ينبغي للدولة الطرف أن جتمع        

التحقيقات واملالحقات القضائية   و الشكاوى   عن مبا يف ذلك معلومات      املستوى الوطين، 
والعنف املـرتيل واجلنـسي       بالبشر واإلدانات يف قضايا التعذيب وسوء املعاملة واالجتار      

مبا يف ذلك ما أتيح للضحايا من تعويض وإعـادة          ونتائج مجيع هذه الشكاوى والقضايا،      
  .تقدم هذه البيانات إىل اللجنة تأهيل، وأن

  آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدةالتعاون مع     
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاوهنا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،              )٢٩(

مبا يف ذلك عن طريق السماح بإجراء زيارات ألصحاب الواليات املكلفـني بـاإلجراءات              
قدموا طلباً يف هذا الشأن، ومن بينهم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه       اخلاصة الذين   

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملقرر اخلاص املعـين حبالـة                
احلق يف حرية الرأي والتعبري      املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية        

  .الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيو
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري            و  )٣٠(

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               
  . يف أقرب وقت ممكن،املهينة أو
 اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إصدار اإلعالنات املطلوبة مبوجـب يف             وتوصي  )٣١(

  . من االتفاقية٢٢ و٢١ املادتني إطار
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تصدق على معاهدات األمم املتحدة األساسـية               )٣٢(

يع األشخاص من   تصبح طرفاً فيها بعد، ومنها االتفاقية الدولية حلماية مج          مل حلقوق اإلنسان اليت  
 والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          االختفاء القسري 

  على نفسها  االلتزام الذي قطعته الدولة الطرف    ب علماً   وإذ حتيط . اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام    
ـ  A/HRC/15/16(يف سياق االسـتعراض الـدوري الـشامل          ، )٣-٩٨ و ١-٩٧ ان، الفقرت
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اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف من أجل التصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة                توصي
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              حقوق

  .وبروتوكوهلا االختياري
لجنة ويرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إىل ال               )٣٣(

وهذه املالحظات اخلتامية باللغات املناسبة عن طريق املواقع الرمسية على اإلنترنت ووسـائل             
  .اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

 ،٢٠١٢نـوفمرب  /تشرين الثاين ٢٥ الدولة الطرف أن تقدم، حبلول   إىلتطلب اللجنة   و  )٣٤(
بضمان أو تعزيز الضمانات القانونية     ) أ( لتوصيات اللجنة املتعلقة     تابعة استجابةً عن امل معلومات  

 ومعاقبـة  فـيهم حماكمة املشتبه ) ج(إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة و  ) ب(وللمحتجزين  
 مـن   ١٤ و ١١ و ٦ ات املعاملة، على النحو الوارد يف الفقـر       إساءةالتعذيب أو   أفعال  مرتكيب  

  .مناسباً ا، حسبما يكون للضحايسبل االنتصاف والتعويضات املتاحةالوثيقة، وكذلك  هذه
الدولـة الطـرف إىل حتـديث وثيقتـها األساسـية املـشتركة             اللجنـة    تدعوو  )٣٥(
)HRI/CORE/1/Add.70(،   ًملتطلبات الوثيقة األساسية املـشتركة الـواردة يف املبـادئ           وفقا

التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                
)HRI/GEN.2/Rev.6.(  
 الدوري  ها تقرير سيعترب الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل، الذي         تدعو اللجنة و  )٣٦(

 تدعو اللجنة الدولـة     ،هلذا الغرض وحتقيقاً  . ٢٠١٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٥اخلامس، قبل   
 ئهـا تقدمي تقرير مبوجب إجرا   ب،  ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٥حبلول   أن تقبل    إىلالطرف  
يف إحالة اللجنة قائمة من املسائل إىل الدولة الطرف، قبل          واملتمثل  ،  لتقدمي التقارير ياري  االخت

 رد الدولة الطرف على هذه القائمة من املسائل مبوجـب           وسيشكل. الدوريالتقرير  تقدمي  
  . من االتفاقية، تقريرها الدوري القادم إىل اللجنة١٩ املادة
  بلغاريا  -٥٣

لتعذيب يف تقرير بلغاريا اجلامع لتقريريها الـدوريني الرابـع          نظرت جلنة مناهضة ا     )١(
 تـشرين   ١٠و ٩املعقودتني يف    ١٠٣٥ و ١٠٣٢يف جلستيها   ) CAT/C/BGR/4-5(واخلامس  
، ١٠٥٤واعتمــدت، يف جلــستها ) ١٠٣٥ وCAT/C/SR.1032 (٢٠١١نــوفمرب /الثــاين

  .٢٠١١نوفمرب /ين الثاين تشر٢٤ املعقودة يف )CAT/C/SR.1054(املالحظات اخلتامية التالية 

  مقدمة  - ألف    
 وفقاً  ترحب اللجنة بتقدمي بلغاريا للتقرير اجلامع لتقريريها الدوريني الرابع واخلامس،           )٢(

بـالردود  كما ترحب   للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير، وإن كان متأخراً سنتني لألسف،          
  ). CAT/C/BGR/Q/4-5(على قائمة القضايا 
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نة عن تقديرها للحوار املفتوح والبناء مع الوفد الرفيـع املـستوى للدولـة              وتعرب اللج   )٣(
الطرف وتشكره على األجوبة الواضحة والصرحية واملفصلة على األسئلة اليت طرحهـا أعـضاء              

  .اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  - باء    
ـ           )٤( ى ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر يف تقريرها الدوري الثالث، عل

  :الصكني الدوليني التاليني أو انضمامها إليهما
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           )أ(  

  ؛٢٠١١عام يف أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد            )ب(  

  .٢٠٠٦ عاميف املرأة، 
 ٢٠١٠يونيـه   /وترحب اللجنة بالتوقيع على اتفاق التعاون الثنائي املربم يف حزيران           )٥(

بني بلغاريا واليونان من أجل مكافحة اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك التهريب واالجتار بالبـشر               
  . واملخدرات

ف من أجـل تنقـيح      باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدولة الطر      علماً   وحتيط اللجنة   )٦(
يف قوانينها يف اجملاالت ذات الصلة باالتفاقية، ومنها التعديل الذي أدخـل علـى الدسـتور             

  :ا يليمب علماً ، كما حتيط إلنشاء اجمللس األعلى للقضاء٢٠٠٧ عام
 ١قانون اإلجراءات املدنية اجلديد الذي دخل حيز النفـاذ اعتبـاراً مـن                )أ(  

  تعويض لضحايا التعذيب أو إعادة تأهيلهم؛الدمي  واملتعلق بتق٢٠٠٨ مارس/أذار
 ١٠قانون النظام القـضائي الـذي دخـل حيـز النفـاذ اعتبـاراً مـن                   )ب(  

  ؛٢٠٠٩ املعتمدة عام ٢٠١٣-٢٠٠٩، واستراتيجية اإلصالح القضائي ٢٠٠٧ أغسطس/آب
تعديل قانون اللجوء والالجئني الذي ينص على آليـة للبـت يف وضـع                )ج(  
  ؛٢٠٠٧ الالجئ،
قانون مساعدة ضحايا اجلرمية وتعويضهم مالياً الذي دخل حيـز النفـاذ              )د(  
  ؛، واالستراتيجية الوطنية ملساعدة ضحايا اجلرمية وتعويضهم ماليا٢٠٠٧ً من اعتباراً

 ١٢قانون اإلجراءات اإلدارية اجلديد الذي دخل حيز النفـاذ اعتبـاراً مـن                )ه(  
   واملعاقبة عليه وإمكانية طعن األجانب قي قرارات الطرد؛ واملتعلق مبنع التعذيب٢٠٠٦يوليه /متوز

 ٢٦قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد الذي دخل حيز النفاذ اعتبـاراً مـن               )و(  
 واملتعلق بالضمانات اإلجرائية حلظر التعذيب واألحكـام الـيت متنـع            ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

  ؛لدى الشرطةالتعذيب وتنظم االحتجاز 
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وإنشاء املكتـب الـوطين للمـساعدة       ) ٢٠٠٦(دة القانونية   قانون املساع   )ز(  
  القانونية؛
التعديالت املدخلة على قانون الصحة اجلديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً             )ح(  

   املتصلة باإلجراءات الطبية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية؛٢٠٠٥مايو / أيار١من 
، ٢٠٠٤قـانون العقوبـات منـذ عـام     التعديالت العديدة املدخلة على     )ط(  

  . املتصلة بإلزام االتفاقية بتجرمي فعل التعذيب٢٨٧يتعلق باملادة  فيماسيما  وال
وترحب اللجنة أيضاً جبهـود الدولـة الطـرف الراميـة إىل تعـديل سياسـاهتا                  )٧(

 مبـا يف    وإجراءاهتا اإلدارية بغية ضمان محاية أكرب حلقوق اإلنسان وتنفيذ االتفاقية،          وبراجمها
  :ذلك ما يلي

وبرنـامج  ) ٢٠١٥-٢٠٠٩(اعتماد استراتيجية تطوير املرافق الـسجنية         )أ(  
  ؛٢٠١٠حتسني ظروف أماكن احلرمان من احلرية، 

والرؤية الراميـة إىل إهنـاء      ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجية الوطنية للطفل      )ب(  
ــاكوســيلة إلصــالحؤســسات املاســتخدام   ٢٤ يف  املعتمــدة، األطفــال يف بلغاري

  ؛٢٠١٠ فرباير/شباط
  ؛٢٠١٠االستراتيجية املتكاملة ملكافحة اجلرمية والفساد،   )ج(  
  ؛)٢٠١٥-٢٠٠٩(استراتيجية إصالح أماكن االحتجاز   )د(  
والربنامج " ٢٠١٥-٢٠٠٥عقد إدماج الروما    "خطة العمل الوطنية ملبادرة       )ه(  

  ؛)٢٠٢٠-٢٠١٠(اإلطاري إلدماج الروما يف اجملتمع البلغاري 
  ).٢٠١٢-٢٠٠٤(خطة العمل الوطنية للصحة العقلية   )و(  

  املسائل الرئيسية املثرية للقلق والتوصيات  - جيم    

  تعريف التعذيب وحظره حظراً مطلقاً وجترميه    
يساور اللجنة القلق من عدم إدراج تعريف شامل للتعذيب يـضم مجيـع عناصـر             )٨(

 قائمـة بـذاهتا يف      جنايةن عدم جترمي التعذيب      من االتفاقية يف قانون العقوبات وم      ١ املادة
وتشري اللجنة إىل أن الفريق العامل املنـشأ يف وزارة          . القانون، على حنو ما تقتضي االتفاقية     
رميـة  املتعلقة باجل حكام  املادة اليت تضم األ   يناقش بعد     مل العدل لصياغة قانون عقوبات جديد    

  ).٤ و١تان املاد(تعريف التعذيب واليت تستويف ديدة اجل
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تعريف للتعذيب يشمل مجيع العناصـر              

وينبغي للدولة الطرف اختاذ تدابري تشريعية فعالة إلدراج     .  من االتفاقية  ١ الواردة يف املادة  
  العقوبات املقـررة لفعـل     التعذيب كجرمية منفصلة وحمددة يف تشريعها وضمان تناسب       
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احلظـر املطلـق    قابلية تقييـد    وينبغي أن تكفل عدم     . ة هذه اجلرمية  مع خطور التعذيب  
  . للتعذيب وأال تكون األفعال اليت ترقى إىل تعذيب موضوع أي شكل من أشكال التقادم

لى املساعدة عحمام وخدمات لى عصول احلإمكانية  -  الضمانات القانونية األساسية    
  القانونية

 تعليمات مالئمة   تصدرأ و يةطرف اعتمدت تدابري قانون   تشري اللجنة إىل أن الدولة ال       )٩(
لى عرضه ع حمام و خدمات  لى  عصوله  ح باحتجازه و  ه يف إخطار ذوي   وقه حق كفل للمحتجز ت

بيد أنه يساور اللجنة    . هطبيب مستقل وإطالعه على التهم املوجهة إليه من أول حلظة احتجاز          
 ٢٤ حمـام خـالل   خدمات  لى  عول  ص إمكانية احل  أنعن  اليت تتحدث   علومات  إزاء امل القلق  
ه اإلمكانيـة    دائماً يف واقع املمارسة وأن هذ      لدى الشرطة ليست متاحة   من االحتجاز   ساعة  

يستطيعون حتمل نفقات حمام    الذين  ، وهم   لدى الشرطة من احملتجزين   فقط   ألقلية   تبقى متاحة 
صول يف السماح باحلكما يساور اللجنة القلق بشأن املزاعم اليت تفيد أن الشرطة متانع . خاص

تـأخري يف االتـصال     أنه كثرياً ما حيدث     حمام منذ اللحظة األوىل لالحتجاز و     خدمات  لى  ع
ويساور اللجنـة القلـق   . باحملامني املنتدبني للمساعدة القانونية وحضورهم إىل خمافر الشرطة   

اً على  كذلك من نقص موظفي وموارد املكتب الوطين للمساعدة القانونية، وهو ما يؤثر سلب            
 يف حماكمة عادلة بتحوهلا إىل      املتفاوتةحق األشخاص ذوي األوضاع االقتصادية واالجتماعية       

عدم مساواة يف الوصول إىل العدالة وعدم التساوي يف إمكانات الدفاع أثناء احملاكمة؛ كمـا   
 حيرم الفقراء وأفراد األقليات وبعض فئات األجانب، من مثل طاليب اللجوء واملهاجرين غـري             

  ). ٢ املادة(القانونيني، من الوصول إىل العدالة على قدم املساواة 
توصي اللجنة السلطات البلغارية بإعادة تدريب مجيع ضـباط الـشرطة علـى               

حمام جلميع احملتجزين منذ اللحظـة      خدمات  لى  عصول  االلتزام القانوين بتوفري إمكانية احل    
نة الدولة الطرف باختـاذ التـدابري       وعالوة على ذلك، توصي اللج    . األوىل الحتجازهم 

املالئمة إلزالة مجيع العقبات اليت تقف أمام احلق يف الوصول إىل العدالـة علـى قـدم                 
املساواة؛ وبكفالة إمداد املكتب الوطين للمساعدة القانونية مبوارد مالية وبشرية كافيـة            

  .ئات احملتجزينفالضطالعه بدوره إزاء مجيع 

  األسلحة الناريةعنف الشرطة واستخدام     
خدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني املفرط لألسـلحة        تيساور اللجنة القلق من اس      )١٠(

حكمت فيها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان      الثمانية اليت   االت  يف احل النارية، مبا يف ذلك     
نطاق املسموح ، واليت انتهت أربع منها بوفاة الضحايا؛ ومن ال٢٠١٠ضد الدولة الطرف عام 

أعمال العنـف   أن  ؛ ومن   )٧٤املادة  (فيه باستعمال األسلحة النارية يف قانون وزارة الداخلية         
املنسوبة إىل موظفي إنفاذ القوانني تشمل التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة ورفض تقدمي             

قليل جداً   حىت اآلن    عدد املتابعات القضائية  أن  املساعدة الطبية إلنقاذ أرواح الضحايا؛ ومن       
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (
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حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تـشريعاهتا لـضمان امتثـال لوائحهـا            
التنظيمية املتعلقة باستخدام األسلحة النارية للمعايري الدولية، مبا فيها املبادئ األساسـية            

. فـني بإنفـاذ القـوانني   بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكل      
وينبغي للدولة الطرف أيضاً اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشـكال التحـرش              

 على وجه السرعة ومبا يلـزم مـن         ،وسوء املعاملة من الشرطة أثناء التحقيقات، والعمل      
 على التحقيق يف مجيع مزاعم استخدام املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ             ،االستفاضة واحلياد 

قوانني للعنف دون داع وبطريقة غري متناسبة، وحماكمة املسؤولني ومعاقبتهم حـسب            ال
جسامة أفعاهلم وتقدمي تعويضات للضحايا، مبا يف ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل             

  .وجه ممكن

  الرصد املستقل ألماكن االحتجاز وغريها من أماكن احلرمان من احلرية    
لة الطرف على الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة         ترحب اللجنة بتصديق الدو     )١١(

ويساور اللجنة القلق مـن عـدم   . وباعتزامها إنشاء آلية وقائية وطنية يف غضون سنة واحدة  
السماح برصد منظمات اجملتمع املدين بصورة مستقلة جلميع حاالت االحتجاز ومن إلـزام             

ول على تصريح مـن النائـب   منظمات غري حكومية من قبيل جلنة هلسنكي البلغارية باحلص    
  ).٢املادة (العام للوصول إىل احملتجزين رهن احملاكمة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل رصد هيئات غري حكومية مستقلة جلميع              
  .أماكن االحتجاز بصورة مستقلة وفعالة ومنتظمة

  إصالح النظام القضائي    
، ٢٠١٣-٢٠٠٩ اإلصالح القـضائي     بوضع استراتيجية  علماً   إن اللجنة، إذ حتيط     )١٢(

 التصورات اخلاطئة من     إزاء سيما يساورها القلق لعدم إحراز تقدم يف اإلصالح القضائي، ال        
يتعلق  فيماويساورها القلق من انعدام الشفافية . قبيل اإلدارة املشتركة للمحاكم والنيابة العامة

ن عدم احتـرام مبـدأ اسـتقالل        باختيار وتعيني القضاة وأعضاء اجمللس األعلى للقضاء؛ وم       
السلطة القضائية من األجهزة غري القضائية، مبا يشمل املوظفني احلكوميني رفيعي الدرجـة،             
ومن عدم إعماله إعماالً كامالً داخل السلطة القضائية ذاهتا؛ ومن مزاعم الفساد يف النظـام               

اجلمهور يف السلطة القضائية    القضائي وانعدام الثقة يف إدارة القضاء مما يؤدي إىل انعدام ثقة            
  ). ١٣ و١٢املادتان (

توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع اإلصالح القضائي، آخـذة يف االعتبـار              
االستنتاجات واملالحظات األولية للمقرر اخلاص املعين باسـتقالل القـضاة واحملـامني            

ساسية السـتقالل   سيما املبادئ األ    وال -  واملعايري الدولية  ٢٠١١ مايو/ أيار ١٦ املؤرخة
السلطة القضائية واملبادئ األساسية املتعلقة بدور احملامني واملبادئ التوجيهية بـشأن دور            

وينبغي للدولة الطـرف كفالـة      . أعضاء النيابة العامة ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي      
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 شفافية اختيار وتعيني القضاة، مبا يف ذلك يف اجمللس األعلى للقضاء، وتكـافؤ الفـرص              
وينبغي للدولة الطرف توعية موظفي القضاء وغريهـم        . للمرشحني وفق معايري موضوعية   

وال ينبغي أن يكون هنـاك  . من املوظفني واجلمهور عامة بأمهية استقالل السلطة القضائية       
كما ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية       . تدخل خارجي يف العملية القضائية    أي  

حاالت الفـساد  فالة التحقيق السريع واملستفيض واحملايد يف مجيع      إىل مكافحة الفساد وك   
تيجية املتكاملـة ملكافحـة اجلرميـة       ا ومقاضاة الفاعلني، وخباصة يف إطار االستر      املزعومة
  .٢٠١٠ لعام والفساد

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان واآللية الوقائية الوطنية    
سة وطنية متتثل للمبادئ املتعلقـة مبركـز        يساور اللجنة القلق من عدم وجود مؤس        )١٣(

حـىت اآلن يف الدولـة      ) مبادئ بـاريس  (املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
على النحو الواجب بكون أمني املظامل واللجنة املعنيـة         علماً   الطرف، ويف الوقت نفسه حتيط    

ة التنسيق الدوليـة للمؤسـسات    باحلماية من التمييز يف بلغاريا قد قدما طلب اعتماد إىل جلن          
الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بوصفهما املؤسستني الوطنيتني لتعزيز حقوق اإلنـسان          

  ).١٣ و١١ و٢املواد (ومحايتها 
توصي اللجنة بأن ميتثل أمني املظامل وجلنة احلماية من التمييز للمبـادئ املتـصلة                

  ).مبادئ باريس(ق اإلنسان مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقو

  إتاحة إجراءات منصفة لطاليب اللجوء    
يساور اللجنة القلق من عدم اختاذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لكفالة إعمال مجيع               )١٤(

 احتجاز طاليب اللجوء والالجـئني،      وقلقة بوجه خاص إزاء   حقوق طاليب اللجوء والالجئني،     
عدة القانونية وطرد األجانب بناء على اعتبارات األمـن         وعدم وجود خدمات الترمجة واملسا    

  ).١٤ و١١ و٣املواد (القومي 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
 من القانون املتعلق باملسؤوليات والتنسيق بني وكالـة         ١٦تعديل املادة     )أ(  

دة الـيت    من أجل اإللغاء الرمسي للقاع     - الدولة لالجئني ومديرية اهلجرة وشرطة احلدود     
الدخول غري القانوين إىل البلد وضمان متتع طاليب        دعوى  تسمح باحتجاز طاليب اللجوء ب    

لى الرعاية الصحية واملساعدة االجتماعية والتعلـيم       عصوهلم  حاللجوء باملأوى والوثائق و   
مـن قـانون اللجـوء      ) أ(٣٠ و ٢٩وتعلم اللغة، على النحو املنصوص عليه يف املادتني         

  والالجئني؛
كفالة عدم اللجوء إىل احتجاز طاليب اللجوء إال كمالذ أخـري وعنـد               )ب(  

  ؛بعدم اإلعادة القسريةالضرورة وألقصر فترة ممكنة والتطبيق الكامل للضمانات 
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عبور باستروغور مـن    الالتعجيل باالفتتاح املنتظر منذ أمد طويل ملركز          )ج(  
للجوء إىل مركز احتجاز بسبب عدم      أجل تصحيح املمارسة احلالية املتمثلة يف نقل طاليب ا        

  كفاية مرافق االستقبال؛
كفالة خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية يف مجيع املعابر واملراكز اليت             )د(  

  تتعامل مع طاليب اللجوء؛
 الوكالة احلكومية لالجئني العمل بربناجمهـا للمـساعدة         استئنافكفالة    )ه(  

 األدلة اليت يقدمها طالبو اللجوء وحماضر       تايفوصت و القانونية والتحقق من إعداد التقارير    
  .استجواهبم بطريقة مهنية

  تعريف انعدام اجلنسية    
تعريـف قـانوين   علـى   تشريع الدولة الطرف   احتواءيساور اللجنة القلق من عدم        )١٥(
عدمي اجلنسية ومن عدم وجود إطار أو آلية قانونية لتحديد وضع هؤالء األشخاص      لشخص ال ل
  ).٣ و٢تان املاد(

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إدراج تعريف لعدمي اجلنسية يف تشريعها              
وتشجع الدولة الطرف على    . انعدام اجلنسية حاالت  ووضع إطار وآليات قانونية لتحديد      

 واتفاقية     بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية     ١٩٥٤النظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام       
  .حاالت انعدام اجلنسية خلفض ١٩٦١ عام

  عدم اإلعادة القسرية    
يساور اللجنة القلق من عدم وفاء الدولة العضو املعنية بالكامل بالتزامهـا مبوجـب            )١٦(

  ). ٣املادة ( من االتفاقية بشأن احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية ٣املادة 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
يت تكفل احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية، مبـا يف          التقيد بالضمانات ال    )أ(  

إذا كانت هناك أسباب حقيقيـة تشري إىل أن طالب اللجوء قد يكـون              فيماذلك النظر   
  عرضة للتعذيب أو سوء املعاملة عند ترحيله؛

تعديل تشريعاهتا لضمان احلق يف الطعن بأثر توقيفي داخل البلـد واحتـرام        )ب(  
  بري املؤقتة املتعلقة باللجوء وإجراءات الترحيل يف انتظار نتيجة الطعون؛مجيع الضمانات والتدا

كفالة خدمات الترمجة الشفوية لطاليب اللجوء يف قضايا اللجوء والطعون            )ج(  
  املتعلقة به؛

 من االتفاقية لتقيـيم مـستفيض       ٣إخضاع احلاالت اليت تشملها املادة        )د(  
يتعلق مبخاطر التعذيب    فيمادريب املالئم للقضاة    سيما عن طريق كفالة الت     للمخاطر، وال 

يف بلدان االستقبال واإلجراء التلقائي ملقابالت فردية من أجل تقييم اخلطر على شـخص        
  مقدم الطلب؛
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متابعة القضايا، يف ضوء حكم احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان،              )ه(  
مها، يوسف كايـد الـذي      اسيما قضييت طاليب اللجوء الفلسطينيني اللذين رفض طلب        وال

، وموسى كامل إمساعيل    ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧عذب عند عودته إىل لبنان يف       
وتقـدمي   كذلك،   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧الذي عذب عند عودته إىل لبنان يف        

  . آخر املستجدات إىل اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل

   من االتفاقية٤ار إليها يف املادة الوالية القضائية على اجلرائم املش    
ينص على والية قـضائية      يساور اللجنة القلق من كون التشريع البلغاري احلايل ال          )١٧(

يتعلق جبميع أفعال التعذيب بـسبب       فيما من االتفاقية    ٤ املشار إليها يف املادة      ناياتعلى اجل 
لتعريف الـوارد يف    ا وفق ا بذاهت ةوقائمجناية منفصلة   التعذيب  نص صريح يعترب    ود  رعدم و 

  ). ٧ و٦ و٥املواد (االتفاقية 
لالتفاقيـة لـضمان     وفقاً   توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تعريف للتعذيب        

إمكانية املقاضاة على مجيع أعمال التعذيب، وليس فقط تلك اليت ترقى إىل جرائم حرب،              
 من االتفاقية والعمل إما على ٤ملادة يف إطار الوالية القضائية على اجلرائم املشار إليها يف ا      

تسليم مجيع املشتبه يف ارتكاهبم أعمال تعذيب املوجـودين علـى األراضـي البلغاريـة              
  .  من قانون العقوبات٦ للمادة وفقاً مقاضاهتم أو

  عدم مقبولية األدلة املنتزعة حتت التعذيب    
ف يضمن عدم مقبوليـة     يساور اللجنة القلق من عدم وجود تشريع يف الدولة الطر           )١٨(

  ).١٥املادة (األدلة املنتزعة حتت التعذيب 
توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريعات حتظر على وجه التحديد االستشهاد             

وبأن جتمع الـسلطات    ) ١٥املادة  (لالتفاقية   وفقاً   باألقوال املنتزعة حتت التعذيب كأدلة    
 احلاالت اليت اعتربت فيها األدلـة       املختصة للدولة الطرف إحصاءات وتقدم إىل اللجنة      

  .املنتزعة حتت التعذيب غري مقبولة

  ة، مبن فيهم ذوي اإلعاقة العقليةمعاملة األشخاص املودعني يف املؤسسات االجتماعي    
  : يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي  )١٩(

عدم متتع األشخاص ذوي اإلعاقـة العقليـة املوجـودين يف املؤسـسات           )أ(  
سيما يف املؤسسات الطبية، بضمانات قانونية وإجرائيـة         ة احلكومية والبلدية، وال   االجتماعي

يتصل باحترام حقهم يف السالمة العقلية والبدنية؛ وافتقار األشخاص احملرومني من            فيماكافية  
 عتراض على تؤخذ قراراهتم وتفضيالهتم يف االعتبار إىل أية سبل لال         األهلية القانونية والذين ال   

اك حقوقهم؛ وكون إجراءات القبول يف هذه املؤسسات وأنظمة الوصاية كثرياً ما تشمل             انته
موظفني من املؤسسات اليت حيتجز فيها األشخاص ذوو اإلعاقات، وهو مـا قـد يـؤدي                
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 قد ترقى موافقة الوصي علـى       بالتايلتضارب املصاحل ومن مث االحتجاز حبكم الواقع، و        إىل
؛ واللجـوء إىل تقييـد احلركـة والعـالج     اًالعالج قسرى تلقي موافقة عل العالج الطيب إىل    

ميكن تدارك أثاره من مثل العقاقري املؤثرة على اجلهاز العـصيب؛ وعـدم              التجاوزي الذي ال  
وجود آلية تفتيش مستقلة ملؤسسات الصحة العقلية؛ ومدى كفاءة املوظفني وتواتر زيـارات         

 لكوهنا موجودة يف مناطق نائيـة،       سيما ات، ال األخصائيني؛ واألوضاع املادية هلذه املؤسس    
   عن العائالت واملراكز الطبية الكبرية؛اًبعيد

الوضع الراهن واملستقبلي لألطفال ذوي اإلعاقـة العقليـة املـودعني يف              )ب(  
باالنتقال املتوخى من الرعاية املؤسسية إىل       علماً   مؤسسات الرعاية، بالرغم من إحاطة اللجنة     

عية الشبيهة بالبيئة األسرية وإغالق مجيـع مؤسـسات رعايـة األطفـال يف              الرعاية اجملتم 
، ٢٠١٠-٢٠٠٠ طفالً من ذوي اإلعاقة العقلية خالل الفترة         ٢٣٨ سنة؛ ووفاة    ١٥ غضون

وفاة ثالثة أرباع منهم ميكن تفاديها، دون صدور أي حكم إدانة حىت اآلن يف التحقيقـات                
يف ظروف مشاهبة يف ميدفن؛ وعدم خلوص تفتـيش         ، ووفاة طفلني مؤخراً     ١٦٦    لاجلنائية ا 

 مبوجب قانون الـصحة واإليـداع       غري الطوعيني ، بشأن اإليداع والعالج     ٢٠١٠عام   مشل
باإلكراه من أجل العالج مبوجب قانون العقوبات، إىل حدوث أي انتهاك يف تطبيق القوانني؛              

سي، عملية الصيانة واإلصـالح   جتد، خالل الفترة اليت تستغرقها عملية التحول املؤس         لن ألنه
 ١٢ و ١١ و ٢املواد  (الالزمة للمؤسسات املوجودة بدعوى أن هذه املؤسسات سيتخلى عنها          

  ).١٦ و١٤ و١٣و
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
رمان األشـخاص ذوي اإلعاقـة      املتعلقني حب  ةسياسالتشريع و المراجعة    )أ(  

 الضمانات القانونية واإلجرائية حلقوقهم، وضـمان       العقلية من أهليتهم القانونية، وتوفري    
وصوهلم السريع إىل املراجعة القضائية الفعالة للقرارات، وكذا سبل االنتصاف الفعالـة            

  االنتهاكات؛ من
تقييم احلاالت حالة حالة وضمان احترام احلـق يف الـسالمة العقليـة               )ب(  

ة أثناء اللجوء إىل تقييد احلركة      والبدنية لألشخاص املودعني يف مؤسسات الرعاية وخباص      
ميكن تدارك أثاره من مثل العقاقري املـؤثرة علـى اجلهـاز             والعالج التجاوزي الذي ال   

  العصيب؛ وضمان أخذ قراراهتم وتفضيالهتم يف االعتبار؛
اختاذ تدابري فعالة لتنظيم نظام الوصاية من أجل تفادي تضارب املـصاحل           )ج(  

  عالج القسري واالحتجاز حبكم الواقع؛واحلاالت اليت ترقى إىل ال
إقامة ترتيبات متكن األجهزة القضائية وآليات التفتيش املستقلة من رصد   )د(  

قرارات اإليداع عن كثب من أجل ضمان تنفيذ الضمانات واملعايري الدولية، مبا يف ذلك              
  مبادئ محاية األشخاص املصابني مبرض عقلي وحتسني العناية بالصحة العقلية؛
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توفري عدد كاف من املوظفني املهنيني األكفاء والقيام باإلصالحات املادية            )ه(  
   اليت ينبغي جعل موقعها يف املدن الكربى اليت هبا مستشفيات ومراكز طبية؛رافقالالزمة للم

ضمان التحقيق واملقاضاة واإلدانة واملعاقبة املالئمة للمـسؤولني عـن            )و(  
  ملودعني يف مؤسسات الرعاية؛وفيات األطفال ذوي اإلعاقة ا

تعديل وتعزيز التشريعات من أجل حتسني املساءلة ومنع تكرار اإلفالت            )ز(  
سيما عـالج األشـخاص    من العقاب وتنظيم العالج املسموح به داخل املؤسسات، وال      

وينبغي إيالء االهتمام لالحتياجات الفردية لكل طفل وإتاحة العالج   . ذوي اإلعاقة العقلية  
  صوف له، متاشياً مع أحكام االتفاقية؛املو

ضمان إشراف ورصد اآلليات املستقلة، مبا فيها املؤسـسات الوطنيـة             )ح(  
حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، بصورة متواترة ومهنية جلميع املؤسسات واإلهناء      

ر فترة  الفعلي الستخدام مؤسسات رعاية األطفال، مبا يشمل تسريع هذه العملية إىل أقص           
  . ممكنة، وذلك للحفاظ على نظام رعاية مستدام

  التدريب    
القضاة ومـوظفي إنفـاذ      ك التدريب اإللزامي للموظفني  أن  يساور اللجنة القلق من       )٢٠(

سيما احلظر املطلـق     التدريب على أحكام االتفاقية، وال    يشمل   القوانني وموظفي السجون ال   
ليل التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغـريه مـن         للتعذيب، مبا فيه العنف اجلنسي، وعلى د      

  ).١٠املادة ( )اسطنبولبروتوكول (ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لضمان إدراك القضاة واملـدعني العـامني             )أ(  

وانني إدراكاً تاماً ألحكام االتفاقية، وخباصة احلظر املطلـق للتعـذيب،           وموظفي إنفاذ الق  
  وضمان عدم التسامح مع انتهاكها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛

 بغية توعية موظفي إنفاذ القوانني وغريهـم مـن          ية تدريب وحداتوضع    )ب(  
  التمييز بسبب اإلثنية والدين؛كافحة املوظفني املعنيني مب

فري التدريب املنتظم واملنهجي على دليل التقصي والتوثيـق الفعـالني           تو  )ج(  
بروتوكول (للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             

للعاملني الطبيني وغريهم ممن هلم صلة حببس أو استجواب أو معاملة أي شخص             ) اسطنبول
أو االحتجاز أو السجن، وكذا لغريهم من املهنيني الذين         رهن أي نوع من أنواع االعتقال       

هلم صلة بتوثيق التعذيب والتحقيق فيه، وضمان توفري هذا التدريب كذلك لألفراد الـذين              
  اللجوء؛طلبات هلم صلة بعمليات البت يف 

وضع وتنفيذ منهجية لتقييم مدى فعالية وتـأثري التـدريب والـربامج              )د(  
  .حاالت التعذيب وسوء املعاملةمن التعليمية يف احلد 
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  ظروف االحتجاز    
باعتزام الدولة الطرف بناء مرافق احتجاز جديدة وإصالح         علماً    إذ حتيط  ؛إن اللجنة   )٢١(

القائم منها، يساورها القلق بشأن استمرار ظروف االحتجاز البالية وغري الصحية واملفرطـة             
ويساورها القلق على حنو خاص مـن       . لدوليةمتتثل للمعايري ا   االكتظاظ يف بلغاريا، واليت ال    

فرط االكتظاظ الذي قلص متوسط احليز املخصص لكل حمتجز يف العديد مـن الـسجون               
 ومن كون بعض احملتجزين جمربين على النـوم         ٢ م ٦ بدالً من املعيار املطلوب وهو       ٢م ١ إىل

ليل منها؛ ومـن    على األرض؛ ومن عدم بناء أية مرافق احتجاز جديدة وعدم إصالح إال الق            
عدم حدوث أي حتسن يف نسبة املوظفني إىل السجناء، بسبب قيود امليزانية؛ ومن تأكيد أمني               

ائل  على ضرورة إصالح نظام السجون، معرباً عن قلقه من التقليص اهل           ٢٠٠٩عام  يف  املظامل  
الستراتيجية إصالح  وفقاً  للتمويالت املخصصة إلصالح السجون،٢٠١٠ و٢٠٠٩ عامي يف
؛ ومن عدم امتثال األوضاع املادية، مثل احلصول علـى          )٢٠١٥-٢٠٠٩(ماكن االحتجاز   أ

مياه الشرب والنظافة الصحية والكهرباء واستخدام دورات املياه وجودة الطعـام وكميتـه             
  ). ١٦ و١١املادتان (رين الرياضية، للمعايري الدولية اواألنشطة املفيدة والتم

  :توصي اللجنة مبا يلي  
 تعزز الدولة الطرف جهودها وتزيد من متويلها جلعل ظروف املعيشة           أن  )أ(  

  يف مرافق االحتجاز ممتثلة ملعايري دولية من مثل القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء؛
 ة إصالح أمـاكن االحتجـاز     يتسريع التنفيذ وزيادة التمويل الستراتيج      )ب(  

  ؛٢٠١٠ رمان من احلرية،ولربنامج حتسني ظروف أماكن احل) ٢٠١٥-٢٠٠٩(
اعتماد أطر زمنية حمددة لبناء سجون جديدة وجتديد القائم منها وزيادة             )ج(  

  عدد املوظفني يف مجيع املرافق؛
زيادة خمصصات امليزانية ألسـباب الراحـة األساسـية الـيت تـوفر               )د(  
النظافة ذلك إمكانية احلصول على مياه الشرب والغذاء والكهرباء و        يف  زين، مبا   جللمحت

الصحية والصرف الصحي، وضمان كمية كافية من الضوء الطبيعي واالصطناعي، وكذا           
تدفئة وهتوية الزنازين، وتوفري الدعم النفسي للمحتجزين الذين حيتاجون املتابعة والعالج           

  .من الطب النفسي
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل زيادة اللجوء إىل بدائل السجن متاشياً مع قواعد               

واحلد من فـرط    ) قواعد طوكيو (األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية        
  . االكتظاظ

ويساور اللجنة القلق مما ذكرته التقارير من استمرار وجود مرافق احتجـاز حتـت                )٢٢(
ويساورها . األرض جترى فيها التحقيقات يف مخسة مواقع حيتفظ فيها بالسجناء رهن احملاكمة      

 لكـل   ٢ م ١لكون حيز العيش يقل يف بعضها عن        ولق من افتقار بعض الزنازين إىل نوافذ        الق
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وعالوة علـى   . تتوفر آلخرين إمكانيات التمارين الرياضية يف اهلواء الطلق        حمتجز يف حني ال   
متتثـل   ذلك، يساور اللجنة القلق من ظروف االحتجاز يف العديد من خمافر الشرطة حيث ال             

زين يقضون يف   جري الدولية للنظافة الصحية وغري صاحلة للمبيت، ولكون احملت        الزنازين للمعاي 
، ويكون ذلك   "القفص"قضبان يطلق عليه    ب يف مكان مغلق   ساعة األوىل    ٢٤بعض احلاالت   

حبظر تقييـد األيـدي إىل       علماً   وإذ حتيط اللجنة  . أحياناً على مرأى من زوار خمفر الشرطة      
التقارير اليت تفيد بأن بعض احملتجزين تقيد أيـديهم         إزاء  لقلق  القضبان واألنابيب، يساورها ا   

ـ ، وشبكات األنابيب أو الكراسيدفاءاتإىل أشياء ثابتة، من مثل ال  ـ  دة مل صل إىل سـت  ت
  ). ١١ املادة(ساعات 
  :توصي اللجنة مبا يلي  
أن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة لضمان امتثال معاملة احملتجـزين             )أ(  
كمة يف مراكز االحتجاز املخصصة للتحقيق واحملتجزين يف خمافر الشرطة للمعايري           رهن احملا 
وحتث الدولة الطرف على بناء مرافق احتجاز جديـدة للتحقيـق أو مواءمـة              . الدولية

وإصالح املرافق املوجودة لكي يكون احتجاز مجيع األشخاص فـوق األرض ويـستويف             
مزودة بعدد كاف االحتجاز لدى الشرطة أن تكون      وينبغي ملراكز   . القواعد الدولية الدنيا  

 فرشـات مـن مثـل ال    املالئمـة   الشروط املادية   وتتمتع ب الئمة للمبيت   املزنازين  من ال 
  الكافية؛  والبطانيات النظيفة واإلنارة والتهوية والتدفئة

  .ينبغي حظر تقييد أيدي األشخاص إىل أشياء ثابتة قانوناً وممارسة  )ب(  

   السجناء والوفيات أثناء االحتجازبني  فيماالعنف     
يساور اللجنة القلق من أن فرط االكتظاظ وقلة املوظفني يشجعان حـدوث العنـف                )٢٣(

سيما خالل الليل؛    بني السجناء، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، داخل مرافق االحتجاز، وال           فيما
الفترة املمتدة من    حالة عنف خالل     ٣ ١٦١ حالة من أصل     ٢٢ومن عدم فتح حتقيقات إال يف       

ويساور اللجنة القلق أيضاً من التقارير الـيت        . ٢٠١١يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 
. ٢٠١١ عـام يف  سـيما     وال ٢٠٠٨بني السجناء منذ عـام       فيماتتحدث عن زيادة العنف     

ـ  حاالت  مبا يف ذلك    ،   العنف اجلنسي  تواتر أعمال ويساورها القلق من      دراً نـا  يتاالغتصاب ال
 أحياناً إىل االنتحار، وكذلك من العدد الكـبري         ت أد يتالو، والتحرش والضرب،    ايبلغ عنه  ما

  ).١٦ و١١ و٢املواد ( حالة يف السنة ٥٠ و٤٠للوفيات رهن االحتجاز اليت تتراوح بني 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
التصدي للعوامل  بني السجناء عن طريق      فيماز جهودها ملنع العنف     يتعز  )أ(  

اليت تساهم فيه من مثل فرط االكتظاظ ونقص املوظفني وقلة احليـز ورداءة األوضـاع               
  املادية وعدم وجود أنشطة مفيدة وتوافر املخدرات وتصارع العصابات؛
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سيما من   بني السجناء، وال   فيماإيالء اهتمام حلماية السجناء من العنف         )ب(  
يني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية، وللـصورة        ينتمون منهم إىل املثليات واملثل    

النفسية واالجتماعية للسجناء وللذين يستخدمون العنف، والتحقيق يف حوادث العنـف           
  واملعاقبة عليها؛

بـني   فيما العنف   إدارةزيادة عدد املوظفني، مبن فيهم من هلم تدريب يف            )ج(  
  السجناء؛
سيما ليالً، مبا يف ذلـك عـن         الرصد، وال زيادة جودة وتواتر املراقبة و      )د(  

  طريق إدخال معدات إضافية للمراقبة بالفيديو؛
 أثنـاء التحقيق دون حتيز وباستفاضة وبسرعة يف مجيع حوادث الوفـاة             )ه(  

االحتجاز، مبا فيها االنتحار، وإعالن نتائج التحقيقات ومقاضاة املسؤولني عن ارتكـاب            
  .االنتهاكات املفضية إىل الوفيات

  احلبس االنفرادي والسجناء الذين يقضون عقوبات السجن مدى احلياة    
ل دة تص يساور اللجنة القلق بشأن استمرار وضع السجناء رهن احلبس االنفرادي مل            )٢٤(

انتـهاك   وأ اهلرب،   هم من صل إىل شهرين ملنع   ت دة يوماً بسبب خمالفات االنضباط ومل     ١٤إىل  
ويـساور  . جرائم أخـرى  ارتكاب وأ،  سبب يف وفاهتم  التيف احلياة أو    أشخاص آخرين   حق  

اللجنة القلق أيضاً من فرض التشريعات القائمة نظاماً صارماً للعزل خالل فتـرة الـسنوات               
 عقوبة السجن مدى احلياة، ومن      ياخلمس األوىل ينص عليه احلكم على السجناء الذي يقض        

ويساور اللجنـة   . رج زنازينهم تقييد أيدي هؤالء السجناء بشكل روتيين عندما يكونون خا        
القلق على حنو خاص من وضع بعض طاليب اللجوء بدورهم رهن احلبس االنفرادي لفتـرات      

  ).١٦ و١١ و٢املواد (طويلة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف توصيات املقرر اخلاص املعـين مبـسألة               

إنـسانية أو املهينـة     التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الال            
)A/66/268 (           سـواء   -اليت حيث فيها الدول على حظر فرض احلبس االنفرادي كعقوبة 

 وتوصي الدول بوضع وتنفيـذ عقوبـات    - كجزء من احلكم القضائي أو كتدبري تأدييب      
وتوصي اللجنة بتقليص   ). ٨٤الفقرة  (ة لتفادي اللجوء إىل احلبس االنفرادي       لديبتأديبية  

وينبغي وضع حد ملمارسة إيـداع طـاليب        .  االنفرادي والقيود املتصلة هبا    فترات احلبس 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظـر يف        . اللجوء رهن احلبس االنفرادي دون إبطاء     

تعديل التشريعات املتعلقة بالنظام الصارم للعزل خالل السنوات اخلمس األوىل وبتقييـد            
سجن مدى احليـاة عنـدما يكونـون خـارج          أيدي السجناء الذين يقضون عقوبات ال     

  .نزالء السجونببقية  ختالطوينبغي متكني السجناء مدى احلياة من اال. زنازينهم
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  العنف املرتيل    
يساور اللجنة القلق من التفسري الضيق ملفهوم العنف املرتيل ومن كون هذه الظاهرة               )٢٥(

 العنف  أن شكاوى  القلق أيضاً من     ويساورها. ة حمددة يف قانون العقوبات    نايغري مدرجة كج  
 ومن ،يف حاالت اإليذاء البدين الطفيف أو املتوسط    جيب أن تقدم من الضحايا أنفسهم       املرتيل  

سـيما   العدد القليل لقضايا العنف املرتيل اليت تقدم إىل القضاء وتصدر فيهـا أحكـام، وال              
 احلاالت اليت ينتـهك فيهـا       يتعلق بالنساء والفتيات؛ ومن اقتصار القضايا عموماً على        فيما

الفاعلون أوامر احلماية اليت تصدر عادة لفترة شهر واحد؛ ومن عدم وجود آليـات فعالـة                
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢املواد (للحماية من العنف املرتيل، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي 

دة ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعاهتا لتشمل العنف املرتيل بوصفه جرمية حمد             
وينبغي للدولة الطرف تعزيز    . يف قانون العقوبات، وهو ما يستتبع املقاضاة بصورة تلقائية        

سيما ضد النساء والفتيات، وينبغي تـشجيع        جهودها الرامية إىل منع العنف املرتيل، وال      
وينبغي أن تفضي مجيع حـاالت      . الضحايا على إبالغ السلطات عن احلاالت اليت حتدث       

كما ينبغـي أن تكـون      . املالئمعلى النحو    التحقيق واملقاضاة والعقوبة     العنف املرتيل إىل  
 وينبغي للدولة الطرف أن تبدأ العمل بآليات رصـد        .  بكثري أوامر احلماية لفترات أطول   

  .آلية فعالة لتقدمي الشكاوىب  العملفعالة، مبا يف ذلكمنه محاية واحلماية العنف املرتيل 

  الزواج املبكر    
اللجنة القلق من ممارسة الزواج املبكر والقسري غري الرمسي لفتيات من الروما  يساور    )٢٦(
  ).١٦ و٢املادتان ( سنة ١١تتجاوز أعمارهن  ال

ينبغي للدولة الطرف إنفاذ تشريعاهتا املتعلقة باحلد األدىن لسن الزواج، واإلشـارة              
مؤذيـة، يف ضـوء     بوضوح إىل أن زجيات األطفال عدمية األثر القانوين وتشكل ممارسـة            

 للجنة املعنية بالقضاء على    ٢٤املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل والتوصية العامة رقم         
وينبغي تنظيم محـالت التوعيـة اجملتمعيـة        . ١٢بشأن املادة   ) ١٩٩٩(التمييز ضد املرأة    

 كما حتث اللجنة الدولة الطرف    . حظر هذه الزجيات وآثارها املؤذية وحقوق األطفال       بشأن
على إنفاذ شرط تسجيل مجيع الزجيات، وذلك من أجل مراقبة مدى قانونيتها، وكذا إنفاذ              

  .حظر الزجيات املبكرة إنفاذاً صارماً والتحقيق يف مثل هذه احلاالت ومقاضاة مرتكبيها

  االجتار باألشخاص    
ه ومحايـة   بالربنامج الوطين ملنع االجتار بالبشر والتصدي ل       علماً   إن اللجنة، إذ حتيط     )٢٧(

، "االجتار بالبشر "الضحايا وبالتعديالت املدخلة على اجلزء التاسع من قانون العقوبات بشأن           
ليساورها القلق من أن الفقر واالستبعاد االجتماعي يزيدان من قابلية تعرض النساء واألطفال، 

  ). ١٦ و١٤ و٣و ٢املواد (سيما نساء الروما وفتياهتم، مبن فيهن احلوامل، لالجتار بالبشر  وال
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توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الراميـة إىل مكافحـة االجتـار                
  : إىل ما يليتلك الرامية سيما النساء والفتيات، وخاصة  باألشخاص، وال

منع االجتار باألشخاص واملمارسات املتصلة به والتحقيق فيـه بـسرعة             )أ(  
  واستفاضة ودون حتيز واملعاقبة عليه؛

حتسني حتديد هوية ضحايا االجتار بالبشر وتوفري سبل انتصاف فعالـة،             )ب(  
فيها التعويض وإعادة التأهيل، لضحايا االجتار، مبا يشمل مـساعدهتم علـى إبـالغ               مبا

سيما عن طريق توفري املـساعدة القانونيـة والطبيـة           الشرطة عن حوادث االجتار، وال    
لى الرعاية الصحية عصول حإمكانية حقيقية للتوفري ب ذلكن وموالنفسية وإعادة التأهيل، 

   من االتفاقية؛١٤للمادة  وفقاً  املالئم،ىوأرة واملوشوامل
منع إعادة األشخاص املتاجر هبم إىل بلداهنم األصلية حيثما وجدت أسباب      )ج(  

   من االتفاقية؛٣ملادة عمالً باعرضون خلطر للتعذيب، سيتوجيهة تدعو إىل االعتقاد بأهنم 
توفري تدريب منتظم للشرطة واملدعني العامني والقضاة علـى الـسبل             )د(  

الفعالة ملنع أعمال االجتار باألشخاص والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، مبا يف            
ذلك التدريب على ضمانات حق املرء يف أن ميثله حمام من اختياره وإطالع عامة اجلمهور               

  فعال؛على الطبيعة اإلجرامية هلذه األ
، حسب اجلنسية والبلـد     مبا يوافق مقتضى احلال   جتميع بيانات موزعة،      )ه(  

عن مدى تـوفري سـبل      معلومات  األصلي واإلثنية ونوع اجلنس والسن والعمل، وكذا        
  .االنتصاف

  التمييز وخطاب الكراهية والعنف ضد الفئات املستضعفة    
 ملظاهر التمييز والتعصب، ليساورها إن اللجنة، إذ تقر مبوقف السلطات املدين عالنية    )٢٨(

بالغ القلق من مظاهر التمييز والتعصب، مبا يف ذلك خطاب الكراهية واهلجمات العنيفة على              
ويساور اللجنـة   . بعض األقليات القومية والدينية واألشخاص املنتمني إىل األقليات اجلنسية        

ا وقع مؤخراً من    مماألقليات و القلق أيضاً من استخدام قوات الشرطة املفرط للقوة ضد بعض           
أعمال شغب معادية للروما وتدمري ممتلكاهتم، واليت جرت يف بعض احلاالت دون أي إجراء              

 بعـض فئـات األقليـات       سـتهداف كما يساورها القلق من ا    . وقائي من جانب الشرطة   
أعضاء بعض األحزاب واجملموعات    يطلقها  املستضعفة بشعارات ترقى إىل خطاب الكراهية،       

ومن كون التعصب إزاء األقليات الدينية قد أدى إىل ختريب بعـض            بوجه خاص،   لسياسية  ا
بأن التحقيق جار يف اهلجمات اليت       علماً   وحتيط اللجنة .  مرتاديها التهجم على أماكن العبادة و  

 ١٣ و ١٢ و ٢املـواد   (استهدفت مؤخراً صحافيني على صلة بأعمال الشغب املعادية للروما          
  ).١٦ و١٤و
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ي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إىل القضاء على القوالب النمطية            ينبغ  
والتمييز ضد الروما وغريهم من األقليات القومية، مبا يف ذلـك عـن طريـق التوعيـة        

وينبغي اختاذ تدابري حلظر ومنع     . واحلمالت اإلعالمية اليت تروج للتسامح واحترام التنوع      
ييز والتعصب، مبا يف ذلك يف اجملـال العـام، امتثـاالً            الدعوة إىل خطاب الكراهية والتم    

وينبغـي  . للمعايري الدولية والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعد بلغاريا طرفاً فيها          
للدولة الطرف تعزيز إنفاذ التشريعات املناهضة للتمييز وضمان التحقيق بصورة منهجية           

. اة مرتكبيها وإدانتـهم ومعاقبتـهم     يف أعمال العنف والتمييز وخطاب الكراهية ومقاض      
وينبغي للدولة الطرف أن تطبق بصورة منهجية أحكام القانون اجلنائي املتعلقة بـاجلرائم             

يف ظرفـاً مـشدداً     التمييز  عترب الدوافع اليت تستند إىل      القائمة على التعصب وينبغي أن ت     
 بأعضاء طائفة الروما    وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم االستفراد      . احملاكمات اجلنائية 

يتصل باستخدام الشرطة للقوة وكفالة التحقيق بسرعة ودون     فيمااستناداً إىل دوافع إثنية     
حتيز يف االستخدام املفرط للقوة ضد أفراد األقليات القومية وغريهـا مـن األقليـات               

 وينبغي تعويض الضحايا ومنحهم مجيع سبل االنتصاف اليت       . ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم  
وتطلب اللجنة مدها بآخر املعلومات عن نتائج       . توفرها االتفاقية، مبا يف ذلك جرب الضرر      

  . التحقيقات يف اهلجمات على الصحافيني مؤخراً

  جرب الضرر    
باملعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف عن احلـق يف جـرب             علماً   حتيط اللجنة   )٢٩(

بيد أن اللجنة تعرب عن أسـفها       .  انتهكت حقوقهم  الضرر، مبا يف ذلك التعويض املايل، ملن      
علومات عن التنفيذ الفعلي جلرب الضرر لألشخاص الـذين تعرضـوا           مزيد من امل  لعدم تقدمي   

للتعذيب أو سوء املعاملة، أو أمور أخرى، واألشخاص الـذين أودعـوا يف مراكـز ودور                
  ). ١٤ادة امل( عدد كبري من األطفال هممنواألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية، 

ينبغي للدولة الطرف كفالة تعزيز اجلهود املتعلقة جبرب الـضرر، مبـا يف ذلـك                 
منهم الـذين   التعويض وإعادة التأهيل، من أجل جرب الضرر الذي تعرض له الضحايا، و           

وإعطائهم تعويضاً منصفاً وكافيـاً     ،  تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة يف مثل هذه املراكز       
  .ار على أكمل وجه ممكنيشمل سبل رد االعتب

  العقوبة البدنية    
بأن العقوبة البدنية حمظورة قانوناً حظراً صرحياً، يـساورها          علماً   إن اللجنة، إذ حتيط     )٣٠(

القلق إزاء استمرار غياب التنفيذ وتشري إىل أن جلنة حقوق الطفل خلـصت إىل أن األطفـال                 
ة والنظام اجلنائي ومراكز الرعايـة البديلـة        يزالون ضحايا العقوبة البدنية يف البيت واملدرس       ال
 ٣٤,٨  أن ٢٠٠٩عـام   لدراسة استقصائية   جاء يف   ويساور اللجنة القلق مما     .  العمل أماكن ويف
 ١٠,٩املائة من الرأي العام تؤيد العقوبة البدنية يف تربية األطفال يف بعـض الظـروف وأن         يف
ويساورها القلق بوجه خاص من     . أهنا فعالة ربون  باء يعت املائة يشعرون أهنا مقبولة إذا كان اآل       يف
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األطفال ذوي اإلعاقة   اخلاصة ب ؤسسات  امل يف   بكثريكون اللجوء إىل العقوبة البدنية أكثر شيوعاً        
  ).١٦املادة (ومن كون عدد من حاالت االعتداء البدين موثقة يف امللفات الشخصية لألطفال 

عية للمهنيني واجلمهور مـن أجـل       توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ محلة تو        
تشجيع الطرق غري العنيفة واإلجيابية والتشاركية لتربية األطفال والتعليم؛ وبأن تعتمـد            
الدولة الطرف هنجاً شامالً لضمان إنفاذ القانون الذي حيظر العقوبة البدنية والتعريف بـه             

يع أشكال العقوبة   يف ذلك تعريف األطفال حبقهم يف احلماية من مج         على نطاق واسع، مبا   
وينبغي أن يكون هناك حظر مطلق للعقوبة البدنية يف السياقات املؤسسية، مبا يف             . البدنية

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم أجوبة فعالة ومناسـبة  . ذلك لفائدة األطفال ذوي اإلعاقة    
  .على العقوبة البدنية، مبا يف ذلك التحقيق مع الفاعلني ومقاضاهتم ومعاقبتهم

  مجع البيانات    
تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات شـاملة ومفـصلة عـن الـشكاوى                 )٣١(

والتحقيقات واحملاكمات واإلدانات يف حاالت التعذيب وسوء املعاملة اليت يرتكبها موظفـو            
إنفاذ القوانني واألمن واجليش والسجون، أو عن االجتار بالبشر والعنف املـرتيل واجلنـسي،              

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (سبل جرب الضرر يف ذلك  مبا
ينبغي للدولة الطرف أن جتمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ االتفاقية على              

الصعيد الوطين، مبا يف ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات واحملاكمات واإلدانات           
ف املرتيل واجلنسي، وبـشأن     املتعلقة حباالت التعذيب وسوء املعاملة واالجتار بالبشر والعن       

  .سبل جرب الضرر، مبا يف ذلك التعويضات املقدمة للضحايا وإعادة تأهيلهم
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على معاهدات األمم املتحدة األساسـية            و  )٣٢(

 حلقوق اإلنسان اليت ليست طرفاً فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال             
املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبرتوكوهلا االختيـاري،           

  . واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغـات املناسـبة،                )٣٣(

تامية للجنة، عن طريق املواقع الرمسية علـى شـبكة      التقرير املقدم إىل اللجنة واملالحظات اخل     
  .اإلنترنت ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل حتـديث وثيقتـها األساسـية املـشتركة                  )٣٤(
)HRI/CORE/1/Add.81(،   ًلشروط تقدمي الوثائق األساسية املشتركة الواردة يف املبـادئ        وفقا

املنسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان               التوجيهية  
)HRI/GEN.2/Rev.6 .(  
، ٢٠١٢ نـوفمرب / تشرين الثاين  ٢٥وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها، حبلول           )٣٥(

الـة  كف )أ: (توصيات اللجنـة املتـصلة مبـا يلـي        ل عن اإلجراءات اليت اختذهتا تبعاً    مبعلومات  
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إجراء حتقيقـات سـريعة وحمايـدة وفعالـة،         و )ب(الضمانات القانونية للمحتجزين؛     تعزيز أو
املشتبه فيهم ومعاقبة مرتكيب التعذيب أو سوء املعاملة، علـى النحـو الـوارد يف                ومقاضاة )ج(

  .  من هذه الوثيقة٢٨ و١٠ و٩الفقرات 
ذي سيكون تقريرها   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل ال           )٣٦(

وهلذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة     . ٢٠١٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥الدوري السادس حبلول    
 ئهـا ، اإلبالغ يف إطـار إجرا     ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥الطرف إىل أن تقبل، حبلول      

ضايا قبل أن حتيل اللجنة إىل الدولة الطرف قائمة من الق      املتعلق باإلبالغ والقاضي ب   االختياري  
وسيشكل رد الدولة الطرف على هذه القائمة من القضايا تقريرهـا           . تقدمي التقرير الدوري  

  . من االتفاقية١٩الدوري املقبل إىل اللجنة، يف إطار املادة 
  جيبويت  -٥٤

يف التقرير األّويل جليبويت    ") اللجنة"  يلي ب  فيمااملشار إليها   (نظرت جلنة مناهضة التعذيب       )١(
)CAT/C/DJI/1 (   ١٠٢٧ و ١٠٢٤يف جلستْيها) CAT/C/SR.1024 ٢، املعقودتني يومي    )١٠٢٧ و 
 CAT/C/SR.1045 (١٠٤٦ و ١٠٤٥، واعتمـدت يف جلـستْيها       ٢٠١١نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣و
  .التالية، املالحظات اخلتامية ٢٠١١نوفمرب/ تشرين الثاين١٨ و١٧املعقودتني يومي ) ١٠٤٦و

  مقدمة  - ألف    
ة بتقدمي جيبويت تقريرها األّويل الذي يتبع بـصورة عامـة، املبـادئ             ترحب اللجن   )٢(

وتثين على توخي الصراحة يف إعداد      . التوجيهية اليت وضعتها خبصوص إعداد التقارير األّولية      
التقرير الذي أقرَّت فيه الدولة الطرف بوجود ثغرات عديدة يف تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب              

يلـي   فيمااملشار إليها   ( أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         وغريه من ضروب املعاملة   
وتعرب عن  . ومع ذلك، تأسف اللجنة لتقدميه متأخراً سبع سنوات عن موعده         "). االتفاقية"  ب

ارتياحها للحوار الذي أجرته بقدر كبري من الصراحة مع وفد الدولة الطرف بشأن العديد من   
  . تفاقيةاجملاالت املشمولة باال

  اجلوانب اإلجيابية  - باء    
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، على الصكوك الدولية التالية  )٣(

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، يف             )أ(  
  ؛٢٠٠٢ عام

  ؛ ٢٠٠٢العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف عام   )ب(  
كوالن اإلضافيان للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،         الربوتو  )ج(  
  ؛٢٠٠٢يف عام 

  ؛٢٠١١االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، يف عام   )د(  
  . ٢٠٠٢نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف عام   )ه(  
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من الدستور تعطي األسـبقية للـصكوك    ٣٧وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن املادة    )٤(
الدولية اليت صدقت عليها الدولة الطرف مبا يف ذلك االتفاقية، على التـشريعات الداخليـة               

  . للدولة الطرف وجتعلها قابلة لإلنفاذ بشكل مباشر يف اإلجراءات القضائية الوطنية
 /ة يف آب  وترحب اللجنة بإنشاء جلنة معنية باإلصـالحات القانونيـة والقـضائي            )٥(

، تتمثل مهمتها يف حتديث التشريعات ومواءمتها مع االلتزامـات املترتبـة            ٢٠١١ أغسطس
الدولة الطرف مبوجب الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان اليت صدقت عليها،             على

  . مبا يف ذلك االتفاقية
  . ١٩٩٥عام وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف ألغت عقوبة اإلعدام يف   )٦(
وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف متكنت من إعداد وتقدمي تقاريرها إىل             )٧(

اهليئات التعاهدية التابعة ملنظمة األمم املتحدة بفضل جهود اللجنة الوزارية املشتركة لتنـسيق             
ية األمـم   عملية صوغ وتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات، والدعم التقين املقدم من مفوض           

بيد أن اللجنة تأسف لتقـدمي هـذه        . املتحدة حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
  . التقارير متأخرة عن موعدها

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم    

  تعريف التعذيب وجترميه    
املة  على حظر التعذيب واملع    ١٦تالحظ اللجنة أن دستور جيبويت قد نص يف املادة            )٨(
بالتزام الدولة الطرف    علماً   وحتيط اللجنة . العقوبة الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة أو املهينة       أو

بتعديل قانوهنا الداخلي يف ضوء االلتزامات الناشئة عن االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها             
تـزال   للجنة ال بيد أن ا  .  يف مجلة أمور، تعريفاً للتعذيب     ،يف جمال حقوق اإلنسان، وتضمينه    

تشعر بالقلق إزاء خلو القانون اجلنائي املعمول به يف الدولة الطرف من حتديد واضح للتعذيب       
  ). ٤ و١املادتان ( من االتفاقية ٤ و١م أفعال التعذيب طبقاً للمادتني ومن أحكام جتّر

ينبغي للدولة الطرف أن ُتجرِّم التعذيب يف قانوهنا اجلنائي وتفـرض عقوبـات               
بة تأخذ يف االعتبار خطورة األفعال املرتكبة، باإلضافة إىل إدراج تعريف للتعـذيب             مناس

وترى اللجنة أن قيام الـدول      . يشمل مجيع العناصر الواردة يف املادة األوىل من االتفاقية        
ألحكام االتفاقية، ومتييزها عن اجلـرائم       وفقاً   األطراف بتحديد جرمية التعذيب وتعريفها    

ه أن يسهم على حنو مباشر يف حتقيق هدف االتفاقية األساسي املتمثل يف             األخرى، من شأن  
  .منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه

  التعذيبأعمال     
تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف اعترفت حبدوث انتهاكات تـشمل أعمـال               )٩(

 خـاص،   ويساور اللجنة القلق بوجه   . أداء مهامها لدى  تعذيب، على أيدي الشرطة اجليبوتية      



A/67/44 

GE.12-44490 48 

عدم إجراء أي حتقيق جدي يف هذه احلاالت، األمر الذي ساهم يف إفالت مرتكيب هذه                إزاء
  ). ١٢ و٢املادتان (اجلرائم من العقاب 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري فورية وملموسة للتحقيق يف أعمـال               
 عن ذلك، إىل ضـمان      وتدعوها فضالً . التعذيب ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم عند االقتضاء     

التعذيب يف أي حال من األحوال؛      إىل   اللجوءامتناع املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني عن       
لبس فيه على حظر التعذيب حظراً مطلقاً؛ وإدانة جلـوء           وإىل إعادة التشديد بوضوح ال    

موظفي إنفاذ القوانني وموظفي السجون على وجه اخلصوص، إىل هذه املمارسـة؛ وإىل             
إصدار إنذار واضح مفاده أن كل َمن يرتكب تلك األفعال أو يتواطأ يف ممارسة التعذيب               
أو يشارك فيه بأي شكل آخر سيتحمل املسؤولية الشخصية عن تلـك األفعـال أمـام                

  . القانون وسيتعرض للمالحقة اجلنائية وللعقوبات املناسبة

  ةاإلفالت من العقاب على أفعال التعذيب وإساءة املعامل    
ختضع للتحقيق    مل باعتراف الدولة الطرف حبدوث أعمال تعذيب      علماً   حتيط اللجنة   )١٠(

وتالحظ بوجه خاص، عدم توفر معلومات حمـددة عـن أفـراد       . ومل تتم مقاضاة مرتكبيها   
الشرطة أو موظفي السجون الذين أُدينوا مبمارسة التعذيب أو إساءة املعاملـة ممـن متـت                

وتالحظ أيضاً أن الدولة تعترف     . م أحكام أو عقوبات جزائية    صدرت يف حقه   مقاضاهتم أو 
 ١٢ و ٤ و ٢املـواد   (بأن ضعف القانون الداخلي يساهم إىل حد ما يف اإلفالت من العقاب             

  ). ١٦ و١٣و
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء حتقيق حمايـد ودقيـق وفعـال يف مجيـع                  

ن إبطاء، ومقاضـاة املـسؤولني عنـها        االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة دو     
 من  ٤ملا نصت عليه املادة      وفقاً   ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة األعمال املرتكبة      

 كذلك، أن تتخذ مجيـع التـدابري        هلاوينبغي  . االتفاقية ورهناً بالعقوبات اجلزائية املناسبة    
   .التشريعية الكفيلة بالتصدي الكامل حلالة اإلفالت من العقاب

  الضمانات القانونية األساسية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفجوة القائمة بني الضمانات القانونية األساسية املنصوص             )١١(

. عليها يف الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية، وتطبيق هذه الضمانات منذ بدء االحتجـاز            
حتجاز السابق للمحاكمة،   تزال اللجنة قلقة أيضاً إزاء ورود معلومات عن طول مدة اال           وال

تأسف أيضاً لعدم تقدمي معلومات عن الـضمانات القانونيـة          هي  و. وبطء سري اإلجراءات  
وعالوة على  . األساسية املكفولة لألشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو فكرية أو بدنية           

يـف  ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود نظام قضائي شامل لألحداث موجه حنو تثق             
  ).٢املادة (األطفال املخالفني للقانون وتنشئتهم تنشئة اجتماعية 
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لدولة الطرف أن تتخذ تدابري فورية فعالة لضمان متتع مجيع احملتجـزين،            ينبغي ل   
وتشمل هذه الضمانات   . ، بكامل الضمانات القانونية األساسية منذ بدء احتجازهم       عملياً

 حق احملتجزين يف االطـالع علـى أسـباب          :للمعايري الدولية  وفقاً   على وجه اخلصوص  
توقيفهم، مبا يف ذلك التهم املوجهة إليهم؛ واحلق يف االتصال مبحامٍ على وجه الـسرعة؛               
ويف االستفادة عند اللزوم من املساعدة القانونية؛ واحلق يف اخلضوع لفحص طيب مستقل             

ق يف املثول علـى     جيريه، إن أمكن، طبيب من اختيارهم؛ ويف إبالغ أحد أقربائهم؛ واحل          
. وجه السرعة أمام قاضٍ؛ واحلق يف التماس إعادة النظر يف شرعية احتجازهم من احملكمة             

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفري مجيع الضمانات القانونية األساسـية لألشـخاص             
  .النفسانيةاملودعني يف مصحات لألمراض 

ء نظام قضائي خاص باألحداث لدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابري إلرسا  ينبغي ل و  
يتماشى مع قواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا إلدارة شـؤون قـضاء األحـداث               

 تشرين  ٢٩ املؤرخ   ٤٠/٣٣، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة مبوجب قرارها        )بيجني قواعد(
مبادئ (، ومع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث          ١٩٨٥نوفمرب  /الثاين

 ٤٥/١١٢اليت اعتمدهتا وأعلنتها اجلمعية العامة مبوجـب قرارهـا          ) الرياض التوجيهية 
  . ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ 

  رصد أماكن احلرمان من احلرية وتفتيشها    
تالحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن إنشاء هيئة مـن مـوظفي          )١٢(

. إدارة التشريع وحقوق اإلنسان، تابعة لوزارة العـدل       السجون ُتعىن حبقوق اإلنسان ضمن      
كذلك بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان والزيارات الـيت             علماً   وحتيط

تنظمها هذه اللجنة إىل سجن غابود ومراكز الشرطة والدرك أو لغريها من مرافق االحتجاز              
ات اليت يتم احلصول عليهـا خـالل هـذه          باستخدام املعلوم  علماً   االعتقال، كما حتيط   أو

بيد أن اللجنة  . الزيارات يف التقييمات اليت جتريها هذه اللجنة حلالة حقوق اإلنسان يف جيبويت           
تزال تشعر بالقلق إزاء ضعف اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لـضمان رصـد أمـاكن         ال

  ). ١٦ و١٣ و١٢ و١٠ و٢املواد (احلرمان من احلرية وتفتيشها باستمرار 
نظام وطين مستقل وفعال لرصـد وتفتـيش        قامة  توصي اللجنة الدولة الطرف بإ      

وينبغـي  .  متابعة نتائج هذا الرصد بشكل منهجيبأن حترص علىأماكن احلرمان من احلرية    
أن تعزز الدولة الطرف أيضاً تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية اليت ينبغي أن تقدم هلا مزيداً                

  .مكينها من رصد الظروف السائدة يف أماكن احلرمان من احلرية رصداً مستقالًمن الدعم لت
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبـل معلومـات              

مفصلة عن األماكن اليت متت زيارهتا وتواريخ الزيارات ووتريهتا، مبا يف ذلك الزيـارات              
فة إىل معلومات عما خلصت إليه تلك الزيارات        الفجائية ألماكن احلرمان من احلرية، إضا     

  . من استنتاجات، وعن متابعة نتائجها
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  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املكلفة مبهام من بينها زيـارة               )١٣(

ق بانتهاكات حقوق   دعاءات تتعل اأماكن احلرمان من احلرية والنظر يف الشكاوى اليت تتضمن          
اللجنة للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنيـة     تلك   تأسف لعدم امتثال     هابيد أنّ . اإلنسان

). ٤٨/١٣٤مبادئ باريس، مرفق قرار اجلمعيـة العامـة         (لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     
ية وذلك  فأعضاؤها على سبيل املثال، مبن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، يعينهم رئيس اجلمهور           

  ). ٢املادة (يضمن استقالليتها  ال
ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على تعزيز دور ووالية اللجنة الوطنيـة حلقـوق                

يتعلق بالقيام بزيارات فجائية منتظمة إىل أماكن احلرمان من احلرية           فيماسيما   اإلنسان وال 
ر الواجب الستنتاجات   وينبغي أيضاً أن تويل االعتبا    . لوضع استنتاجات وتوصيات مستقلة   

 املّدعي العام يردها من شكاوى األفراد، وإحالة تلك االستنتاجات إىل          اللجنة خبصوص ما  
الدولة الطرف تقـدمي    إىل  وتطلب اللجنة   . حيثما يثبت حدوث التعذيب أو سوء املعاملة      

معلومات، تشمل بيانات إحصائية، عن الشكاوى اليت نظرت فيها اللجنة الوطنية حلقوق            
يتصل بادعاءات التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو      فيماإلنسان  ا

املهينة، وبيان ما إذا كانت تلك احلاالت قد أُحيلت إىل السلطات املختصة             الالإنسانية أو 
  . ألغراض املالحقة القضائية

ق تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي إىل اعتماد اللجنة الوطنيـة حلقـو              
اإلنسان لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان             
لضمان امتثاهلا للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مبا            

  .يتعلق باستقالليتها فيمايف ذلك 

  التحقيقات    
الطرف أثناء احلـوار فـإن اللجنـة        على الرغم من اإليضاحات اليت قدمتها الدولة          )١٤(
  : تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي ال

 شخص أثنـاء    ٣٠٠ لىعدم إجراء حتقيقات دقيقة بشأن توقيف ما يزيد ع          )أ(  
حيث تفيد التقارير بأن العديد منهم      . ٢٠١١فرباير  / شباط ١٨املظاهرات اليت جرت يف يوم      

  ؛ )١٤ و١٣ و١٢املواد (. تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة يف مراكز الدرك
 بيهايلو جربي والسيد أبيوت مـانغودي،       الّنقيبحالة املواطنْين اإلثيوبيْين،      )ب(  

، حيـث تعرضـا لالحتجـاز       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١١اللذْين أُعيدا قسراً إىل إثيوبيا يف يوم        
 وتالحظ اللجنة مع القلق أن املعلومات الواردة تشري إىل أن هـذين الشخـصني             . والتعذيب

كما تعرب اللجنة عن    . االنتصاف املالئمة للطعن يف قرار إعادهتما القسرية       ُتتح هلما سبل   مل
وفضالً عن ذلك، . قيام الدولة الطرف بفتح حتقيق دقيق وفعال يف هذه القضية قلقها إزاء عدم
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تستجب للنداءات العاجلة اليت وجهها املقرر اخلـاص          مل تالحظ اللجنة مع القلق أن جيبويت     
عين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة               امل

 ١٢املواد  (وترجو اللجنة من الدولة الطرف موافاهتا مبعلومات عن هذا املوضوع           . هبذا الشأن 
  ؛ )١٤ و١٣و

نة إىل  إذ تشري املعلومات اليت متتلكها اللج     . حالة املواطن اليمين حممد األسد      )ج(  
أن هذا الشخص قد احُتجِز يف زنزانة انفرادية يف جيبويت ملدة أسـبوعني ُنقـل بعـدها إىل                  

وهناك تعرض للتعذيب والعزلة الشديدة واحلرمان من أي اتصال مع اآلخـرين،            . أفغانستان
املوسيقى الصاخبة باستمرار واإلنارة االصطناعية على مدار الساعة والربد والتالعـب            وبث
على النظام األفريقي حلقـوق   حالياً بأن القضية معروضة   علماً   وحتيط اللجنة .  الغذائي بالنظام

  . اإلنسان وحتديداً اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
ينبغي أن تسارع الدولة الطرف إىل إجراء حتقيقات مستقلة وحمايدة وشـاملة يف               

وتوصـي  . نتهاكات االتفاقية إىل العدالـة    احلادث املذكور آنفاً بغية تسليم املتورطني يف ا       
اللجنة بأن توكَل هذه التحقيقات إىل خرباء مستقلني يفحصون مجيع املعلومات فحـصاً             
شامالً وخيرجون باستنتاجات بشأن الوقائع والتدابري املتخـذة ويقـدمون إىل الـضحايا             

هيلهم علـى أكمـل     يف ذلك الوسائل الالزمة لتأمني إعادة تأ       وأسرهم تعويضاً مناسباً مبا   
 الدولة الطرف موافاهتا مبعلومات مفصلة عـن نتـائج تلـك            إىلوتطلب اللجنة   . وجه

  . التحقيقات يف تقريرها الدوري املقبل
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد إطاراً تشريعياً ينظم الطرد واإلعـادة القـسرية               

وينبغي أن تستند .  االتفاقية من٣والتسليم من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى أحكام املادة 
قرارات طرد األشخاص، مبن فيهم من هم يف وضع غـري قـانوين، وإعـادهتم قـسراً                 
وتسليمهم، إىل حكم قضائي يصدر بعد دراسة دقيقة الحتماالت التعرض للتعـذيب يف             

وينبغي مراجعة أحكام اتفاقـات   .كل حالة وأن تكون قابلة للطعن فيها مع وقف تنفيذها     
لضمان إمتام نقل احملتجز إىل الدولة املوقِّعـة يف         بلدان اجلوار   القضائي املربمة مع    التعاون  

  . من االتفاقية٣إطار إجراء قضائي مع االمتثال الصارم للمادة 

  آلية تقدمي الشكوى    
على الرغم من املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف التقرير بـشأن اإلمكانيـة                )١٥(

ملعتقلني لتقدمي شكوى إىل النائب العام واملدعي العام للجمهوريـة أو إىل            املتاحة للسجناء وا  
قاضي التحقيق أو رئيس غرفة االهتام حبسب كل حالة، أو إىل إدارة السجون التابعة لوزارة               
العدل، فإن اللجنة تأسف لعدم وجود آلية حمددة مستقلة وفعالة لتلقي الـشكاوى وإجـراء               

 بوجه خاص، مـن الـسجناء      ،اءات التعرض للتعذيب اليت ترد    حتقيق فوري ونزيه بشأن ادع    
وتالحظ اللجنة أيضاً عدم توفر املعلومات واإلحـصاءات        . واملعتقلني، ولضمان معاقبة اجلناة   
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بوجه خاص، بشأن عدد الشكاوى اليت ُرفعت ضد املتورطني يف أعمال التعـذيب وسـوء               
عن العقوبات اليت اتُّخذت يف حقهم على       املعاملة، والتحقيقات واملالحقات اليت خضعوا هلا و      

  ). ١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد ( اجلزائي والتأدييب الصعيدين
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري حمددة إلنشاء آلية مستقلة وفعالة خمصـصة               

للنظر يف االدعاءات املتعلقة بالتعرض للتعذيب وسوء املعاملة على أيدي موظفي إنفـاذ             
األمن واجليش وموظفي السجون، وُتخول إجراء حتقيقات فورية وحمايدة         القانون وأفراد   

وينبغي أن تكفـل الدولـة      . يف تلك االدعاءات واختاذ إجراءات يف سبيل مقاضاة اجلناة        
، محاية مقدمي الشكاوى من أي سوء معاملة أو ترهيب ميكن أن يتعرضوا             عملّياًالطرف،  

  . له بسبب تقدميهم للشكاوى أو األدلة
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توضح ما إذا كانت أفعال التعذيب وسوء             و  

املعاملة ختضع تلقائياً للتحقيق واملالحقة، كما تطلب إليها تقدمي معلومات وإحصاءات عن       
يتصل بالتعذيب وإسـاءة املعاملـة،       فيماعدد الشكاوى املرفوعة ضد موظفني عموميني       

وينبغـي أن   . اجلزائي والتأدييب الصعيدين  تخذة على   ومعلومات عن نتائج اإلجراءات امل    
تكون هذه املعلومات مصنفة حبسب جنس مقدمي الشكاوى وسنهم وأن يشار فيهـا إىل              

  .السلطة اليت تولت التحقيق

  الالجئون وملتمسو اللجوء    
تـؤدي   تشعر اللجنة بالقلق ألن اللجنة الوطنية املعنية بدراسة طلبـات اللجـوء ال              )١٦(

ها كما جيب وألن ملتمسي اللجوء أو طاليب احلصول على مركز الالجـئ يعيـشون               وظيفت
وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً . وضعاً قانونياً غري حمدد لفترة طويلة يكونون خالهلا عرضة لإلبعاد

) ١٩٥٤(تنضم إىل االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنـسية            مل أن الدولة الطرف  
  ).١٦ و٣املادتان) (١٩٦١(فض حاالت انعدام اجلنسية وال إىل اتفاقية خ

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف اضطالع اللجنة الوطنية املعنية بطلبات اللجـوء              
بوظيفتها كما جيب وأن تتيح لألشخاص الذين يصدر يف حقهم أمر باإلبعاد إمكانية الطعن      

  . أمام احملاكم يف تلك القرارات
دولة الطرف يف االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة بوضع        وتوصي اللجنة بأن تنظر ال      

  . األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية

  ظروف االحتجاز    
ها بااللتزامات اليت قطعتها الدولة الطرف أثناء احلوار الذي دار مع          علماً   حتيط اللجنة   )١٧(

 جتديد أو تشييد بعـض املبـاين يف         لتحسني الظروف يف أماكن االحتجاز خاصة عن طريق       
 وحتـيط . سجن غابود املركزي، وإعادة تشغيل وتأهيل عدد من السجون الواقعة يف األقاليم           
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كذلك باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل حتسني فرص احلصول على اخلدمات             علماً  
طرف للمعلومات الـيت    تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تأكيد الدولة ال        بيد أن اللجنة ال   . الصحية

واإلصحاح باإلضافة إىل عدم تـوفر  الشخصية مرافق النظافة وترّدي تفيد باكتظاظ السجون   
تفصل الدولة الطـرف بـني األحـداث         وباإلضافة إىل ذلك ال   . يكفي من املياه والغذاء    ما

  ). ١٦ و١١املادتان (والبالغني يف احلجز 
 لتكفل توافق ظروف االحتجـاز يف       ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة        

خمافر الشرطة والسجون وغريها من أماكن االحتجاز مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة            
  : السجناء وغريها من املعايري ذات الصلة، وذلك حتديداً باختاذ التدابري التالية

ة احلد من اكتظاظ السجون، بالنظر بصفة خاصة يف اعتماد تدابري عقابي            )أ(  
بديلة لالحتجاز تتطابق مع قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري الـسجنية             

  ؛ )قواعد طوكيو(
  حتسني نوعية وكمية ما يقدم للمحتجزين والسجناء من غذاء وماء؛  )ب(  
  ؛تعزيز املراقبة القضائية لظروف االحتجاز  )ج(  
بوسني حبساً احتياطياً عن    فصل األحداث احملتجزين منهم واحمل    احلرص على     )د(  

لقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شـؤون قـضاء األحـداث             وفقاً   الكبار فعلياً 
 تـشرين   ٢٩ املـؤرخ    ٤٠/٣٣، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة مبوجب القرار        )بيجني قواعد(

ن من حريتهم اليت    ، ولقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردي       ١٩٨٥نوفمرب  /الثاين
  . ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١١٣اعتمدهتا اجلمعية العامة مبوجب القرار 

  اجلرب، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيل    
اإلطار التشريعي والتنظيمي   "بتأكيد الدولة الطرف يف تقريرها بأن        علماً   حتيط اللجنة   )١٨(

 ،CAT/C/DJI/1 ("ذيب يف اجلرب والتعـويض العـادل      يف جيبويت ينص على حق ضحايا التع      
 يف ظل غياب تعريف قـانوين       ،تزال تشعر بالقلق ألنه يتعذر     بيد أن اللجنة ال   ). ١٨١الفقرة  

وتشعر اللجنة باألسف أيضاً إزاء ندرة األحكام اليت        . للتعذيب، توفري اجلرب والتعويض العادل    
تأسف لعدم  كما  . وء املعاملة وألسرهم  قضت بتقدمي تعويضات لضحايا أعمال التعذيب وس      

  ). ١٤املادة (وجود برامج يف جيبويت تتعلق بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب 
جهودها الرامية إىل تعـويض ضـحايا التعـذيب         تكثف  ينبغي للدولة الطرف أن       

وإساءة املعاملة تعويضاً عادالً وكافياً وجرب أضرارهم وإعادة تأهيلهم إىل أقصى حد ممكـن              
، أن  هلا أيـضاً  وينبغي  . للمادة األوىل من االتفاقية    وفقاً   تناداً إىل تعريف واضح للتعذيب    اس

ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تدابري التعويض واجلرب اليت أمـرت احملـاكم              تضّم
وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف      . باختاذها لصاحل ضحايا أعمال التعذيب وأسرهم     

ت عن أية برامج خاصة بإعادة التأهيل جيري تنفيذها لفائدة ضحايا التعذيب            أن تقدم معلوما  
  . فعال وإساءة املعاملة وأن ختصص املوارد الكافية لضمان تنفيذ تلك الربامج على حنو
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  التدريب    
 احلوار من معلومات    أثناءمبا جاء يف تقرير الدولة الطرف وما قُدِّم          علماً   حتيط اللجنة   )١٩(

التدريب واحللقات الدراسية واحملاضرات املتعلقة حبقوق اإلنسان واملوجهـة إىل          عن دورات   
تشعر بالقلق إزاء   ا  بيد أهن . القضاة والنواب العامني وموظفي الشرطة والسجون وأفراد اجليش       

 من التقرير بشأن عدم اإلشارة بشكل صريح إىل         ١٣٠ و ١٢٦املعلومات الواردة يف الفقرتني     
دورات التدريبية املوجهة ملوظفي الشرطة الوطنيـة وال يف غريهـا مـن            حظر التعذيب يف ال   

  ).١٠املادة (الدورات اليت خيضع هلا موظفو اخلدمة املدنية واملسؤولون يف اإلدارات العامة 
ينبغي أن متضي الدولة الطرف يف تصميم برامج تدريبية وتعزيز الربامج القائمـة               

هم القضاة وموظفو إنفاذ القـانون وأفـراد األمـن      لضمان اطّالع مجيع املوظفني، مبن في     
واجليش واملخابرات وموظفو السجون، اطّالعاً كامالً على أحكام االتفاقية؛ وأن تكفـل            

ُيغتفر   لن بوجه خاص، وعيهم الكامل حبظر التعذيب حظراً مطلقاً؛ وبأن انتهاك االتفاقية          
  . حقة القضائيةوسيخضع لتحقيق فوري وحمايد وأن اجلناة سيتعرضون للمال

وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن يتلقى مجيع املوظفني املعنيني، مبن فيهم املوظفون الذين               
، تدريباً خاصاً يتعلق بكيفية الكشف عن آثار التعذيب         ١٠أشارت إليهم االتفاقية يف املادة      

صي  بوجه خاص، التدريب على استخدام دليل التق       ،وينبغي أن يشمل ذلك   . وإساءة املعاملة 
والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية              

وعالوة على  . ٢٠٠٤، الذي نشرته األمم املتحدة يف عام        )اسطنبولبروتوكول  (املهينة   أو
  .ذلك، ينبغي أن ُتقيِّم الدولة الطرف مدى فعالية وتأثري هذه الربامج التدريبية والتثقيفية

  العترافات املنتزعة حتت التعذيبا    
جيوز االستشهاد باالعترافات اليت يتم اإلدالء هبا نتيجة التعذيب          تالحظ اللجنة أنه ال     )٢٠(

". عقوداً قائمة على اإلكراه   "أو  " إجراءات باطلة "يف أية إجراءات وأن الدولة الطرف تعتربها        
حة على حظر انتـزاع االعترافـات       تنص صرا  تزال قلقة ألن التشريعات ال     بيد أن اللجنة ال   

  ). ١٥املادة (تظل قاصرة عن إنفاذ االتفاقية  حالياً باإلكراه، وعليه فإن األحكام السارية
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق التشريعات املتعلقة باألدلة الـيت ُتقـدم يف               

ة أي دليـل     من االتفاقية حبيث ُيستبعد صـراح      ١٥الدعاوى القضائية مع أحكام املادة      
  .ُينتزع نتيجةً للتعذيب

  العنف املوجه ضد املرأة واملمارسات التقليدية الضارة    
ترحب اللجنة بتجرمي القانون اجلنائي للدولة الطرف ملمارسة تشويه األعضاء التناسلية             )٢١(

وقد اعترفت الدولة الطـرف بـأن       . ١٩٩٥ يف عام    ٣٣٣ منذ أن أُدرجت فيه املادة       األنثوية
. تكن ُتطبق نظراً لعدم ورود شكاوى تتعلق بتلك املمارسـة           مل م الواردة يف هذه املادة    األحكا
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 على نطاق   األنثويةوال تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار انتشار عمليات تشويه األعضاء التناسلية            
واسع، تشمل حاالت عديدة من حاالت التخييط املانع للجماع، وهو أفظع أشكال التـشويه،    

 بوجـه   ،اإلبالغلعدم  تزال تشعر بقلق بالغ      كما أن اللجنة ال   . اطق الريفية بوجه خاص   يف املن 
  ).١٦ و١٠ و٢ املواد(ها من احملاكمة والعقاب يمرتكبإلفالت عام، عن حاالت التشويه و

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها يف سبيل منع العنف املوجه ضـد النـساء                 
 الضارة ومكافحتها واملعاقبة عليها، بالتركيز على املنـاطق         واألطفال واملمارسات التقليدية  

وتؤيد اللجنة التوصيات اليت وجهت إىل الدولة الطرف خالل االستعراض الدوري           . الريفية
 )٨-٦٨ و ٣-٦٨ و ٢٥-٦٧ و ١٨-٦٧ الفقرات   ،A/HRC/11/16(الشامل اخلاص جبيبويت    

  بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة       فضالً عن تأييدها للتوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية       
)CEDAW/C/DJI/CO/1-3 ــان ــل   ) ١٩ و١٨، الفقرت ــوق الطف ــة حق ــن جلن وع
)CRC/C/DJI/CO/2   وعالوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولـة الطـرف          ). ٥٦، الفقرة

توفري اخلدمات القانونية والطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل عالوةً علـى التعـويض             
وأن هتيئ هلم كذلك الظروف املناسبة لرفع الـشكاوى املتعلقـة           . مارساتلضحايا تلك امل  

باملمارسات التقليدية الضارة وحوادث العنف املرتيل واجلنسي دون خوف مـن التعـرض             
الشرطة   العامني وأفراد  واملّدعنيوينبغي أن توفر الدولة الطرف للقضاة       . لالنتقام أو الوصم  

ب بشأن التطبيق الصارم للقانون اجلنائي، والطابع اجلنـائي         وزعماء اجملتمعات احمللية التدري   
  .  املرأةاملمارس علىالذي تكتسيه املمارسات التقليدية الضارة وغريها من أشكال العنف 

اتساق القانون العريف واألعراف    على  الدولة الطرف   عمل  وبوجه عام، ينبغي أن ت      
ن مبا يف ذلك االلتزامات الناشـئة عـن         السائدة فيها مع التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسا       

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتيح معلومات عن التسلسل اهلرمي القائم بني            . االتفاقية
  . يتعلق بأشكال التمييز ضد املرأة فيماالقانون العريف واحمللي، وخباصة 

ـ               ات وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبـل معلوم
مفصلة وبيانات إحصائية حمّدثة عن الشكاوى املرفوعة ضد األشخاص الذين أُدينوا بارتكاب            
سلوك إجرامي ينطوي على ممارسات تقليدية ضارة مبا يف ذلك القتـل، وعـن التحقيقـات                

  .واملالحقات والعقوبات اليت خضعوا هلا وكذلك عن مساعدة الضحايا وتعويضهم

  االجتار بالبشر    
بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف من قبيل حظر االجتار بالبـشر            علماً    اللجنة حتيط  )٢٢(

يف " مركز التصدي للـهجرة "مبوجب القانون اجلنائي وبتنظيمها للدورات التدريبية وإنشائها     
بيد أن اللجنـة    . أوبوك، فضالً عن تشكيل هيئة تنسيق وطنية مكلفة مبكافحة االجتار بالبشر          

  ). ١٦ و٢املادتان ( انتشار الظاهرة يف الدولة الطرف أبعادبالقلق إزاء تزال تشعر  ال
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ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها ملنع االجتار بالبشر ومكافحته، وأن تـوفر               
احلماية للضحايا وتضمن حصوهلم على خدمات التأهيل فضالً عـن اخلـدمات القانونيـة           

 توصي اللجنـة الدولـة الطـرف باعتمـاد          ويف هذا الصدد،  . والرعاية الطبية والنفسية  
وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف      . استراتيجية شاملة ملكافحة االجتار بالبشر وأسبابه     

إجراء حتقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة باالجتار وتكفل مالحقة اجلناة وفـرض عقوبـات              
ـ . مناسبة ضدهم تأخذ يف االعتبار خطورة جرائمهم       ن الدولـة الطـرف   وتطلب اللجنة م

معلومات عن التدابري املتخذة ملساعدة ضحايا االجتار فضالً عن بيانـات إحـصائية              تقدمي
  . عدد الشكاوى والتحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات ذات الصلة باالجتار عن

  لعقوبة البدنيةلتعريض األطفال     
غري حمظورة إذا مورست كـإجراء      تالحظ اللجنة مع القلق أن أنواع العقوبة البدنية           )٢٣(

وقانون األسرة ) ١٩٩٥(قانون اجلنائي اللتفسري األحكام الواردة يف  وفقاً تأدييب داخل األسرة
  .)١٦املادة  (والدستور) ٢٠٠٢(

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف تعديل القانون اجلنائي وقانون األسرة املُنقح بغية          
 مبا يف ذلك داخل األسرة وتوعية الناس        األوضاعيف مجيع   حظر اللجوء إىل العقوبة البدنية      

  . بأشكال التأديب اإلجيابية القائمة على املشاركة واخلالية من العنف

  مجع البيانات    
تأسف اللجنة لعدم تقدمي بيانات شاملة ومفصلة بشأن الـشكاوى والتحقيقـات              )٢٤(

تعذيب وإساءة املعاملة اليت تـورط      واحملاكمات واإلدانات والتعويضات ذات الصلة بقضايا ال      
 ١٢ و٢املـواد  (فيها موظفو إنفاذ القانون، وأفراد جهاز األمن واجليش وموظفو الـسجون        

  ). ١٦ و١٣و
ينبغي للدولة الطرف أن جتمع بيانات إحصائية عن رصد تنفيذ االتفاقيـة علـى                

دانـات  الصعيد الوطين، تشمل بيانات عن الشكاوى والتحقيقـات واحملاكمـات واإل          
تعـويض الـضحايا وإعـادة      (يتصل حباالت التعذيب وإساءة املعاملة       فيماوالتعويضات  

  .وينبغي للدولة الطرف أن تدرج هذه البيانات يف تقريرها الدوري القادم). تأهيلهم
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاوهنا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،              )٢٥(

بإجراء زيارات للمقررين اخلاصني، ومن بينهم املقرر اخلاص املعين مبسألة          مبا يشمل السماح    
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملقرر اخلاص             
املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل املعـين              

  .لتعسفي واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسانباالحتجاز ا
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بااللتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقهـا أثنـاء           علماً   وبينما حتيط اللجنة    )٢٦(
 يف أقرب وقت ممكن، على الربوتوكول االختياري التفاقية         ،احلوار، فإهنا توصي بأن تصدق    

  .ملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمناهضة التعذيب وغريه من ضروب ا
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تصدر الدولة الطرف اإلعالنـني املنـصوص               )٢٧(

 من االتفاقية لالعتراف باختصاص اللجنة بتلقـي الـشكاوى          ٢٢ و ٢١ تنيعليهما يف املاد  
  .املتعلقة بانتهاك االتفاقية والنظر فيها

 الطرف إىل أن تصدق على معاهدات األمم املتحدة الرئيـسية           وتدعو اللجنة الدولة    )٢٨(
تنضم إليها بعد، وخصوصاً االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             مل حلقوق اإلنسان اليت  

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدوليـة            
  . حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات املناسـبة،               )٢٩(
التقرير الذي قدمته إىل اللجنة واملالحظات اخلتامية اليت أصدرهتا هذه األخرية، عـن طريـق          

  .املواقع الرمسية على شبكة اإلنترنت ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
 / تـشرين الثـاين  ٢٥ قبـل يـوم   ، الدولة الطرف أن توافيهـا  إىل وتطلب اللجنة   )٣٠(

تـوفري  ) ١: ، مبعلومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا بشأن التوصيات التاليـة         ٢٠١٢ نوفمرب
إجراء حتقيقـات فوريـة ونزيهـة       ) ٢الضمانات القانونية لألشخاص احملتجزين وتعزيزها؛      

ولني عن أعمال التعذيب أو إساءة املعاملـة؛        ومعاقبة املسؤ  مالحقة املشتبه فيهم  ) ٣ وفعالة؛
 مـن   ١٧ و ١٥ و ١٤ و ١١حتسني ظروف االحتجاز، على حنو ما ورد يف الفقـرات           ) ٤و

  . الوثيقة هذه
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل الذي سيكون ثـاين               )٣١(

وحتقيقاً هلذه الغاية تـدعو     . ٢٠١٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥تقدمه، يف موعد أقصاه      تقرير
، ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ قبل حلول يوم     ،الدولة الطرف إىل إعطاء موافقتها     اللجنة

لإلجراء االختياري الذي يتمثل يف قيام اللجنة بإرسال قائمـة مـن           وفقاً   تقريرها على تقدمي 
لة الطرف على قائمـة     وتكون ردود الدو  . الدولة الطرف تسبق التقرير الدوري     األسئلة إىل 
  . االتفاقية  من١٩للمادة  وفقاً التقرير الدوري الذي تقدمه الدولة الطرف الحقاً األسئلة مبثابة

  أملانيا  -٥٥
، )CAT/C/DEU/5(نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري اخلامس ألملانيا            )١(

 تـشرين   ٨ و ٤ يف   ، املعقـودتني  )1031 و CAT/C/SR.1028 (١٠٣١ و ١٠٢٨يف جلستيها   
، )1047 و CAT/C/SR.1046 (١٠٤٧ و ١٠٤٦واعتمدت يف جلستيها    . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨املعقودتني يف 
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  مقدمة  - ألف    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري اخلامس ولكنها تأسف لتقدميه             )٢(

وتالحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف امتثل عمومـاً  . ثر من سنتني من التأخري بعد أك 
للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير على الرغم من افتقاره إىل بيانات حمددة، مصنفة حبـسب              

سيما بشأن أفعال التعذيب وسوء املعاملة من جانب املـوظفني           اجلنس والعمر واجلنسية، وال   
  .نفاذ القواننياملكلفني بإ

ميثل خمتلف الوزارات، ويضم      كامالًاً  وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على إرساهلا وفد        )٣(
ممثلني عن الوكالة الوطنية ملنع التعذيب على املستويني االحتادي والـوالئي، وُتعـرب عـن               
 تقديرها للحوار الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة والذي مشل جماالت متعددة تـدخل يف              

وهتنئ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على الردود املكتوبة املفّصلة على قائمـة            . نطاق االتفاقية 
  .املسائل اليت قدمتها يف وقت سابق النعقاد الدورة لتيسري النظر يف تقرير الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية  - باء    
  :ليةترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التا  )٤(

 / حزيران ١٤اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف            )أ(  
  ؛٢٠٠٦يونيه 

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )ب(  
 ١٤واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، يف               

  ؛٢٠٠٦يونيه /حزيران
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           )ج(  

  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف 
  ؛٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف   )د(  
 ٢٤ ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، يف      الربوتوكول االختياري التفاق    )ه(  
  ؛٢٠٠٩فرباير /شباط

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )و(  
  ؛٢٠٠٩يوليه / متوز١٥األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف 

 ٢٤ يف   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري،           )ز(  
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  :وترحب اللجنة بسّن التشريعات التالية  )٥(
القانون االحتادي بشأن الرقابة الربملانية على أجهزة االستخبارات، الـذي            )أ(  

  ؛٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠دخل حيز النفاذ يف 
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القانون االحتـادي بـشأن احلـبس االحتيـاطي، الـصادر يف كـانون                )ب(  
ملبدأي الضرورة   وفقاً   ، الذي يشترط تطبيق احلبس االحتياطي كمالذ أخري       ٢٠١١ يناير/الثاين

  .والتناسب
وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء الوكالة الوطنية ملنع التعذيب، اليت تتألف من               )٦(

الوكالة االحتادية واللجنة املشتركة بني الواليات، واليت أُسندت إليها مهمة العمل كآلية وقائية 
ية مستقلة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب            وطن

  .املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
وترحب اللجنة أيضاً باملشروع املشترك الذي أعدته املنظمة الدولية للهجرة واملكتب             )٧(

  .ار احملتملني من بني ملتمسي اللجوءاالحتادي للهجرة والالجئني لتحديد ضحايا االجت
وتالحظ اللجنة وجود جمتمع مدين نشيط يسهم بصورة كبرية يف رصـد حـاالت                )٨(

  .التعذيب وسوء املعاملة مما ُييّسر من التنفيذ الفعال لالتفاقية يف الدولة الطرف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم    

  تعريف التعذيب وجترميه    
جنة بقانون الدولة الطرف املتعلق باجلرائم املرتكبة ضد القـانون الـدويل        ترحب الل   )٩(

الذي يدون جرائم منها جرائم التعذيب يف سياق اإلبادة اجلماعيـة، أو جـرائم احلـرب،                
 من نظام روما األساسي للمحكمـة       ٧ألحكام املادة    وفقاً   اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،    أو

 تعرب اللجنة عن قلق بالغ النعدام أحكام جترم، علـى النحـو             ومع ذلك، . اجلنائية الدولية 
الواجب، أفعال التعذيب يف سياق القانون اجلنائي العام، ألن تطبيق أحكام القانون اجلنـائي              

والقانون اجلنـائي العـسكري     ) ٢٢٤، مقترنة باملادة    ٣٤٠ من املادة    ١مبا يف ذلك الفقرة     (
بة مالئمة على إحلاق األذى أو املعانـاة، جـسدية          ينطوي على معاق   ال) ٣١ و ٣٠املادتان  (

وفضالً عن ذلك، وبينمـا     .  من االتفاقية  ١كانت أم عقلية، على النحو الذي تشترطه املادة         
بالبيانات املتعلقة بعمليات التحقيق يف اجلرائم اليت يزعم ارتكاهبا من جانب            علماً   تأخذ اللجنة 

دعـاءات بـسوء    ف النعدام الوضوح بشأن حتديد اال     املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، تأس    
املعاملة من جانب املوظفني احلكوميني، اليت تصل، يف حال إثبـات صـحتها، إىل درجـة                

 من االتفاقية أو إىل درجة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية  ١التعذيب مبوجب املادة   
  ).٤ و١تان املاد( من االتفاقية ١٦أو املهينة مبوجب املادة 

ينبغي للدولة الطرف أن تضّمن قانوهنا اجلنائي العام، التعذيب كجرميـة حمـددة               
ووفقاً لتعليق اللجنـة    .  من االتفاقية  ١تكفل تضمُّن هذا التعريف مجيع عناصر املادة         وأن

، يتعني على الدولة الطرف     ٢بشأن تنفيذ الدول األطراف للمادة      ) ٢٠٠٧(٢العام رقم   
 ما هي أفعال إساءة املعاملة اليت ارتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني            أيضاً أن توضح  

اليت أُبلغ عنها يف رد الدولة الطرف على قائمة املسائل واليت تصل إىل حد التعذيب وغريه  
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من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بغية مـساعدة الدولـة               
  . كيفية تنفيذ االتفاقية ويف أي احلاالت ورصد اللجنة هلذه املسائلالطرف على حتديد

متلك معلومات حمددة عن احلـاالت       تالحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف ال         )١٠(
احُتج فيها باالتفاقية واليت طُبقت فيها االتفاقية تطبيقاً مباشـراً أمـام احملـاكم احملليـة                 اليت

  ).١٠و ٢ املادتان(
للجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لنشر االتفاقيـة علـى مجيـع             توصي ا   

السلطات العامة، مبا يف ذلك اجلهاز القضائي، لتيسري التطبيق املباشر لالتفاقية أمام احملاكم            
احمللية وذلك على مستويي االحتاد والواليات، وبأن تقدم يف تقريرهـا الـدوري املقبـل      

  .ى ذلكمعلومات حمدثة عن حاالت تربهن عل
وبينما ترحب اللجنة بكون القانون اجلنائي العسكري جييز معاقبة كبار املـسئولني              )١١(

العسكريني على ارتكاب أفعال إساءة املعاملة واملعاملة املهينة، باالرتباط بإمكانيـة إنـزال             
يف أذى جسدي أثنـاء ممارسـة       "أو  " تتسبب يف أذى جسدي خطري    "عقوبات على أفعال    

ملا ينص عليه القانون اجلنائي، يـساور اللجنـة القلـق إزاء             وفقاً   "فة عامة مسؤوليات وظي 
العقوبات اهلينة املنصوص عليها يف القانون اجلنائي العسكري، واليت تتراوح بني السجن ملدة             
تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات، وذلك حىت إذا تسببت مثل هـذه األفعـال يف أذى                 

  .)٤املادة (معاناة شديدين  أو
ينبغي للدولة الطرف أن ُتعّدل قانوهنا اجلنائي العسكري لكي جتعل من املمكـن               

املعاقبة على جرائم التعذيب يف إطار اخلدمة العسكرية، من خالل النص على عقوبـات              
 من االتفاقية والسوابق    ٤ألحكام املادة    وفقاً   مناسبة تراعي الطبيعة اخلطرية هلذه األفعال،     

  . اليت صدرت عن اللجنةالقضائية ذات الصلة

  التزامات االحتاد والواليات    
 اليت تنطوي على نقل     ٢٠٠٦باإلصالحات الدستورية لعام     علماً   بينما حتيط اللجنة    )١٢(

تزال تشعر بالقلق ألن مـستوى       املسؤولية عن تشريع السجون من االحتاد إىل الواليات، ال        
حتاد أعلى من نظريه يف كل والية علـى         احلماية من التعذيب وسوء املعاملة على مستوى اال       

ويساور اللجنة القلق أيضاً    . (Fixierung)وينطبق ذلك بصفة خاصة على القيود البدنية        . حدة
إزاء انعدام الوضوح بشأن التدابري اليت تتخذها احلكومة االحتادية لضمان االمتثال لالتفاقيـة             

  ).٢املادة (على مستوى الواليات 
ملانيا االحتادية هي دولة طرف، تتقيد بالقانون الدويل، وتعهـدت          مبا أن مجهورية أ     

بااللتزام بتنفيذ االتفاقية بالكامل على املستوى احمللي، فإن اللجنة توصي الدولة الطـرف             
يتعلق باعتماد وتطبيق تـدابري      فيمابتقدمي التوجيه واملساعدة إىل الواليات كل على حدة         

واليات هتدف إىل توفري محاية متساوية حلقوق اإلنسان        تشريعية وسياساتية على مستوى ال    
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يف سياق إنفاذ القوانني على مستوى االحتاد والواليات، والسعي إىل حتقيق االتساق بـني              
اخلطوات اليت تتخذها خمتلف الواليات، لضمان محاية وتنفيذ املعايري والضمانات املنصوص 

  .ياتعليها يف االتفاقية بشكل متساوٍ يف مجيع الوال

  الوكالة الوطنية ملنع التعذيب    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية املوظفني واملوارد املالية والتقنيـة املقدمـة إىل                )١٣(

الوكالة الوطنية ملنع التعذيب، املؤلفة من الوكالة االحتادية ملنع التعذيب واللجنة املشتركة بني             
زيارة أماكن االحتجاز إال مرة واحدة كل        حالياً   ميكن الواليات، األمر الذي أدى إىل أنه ال      

أربع سنوات، مما حيول دون اضطالع الوكالة، على النحو املناسب، مبهمتـها يف الرصـد                
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء املعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت           ). ١٣ و ٢املادتان  (

ت أن تعلم، الـسلطات املعنيـة، يف بعـض          تفيد بأنه جيب على اللجنة املشتركة بني الواليا       
  .احلاالت، بنيتها زيارة أماكن االحتجاز، وذلك يف وقت مبكر، حىت تتمكن من دخوهلا

توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد الوكالة الوطنية ملنـع التعـذيب بـاملوارد               
 بفعاليـة   البشرية واملالية والتقنية واللوجستية الكافية لتمكينها من االضطالع مبهامهـا         

 من الربوتوكول االختيـاري واملبـدأين       ١٨ من املادة    ٣للفقرة   وفقاً   وبصورة مستقلة، 
 للجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب وغريه مـن ضـروب           ١٢  ورقم ١١التوجيهيني رقم   

الالإنسانية أو املهينة، وكذلك ضمان وصوهلا بشكل منتظم         املعاملة أو العقوبة القاسية أو    
 مجيع أماكن االحتجاز على مستويي االحتاد والواليات، دون شرط احلصول           ويف حينه إىل  

  .على موافقة مسبقة من السلطات املعنية على الزيارة
بينما هتنئ اللجنة الوكالة الوطنية على توصياهتا الرامية إىل أمور منها حتسني شروط               )١٤(

غرف آمنة خاصة أو املتطلبـات التقنيـة        القيود املادية أو املتطلبات املتعلقة بتغيري املالبس يف         
لغرف االحتجاز اجلديدة يف سجن براندنبورغ، تالحظ مع القلق انعدام وعـي اجلمهـور              
بالتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة الوطنية واخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف بغيـة ضـمان            

عدام التعاون بني اللجنة املشتركة ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد بان    . تنفيذها
بني الواليات واهليئات القائمة، مبا يف ذلك جلان تقدمي الشكاوى، املخولة يف بعض الواليات              

  ).١٢ و٢املادتان (بإجراء زيارات مفاجئة ألماكن االحتجاز 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
ع وسائل االتـصاالت    أن تعلن وتنشر بانتظام، من خالل استخدام مجي         )أ(  

املناسبة، التوصيات اليت تعتمدها الوكالة الوطنية لتحسني الظروف يف أماكن االحتجـاز            
  واخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف لضمان تنفيذ هذه التوصيات بفعالية؛

أن جتمع أفضل املمارسات اليت تنفذها الوكالـة الوطنيـة وأن جتـري               )ب(  
  التدريب املناسب ملوظفيها؛
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أن تقيم التعاون بني اللجنة املشتركة للواليات واهليئات املوجودة يف كل             )ج(  
سيما جلان تقدمي الشكاوى اليت تسند إليها أيضاً والية إجراء زيارات وقائيـة              والية، وال 

  .ألماكن االحتجاز

  االجتار باألشخاص    
تمع املـدين علـى     تالحظ اللجنة باهتمام برامج التعاون بني منظمات الكنائس واجمل          )١٥(

مستويي االحتاد والواليات لتقدمي املساعدة إىل ضحايا االجتار، وترحب مبمارسـة الواليـة             
 وفقاً  القضائية الشاملة على جرائم االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي واالستغالل يف العمل،          

انـب املعـتم    اجل"ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء         .  من القانون اجلنائي   ٦للمادة  
اليت تعترف هبا الدولة الطرف واليت تتضح من العدد القليل ملثل        " حلاالت االجتار غري املرصودة   

فوفقاً ملصادر منظمة   . هذه اجلرائم الذي سجلته الشرطة باملقارنة مع التقديرات غري احلكومية         
 شخص مبن فيهم أطفـال مت االجتـار هبـم، حـسب             ١٥ ٠٠٠غري حكومية، هناك قرابة     

االدعاءات إىل الدولة الطرف من خمتلف بلدان أوروبا وآسيا وأفريقيا، للعمل اإلجبـاري يف              
  ).١٦ و١٤ و١٢ و٣ و٢املواد (اجلنس، والتبين غري القانوين والعمل يف القطاعات اخلدمية 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
أن تقوم على وجـه     أن متنع االجتار باألشخاص واملمارسات املرتبطة به و         )أ(  

  السرعة وبشكل كامل وغري متحيز بإجراء التحقيقات فيه ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم؛
أن توفر سبل االنتصاف لضحايا االجتار، مبا يف ذلك مساعدة الـضحايا              )ب(  

سيما من خالل تقدمي املساعدة القانونية والطبيـة         يف إبالغ الشرطة حبوادث االجتار، وال     
   من االتفاقية؛١٤ألحكام املادة  وفقاً ة التأهيل مبا يف ذلك املأوى املناسب،والنفسية وإعاد

أن متنع عودة األشخاص املتاجر هبم إىل بلداهنم األصلية اليت يوجد فيها              )ج(  
 من  ٣أساس موضوعي لالعتقاد بتعرضهم خلطر التعذيب، لضمان االمتثال ألحكام املادة           

  االتفاقية؛
املنتظم للشرطة، واملدعني العامني والقضاة بشأن منع       أن توفر التدريب      )د(  

أفعال االجتار والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، على حنو فعال، مبا يف ذلـك              
يتعلق بضمانات حق الفرد يف أن ميثله مبحام من اختياره، وإعالم اجلمهور بالطبيعـة               فيما

  اجلنائية هلذه األفعال؛
انات مصنفة، عند االقتضاء، حبسب اجلنسية وبلد املنشأ        أن تقوم جبمع بي     )ه(  

  .واإلثنية ونوع اجلنس والسن وقطاع العمل وبشأن تقدمي التعويض
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  (Fixierung)القيود البدنية     
ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت تفيد بأن شرطة االحتـاد               )١٦(

نذ الزيارة اليت أجرهتا اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب         توقفت عن اللجوء إىل القيود البدنية م      
تطبـق   ، وبأن القيود البدنية ال    ٢٠٠٥واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة للبلد يف عام          

تزال اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء         ومع ذلك، ال  . على مستوى الواليات إال كمالذ أخري     
 املمكن، يف األجل الطويل، التخلي عن ممارسـة         يكون من   لن تأكيدات الدولة الطرف بأنه   

القيود البدنية يف مجيع األوساط غري الطبية، على مستوى الواليات، على النحو الذي أوصت              
به اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينـة،     

بادئ هذه اللجنة ومعايريها الدنيا املتعلقة بـالقيود   وبعدم توفر معلومات عن التطبيق املوحد مل      
  ).١٦ و١١ و٢املواد (البدنية 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع أنظمة دقيقة الستخدام القيود البدنية يف   
السجون ويف مستشفيات األمراض النفسية ويف سجون األحـداث ومراكـز احتجـاز             

استخدامها يف مجيع املؤسسات والتخلي عنـها       األجانب هبدف احلد إىل أدىن مستوى من        
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً التـدريب        . يف النهاية يف مجيع األوساط غري الطبية      

املناسب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وغريهم من املوظفني على اسـتخدام القيـود             
ع الواليات واحتـرام املبـادئ      البدنية، وتوحيد وسائل التقييد البدين املسموح هبا يف مجي        

واملعايري الدنيا املتعلقة بالقيود البدنية، اليت وضعتها اللجنة األوروبيـة ملنـع التعـذيب              
  .واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، يف مجيع املؤسسات

  االحتجاز الوقائي    
 / أيـار  ٤اديـة يف    باحلكم الصادر عن احملكمة الدسـتورية االحت       علماً   تأخذ اللجنة   )١٧(

 الذي اعترب أن مجيع أحكام القانون اجلنائي وقانون حماكم األحداث بشأن فرض            ٢٠١١ مايو
احلبس االحتياطي ومدته، غري دستورية وترحب بقيام السلطات االحتادية وسلطات الواليات           

أن أكثر ومع ذلك تالحظ اللجنة مع األسف، املعلومات اليت تفيد ب        . بالفعل بتنفيذ هذا احلكم   
يزالون قيد احلبس االحتياطي، وأن بعضهم مكث يف احلبس االحتياطي            شخص ال  ٥٠٠من  

  ).١١ و٢املادتان ( عاماً ٢٠ألكثر من 
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
اعتماد وتعديل قوانينها باالستناد إىل قرار احملكمة الدستورية االحتاديـة            )أ(  

ملا طلبته احملكمة، بغية احلد إىل أدىن قدر ممكن          وفقاً   ،٢٠١٣مارس  / آذار ٣١الصادر يف   
  من املخاطر النامجة عن احلبس االحتياطي؛

واختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة، ريثما يتم ذلك، لالمتثال للتدابري املؤسسية            )ب(  
 يتعلق باإلفراج عن األشخاص املـودعني يف       فيماسيما   املنصوص عليها يف قرار احملكمة، وال     
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احلبس االحتياطي، واحلد من مدته وفرضه، ومراعاة قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية 
  .عند إعداد التدابري البديلة للحبس االحتياطي) قواعد طوكيو(للتدابري غري االحتجازية 

  الوصول إىل آليات تقدمي الشكاوى    
ايا املزعومني لسوء املعاملـة     يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن الضح          )١٨(

يعلمون بوجود إجراءات لتقدمي الشكاوى غري تلك املتمثلة يف إبـالغ            على أيدي الشرطة ال   
شكاواهم للشرطة اليت ترفض، يف بعض احلاالت، قبول االدعاءات بسوء املعاملة من جانب             

خاص يف أوضاع   ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حاالت أُبلغ فيها عن تعرض األش          . الشرطة
مستضعفة لسوء املعاملة، فامتنعوا عن تقدمي الشكوى ضد الشرطة خوفاً من قيامها بتقـدمي              

  ).١٦ و١٣ و١٢املواد (شكاوى مضادة أو خوفاً من أشكال األعمال االنتقامية األخرى 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة  
قة بإمكانية وإجراءات تقدمي الشكاوى ضد    لضمان إتاحة املعلومات املتعل     )أ(  

الشرطة، ونشرها على نطاق واسع، مبا يف ذلك من خالل عرضها يف أمـاكن بـارزة يف           
  خمافر الشرطة على مستوى االحتاد والواليات؛

لضمان إجراء تقييم، على النحو الواجب، جلميع اإلدعاءات املتعلقـة             )ب(  
يف ذلك حاالت تعريض األشخاص الذين هم يف        بسوء سلوك الشرطة والتحقيق فيها، مبا       

أوضاع مستضعفة، بصفة خاصة، للتخويف أو االنتقام نتيجة الشكاوى املقدمـة بـسوء      
  .املعاملة من جانب الشرطة

  التحقيقات العاجلة واملستقلة والشاملة    
ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن التـدابري الـيت اختـذهتا                )١٩(

احلكومة االحتادية وحكومات الواليات لضمان سرعة ونزاهة التحقيقـات يف االدعـاءات            
ومع ذلك، يساور اللجنة القلـق ألن مكاتـب االدعـاء    . بارتكاب الشرطة سلوك إجرامي   

تـزال تتـوىل     والشرطة اليت تتصرف حتت إشراف مكاتب االدعاء العام هي الـيت ال            العام
ارتكاب الشرطة ألفعال التعذيب وسوء املعاملـة واالسـتخدام         التحقيق يف املزاعم املتعلقة ب    

ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء االدعـاءات        . املشروع للقوة على مستوى االحتاد     غري
بعدم إجراء حتقيق فوري ومستقل وشامل يف االدعاءات اليت أثريت أثناء احلوار مع الدولـة               

عاملة من جانب الشرطة، ألن وحـدة شـرطة         يتعلق حبوادث متعددة لسوء امل     فيماالطرف  
االحتاد اليت ينتمي إليها ضابط الشرطة املتهم كانت مسؤولة، يف بعض هذه احلـاالت عـن                

التأكيد على قلقها إزاء عـدم إجـراء حتقيـق           ولذلك تعيد اللجنة  . بعض جوانب التحقيق  
بعض الواليـات   وفعال يف ادعاءات سوء املعاملة، على مستوى االحتاد، وكذلك يف            مستقل

  ).١٦ و١٣ و١٢املواد (
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة على مستويي االحتاد والواليات لـضمان             )أ(  

إجراء حتقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة من جانب الشرطة بوجه عاجـل              
نـاك صـلة مؤسـسية أو متعلقـة         وكامل من جانب هيئات مستقلة، دون أن تكون ه        

  بالتسلسل اهلرمي، بني احملققني واجلناة املزعومني من بني الشرطة؛
وأن تزود اللجنة بتعليقاهتا بشأن احلاالت احملددة لسوء املعاملـة مـن              )ب(  

  .جانب الشرطة اليت أثريت أثناء احلوار مع الدولة الطرف

  حاملو صفات اجلنسني    
املعلومات املقدمة أثناء احلوار واليت تفيد بأن جملـس الـشؤون           ب علماً   تأخذ اللجنة   )٢٠(

األخالقية تعهد مبراجعة املمارسات املبلغ عنها املتعلقة بالتغيريات الروتينية اليت تتم من خالل             
ميكن تصنيفها فوراً بأهنا ذكريـة       عمليات جراحية لألطفال الذين يولدون بأعضاء تناسلية ال       

 عليهم أيضاً اسم حاملي صفات اجلنسني، هبـدف تقيـيم وتغـيري             أنثوية، والذين يطلق   أو
تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء احلاالت اليت يتم فيها          ومع ذلك، ال  . املمارسة الراهنة إن أمكن   

إزالة الغدد التناسلية وإجراء عمليات جراحية جتميلية لألعضاء التناسلية، تتطلب تناول أدوية            
األوصياء  احلصول على موافقة فعلية مستنرية من األفراد املعنيني أو        هرمونية مدى احلياة، دون     

وال تزال اللجنة تـشعر     . عليهم القانونيني، ودون إجراء حتقيقات أو اختاذ تدابري جلرب الضرر         
مبزيد من القلق إزاء انعدام األحكام القانونية اليت تنص على اجلرب والتعويض يف هذه احلاالت               

  ).١٦ و١٤و ١٢ و١٠ و٢املواد (
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
ألفضل املمارسات   وفقاً   ضمان التطبيق الفعال للمعايري القانونية والطبية       )أ(  

املتبعة ملنح املوافقة املستنرية على العالج الطيب واجلراحي لألشخاص احلـاملني لـصفات    
كتوبة بشأن العالج املقتـرح،     اجلنسني، مبا يف ذلك تقدمي املعلومات الكاملة الشفوية وامل        

  وتربيره وبدائله؛
وإجراء حتقيق يف حاالت العالج اجلراحي أو غريه من أشكال العـالج              )ب(  

الطيب لألشخاص احلاملني لصفات اجلنسني اليت متت دون موافقة فعلية واعتماد أحكـام             
  اسب؛قانونية بغية تقدمي اجلرب لضحايا هذه املعاملة مبا يف ذلك التعويض املن

وتثقيف وتدريب املوظفني الطبيني والنفسانيني على نطاق التنوع اجلنسي          )ج(  
  وما يتصل به من صفات بيولوجية وبدنية؛

وإعالم املرضى ووالديهم على النحو الصحيح بالنتائج املترتبـة علـى             )د(  
إجراء عمليات جراحية غري ضرورية لألشخاص احلاملني لصفات اجلنسني وغريها مـن            

  .ل التدخل الطيبأشكا
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  الالجئون واحلماية الدولية    
بتعليق عمليات اإلعادة إىل اليونان، مبوجب الئحـة دبلـن           علماً   بينما تأخذ اللجنة    )٢١(

الثانية، بسبب ظروف االستقبال الصعبة، تالحظ مع القلق أن تعليق عمليات اإلعادة احلالية             
، قد ينتهي قبـل حتـسني شـروط         ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٢املقرر وقف العمل به يف      

  ).٣املادة (االستقبال يف اليونان 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على متديد فترة وقف إعادة ملتمسي اللجوء بشكل   

، ريثما تتحسن األوضاع يف بلد العـودة  ٢٠١٢يناير  /قسري إىل اليونان يف كانون الثاين     
  .بشكل ملحوظ

لتماس اللجوء مبوجب الئحة دبلن الثانيـة قابلـة         بينما تالحظ اللجنة أن طلبات ا       )٢٢(
من القانون األملاين إلجراءات اللجوء،     ) أ(٣٤  من املادة  ٢للطعن، يساورها القلق ألن الفقرة      

  ).٣ املادة(تنص على أن تقدمي الطعن ليس له أثر إيقايف على تنفيذ القرارات املطعون فيها 
ألحكام القانونية من قانون إجـراءات      توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإلغاء ا        

اللجوء اليت تستبعد األثر اإليقايف للطعن يف قرار بنقل ملتمس اللجوء إىل دولة أخـرى               
  .مشتركة يف نظام دبلن

بعدم تقدمي مشورة إجرائية إىل ملتمسي اللجوء قبل أن تعقـد            علماً   وتأخذ اللجنة   )٢٣(
يتم حتمل تكاليف املساعدة القانونية      وألنه ال السلطات املعنية باللجوء جلسة استماع معهم،       

للحصول على حمامي يف حاالت الطعن يف قرارات الرفض إال إذا كان من املرجح أن تنجح                
  ).١٦ و١١ و٣املواد (للتقييم املوجز الذي جتريه احملكمة  وفقاً دعوى االستئناف

ـ            شورة تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان حصول ملتمسي اللجوء علـى م
إجرائية مستقلة تقدمها جهة مؤهلة وبشكل جماين، قبل أن تعقد السلطات املعنية باللجوء             
جلسة استماع مع مقدم طلب اللجوء، وإىل ضمان وصول ملتمسي اللجوء احملتاجني، إىل     

يوجد ما يثبت انعدام فرص سـبل   املساعدة القانونية، بعد صدور قرار الرفض، ما دام ال  
  . جاحالن االنتصاف يف

  االحتجاز بانتظار الترحيل    
ومـع ذلـك،    . تالحظ اللجنة اخنفاض أعداد املواطنني األجانب ومدة احتجـازهم          )٢٤(

يساورها القلق إزاء املعلومات اليت تفيد مبواصلة إيواء عدة آالف من ملتمسي اللجـوء الـذين           
ق احتجاز يف الواليات    يف مراف " قضايا دبلن "ُرفضت طلباهتم واألغلبية العظمى من األطراف يف        

وهذه املمارسة ختـالف املبـدأ      . وذلك بعد وصوهلم مباشرة، وأحياناً لفترات طويلة من الزمن        
 للربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب بشأن املعايري واإلجـراءات          EC/2008/115التوجيهي  

دان األخرى املقيمني بـصورة     يتعلق بإعادة مواطين البل    فيمااملشتركة املطبَّقة يف الدول األعضاء      
ويساور اللجنة القلق   . غري شرعية يف االحتاد، اليت تنظم االحتجاز بانتظار الترحيل كمالذ أخري          
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بصفة خاصة إزاء عدم وجود إجراء يف عدد من الواليات للتعرف علـى ملتمـسي اللجـوء                 
 بـسبب انعـدام     املستضعفني مثل الالجئني الذين واجهوا صدمات أو القُصر غري املصحوبني،         

الفحوص الطبية اإللزامية حال وصوهلم إىل أماكن االحتجاز، باستثناء الفحوص الطبية املتعلقـة          
ويساور اللجنة  . مبرض السل والفحوص الطبية املنتظمة املتعلقة باألمراض العقلية أو بالصدمات         

ين، يف أماكن معزولة    مزيد من القلق إزاء عدم توفري أماكن إقامة الئقة مللتمسي اللجوء احملتجز           
  ).١٦ و١١ املادتان(سيما النساء املنتظرات للترحيل  عن السجناء احملكوم عليهم، وال

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
احلد من عدد ملتمسي اللجوء احملتجزين مبن فيهم أولئك الـذين هـم               )أ(  

مراعاة املبـدأ التـوجيهي     ومدة احتجازهم بانتظار العودة، مع      " قضايا دبلن "أطراف يف   
  ؛EC/2008/115لالحتاد األورويب 

قضايا "وضمان إخضاع مجيع ملتمسي اللجوء، مبا يف ذلك األطراف يف             )ب(  
، عند وصوهلم إىل أماكن االحتجاز يف مجيع الواليات، لفحـوص طبيـة إلزاميـة               "دبلن

يون صـحيون   ومنتظمة للكشف عن األمراض العقلية أو التعرض للصدمات يقوم هبا مهن          
  مستقلون ومؤهلون؛

وتوفري الفحص الطيب والنفسي وتقدمي التقارير من جانب خبري صـحي             )ج(  
مستقل مدرب خصيصاً هلذا الغرض، عند اكتشاف عالمـات التعـذيب أو التعـرض              

  للصدمات أثناء املقابالت الشخصية اليت جتريها السلطات املعنية باللجوء؛
 مللتمسي اللجوء احملتجزين، بشكل معزول عن       وتوفري أماكن إقامة الئقة     )د(  

  .سيما للنساء املنتظرات للترحيل السجناء احملكوم عليهم يف مجيع مرافق االحتجاز، وال

  الضمانات الدبلوماسية    
، ٢٠٠٩مارس  /تالحظ اللجنة حكم احملكمة اإلدارية لدوسيلدورف الصادر يف آذار          )٢٥(

 يف قضية   ٢٠١٠مايو  / ويستفاليا يف أيار   - لشمال الراين    والذي أيدته احملكمة اإلدارية العليا    
رجل تونسي اعتربت حكومة أملانيا أنه يهدد األمن القومي ومل يتسن ترحيله إىل تونس على               

غـري ملزمـة   "الرغم من تقدمي ضمانات دبلوماسية ألن الضمانات الدبلوماسـية اعتـربت     
وتالحظ اللجنة أيضاً   ". ا أو التحقق منها   ومن الصعب، بطبيعة احلال، الوثوق فيه     ...  قانوناً

يتعلق بتقييم طلبات التسليم يف ضوء مجيـع املعلومـات           فيماممارسة احملاكم اإلقليمية العليا     
أيضاً بتأكيد الدولة    علماً   وتأخذ اللجنة . املتاحة، مبا يف ذلك حاالت التعذيب وسوء املعاملة       

للدولة  وفقاً ؛ ومع ذلك فإنه٢٠٠٧ منذ عام تقبل أية ضمانات دبلوماسية  ملالطرف على أهنا
ال تزال إمكانية قبول ضمانات دبلوماسية يف حاالت التسليم قائمـة يف حـاالت              "الطرف،  

يتخذ سوى   سيما إذا كان خطر التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة ال          مالئمة واستثنائية، وال  
 تفيد بأن اللوائح اليت تنفـذ قـانون         ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير اليت      ". طابع عام 
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اإلقامة الرامي إىل احلد من دخول األجانب وإقامتهم وعملهم يف أملانيا تنص على اسـتخدام               
الضمانات الدبلوماسية يف حاالت الترحيل يف إطار األمن القومي اليت تقوم هبا وزارة الداخلية            

 إذا كانت الضمانات الدبلوماسية قـد       االحتادية، وكذلك إزاء انعدام املعلومات احملدثة عما      
  ).١٤ و٣املادتان (طبقت يف هذا السياق 

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعدول عن التماس وقبول الضمانات الدبلوماسية،            
وذلك يف كل من سياق التسليم والترحيل، من الدولة اليت يوجـد فيهـا مـن األسـس                  

د يتعرض خلطر التعذيب أو سوء املعاملة عند ما يدعو إىل االعتقاد بأن الشخص ق املوضوعية
تكفل عدم تعرض ذلك الـشخص       عودته إىل الدولة املعنية، ألن مثل هذه الضمانات قد ال         

  . للتعذيب أو سوء املعاملة يف حال عودته، وذلك حىت يف وجود آليات الرصد بعد العودة

  االحتجاز السري وعمليات التسليم االستثنائي    
نة باعتماد قانون جديد بشأن الرقابة الربملانية على أجهزة االستخبارات          ترحب اللج   )٢٦(

 يف املشاركة املزعومـة للدولـة الطـرف يف          ٢٠٠٩الذي صدر بعد التحقيق الربملاين لعام       
ومع ذلك، تالحظ مع    . عمليات التسليم االستثنائي واالحتجاز السري إلرهابيني مشتبه فيهم       

. لق بتنفيذ احلكومة االحتادية لتوصيات جلنة التحقيق الربملانيـة        يتع فيماالقلق انعدام الوضوح    
جتر أي حتقيق استجابة للحكم الصادر   ملوتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن احلكومة االحتادية 

 عن احملكمة الدستورية اليت قضت بأن عدم تعاون احلكومة بشكل           ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران 
ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم تقدمي       . كاً لدستور االحتاد  تام مع جلنة التحقيق يشكل انتها     

الدولة الطرف ملعلومات عن التدابري احملددة اليت اختذهتا لتنفيذ توصيات الدراسـة املـشتركة              
يتصل باالحتجاز السري يف سـياق مكافحـة         فيمالألمم املتحدة بشأن املمارسات العاملية      

  .)٣املادة ) (A/HRC/13/42(اإلرهاب 
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
أن تقدم معلومات عن اخلطوات امللموسة لتنفيذ التوصيات اليت أصدرهتا            )أ(  

 وعن التدابري املتخذة لشروع احلكومة االحتاديـة يف         ٢٠٠٩جلنة التحقيق الربملانية لعام     
اذ القوانني يف الدولة    إجراء حتقيق يف املزاعم اليت تفيد عن مشاركة املوظفني املكلفني بإنف          

  الطرف يف برامج التسليم واالحتجاز السري؛
  إعالن نتائج عمليات التحقيق؛  )ب(  
  اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع وقوع حاالت من هذا القبيل يف املستقبل؛  )ج(  
اختاذ تدابري حمددة ترمي إىل تنفيذ توصيات الدراسة املـشتركة لألمـم              )د(  
يتصل باالحتجـاز الـسري يف سـياق مكافحـة           فيمامارسات العاملية   بشأن امل  املتحدة
  .(A/HRC/13/42) اإلرهاب
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  القصَّر غري املصحوبني    
مبوجـب  " إجراء املطـار    "  بينما تالحظ اللجنة املعلومات اليت تفيد بأن ما يسمى ب           )٢٧(

صلون مـن    من قانون إجراء اللجوء هو إجراء ينطبق على ملتمسي اللجوء الذين ي            ١٨ املادة
تزال تشعر بـالقلق، بـصفة       أحد بلدان املنشأ اآلمنة أو دون جواز سفر ساري املفعول، ال          

إجـراء    "  خاصة، إزاء التقارير اليت تفيد بتعرض القصر غري املصحوبني، بشكل مـستمر، ل            
مبن فيهم الذين رفضت طلبات التماس اللجوء أو ألغي وضعهم كالجئني والذين ميكن " املطار

يكتشف من األسس املعقولة ما حيمل على توقـع تعرضـهم     مل إىل بلدان املنشأ إذا  ترحيلهم
ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام املعلومـات بـشأن         . للتعذيب أو سوء املعاملة عند عودهتم     

موقف الدولة الطرف يف سياق مناقشة االحتاد األورويب ملوضوع القصَّر الـذين خيـضعون              
  ).٣ادة امل" (إجراء املطار"  ل

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
على النحـو الـذي     " إجراء املطار "باستثناء القصر غري املصحوبني من        )أ(  

  أوصت به اللجنة األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب؛
ضمان متتع القُصر غري املصحوبني باحلقوق اليت تكفلها اتفاقية حقـوق             )ب(  
  الطفل؛

ت مصنفة حبسب العمر واجلنس واجلنسية عن عدد القصر         ضمان مجع بيانا    )ج(  
  غري املصحوبني الذين يتعرضون للترحيل القسري من الدولة الطرف، وإتاحتها للجمهور؛

أداء دور نشط يف مناقشة االحتاد األورويب هلذا املوضوع هبدف تـوفري              )د(  
  . لةاحلماية للقصر غري املصحوبني من خطر التعرض للتعذيب وسوء املعام

  ممارسة الوالية القضائية    
يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير اليت تفيد عن امتناع الدولة الطرف عن ممارسـة      )٢٨(

يتعلق بادعاءات تعرض األشخاص الـذين مت تـسليمهم إىل اخلـارج             فيماواليتها القضائية   
 ٥هاكاً ألحكام املـادة  للتعذيب وسوء املعاملة، مبا يف ذلك يف حالة خالد املصري، وذلك انت 

وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام املعلومات من الدولة الطرف            . من االتفاقية 
 وفقـاً   بشأن ما إذا كان خالد املصري قد حصل على أي انتصاف، مبا يف ذلك تعـويض،               

  ).١٤ و٥املادتان ( من االتفاقية ١٤ألحكام املادة 
 من االتفاقية اليت تفرض عـدم       ٥لى التقيد باملادة    حتث اللجنة الدولة الطرف ع      

ويتعني علـى   . اقتصار تطبيق معايري ممارسة الوالية القضائية على مواطين الدولة الطرف         
الدولة الطرف أيضاً أن ُتعلم اللجنة بسبل االنتصاف، مبا يف ذلك التعـويض املناسـب،               

  .االتفاقية من ١٤ألحكام املادة  وفقاً املقدمة إىل خالد املصري،
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  تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني    
بتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني علـى مـستويي          علماً   بينما تأخذ اللجنة    )٢٩(

االحتاد والواليات، على االتفاقية والضمانات الدستورية والقانون اجلنائي واإلجرائي العـام           
 تدريب حمدد إىل مجيع املهنـيني املعنـيني مباشـرة           والوطين يساورها القلق إزاء عدم تقدمي     

بالتحقيق يف حاالت التعذيب وتوثيقها، وكذلك إىل العاملني الطبيني وغريهم من العاملني مع             
احملتجزين ومتلمسي اللجوء، بشأن الكتيب املتعلق بالتحقيق الفعال يف حاالت التعذيب وغريه        

وتوثيقها ) اسطنبولبروتوكول (لالإنسانية أو املهينة من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا
، الذي ينبغي   اسطنبولويساور اللجنة القلق أيضاً ألن التدريب على بروتوكول         . بشكل فعال 

األخذ به يف السنة املقبلة يف مجيع الواليات، مصمم للتركيز على الكشف عن آثار التعذيب               
ظر املطلق للتعذيب يف سياق التعليمات الصادرة       وانعدام التدريب بشأن احل   . النفسي البدين ال 

  ).١٦ و١٠ و٢املواد (ألجهزة االستخبارات هو أيضاً مصدر آخر للقلق 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
ضمان أن يزود مجيع املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملوظفني الطبيني            )أ(  

ضع ألي نوع من أنواع إلقاء القـبض        وغريهم من الذين يقومون بإيقاف أي شخص خي       
االحتجاز أو السجن، أو التحقيق أو التعامل معه، ومن الذين يـشتركون يف توثيـق                أو

حاالت التعذيب، والتحقيق فيها، احلصول، بشكل منتظم، على التدريب علـى دليـل             
وبـة  يتعلق بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العق         فيماالتحقيق والتوثيق الفعالني    

، الذي يطالب بتحديد كال اآلثار      )اسطنبولبروتوكول  (املهينة   الالإنسانية أو  القاسية أو 
  البدنية والنفسية لضحايا التعذيب؛

ضمان تقدمي هذا التدريب أيضاً للموظفني العاملني يف إجراءات حتديـد             )ب(  
توكـول  وضع اللجوء، وإتاحة املنشورات وأدوات التدريب املوجـودة واملتعلقـة بربو          

  ، على اإلنترنت؛اسطنبول
تضمني التوجيهات الصادرة إىل أجهزة االستخبارات عبارة معممة تشري           )ج(  

  .إىل احلظر املطلق للتعذيب

  حتديد هوية ضباط الشرطة    
يساور اللجنة القلق إزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بـأن مـوظفي               )٣٠(

غ وشرطة برلني، غري ملزمني بارتداء شارات اهلوية الـيت          الشرطة، باستثناء شرطة براندنبور   
تبني رقم الضباط وأمسائهم أثناء ممارسة مهامهم وإنه حىت يف هاتني الواليتني، جيوز سـحب               

وقد أدت هذه   . للدولة الطرف  وفقاً   شارات اهلوية، بغية محاية أمن ومصاحل ضباط الشرطة،       
قيق يف حاالت متعددة ومساءلة ضـباط الـشرطة         للتقارير، إىل عرقلة التح    وفقاً   املمارسة،

املتورطني حسب املزاعم يف سوء املعاملة، مبا يف ذلك حاالت استخدام القوة بشكل مفـرط               
ميكن الكـشف عـن      ووفقاً لدراسة قامت بتفويضها شرطة برلني، ال      . يف سياق املظاهرات  
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عى أن الشرطة مارست فيهـا       يف املائة من احلاالت اليت ُيد      ١٠اجلناة أو مالحقتهم يف قرابة      
  ).١٤ و١٣ و١٢املواد (سوء املعاملة، بسبب عدم حتديد هوية اجلناة 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
حتقيق التوازن بني مصاحل كل من ضباط الشرطة والـضحايا احملـتملني              )أ(  

بفعاليـة يف   لسوء املعاملة وضمان إمكانية حتديد هوية أفراد الشرطة يف مجيع الواليـات             
األوقات، عند قيامهم بأداء مهمة إنفاذ القوانني ومساءلتهم عند تورطهم يف أفعـال              مجيع

  سوء املعاملة؛
تقييم حاالت عدم إجراء التحقيق اليت أثريت أثناء احلوار مـع الدولـة               )ب(  

  .الطرف وتقدمي تقرير بشأهنا إىل اللجنة

  عمليات االستجواب يف اخلارج    
نة مبا أُفيد عنه من وقف ممارسة استجواب املشتبه فيهم باإلرهاب مـن             ترحب اللج   )٣١(

جانب وكالء االستخبارات األمنية األملان يف اخلارج، مما يعكس استنتاجات جلنة التحقيـق             
وإعالن حكومة االحتاد عن وقف عمليات التحقيق       خالد املصري،   يتعلق بقضية    فيماالربملانية  

ومع ذلك، يـساور    . عامني وضباط االستخبارات يف اخلارج    من جانب الشرطة واملدعني ال    
إذا كان االلتزام بوقف عمليات التحقيق يف اخلـارج          فيمااللجنة القلق إزاء انعدام الوضوح      

وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق انعدام التوضيحات، يف        . يشمل شركات األمن اخلاصة أم ال     
مـنري   واملتعلق بقـضية     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ضوء قرار احملكمة العليا هلامبورغ الصادر يف      

يتصل بعدم مقبولية األدلة اليت يزعم       فيما، بشأن اجلهة اليت يقع عليها عبء اإلثبات         املتصدق
وعـدم تـوفر    . أهنا انُتزعت من خالل التعذيب أو سوء املعاملة، أمام حماكم الدولة الطرف           

 معلومات حتصل عليها مـن أجهـزة        تزال تعتمد على   املعلومات عما إذا كانت احلكومة ال     
االستخبارات التابعة لبلدان أخرى، رمبا انتزع بعضها من خالل التعذيب أو سوء املعاملة، هو    

  ).١٥ و١١ و٣ و٢املواد (أمر مثري لقلق بالغ 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
ملة تطبيق حظر التحقيق يف اخلارج على مجيع السلطات والكيانات العا           )أ(  

يف إنفاذ القوانني، مبا يف ذلك شركات األمن اخلاصة عندما يكون هناك شك يف استخدام               
  وسائل قسرية؛

توضيح املعايري اإلجرائية مبا يف ذلك عبء اإلثبات اليت تطبقها حمـاكم              )ب(  
  الدولة الطرف لتقييم األدلة اليت رمبا جرى انتزاعها من خالل التعذيب أو سوء املعاملة؛

على املعلومات اليت تقـدمها أجهـزة       " االعتماد التلقائي "لعدول عن   ا  )ج(  
االستخبارات التابعة لبلدان أخرى، هبدف منع التعذيب أو سـوء املعاملـة يف سـياق               

  .االعترافات القسرية



A/67/44 

GE.12-44490 72 

  العقوبة البدنية    
وين للنظام القـان  وفقاً حبظر العقوبة البدنية يف مجيع الظروف    علماً   بينما تأخذ اللجنة    )٣٢(

، ُتعرب عن قلقها إزاء انعدام املعلومات عـن         ) من مدونة القانون املدين    ١٦٣املادة  (األملاين  
اجلهود املبذولة لتقدمي دورات تثقيفية مناسبة ومستمرة للجمهور وتدريب املهنيني على حظر            

  ).١٦املادة (العقوبة البدنية يف مجيع األوساط 
نشاط األشكال اإلجيابية لتثقيف وتنشئة     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز ب        

  .على العنف، كبديل للعقوبة البدنية األطفال، اليت تقوم على املشاركة ال

  مجع البيانات    
ُتعرب اللجنة عن ارتياحها لقرار الدولة الطرف جتميع إحصاءات جديدة عن اجلرائم              )٣٣(

". قات االجتماعيـة الوثيقـة    العنف يف العال  "مبا يف ذلك سوء املعاملة من جانب الشرطة و        
وتالحظ اللجنة البيانات املتعلقة بالشكاوى املقدمة بشأن سوء املعاملة من جانب املـوظفني             

ومع ذلك، تأسف اللجنـة     . املكلفني بإنفاذ القوانني، مصنفةً حبسب اجلرمية املشتبه ارتكاهبا       
حقة واإلدانـة يف    لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى وعمليات التحقيق واملال         

قضايا التعذيب وسوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وأفراد أجهزة األمن           
واجليش والعاملني يف السجون، وعن االجتار والعنف املرتيل واجلنسي، وعن اجلـرائم الـيت              

لتعويض وإعـادة   ُترتكب بدوافع عرقية، وعن سبل االنتصاف املقدمة إىل الضحايا، مبا فيها ا           
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (التأهيل 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتّمع البيانات املتعلقة برصد تنفيذ االتفاقية على     
املستوى الوطين مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بالشكاوى وعمليات التحقيـق واملالحقـة             

ظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني،      واإلدانة يف قضايا التعذيب وسوء املعاملة من جانب املو        
وأفراد أجهزة األمن واجليش والعاملني يف السجون، وعـن االجتـار والعنـف املـرتيل               
واجلنسي، وعن اجلرائم اليت ُترتكب بدوافع عرقية، وعن سبل االنتـصاف املقدمـة إىل              

  .الضحايا، مبا فيها التعويض وإعادة التأهيل
الذي عقدته الدولة الطـرف يف سـياق االسـتعراض          بينما تالحظ اللجنة االلتزام       )٣٤(

الدوري الشامل ألملانيا، توصي الدولة الطرف بضمان التنفيذ الكامل ألحكـام الـصكوك             
  .سيما يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب الدولية حلقوق اإلنسان وال

ية وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على معاهدات األمم املتحـدة الرئيـس              )٣٥(
سيما االتفاقية الدولية حلماية حقوق      تصبح طرفاً فيها بعد، وال      مل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت   

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والنظر يف التوقيع والتـصديق علـى الربوتوكـول              
  .االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 من االتفاقية هبدف    ٣وينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف سحب إعالهنا بشأن املادة             )٣٦(
 من االتفاقية أمام احملاكم والسلطات على مستويي االحتاد         ٣السماح بالتطبيق املباشر للمادة     

  .والواليات
ة وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التقرير املقدم إىل اللجنة واحملاضر املوجز              )٣٧(

واملالحظات اخلتامية، على نطاق واسع وباللغات املناسبة عرب املواقع الرمسية على اإلنترنـت             
  .ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تواصل حتديث وثيقتها األساسـية املـشتركة               )٣٨(
HRI/CORE/DEU/2009)(،   ًاملشتركة الـواردة يف املبـادئ      ملتطلبات الوثيقة األساسية     وفقا

التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                
)HRI/GEN.2/Rev.6.(  
 / تشرين الثـاين   ٢٥يتجاوز   وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، يف موعد ال           )٣٩(

تنظيم ) أ(    يتعلق ب  فيمانة  ، معلومات على سبيل املتابعة رداً على توصيات اللج        ٢٠١٢نوفمرب  
احلد من عدد ملتمـسي اللجـوء       ) ب(وتقييد استعمال القيود البدنية يف مجيع املؤسسات و       

وضمان إخـضاع ملتمـسي اللجـوء احملتجـزين         " قضايا دبلن "احملتجزين مبا يف ذلك يف      
تفاقيـة   من اال  ٥ألحكام املادة    وفقاً   ممارسة واليتها القضائية  ) ج(لفحوصات طبية إلزامية و   

وتقدمي املعلومات بشأن سبل االنتصاف مبا يف ذلك التعويض املقـدم إىل خالـد املـصري                
ضمان إمكانية التعرف فعلياً على هوية أفراد الشرطة يف مجيع الواليات ومـساءلتهم              )ج(و

 ٢٨ و ٢٤ و ١٦عندما يكونون متورطني يف سوء املعاملة، على النحو املشار إليه يف الفقرات             
  .ه الوثيقة من هذ٣٠و
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل الذي سيكون التقرير              )٤٠(

وهلذا الغرض، تـدعو    . ٢٠١٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥الدوري السادس، يف موعد أقصاه      
، على  ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥اللجنة الدولة الطرف إىل أن توافق، يف موعد أقصاه          

تقرير مبوجب إجراءات تقدمي التقارير االختيارية، يتضمن إحالة اللجنـة إىل الدولـة             تقدمي  
وسيشكّل رد الدولة الطرف على قائمـة       . الطرف لقائمة املسائل قبل تقدمي التقرير الدوري      

  . من االتفاقية، تقريرها الدوري املقبل املقدم إىل اللجنة١٩املسائل هذه، مبوجب املادة 
  مدغشقر  -٥٦

 يف  (CAT/C/MDG/1)نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقريـر األويل ملدغـشقر             )١(
 تـشرين   ١١ و ١٠املعقودتني يومي   ) 1037 و CAT/C/SR.1034 (١٠٣٧ و ١٠٣٤جلستيها  

) 1053 و CAT/C/SR.1052 (١٠٥٣ و ١٠٥٢، واعتمدت يف جلستيها     ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
  .الحظات اخلتامية التالية امل٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٣املعقودتني يف 



A/67/44 

GE.12-44490 74 

  مقدمة  - ألف    
وترحب باحلوار الصريح   . ترحب اللجنة مع التقدير بتقدمي مدغشقر تقريرها األويل         )٢(

والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وتعرب عن شكرها له لتقدمي ردود مفصلة علـى                
  . وقت الحقاألسئلة املطروحة أثناء احلوار، وللردود املكتوبة اليت قدمها يف

  اجلوانب اإلجيابية  - باء    
ترحب اللجنة مع التقدير بتصديق الدولة الطرف، أثناء الفترة قيد االستعراض، على              )٣(

  :الصكوك الدولية الواردة أدناه
  ؛٢٠٠٨نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف عام   )أ(  
قة بإلغاء العمل اجلـربي، يف      املتعل) ١٠٥رقم  (اتفاقية منظمة العمل الدولية     )ب(  

  .٢٠٠٧عام 
بتعهد الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكـول االختيـاري          علماً   وتأخذ اللجنة   )٤(

التفاقية مناهضة التعذيب وبوضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات املقدمـة يف إطـار عمليـة               
ل فعـال، علـى     االستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك اختاذ تدابري مناسبة للقضاء، بشك          

  .التعذيب وسوء املعاملة
  :أيضاً مبا يلي علماً وتأخذ اللجنة  )٥(

  ف حيظر التعذيب؛أن دستور الدولة الطر  )أ(  
 علـى خريطـة     ٢٠١١سبتمرب  /إعالن الدولة الطرف أن التوقيع يف أيلول        )ب(  

ن يسمح  طريق للخروج من األزمة، الذي أدى إىل تعيني رئيس وزراء بتوافق اآلراء، ُيتوقع أ             
 ٢٠٠٩أيضاً باستئناف عمل املؤسسات الوطنية بصورة طبيعية بعد أن توقفت منـذ عـام               

سيما الربملان، باعتماد أو تنقيح  وسيسمح عمل هذه املؤسسات، وال. بسبب األزمة السياسية 
قوانني جلعل التشريع احمللي متوافقاً مع املعايري املنصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقـوق              

  ان اليت صدقت عليها الدولة الطرف؛اإلنس
تعهد الدولة الطرف بأن تؤكد، يف أقرب وقت ممكن، الدعوة الدائمة اليت              )ج(  

  قدمتها شفهياً إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان؛
  .تطبيق وقف اختياري، حبكم الواقع، لعقوبة عقوبة اإلعدام  )د(  

  لتوصياتدواعي القلق الرئيسية وا  - جيم    

  جترمي التعذيب وسوء املعاملة    
، ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٥باعتماد الدولة الطرف، يف      علماً   تأخذ اللجنة  فيما  )٦(

 املتعلق مبناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة           ٠٠٨-٢٠٠٨للقانون رقم   
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 إزاء عدم إشارة القانون حتديداً لالتفاقية، يساورها القلق وفقاً القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
إىل فرض عقوبات على أفعال سوء املعاملة، الشيء الذي مينح القاضـي سـلطة تقديريـة                

وترى اللجنة أن عدم إشارة القانون إىل طائفـة حمـددة مـن             . يتعلق بتحديد العقوبة   فيما
تأسف اللجنـة   وفضالً عن ذلك،    . العقوبات ينتهك مبدأ املساواة يف املعاقبة على جرم حمدد        

، مما يؤكد املعلومات بأن القضاة      ٢٠٠٨لعدم تطبيق هذا القانون مطلقاً منذ صدوره يف عام          
  ).٤املادة (واحملامني واملسؤولني عن تطبيق القانون جيهلون وجوده 

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قانوهنا املتعلق مبناهضة التعذيب بإدراج عقوبـات              
، وينبغي هلا أن تعدِّل القـانون اجلنـائي وقانوهنـا لإلجـراءات      على أفعال سوء املعاملة   

. لتضمينهما األحكام ذات الصلة الواردة يف قانون مناهضة التعذيب وتيّسر تنفيذه  اجلنائية
وريثما يتم ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعمم نص هذا القانون على القضاة واحملـامني               

الوحدة اإلدارية الفرعيـة     ((fokontany)لقرى  وضباط الشرطة القضائية، وعلى رؤساء ا     
  .وعلى موظفي السجون هبدف تطبيقه فوراً) األساسية على مستوى اجملتمع احمللي

  تصنيف التعذيب والتقادم    
 مييز بني أفعال التعذيب اليت ميكن       ٢٠٠٨تشري اللجنة إىل أن القانون الصادر يف عام           )٧(

جن ملدة تتراوح بني سنتني ومخس سنوات، وتلك الـيت          وصفها بأهنا ُجنح ُيعاقب عليها بالس     
وتأسـف  .  سـنوات  ١٠ و ٥تعرَّف على أهنا جرائم ُيعاقب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني           

 سـنوات وألن الدولـة   ١٠يتعلق جبرائم التعذيب هي  فيمااللجنة ألن فترة التقادم القصوى   
 جرائم اإلبادة مجاعية أو اجلـرائم       تعترف بعدم تقادم جرائم التعذيب إال يف حالة        الطرف ال 

  ).٤ و١املواد (املرتكبة ضد اإلنسانية 
يتعني على الدولة الطرف أن تراجع هذا القانون ألنـه ينبغـي اعتبـار أفعـال                 

إن فرض عقوبات مناسبة على جرمية      . ختضع للتقادم  التعذيب، بسبب خطورهتا، جرائم ال    
. ع األمر األثر الرادع حلظر ممارسة التعذيب      التعذيب وعدم إخضاعها للتقادم يعزز يف واق      

ويسمح ذلك أيضاً للجمهور برصد قيام الدولة أو عدم قيامها بفعل ينتـهك االتفاقيـة               
  . االقتضاء واالعتراض عليه، عند

  عدم تربير التعذيب وإجراء حتقيقات شاملة ونزيهة    
 حقوق اإلنسان منـذ     يساور اللجنة قلق عميق إزاء اإلدعاءات املتعددة بانتهاكات         )٨(

سيما التعذيب، واإلعدام بـإجراءات مـوجزة        ، وال ٢٠٠٩نشوب األزمة السياسية يف عام      
يتم التحقيـق فيهـا أو مالحقـة      مل وخارج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القسري، اليت      

ويساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بارتكاب أفعال التعـذيب بـدوافع       . مرتكبيها
 ١٢ و٢املواد (ياسية وبأهنا تستهدف بصفة خاصة اخلصوم السياسيني والصحفيني واحملامني      س
  ).١٦ و١٤ و١٣و
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري مناسبة إلجراء حتقيقات مستقلة وشـاملة              
ونزيهة يف انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حاالت التعـذيب وسـوء املعاملـة،               

جراءات موجزة وخارج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القـسري،         وحاالت اإلعدام بإ  
وال ميكن يف واقع األمر االحتجاز بأي ظرف، حـىت          . بغية ضمان مالحقة ومعاقبة اجلناة    

كان عدم االستقرار السياسي الداخلي، لتربير التعذيب وال جيوز تقـدمي أي حجـة               لو
هذه اجلرائم اخلطرية أثناء األزمة     سياسية أو غريها من احلجج األخرى للعفو عن مرتكيب          

وينبغي للدولة الطرف أن حتسِّن أيضاً آلياهتا املتاحة للضحايا لتقدمي الشكاوى           . السياسية
وأن تكفل إنصافهم وتوفري السبل الكفيلة بإعـادة إدمـاجهم االجتمـاعي ومعافـاهتم              

ثـل هـذه    وينبغي للدولة الطرف أن تكفل محاية األشخاص الذين يتقـدمون مب           .نفسياً
الشكاوى والشهود وأفراد أسرهم، من أي أفعال ختويـف تـرتبط بتقـدمي الـشكوى               

  . اإلدالء بالشهادة أو
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تدرج، يف تقريرها الدوري املقبل، إحصاءات              

عن عدد الشكاوى املقدمة بشأن التعذيب أو سوء املعاملة وعن اإلدانـات اجلنائيـة أو               
 التأديبية املتخذة يف مثل هذه احلاالت، مبا يف ذلك احلاالت اليت وقعت إثناء حالة               التدابري

وينبغي أن تشري املعلومات املطلوبة إىل السلطات اليت أجرت         . ٢٠٠٩الطوارئ، يف عام    
التحقيق أن تكون مصنفة حبسب نوع اجلنس والسن واألصل اإلثين لألشخاص الـذين             

  .قدموا الشكاوى

  قانونية األساسيةالضمانات ال    
تالحظ اللجنة أنه قلما ُيطلع املشتبه فيهم، عند توقيفهم، على حقهم يف اخلـضوع                )٩(

حيصلون على فحص طيب مناسب، وأن احملتجزين جيدون صعوبة أحياناً  لفحص طيب، وأهنم ال
ومن جهة أخرى، ترى اللجنة أن متديد فترة احلبس         . يف الوصول إىل حمامييهم وأفراد أسرهم     

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء العديد من حـاالت         .  يوماً هو إجراء مفرط    ١٢االحتياطي إىل   
  ).١٦ و١٥ و١٣ و١٢ و٢املواد (احلبس االحتياطي اليت جتاوزت املدة املقبولة 

، تدعو ٢ بشأن تطبيق الدول األطراف للمادة      ٢يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         
 جهودها لضمان متتع احملتجزين متتعـاً عمليـاً جبملـة      اللجنة الدولة الطرف إىل مضاعفة    

وتشمل هذه الضمانات بصفة خاصة     . الضمانات القانونية األساسية منذ بداية احتجازهم     
االلتزام بإعالم أولئك األشخاص حبقوقهم وبالتهم املوجهة إلـيهم؛ وحبقهـم يف سـرعة              

وع لفحص طيب مستقل    احلصول على حمامٍ وعلى مساعدة قضائية عند الضرورة؛ واخلض        
  .أمكن؛ وإبالغ أحد أقربائهم؛ واملثول سريعاً أمام قاضٍ جيريه طبيب من اختيارهم، إن

، الـصادر   ٩٧٠-٢٠٠٩وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ املرسوم رقـم            
 واملتعلق بتنظيم املساعدة القانونية، وتعزيز املساعدة القانونيـة       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٤ يف
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وينبغـي  . اناً إىل احملتجزين؛ وكذلك تيسري وصوهلم إىل حمامييهم وأفراد أسرهم         املقدمة جم 
للدولة الطرف أن تفكر أيضاً يف تعديل قانوهنا لإلجراءات اجلنائية بغية تقليص مدة احلبس       

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل      . االحتياطي ووضع قيود صارمة لتجنب أية جتاوزات      
قاطعات من خالل اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملعاجلة املـشاكل          دعم نظامها القضائي يف امل    

  . اللوجستية املتمثلة يف ُبعد األشخاص املتقاضني وضباط التحقيق اجلنائي عن احملاكم

  ظروف املعيشة يف أماكن االحتجاز ورصدها بشكل منتظم    
أن بناء أربعة سجون    باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بش      علماً   تأخذ اللجنة  فيما  )١٠(

سيما عـدم    تزال تشعر بالقلق إزاء الظروف املعيشة السيئة داخل السجون وال          جديدة، فإهنا ال  
الفصل بني السجناء وسوء تغذية السجناء وعدم توفر الرعاية الطبية هلم، مما يـؤدي إىل وفـاة                 

لجنة تشعر بالقلق أيضاً    وال تزال ال  . السجناء، وإزاء الظروف الالإنسانية داخل زنزانات التأديب      
فعلى الرغم من أن الدستور يؤكد أن احلبس االحتياطي هـو إجـراء             : إزاء اكتظاظ السجون  

ويساور اللجنـة   .  يف املائة من السجناء هم رهن احلبس االحتياطي        ٥٠استثنائي، فإن أكثر من     
اب واالسـتغالل   قلق خاص إزاء املعلومات اليت تفيد بتعرض السجناء للمعاملة املهينة واالغتص          

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (اجلنسي القسري مقابل احلصول على الغذاء 
  :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي  
أن تكفل توافق الظروف داخل السجون مع القواعد النموذجية الـدنيا             )أ(  

العزل يف  حبيث تكون ظروف    " احلجر"ملعاملة السجناء، مبا يف ذلك يف زنزانات التأديب         
  هذه الزنزانات متطابقة مع املعايري الدولية؛

أن تضمن فصل السجناء احملكوم عليهم عن املدانني وفصل القاصـرين             )ب(  
  عن البالغني؛

أن تراعي املشاكل اخلاصـة الـيت تواجههـا الـسجينات وضـرورة               )ج(  
 غـري   لقواعد األمـم املتحـدة ملعاملـة الـسجينات والتـدابري           وفقاً   حلول هلا  إجياد

كـانون   ٢١اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة يف       ) قواعد بانكوك (للمجرمات   االحتجازية
  ؛٢٠١٠ ديسمرب/األول

  أن تضمن حصول السجناء على ما هو الئق من غذاء ورعاية طبية؛  )د(  
أن تعاجل حاالت احلبس االحتياطي بسرعة وُتخضع املسؤولني للمساءلة،           )ه(  

  عند االقتضاء؛
 أ إىل العقوبات غري االحتجازية للحد من االكتظاظ يف السجون،         أن تلج   )و(  

اليت ) قواعد طوكيو (لقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية         وفقاً  
  ؛١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤اعتمدهتا اجلمعية العامة يف 
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ء، وبأفعـال   أن جتري التحقيق يف االدعاءات املتعلقة بإهانـة الـسجنا           )ز(  
وتذّكر . االغتصاب وغريها من ممارسات العنف اجلنسي، وتتخذ تدابري فورية ملعاقبة اجلناة       

اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بإجراء حتقيق من تلقاء نفسها دون احلاجـة إىل شـكوى          
مقدمة مسبقاً من الضحية، وذلك يف مجيع احلاالت اليت تتوفر فيها أسباب وجيهة لالعتقاد 

  رتكاب عمل من أعمال التعذيب؛با
أن تضع نظاماً ملراقبة أماكن االحتجاز هبدف حتسني ظروف االحتجـاز             )ح(  

وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إىل جلنة اإلشراف على السجون األموال الكافيـة             . فيها
وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تعاوهنا مع املنظمات غـري             . للقيام بذلك 

ومية من خالل السماح هلا بالوصول حبرية إىل أماكن االحتجاز لكي تـتمكن مـن               احلك
  . رصدها بشكل مستقل

 (Dina)القضاء التقليدي     

يساور اللجنة بالغ القلق إزاء جلوء السكان بشكل منـتظم إىل القـضاء التقليـدي                 )١١(
(Dina)

إىل النظـام التقليـدي     وأدى اللجوء   . ، وذلك بسبب انعدام الثقة يف النظام القضائي       )٥(
(Dina)              إىل صدور أحكام جنائية، أدت بصفة خاصة إىل ممارسة التعذيب واإلعدام بـإجراءات 

  ).١٦ و٢املادتان (موجزة وخارج نظام القضاء، إىل جانب صدور أحكام تتعلق بقضايا مدنية 
الحتجـاج   من االتفاقية، ا٢ال تقبل اللجنة، يف ضوء تعليقها العام بشأن تطبيق املادة        

وينبغي للدولة الطـرف    . بأسباب تستند إىل التقاليد لتربير عدم التقُيد باحلظر املطلق للتعذيب         
وأن جتري حتقيقاً يف     ،(Dina)توفري وسائل فعالة ملراقبة األحكام الصادرة عن القضاء التقليدي          

لى مواءمة نظام   وينبغي للدولة الطرف العمل ع    . مجيع حاالت انتهاك القانون وأحكام االتفاقية     
سيما االلتزامات املنبثقة عن     مع التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال      (Dina)القضاء التقليدي   

  .وينبغي هلا أيضاً أن توضح العالقات اهلرمية بني القانون العريف والقانون احمللي. االتفاقية
 األحكـام    تدابري عاجلة لكي تتابع عن كثـب       -ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ        

 ٠٠٤-٢٠٠١، وذلك مبوجب القانون رقـم       - (Dina)الصادرة عن القضاء التقليدي     
، والذي ينص على أمور منها موافقة حماكم        ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥الصادر يف   

وينبغي هلا أن تكفـل     . (Dina)القانون العام على األحكام الصادرة عن القضاء التقليدي         
. (Dina)م احملاكم يف مجيع األحكام الصادرة عن القضاء التقليدي          أيضاً إمكانية الطعن أما   

وينبغي هلا أن جتري    . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تعزيز ثقة السكان بالنظام القضائي         
إصالحات يف اجلهاز القضائي بغية إجياد حلول للمشاكل الرئيسية اليت تقوض مـصداقية             

 وينبغي هلا أيضاً أن جتد احللول املناسبة لكـي          .اجلهاز القضائي وحتول دون إقامة العدل     
  . يعمل اجلهاز القضائي بصورة فعالة خلدمة السكان

__________ 

موروث عن التقاليد هدفه صون التماسك االجتماعي من خالل إجيـاد حلـول للمنازعـات املدنيـة يف                   )٥(
 .اجملتمعية األوساط
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  االجتار بالبشر    
تأسف اللجنة لعدم تضمني تقرير الدولة الطرف معلومات عن مسألة االجتار بالبشر،              )١٢(

 ١٢ و٢املـواد   (على الرغم من استمرار مشكلة السياحة اجلنسية واستغالل أطفال الشوارع           
  ).١٤ و١٣و

ينبغي للدولة الطرف إجراء حتقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة باالجتار بالبـشر،              
 بشأن ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٤ الصادر يف ٠٣٨-٢٠٠٧للقانون رقم  وفقاً وذلك

نظم وينبغي هلا أن ت   . االجتار بالبشر والسياحة اجلنسية، ووفقاً للمعايري الدولية ذات الصلة        
محالت توعية ودورات تدريبية للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون بغية منع ومكافحة هذه            

وينبغي هلا أن توفر احلماية للضحايا وتيسر وصـوهلم إىل اخلـدمات الطبيـة              . الظاهرة
وتدعو اللجنة الدولة الطرف    . واالجتماعية والقضائية، مبا يف ذلك خدمات إعادة التأهيل       

رها املقبل معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات والشكاوى واإلدانـات          إىل تضمني تقري  
  .يف هذا اجملال

  العنف الذي يستهدف النساء واألطفال    
يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات املتعلقة بارتفاع عدد حاالت الـزواج املبكـر               )١٣(
 أيـضاً ألن الـضغوط      ويساورها القلق . باإلكراه وحاالت إساءة املعاملة والعنف املرتيل      أو

 ٢١-٢٠٠٠االجتماعية واألسرية حتول دون تقدمي شكاوى، على الرغم من أن القانون رقم             
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (جيّرم العنف األسري واالعتداء اجلنسي 

سـيما مـع     ينبغي للدولة الطرف أن تواصل املناقشات مع اجملتمعات احمللية، وال           
 تتخذ تدابري أخرى للحد من حاالت الـزواج بـاإلكراه            وأن (fokontany)رؤساء القرى   

أو للقـضاء   ) الزواج بفتاة قاصر لفترة سنة واحدة على سبيل التجربة         (Moletryزواج   أو
وينبغي للدولة الطرف االمتثال لاللتزام بتسجيل مجيع الزجيـات بغيـة           . على هذه املمارسات  

التفاقيات اليت وقعت عليها الدولة الطـرف       للقوانني احمللية ول   وفقاً   ضمان مراقبة مشروعيتها  
  . املخالفني وينبغي للدولة الطرف العمل على منع الزجيات املبكرة ومالحقة. حسب األصول

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن قانون مينع العنف واالغتصاب الزوجي             
إىل تـضمني   وتدعو اللجنة الدولة الطرف     . ويعاقب عليه وحيظر العقاب البدين لألطفال     

التدريب املقدم إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، أساليب للكشف عن حاالت العنف            
  .ضد النساء واألطفال

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
تـسمح بتعـيني      مل ٢٠٠٩تأسف اللجنة ألن األزمة السياسية اليت وقعت يف عام            )١٤(

 ٢٠٠٨يعمل منـذ إنـشائه يف عـام        مل  اجمللس أعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وألن     
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢ املواد(
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ينبغي للدولة الطرف أن تضمن األداء الفعال واملستقل هلذه املؤسسة عن طريـق         
تزويدها باملوارد املالية والبشرية الالزمة لالضطالع بواليتها، املتمثلة، بصفة خاصـة، يف            

وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى      . املعاملةإجراء التحقيق يف مزاعم التعذيب وسوء       
التماس املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لكي تكفـل             
امتثال هذه املؤسسة للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق             

  ).٤٨/١٣٤مبادئ باريس، مرفق قرار اجلمعية العامة (اإلنسان 

  خذ األقارب رهائنأ    
تأسف اللجنة لالدعاءات اليت تفيد بإلقاء القبض على النساء واعتقاهلن واحتجازهن             )١٥(

  ).١٦ و١٢املادتان (بدالً من أزواجهن إلرغامهم على تسليم أنفسهم للشرطة 
ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على وضع حد للممارسة املتمثلة يف أخذ أقـارب             

. ابه جرمية رهائن، وإجراء حتقيقات سريعة من أجل معاقبة اجلنـاة          الشخص املشتبه بارتك  
  .وهذه املمارسة اخلطرية تنتهك القوانني الوطنية واملبادئ األساسية حلقوق اإلنسان

  احملكوم عليهم باإلعدام    
بأن الدولة الطرف تطبق وقفاً اختيارياً لعقوبة اإلعدام حبكم          علماً   تأخذ اللجنة  فيما  )١٦(

من خالل ختفيف أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن، تأسف اللجنة ألن هذا الوقف             الواقع  
  ).١٦ و١١ و٢املواد (غري منصوص عليه بصورة رمسية يف القانون 

ينبغي للدولة الطرف اإلبقاء على الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام حبكم الواقع،             
 إىل أحكام بالسجن، لكي يـتم       وأن تفكر يف تضمني القانون مبدأ ختفيف أحكام اإلعدام        

وتود اللجنة أن حتصل علـى      . بصورة منهجية ختفيف احلكم باإلعدام إىل احلكم بالسجن       
تزال تصدر عن احملاكم، وعـن ظـروف         مزيد من املعلومات عن أحكام اإلعدام اليت ال       

ـ            يض حبس احملكوم عليهم باإلعدام، وعن الفترة الزمنية اليت يتم التقُيد هبا عمومـاً لتخف
عقوبة اإلعدام إىل العقوبة بالسجن، وعن معاملة احملكوم عليهم باإلعدام وعن حقهـم يف           

وفضالً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى          . زيارة أفراد أسرهم وحمامييهم   
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           

  .ف إىل إلغاء عقوبة اإلعداموالسياسية، واهلاد

  التدريب    
بتنظيم الدولة الطرف دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنـسان،           علماً   حتيط اللجنة   )١٧(

لكنها تأسف لعدم إجراء تقييمات ألثر هذه الدورات التدريبية على حتسني حالـة حقـوق               
 عن اآلثـار    اإلنسان، وكذلك لعدم تقدمي تدريب يتمحور حول وسائل ترمي إىل الكشف          

  ).١٠املادة (البدنية والنفسية للتعذيب 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج يف دوراهتا التدريبية املقبلـة للمـوظفني               
 بـشأن  الفعـالني  والتوثيق التقصي دليلاملكلفني بإنفاذ القانون والعاملني يف احلقل الطيب   

 بروتوكول (املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب
وينبغي للدولـة   . وبأن تعممه على موظفي السجون والعاملني يف احلقل الطيب        ) اسطنبول

  .الطرف أن جتري تقييماً ألثر وفعالية هذه الربامج التدريبية

  مجيع البيانات    
ت، تأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات كافية ومفصلة عن الـشكاوى، والتحريـا             )١٨(

واملالحقات القضائية واإلدانات املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة من جانب الشرطة وأفـراد            
األمن وأفراد اجليش والعاملني يف السجون، وكذلك عن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء      
أو بإجراءات موجزة، وحاالت االختفاء القسري، واالجتار بالبشر، والعنف املرتيل، وظروف           

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢املواد (ز، وسبل االنتصاف االحتجا
ينبغي للدولة الطرف مجع بيانات إحصائية ذات صلة ألغراض رصـد تطبيـق               

سيما البيانات املتعلقة بالشكاوى املقدمة والتحريات       االتفاقية على املستوى الوطين، وال    
ا مـن أشـكال     واملالحقات القضائية واإلدانات املتصلة بالتعذيب وسوء املعاملة وغريه       

انتهاكات حقوق اإلنسان املشار إليها، وكذلك عن سبل االنتصاف، والتعويض وإعـادة            
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تدرج هذه البيانات يف          . التأهيل املقدمة إىل الضحايا   

وميكن جتميع هذه البيانات يف إطـار مـشروع مـشترك بـني             . تقريرها الدوري املقبل  
صة لألمم املتحدة هبدف وضع آلية لرصد وتقييم تنفيذ االلتزامات اليت           املؤسسات املتخص 

  . تعهدت هبا الدولة الطرف يف جمال حقوق اإلنسان

  الالجئون    
 من قانون مناهضة التعذيب حتظر تسليم شـخص إىل          ١٩تشري اللجنة إىل أن املادة        )١٩(

وفضالً عن  .  اإلبعاد أو اإلعادة   تشري إىل حالة   دولة يتعرض فيها خلطر التعذيب، لكن املادة ال       
ذلك، تالحظ اللجنة أيضاً عدم تقدمي معلومات عن حالة الالجئني يف البلد وعـدم وجـود                

  ).٣املادة (قانون للجوء 
 من قانون مناهضة التعـذيب الـصادر    ١٩ينبغي للدولة الطرف أن تعدل املادة         

ألحكـام   وفقاً   واإلعادة لكي يتضمن أيضاً حاالت اإلبعاد       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥ يف
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االنـضمام إىل الربوتوكـول          .  من االتفاقية  ٣املادة  

واالنضمام كذلك إىل االتفاقية اليت حتكـم املظـاهر         ) ١٩٦٧(اخلاص بوضع الالجئني    
وفضالً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        . اخلاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقيا    

  . تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن حالة الالجئني يف مدغشقرأن 



A/67/44 

GE.12-44490 82 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان التابعـة               )٢٠(

ـ             لألمم املتحدة، وال   رر سيما عن طريق السماح بالزيارات اليت يقوم هبا على سبيل املثال املق
اخلاص املعين مبسألة بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية     

املهينة، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات مـوجزة              أو
املدافعني تعسفاً، والفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعين حبالة             أو

  . عن حقوق اإلنسان
بتعهد الدولة الطرف أثناء عملية االستعراض الدوري الـشامل          علماً   وإذ حتيط اللجنة    )٢١(

واحلوار مع اللجنة، فهي توصي بأن تصدق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية             
  . املهينة الإنسانية أومناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تصدر اإلعالنـات املنـصوص عليهـا يف                )٢٢(
يتعلق  فيما من االتفاقية، وبأن تعترف عند قيامها بذلك باختصاص اللجنة           ٢٢ و ٢١ املادتني

  .بتلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات االتفاقية، والنظر فيها
دولة الطرف إىل التصديق على الصكوك األساسية لألمم املتحـدة          وتدعو اللجنة ال    )٢٣(

سيما االتفاقية الدولية حلماية حقوق      تصبح طرفاً فيها بعد، وال      مل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت   
مجيع األعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية           

  . اص من االختفاء القسريالدولية حلماية مجيع األشخ
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر التقرير املقـدم إىل اللجنـة وكـذلك                )٢٤(

املالحظات اخلتامية للجنة، على نطاق واسع، على املواقع الرمسية على اإلنترنت وكذلك عن             
  .طريق وسائل اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

 ١٨أيضاً إىل حتديث وثيقتها األساسية املشتركة املؤرخـة         وتدعو اللجنة الدولة الطرف       )٢٥(
، وأن تتبع هلذا الغـرض املبـادئ التوجيهيـة          )HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1 (٢٠٠٤مايو  /أيار

املتعلقة بإعداد التقارير املقدمة إىل اهليئات املنشأة مبوجب الصكوك الدولية املتعلقـة             املنسقة
 هيئـات   ٢٠٠٩يونيه  /هية اليت وافقت عليها يف حزيران     حبقوق اإلنسان وهي املبادئ التوجي    

  ).HRI/GEN/2/Rev.6(متابعة الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 
يتجـاوز سـنة واحـدة،       وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم، يف موعـد ال            )٢٦(

  .رير احلايل من التق١٥ و١٤ و١٠ و٨عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات  معلومات
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل، الذي سيكون تقريرها              )٢٧(

الدولـة   وهلذا الغرض، تدعو اللجنة   . ٢٠١٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥الثاين، يف موعد أقصاه     
، عمالً  ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥الطرف إىل املوافقة على تقدمي تقريرها يف موعد أقصاه          
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باإلجراء االختياري املتمثل يف تقدمي اللجنة قائمة مسائل إىل الدولة الطرف قبل تقدمي التقريـر،            
  . من االتفاقية، مبثابة تقريرها الدوري املقبل١٩للمادة  وفقاً وتكون ردود الدولة الطرف،

  املغرب  -٥٧
يف ) CAT/C/MAR/4(نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري الرابع للمغرب            )١(

 تشرين  ٢ و ١، املعقودتني يف    )CAT/C/SR.1025 و CAT/C/SR.1022 (١٠٢٥ و ١٠٢٢جلستيها  
 CAT/C/SR.1042( ١٠٤٥و ١٠٤٣و ١٠٤٢، واعتمدت يف جلـساهتا      ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
  .املالحظات اخلتامية التالية) CAT/C/SR.1045 وCAT/C/SR.1043و

  مقدمة  - ألف    
ياح التقرير الدوري الرابع للمغرب والردود اخلطية املقدمة من قبـل           تلقت اللجنة بارت    )٢(

، )CAT/C/MAR/Q/4(على قائمة املسائل املطروحة     ) CAT/C/MAR/Q/4/Add.1(الدولة الطرف   
 الوفد املغريب أثناء النظر يف التقريـر،        ِقبلعن املعلومات التكميلية اليت قُدمت شفوياً من         فضالً

اللجنة باحلوار  ترحب  ،  وأخرياً. سنتنيعلى  تقدمي هذا التقرير ملدة تزيد      معربة عن أسفها لتأخر     
البناء الذي أجرته مع الوفد املكون من خرباء مبعوثني من قبل الدولة الطرف، وتشكر الوفـد                

  .على ما قدمه من أجوبة مفصلة على األسئلة املطروحة وعلى ردوده اخلطية اإلضافية

  اجلوانب اإلجيابية  - باء    
 الفتـرة   أثنـاء تالحظ اللجنة بارتياح اإلجراءات املتخذة من قبل الدولة الطـرف             )٣(

  :املشمولة بالتقرير، واملتعلقة بالصكوك الدولية التالية املتعلقة حبقوق اإلنسان
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء              )أ(  

  ؛٢٠٠٩أبريل /القسري، يف نيسان
يق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا          التصد  )ب(  

  ؛٢٠٠٩أبريل /االختياري، يف نيسان
التصديق على بروتوكول مكافحة هتريب املهـاجرين عـن طريـق الـرب               )ج(  
 /، يف نيـسان   وطنيةواجلو املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال          والبحر
  ؛٢٠١١أبريل 

اختصاص اللجنة يف تلقي البالغات الفردية ودراستها مبوجـب         بعتراف  الا  )د(  
  ؛ من االتفاقية٢٢ املادة

التحفظ سيما   والسحب عدة حتفظات على عدد من االتفاقيات الدولية،           )ه(  
 ١٤املـادة   من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، و         ١٤املادة  على  

فل، فضالً عن مجيع التحفظات املتعلقة باتفاقية القضاء علـى مجيـع            من اتفاقية حقوق الط   
  .أشكال التمييز ضد املرأة
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  :أيضاً بارتياح بالعناصر التالية علماً وحتيط اللجنة  )٤(
، وهـو   ٢٠١١يوليه  / متوز ١اعتماد دستور جديد عن طريق االستفتاء يف          )أ(  

ألشخاص املخّولة ل ضمانات األساسية   دستور يتضمن بنوداً جديدة تتعلق حبظر التعذيب وبال       
  دانني؛ املوأالحقني  املوأتجزين  احملوأعتقلني امل

لتكييـف  الدولة الطـرف    شرعت فيها   عملية تعديل النظام القضائي اليت        )ب(  
  ؛مع تعهداهتا الدوليةالبلد لتتّسق القوانني واملمارسات يف وتغيري 

، الذي خيلف ٢٠١١مارس / آذار١إنشاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف        )ج(  
اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان ويتمتع بصالحيات موسعة، وإنشاء أجهزة إقليمية حلماية           

  حقوق اإلنسان؛
  وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام حبكم الواقع؛  )د(  
إنشاء آلية للعدالة االنتقالية وهي هيئة اإلنصاف واملصاحلة املوكلة باستجالِء           )ه(  
 ١٩٩٩ و ١٩٥٦انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حـدثت بـني عـامي           بيتعلق   افيماحلقيقة  

  وبإتاحة الفرصة لتحقيق مصاحلة وطنية؛
 والتوعية حبقوق اإلنـسان موجهـة       التدريبتنظيم أنشطة خمتلفة يف جمال        )و(  

  .بصفة خاصة للقضاة وملوظفي السجون

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم    

  رميهتعريف التعذيب وجت    
هتـدف إىل تعـديل     قيد اإلعداد   قوانني  البالرغم من أن اللجنة تالحظ أن مشاريع          )٥(

يف علـى النحـو الـوارد    تعريـف التعـذيب    لعدم تطابق   القانون اجلنائي، فإهنا تظل قلقة      
 للمادة األوىل من االتفاقية، خصوصاً    متام املطابقة    من القانون اجلنائي الساري      ١-٢٣١ املادة

 تقتصر علـى األهـداف      ١-٢٣١املادة  والواقع أن   . ال تطبيق هذا التعريف   جمضيق  بسبب  
شمل حالة التواطؤ وال حالة املوافقة الصرحية أو الضمنية         ت يف املادة األوىل وال       عليها املنصوص

من جانب أي موظف من موظفي إنفاذ القانون أو من جانب أي شخص آخـر يتـصرف                 
للجنة لعدم وجود حكم يف القانون اجلنائي يـنص         عالوة على ذلك، تأسف ا    و. بصفة رمسية 

 )٦(ما قدمته من توصيات سـابقة يف هـذا الـصدد           على عدم تقادم جرمية التعذيب، رغم     
  .)٤ و١ املادتان(

علـى   حالياً   مشاريع القوانني املعروضة  إفضاء  ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من         
للمادة األوىل من اتفاقية مناهـضة        وفقاً الربملان إىل توسيع نطاق تطبيق تعريف التعذيب      

__________ 

 .CAT/C/CR/31/2، )د(٦التوصية  )٦(
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خضوع كل من يرتكب أفعـال       اللتزاماهتا الدولية، من     وينبغي أن تتأكد، طبقاً   . التعذيب
الحقـة  امللتحقيـق و تعذيب أو يتواطأ على ارتكاهبا أو حياول اقترافها أو يشارك فيهـا ل        

  .عاقبة دون أن يتسىن له االستفادة من أي أجل تقادماملو
اإلطار القانوين احلايل املتعلق    الواردة يف   للجنة عن قلقها إزاء بعض األحكام       وتعرب ا   )٦(

والـصفح عـن بعـضهم      ملرتكيب التعـذيب    العام  العفو  منح  سيما إمكانية    بالتعذيب، ال 
نص بصورة واضحة على عدم جواز االعتداد بـأمر صـادر           غياب أي أحكام حمّددة ت     وإزاء
ية لتربير التعذيب، وغياب آلية حمـددة حلمايـة         موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عموم       عن

املرؤوسني الذين يرفضون االنصياع لألوامر الصادرة بتعذيب شخص موجود حتت حراستهم           
  .)٧ و٢املادتان (

عـام  حظر أي عفو    على   إطارها القانوين    أن ينصّ ينبغي أن تكفل الدولة الطرف        
وينبغـي أيـضاً أن تعـّدل       . يةجرائم التعذيب وحظر أي عفو ينتهك االتفاق      عن  حمتمل  

تشريعاهتا لتكرس صراحة عدم جواز االعتداد بأمر موظف أعلى رتبة أو سلطة عموميـة              
ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية هتدف إىل محاية املرؤوسني الـذين            و. لتربير التعذيب 

 أن تنـشر حظـر      ، باإلضافة إىل ذلـك    ،وينبغي هلا .  األمر ايرفضون االنصياع ملثل هذ   
 األمر وآليات احلماية املتصلة به على نطاق واسع يف أوسـاط مجيـع              االنصياع ملثل هذ  ا

  .قوات إنفاذ القانون

  الضمانات القانونية األساسية    
تالحظ اللجنة أن القانون الوضعي املغريب يكرس العديد من الضمانات األساسـية              )٧(

مبـشاريع  أيـضاً   لمـاً    ع  وحتـيط  لصاحل احملتجزين من أجل منع حدوث أعمال التعـذيب        
مجلة من املقترحات املهّمة منها متكـني املوقـوف مـن           اإلصالحات التشريعية اليت حتتوي     

تظل قلقة إزاء   فإّنها  ومع ذلك،   . احلبس االحتياطي أثناء  الوصول على وجه السرعة إىل حمامٍ       
ضعي احلايل القيود املفروضة على ممارسة بعض هذه الضمانات األساسية، سواء يف القانون الو      

 ،يف الوقت الراهن  ،  احملاميلعدم استطاعة   وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة      . أو يف املمارسة  
، قبل ذلـك وذلـك     احلبس االحتياطي ال  مقابلة موكله إال يف الساعة األوىل من فترة متديد          
 وتشعر أيضاً بالقلق مـن أن االسـتفادة       . شريطة أن حيصل على موافقة الوكيل العام للملك       

 واألشخاص املعرضني لعقوبـة     ّصر إال للق  غري ممكنة التلقائية من خدمات املساعدة القانونية      
التنفيذ العملـي   بقلة املعلومات املتعلقة    لوتأسف اللجنة   . سجن تتجاوز مدهتا مخس سنوات    
  .)١١ و٢املادتان ( األسرة خطارمستقل وإزيارة طبيب للضمانات األساسية األخرى مثل 

 حالياً رص الدولة الطرف على أن تضمن مشاريع القوانني قيد البحث         ينبغي أن حت    
لكل مشتبه فيه احلق يف االستفادة عملياً من الضمانات األساسية اليت ينص عليها القانون              

 ، فحـصه طبيب مستقليتوىل الوصول إىل حمام حلظة إيقافه، ويف أن       واليت تشمل احلق يف     
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، ويف أن يطلع على حقوقه وعلى التهم املوجهـة          هأقاربويف أن يتمكن من االتصال بأحد       
وينبغي أن تتخذ الدولة الطـرف خطـوات     . عرض فوراً على قاض   إليه كذلك، ويف أن يُ    

مسبق، وأن تنشئ نظامـاً     إذن  دون  احلبس االحتياطي   إلتاحة الوصول إىل حمام منذ بداية       
شخاص املعرضون للخطـر    فعلياً للمساعدة القانونية اجملانية، يستفيد منه بصفة خاصة األ        

  . املنتمون إىل فئات ضعيفة أو

  قانون مكافحة اإلرهاب    
 املتصل مبكافحـة اإلرهـاب   ٢٠٠٣ لعام ٠٣-٠٣تالحظ اللجنة بقلق أن القانون        )٨(
مع أن مبدأ قانونية اجلرائم يستلزم هذا التعريـف، وأنـه            يتضمن تعريفاً دقيقاً لإلرهاب،    ال

ُيشترط لتوجيه هتم هبا أن تقترن خبطر        لتحريض عليه، اليت ال   اإلرهاب وا متجيد  يشمل جرائم   
وإضافة إىل ذلك، ينص هذا القانون على متديد الفترة         . ملموس مرتبط بارتكاب أعمال عنف    

 يوماً، وال جييز الوصـول إىل حمـام         ١٢يف قضايا اإلرهاب إىل     للحبس االحتياطي   القانونية  
واحلقيقـة  . للتعذيباملشتبه فيهم احملتجزين  تعرض ما يزيد من خطرذلك بعد ستة أيام، و  إال
ميكنهم فيها االتـصال     خالل الفترات اليت ال   املشتبه فيهم أكثر عرضةً ألن ُيعذّبوا بالفعل        أن  

  .)١١ و٢املادتان (بعائالهتم وحماميهم 
 ٠٣-٠٣لدولة الطرف أن تراجع قانوهنا املتعلـق مبكافحـة اإلرهـاب          لينبغي    

االحتيـاطي إىل أدىن حـد   املدة القصوى للحبس    وتقليص  كل أدق   لتعريف اإلرهاب بش  
جيوز مبوجـب    تذكّر اللجنة أنه ال   و. االحتجازالوصول إىل حمام فور بداية      ممكن وإتاحة   

معاهدة مناهضة التعذيب االعتداد بأي ظروف استثنائية أياً كانـت لتربيـر التعـذيب،              
) ٢٠٠٣(١٤٥٦القرارين  خاصة  و ،نلقرارات جملس األم   وفقاً   جيب،وتالحظ أيضاً أنه    

وثيقة الصلة باملوضوع، تطبيق تدابري مكافحـة       الخرى  األقرارات  الو) ٢٠٠٤(١٥٦٦و
  . قوق اإلنسانحبللقانون الدويل املتعلق يف نطاق االحترام التام اإلرهاب 

  عدم اإلبعاد وخطر التعذيب    
جمـال   اليت يتبعها املغرب يف   تشعر اللجنة بالقلق من أن اإلجراءات واملمارسات احلالية         )٩(

ـ    ويف هذا الصدد، تذكّ   . تعّرض أشخاصاً للتعذيب  قد  تسليم املطلوبني    ـ  ار اللجنـة أهن ، ت تلق
فردية ضد الدولة الطرف خبصوص طلبات تسليم وأهنا        شكاوى   من املعاهدة،    ٢٢مبوجب املادة   
يتعلـق هبـذه     فيمـا  بل الدولة الطرف  القرارات واإلجراءات املتخذة من قِ    حيال  تشعر بالقلق   

الطرف باالقتـصار   الذي اختذته الدولة    القرار احلايل   بشأن  فعالً  بالقلق   اللجنة   وتشعر. القضايا
تلـك   تسليم السيد كتييت؛ مع أن اللجنة سـبق أن خلـصت إىل أن     عملية" تعليق"فقط على   
ى النحو الواجـب     من االتفاقية وأهنا قد سبق أن أبلغت عل        ٣ثل أيضاً انتهاكاً للمادة     العملية مت 

عالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها العميـق جتـاه           و. )٧(ها النهائي قراربالدولةَ الطرف   
__________ 

 .٢٠١١مايو / أيار٢٦ املؤرخ ٤١٩/٢٠١٠جلنة مناهضة التعذيب املقّرر رقم  )٧(
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اللجنة قـد قـررت يف       على الرغم من أن      تسليم السيد أليكسي كالينيتشيكو إىل بلده األصلي      
يكن مستنداً    مل خصوصاً أن هذا التسليم    حىت تتخذ قراراها النهائي،   مؤقتاً  التسليم  تعليق  السابق  

  .)٣املادة (إىل ضمانات دبلوماسية من البلد األصلي للسيد كالينيتشيكو  إال
طرد أو إبعاد أو تسليم أي يف كل األحوال، عن  ،الدولة الطرفأن حتجم وينبغي   

شخص باجتاه دولة توجد بشأهنا أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بـأن الـشخص قـد                
 ،تـستطيع  للجنة موقفها الذي يفيد بأن دول األطراف ال    وتكرر ا . يتعرض فيها للتعذيب  

 االعتماد على الضمانات الدبلوماسية باعتبارها ضمانات حيال        ،يف أي حال من األحوال    
عدم حدوث التعذيب أو سوء املعاملة عندما تكون هناك أسـباب وجيهـة تـدعو إىل                

 حتدد الدولة الطرف    ولكي. االعتقاد بأن الشخص قد يتعرض للتعذيب إذا عاد إىل بلده         
 من االتفاقية، ينبغي أن تبحث كل حالة على حدة ٣ مبوجب املادة ،مدى انطباق التزاماهتا

حبثاً دقيقاً من حيث األسس املوضوعية، مبا يف ذلك احلالة العامة املتعلقة بالتعذيب يف البلد        
وتنفـذ  الطرف الدولة عالوة على ذلك، ينبغي أن تضع و. الذي ُيعاد إليه الشخص املعين   

ليـات  تنـشئ اآل  إجراءات حمددة جيداً للحصول على هذه الضمانات الدبلوماسـية و         
  . اإلبعادتناسبة للرصد، وآليات فعالة للمتابعة يف حاالاملقضائية ال

التزاماته الدولية وأن ميتثل للقرارات النهائية والقرارات أن حيترم لمغرب لينبغي و  
 مـن   ٢٢ القضايا الفردية املعروضة عليها مبوجب املادة        املؤقتة اليت تصدر عن اللجنة يف     

قضية السيد كتييت، ينبغي أن يصدر املغرب قراراً يقـضي هنائيـاً            بيتعلق   فيماو. االتفاقية
  . من االتفاقية٣املادة فإّنه سُيعّد منتهكاً ألحكام بإلغاء تسليمه إىل بلده األصلي، وإال 

  منيةاللجوء إىل التعذيب يف الشؤون األ    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء العديد من ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة من قبل ضباط               )١٠(

أصـبحوا   الذين   -سيما ضباط مديرية مراقبة التراب الوطين        الشرطة وموظفي السجون وال   
 حينما حيرم األشخاص مـن التمتـع بالـضمانات          -ضباط الشرطة القضائية    اآلن يف عداد    

 الذين يشتبه يف انتمـائهم إىل       سيما األشخاص  والة مثل الوصول إىل حمام      القانونية األساسي 
شبكات إرهابية أو يف كوهنم من أنصار استقالل الصحراء الغربية أو أثناء االستجوابات من              

  .)١٥ و١١ و٤ و٢املواد (أجل انتزاع اعترافات من املشتبه بضلوعهم يف اإلرهاب 
خطوات ملموسة للتحقيق يف أعمال التعذيب       فوراًينبغي أن تتخذ الدولة الطرف        

ضمن أال ميارس أفراد الـشرطة التعـذيب،        تأن  هلا  وينبغي   .ومالحقة مرتكبيه ومعاقبتهم  
حلظر املطلق للتعذيب وعرب اإلدانة العلنية ملمارسة       بالتوكيد جمّدداً وبوضوح على ا    خاصة  و

رية مراقبـة التـراب     سيما من جانب الشرطة وموظفي السجون وأفراد مدي        التعذيب ال 
أن كل من يرتكب مثل هذه األعمال ويتواطأ فيهـا          عن  الوطين، وعرب اإلعالن الواضح     

يشارك فيها سُيحّمل مسؤولية شخصية على ذلك أمام القـانون وسـيكون عرضـة               أو
  .وسينال العقوبات املناسبة للمالحقة اجلنائية،
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  "عمليات الترحيل السري"    
عمليات "يف قضايا   تنفي فيها ضلوعها    يانات الدولة الطرف اليت     ب علماً   اللجنةحتيط    )١١(

تزال  اللجنة ال فإن ومع ذلك. املنفَّذة يف سياق احلرب الدولية على اإلرهاب" الترحيل السري
تشعر بالقلق إزاء االدعاءات اليت تفيد بأن املغرب رمبا َمثَّل نقطة انطالق وعبـور ومقـصد                

سيما يف حالة حممـد بنيـام،        نفذة خارج أي إطار قانوين، ال     امل" عمليات الترحيل السري    ل"
وأشارت اللجنة إىل أن املعلومات الناقصة اليت قدمتها الدولـة          . ورامز بلشيب، وحممد قطيط   

ويـساور  . تكفي لتبديد هذه املزاعم    الطرف بشأن التحقيقات اليت أجرهتا يف هذا الصدد ال        
هذه رمبا اقترنت " عمليات الترحيل السري"أن كل بفيد اللجنة قلق بالغ إزاء االدعاءات اليت ت   

سيما أثنـاء    أو حببس يف أماكن سرية، وبأعمال تعذيب وسوء معاملة، ال         /حببس انفرادي و  
هـؤالء األشـخاص    قد يكون   استجواب املشتبه فيهم، فضالً عن حاالت ترحيل إىل دول          

  .)١٦ و١٢ و١١ و٥ و٣ و٢املواد (تعرضوا فيها أيضاً للتعذيب 
 اينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم تعرض أي فرد وضع حتت سلطتها يف وقت مّ                

فترحيل وإبعاد واحتجاز واستجواب األشخاص يف مثل       . من هذا القبيل  " لعمليات ترحيل "
وينبغي أن جتري الدولـة الطـرف       . ل يف حد ذاهتا انتهاكاً لالتفاقية     متثّأموٌر  تلك الظروف   
" عمليات الترحيل الـسري "على ، عند الضرورة،    تسلط الضوء   وأن ونزيهةحتقيقات فعالة   

  . ينبغي أن حتيل إىل القضاء وتعاقب منفذي عمليات اإلبعاد هذهو. اليت قد لعبت فيها دوراً

  األحداث املتعلقة بالصحراء الغربية    
 قـد يساور اللجنة قلق إزاء االدعاءات الواردة بشأن الوضع يف الصحراء الغربية اليت     )١٢(

ويف أماكن سـرية،    عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واحتجاز انفرادي       ُمورس فيها   يكون  
وأعمال تعذيب وسوء معاملة، وانتزاع اعترافات حتت التعذيب، واستخدام مفرط للقوة من            

  . األمن املغربيةقوىقبل قوات إنفاذ القانون ومن قبل 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    مبوجب  جيوز،   أنه ال بتذكّر اللجنة أيضاً مرة أخرى        

 االعتداد بأي ظرف استثنائي ،من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
كما ينبغي  كان لتربير التعذيب يف األراضي اخلاضعة للوالية القانونية للدولة الطرف،           مهما  

ل االحترام الكامل للقـانون     تدابري حفظ النظام وإجراءات التحقيق والتحري يف ظ       تطبيق  
الدويل حلقوق اإلنسان، ولإلجراءات القضائية والضمانات األساسية الـسارية يف الدولـة            

وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة وملموسة ملنـع حـدوث أعمـال              . الطرف
ـ          و. املذكورة آنفاً التعذيب وسوء املعاملة     ن عالوة على ذلك، ينبغي هلا أن تعلن سياسـة م

شأهنا أن تؤدي إىل نتائج ميكن قياسها هبدف القضاء على كل أعمال التعذيب وكل سـوء                
املتخذة مـن أجـل      وينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابري     . معاملة من قبل موظفي الدولة    

وفعالة على وجه السرعة يف مجيع مزاعم التعـذيب وسـوء           ُمْسَهبة ونزيهة   إجراء حتقيقات   
  . ن، وكذلك يف مجيع احلاالت األخرىوض هلا سجناء وحمتجزتعريعاملة اليت امل
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  خميم اكدمي الزيك    
خميم اكدمي الزيك يف تشرين اليت البست إخالء  تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الظروف         )١٣(

أفـراد  عملية اإلخالء من بينهم     أثناء  الناس  ، حيث قتل الكثري من      ٢٠١٠نوفمرب عام   /الثاين
ّممن أن الغالبية العظمى    بتعترف اللجنة   و. آخرونمئات  اعتقل  اذ القانون و  فالقوات املكلفة بإن  

ومع ذلك، فإهنا تـشعر ببـالغ   . ريثما تتم حماكمتهممت اإلفراج عنهم منذ ذلك احلني    أوقفوا  
عـالوة علـى    و. مدنيوناملعنيّين   هذه احملاكمات ستتم يف حماكم عسكرية مع أن           ألن القلق

وفعال إللقاء الضوء على هـذه      نزيه  ا إزاء عدم فتح أي حتقيق       اللجنة عن قلقه  تعرب  ذلك،  
 ١٢ و١١ و٢املـواد  (اذ القـانون  فاألحداث وحتديد املسؤوليات احملتملة للقوات املكلفة بإن     

  .)١٦ و١٥و
مـسهبة  ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابري املتخذة من أجل إجراء حتقيقات              
ال العنف ويف حاالت الوفيـات الـيت وقعـت           وفعالة على وجه السرعة يف أعم      ونزيهة
وينبغي . زيك، وأن تقدم املسؤولني عن هذه األفعال إىل العدالة        لتفكيك خميم اكدمي ا    أثناء

 مجيع املدنيني أمام احملاكم املدنيـة     حماكمة  أن تعّدل الدولة الطرف تشريعاهتا لكي تضمن        
  .دون غريها

   األمنيةاالعتقاالت واالحتجازات السرية    
اإلجراءات القضائية بعدم احترام تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات الواردة اليت تفيد           )١٤(

 األمريتعلق ، عندما نذر فيما إالّ اليت تنظم االعتقال واالستجواب واالحتجاز يف الواقع العملي
 إلقاء القبض   :التايلوتشعر أيضاً بالقلق إزاء املزاعم املتعلقة بالنمط املتكرر         . بقضايا اإلرهاب 
 وال يفـصحون عـن      مدنياًزّياًَ   من قبل ضباط يرتدون      ، يف هذه القضايا،   على املشتبه فيهم  

هويتهم بصورة واضحة، مث يأخذون املشتبه فيهم إىل أماكن سرية الستجواهبم واحتجازهم،            
املة للتعذيب وغريه من ضروب املع    املشتبه فيهم   يتعرض  و. وهذا ميثل يف الواقع احتجازاً سرياً     

ويتم االحتفـاظ  . أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة دون أن يدرجوا يف سجل رمسي        
هبم يف ظل هذه الظروف لعدة أسابيع دون أن ميثلوا أمام قاض ودون رقابة من قبل السلطات                

ر خمـاف وال ُتَبلَّغ أسرهم باعتقاهلم ومآهلم ومكان احتجازهم إال عند نقلـهم إىل             . القضائية
وعندئذ فقط يتم تسجيلهم رمسياً . الشرطة للتوقيع على اعترافات انتزعت منهم حتت التعذيب    

  يف الواقـع   يف سياق العملية القضائية العادية ويعاد إدراجهم فيها مع تواريخ وبيانات مزورة           
  .)١٦ و١٥ و١٢ و١١ و٢املواد (
واليت تفيـد   طرف خالل احلوار    الدولة ال اليت أدلت هبا     اتبالبيان علماً   حتيط اللجنة و  )١٥(

مـا  كبعدم وجود أي مركز احتجاز سري يف مقر مديرية مراقبة التراب الوطين يف متـارة،                
ممثلو ويؤكده أيضاً   ،  ٢٠٠٤تؤكده نتائج ثالث زيارات أجراها الوكيل العام للملك يف عام           

تأسف اللجنة  ن  فإومع ذلك،   . ٢٠١١يف عام   وعدة برملانيني   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،     
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بالنظر إىل احلالـة    تسمح،   ، واليت ال   ومنهجيتها نقص املعلومات بشأن تنظيم هذه الزيارات     ل
تبديـد  بىل املزاعم العديدة واملستمرة بوجود مركز احتجاز سري من هذا القبيل،            إوالسائدة  
. هذا املركز يبقى بطبيعة احلال مـصدر قلـق للجنـة          و. هيتعلق بإمكانية وجود   فيماالشك  
تشعر أيضاً بالقلق إزاء االدعاءات بوجود مراكز احتجاز سرية حىت داخل بعض مرافق              وهي

املعتقالت الـسرية   تلك  اللجنة، فإن   منت إىل علم    ووفقاً لالدعاءات اليت    . االحتجاز الرمسية 
قلق إزاء الوأخرياً، تشعر اللجنة ب. تفتيش من قبل هيئات مستقلةألي ختضع ألية مراقبة وال  ال
إلدعاءات ببناء سجن سري جديد يف ضواحي عني عودة، قرب العاصمة الرباط، الستعماله             ا

  .)١٦ و١٥ و١٢ و١١ و٢املواد (يف ارتباطهم حبركات إرهابية ُيشتبه يف احتجاز أشخاص 
مـن  كل شـخص معتقـل وحمتجـز        استفادة  الدولة الطرف   تكفل  ينبغي أن     

 : األساسية املكرسة يف القانون الوضـعي      الضماناتوتكفل  اإلجراءات القانونية السارية    
ومنحـه  إىل حمام وإىل طبيب مستقل، بالوصول لمعتقل  السماح ل  :ومن األمثلة على ذلك   

  . أسرته باعتقاله ومبكان احتجازه ومثوله أمام قاضإخطار يف احلق 
السجالت واحملاضر ومجيـع    مسك  ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري لضمان          

ية املتعلقة باعتقال واحتجاز األشخاص وفق أكرب قدر مـن الـصرامة، وأن             الوثائق الرمس 
تدون فيها مجيع العناصر املتصلة باالعتقال واالحتجاز وأن يشهد عليها كل من ضـباط              

وينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من إجراء حتقيقـات         . الشرطة القضائية والشخص املعين   
عتقـال  المجيع املزاعم املتعلقة حبـاالت ا     أن  بشوفعالة على وجه السرعة     مسهبة ونزيهة   

  .تم إحالة من حيتمل مسؤوليتهم عنها إىل العدالةتوأن التعسفية حتجاز الوا
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أال ُيحتفظ بأي شخص يف مركز احتجاز سري               

كما أكدته اللجنة مراراً، يعد احتجاز أشـخاص         و .خاضع لسيطرهتا الفعلية حبكم الواقع    
وفعاالً نزيهاً  وينبغي أن تفتح الدولة الطرف حتقيقاً       . يف ظل هذه الظروف انتهاكاً لالتفاقية     

جيب أن ختضع كل أماكن االحتجـاز  و. بشأن مدى وجود مراكز احتجاز من هذا القبيل  
  . على حنو منتظمالسرية للرصد واملراقبة

  مقاضاة مرتكيب أعمال التعذيب وسوء املعاملة    
تتلق حىت اليوم أية معلومة تتعلق بإدانـة          مل ،هناألجنة بالقلق بصفة خاصة     تشعر الل   )١٦(

وتالحظ .  من القانون اجلنائي   ١-٢٣١مسؤول متورط فعالً يف قضية تعذيب مبوجب املادة         
 بتهمة ارتكاب عنف أو بتهمة      ، يف أحسن األحوال   ،الحقوناللجنة بقلق أن ضباط الشرطة يُ     

تكاب جرمية التعذيب، وأن العقوبات اإلداريـة والتأديبيـة         بتهمة ار  ، ال االعتداء والضرب 
للبيانات اليت قدمتها الدولة الطرف،      وفقاً   يبدو، فيماتتناسب،   الضباط املعنيني ال  ضّد   املتخذة

تالحظ اللجنة بقلق أن ادعاءات التعذيب، على الـرغم مـن           و. مع جسامة األفعال املرتكبة   
حتقيقات ومالحقات قـضائية، وأن مناخـاً مـن     وضوع  مكثرهتا وتواترها، نادراً ما تكون      

يبدو بسبب غياب تدابري تأديبية حقيقية ومالحقات قضائية   فيماخّيم  اإلفالت من العقاب قد     
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 مبـن فـيهم     االتفاقيةبيف حق موظفي الدولة املتهمني بارتكاب أعمال مشمولة         داللة  ذات  
قوق اإلنـسان الـيت وقعـت بـني     واسعة النطاق حلالاملسؤولون عن االنتهاكات اخلطرية و  

  .)١٢و ٤و٢املواد ( ١٩٩٩ و١٩٥٦ عامي
ونزيه بـشأن   ينبغي أن تكفل الدولة الطرف على وجه السرعة إجراء حتقيق فعال              

مجيع مزاعم التعذيب وإساءة املعاملة، ومالحقة مرتكبيها قضائياً وإدانتهم بأحكام تتناسـب            
وإضافة إىل ذلك، ينبغـي أن      .  من االتفاقية  ٤ادة  ملا تنص عليه امل    وفقاً   مع جسامة أفعاهلم،  

االعتداد بأمر موظف أعلـى     عدم جواز   ل الدولة الطرف تشريعاهتا لتنص صراحة على        تعّد
 علـى   وينبغي أيضاً أن حترص الدولة الطرف عملياً      . سلطة عمومية لتربير التعذيب    رتبة أو 

  .شكواهم أو شهادهتمبسبب ترهيب محاية املشتكني والشهود من أي سوء معاملة ومن أي 

  االعتراف حتت اإلكراه    
 يف نظام التحقيق املعمول بـه يف الدولـة          ،من الشائع جداً  ألن  تشعر اللجنة بالقلق      )١٧(

مـن  عن قلقها  وتعرب  . أن يشكل االعتراف دليالً يسمح مبالحقة شخص ومبعاقبته        ،الطرف
اإلرهـاب،  يتعلق بقـضايا     فيما يف ذلك    اعترافات مبا استناد الكثري من اإلدانات اجلنائية إىل       

 التعذيب وإساءة معاملة الشخص املشتبه فيه       اللجوء إىل  من شأهنا أن تشجع      يهيئ ظروفاً  مما
  .)١٥ و٢املادتان (

اجلنائية إىل استناد اإلدانات ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان   
ما يتراجع املهم عن اعترافاته أثناء احملاكمـة،  غري اعترافات املتهم، خاصة حينأخرى  أدلة  
يعتد بالتصرحيات املنتزعة حتت التعذيب كدليل ميكن استخدامه أثناء اإلجـراءات،            وأال
 وفقـاً   وذلـك إذا كانت هذه اإلجراءات ضد الشخص املتهم بارتكاب التعـذيب،            إال

  .ألحكام االتفاقية
جلنائية الـصادرة باالسـتناد إىل      رجى من الدولة الطرف أن تراجع اإلدانات ا       ُيو  

، حىت يتسىن حتديد احلاالت اليت استندت فيها اإلدانـة إىل اعترافـات              فقط عترافاتالا
، من جهة أخرى، اختـاذ مجيـع        كما يطلب إليها  . منتزعة حتت التعذيب أو سوء املعاملة     

  .إليهاختلص اإلجراءات التصحيحية املناسبة وإبالغ اللجنة بالنتائج اليت 

  راقبة وتفتيش أماكن االحتجازم    
باملعلومات املفصلة اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن أنواع خمتلفة          علماً   حتيط اللجنة   )١٨(

من الزيارات اليت جيريها ألماكن االحتجاز وكيلُ امللك، وخمتلُف القضاة، واللجانُ اإلقليمية            
أيضاً مبشاريع اإلصـالح   علماً يطوحت. ملراقبة السجون، وممثلو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان    

اهلادفة إىل اعتبار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان آلية وقائية وطنية توطئةً النـضمام املغـرب               
ومع ذلك، تشعر اللجنة . مستقبالً إىل الربوتوكول االختياري املتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب 

رصـد  يف  مية، اليت كانت ترغـب      بالقلق إزاء رفض ختويل العديد من املنظمات غري احلكو        
ويبدو أن هذه الزيارات    . يف مرافق االحتجاز، احلق يف زيارة مراكز االحتجاز       السائد  الوضع  
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املسطرة ( من قانون اإلجراءات اجلنائية      ٦٢٠حق خمول حصرياً للجان اإلقليمية مبوجب املادة        
ه الزيارات وعن نتائجها    معلومات عن متابعة هذ   لعدم وجود   وتأسف اللجنة أيضاً    ). اجلنائية

  .)١٦ و١١املادتان (
اآللية الوطنية لرصد أماكن االحتجـاز      قدرة  ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من         

. متابعة نتائج التفتيش هـذه و،  وتفتيشها بفعالية على ضمان مراقبة مجيع أماكن االحتجاز     
 مراقبـون وطنيـون     يقوم هبا وينبغي أن تتضمن اآللية املذكورة زيارات دورية ومفاجئة         

ملنع حدوث التعذيب وغريه مـن ضـروب العقوبـة أو املعاملـة القاسـية               ودوليون  
هذه الزيارات  على حضور   ل الدولة الطرف    عموينبغي أيضاً أن ت   . الالإنسانية أو املهينة   أو

وإضافة إىل ذلك، ينبغي هلا     .  على كشف عالمات التعذيب    ني مدرب نيأطباء شرعي من قبل   
يعاهتا لتتيح أيضاً للمنظمات غري احلكومية إمكانية إجراء زيارات منتظمـة           ل تشر أن تعدّ 

  .ومستقلة ومفاجئة وغري حمدودة ألماكن االحتجاز

  ظروف االحتجاز    
اليت قدمتها الدولة الطرف عن خطتها لبناء وترميم        بارتياح املعلومات   اللجنة  الحظ  ت  )١٩(

 إىل بعـض التحـسن يف ظـروف         ،جحعلى األر  وقد أدت تلك اخلطة،      .أماكن االحتجاز 
ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء ما وردها من معلومات تفيد بـأن             . املرافقاالحتجاز داخل   

بسبب االكتظاظ وسـوء  سيما  مثرية للقلق والتزال  ظروف االحتجاز يف معظم السجون ال     
، ضـاع النظافـة   وأو احلبس االنفرادي لفترات طويلة،       ذلك املعاملة والعقاب التأدييب مبا يف    

ن هذه الظروف   ألوتشعر اللجنة بالقلق    . الرعاية الطبية احلصول على   واإلمدادات الغذائية، و  
قد دفعت بعض السجناء إىل بدء إضراب عن الطعام ودفعت الـبعض اآلخـر إىل التمـرد                 
واملشاركة يف حركات احتجاجية قمعت بعنف من جانب القوات املكلفة بإنفـاذ القـانون              

  .)١٦ و١١املادتان (
جلعل ظروف االحتجاز يف مجيع أحناء األراضي املغربية موافقة جملموعة القواعـد              

 يتعلق فيما، ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها        )٨(النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء   
زيادة املوارد املخصـصة    واالستمرار يف   بناء مرافق احتجاز جديدة وترميم القدمي منها،        ب

وملكافحة اكتظاظ  . يتصل بالغذاء والرعاية الطبية    فيماسيما   افق االحتجاز، ال  لتشغيل مر 
نصف نزالء السجون املغربية على أساس      احتجاز  السجون، الذي يعزى بدرجة كبرية إىل       

وقائي، ينبغي أن تعدِّل الدولة الطرف تشريعاهتا لتتيح اللجوء إىل تـدابري بديلـة عـن                
د األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازيـة         لقواع وفقاً   االحتجاز الوقائي 

__________ 

) ٦٢-د(٢٠٧٦ و ١٩٥٧يوليه  / متوز ٣١املؤرخ  ) ٢٤-د(جيم  -٦٦٣قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي      )٨(
 .١٩٧٧مايو / أيار١٣املؤرخ 
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، وزيادة نظاماً للكفالةويف هذا الصدد، ميكن للدولة الطرف أن تطور  . )٩()قواعد طوكيو (
  . املخالفات األقل خطورة بيتعلق فيما للحرية ةاللجوء إىل عقوبات غري سالب

  الوفيات يف السجون    
علومات املفصلة املقدمة بشأن عدد الوفيات يف السجون املغربية         بامل علماً   حتيط اللجنة   )٢٠(

علومات عن اآلليـات    املغري أهنا تعرب عن أسفها النعدام       . حسب املصادر الرمسية  وأسباهبا  
ـ  علمـاً    الوفيات،تلك  القائمة اليت تسمح بالتحقيق بشكل منهجي ومستقل يف أسباب           أن ب

  .)١٦ و١٢ و١١واد امل(حاالت االنتحار ختضع لتحقيق منهجي 
يف مجيع حـاالت    مسهبة ونزيهة   ينبغي أن جتري الدولة الطرف حتقيقات عاجلة          

وينبغي هلـا أن تقـدم إىل       . الوفايات يف احلجز، وأن تالحق املسؤولني عنها عند اللزوم        
اللجنة معلومات عن كل حالة وفاة يف احلجز نتيجة التعذيب وسوء املعاملة أو اإلمهـال               

بغي أن حترص الدولة الطرف أيضاً على أن يتم إجراء الفحوصات من قبـل              ينو. املتعمد
الفحوصات كدليل يعتد به يف اإلجـراءات       تلك  أطباء شرعيني مستقلني وأن تقبل نتائج       

  .اجلنائية واملدنية

  احملكوم عليهم باإلعدام    
 والـساري   بالوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام حبكم الواقع       علماً   حتيط اللجنة   )٢١(

 ومبشروع اإلصالح التشريعي اهلادف إىل احلد بصورة كبرية من عدد اجلرائم ١٩٩٣منذ عام  
 اللجنـة  وتعرب. اليت يعاقب عليها باإلعدام وإىل ضرورة إصدار مثل هذه األحكام باإلمجاع        

هذه األوضاع ميكن أن    ذلك أن   .  إزاء أوضاع َسْجن احملكوم عليهم باإلعدام      عن قلقها أيضاً  
سيما بالنظر إىل طـول      شكل ضرباً من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ال          ت

مصري املدانني خاصـة    يكتنف  مدة االحتجاز يف انتظار تنفيذ حكم اإلعدام والغموض الذي          
  .)١٦ و١١ و٢املواد (أي أفق لتخفيف عقوباهتم انسداد بسبب 

 التصديق على الربوتوكول االختياري     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف        
الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي يرمي إىل إلغاء عقوبة             

ويف انتظار ذلك، ينبغي أن تستمر الدولة الطرف يف توقفها الفعلي عن تنفيـذ              . اإلعدام
فيف أحكام اإلعـدام، وأن     ا إمكانية خت  اهتأن تتيح تشريع  تعمل على   عقوبة اإلعدام، وأن    

ذلك،  وعالوة على .ستفيد مجيع احملكوم عليهم باإلعدام من احلماية اليت توفرها االتفاقية         ي
ـ  خبينبغي هلا أن تكفل معاملة هؤالء احملكوم عليهم باإلعدام معاملة إنسانية، و             ةاصة إتاح

  . زيارات عائالهتم وحماميهمأمامهم لتلقي فرصة ال

__________ 

 .١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١١٠اجلمعية العامة لألمم املتحدة، القرار  )٩(
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  يةان النفسمستشفيات األمراض    
باملعلومات اخلطية اإلضافية اليت أحالتها إليها الدولة الطرف بشأن          علماً   حتيط اللجنة   )٢٢(

وبـشأن القـانون    النفسانية   يف املستشفيات    لةملكافحة سوء املعام  املزمع اختاذها   اإلجراءات  
لق إزاء نقص   تزال تشعر بالق   ا ال غري أهن .  املتعلق بالنظام الصحي   ٢٠١١اإلطاري اجلديد لعام    

 اليت حيتمل أن يـستقبل مرضـى   ايناملعلومات بشأن مراقبة وتفتيش مؤسسات العالج النفس      
  .)١٦املادة (معتقلني وبشأن النتائج احملتملة هلذه املراقبة أو التفتيش 

اآللية الوطنية لرصد ومراقبـة مرافـق       قدرة  ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من         
تفتيش أماكن االحتجاز األخـرى، مثـل       على  ، أيضاً    قريباً االحتجاز، اليت جيب أن تنشأ    
إضافة إىل ذلك، ينبغي هلا أن تكفل متابعة نتائج عملية          و. يةانمستشفيات األمراض النفس  

وينبغي أن تشمل اآللية املذكورة زيارات دورية ومفاجئة من شأهنا أن متنـع        . الرصد هذه 
. املة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة      حدوث التعذيب وغريه من ضروب املعاقبة أو املع       

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً أن حيضر هذه الزيارات أطباء شـرعيون مـدربون         
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للمرضى املعـتقلني يف         و. على كشف عالمات التعذيب   

االتـصال  املؤسسات بدون إرادهتم إمكانية طلب استئناف قرار االعتقال وإمكانية          تلك  
  .بطبيب من اختيارهم

  العنف املرتكب يف حق املرأة    
نظراً لألمهية اليت يشكلها العنف املرتكب يف حق املرأة يف املغرب، تعرب اللجنة عن                )٢٣(

بالغ قلقها إزاء عدم وجود إطار قانوين حمدد وشامل يف آن واحد يهدف إىل تفادي وقـوع                 
عها جنائياً، وإىل محاية ضحايا وشهود أعمال العنف        أعمال العنف املرتكبة يف حق املرأة وقم      

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة عدد الشكاوى املقدمة من قبل الضحايا، وإزاء عدم              . هذه
وجود إجراء جنائي قيد الدراسة يف النيابة العامة، وإزاء عدم خضوع البالغـات املقدمـة               

أن عبء  من   وكذلك أيضاً إزاء ما ثبت       غتصاب،اللتحقيقات منهجية مبا يف ذلك حاالت ا      
فيه للوصـم   قد يتعرض   وأنه يقع فقط على الضحية يف سياق اجتماعي         فادح  اإلثبات عبء   

وإضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أي نص قانوين حمـدد              . كبريبشكل  
ء كـون القـانون     وأخرياً، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزا     . جرميةاغتصاب الزوج لزوجته    يعترب  

إمكانية التنصل من مسؤوليته اجلنائية عن طريق       ملن يغتصب فتاة قاصراً     الوضعي املغريب يتيح    
 عن أسفها لقلة املعلومات املتعلقة بعدد       ، يف هذا الصدد   ،وتعرب اللجنة . الزواج من الضحية  

 ٢املـواد   (احلاالت اليت تزوجت فيها الضحية من املغتِصب أو رفضت فيها مثل هذا الزواج              
  .)١٦ و١٣ و١٢و

 قانون يف أسرع وقـت بـشأن العنـف          وحتث اللجنة الدولة الطرف على سنّ       
. بصفة جترم مجيع أشـكال العنـف ضـد النـساء           املرتكب يف حق النساء والفتيات،    
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َشجَّع الدولة الطرف على ضمان وصول النساء والفتيات ضـحايا          ذلك، تُ على   وعالوة
ية، مبا يف ذلك دور اإليواء، وعلى متكينهن من احلصول على           إىل وسائل احلما  فوراً  العنف  

يف جمّدداً،  اللجنة  وتؤكد  . تعويضات، وعلى مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم على النحو املناسب       
وينبغي للدولة الطرف . )١٠( توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، علىهذا الصدد

اجلنائي بصفة جترم االغتصاب يف إطار الزواج       أن تعّدل، دون مزيد من اإلبطاء، القانون        
. وأن تضمن عدم إفالت املغتصبني من املالحقة اجلنائية يف حالة زواجهم مـن الـضحية              

وينبغي هلا أيضاً أن جتري دراسات بشأن أسباب ومدى انتشار العنف املرتكب يف حـق               
 على ذلك، ينبغي    عالوة و .اُألسريالنساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف اجلنسي والعنف         

لدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها املقبل إىل اللجنة، معلومات عن القوانني والسياسات             ل
السارية ملكافحة أعمال العنف املرتكبة يف حق املرأة، وأن تقدم معلومـات عـن آثـار                

  .املتخذة التدابري

  العقاب البدين    
العقاب البـدين   ات املغربية حتظر    تالحظ اللجنة بقلق عدم وجود أحكام يف التشريع         )٢٤(

  .)١٦املادة (داخل األسرة واملدرسة واملؤسسات العاملة يف جمال رعاية الطفل 
ينبغي أن تعّدل الدولة الطرف تشريعاهتا هبدف منع اللجوء إىل العقاب البـدين                

اً وينبغي هلا أيض  . سياق تربية األطفال سواء داخل األسرة أو داخل مراكز محاية الطفل           يف
علـى   أشكال التأديـب اإلجيابيـة التـشاركية ال       يتعلق ب  فيماأن تقوم بتوعية اجلمهور     

  . العنيفة األشكال

  معاملة الالجئني وطاليب اللجوء    
باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن زيادة تعاوهنـا مـع            علماً   حتيط اللجنة   )٢٥(

زيادة قدرات الدولة الطرف يف جمال بتعلق ي فيمااملفوضية السامية لشؤون الالجئني، خصوصاً    
تشعر بالقلق إزاء   ومع ذلك فإهنا    . استقبال طاليب اللجوء والالجئني وحتديد هوياهتم ومحايتهم      

عدم وجود إطار قانوين خاص بالالجئني ولطاليب اللجوء والذي قد حيول دون وقـوع أي               
يف  ،اللجـوء طاليب  ،  لعدم قدرة  تشعر بالقلق كما  . خلط بينهم وبني املهاجرين غري الشرعيني     

سـيما يف    على تقدمي طلبات جلوئهم إىل السلطات املختصة، ال       الظروف الراهنة، حىت اآلن     
وتشعر اللجنة بالقلق   . منافذ دخول األراضي املغربية، حيث يعاَملون كمهاجرين غري شرعيني        

عاجلـة طلبـات    أيضاً إزاء عدم وجود مكتب خاص يوفر لالجئني ولعدميي اجلنسية فرصة م           
جلوئهم بطريقة سريعة وفعالة، ويضمن لالجئني التمتع جبميع حقوقهم يف األراضي املغربيـة             

  .)١٦ و٣ و٢املواد (

__________ 

)١٠( CEDAW/C/MAR/CO/4 ٢١، الفقرة. 
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ينبغي أن تضع الدولة الطرف إطاراً قانونياً لضمان حقـوق الالجـئني وطـاليب           
سيما  ، ال اللجوء، وأن تطور األدوات املؤسسية واإلدارية القادرة على تنفيذ هذه احلماية          

بتعزيز تعاوهنا مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني ومبنح املفوضية السامية صفة مراقب            
وينبغي هلا أن تكفل وضع إجراءات وآليات قادرة        . عملية إصالح نظام اللجوء   يف سياق   

على ضمان حتديد هوية طاليب اللجوء احملتملني بصورة منهجية يف مجيع نقاط الدخول إىل              
هؤالء األشخاص من تقدمي طلبات  أن متكن لدولة الطرف أيضاًلوينبغي  .ي املغربيةاألراض
لطعن وأن لوينبغي أن تضمن هذه اآلليات أيضاً إمكانية تعرض القرارات املتخذة       . جلوئهم

  . فيه خطر التعذيباجه إىل بلد يواملعين يقترن ذلك بوقف التنفيذ وعدم إبعاد الشخص 
ة الطرف يف االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص وينبغي أن تنظر الدول  

  . ١٩٦١ وإىل اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام ١٩٥٤عدميي اجلنسية لعام 

  معاملة املهاجرين واألجانب    
باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن اإلطار القانوين الذي          علماً   حتيط اللجنة   )٢٦(

 املتعلق بدخول   ٠٣-٠٢سيما مبوجب القانون     بعاد املهاجرين غري الشرعيني، ال    حيكم تدابري إ  
ألحكام  وفقاً األجانب إىل املغرب وإقامتهم فيه، وبنماذج من حاالت إبعاد أجانب قد وقعت

تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء املعلومات الواردة اليت تفيد بأنه           ومع ذلك، ال  . القانون املذكور 
 اقتياد مهاجرين غري شرعيني إىل احلدود أو طردهم، يف انتهاك للقوانني املغربيـة،              قد مت فعالً  

بأن املئات منهم ُرّبمـا     الكثري من االدعاءات    وتوحي  . دون أن يتمكنوا من التمتع حبقوقهم     
الدولـة  اليت تقدمها   نقص املعلومات   لوتأسف اللجنة   . يف الصحراء بال ماء وال طعام     ُتركوا  

األحداث وعن أماكن احتجاز أجانب غري مشمولني بسلطة إدارة السجون          الطرف عن هذه    
وأخرياً، تعرب اللجنة عـن اسـتيائها       . يف انتظار ترحيلهم وعن األنظمة اخلاصة باحتجازهم      

نقص املعلومات املتعلقة بالتحقيقات اليت رمبا قد أجريت بشأن أعمال العنف املرَتكبة من قبل     ل
 ١٢ و ٣املواد   (٢٠٠٥املهاجرين يف منطقيت سبتة ومليلية يف عام        قوات إنفاذ القانون يف حق      

  .)١٦ و١٣و
الضمانات القانونية اليت حتكم    تطبيق  ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري تكفل          

اقتياد املهاجرين غري الشرعيني إىل احلدود وطرد األجانب عملياً على الدوام، وأن تكون             
 نزيهةوينبغي هلا أن جتري حتقيقات      . مع القانون املغريب  عمليات االقتياد والطرد منسجمة     

االستخدام املفرط للقوة وإساءة معاملة املهاجرين      باحتمال  وفعالة يف االدعاءات اليت تفيد      
ذلك، ينبغي للدولة الطـرف أن تكفـل        وعالوة على   . عمليات طرد مهاجرين  يف سياق   

  . مع جسامة أفعاهلمت عليهم تتناسب وإنزال عقوباتقدمي املسؤولني عن ذلك إىل العدالة 
الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات مفـصلة عـن            إىل  وُيطلب    

أماكن االحتجاز وعن أنظمة حبس األجانب يف انتظار طردهم وعن بيانات مصّنفة حسب 
  .السنة ونوع اجلنس ومكان ومدة االحتجاز والسبب الذي يربر االحتجاز والطرد
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  ر بالبشراالجتا    
عن ممارسة االجتار بالنـساء     ، بشكل عام،    ملعلوماتاتشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام        )٢٧(

واألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي وغريه، وعن مدى انتشار االجتار بالبـشر يف الدولـة              
يتصل بعدد الشكاوى والتحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانـات         فيماسيما   الطرف، ال 
 ١٢ و ٤ و ٢املـواد   ( عن التدابري املتخذة ملنع حدوث هذه الظـاهرة ومكافحتـها            وكذلك

  ).١٦و ١٣و
ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها ملنع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال،             

سيما عن طريق سن قانون حمدد بشأن منع حدوثه وقمع عملية االجتار ومحاية الضحايا،           ال
مان حصول الضحايا على خدمات تأهيلية وكذلك على خدمات         بتوفري احلماية هلم وبض   

هتيـئ  وينبغي كـذلك أن     . عند احلاجة التوعية  طبية واجتماعية وقانونية، وعلى خدمات      
وينبغي هلـا أن    . الدولة الطرف ظروفاً مواتية ملمارسة الضحايا حقهم يف تقدمي الشكاوى         

املتعلقـة  دعاءات  المجيع ا بشأن   وفعالةنزيهة   بإجراء حتقيقات    ، على وجه السرعة   ،تقوم
االجتار بالبشر، وأن تقوم كذلك بضمان تقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة، ومعاقبتـهم             ب

  .ممارساهتمجسامة عقاباً يتناسب مع 

  التدريب    
باملعلومات املقدمة واملتعلقة باألنشطة التدريبية واحللقات الدراسية        علماً   حتيط اللجنة   )٢٨(

نظمة حول حقوق اإلنسان واملوجهة إىل القضاة وأفـراد الـشرطة ومـوظفي             والدورات امل 
تشعر بالقلق إزاء انعدام التدريب املوجه إىل أفراد مديرية مراقبـة           فإّنها  ومع ذلك   . السجون

التراب الوطين، والعسكريني، واألطباء الشرعيني، وموظفي القطاع الطـيب املتعـاملني مـع          
سيما التدريب على    ية، ال انيف مؤسسات األمراض النفس   ودعني  املاحملتجزين أو مع األشخاص     

  .)١٠املادة (الطرق اخلاصة للكشف عن اآلثار اجلسدية والنفسية للتعذيب 
 الـربامج   تلـك ينبغي أن تواصل الدولة الطرف وضع برامج التدريب، وتعزيز            

سـتخبارات،  قوات إنقاذ القانون، وأجهـزة اال العاملني ضمن  -ليتسىن جلميع املوظفني   
وأفراد األمن، والعسكريني، وموظفي السجون، وموظفي القطـاع الطـيب العـاملني يف        

،  متام املعرفـة    من معرفة أحكام االتفاقية    -ية  انالسجون أويف مستشفيات األمراض النفس    
  االنتـهاكات،  تلكولكيال ُيتسامح يف أمر االنتهاكات اليت يبلغ عنها، وأن حيقق يفِ شأن             

تعلّم ذلك، ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من        وعالوة على   . مرتكبوها قضائياً وأن يالَحق   
الطبية، كيفية كشف عالمات التعذيب وسـوء       الطواقم  مجيع املوظفني املعنيني، مبن فيهم      

والتوثيـق الفعـالني    التحـري   دورات خاصة تعتمد على دليل      تنظيم  املعاملة عن طريق    
املهينـة   ملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو       التعذيب وغريه من ضروب املعا     بشأن

م الدولة الطرف فعالية وتأثري هذه الـربامج      ينبغي أن تقيّ   ،وأخرياً). اسطنبولبروتوكول  (
  .التدريبية وهذا التعليم
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  هيئة اإلنصاف واملصاحلة ومسألة التعويضات    
 عن العمل اهلائـل الـذي       باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف     علماً   حتيط اللجنة   )٢٩(

 ٢٠٠٣أجنزته آلية العدالة االنتقالية، أي هيئة اإلنصاف واملصاحلة، يف الفتـرة بـني عـامي               
واسعة النطاق واملمنهجة  الواجلسيمة  شأن انتهاكات حقوق اإلنسان     ب، واليت حققت    ٢٠٠٥و

تسليط التحقيقات يف وقد ساعدت تلك . ١٩٩٩ و١٩٥٦رُتكبت يف املغرب بني عامي اُاليت 
االنتهاكات خاصة بتوضيح مالبسات العديد مـن حـاالت   تلك الضوء على عدد كبري من      

مـن   التحقيقات متكَّن العديد من الضحايا من االسـتفادة          تلكوبفضل  . االختفاء القسري 
النواقص اليت شابت تلـك     تزال اللجنة قلقة إزاء      ومع ذلك، ال  . تعويضات يف أشكال خمتلفة   

تتطرق لالنتهاكات املرتكبة يف الصحراء الغربية، وإزاء عدم تسوية بعـض             مل األعمال، ألهنا 
وإضـافة  . ٢٠٠٥قضايا االختفاء القسري يف هناية أعمال هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف عام            

تؤدي إىل إفـالت    قد  ذلك، يساور اللجنة القلق من أن أعمال هيئة اإلنصاف واملصاحلة            إىل
يالَحـق قـضائياً      مل ة من العقاب حبكم األمر الواقع، ألنـه       منتهكي االتفاقية يف تلك الفتر    

وأخرياً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات الواردة اليت تفيد بـأن كـل            . منهم إىل اليوم   أي
 حيصلوا على تعويضات وبأن التعويضات املسددة رمبـا         مل الضحايا ومجيع أسر الضحايا رمبا    

  .)١٤ و١٣ و١٢املواد (ية تكن دائماً منصفة ومناسبة أو جمد مل
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي     استمرار  ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من         

أنيطت به مهمة استكمال أعمال هيئة اإلنصاف واملصاحلة، يف بـذل اجلهـد لتوضـيح               
  والـيت  ١٩٩٩و ١٩٥٦ يمالبسات حاالت االختفاء القسري اليت وقعت بـني عـام         

وينبغي أن تكثـف الدولـة   . ذلك القضايا املتعلقة بالصحراء الغربيةتوضح بعد، مبا يف    مل
شكل تعويض منـصف    يف  الطرف أيضاً جهودها إلنصاف ضحايا التعذيب وسوء املعاملة         

ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي أن تـدرج       . وكاف وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن      
عذيب يف احلصول على تعويض     الدولة الطرف يف تشريعاهتا أحكاماً بشأن حق ضحايا الت        

  . منصف ومناسب عن الضرر الذي حلق هبم

  التعاون مع آليات األمم املتحدة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم              )٣٠(

املتحدة، خاصة بترخيص الزيارات واليت من بينها زيارة فريق العمـل املعـين باالحتجـاز               
خاصة النساء واألطفال، وزيـارة     وتعسفي، وزيارة املقررة اخلاصة املعنية باالجتار بالبشر،        ال

  . املقرر اخلاص املعين حبرية التجمع وتكوين اجلمعيات
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف االنضمام إىل املعاهدات األساسية املتعلقة              )٣١(

سيما الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة        ، ال تنضم إليها بعد    مل حبقوق اإلنسان اليت  
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ونظام روما األساسـي              

  . للمحكمة اجلنائية الدولية
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 التقارير اليت قدمتـها     ، على نطاق واسع   ، الدولة الطرف على أن تنشر      اللجنة وحتثّ  )٣٢(
استنتاجات اللجنة وتوصياهتا، عن طريق مواقع االنترنت الرمسيـة وعـرب   إىل اللجنة وكذلك    

  . وسائل اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
، ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥وتناشد اللجنةُ الدولةَ الطرف أن تقدم إليها، قبل           )٣٣(

ـ   ) ١: معلومات عن متابعتها للتوصيات املقدمة واليت هتدف إىل      ضمانات محايـة وتعزيـز ال
مالحقة املتهمني  ) ٣  وفعالة؛ ونزيهةإجراء حتقيقات فورية    ) ٢القانونية لألشخاص املعتقلني؛    

 ١١و ٧التعويضات املشار إليها يف الفقرات منح ) ٤ومعاقبة ممارسي التعذيب وسوء املعاملة؛ 
على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف معلومـات  وعالوة  .  من هذه الوثيقة   ٢٨و ١٥و
يف  شأن قانون مكافحة اإلرهاب املـذكور     بت صلة عن تنفيذ التوصيات اليت قدمتها إليها         ذا

  . من هذه الوثيقة ٨الفقرة 
 / نيـسان  ١٥وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية املؤرخـة             )٣٤(

تعلقة وفق التعليمات امل  ، عند اللزوم،    )Corr.1 و HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 (٢٠٠٢ أبريل
بالوثيقة األساسية املوحدة والواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بإعداد التقارير املقدمة        

  ).HRI/GEN/2/Rev.6(مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 
اخلامس، يف  وهو   أن تقدم تقريرها الدوري املقبل،        إىل وتدعو اللجنة الدولة الطرف     )٣٥(

تحقيق هذه الغاية، تدعو ل.  على أبعد تقدير٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٥يتجاوز  موعد ال
، بتقدمي تقريرها طبقـاً     ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥اللجنة الدولة الطرف أن تقبل، قبل       

الدولة الطرف جمموعة أسـئلة متهيـداً       إىل  اللجنة  الذي يتمثل يف إحالة     لإلجراء االختياري   
الدولة الطرف على هذه اجملموعة مـن األسـئلة التقريـر           ود  وستشكل رد . للتقرير الدوري 

  .  من االتفاقية١٩الدوري املقبل للدولة الطرف مبوجب املادة 
  باراغواي  -٥٨

نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير اجلامع للتقارير الدوريـة الرابـع واخلـامس                )١(
 CAT/C/SR.1026 (١٠٢٩ و ١٠٢٦يف جلـستيها    ) CAT/C/PRY/4-6(والسادس لبـاراغواي    

 ١٠٤٨، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ و ٣، املعقودتني يومي    )١٠٢٩و
)CAT/C/SR.1048 ( املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢١املعقودة يف .  

  مقدمة  - ألف    
 الرابـع واخلـامس     ترحب اللجنة بتقدمي باراغواي تقريرها اجلامع لتقاريرها الدورية         )٢(

وتعرب ). CAT/C/PRY/Q/4-6( على قائمة املسائل احملالة إليها قبل تقدمي التقارير           رداً والسادس
اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على قبوهلا اإلجراء اجلديد لتقدمي التقارير الدوريـة الـذي               

  .  احلوار مع الوفديسهل التعاون بني الدولة الطرف واللجنة ويركز النظر يف التقرير وكذا



A/67/44 

GE.12-44490 100 

كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفـد الدولـة الطـرف              )٣(
واملعلومات اإلضافية اليت قدمها أثناء النظر يف التقرير، وإن كانت تعرب عن أسفها لعدم الرد              

  .على بعض األسئلة املطروحة على الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية  - باء    
بارتياح إىل أن الدولة الطرف قد عمدت، منذ النظر يف تقريرها الدوري     اللجنة   تشري  )٤(

  :يهاأو االنضمام إل الصكوك الدولية التاليةعلى الثالث، إىل التصديق 
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            )أ(  

  ؛)٢٠٠١مايو / أيار١٤(
  ؛)٢٠٠١مايو / أيار١٤(ي للمحكمة اجلنائية الدولية نظام روما األساس  )ب(  
 / تـشرين األول   ٣(اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها          )ج(  
  ؛)٢٠٠١أكتوبر 
الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفـال يف        )د(  

األطفال وبغاء األطفال واستغالل    وبشأن بيع   ) ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٧(الرتاعات املسلحة   
  ؛)٢٠٠٣أغسطس / آب١٨(األطفال يف املواد اإلباحية 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           )ه(  
وتـشري اللجنـة    ). ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٨(والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام       

أن الدولة الطرف قد ألغت عقوبة اإلعدام وتوصيها بأن تلغيها          بارتياح، يف هذا الصدد، إىل      
  ؛القضاء العسكري من جمال إلغاء صرحياً

 ١٨(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري               )و(  
  ؛)٢٠٠٣أغسطس /آب

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة والربوتوكـول             )ز(  
 هلا ملنع وقمع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه، وخباصة االجتار بالنـساء واألطفـال            املكمل

  ؛ )٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢(
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           )ح(  

  ؛ )٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
 / أيلول ٣(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري          )ط(  
  ؛ )٢٠٠٨سبتمرب 

 ٢٣(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم            )ي(  
  ؛)٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

 ٣(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري               )ك(  
  ).٢٠١٠أغسطس /آب
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مـن   وترحب اللجنة بالزيارتني اللتني قامت هبما اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه            )٥(
 ٢٠٠٩مارس  / أو املهينة إىل الدولة الطرف يف آذار       املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية     ضروب  
 ، وكذا بسماح الدولة الطرف بنشر تقـارير اللجنـة         )زيارة املتابعة  (٢٠١٠سبتمرب  /وأيلول

  . كتابية على هذه التقاريرالفرعية وبإرساهلا ردوداً
 ٢٠٠٢مـايو   / أيار ٢٩وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على اإلعالن الذي أصدرته يف            )٦(

 مـن   ٢٢ و ٢١والذي تعترف مبوجبه باختصاص اللجنة يف تسلم بالغات مبوجب املـادتني            
  .اتفاقية مناهضة التعذيب

 دعوة دائمة إىل مجيع     ٢٠٠٣ه الدولة الطرف منذ عام      وتشري اللجنة بتقدير إىل توجي      )٧(
واستقبلت باراغواي، منذ النظر    . املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان      

يف تقريرها الدوري السابق، زيارات ألربعة من مقرري اجمللس، من بينهم املقرر اخلاص املعين              
  .بالتعذيب

د اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل مراجعة تشريعاهتا بغية     باجلهو علماً   وحتيط اللجنة   )٨(
  :االمتثال لتوصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ االتفاقيات، ومنها ما يلي

 املنشئ لآللية   ٤٢٨٨ على القانون رقم     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٠املوافقة يف     )أ(  
   الالإنسانية أو املهينة؛الوطنية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو

 املتعلق هبيئـة املـساعدة القانونيـة،    ٤٤٢٣اعتماد القانون األساسي رقم       )ب(  
، والذي يعطي االستقاللية الوظيفيـة واملاليـة هلـذه          ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ١٢ يف

  املؤسسة؛
 الـذي   ٤٣٨١ على القانون رقـم      ٢٠١١أغسطس  / آب ١١املوافقة يف     )ج(  
م احلق يف طلب التعويض املكفول لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف ظل            عدم تقاد ب يقضي

 ٢٠٠٨ لعام   ٣٦٠٣؛ والقانون رقم    ١٩٥٩ حىت   ١٩٥٤النظام الدكتاتوري الذي ساد منذ      
  الذي خيول ألبناء الضحايا املطالبة هبذا التعويض؛

املكلفة ، و٢٠٠٣ لعام ٢٢٢٥إنشاء جلنة احلقيقة والعدالة، مبوجب القانون رقم       )د(  
بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها املوظفون احلكوميون أو شـبه احلكـوميني              

  ؛٢٠٠٤أغسطس /، واليت بدأت العمل الفعلي يف آب٢٠٠٣ و١٩٥٤الفترة املمتدة بني  يف
 عن الغرفـة الدسـتورية      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٥ الصادر يف    ١٩٥القرار رقم     )ه(  

ذي يفيد بأن الدعوى اجلنائية وكذا العقوبة اجلنائية احملكوم هبا يف جرائم           حملكمة العدل العليا ال   
  .التعذيب غري قابلة للتقادم

وتشيد اللجنة أيضاً باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف من أجل تغـيري سياسـاهتا                )٩(
  : يليسيما ما  إىل ضمان محاية أفضل حلقوق اإلنسان وتنفيذ االتفاقية، والوإجراءاهتا سعياً
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 ٤٦٧٤إنشاء اللجنة الوطنية إلصالح السجون، مبوجب املرسـوم رقـم             )أ(  
 للحوار وحشد التأييد لوضع خطة تسعى       ، بوصفها منتدى تقنياً   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٩املؤرخ  

  إىل إعادة صياغة طريقة معاملة األشخاص احملرومني من احلرية وإدارة السجون؛
عة للسلطة التنفيذية، مبوجـب املرسـوم       إنشاء شبكة حقوق اإلنسان التاب      )ب(  

  ، هبدف تنسيق سياسات وخطط وبرامج حقوق اإلنسان؛٢٠٠٩ لعام ٢٢٩٠ رقم
" لن يتكرر هذا أبـداً    " بنشر التقرير النهائي     ٢٠٠٨أغسطس  /القيام يف آب    )ج(  

)Anive Haguã Oiko (          للجنة احلقيقة والعدالة مع نتائج حتقيقاهتا يف االنتهاكات اجلـسيمة
  ؛٢٠٠٣ و١٩٥٤وق اإلنسان اليت عرفتها باراغواي خالل الفترة املمتدة بني حلق

إنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص يف            )د(  
، املكلفة بوضـع الـسياسات   ٢٠٠٥ لعام ٥٠٩٣مجهورية باراغواي، مبوجب املرسوم رقم     

  العامة بشأن هذا املوضوع؛
 يف تـشرين    ٧٦٨رقـم   جملس النواب   للمظامل، مبوجب قرار    تعيني أمني     )ه(  
  على مندوبيات يف خمتلف مدن باراغواي؛ حالياً ، يتوفر ديوانه٢٠٠١أكتوبر /األول

وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان مببادرة من الدولة الطـرف، عـرب       )و(  
  .عملية تشاركية

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   - جيم    

  ة التعذيبتعريف جرمي    
. بوجود مشروع قانون لتعديل التوصيف اجلنائي احلايل للتعذيب        علماً   حتيط اللجنة   )١٠(

 وفقـاً   جلرميـة التعـذيب   بيد أن اللجنة تأسف لعدم تصنيف قانون عقوبات الدولة الطرف           
 من االتفاقية، بالرغم من التوصيات السابقة للجنة وملختلف آليات          ١يف املادة   لتعريفها الوارد   

  ). ٤ و١املادتان (حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية 
بأن تعتمد الدولة الطرف ) ١٥١، الفقرة A/55/44(تكرر اللجنة توصيتها السابقة    

كما ينبغـي هلـا     .  من االتفاقية  ١تعريفاً للتعذيب يشمل مجيع العناصر الواردة يف املادة         
احلسبان مـدى خطورهتـا،     تكفل فرض عقوبات مالئمة على هذه اجلرائم تأخذ يف           أن

  . من االتفاقية٤ من املادة ٢حسبما ورد يف الفقرة 

  الضمانات اإلجرائية األساسية    
يساور اللجنة القلق من عدم اإلعمال الفعلي للعديد من حقوق اإلنسان املكفولـة               )١١(

. يلألشخاص احملرومني من احلرية، مبن فيهم القصَّر، املنصوص عليها يف تشريعات بـاراغوا            
وتعرب اللجنة عن قلقها على حنو خاص من عدم وجود آليات تـسمح بإعمـال حقـوق                 
األشخاص احملرومني من احلرية يف املساعدة القانونية منـذ اللحظـة األوىل لالحتجـاز ويف             
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الفحوصات الطبية املستقلة ويف إبالغ قريب للمحتجز أو شخص حمل ثقته باحتجـازه ويف              
يتعلق بـاحلق يف املثـول أمـام         فيماو. تقاله حلظة احتجازه  إطالعه على حقوقه وأسباب اع    

أن اإلجراء املذكور قد يتطلب     بتفيد  وليها  إالقضاء، تشري اللجنة بقلق إىل املعلومات الواردة        
يتعلق بالفحوصات الطبية عند بداية االحتجاز، يساور اللجنة القلق        فيماو.  يوماً ٣٠ البّت فيه 

كما يساورها  . ادة ومن إجرائها يف حضور أفراد الشرطة      من عدم إجراء تلك الفحوصات ع     
القلق من املعلومات اليت تفيد بأن األشخاص احملرومني من احلرية ميكثـون رهـن احلـبس                

  من خمافر الشرطة    هاماً االحتياطي لفترات مطولة دون تسجيلهم يف السجل املالئم وأن عدداً         
، تعرب اللجنة عن    وإمجاالً. ات تسجيل احملتجزين  متتثل يف ممارساهتا للقواعد املنظمة إلجراء      ال

 ١٧٦/٢٠١٠قلقها مما ذكره وفد الدولة الطرف من وجود صعوبات أمام تنفيذ القرار رقم              
الصادر عن قيادة الشرطة الوطنية الذي يأمر بإنشاء نظام للتسجيل يف خمافر الـشرطة علـى                

  ).١٢ و١١ و٢املواد (الصعيد الوطين 
ف أن تتخذ على وجه السرعة تدابري فعالة تكفل عملياً إتاحة           ينبغي للدولة الطر    

وينبغي . مجيع الضمانات القانونية األساسية جلميع احملتجزين منذ الوهلة األوىل الحتجازهم
 بسبب احتجازهم وحبقـوقهم،      إبالغ مجيع احملتجزين فوراً    للدولة الطرف أن تكفل عملياً    

ويف إخطار أحد أقاربه أو شخص حمـل ثقتـه          وضمان حق احملتجز يف الوصول إىل حمام        
ـ    إجراءات إعمال  وينبغي تنقيح . باحتجازه  واختـاذ  ا احلق يف املثول أمام القضاء وتعزيزه

 يف مجيع احلاالت    ها ويبت في  ة وسريع ة موجز اتاإلجراءتلك  كون  تالتدابري الالزمة لكي    
زين رهن احلـبس    وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للمحتج     .  اآلجال القانونية  يف غضون 

االحتياطي إمكانية اخلضوع لفحص طيب مستقل ودون حضور الشرطة، منـذ الوهلـة             
وينبغي للدولة الطرف التحقق من تسجيل مجيع احملرومني من احلرية          . األوىل الحتجازهم 

دون إبطاء وكفالة تفتيش سجالت احملتجزين يف خمافر الشرطة بصورة دوريـة لكفالـة              
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل إنفـاذ      . ليت ينص عليها القانون   امتثاهلا لإلجراءات ا  
 املتعلق بسجل احملتجزين وأن تنظر، هلـذه الغايـة، يف           ١٧٦/٢٠١٠أحكام القرار رقم    

  .حتويل هذه القاعدة اإلدارية إىل قانون

  املساعدة القانونية اجملانية    
القانون األساسي هليئة املـساعدة      هتنئ اللجنة الدولة الطرف على اعتمادها مؤخراً        )١٢(

يساورها القلق من حمدودية عدد حمامي هيئـة        ولكنها  القانونية وزيادة موارد هذه املؤسسة،      
العديد من احملرومني من حريتهم على      حصول  املساعدة القانونية يف البلد، وهو ما حيول دون         

  . املساعدة القانونية املناسبة
املساعدة القانونية اجملانية منذ اللحظـات األوىل       ينبغي للدولة الطرف أن تضمن        

وهلذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن حتـسن        . لالحتجاز جلميع من يطلبها ممن تعوزهم     
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 أهم من املـوارد  شروط العمل يف هيئة املساعدة القانونية وأن ختصص هلذه املؤسسة قدراً      
  .هاإجناز مهاممتكنها من البشرية واملالية واملادية اليت 

  حالة الطوارئ    
 ١٠ املـؤرخ    ٤٤٧٣بإعالن حالة الطوارئ مبوجب القانون رقم        علماً   حتيط اللجنة   )١٣(

 ٦٠ يف مقاطعيت كونسبسيون وسان بدرو بالدولة الطرف لفترة      ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
وتشري اللجنة بقلق إىل إعالن حالة الطوارئ يف ثالث مناسبات أخرى خالل الفتـرة              . يوماً
وبالرغم من املعلومات املقدمة من الدولة الطـرف بـشأن          . شمولة بتقرير الدولة الطرف   امل

التدابري املتخذة لضمان احترام حقوق اإلنسان لألشخاص املتضررين، يساور اللجنة القلق من            
تقييد حقوق اإلنسان خالل هذه الفترة وكذلك إمكانية حدوث انتهاكات لالتفاقية خـالل             

  .حالة الطوارئ
نبغي للدولة الطرف أال تعلن حالة الطوارئ إال يف حاالت الضرورة القـصوى،       ي  

.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية         ٤ أحكام املادة    وأن حتترم دائماً  
 وفقـاً  وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التطبيق الصارم حلظر التعذيب حظراً مطلقاً،        

جيوز التـذرع بأيـة ظـروف        االتفاقية اليت تنص على أنه ال      من   ٢ من املادة    ٢للفقرة  
استثنائية، أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو هتديداً باحلرب، أو عدم              

  .استقرار سياسي داخلي، أو أي حالة من حاالت الطوارئ األخرى كمربر للتعذيب

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
، وهو التعيني الـذي     ٢٠٠١تياحها لتعيني أول أمني مظامل عام       تعرب اللجنة عن ار     )١٤(

احلاليـة  الفتـرة    من انقضاءبيد أن اللجنة يساورها القلق.  ألكثر من سبع سنواتظل معلقاً 
 يـستويف شـروط     لهاً  ألمني املظامل، حسبما ذكر وفد الدولة الطرف، ومن عدم تعيني خلف          

جنة القلق من عدم توافر ما يلزم ديوان املظامل من          كما يساور الل  . حىت اآلن  الكفاءة الالزمة 
  ). ٢املادة (موارد الضطالعه مبهمة محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها بصورة فعالة ومستقلة 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة الرامية إىل تعيني أمني مظـامل               
كن ووفقاً لإلجراءات القانونيـة     جديد يستويف شروط الكفاءة الالزمة يف أقرب وقت مم        

وينبغي للدولة الطرف أن ُتِمد ديوان أمني املظامل باملوارد املالية واملادية والبشرية            . املكرسة
قرار اجلمعية العامة لألمم    (ملبادئ باريس    وفقاً   الكافية إلجناز واليته بطريقة فعالة ومستقلة     

  ). ، املرفق١٩٩٣ لعام ٤٨/١٣٤املتحدة 

  الوقائية الوطنية اآللية     
تشري اللجنة باهتمام إىل املعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف بشأن اجلهود اليت               )١٥(

علـى أن  . ٤٢٨٨آللية الوقائية الوطنية املنشأة مبوجب القانون رقـم  ا تشغيلتبذل من أجل    
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يف ولة الطـرف     اآللية الوقائية الوطنية للد     من املفروض إنشاء    تشري بقلق إىل أنه كان     اللجنة
  . تبدأ العمل بعد  مل هذه اآلليةلكنو ٢٠٠٧ عام

ينبغي للدولة الطرف تسريع عملية تنفيذ القانون املنشئ لآللية الوقائية الوطنية،             
وينبغي .  ذلك القانون يف أقرب اآلجالاملنصوص عليها يفسيما تشكيل هيئة االختيار    وال

ارد البشرية واملادية املالية لآلليـة املـذكورة        للدولة الطرف ضمان توافر ما يلزم من املو       
  . الضطالعها بواليتها بطريقة مستقلة وفعالة يف مجيع أحناء إقليمها

  منع الفساد والقضاء عليه    
الفساد يف نظام السجون    استشراء   بشأن   املتواترةيساور اللجنة بالغ القلق من املزاعم         )١٦(

هلذه املزاعم، يتعني على احملرومني من احلرية إرشاء        ووفقاً  . ويف أوساط شرطة الدولة الطرف    
كمـا  . املوظفني العموميني من أجل احلصول على العناية الطبية أو األغذية أو تلقي الزيارات            

تعرب اللجنة عن قلقها من منح فوائد غري مستحقة لبعض األشخاص احملرومني من حريتهم              
ن عدم تقدمي الدولة الطرف معلومـات       وتعرب اللجنة عن أسفها م    . بسبب ممارسات فاسدة  

  ).١٢ و١٠ و٢املواد (عن هذه املسائل 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فورية وعاجلة للقضاء علـى الفـساد يف                

وينبغي أن  . أوساط الشرطة ونظام السجون ألنه يشكِّل عقبة أمام التنفيذ الفعال لالتفاقية          
يص حتدد سلوكيات الفساد وخماطره، وتـصوغ       تتضمن هذه التدابري إجراء عمليات متح     

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن     . توصيات بالتدابري اليت تضمن الرقابة الداخلية واخلارجية      
وإضافة إىل ذلك، ينبغـي  . تزيد قدراهتا على التحقيق يف قضايا الفساد ومقاضاة مرتكبيها   

ات يف جمال مكافحة الفـساد      للدولة الطرف تنفيذ برامج للتدريب والتوعية وبناء القدر       
ومدونات قواعد السلوك املهين ذات الصلة لفائدة أفراد الشرطة وغريهم من املـوظفني             
املكلفني بإنفاذ القانون واملدعني العامني والقضاة، وكذلك إنشاء آليات عملية وقانونيـة            

تقدم هلا  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن       . لضمان شفافية سلوك املوظفني العموميني    
كما تطلـب   .  عما تتخذه من تدابري وما تواجهه من صعوبات يف مكافحة الفساد           تقريراً

اللجنة إىل الدولة الطرف موافاهتا مبعلومات عن عدد املوظفني، مبن فيهم كبار املـوظفني،         
  .الذين خضعوا للمالحقة القضائية وللعقوبات بتهمة الفساد

  عدم اإلعادة القسرية     
 دون اًاللجنة القلق بشأن املزاعم املتعلقة حباالت تسليم الدولة الطرف أشخاصيساور   )١٧(

ويساور اللجنة القلق أيضاً من    . تقييم خطر تعرض الشخص املسلم للتعذيب يف بلد االستقبال        
 مـن   ٣عدم وجود تدريبات حمددة ألفراد السلطة القضائية للدولة الطرف بشأن نطاق املادة             

  ). ٣املادة (االتفاقية 
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 مـن   ٣إدراج املادة   قانونية ختوهلا   أحكاماً  وتعتمد  تَسنَّ  ينبغي للدولة الطرف أن       
على حاالت طرد األجانـب أو      األحكام  يف قانوهنا احمللي وأن تكفل سريان هذه        االتفاقية  

وينبغي أال تقوم الدولة الطرف، حتت أي ظرف من الظروف، بطرد           . إعادهتم أو تسليمهم  
جدت أسباب معقولـة تـدعو إىل        أي شخص إىل دولة أخرى إذا وُ       أو إعادة أو تسليم   

  .االعتقاد بأن هذا الشخص معرض خلطر التعذيب أو سوء املعاملة يف بلد االستقبال

  اإلفالت من العقاب على أفعال التعذيب وسوء املعاملة    
رومني يساور اللجنة القلق من املزاعم العديدة واملتطابقة بشأن تعذيب األشخاص احمل            )١٨(

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم     . من احلرية وإساءة معاملتهم، وخباصة على يد أفراد الشرطة        
وجود بيانات موحدة بشأن حاالت اإلبالغ عن التعذيب والتحقيق فيها والعقوبات الصادرة            

باإلحـصاءات املتعلقـة     علمـاً    وحتيط اللجنة . خالل الفترة املشمولة بتقرير الدولة الطرف     
راءات اإلدارية املوجزة املتخذة يف حق موظفي الشرطة املقدمة يف تقرير الدولة الطرف،             باإلج

ويساور اللجنة القلـق    . تذكر عدد احلاالت اليت جرت فيها حماكمات       لكنها تشري إىل أهنا ال    
 ٢٠٠٩تقدم خـالل عـام        مل أيضاً من ذكر املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف أنه         

وترى اللجنة أن هذه البيانـات      .  تتعلق بالتعذيب يف سجون الدولة الطرف      تسع شكاوى  إال
متضاربة مع املزاعم املتواصلة والوثائق الكثرية الواردة من مصادر أخـرى بـشأن حـاالت        

ويساور اللجنة القلق أيضاً من تدين      . تعذيب األشخاص احملرومني من احلرية وإساءة معاملتهم      
رقابة واإلشراف على الشرطة، وكذا من عدم وجود تعويضات         فعالية ما يوجد من آليات ال     

  ).١٦ و١٤-١٢ و٢املواد (لضحايا التعذيب وسوء املعاملة وإعادة تأهيلهم 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
أن تعتمد على سبيل االستعجال تدابري ذات أثر فوري وفعال ملنع أعمال       )أ(  

لة أمور منها إعالن سياسة ذات نواتج قابلة للقياس         التعذيب وسوء املعاملة عن طريقة مج     
  يتعلق بالقضاء على ارتكاب موظفي الدولة لألفعال املذكورة؛  فيما

اختاذ تدابري مالئمة لضمان حتقيق هيئة مستقلة بطريقة سريعة وحمايدة يف             )ب(  
  مجيع شكاوى التعذيب وسوء املعاملة؛

دمي الـشكاوى الداخليـة املتـاح       إعادة النظر يف مدى فعالية نظام تق        )ج(  
لألشخاص احملرومني من احلرية والنظر يف إنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى من مجيـع              

  األشخاص احملرومني من احلرية؛
ضمان حتقيق النيابة العامة وحتريكها، حسب االقتضاء، بصورة تلقائيـة            )د(  

  د بارتكاب أعمال تعذيب؛لدعاوى جنائية عند وجود أسباب معقولة حتمل على االعتقا
مقاضاة املرتكبني املزعومني ألعمال التعذيب أو سوء املعاملة على النحو            )ه(  

  الواجب، واحلكم عليهم يف حالة اإلدانة بعقوبات متناسبة مع خطورة أعماهلم؛
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تعزيز ما يوجد من آليات الرقابة واإلشراف على الشرطة حبيث تضمن             )و(  
  ؛ وفعاالً مستقالًإشرافاً

 وبذل جهود إلعادة تأهيلهم على أكمـل         مناسباً منح الضحايا تعويضاً    )ز(  
  .وجه ممكن

  ظروف االحتجاز واللجوء إىل احلبس االحتياطي    
يساور اللجنة القلق من اللجوء إىل احلبس االحتياطي بصورة معتادة ومطولة، وهـو        )١٩(

. ساب التدابري غـري احلبـسية     احلق يف الرباءة األصلية، وذلك على ح      بما من شأنه املساس     
ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم احترام الفترة القانونية القـصوى للحـبس االحتيـاطي               

. ووجود تشريع يف الدولة الطرف يقيد إمكانية اللجوء إىل تدابري بديلة عن احلبس االحتياطي             
 الذين تتـراوح    ويساور اللجنة القلق على حنو خاص من احلبس االحتياطي املطول لألطفال          

ويساور اللجنة القلق من كثرة املعلومات الواردة من مـصادر          .  سنة ١٨ و ١٦أعمارهم بني   
شىت بشأن الظروف املادية املزرية يف العديد من خمافر الشرطة والسجون يف الدولة الطـرف،         
ومن فرط اكتظاظها، ومن عدم كفاية اخلدمات الطبية، ومن الغياب شبه التـام لألنـشطة               

وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص من الظروف املادية جبنـاح الطـب             . ئدة احملبوسني لفا
وعالوة على ذلك، . النفسي بالسجن الوطين لتاكومبو وغياب العناية الطبية املتخصصة برتالئه

مزدوجي امليـل اجلنـسي     يساور اللجنة القلق من مزاعم التمييز ضد فئة املثليات واملثليني و          
ة اجلنسية يف سجون الدولة الطرف، مبا يف ذلك التمييـز يف احلـصول علـى       ومغايري اهلوي 

، يساور اللجنة القلق من اللجوء التعسفي إىل احلبس االنفـرادي           وأخرياً. الزيارات احلميمية 
   ).١٦ و١١ و٢املواد (كشكل من أشكال العقوبة يف سجون الدولة الطرف 

ان امتثال سياستها للحبس االحتياطي  ينبغي للدولة الطرف اختاذ تدابري فعالة لضم        
 وفقاً  للمعايري الدولية وعدم استخدام احلبس االحتياطي إال كملجأ أخري ولفترة حمدودة،          

وهلذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر يف        . للشروط املنصوص عليها يف تشريعاهتا    
املتهمني الـذين ينتظـرون     اللجوء إىل احلبس االحتياطي، بوصفة التدبري األول، يف حالة          

احملاكمة والنظر يف إمكانية العمل بتدابري بديلة عن احلبس، من مثل ما هو وارد يف قواعد                
اليت وافقت عليهـا   ) قواعد طوكيو (األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري السجنية        

ينبغـي تعزيـز    كما  . سيما يف حالة القصَّر    ، وال ٤٥/١١٠اجلمعية العامة مبوجب القرار     
  .الرقابة القضائية على فترة احلبس االحتياطي

وينبغي للدولة الطرف اختاذ تدابري عاجلة جلعل ظـروف االحتجـاز يف خمـافر                
الشرطة والسجون وغريها من مراكز االحتجاز متماشية مع القواعد النموذجية الـدنيا            

) ٢٤-د( جيم ٦٦٣ قراريه ملعاملة السجناء اليت أقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف 
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه اخلصوص، مبا يلي). ٦٢-د (٢٠٧٦و
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اعتماد خطة لتحسني البنية التحتية ملخافر الشرطة والسجون يف البلـد             )أ(  
  من أجل ضمان ظروف العيش الكرمي للمحبوسني؛ 

و الـصحة   ضمان عدد كاف من األخصائيني الطبيني، مبن فيهم أخصائي          )ب(  
  العقلية، من أجل تأمني عناية طبية جيدة للمحبوسني؛ 

توفري مكان لالستقبال والعالج الطيب النفـسي املالئـم للمحبوسـني             )ج(  
  احملتاجني إلشراف وعالج الطب النفسي؛

سيما فئـة    مضاعفة اجلهود ملكافحة التميز ضد الفئات املستضعفة، وال         )د(  
  ومغايري اهلوية اجلنسية؛يل اجلنسي مزدوجي املاملثليات واملثليني و

عدم اللجوء إىل احلبس االنفرادي إال كملجأ أخري، وألقصر وقت ممكن،   )ه(  
  .وحتت إشراف صارم، وبإمكانية الرقابة القضائية

   حتت اإلكراهاملنتزعةاإلفادات     
 من  ٩٠  املادة من أحكام تعرب اللجنة عن قلقها من املعلومات اليت تفيد أنه بالرغم             )٢٠(

 عدم جواز انتزاع الشرطة إفادات من شخص رهن         اليت تنص على  قانون اإلجراءات اجلنائية    
كمـا  . تزال الشرطة يف الواقع تنتزع اإلفادات حتت التعذيب أو بإساءة املعاملة   االحتجاز، ال 

.  كأدلـة إثبـات    يساور اللجنة القلق من كون حماكم الدولة تستخدم هذه اإلفادات أحياناً          
 على  تتعلق مبحاكمة موظفني ومعاقبتهم   ور اللجنة القلق أيضاً من عدم وجود معلومات         ويسا

  ).١٥ و١٠ و٤ و٢املواد  ( هبذه الطريقةانتزاع إفادات
ينبغي للدولة الطرف اختاذ التدابري الالزمة لضمان عدم مقبولية اإلفادات املنتزعة             

.  مـن االتفاقيـة    ١٥حكام املـادة    أل وفقاً   حتت التعذيب أمام احملاكم يف مجيع الدعاوى،      
 عدم مقبولية األدلـة احملـصل عليهـا    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل عملياً    

بالتعذيب، وأن توافيها مبعلومات عما إذا كانت جرت حماكمة ومعاقبة أي موظف علـى              
تزاع حصوله على إفادات هبذه الطريقة، وكذا أمثلة للدعاوى اليت حكم ببطالهنا بسبب ان   

كما ينبغي للدولة الطرف كفالة تدريب املوظفني املكلفني بإنفـاذ          .  حتت التعذيب  اتإفاد
القوانني والقضاة واحملامني على أساليب كشف حاالت اإلفادات املنتزعة حتت التعـذيب            

  .والتحقيق فيها

  العنف ضد املرأة    
ة الطرف ملكافحة العنف ضـد      بالتدابري املختلفة اليت اختذهتا الدول     علماً   حتيط اللجنة   )٢١(

 كما حتـيط  . املرأة، ومنها تعزيز مخسة خمافر شرطة من أجل تسجيل شكاوى العنف املرتيل           
بتنفيذ الربنامج الوطين ملنع العنف اجلنساين والرعايـة الـشاملة لـضحاياه يف سـبع               علماً  

اورها بيد أن اللجنة يـس    . مستشفيات عامة وإدراج احلبس كعقوبة ألعمال العنف األسري       



A/67/44 

109 GE.12-44490 

سيما  القلق من عدم وجود قانون حمدد ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه، وال              
االعتداء اجلنسي والعنف املرتيل ووفيات النساء بسبب العنف، وذلك بالرغم مـن ارتفـاع              

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (معدالته يف الدولة الطرف 
 أجل كفالة تنفيذ تدابري محاية عاجلـة        ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها من       

سيما االعتداء   وفعالة ترمي إىل منع ومكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة، وال           
وينبغي للتدابري املذكورة أن تشمل     . اجلنسي والعنف املرتيل ووفيات النساء بسبب العنف      

ة عليه والقضاء عليـه يف      على وجه اخلصوص اعتماد قانون ملنع العنف ضد املرأة واملعاقب         
أقرب وقت ممكن، وأن تكون متماشية مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد          

 للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        ١٩٩٤ لعام   ١٩املرأة والتوصية العامة رقم     
واسـعة   محالت توعيـة     تنظموينبغي للدولة الطرف أيضاً أن      . املتعلقة بالعنف ضد املرأة   

ودورات تدريبية بشأن منع العنف ضد املرأة والفتاة موجهة إىل املوظفني الذين هلم اتصال          
املرشـدون  ن و ون بإنفاذ القوانني والقـضاة واحملـام      ون املكلف واملوظف(مباشر بالضحايا   

  .وعامة اجلمهور) ن وما إليهمواالجتماعي
 مـن قـانون     ١٠٩املادة  جب  مبوقلق احلظر العام لإلجهاض     ال مع اللجنة   الحظوت  )٢٢(

العقوبات، مبا يف ذلك يف حاالت العنف اجلنسي أو سفاح احملارم أو انعدام فرص بقاء اجلنني، 
مع استثناء وحيد هو الوفاة غري املباشرة للجنني نتيجة تدخل ضروري حلماية األم من خطـر      

بـشكل دائـم    وتنطوي هذه احلالة على تعريض النساء املتـضررات         . حقيقي يتهدد حياهتا  
 عن الصدمة النفسية مع خطر  ناجتاً خطرياًلالنتهاكات املرتكبة يف حقهن، وهو ما خيلف توتراً

وتشري اللجنة بقلق أيضاً إىل تعرض النساء الالئـي         . املعاناة من مشاكل نفسية لفترات طويلة     
 القلـق   ويساور اللجنة .  املشار إليها أعاله إىل العقاب     الظروفيسعني إىل اإلجهاض بسبب     

 أيضاً من رفض تقدمي الرعاية الطبية للنساء الالئي قررن اإلجهاض، وهو ما قد يضر ضـرراً               
وهبـذا  . إنسانية  قاسية وال  معاملة يكون مبثابة  بالصحة البدنية والعقلية للنساء وميكن أن        بالغاً

باب املعىن، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من استمرار حاالت اإلجهاض السري من بني األس             
كما تشري اللجنة بقلق إىل احتمال حتقيق أجهزة الدولة         . الرئيسية للوفيات يف صفوف النساء    

وتشري اللجنة بقلق   . الطرف مع الطبيب الشخصي ومعاقبته على ممارسة اإلجهاض العالجي        
أيضاً إىل إبالغ العاملني الطبيني عن حاالت اإلجهاض اليت يعلمون عنها يف إطار السر املهين،               

  ).١٦ و٢املادتان (كل ينتهك أخالقيات املهنة بش
حتث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاهتا املتعلقة باإلجهاض، على النحو   

الذي أوصى به كل من جملس حقوق اإلنسان واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان واللجنـة         
االجتماعية والثقافية يف   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة احلقوق االقتصادية و         

توصياهتا اخلتامية، وعلى دراسة إمكانية األخذ باستثناءات إضافية للحظر العام لإلجهاض، 
. سيما يف حاالت اإلجهاض العالجي واحلمل الناتج عن االغتصاب أو سفاح احملـارم    وال

ن تكفـل   ووفقاً للمبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، يتعني على الدولة الطـرف أ           
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العالج الفوري وغري املشروط لألشخاص الذي يسعون إىل احلصول على الرعاية الطبية            
وينبغي للدولة الطرف أيضاً اختاذ تدابري للحفاظ على سرية العالقة بني الطبيب            . العاجلة

  .ومريضه عندما يكون سبب املساعدة الطبية هو املضاعفات النامجة عن اإلجهاض

  االجتار باألشخاص    
تقر اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف التصدي لالجتار باألشخاص والـيت               )٢٣(

تشمل إنشاء جلنة مشتركة بني املؤسسات ملنع االجتار باألشخاص ومكافحتـه، ووحـدات             
متخصصة يف أمانة الطفولة واملراهقة وأمانة املرأة، ومركز الرعاية الشاملة لـضحايا االجتـار      

وتشري اللجنة باهتمام إىل    . اغة مشروع قانون ملكافحة االجتار باألشخاص     باألشخاص، وصي 
فتح مركز إقامة مؤقتة لضحايا االجتار، لكنها تالحظ أن الطاقة اإليوائية للمركـز املـذكور          

ويساور اللجنة القلق من استمرار باراغواي      . يستقبل إال اإلناث من الضحايا     حمدودة وأنه ال  
ار باألشخاص وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات شـاملة عـن      وعبور لالجت  أبلَد منش 

  ). ١٦ و١٠ و٢املواد  (القضايا هذه يفقضايا االجتار وكذا األحكام الصادرة 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء حتقيق فوري وحمايـد وشـامل يف مجيـع                 

على ارتكاهبم جرميـة  االدعاءات املتعلقة باالجتار باألشخاص وحماكمة الفاعلني ومعاقبتهم    
وينبغي للدولة الطرف أن تواصل تنظيم محالت توعية يف مجيع أحنـاء            . االجتار باألشخاص 

البلد، وتوفري برامج مناسبة ملساعدة ضحايا االجتار ومتكينهم من التعايف وإعادة إدماجهم،            
جـرة،  وتوفري التدريب ملوظفي إنفاذ القوانني، والقضاة واملدعني العامني، ومـوظفي اهل          

. وشرطة احلدود بشأن أسباب وعواقب وانعكاسات االجتار وغريه من أشكال االستغالل          
 لتنفيذ اخلطة الوطنيـة ملنـع       وينبغي للدولة الطرف على وجه اخلصوص أن تبذل جهوداً        

االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني والقضاء عليه ولتخصيص املوارد البشرية          
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها إلنـشاء          . ذلكواملالية الالزمة ل  

سبل وآليات للتعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلدان املصدر والعبور واملقصد ملنـع             
  .حاالت االجتار باألشخاص والتحقيق فيها واملعاقبة عليها

  اسطنبولالتدريب وتطبيق بروتوكول     
لومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف بشأن برامج تـدريب          باملع علماً   حتيط اللجنة   )٢٤(

القوات املسلحة واملدعني العامني وأفراد الشرطة الوطنية، لكنها تعرب عن أسـفها لنـدرة              
املعلومات املتاحة عن تقييم الربامج املذكورة ومدى فعاليتها يف احلد من حاالت التعـذيب              

دم وجود معلومات عن التدريب على دليـل        وتعرب عن أسفها خاصة من ع     . وسوء املعاملة 
التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            

لفائدة املوظفني املكلفني بـالتحقيق يف حـاالت التعـذيب          ) اسطنبولبرتوكول  (أو املهينة   
  ).١٠املادة (وحتديدها ومعاجلتها 
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  :ف القيام مبا يليينبغي للدولة الطر  
أن تواصل برامج التدريب اليت هتدف إىل ضمان إدراك كافة املـوظفني              )أ(  

سيما أفراد الشرطة وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني،           العموميني كافة، وال  
   ألحكام االتفاقية؛اً تاماًكإدرا

ى تأثريها يف احلـد     أن تقّيم مدى كفاءة الربامج التدريبية والتثقيفية ومد         )ب(  
  من حاالت التعذيب وإساءة املعاملة؛

أن تضع خطة لتدريب مجيع املوظفني املكلفـني بـالتحقيق يف حـاالت              )ج(  
التعذيب وحتديدها، مبن فيهم حمامو املساعدة القانونية واألطباء واألطباء النفسيون، مـن            

  . وتطبيقه عملياًاسطنبولأجل التعريف مبضمون بروتوكول 

   الضرر، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيلجرب    
باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف بشأن التعويضات املالية  علماً  حتيط اللجنة   )٢٥(

اليت منحت لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها التعذيب، اليت حدثت خالل الفتـرة              
 من عدم تلقي أية معلومات عـن        وتعرب اللجنة عن أسفها   . ١٩٨٩ إىل   ١٩٥٤املمتدة من   

وتعـرب  . اختاذ تدابري إلعادة تأهيل هؤالء الضحايا، من مثل املساعدة النفسية أو التـدريب  
بعـد  اللجنة عن أسفها من الغياب التام للمعلومات بشأن تدابري جرب ضرر ضحايا التعذيب              

  ). ١٤املادة ( فترة الدكتاتورية انتهاء
ضحايا الذي حلق ب  ضرر  الاذ التدابري املالئمة جلرب     ينبغي للدولة الطرف ضمان اخت      

 وإعادة تأهيلهم علـى      ومناسباً  عادالً التعذيب وسوء املعاملة، مبا يف ذلك منحهم تعويضاً       
  .أكمل وجه ممكن

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبـل بيانـات      
 الضحايا جرباً الذي حلق ب  ضرر  ال مت فيها جرب     إحصائية ومعلومات كاملة عن احلاالت اليت     

  .، مبا يف ذلك التحقيق مع املسؤولني ومعاقبتهم وتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهمكامالً

  العنف ضد األطفال    
جدون مـع   وبالتدابري املتخذة ملنع العقوبة البدنية لألطفال الذين ي        علماً   حتيط اللجنة   )٢٦(

باملعلومات اليت قـدمها وفـد       علماً   كما حتيط اللجنة  .  اإليواء أمهاهتم احملبوسات ويف مراكز   
بيـد أن اللجنـة     . الدولة الطرف بشأن وجود مشروع مضاد لقانون حظر العقوبة البدنيـة          

  ). ١٦املادة (يساورها القلق من عدم حظر العقوبة البدنية يف الوسط املرتيل 
 يف مجيع    صرحياً طفال حظراً توصي اللجنة الدولة الطرف حبظر العقوبة البدنية لأل         

  .الظروف، حىت يف الوسط املرتيل
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  ني األصليالسكانمحاية     
 ألحكام وقرارات    امتثاالً بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف سلفاً      علماً   حتيط اللجنة   )٢٧(

. منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلقة حبماية الشعوب األصلية داخـل إقليمهـا      
أيضاً بالتدابري املتخذة بتعاون مع منظمة العمل الدولية ملكافحة اسـتغالل       علماً   يط اللجنة وحت

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من املعلومـات الـواردة بـشأن             . العمال من هذه الشعوب   
 يف باراغواي، وهو ما يرقى إىل معاملة ني األصليالسكاناستمرار حاالت استغالل العمال من   

  ). ١٦املادة ( تنتهك االتفاقية إنسانية ال
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة للقـضاء علـى مجيـع        

كما ينبغي للدولـة الطـرف أن تنفـذ         . ني األصلي السكانأشكال استغالل العمال من     
 بالكامل ويف فترة زمنية معقولة مجيع أحكام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان اليت            

  .ني األصليالسكانتلزمها باختاذ تدابري حلماية 
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع هذا التقرير املقـدم إىل                 )٢٨(

اللجنة وكذلك مالحظاهتا اخلتامية، وذلك عن طريق املواقع الرمسية على اإلنترنت ووسـائط             
  .اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

 / تـشرين الثـاين   ٢٥ إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف أجل أقـصاه           وتطلب اللجنة   )٢٩(
إتاحـة   )أ: (، معلومات عن متابعتها لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن مـا يلـي    ٢٠١٢ نوفمرب
وإجراء حتقيقات سريعة وحمايـدة وفعالـة؛        )ب(الضمانات القانونية للمحتجزين؛     وتعزيز

ب وغريها من ضروب سوء املعاملة الواردة يف وحماكمة املشتبه يف ارتكاهبم أعمال التعذي      )ج(
وعالوة على ذلك، تطلب اللجنة .  من هذه الوثيقة ومعاقبة املسؤولني عنها١٨ و١١الفقرتني  

معلومات عن متابعة التدابري املتخذة ملنع االجتار باألشخاص ومكافحته والقضاء عليه الواردة            
  . من هذه الوثيقة٢٣يف الفقرة 

 ٢٥ة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري السابع يف أجل أقـصاه        وتدعو اللجن   )٣٠(
وهلذا الغرض، ستحيل اللجنة إىل الدولة الطرف، يف الوقـت          . ٢٠١٥نوفمرب  /تشرين الثاين 

تقـدمي  باملناسب، قائمة من األسئلة قبل تقدمي التقرير، بالنظر إىل أن الدولة الطرف قد قبلت               
  .جراء االختياري لتقدمي التقاريرتقاريرها إىل اللجنة وفق اإل

  النكا سري  -٥٩
النكا اجلامع لتقريريها الـدوريني الثالـث والرابـع          نظرت اللجنة يف تقرير سري      )١(
)CAT/C/LKA/3-4 (   تـشرين الثـاين    ٩ و ٨، املعقودتني يف    ١٠٣٣ و ١٠٣٠يف جلستيها / 

 ١٠٥٢ و ١٠٥١ و ١٠٥٠ واعتمدت يف جلساهتا     ،)١٠٣٣ و CAT/C/SR.1030 (٢٠١١ نوفمرب
)CAT/C/SR.1050 ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ و ٢٢، املعقودة يف    )١٠٥٢ و ١٠٥١ و ،

  .املالحظات اخلتامية التالية
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  مقدمة  - ألف    
لتقرير اجلامع لتقريريها الدوريني الثالث والرابع،      االنكا   ترحب اللجنة بتقدمي سري     )٢(

لكن اللجنة تأسف ألن    .  تقدمي التقارير  الذي يتبع بصورة عامة املبادئ التوجيهية للجنة بشأن       
التقرير يفتقر إىل بيانات إحصائية ومعلومات عملية عن تنفيذ أحكام االتفاقية وألن تقدميـه              

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أُجري مع الوفد وللردود اليت قُدمت            . تأخر بسنتني 
  .افيةشفهياً أثناء النظر يف التقرير وللبيانات اخلطية اإلض

  اجلوانب اإلجيابية  - باء    
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر يف تقريرها الدوري الثاين، علـى               )٣(

  :الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها
األطفال وبغـاء    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع        )أ(  

  ؛٢٠٠٦سبتمرب /د اإلباحية، يف أيلولاألطفال واستغالل األطفال يف املوا
 /اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، يف أيلـول              )ب(  
  .٢٠٠٦ سبتمرب

ومـن  الدولة الطرف من أجل إصالح تشريعاهتا،       بذلتها  اجلهود اليت   ب اللجنة   وتنوه  )٤(
  :ما يليذلك 

 املرتيل، الذي ينص على إصدار       املتعلق مبنع العنف   ٣٤اعتماد القانون رقم      )أ(  
  ؛٢٠٠٥ يف عام ،أوامر قضائية حلماية األطفال والنساء

قضى، يف مجلـة أمـور      ، الذي   ١٦رقم  ) املعدل(اعتماد قانون العقوبات      )ب(  
جتنيد األطفال يف الرتاعات املسلحة واستخدامهم يف عمالة األطفال، واالجتار          أخرى، بتجرمي   

  .٢٠٠٦اإلباحية، يف عام هبم واستغالهلم يف املواد 
وترحب اللجنة أيضاً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف بشأن السياسات واإلجراءات    )٥(

  :ما يليومن ذلك اجلارية، 
  ؛)٢٠١٥-٠٢٠١٠(اعتماد خطة عمل وطنية خاصة باألطفال   )أ(  
إجراء مشاورات مع منظمات اجملتمع املدين بشأن العناصـر الـيت يـتعني               )ب(  
 االهتمام ها يف مشروع خطة العمل الوطنية اخلاصة حبقوق اإلنسان، اليت ستتضمن جمال    إدراج

  منع التعذيب؛املتمثل يف 
  .٢٠١٠مايو /إنشاء اللجنة املعنية بالدروس املستفادة واملصاحلة يف أيار  )ج(  
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم    

  ب وسوء املعاملةاالدعاءات املتعلقة بانتشار استخدام التعذي    
ل وانتهاء الـرتاع    ي حترير التام  منوررغم الظروف اجلديدة السائدة بعد اهنزام حركة          )٦(

 عاماً تقريباً، ورغم التزام الدولة الطرف علناً إزاء اللجنة          ٣٠البلد ملدة   أهنك  العسكري الذي   
تندرج يف إطار ة مسألباعتبار ذلك التعذيب ممارسة  سياسة عدم التسامح مطلقاً مع تنتهجبأن 

سياسة الدولة وممارستها، ما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء االدعاءات املتواصلة واملتسقة             
اليت تتعلق بانتشار استخدام التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو               

اعترافات أو معلومات   سيما هبدف انتزاع     ، ال احملتجزين احتياطياً املهينة يف حق املشتبه فيهم      
ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب التقارير اليت تفيـد   . اجلنائيةالدعاوى  منهم الستخدامها يف    

بأن أفعال التعذيب وسوء املعاملة اليت ترتكبها جهات حكومية فاعلة، وهي اجليش والشرطة،          
زالـت   ، وما ٢٠٠٩ مايو/ظلت متواصلة يف أجزاء عديدة من البلد بعد انتهاء الرتاع يف أيار           

  ).١٥ و١١ و٤ و٢املواد  (٢٠١١حتدث يف عام 
على سبيل االستعجال، اختاذ تـدابري فوريـة        ،  تطلب اللجنة من الدولة الطرف      

وفعالة للتحقيق يف مجيع أفعال التعذيب وسوء املعاملة ومالحقة املسؤولني عنها ومعاقبتهم            
عـدم جلـوء    ة الطرف إىل ضمان     كما تدعو الدول  . بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعاهلم    

وفضالً عـن هـذه     .  إىل ممارسة التعذيب   املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وأفراد اجليش     
لبس فيه احلظـر املطلـق       التدابري، ينبغي للدولة الطرف أن تؤكد من جديد بوضوح ال         

ار للتعذيب وأن تدين علناً ممارسات التعذيب، على أن تقترن هذه اإلدانة بتوجيـه إنـذ              
واضح مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه األفعال أو يتواطأ أو يشارك بـأي شـكل    
آخر يف ممارسة التعذيب سيكون مسؤوالً مسؤولية شخصية أمام القانون عن مثل هـذه              

  .األفعال وسيخضع للمالحقة اجلنائية ولعقوبات مناسبة
 ٢ من املـادة     ٢ة  وتذكِّر اللجنة باحلظر املطلق للتعذيب املنصوص عليه يف الفقر          

ال جيوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سـواء           " أنه من االتفاقية، اليت جاء فيها    
أكانت هذه الظروف حالة حرب أو هتديداً باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية  

لة ، كما تذكِّر ببيان ممثل الدو     "حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب       
  . من جديده املسألةالطرف الذي يؤكد هذ

  الضمانات القانونية األساسية    
باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطـرف بـشأن مـضمون        علماً   يف حني حتيط اللجنة     )٧(

) ٢٠٠٧الصادرة مـن جديـد يف عـام          (٢٠٠٦يوليه  / متوز ٧التوجيهات الرئاسية املؤرخة    
، )٢٠ لفالقانون املتعلق باألمر الوزاري رقم أ     (احتياطياً  ن  والقواعد املتعلقة باألشخاص احملتجزي   

 مبن فـيهم    توفر يف الواقع جلميع احملتجزين،     تعرب اللجنة عن قلقها البالغ ألن الدولة الطرف ال        
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. احملتجزون مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب، كافة الضمانات األساسية منذ بداية احتجازهم      
زال املـشتبه   ي ، ال ٢٠٠٦ مضمون التوجيهات الرئاسية لعام      ويساور اللجنة القلق ألنه رغم    

قانوين يف إخبار فرد من أفراد أسـرهم        الق  احتياطياً حمرومون من احل   فيهم جنائياً احملتجزون    
ويفتقر قانون اإلجـراءات    . باالعتقال أو يف االستعانة على وجه السرعة مبحام من اختيارهم         

أساسية أخرى، مثل احلق يف االستعانة مبحام حيضر كـل          اجلنائية أيضاً إىل ضمانات قانونية      
استجواب ويف احلصول على مساعدة مترجم فوري واحلق يف االتصال احملاط بالسرية بـني              

وتالحظ اللجنة بقلق أن احلصول على خدمات طبيب أمر ُيتـرك لتقـدير             . احملامي وموكله 
قها إزاء التقارير اليت تفيـد      وتعرب أيضاً عن قل   . موظف الشرطة املسؤول عن مركز الشرطة     

 املشتبه فيه أمام قاض خالل املهلة اليت يـنص عليهـا القـانون وبـأن             تقدم بأن الشرطة ال  
 .حيصلون يف أغلب األحيان على معلومات كافية بـشأن حقـوقهم           األشخاص املتهمني ال  

ولة؛ وإزاء  برنامج للمساعدة القانونية ترعاه الد    عدم وجود   تعرب اللجنة عن قلقها إزاء       كما
عـدمي  اإلحضار أمـام احملكمـة      جتعل أمر   تنوع احلواجز املؤسسية والتقنية واإلجرائية اليت       

  ).٢ املادة( الفعالية
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة وفعالة لكي تكفل، يف القـانون ويف                

. حتجازهموىل ال الوهلة األ املمارسة، توفري مجيع الضمانات القانونية جلميع احملتجزين منذ         
ويشمل هذا، باألخص، حقوق كل حمتجز يف أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله، مبا فيها أي هتـم                
موجهة إليه؛ ويف احلصول بسرعة على خدمات حمام والتـشاور معـه علـى انفـراد،                
واالستفادة، عند احلاجة، من املساعدة القانونية وكذلك من فحص طيب مستقل، على يد             

إذا أمكن؛ ويف إعالم أحد األقارب واحلصول على معلومات بـشأن           طبيب من اختياره    
واحلـصول علـى    معه  حقوقه؛ ويف االستعانة مبحام حيضر كل استجواب جتريه الشرطة          

املثول بسرعة أمام قاض وأن تستعرض حمكمـة مـشروعية           مساعدة مترجم فوري؛ ويف   
  .للصكوك الدولية وفقاً احتجازه،
فل، عند إحضار الشرطة للمشتبه فـيهم أمـام         وينبغي للدولة الطرف أن تك      

احملاكم، أن يسأل القضاة دائماً عما إذا كان املشتبه فيه قد تعرض للتعذيب أو سـوء                
تكفـل حـرص    وينبغي للدولة الطـرف أن      . املعاملة على يد الشرطة وقت احتجازه     

وظفـو  سيما املوظفون القضائيون الطبيون وأطباء السجون وم        املوظفني احلكوميني، ال  
السجون والقضاة الذين لديهم أسباب لالشتباه يف وقوع عمل من أعمال التعذيب أو             

شتبه يف وقوعه أو ُيدعى وقوعـه       يأي عمل من هذا القبيل      على تسجيل   سوء املعاملة،   
  . بذلكالسلطات املعنيةوعلى إبالغ 

  مراكز االحتجاز السرية    
ذي ينفي بشدة مجيع االدعاءات املتعلقة      النكا وال  رغم البيان الذي أدىل به وفد سري        )٨(

النكا، فإن اللجنة تشعر بقلق بـالغ        يف أراضي سري  معلن عنها   بوجود مرافق لالحتجاز غري     
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بسبب التقارير اليت وردت من مصادر غري حكومية وتفيد بوجود مراكز سـرية لالحتجـاز               
ـ تديرها املخابرات العسكرية واجلماعات شبه العسكرية الـسريالنكية          عمليـات  دعي أن   ي

  ).١١ و٢املادتان (قد ارتكبت فيها قسري وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء  اختفاء
 أي شخص يف أي مركـز احتجـاز         عدم احتجاز ينبغي للدولة الطرف ضمان       

وينبغي للدولة الطـرف    . يف حد ذاهتا انتهاكاً لالتفاقية    تشكل  سري، مبا أن هذه املراكز      
عن السلطة اليت أنشئ مبوجبـها      أن تبحث   ن هذا النوع و   وجود أي مرافق م    حتقق يف  أن
وينبغي للدولة الطـرف أن تـضمن       . عن هذه املرافق والسلطات   تكشف   أنمنها و  أي

ثبـت  كل مـن ي    املرافق ومساءلة    إزالةوينبغي هلا تدمري    . اإلعالن عن نتائج التحقيقات   
  .تورطه يف األمر

  حاالت االختفاء القسري    
جنة باحلكم الذي أصدرته احملكمة العليا يف الدولـة الطـرف يف            يف حني ترحب الل     )٩(

، سؤول عن معسكر اجليش يف بالنتني بوينـت       املوظف  املقضية كانباتيبيلي ماشافالفان ضد     
، والذي جاء فيه أن االختفاء القسري ميكـن         )٢٠٠٥ (نكومايل وثالثة أشخاص آخرين   يوتر

يتجلى  التعليل ال أن هذا   بقلق  الحظ اللجنة   من الدستور، ت  ) ٤(١٣أن يشكل انتهاكاً للمادة     
وتالحظ اللجنة أيضاً أن االختفاء القسري ليس جرمية منفصلة         . يف القرارات األحدث عهداً   

النكا وأن إدانة أفعال من هذا القبيل تكون علـى أسـاس            مبوجب القانون اجلنائي يف سري    
.  واالحتجاز غري املـشروع    جرائم أخرى يف قانون العقوبات، مبا فيها اخلطف واالختطاف        

 حالة جديدة من االختفاء القسري أحاهلا الفريـق         ٤٧٥وتعرب اللجنة عن قلقها ألن هناك       
العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي إىل الدولة الطرف يف إطـار إجرائـه               

اجليش  من أفراد، وادعاءات بأن مرتكبيها املزعومني هم ٢٠١٠-٢٠٠٦العاجل خالل الفترة 
وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً     . والشرطة ودائرة التحقيقات اجلنائية واجلماعات شبه العسكرية      

بسبب التقارير اليت تفيد بأن الصالحيات الواسعة املمنوحة مبوجـب تـشريعات مكافحـة              
 ١١ و ٢املواد  (اجلديدة  كبري من حاالت االختفاء القسري      العدد  هذا ال اإلرهاب سامهت يف    

  ).١٦ و١٣ و١٢و
  :ينبغي للدولة الطرف  
يف  االختفـاء القـسري      جتـرمي أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان         )أ (  
  احمللي؛ قانوهنا

أن تضمن إجراء حتقيقات شاملة وفعلية يف حاالت االختفاء القـسري،             )ب (  
  ؛ومالحقة املشتبه فيهم ومعاقبة من ثبتت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة جرائمهم

 أي شخص عاىن أضراراً كنتيجة مباشـرة الختفـاء          حصولأن تضمن     )ج (  
  قسري على معلومات بشأن مصري الشخص املختفي، وعلى تعويض عادل ومناسب؛
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أن تعتمد تدابري لتوضيح حاالت االختفاء القسري املعلقة واالسـتجابة            )د (  
ختفاء القسري أو غري الطوعي لطلب الزيارة الذي تقدم به الفريق العامل املعين حباالت اال

)A/HRC/16/48 ٤٥٠، الفقرة.(  
وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية              

  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  تدابري مكافحة اإلرهاب    
 ٣١  يف  طال أمدها  اليتيف حني تالحظ اللجنة قرار الدولة الطرف رفع حالة الطوارئ             )١٠(

إهناء حالـة الطـوارئ     من   ساعة   ٢٤، تعرب اللجنة عن قلقها ألنه قبل        ٢٠١١أغسطس  /آب
وتشعر اللجنة بالقلق   . ١٩٧٩ لعام   ٤٨صدرت لوائح جديدة مبوجب قانون منع اإلرهاب رقم         

ـ              خاص إزاء الطابع الشامل هلذه اللوائح، اليت تقيد بدون مربر الضمانات القانونية اخلاصة باألش
املشتبه فيهم أو املتهمني بارتكاب جرمية إرهابية أو جرمية ذات صلة باإلرهاب، مثلما أشار إىل               

وتالحـظ  . ذلك كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب            
ـ   ) ٤٠الفصل  ( من قانون األمن العام      ١٢ادة  اللجنة استمرار الرئيس يف التذرع بامل      ل مـن أج

 ٢٥السماح للقوات املسلحة باالحتفاظ بسلطات الشرطة يف مجيع املقاطعات البالغ عـددها             
هذا الصدد، تالحظ اللجنـة      ويف. )١()٢٠١١أغسطس  / آب ٦األمر الرئاسي املؤرخ    (مقاطعة  

بقلق أنه بعد انقضاء فترة حالة الطوارئ، يبدو أن الضمانات احملـدودة الـواردة يف الئحـة                 
، اليت كانت تطبق يف حاالت االعتقال       ٢٠٠٥ لعام   ١رقم  )  وسلطات متفرقة  أحكام(الطوارئ  

اجلديدة لقانون منع اإلرهـاب      تعد سارية املفعول مبوجب اللوائح      مل على يد القوات املسلحة،   
القوات املسلحة، كان جيب تسليمه      على سبيل املثال، عند اعتقال شخص على يد أحد أفراد         (

  ).١٦ و٢املادتان ) (عة سا٢٤إىل الشرطة يف غضون 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام الضمانات القانونية األساسية وأن تتخـذ              

مجيع التدابري الضرورية لضمان مواءمة تدابريها التشريعية واإلدارية وغريها من التـدابري            
  .٢ادة  من امل٢سيما مع أحكام الفقرة  مبكافحة اإلرهاب مع أحكام االتفاقية، وال املتعلقة

  االعترافات املنتزعة باإلكراه    
بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية         علماً   يف حني حتيط اللجنة     )١١(

تـزال تـشعر     ، فإهنا ال  ١٩٨٥األدلة املنتزعة عن طريق التعذيب، مبوجب قانون األدلة لعام          
اليت حيصل عليها أفراد الشرطة     بالقلق ألن قانون منع اإلرهاب يسمح بقبول مجيع االعترافات          

، ويضع على عاتق املتـهم عـبء        )١٦ املادة(من رتبة مساعد مدير الشرطة أو رتبة أعلى         
كما تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء        )). ٢(١٧ املادة(اإلثبات بأن االعتراف منتزع باإلكراه      

اب، فـإن األدلـة     اليت تفيد بأنه يف معظم القضايا املرفوعة مبوجب قانون منع اإلره           التقارير
الوحيدة اليت ُيعتمد عليها هي االعترافات اليت حيصل عليها مساعد مدير الشرطة أو موظـف    
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بالتقارير اليت توثق حاالت فردية للتعـذيب       كذلك  بقلق   علماً   وحتيط اللجنة . ذو رتبة أعلى  
م الضحايا بشكل عـشوائي، العتقـاهل  خيتارون  أفراد الشرطة   يدعي أن   وسوء املعاملة حيث    
، وإخضاعهم الحقـاً للتعـذيب      من الصحة أساس هلا    يتبني أهنا ال    هتم واحتجازهم بسبب 

  ).١٦ و١٥ و١١ و٢املادة (سوء املعاملة بغية انتزاع اعتراف بشأن تلك التهم  أو
أي أدلة ُيحصل عليها    تتوخى نصاً صرحياً يستبعد اللجوء إىل       ينبغي للدولة الطرف أن       

التشريعات، مبا فيها تـشريعات مكافحـة اإلرهـاب،         واءمة  مكنتيجة للتعذيب وأن تضمن     
  .االتفاقية  من١٥املتعلقـة باألدلـة املقدمة يف اإلجراءات القضائية مع أحكام املادة 

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً أن يسأل القاضي مجيع احملتجزين عما إذا               
وينبغي للدولة الطرف ضمان    . لسوء املعاملة أو التعذيب خالل احتجازهم      تعرضوا أم ال  

مر بإجراء فحوصات طبية مستقلة مىت طلب مشتبه فيه فحصاً من هذا            األالقضاة  إصدار  
القبيل يف احملكمة وأن ُتجرى حتقيقات فورية ونزيهة كلما كان هناك سـبب يـدعو إىل                

 سيما يف القضايا اليت يكون فيهـا الـدليل         االعتقاد بوقوع عمل من أعمال التعذيب، ال      
وينبغي أن يستبعد القاضي هذه التصرحيات إذا طلب املشتبه       . عترافالالوحيد املقدم هو ا   

وينبغي أن حيصل احملتجزون على نسخة      . فيه ذلك يف احملكمة وأيد الفحص الطيب ادعاءه       
  .نسخة من التقرير نفسهاحلصول على تقرير طيب ووضع تؤكد طلبهم 

  تسجيل مجيع احملتجزين    
ملا جاء يف التقرير األساسي للدولة الطرف، فقد ُسجن سنوياً         وفقاً   جنة أنه تالحظ الل   )١٢(

 ٦٠ ٠٠٠ شخص، منهم أكثر مـن       ٨٠ ٠٠٠ أكثر من    ٢٠٠٥-٢٠٠٠على مدى الفترة    
 وفد  قدمهاوإىل جانب هذا، وحسب املعلومات اخلطية اإلضافية اليت         . ُيدانوا أبداً   مل شخص

النكا مبوجب أوامر لالحتجاز اإلداري      يف سري  شخصاً حمتجزاً    ٧٦٥الدولة الطرف، هناك    
خيـص حـاالت     فيماسجل مركزي   يوجد    لكن ال  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١حىت  

وتذكّر اللجنة بقلق بأنه استجابة للتحقيق      . قانون منع اإلرهاب  اليت جرت يف إطار     االحتجاز  
ـ    A/57/44( من االتفاقية    ٢٠السري للجنة مبوجب املادة      ، )١٩٥ إىل   ١٢٣ن  ، الفقـرات م

تبـّين اآلن أن   أخربت الدولة الطرف اللجنة بإنشاء سجل مركزي حموسب للشرطة، لكـن            
  ).١٦ و١١ و٢املواد (حيدث   ملذلك

  :ينبغي للدولة الطرف  
ميع األشـخاص املـشتبه فـيهم يف إطـار     التسجيل الفوري جل  ضمان    )أ (  

تـهم  الند اعتقاهلم أو توجيه     نائية، منذ ساعة القبض عليهم وليس فقط ع       اجلتحقيقات  ال
  إليهم رمسياً؛
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استحداث سجل مركزي على الفور يشمل مجيع األشخاص احملتجـزين            )ب (  
مراكز إعادة "بشكل رمسي، مبن فيهم األشخاص احملتجزون يف السجون ومراكز الشرطة و

  ، إىل جانب األشخاص احملتجزين مبوجب قانون منع اإلرهاب؛"التأهيل
  . جبميع احملتجزين وأماكن االحتجازنشر قائمة  )ج (  

املدافعون عن حقوق اإلنسان وحمامو الدفاع والصحفيون وغريهم من العناصر الفاعلة يف                
  اجملتمع املدين املعرضون للخطر

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت جاء فيها أن املدافعني عن حقوق اإلنسان                 )١٣(
اصر الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبن فيهم الناشطون السياسيون         وحمامي الدفاع وغريهم من العن    

والنقابيون والصحفيون يف وسائط اإلعالم املستقلة، كانوا مستهدفني دون غريهم بأعمـال            
واملضايقة مبا يف ذلك التهديدات بالقتل واالعتداءات اجلـسدية والتـهم لـدوافع             التخويف  
عن أفعال الترهيب واالنتقام يتمتعـون      سؤوليتهم  الذين يدعى م  وتأسف اللجنة ألن    . سياسية

وتشري اللجنة بأسف إىل أن الدولة . باإلفالت من العقاب يف العديد من احلاالت على ما يبدو       
تستطع تقدمي معلومات كافية عن احلوادث املعينة اليت حققت فيها اللجنة، مبا فيها               مل الطرف

تيسيناياغام، وحماميني مثل   . س. كناليغودا وج قضايا صحفيني مثل بوداال جايانتا وبراغيت إ      
، تلقت اللجنة من بعض األفراد املعنيني عدداً        ذلكونتيجة ل . وليامونا وأميتا أرياراننت  . س. ج

وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق بسبب املعلومـات       . اليت تضمنت معلومات متضاربة   الرسائل  من  
ت على موقعها اإللكتروين جـاء فيهـا أن         الواردة اليت تفيد بأن وزارة الدفاع نشرت مقاال       

وتشعر اللجنة بالقلق ألن مقاالً من هذه    . للبلد" خونة"احملاميني الذين يدافعون عن األفراد هم       
، تضمن أمساء وصور    "خونة بعباءات سوداء يكتسون ومع أمثاهلم جيتمعون      "املقاالت، بعنوان   

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢واد امل(االعتداء عليهم مخسة حماميني، مما يعرضهم خلطر 
  :ينبغي للدولة الطرف  
أن تضمن محاية مجيع األشخاص، مبن فيهم األشخاص الذين يرصـدون             ) أ(  

 أو العنـف  التخويـف حقوق اإلنسان ويناهضون التعذيب واإلفالت من العقاب، مـن     
  كنتيجة ألنشطتهم؛

الحقـة،  أن تتخذ تدابري فورية وفعالة، مبا فيها إجراءات التحقيـق وامل            ) ب(  
حقـوق اإلنـسان واحملـاميني    عن ملعاجلة الشواغل املتعلقة بالبيئة املعادية جداً للمدافعني  

  .النكا سرييف اجملتمع املدين يف العناصر الفاعلة وغريهم من والصحفيني 

  ظروف االحتجاز يف مراكز الشرطة والسجون    
إىل احلسرة والظـروف    االكتظاظ اليت تدعو    تشعر اللجنة بالقلق بسبب مستويات        )١٤(

سيما قلة النظافة الصحية واالفتقار إىل الرعاية  السائدة يف مراكز الشرطة والسجون، الالسيئة 
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الطبية وعدم فصل السجناء املدانني عن السجناء احملتجزين رهن احلبس االحتيـاطي وعـدم              
ص املعـين مبـسألة     فصل احملتجزين البالغني عن اجلناة األحداث، مثلما أفاد بذلك املقرر اخلا          

ويف هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم      ). A/HRC/13/39/Add.6 و A/HRC/7/3/Add.6(التعذيب  
تقدمي الدولة الطرف معلومات عن التدابري املتخذة من أجـل حتـسني ظـروف احتجـاز                

  ).١٦ و١١املادتان (األشخاص احملبوسني حبساً احتياطياً واألشخاص املدانني 
  :ينبغي للدولة الطرف  
ظروف االحتجاز يف سجون البلد مع القواعـد الـدنيا          انسجام  ضمان    )أ (  

النموذجية ملعاملة السجناء وقواعد معاملة النساء السجينات والتدابري غري االحتجازيـة           
  ؛)قواعد بانكوك(ات جانيلل

سيما مـن   بذل مزيد من اجلهود حلل مشكلة االكتظاظ يف السجون، ال         )ب (  
  لة لألحكام بالسجن؛خالل وضع أحكام بدي

مواصلة توسيع اهلياكل األساسية للسجون ومراكز احلبس االحتيـاطي،           )ج (  
  مبا فيها تلك اخلاصة باجلناة األحداث؛

اختاذ تدابري فعالة لزيادة مواءمة موارد الرعاية الصحية يف املؤسـسات             )د (  
  .لية اجلودةاإلصالحية، وضمان أن تكون املساعدة الطبية املقدمة للمحتجزين عا

  حاالت الوفاة أثناء االحتجاز    
تشعر اللجنة بالقلق بسبب التقارير الواردة من املنظمات غري احلكومية بشأن حاالت         )١٥(

مباغتة " صدامات"الوفاة أثناء االحتجاز، مبا فيها حاالت قتل الشرطة ملشتبه فيهم جنائياً يف             
 ،٢٠١١-٢٠٠٦خيص الفترة    فيما أنه   وتالحظ اللجنة بقلق  . مزعومة" هروب"أو حماوالت   

تبلغ الدولة الطرف إال عن حاليت وفاة أثناء االحتجاز، وُجزم بأن سبب الوفاة فيهما هـو                 مل
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٠خيص فترة مماثلة ممتدة بني سنيت  فيماغت الدولة الطرف االنتحار، يف حني بلّ

 قيل أهنا ألسباب شـىت   حتجاز   حالة وفاة سنوية أثناء اال     ٦٥يف تقريرها األساسي عن حوايل      
)HRI/CORE/LKA/2008 ٨٩، الصفحة.(  

حتث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق السريع والـشامل واحملايـد يف مجيـع                
احملتجزين، وعلى تقييم املسؤولية احملتملة للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي           وفيات
  .الضحايا حيثما اقتضى األمر ذلك، وعلى معاقبة اجلناة وتعويض أسر  عنهاالسجن

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات بشأن الوفيات أثناء االحتجاز املبلغ عنها،              
تكون شاملة ومصنفة حسب مكان االحتجاز وجنس األشخاص املتوفني وسنهم وأصلهم           

  .العرقي وسبب وفاهتم
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  رصد مرافق االحتجاز    
ات التحري الواسعة اليت حتظى هبا جلنة حقـوق         بصالحي علماً   يف حني حتيط اللجنة     )١٦(

ليها يف  ع واملنصوصالنكا من أجل التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان،          اإلنسان يف سري  
، تشعر اللجنة بالقلق بسبب     ١٩٩٦ لعام   ٢١ من قانون جلنة حقوق اإلنسان رقم        ١١املادة  

 الشرطة واحلكومـة معهـا      هذه اللجنة وعدم تعاون   وقف نشاط   ما جاء يف التقارير بشأن ت     
 لدستور  ١٨ومواردها احملدودة والتحديات اليت تواجه استقالليتها وحيادها كنتيجة للتعديل          

وتشعر اللجنة أيـضاً    . النكا، الذي مينح رئيس الدولة وحده صالحية تعيني أعضائها         سري
لدولية للـصليب   ُيسمح للجنة ا   بالقلق ألنه خالفاً للمعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف، ال        

أو املرافق اليت ُيحتجز فيها املشتبه يف انتمائهم إىل حركة          " مراكز إعادة التأهيل  "األمحر بزيارة   
وتشري اللجنـة بقلـق إىل أن       . توجه إليهم بعد هتم بشكل رمسي       مل  حترير التاميل الذين   منور

اً قد منعت املنظمـات  اإلدارة العسكرية يف خميمات االحتجاز املغلقة اخلاصة باملشردين داخلي      
 مـن   ٢٠٠٩اإلنسانية، مبا فيها األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر، خالل سـنة             

  ).١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (الوصول إىل هذه املخيمات 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إنشاء نظام وطين مستقل لرصد وتفتيش مجيـع               

يها املرافق اليت ُيحتجز فيهـا املـشتبه يف انتمـائهم           أماكن االحتجاز بصورة فعالة، مبا ف     
حركة منور حترير التاميل وخميمات املشردين داخليـاً املغلقـة، وإىل متابعـة نتـائج                إىل

  .املنهجي رصدها
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة لدعم عمل جلنة حقوق اإلنسان              
وينبغي هلا أيضاً أن تقدم معلومات . فيذاً كامالًالنكا، مع ضمان تنفيذ توصياهتا تن يف سري

يتعلـق   فيمامفصلة عن اإلجراءات املتخذة بشأن التوصيات اليت قدمتها اللجنة املذكورة    
  .٢٠١١أغسطس / آب١٥بزيارهتا إىل مركز الشرطة يف ماونت الفينيا يف 

ع وينبغي للدولة الطرف أن تعزز قدرات املنظمات غري احلكومية الـيت تـضطل              
بأنشطة الرصد وأن تعتمد مجيع التدابري املناسبة لتمكني هذه املنظمات من إجراء زيارات             

  .دورية ومستقلة ومفاجئة إىل أماكن االحتجاز
وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على النظر يف إمكانيـة التـصديق علـى                

رات منتظمـة   الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، هبدف إنشاء نظام زيـا         
ومفاجئة جيريها املكلفون بعمليات الرصد على املستويني الوطين والدويل ملنع التعـذيب            

  .وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  النكا جلنة حقوق اإلنسان يف سري    
 لدسـتور   ١٨تعـديل   تشعر اللجنة بالقلق ألن عملية التعيني اجلديدة احملـددة يف ال            )١٧(

، الذي ينهي دور الربملان يف املوافقة علـى التعيينـات،           )٢٠١٠سبتمرب  /أيلول(النكا   سري
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وتشعر اللجنـة بـالقلق أيـضاً إزاء        . النكا تقوض استقاللية جلنة حقوق اإلنسان يف سري      
ىل عدم   إ يف جزء منها  الصعوبات اليت واجهتها اللجنة املذكورة أثناء أداء مهمتها واليت ُتعزى           

تعاون املؤسسات األخرى للدولة الطرف، وقلة املوارد البشرية واملالية، مما أدى إىل إضعاف             
قدرهتا على التحقيق يف حوادث معينة وإصدار توصيات للتعويض عن الضرر، وعجزها عن             

  ). ١٢ و٢املادتان (نشر التقارير املتعلقة بتحقيقاهتا 
النكـا   نة حقوق اإلنسان يف سري     جل اضطالعينبغي للدولة الطرف أن تضمن        

كفل وينبغي هلا أيضاً أن ت    . بواليتها على حنو فعال وأهنا تتلقى املوارد الالزمة هلذا الغرض         
حتقيقات مستقلة يف حاالت التعذيب وسوء املعاملة املزعومة        فتح  على  القدرة  ذه اللجنة   هل

" مراكز إعادة التأهيـل   "ية و ، مبا فيها تلك املتعلقة مببان عسكر       واالضطالع هبا  واحملتملة
على نشر نتائج   القدرة  ، و "مراكز الرفاه "ثل  وغريها من املرافق اخلاضعة ملراقبة احلكومة م      

وينبغي للدولة الطرف وضع إجراء شفاف وقائم على التشاور من أجل           . التحقيقاتهذه  
  .اختيار أعضاء اللجنة لضمان استقالليتها التامة متاشياً مع مبادئ باريس

  إفالت مرتكيب أفعال التعذيب وإساءة املعاملة من العقاب     
اإلفالت من العقاب السائد يف الدولة الطـرف        مناخ  ال تزال اللجنة قلقة بسبب        )١٨(

الواضح يف إجراء حتقيقات فورية ونزيهة كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو              والفشل
وتالحظ اللجنة أيضاً عدم وجود آلية . إىل االعتقاد بأن فعالً من أفعال التعذيب قد ارُتكب        

وتعرب اللجنة عن قلقهـا     . فعالة ومستقلة للرصد من أجل التحقيق يف شكاوى التعذيب        
التقارير اليت تفيد بأن مكتب النائب العام توقف عـن إحالـة القـضايا إىل وحـدة          إزاء

. يبت فيه بعـد      مل للشرطة وبأن عدداً كبرياً من القضايا املعلقة        التحقيقات اخلاصة التابعة  
 عدم استقالل القـضاء   اليت تتحدث عن  وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب التقارير العديدة        

  ).١٣ و١٢ و١١املواد (
  :ينبغي للدولة الطرف  
أن تضمن إجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف مجيـع الـشكاوى املتعلقـة            )أ (  

يقات، بـشكل خـاص، حتـت       وينبغي أن تكون هذه التحق    . بالتعذيب أو سوء املعاملة   
  ختضع لسلطة الشرطة؛ مسؤولية هيئة مستقلة ال

ميع األشـخاص   جل يكون متاحاً أن تستحدث نظاماً مستقالً للشكاوى        )ب (  
  احملرومني من حريتهم؛

أن تشرع تلقائياً يف إجراء حتقيقات فورية ونزيهة كلما كانـت هنـاك               )ج (  
   من أفعال التعذيب قد ارُتكب؛أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن فعالً

إحالة القضايا إىل   عن   مكتب النائب العام مبسؤولياته      اضطالعأن تضمن     )د (  
  وحدة التحقيقات اخلاصة؛
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أن تعمل، يف احلاالت اليت ُيزعم فيها وقوع تعذيب، على إيقاف املشتبه              )ه(  
اؤهم ميكـن أن    فيهم فوراً عن أداء مهامهم خالل مدة التحقيق، خاصة إذا كان اسـتبق            

  يتسبب يف تكرار الفعل املزعوم وقوعه أو يف عرقلة التحقيق؛
ماية من كل سوء    احللمدعني والشهود   ل، يف املمارسة العملية،     تكفلأن    )و (  

  معاملة وكل عمل ختويف يتصل بشكواهم أو شهادهتم؛
أن تقاضي من ُيّدعى أهنم ارتكبوا أفعال التعذيب وسوء املعاملـة، وأن              )ز (  

ُترتل هبم، يف حالة ثبوت التهمة عليهم، عقوبات تتناسب مع جسامة ما ارتكبـوه مـن                
  . ينبغي اختاذ تدابري تشريعية من أجل ضمان استقالل القضاء،ويف هذا الصدد. أفعال

  محاية الشهود والضحايا    
هود تزال اللجنة قلقة بسبب عدم وجود أي آلية فعالة لتوفري احلماية واملساعدة لش     ال  )١٩(

وضحايا انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان، مما يؤثر سلباً يف استعداد الشهود والـضحايا             
ويف هذا الصدد، . وقدرهتم على املشاركة يف التحقيقات أو اإلدالء بشهاداهتم أثناء اإلجراءات

من العقاب يف حاالت اهلجمات الـيت تـستهدف   اجلناة تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إفالت  
يف الذين يدعى تورطهم     والضحايا، مثلما تبني ذلك قضية جريالد برييرا واألشخاص          الشهود

وتالحظ اللجنة بقلـق  . ضد عدة موظفني يف الشرطةاليت رفعها   التعذيب  دعوى  مقتله عقب   
أن هناك مشروع قانون بشأن محاية الشهود والضحايا مدرج على جدول أعمال الربملان منذ              

لضآلة املعلومات اجلوهرية اليت قدمتها الدولة الطـرف بـشأن         وتأسف اللجنة   . ٢٠٠٨ سنة
قضية سياغونا كوسغوداج أنتون سوغات نيشانتا فرناندو، الذي قدم شكوى بشأن قـضية             

. ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٠احملكمة العليا، وقُتل على يد مسلحني جمهولني يف          أمامتعذيب  
 ٢املـواد   (ه وألسرته من اجلناة املزعـومني        توفري احلماية ل   اًوقد طلب الضحية مراراً وتكرار    

  ).١٥ و١٣ و١٢ و١١و
بأنـه ينبغـي    ) ١٥، الفقرة   CAT/C/LKA/CO/2(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       

للدولة الطرف أن توفر لشهود وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان احلمايـة واملـساعدة             
 ومـساءلتهم ليات احلماية    اجلناة يف آ   عدم تأثري سيما من خالل ضمان      حنو فعال، ال   على

  .عن أفعاهلم

  األشخاص املشردون داخلياً    
 أكثـر  ، فرّ ٢٠٠٩تالحظ اللجنة أنه عندما أوشك الرتاع املسلح على هنايته يف عام              )٢٠(

 شخص من املناطق الشمالية اخلاضعة لسيطرة حركة منور حترير التاميـل إىل            ٢٨٠ ٠٠٠من  
اطعات فافونيا ومانار وجافنا وترينكومايل، وهناك      األراضي اخلاضعة لسيطرة احلكومة يف مق     

 ويف حني حتيط اللجنة   . دخل السواد األعظم منهم إىل خميمات احتجاز مغلقة يديرها اجليش         
باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن اجلهود الكبرية املبذولة لالستجابة لتـدفق            علماً  
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قلق إزاء حالة األشخاص املشردين داخليـاً يف        تزال اللجنة تشعر بال    األشخاص املشردين، ال  
وحسب ما أفادت به الدولة الطرف، ". مراكز الرفاه "سيما أولئك الذين ما زالوا يف        البلد، ال 

بيئة آمنة وقُدمت هلم الرعاية يف الوقـت        "فقد أُتيحت لألشخاص املشردين داخلياً يف البداية        
ادر اإلرهابيني الذين تسللوا بني الـسكان       لتحديد كو كانوا خيضعون فيه للفرز     نفسه الذي   

زالـت تـشعر بـالقلق إزاء        لكن اللجنة مـا   ". املدنيني الذين أنقذوا يف هناية الرتاع املسلح      
اإلدعاءات املتسقة املتعلقة بتعرض املقيمني يف املخيمات للتعذيب وسـوء املعاملـة خـالل              

. اإلرهـاب املتـصلة ب  ة التحقيقات   استجواهبم على يد أفراد دائرة التحقيقات اجلنائية ودائر       
تحقيق يف هذه االدعاءات خارج سياق إجراء اللجنـة املعنيـة           لعدم ال وتشعر اللجنة بالقلق    

كما تشعر اللجنة بالقلق    . أي إجراء قضائي بشأهنا   اختاذ   عدمبالدروس املستفادة واملصاحلة ول   
ة من حيث النظافة الـصحية      إزاء التقارير اليت تشري إىل االكتظاظ الشديد واألوضاع الرديئ        

والصرف الصحي وسوء التغذية وعدم كفاية املساعدة الطبية والنفسية وافتقار املقـيمني يف             
  ).١٦ و١١ و٢املواد (املخيمات إىل حرية التنقل خالل املراحل النهائية من احلرب وبعدها 

  :ينبغي للدولة الطرف  
 املشردين داخلياً السالمة    اعتماد التدابري الالزمة لكي تكفل لألشخاص       )أ (  

الـداخلي  املتعلقـة بالتـشرد   للمبادئ التوجيهية    وفقاً   احتياجاهتم اخلاصة،  البدنية وتليب 
)E/CN.4/1998/53/Add.2(مبا يف ذلك ما حيتاجون إليه من رعاية طبية وعناية نفسية؛ ،  

حاالت ، مبا يف ذلك      املزعومة تعذيبحاالت ال ضمان إجراء حتقيقات يف       )ب (  
هذه األفعال أمـام    تقدمي مرتكيب   يف املخيمات، و  اليت تعرض هلا املقيمون     العنف اجلنسي،   

  احملاكم؛
يف جماالت حقوق اإلنـسان     أثناء اخلدمة   تقدمي برامج التدريب اإللزامي       )ج (  

والتشرد الداخلي والعنف القائم على نوع اجلنس، لصاحل أفراد اجليش واملوظفني املكلفني  
  .ن العاملني يف املخيماتبإنفاذ القانو

  عملية املساءلة واللجنة املعنية بالدروس املستفادة واملصاحلة    
تالحظ اللجنة أن هناك عدداً من جلان التحقيق املخصصة للتحري بشأن انتـهاكات               )٢١(

لجنة الرئاسية املعنيـة بـالتحقيق يف احلـاالت        الحقوق اإلنسان اليت وقعت يف املاضي، ومنها        
 ، لكنـها  ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١نتهاكات حقوق اإلنسان اليت حـدثت منـذ         اخلطرية ال 

ما يتعلق باالستقاللية ومحاية الشهود والضحايا والشفافية حسب       فيماتستجب للمعايري الدولية     مل
باملعلومات املتعلقة بوالية    علماً   وحتيط اللجنة .  الفريق املستقل الدويل للشخصيات البارزة     أفاد به 
 عمل اللجنة املعنية بالدروس املستفادة واملـصاحلة واللجنـة االستـشارية            لة وأساليب يوتشك

وحتيط .  على التوايل  ٢٠١٠سبتمرب  /مايو وأيلول /املشتركة بني الوكاالت، اللتني أنشئتا يف أيار      
بتأكيدات وفد الدولة الطرف أن للجنة االستشارية املـشتركة بـني الوكـاالت              علماً   اللجنة

إجراءات جلرب   مع إمكانية مباشرة حتقيق فوري واختاذ      " إليها  الواردة صالحية توجيه الشكاوى  
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صالحية الشروع يف إجراءات جنائية باالستناد إىل املعلومات اجملمَّعة      "، وأن للنائب العام     "الضرر
 علـى أن  ". خالل مسار التوصيات الصادرة عن اللجنة االستشارية املشتركة بني الوكـاالت          

املزعوم اللجنة االستشارية املشتركة بني الوكاالت وافتقارها       لوالية  واضح  لللتقيد ا اللجنة تأسف   
كما تأسف لقلة املعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن التحقيقـات الـيت             . إىل االستقاللية 
وقوع انتهاكات خطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مـن قبيـل           بدعاءات  الجرت بشأن ا  

من ضروب سـوء    إىل ذلك    ماتصاب وحاالت االختفاء القسري، و     االغ  ذلك التعذيب، مبا يف  
املعاملة اليت ُزعم وقوعها خالل املراحل األخرية من الرتاع ويف مرحلة ما بعد الـرتاع، مثلمـا                 
أفادت بذلك عدة مصادر، مبا فيها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعـين               

أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وفريق اخلرباء االستشاري التابع         حباالت اإلعدام خارج القضاء     
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطـرف تؤكـد أن         . النكا لألمني العام واملعين باملساءلة يف سري     

، لكنها تأسف   "جبميع االدعاءات  علماً   اللجنة االستشارية املشتركة بني الوكاالت قد أحاطت      "
سـتنتظر  "(...) بأن الدولة الطرف     علماً   وحتيط اللجنة . ا الشأن تتلق أي معلومات هبذ     مل ألهنا

" صدور تقرير اللجنة االستشارية املشتركة بني الوكاالت قبل أن تنظر يف أي إجراءات أخـرى   
إىل اللجنة بشأن استحداث برامج ملساعدة ضحايا أفعال التعـذيب          " ستقدم رداً شامالً  "وأهنا  

مبجرد استكمال تقرير اللجنة االستـشارية      "ترة الرتاع املسلح    وسوء املعاملة اليت وقعت خالل ف     
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢املواد " (املشتركة بني الوكاالت ونشره

عمالً مببادرة اللجنة االستشارية املشتركة بني الوكاالت، ينبغي للدولة الطـرف             
ات املتعلقـة   فعالة يف مجيع االدعاء   والشروع على وجه السرعة يف إجراء حتقيقات نزيهة         

انتهاكات لالتفاقية، مبا فيها التعذيب واالغتصاب واالختفاء القسري وأشـكال           بوقوع
أخرى من سوء املعاملة، خالل املراحل األخرية من الرتاع ويف مرحلة ما بعـد الـرتاع،                

أجل مساءلة األشخاص املسؤولني عنها وتقدمي سـبل انتـصاف فعالـة لـضحايا               من
  .االنتهاكات هذه

غي للدولة الطرف أن تنظر أيضاً يف إمكانية قبول هيئة حتقيق دولية، من شأهنا              وينب  
شـاغل  معاجلة الشواغل السابقة بشأن االفتقار إىل املصداقية يف التحقيقات السابقة وأي            

  .خبصوص اللجنة االستشارية املشتركة بني الوكاالتذي بال 

  العنف ضد النساء مبا فيه العنف اجلنسي    
مع القلق بالتقارير اليت تفيد بتزايد عدد حـاالت العنـف ضـد              علماً    اللجنة حتيط  )٢٢(

النساء، مبا فيه العنف اجلنسي واملرتيل، وقلة املعلومات املقدمة من الدولة الطـرف يف هـذا                
بالعنف املـرتيل واالغتـصاب الزوجـي       اإلقرار  وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن       . الصدد

كما تشعر اللجنة بـالقلق إزاء      . قانوين من القاضي بانفصال الزوجني    بعد إقرار    إاليتأتى   ال
احلاالت املبلغ عنها املتعلقة باالغتصاب يف وقت احلرب وغريه من أعمال العنف اجلنسي اليت              

 ١٢ و ٢املـواد   (سيما يف املخيمات اليت ختضع لسيطرة اجليش         وقعت بعد انتهاء الرتاع، ال    
  ).١٦ و١٣و
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ف أن تكفل إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالـة يف مجيـع            ينبغي للدولة الطر    
  .العنف اجلنسي، وينبغي هلا مالحقة املشتبه فيهم ومعاقبة اجلناةمبمارسة دعاءات الا

وتكرر اللجنة التوصية اليت قدمتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة              
)CEDAW/C/LKA/CO/7 (      جترمي االغتـصاب الزوجـي،   بأن توسع الدولة الطرف نطاق

  .بصرف النظر عن اإلقرار القضائي باالنفصال
وينبغي للدولة الطرف تزويد اللجنة مبعلومات عن التحقيقات املتعلقة حبـاالت             

االغتصاب يف وقت احلرب وغريها من أعمال العنف اجلنسي اليت وقعت خالل املراحل              
نتائج احملاكمات يف مثل هذه احلـاالت،     باألخرية من الرتاع، ويف مرحلة ما بعد الرتاع، و        

  .علومات عن العقوبات احملكوم هبا، وسبل اجلرب والتعويض املقدمة للضحايااملمبا يف ذلك 

  االستغالل اجلنسي لألطفال وإساءة معاملتهم على يد قوات حفظ السالم    
د عسكريني  أفرااليت تتحدث عن قيام     دعاءات  التعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ا        )٢٣(

قـصر  باسـتغالل   من الوحدة السريالنكية يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت            
باملعلومات املقدمة من وفد  علماً   وبينما حتيط اللجنة  . ٢٠٠٧ معاملتهم يف عام     وإساءةجنسياً  

يف معهـم   الدولة الطرف اليت تفيد بأن اجلنود املعنيني قد أعيدوا إىل وطنهم وجرى التعامل              
القانون العسكري، فإن اللجنة تعرب عن أسفها لنقص املعلومـات املتاحـة بـشأن              إطار  
 الذين أعيدوا إىل    ١١٤  الالوحدة السريالنكية   فراد  وجهة أل املددة  احملعقوبات  الهتامات أو   اال

  ).١٦ و١٢ و٥ و٢املواد (وطنهم ألسباب تأديبية 
الدعاءات املتعلقة حبوادث االستغالل    ينبغي للدولة الطرف أن جتري حتقيقات يف ا         

اجلنسي وإساءة املعاملة اليت ارتكبها أفراد عسكريون من الوحدة السريالنكية يف بعثـة             
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، وأن تصدر تقريراً عن نتائج هذه التحقيقـات              

هتامـات  االعـدد     ذلك ما أسفر عنها مـن حيـث        لذلك، مبا يف  تبعاً  والتدابري املتخذة   
وتـشجع  . دانات، والتدابري املتخذة ملنع وقوع مزيد من هذه احلوادث        اإلالحقات و املو

اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع اإلدارات املختصة يف األمم املتحدة مـن              
  .أجل إحراز تقدم بشأن هذه املسألة

  كينياالجتار بالبشر والعنف ضد العمال املهاجرين السريالن    
، ٢٠٠٦ يف عام    ١٦رقم  ) املعدل(باعتماد قانون العقوبات     علماً   يف حني حتيط اللجنة     )٢٤(

فإهنا تشعر بالقلق بسبب التقارير الواردة باستمرار بشأن االجتار بالنساء واألطفال داخل الدولة             
ت ضآلة أعداد اإلدانـا   كما تشعر بالقلق إزاء     الطرف ألغراض السخرة واالستغالل اجلنسي،      
التقـارير  وتشعر اللجنة أيـضاً بـالقلق إزاء   . املتصلة باالجتار بالبشر، واحتجاز ضحايا االجتار  

العديد من العمـال املهـاجرين الـسريالنكيني،        تتحدث عن االستغالل الذي يتعرض له        اليت
ويواجهـون بالتـايل ظـروف الـسخرة        للعمل  سيما النساء، الذين يسافرون إىل اخلارج        ال
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ويف هذا  . دعى ذلك ممثل الدولة الطرف    ايف البلد املضيف، مثلما     اإلساءة  رى من   أشكال أخ  أو
باهتمام ببيان ممثل الدولة الطرف الذي أفاد فيه بأن مـشروع خطـة     علماً   الصدد حتيط اللجنة  

بشأن حقوق اإلنسان يتضمن فرعـاً خمصـصاً حلمايـة العمـال املهـاجرين               العمل الوطنية 
  ).١٦ و١٢ و٢املواد (السريالنكيني 

  :ينبغي للدولة الطرف  
زيادة جهودها من أجل مكافحة االجتار بالبشر عن طريق اختاذ تـدابري              )أ (  

ومالحقة ومعاقبة املسؤولني، وعن طريق مواصـلة تعزيـز   يف هذه األفعال فعالة للتحقيق   
  التعاون الدويل مع بلدان املنشأ والعبور واملقصد؛

ات من أجل منع مالحقـة أو احتجـاز أو          مراجعة التشريعات واملمارس    )ب (  
بشكل غري شرعي أو بـسبب      فيه  أو إقامتهم   البلد  ضحايا االجتار بسبب دخوهلم     معاقبة  

   كنتيجة مباشرة لوضعهم كضحايا االجتار؛ااألنشطة اليت يشاركون فيه
توجيه تعليمات إىل السلطات القنصلية أو الدبلوماسية من أجل تـوفري             )ج (  

عدة للعمال املهاجرين السريالنكيني حلماية حقـوقهم يف عـدم التعـرض            احلماية واملسا 
  انتهاك لالتفاقية؛واإلساءة مما ينطوي على ألعمال العنف واحلبس 

النظر يف إمكانية التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار       )د (  
ين عـن   باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وبروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجر         

 املكملني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب           ،الرب والبحر واجلو   طريق
  .احلدود الوطين

  تعريف التعذيب    
 مـن   ١٢ املـادة تؤكد اللجنة من جديد رأيها القائل إن تعريف التعذيب الوارد يف              )٢٥(

) يلي بقانون االتفاقيـة    فيمايه  املشار إل ( املتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب      ١٩٩٤قانون عام   
حيصر أفعال التعـذيب يف     فهو  . يعكس متاماً التعريف املتفق عليه دولياً الوارد يف االتفاقية         ال
، يف حني حييـل التعريـف الـوارد يف          "ينتج عنه أمل شديد، جسدياً كان أم عقلياً       فعل  أي  "

عنيفة يف حـد    غري ال يغطي األفعال     ال وبالتايل فإنه ". ينشديداملعاناة ال مل أو   األ"االتفاقية إىل   
  ).٤ و١املادتان (رغم ذلك املعاناة ذاهتا، لكنها تسبب 

تكرر اللجنـة التوصـية الـيت قدمتـها يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                  
)CAT/C/LKA/CO/2 بأن تعدل للدولة الطرف تعريف التعذيب الـوارد يف          )٥ ، الفقرة ،

أجل توسيع تعريف التعذيب ليـشمل مجيـع أعمـال           من قانون االتفاقية من      ١٢ املادة
ويف .  من االتفاقيـة   ١للمادة   وفقاً   ،ة شديد معاناةالتعذيب، مبا يف ذلك تلك اليت تسبب        

، الذي يـشري إىل أن  )٢٠٠٧(٢هذا الصدد، تلفت اللجنة االنتباه إىل تعليقها العام رقم          
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 الوارد يف القانون احمللي تـؤدي  التناقضات اخلطرية بني التعريف احملدد يف االتفاقية وذلك     
  ).٩، الفقرة CAT/C/GC/2(إىل ثغرات فعلية أو حمتملة تتيح إمكانية اإلفالت من العقاب 

  الوالية القضائية بشأن أعمال التعذيب    
باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن تطبيق املـواد          علماً   يف حني حتيط اللجنة     )٢٦(
 التـدابري الالزمـة     يتعلق بوجـود   فيمافإهنا تأسف لعدم توضيح      من االتفاقية،    ٨ إىل   ٥ من

ويف حني ينص قانون االتفاقية     . الوالية القضائية للدولة الطرف بشأن أعمال التعذيب       إلقامة
 على الوالية القضائية على مرتكيب التعذيب املزعومني املوجـودين يف أراضـي             ١٩٩٤لعام  

 أو من غريهم، ليس من الواضح ما إذا كان القانون           الدولة الطرف، سواء كانوا من املواطنني     
كما يفهم من   ينص على إقامة والية قضائية عاملية أو أن هذا أمر ُيترك لتقدير احملكمة العليا،               

 من قـانون االتفاقيـة      ٧املادة  ، يبدو أن    وعالوة على ذلك  . من قانون االتفاقية  ) ٢(٤ املادة
وتذكِّر اللجنة  . حالة القضية إىل السلطات املختصة    إاشتراط  قتضي رفض طلب بالتسليم قبل      ت

، )مبدأ التـسليم أو احملاكمـة     (بآرائها السابقة املتعلقة مبضمون االلتزام بالتسليم أو احملاكمة         
الدولة الطرف مبالحقة الشخص الذي ُيدعى أنه ارتكب أفعـال          أن واجب    حيث جاء فيها  

  ). ٨ و٧ و٦ و٥املواد (م يتوقف على وجود مسبق لطلب بالتسلي التعذيب ال
بـأن تعمـل    ) ١٠، الفقرة   CAT/C/LKA/CO/2(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       

الدولة الطرف على أن تسمح تشريعاهتا احمللية بإقامة الوالية القـضائية بـشأن أعمـال               
 من االتفاقية، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة ببدء إجراءات جنائيـة  ٥للمادة   وفقاً   التعذيب

 ضد املواطنني غري السريالنكيني الذين ارتكبوا أعمال التعذيب خـارج           ٧جب املادة   مبو
  . أراضي الدولة الطرف، لكنهم موجودون على أراضيها ومل جير تسليمهم

  الالجئون وعدم اإلعادة القسرية    
احلماية تكفل  تالحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تشريعات حملية أو سياسة وطنية              )٢٧(

.  وملتمسي اللجوء يف الدولة الطرف ولألشخاص الذين يطلبون احلمايـة الدوليـة            لالجئني
وتأسف اللجنة لقلة املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن عدد حاالت اإلعادة القسرية             
والتسليم والطرد اليت جرت خالل الفترة املشمولة بالتقرير وعدد احلاالت اليت قدَّمت فيهـا              

  ).٣املادة ( دبلوماسية  أو ضماناتتطمينات
 التـدابري التـشريعية   وأن تتخـذ ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد سياسة وطنية،      

  .واإلدارية الالزمة، لضمان محاية الالجئني وملتمسي اللجوء واألشخاص عدميي اجلنسية
االتفاقيـة    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية التصديق علـى              

 والربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني واتفاقية وضع األشـخاص          الالجئنياخلاصة بوضع   
  . واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية  عدميي اجلنسية
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  التدريب    
باملعلومات املتعلقة بتدريب أفراد الشرطة واجليش يف جمال حقوق          علماً   حتيط اللجنة   )٢٨(

لكنها تأسـف لعـدم   . ى قائمة املسائل اإلنسان، الواردة يف تقرير الدولة الطرف والردود عل       
احلد من وقوع أفعال التعذيب وسوء املعاملة،       بشأن  تقدمي معلومات بشأن تقييم هذه الربامج       

كما تأسف لعدم وجود تدريب معني لصاحل املوظفني الطبيني العاملني يف مرافق االحتجـاز              
  ).١١ و١٠املادتان (للكشف عن عالمات التعذيب وسوء املعاملة 

  :نبغي للدولة الطرفي  
مجيـع  إطـالع   أن تواصل تقدمي برامج التدريب اإللزامي لكي تضمن           )أ (  

أحكـام  إطالعاً كامالً على    املوظفني احلكوميني، مبن فيهم أفراد قوات الشرطة واجليش،         
  االتفاقية وعدم التسامح مع املخالفني هلا والتحقيق معهم ومقاضاهتم؛

امج التدريب والتثقيف وأثرها يف احلد من وقوع        فعالية بر مدى  م  أن تقيّ   )ب (  
  حاالت التعذيب وسوء املعاملة؛

أن تدعم أنشطة التدريب املتعلقة باستخدام دليل كفاءة التحقيق والتوثيـق             )ج (  
حاالت التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة                يف
  .جهة إىل مجيع املوظفني املعنيني، مبن فيهم املوظفون الطبيون، واملو)اسطنبولبرتوكول (

  اجلرب، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيل    
بتوضيح الدولة الطرف الذي يفيد بأنه مبوجب الوالية القـضائية           علماً   حتيط اللجنة   )٢٩(

ـ (املتعلقة باحلقوق األساسية، جيوز للمحاكم السريالنكية أن متنح تعويـضات        ٥٢٩ت ُرفع
 كان هناك عدد من احلـاالت الـيت         وأنه،  ) ضد موظفني يف الشرطة    ٢٠٠٦قضية منذ عام    

منحت فيها احملكمة العليا تعويضات مالية عن التعذيب، وأنه ميكن احلصول على التعـويض              
ومع ذلك، تشري اللجنـة إىل  . عن طريق رفع دعوى للتعويض عن الضرر إىل حمكمة املقاطعة        

ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها       . د بأن مبالغ التعويض غري متناسقة     التقارير اليت تفي  
 ات املقاطعوحماكملنقص املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف عن قرارات احملكمة العليا            

اليت ُمنحت مبوجبها تعويضات لضحايا التعذيب وسوء املعاملة، أو ألسرهم، واملبالغ املمنوحة            
كما تالحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أي حكم يف قـانون االتفاقيـة              . يف هذه القضايا  

تعويضات أو غريها من أشـكال اجلـرب        ال، أو يف قانون العقوبات، بشأن تقدمي        ١٩٩٤ لعام
وأخرياً، فإن اللجنة تأسف لعدم كفاية املعلومات املقدمة عـن خـدمات            . لضحايا التعذيب 

 يف ذلك إعادة التأهيل الطيب والنفسي واالجتمـاعي،         العالج وإعادة التأهيل االجتماعي، مبا    
  ).١٤املادة (املتاحة جلميع ضحايا التعذيب 



A/67/44 

GE.12-44490 130 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل توفري سبل اجلرب لضحايا التعذيب   
وسوء املعاملة، مبا يف ذلك التعويض العادل واملناسب، وإعادة تأهيلـهم علـى أكمـل               

  .ممكن وجه
بأن تـضمن   ) ١٦، الفقرة   CAT/C/LKA/CO/2(لجنة توصيتها السابقة    تكرر ال و  

الدولة الطرف توفري برامج إعادة التأهيل املناسبة جلميع ضحايا التعذيب وسوء املعاملة،            
  .مبا فيها برامج املساعدة الطبية والنفسية

  العقوبة البدنية    
قوبة جنائية مبوجب القانون    تالحظ اللجنة أنه إذا كانت العقوبة البدنية حمظورة كع          )٣٠(
، فإهنا غري حمظورة كإجراء تأدييب يف املؤسسات        ٢٠٠٥ لعام   ٢٣العقوبة البدنية رقم    ) إلغاء(

 ٨٢ الرعاية البديلة، مبوجب املادةمؤسسات العقابية اخلاصة باجلناة األحداث، ويف البيت ويف      
لتعمـيم  ا وزارة التربيـة     كما تالحظ اللجنة مع القلق أنه رغم إصدار       . من قانون العقوبات  

العقوبة البدنيـة   عدم اللجوء إىل    أنه ينبغي   جاء فيه   ، الذي   ٢٠٠٥ يف عام    ٢٠٠٥/١٧ رقم
يوجد ما حيظرها يف القانون وال يزال اسـتخدامها واسـع االنتـشار              املدارس، فإنه ال   يف
  .)١٦ و١٠ املادتان(

ف حظـر العقوبـة   ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف تعديل قانون العقوبات، هبد    
  . هبذه املسألةالبدنية يف مجيع األماكن، وإذكاء الوعي العام

  الوثائق املطلوبة بشأن االمتثال لالتفاقية    
على الرغم من التوصية السابقة للجنة بأن تزودها الدولة الطرف مبعلومات إحصائية              )٣١(

ن املـسائل اإلحـصائية     مفصلة عن جمموعة متنوعة من املسائل اجلنائية األساسية وغريها م         
)CAT/C/LKA/CO/2   تقدم هذه    مل ، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف       )١٩، الفقرة

يف تقريرها الدوري وال يف ردها على قائمة املسائل وال يف املـواد التكميليـة                املعلومات ال 
حقـات  التحقيقات واملال ووإن عدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى         . اخلطية

 موظفني مكلفني بإنفـاذ القـانون       املرفوعة ضد واإلدانات يف قضايا التعذيب وسوء املعاملة       
 السجون، مبا يف ذلك حاالت االختفاء القسري واالغتصاب          يف  اجليش وموظفني   من وأفراد

نـوع  والعنف ضد النساء، وأشكال أخرى من التعذيب وسوء املعاملة، هو أمر يعوق حتديد              
  ).١٩ و٢املواد (تطلب االهتمام وتنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً  تاإلساءة اليت

ينبغي أن جتمِّع الدولة الطرف بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ االتفاقية علـى     
الصعيدين الوطين واحمللي، على أن تكون مصنفة حبسب نوع اجلنس، واالنتماء العرقـي،           

رمان من احلرية وموقعه، مبا يف ذلك بيانـات         والسن، واملنطقة اجلغرافية، ونوع مكان احل     
املرفوعة ضد  بشأن الشكاوى والتحقيقات واملالحقات يف قضايا التعذيب وإساءة املعاملة          
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السجون، وبشأن حـاالت    يف   اجليش وموظفني من  موظفني مكلفني بإنفاذ القانون وأفراد      
  .االختفاء القسري واالغتصاب والعنف ضد النساء

بااللتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا الدولة الطرف يف         علماً   طت اللجنة بعد أن أحا    )٣٢(
 ٢٠٠٨مـايو   /سياق االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنـسان يف شـهر أيـار            

)A/HRC/8/46   توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اعتماد        )١١٠-١٠٨ و ٩٠، الفقرات ،
؛ روع قانون بشأن حقوق املشردين داخلياً   مشروع قانون بشأن محاية الشهود والضحايا ومش      

وحتسني وتطوير مرافق االحتجاز؛ وحتسني قدرة الشرطة يف جمال إجراء التحقيقات، مع توفري           
  .أنشطة إضافية للتدريب على التحقيق واملالحقة

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري              )٣٣(
  .لالتفاقية

اإلعالنني املنـصوص عليهمـا يف      تقدمي  وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف          )٣٤(
  .  من االتفاقية٢٢ واملادة ٢١ املادة

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف التصديق على معاهدات األمـم املتحـدة            )٣٥(
  .بعدتنضم إليها   ملالرئيسية حلقوق اإلنسان اليت

طرف على أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات املناسبة، التقارير          وتشجَّع الدولة ال    )٣٦(
النكا إىل اللجنة وهذه املالحظات اخلتامية، عن طريق املواقع الرمسية علـى   اليت قدمتها سري 

  .شبكة اإلنترنت ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
املوحـدة  وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل حتـديث وثيقتـها األساسـية                 )٣٧(
)HRI/CORE/LKA/2008(،   ًملتطلبات الوثيقة األساسية املوحـدة الـواردة يف املبـادئ           وفقا

التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير يف إطـار املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                 
)HRI/GEN.2/Rev.6.(  
 ٢٠١٢نـوفمرب  / تشرين الثاين٢٥وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم حبلول    )٣٨(

كفالـة أو تعزيـز     ) ١(استجابة لتوصيات اللجنة بـشأن      اإلجراءات املتخذة   معلومات عن   
وإجراء حتقيقـات فوريـة ونزيهـة       ) ٢(الضمانات القانونية املقدمة لألشخاص احملتجزين      

ومالحقة املشتبه فيهم ومعاقبة مرتكيب أفعال التعذيب أو سوء املعاملة، على النحو  ) ٣( وفعالة
وباإلضافة إىل هذا، تطلب اللجنـة      .  من هذه الوثيقة   ٢١ و ١٨ و ١١ و ٧رات  الوارد يف الفق  
يف املشار إليها   بشأن سبل االنتصاف واجلرب لصاحل الضحايا       اإلجراءات املتخذة   معلومات عن   

  .املذكورة الفقرات
ودعت اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل، الذي سيكون التقرير الدوري             )٣٩(

وهلذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف      . ٢٠١٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ حبلول   اخلامس،
تقدمي التقـارير مبوجـب     عن قبوهلا   ،  ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥، حبلول   تعربإىل أن   
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إجراء اللجنة االختياري لتقدمي التقارير، املتمثل يف إحالة قائمة من املسائل مـن اللجنـة إىل                
وسوف يشكل رد الدولة الطرف علـى قائمـة         . ل تقدمي التقرير الدوري   الدولة الطرف قب  

  . من االتفاقية، تقريرها الدوري املقبل١٩املسائل هذه، مبوجب املادة 
  ألبانيا  -٦٠

، يف  )CAT/C/ALB/2(نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري الثاين أللبانيـا             )١(
، ٢٠١٢مايو  / أيار ٩ و ٨، املعقودتني يف    )1063 و CAT/C/SR.1060 (١٠٦٣ و ١٠٦٠جلستيها  

، ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٥، املعقـودة يف     )CAT/C/SR.1084 (١٠٨٤واعتمدت يف جلستها    
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  - ألف    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين على الرغم مـن مـرور               )٢(

وتالحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف ميتثل، بوجه        . دد لتقدميه قرابة السنتني على املوعد احمل    
عام، للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير، وإن كان يفتقر لبيانات حمددة مصنفة حبسب اجلنس             

سيما بشأن أفعال التعذيب وسوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني           والسن واجلنسية، وال  
  .بإنفاذ القانون

اللجنة عن تقديرها للحوار املفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف املشرك بني   وتعرب    )٣(
وتعرب اللجنة عن تقديرها أيـضاً      . اإلدارات والذي مشل مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية       

لتقدمي الدولة الطرف ردوداً مكتوبة مفصلة على قائمة املسائل، قبل فترة زمنية مـن انعقـاد        
  .  النظر يف تقريرهاالدورة، لتيسري

  اجلوانب اإلجيابية   - باء    
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية  )٤(

 ٥االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف             )أ(  
  ؛٢٠٠٧يونيه /حزيران

ص بـاحلقوق املدنيـة     الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـا        )ب(  
  ؛٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٤والسياسية، يف 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           )ج(  
  ؛٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٧والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، يف 

 تشرين ٨الختفاء القسري، يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من ا   )د(  
  ؛٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
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الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال            )ه(  
  ؛٢٠٠٨فرباير / شباط٥واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، يف 

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال يف           )و(  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٩عات املسلحة، يف املناز

 ٦اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحـة االجتـار بالبـشر، يف               )ز(  
  ؛٢٠٠٧فرباير /شباط

 امللحق باالتفاقية األوربية حلمايـة حقـوق اإلنـسان          ١٣الربوتوكول رقم     )ح(  
  .٢٠٠٧فرباير / شباط٦ الظروف، يف واحلريات األساسية اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع

  :وترحب اللجنة بإصدار التشريعني التاليني  )٥(
، املعدل لتعريـف  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦ الصادر يف    ٩٦٨٦القانون رقم     )أ(  

 من القانون اجلنائي، والذي جيرم األفعال اليت تقع ضمن نطـاق            ٨٦التعذيب الوارد يف املادة     
 ذلك عندما يرتكبها أشخاص يتصرفون بصفة رمسية، ويـضيف           من االتفاقية، مبا يف    ١املادة  

يتعلق باملعاقبة على جـرائم يـتم        فيما من القانون اجلنائي،     ٥٠الظروف املشددة إىل املادة     
  ارتكاهبا بدافع عوامل مثل نوع اجلنس أو العرق أو الدين؛

، بشأن  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٨ الصادر يف    ٩٦٦٩القانون رقم     )ب(  
 كانون  ٢٢ الصادر يف    ١٠٤٩٤، والقانون رقم    "تدابري مكافحة العنف يف العالقات األسرية     "

 وفقـاً  بشأن الرصد اإللكتروين لألشخاص احملرومني مـن احلريـة  "،  ٢٠١١ديسمرب  /األول
  .، الرامي إىل منع حاالت العنف داخل األسرة"لقرارات احملاكم

  :وترحب اللجنة أيضاً مبا يلي  )٦(
، بتعيني حمامي الشعب كآلية وقائية وطنية       ٢٠٠٨الربملان األلباين، يف    قيام    )أ(  

ملنع التعذيب، مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب            
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

الذي وافـق   " رطةدليل معاملة األشخاص احملتجزين لدى الش     "املوافقة على     )ب(  
  ؛٢٠٠٩ديسمرب /عليه املدير العام لشرطة الدولة، يف كانون األول

اعتماد االستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني واحلد من العنـف             )ج(  
، مبوجب قرار جملـس  ٢٠١٥-٢٠١١القائم على نوع اجلنس والعنف داخل األسرة، للفترة      

  .٢٠١١يونيه /ران حزي١٦ الصادر يف ٥٧٣الوزراء رقم 
بوجود جمتمع مدين نشيط يسهم بصورة ملحوظـة يف رصـد            علماً   وحتيط اللجنة   )٧(

  .حاالت التعذيب وسوء املعاملة مما ييسر التنفيذ الفعال لالتفاقية يف الدولة الطرف
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم    

  تعريف التعذيب وجترميه    
 من القانون اجلنائي للدولة الطرف مـع أحكـام          ٨٦ة  ترحب اللجنة بانسجام املاد     )٨(

 من االتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها بالغ لعدم تقدمي أية معلومـات عـن تطبيـق                 ١ املادة
 من القانون اجلنائي وال عن النمط املتبع إلعادة تصنيف حاالت التعذيب املبلغ عنها            ٨٦ املادة

  ).٤ و١املادتان (ن اجلنائي  من القانو٢٥٠كأفعال تعسفية يف إطار املادة 
 من جانب الدول    ٢بشأن تنفيذ املادة    ) ٢٠٠٧(٢وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم        

األطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل جتميع األدلة املتعلقة بأفعال تدخل يف تـصنيف              
 من القانون اجلنائي وتقييمها على النحـو الواجـب،          ٨٦أفعال التعذيب مبوجب املادة     

العدول عن إعادة تصنيف حاالت التعذيب املبلغ عنـها كأفعـال تعـسفية يف إطـار                و
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توضح حـاالت سـوء          .  من القانون اجلنائي   ٢٥٠ املادة

املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون املبلغ عنها رداً على قائمة املسائل وأثناء 
 درجة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية             احلوار، اليت تصل إىل   

الالإنسانية أو املهينة، وكذلك التدابري املتخذة لضمان متكن املدعني العامني من تطبيق             أو
  . من القانون اجلنائي٨٦أحكام املادة 

  االنطباق املباشر لالتفاقية    
 من الدستور   ١١٢ألحكام املادة    وفقاً   ترحب اللجنة باالنطباق املباشر لالتفاقية     فيما  )٩(

متلك معلومات   األلباين، فإهنا تالحظ مع القلق أن الدولة الطرف اعترفت أثناء احلوار بأهنا ال            
حمددة بشأن القضايا اليت مت بشأهنا، أمام احملاكم احمللية، االحتجاج باالتفاقية وتطبيقها مباشرة             

  ).١٠ و٢املادتان (
  : الطرف باختاذ اخلطوات التاليةتوصي اللجنة الدولة   
ضمان التنفيذ الفعال لالتفاقية وتطبيقها وإنفاذها مباشرة ضمن اإلطـار            )أ(  

القانوين الوطين، ونشرها على مجيع السلطات العامة املعنية، مبا يف ذلك السلطة القضائية،             
  وبالتايل تيسري تطبيقها مباشرة أمام احملاكم الوطنية؛

ت حمدثة، يف تقريرها الدوري املقبل، عن حاالت توضـح          تقدمي معلوما   )ب(  
  .التطبيق املباشر لالتفاقية أمام اهليئات القضائية احمللية

   وطنيةمكتب حمامي الشعب كآلية وقائية    
يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن حمامي الشعب، الذي يتصرف باعتباره   )١٠(

 - من خالل وحدة منع التعذيب -األوضاع يف مكان االحتجاز    يرصد   آلية وقائية وطنية، ال   
إال بعد تلقي ادعاءات بسوء املعاملة وبعد موافقة مسبقة، مما حيد من اجلوانب احلمائية لزياراته 

  ). ٢املادة (الوقائية 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إمكانية وصول حمامي الـشعب بـصورة               
ع أماكن االحتجاز دون تقييد زياراته لتقتصر علـى التحقيـق يف            منتظمة ويف حينه إىل مجي    

  .املوقع يف ادعاءات سوء املعاملة، ودون موافقة مسبقة من السلطات املعنية إلجراء الزيارة
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء افتقار مكتب حمامي الشعب للمـوظفني املهنـيني               )١١(

داعي هلا تتعلـق بـسري    تقارير اليت تدعي ممارسة ضغوط الواملوارد املالية واملنهجية، وإزاء ال   
عمل حمامي الشعب، من قبيل عدم تعيينه لفترة تتجاوز السنتني مما يؤدي إىل زيارة أمـاكن                
االحتجاز بصورة غري منتظمة وبالتايل إىل احلد من اضطالعه، على النحو الواجـب مبهمـة               

  ).١٢ و٢املادتان (الرصد، وإىل احلد من دور وأمهية هذه املؤسسة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد مكتب حمامي الشعب مبا يكفي من مـوارد               

 وفقاً بشرية ومالية وتقنية ولوجستية لتمكينه من االضطالع مبهامه بصورة فعالة ومستقلة،    
 ١١ من الربوتوكول االختياري واملبـدأين التـوجيهيني         ١٨ من املادة    ٣ألحكام الفقرة   

الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية               للجنة   ١٢و
  . الالإنسانية أو املهينة، والتأكد من عمل مؤسسة حمامي الشعب دون ضغوط غري ضرورية أو
تثين اللجنة على التوصيات اليت قدمها حمامي الشعب الرامية إىل أمور منـها              فيماو  )١٢(

 خمافر الشرطة، فإهنا تالحظ مع القلق االفتقار للحـوار          حتسني ظروف االحتجاز يف زنزانات    
يتعلق بتوصيات حمامي الشعب على النحو الـذي يقتـضيه           فيماواملتابعة من جانب الربملان     

وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق افتقار والية       . القانون، وكذلك انعدام وعي اجلمهور بتوصياته     
لمحتجزين، واالفتقار إىل إمكانية الوصـول إىل       حمامي الشعب ملهمة تعزيز حقوق اإلنسان ل      

املؤسسة على املستوى اإلقليمي، وإىل التفاعل بشكل منتظم مع النظـام الـدويل حلقـوق               
  ).١٢ و٢املادتان (اإلنسان، وإىل الشفافية يف عملية التعيني يف جمالس اإلدارة 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
وار واملتابعة من جانب الربملان هبدف تنفيـذ        اختاذ خطوات لتحسني احل     )أ(  

استنتاجات وتوصيات حمامي الشعب بعد الزيارات اليت جتريها وحدة ملنع التعذيب التابعة            
  ملا يقتضيه القانون؛ وفقاً له، ملراكز االحتجاز،

اإلعالن، باستخدام مجيع وسائل االتصال املناسبة، عن اخلطوات الـيت            )ب(  
رف لضمان التنفيذ الفعال الستنتاجات وتوصيات حمـامي الـشعب          تتخذها الدولة الط  

  وزيادة وعي اجلمهور هبا؛
القيام بتجميع ونشر أفضل ممارسات حمامي الشعب، ونشرها بـصورة            )ج(  

  منتظمة، وتنظيم دورات تدريبية ذات صلة عن تلك املمارسات للعاملني يف مكتبه؛
نها مهمة النـهوض حبقـوق      تعزيز والية حمامي الشعب من خالل تضمي        )د(  

اإلنسان لتحسني ضمانات وظروف معيشة ومعاملة احملتجزين، وتيسري إمكانية االتصال به 
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من خالل هتيئة وجود إقليمي دائم، وحتسني تفاعله املنتظم مع النظام الـدويل حلقـوق                
  .اإلنسان، وحتسني الشفافية يف عمليات التعيني يف جمالس اإلدارة

  نية األساسية الضمانات القانو    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن الضمانات األساسية للحماية               )١٣(

تزال غري مطبقة بـصورة منتظمـة وفعالـة ألن           من سوء املعاملة أثناء احلبس االحتياطي ال      
 من احلريـة،    ُيعلَمون دائماً جبميع حقوقهم األساسية منذ الوهلة األوىل حلرماهنم         احملتجزين ال 

وحيرمون من الوصول يف حينه إىل حمامٍ وطبيب ومن احلق يف إعالم أحد أفـراد أسـرهم أو                  
شخص من اختيارهم بإلقاء القبض عليهم ومكان احتجازهم احلايل، وال ميثلون يف الغالـب              

  ).١٦ و١١ و٢املواد (أمام قاضٍ ضمن الفترات املنصوص عليها يف الدستور 
  : الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة  
أن تتخذ التدابري لضمان إعالم مجيع األشخاص احملتجـزين مـن قبـل               )أ(  

الشرطة جبميع حقوقهم األساسية منذ الوهلة األوىل حلرماهنم من احلرية، واشتراط تقدمي             
معلومات شفهية بشأن هذه احلقوق منذ الوهلة األوىل لالحتجاز، واستكمال ذلك مـن             

مات، يف أبكر وقت ممكن، على أن يوقع الشخص احملتجز على           خالل تقدمي صحيفة معلو   
  ما يفيد باستالمها؛

القيام بشكل منتظم بتدريب ضباط الشرطة على االلتزام القانوين بإتاحة            )ب(  
إمكانية الوصول إىل حمامٍ وطبيب منذ الوهلة األوىل حلرمان الشخص من احلرية، وإبالغ             

خص من اختياره بإلقاء القـبض عليـه ومكـان         أحد أفراد أسرة الشخص احملتجز أو ش      
  احتجازه احلايل؛

ضمان إحضار مجيع األشخاص احملتجزين من قبل الشرطة أمام قاضٍ يف             )ج(  
  .غضون الفترات املنصوص عليها يف الدستور

  العنف ضد املرأة والعنف املرتيل والعنف ضد األطفال    
 ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٨ر يف   ، الصاد ٩٦٦٩ترحب اللجنة بالقانون رقم      فيما  )١٤(

، الذي حيث على إنـشاء هياكـل شـرطية          ‘تدابري مكافحة العنف يف العالقات األسرية     ‘بشأن  
وآليات حلماية ضحايا العنف يف إطار األسرة وسلسلة من األنشطة التدريبية، وإذ تالحظ              مناسبة

د من العنف القائم على نوع اجلنس       اعتماد االستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني واحل       ‘
، تعرب عن قلقها إزاء االفتقار إىل الـنص         ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦، يف   ‘والعنف داخل األسرة  

على جرائم جنائية حمددة للمعاقبة على العنف ضد املرأة، مبا يعترب االغتصاب يف إطـار الـزواج                 
ة قلق خاص بسبب ارتفاع عدد حاالت       ويساور اللجن . والعنف املرتيل جرميتني جنائيتني حمددتني    

العنف املمارس ضد األطفال داخل األسرة ويف املدارس، وتقبل الناس للعقاب البـدين لألطفـال               
  ).١٦ و٢املادتان (
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  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
القيام، من باب األولوية، بإعداد واعتماد تشريع شامل بشأن العنـف             )أ(  

أن االغتصاب يف إطار الزواج والعنف املرتيل مها جرميتان جنائيتـان        ضد املرأة ينص على     
  حمددتان؛
اعتماد املشروع اجلديد لقانون مكافحة العنف ضد األطفال يف املدارس،            )ب(  

وحظر العقاب البدين يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك يف املرتل ويف أوساط الرعاية البديلة،               
   األفعال؛وحتميل اجلناة املسؤولية عن هذه

اختاذ تدابري على مجيع مستويات احلكومة لضمان توعية اجلمهور حبظـر             )ج(  
  .العنف ضد األطفال والنساء يف مجيع القطاعات واألذى املترتب عليه

  االجتار باألشخاص    
باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن التعديالت التشريعية         علماً   حتيط اللجنة   )١٥(

، )ب/١٢٨ب و /١١٤أ و /١١٠املـواد   (اجلنائي للتصدي لالجتار باألشخاص     على القانون   
إجـراءات موحـدة للعمـل      "وأنشطة املنسق الوطين ملكافحة االجتار باألشخاص، واعتماد        

ومـع ذلـك،    . ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٧يف  " لتحديد هوية ضحايا االجتار احملتملني وإحالتهم     
لتدابري الراميـة إىل منـع أفعـال االجتـار،          تعرب عن قلق بالغ لعدم وجود بيانات بشأن ا        

 ٣ و ٢املـواد   (يتعلق مبثل هذه األفعال      فيماواملالحقات القضائية، وأنواع األحكام الصادرة      
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢و

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
  مواصلة اختاذ تدابري فعالة لزيادة محاية ضحايا االجتار باألشخاص؛   )أ(  
 االجتار باألشخاص واملمارسات املتصلة به، وإجراء حتقيقات فوريـة        منع  )ب(  

  وشاملة ونزيهة، ومالحقة ومعاقبة اجلناة؛
توفري سبل االنتصاف لضحايا االجتار، مبا يف ذلك تقدمي املـساعدة إىل              )ج(  

سيما من خالل تقدمي املساعدة القانونية       الضحايا عند إبالغ الشرطة حباالت االجتار، وال      
ألحكام  وفقاً   لطبية والنفسية ويف جمال إعادة التأهيل مبا يف ذلك توفري املأوى املناسب،           وا

   من االتفاقية؛١٤املادة 
منع عودة األشخاص املتجر هبم إىل بلداهنم األصلية إذا تـوافر سـبب               )د(  

حقيقي يدعو إىل االعتقاد بأهنم سيتعرضون خلطر التعذيب، لضمان االمتثـال ألحكـام             
   من االتفاقية؛٣ املادة

تقدمي التدريب املنتظم إىل الشرطة واملدعني العامني والقضاة بشأن القيام            )ه(  
بفعالية مبنع أفعال االجتار والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، مبا يف ذلك التدريب             
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على ضمانات احلق يف التمثيل من جانب حمامٍ من اختيار الفرد، وإعالم عامة اجلمهـور               
  بالطبيعة اجلنائية هلذه األفعال؛

جتميع بيانات مصنفة عن الضحايا، واملالحقـات القـضائية، وأنـواع             )و(  
األحكام الصادرة بشأن أفعال االجتار، وجرب الضحايا، والتدابري املتخذة ملنع أفعال االجتار            

  .وكذلك الصعوبات اليت يتم مواجهتها ملنع هذه األفعال

  احلبس االحتياطي     
 / كـانون األول   ٢٢ الـصادر يف     ١٠٤٩٤ترحب اللجنة باعتماد القانون رقـم         )١٦(

الرصد اإللكتروين لألشخاص املقيدة حريتهم مبوجـب قـرار مـن           ‘ بشأن   ٢٠١١ ديسمرب
الرامي إىل احلد من حاالت احلبس االحتياطي؛ ومع ذلك، فإهنا تالحظ مع القلق أن              ‘ احملكمة

ويساور اللجنة القلق بـشكل خـاص إزاء        . مفرطيزال يطبق بشكل     احلبس االحتياطي ال  
التقارير بوجود عدد كبري من حاالت التعذيب وسوء املعاملة أثناء احلبس االحتياطي، وإزاء             
مدة احلبس االحتياطي اليت تصل إىل ثالث سنوات، وكذلك إزاء التقارير اليت تفيـد بـأن                

وفـضالً  .  يف معظم األحيان   قرارات تصدر عن احملاكم بفرض احلبس االحتياطي، دون مربر        
عن ذلك، يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد بأن األشخاص الذين احُتجـزوا               

يتم احترام حقوقهم أثناء احلبس االحتياطي يواجهـون، يف معظـم             مل لفترات طويلة والذين  
  ).١٤ و١١ و٢املواد (األحيان، صعوبات يف الوصول إىل العدالة والتماس التعويض 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
أن جتري تعديالً على التشريع اجلنائي ذي الصلة هبدف عـدم فـرض               )أ(  

سيما عندما تصل خطورة اجلرمية إىل درجة        إجراء احلبس االحتياطي إال كخيار أخري، وال      
  جتعل أي تدبري آخر غري مناسب وبوضوح؛

الحتياطي وضمان تطبيقها بفعاليـة مـن       استنباط تدابري بديلة للحبس ا      )ب(  
  جانب اهليئة القضائية؛

اعتماد مجيع التدابري الالزمة للحد من مدة احلبس االحتياطي وفرضـه،             )ج(  
قواعـد  (ومراعاة أحكام قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية           

  عند استنباط تدابري بديلة للحجز التحفظي؛) طوكيو
ضمان توفري التدريب املناسب للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون وغريهم           )د(  

  من املوظفني، بشأن اللجوء إىل احلبس االحتياطي؛
إجراء حتقيق فوري يف مجيع أفعال التعذيب وسوء املعاملـة يف أمـاكن               )ه(  

  .احلبس االحتياطي وإتاحة إمكانية جلوء الضحايا إىل القضاء وسبل التظلم
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  حتجاز اإلدارياال    
ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار تطبيق االحتجـاز اإلداري ملـدة عـشر                 )١٧(

 ساعة اليت جيب يف غـضوهنا أن ميثـل          ٤٨  ساعات لغرض التحقيق قبل بدء حساب مدة ال       
  ).١٦ و٢املادتان (املشتبه به أمام قاض 

داري ملدة عشر ساعات    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي فترة االحتجاز اإل          
لغرض التحقيق املعمول هبا حالياً، وأن تكفل بلوغ أهداف عملية التأكد من هوية املشتبه              

  . ساعة وهي املدة اليت جيب أن ميثل خالهلا املشتبه به أمام قاض٤٨به يف غضون 

  عدم اإلعادة القسرية    
س الطرد وسـبل احلمايـة      تالحظ اللجنة مع القلق االفتقار للمعلومات املتعلقة بأس         )١٨(

  ).٣املادة ( من االتفاقية ٣ألحكام املادة  وفقاً لألفراد الذين يعتربون هتديداً لألمن،
 مـن   ٣توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتزم بدقة، ويف مجيع احلاالت، باملادة              

 جيوز للدولة الطرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيـده أو أن             االتفاقية اليت تقضي بأنه ال    
تسلمه إىل دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف 

  .خطر التعرض للتعذيب

  الضمانات الدبلوماسية    
باملعلومات احملدثة الواردة من ألبانيا بشأن حالـة ومركـز           علماً   حتيط اللجنة  فيما  )١٩(

وأطفاهلم، فإهنا تالحظ مع القلق االفتقار إىل ووثائق تسعة من املعتقلني السابقني يف غوانتانامو 
املعلومات بشأن معايري طلب الضمانات الدبلوماسية ومنحها، مبا يف ذلك اإلشارة إىل ما إذا              
كان باإلمكان استخدامها لتعديل االستنتاج بوجود خطر لتعرض الشخص للتعذيب عنـد            

  ).٣املادة (عودته إىل بلده األصلي 
 الطرف بأن تعـدل عـن التمـاس وقبـول الـضمانات             توصي اللجنة الدولة    

الدبلوماسية وذلك يف كل من سياق التسليم والترحيل، من دولة تكون فيهـا أسـباب               
حقيقية تدعو لالعتقاد بأن الشخص سيتعرض خلطر التعذيب أو سوء املعاملة عند عودته             

ث يكون هنـاك    إىل الدولة املعنية، وأن تكف عن إعادة أشخاص إىل بلداهنم األصلية حي           
  .خطر التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة

  الوصول إىل آليات تقدمي الشكاوى    
يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات بأن الضحايا املزعومني لسوء املعاملة مـن قبـل            )٢٠(

الشرطة ليسوا على دراية بإجراءات تقدمي الشكاوى غري تلك املتعلقة بتقدمي الـشكوى إىل              
ويـساور  .  رفضت يف بعض احلاالت قبول االدعاءات بسوء تصرف رجاهلـا          الشرطة، اليت 
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اللجنة القلق أيضاً إزاء احلاالت املبلغ عنها بسوء معاملة أشخاص يف حالة من الضعف، عزفوا      
عن تقدمي شكوى ضد الشرطة خوفاً من شكاوى مضادة تقدمها الشرطة، أو غريهـا مـن                

  ).١٦ و١٣ و١٢املواد (أشكال االنتقام 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري مناسبة لضمان ما يلي  
إتاحة املعلومات بشأن إمكانية وإجراءات تقدمي الشكاوى ضد الشرطة           )أ(  

ونشرها على نطاق واسع، مبا يف ذلك من خالل عرضها يف مكان بارز يف مجيـع خمـافر                  
  الشرطة يف الدولة الطرف؛

حو الواجب يف مجيع مزاعم سوء تـصرف        إجراء تقييم وحتقيق على الن      )ب(  
سيما ضد أشخاص يف حالة مـن        الشرطة، مبا يف ذلك حاالت التخويف أو االنتقام وال        

  .الضعف، بسبب الشكاوى اليت قاموا بتقدميها بشأن سوء املعاملة من جانب الشرطة

  التحقيقات الفورية واملستقلة والشاملة    
بيانات حمدودة عن التحقيق يف حـاالت التعـذيب        يساور اللجنة القلق إزاء انتشار        )٢١(

ويساور اللجنـة القلـق     . وسوء املعاملة واالستخدام غري املشروع للقوة من جانب الشرطة        
بصفة خاصة لعدم إجراء حتقيقات فعالة يف حاالت التعذيب وسوء املعاملة وذلك ألن وزارة              

 من جانب وحداهتا الفرعية، وهو      الداخلية تشترك يف عملية التحقيق يف االنتهاكات املزعومة       
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء االفتقار للمعلومات اليت تبني ما إذا . سلوك خيالف مبدأ الرتاهة

كان التحقيق يف حادث مقتل ثالثة متظاهرين برصاص الشرطة خالل االحتجاجات ضـد             
. بصورة مستقلة وشـاملة   ، قد أُجري فوراً و    ٢٠١١يناير  /احلكومة يف تريانا يف كانون الثاين     

ولذلك تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها بشأن عدم إجراء حتقيق مستقل وفعـال يف مـزاعم              
التعذيب وسوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واالفتقار ملساءلة مرتكيب            

حلاالت املبلغ عنها   ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام عمليات التحقيق يف ا         . هذه األفعال 
  ).١٦ و١٣ و١٢املواد (بسوء معاملة األطفال يف أوساط الرعاية االجتماعية 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان أن يتم التحقيق يف مجيع ادعاءات              )أ(  

نـب هيئـات    التعذيب وسوء املعاملة من جانب الشرطة، فوراً وبشكل شامل مـن جا           
مستقلة، دون أن يكون هناك اتصال مؤسسي أو هرمي بني احملققني واجلناة املزعومني من              
الشرطة، ومقاضاة املسؤولني واختاذ مجيع التدابري لضمان عدم انتشار حاالت اإلفالت من          

  العقاب، على النحو املوصى به يف سياق عملية االستعراض الدوري الشامل أللبانيا؛
د اللجنة، من باب األولوية، مبعلومات عن التحقيق يف حـادث           أن تزو   )ب(  

مقتل ثالثة متظاهرين برصاص الشرطة أثناء االحتجاجات ضد احلكومـة يف تريانـا يف              
  ، الذي ينبغي القيام به فوراً وبصورة مستقلة وشاملة؛٢٠١١يناير /كانون الثاين
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 التعذيب وسـوء  أن تقوم بتجميع بيانات دقيقة عن عمليات التحقيق يف       )ج(  
املعاملة واالستخدام غري املشروع للقوة من جانب الشرطة وأن تقدم معلومـات حمدثـة             

  عنها إىل اللجنة؛
أن تضمن التحقيق الفعال يف احلوادث املبلغ عنها لسوء معاملة األطفال             )د(  

  .يف أوساط الرعاية االجتماعية

  االحتجاز السري    
جتر حتقيقاً ذي داللة يف مـزاعم االحتجـاز     ملكومةتالحظ اللجنة مع القلق أن احل     )٢٢(

. السري الذي مت على أراضي الدولة الطرف يف سياق تعاوهنا يف جمال مكافحـة اإلرهـاب               
تقدم معلومات عن التدابري احملـددة الـيت          مل ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن الدولة الطرف      

يتـصل   فيماتحدة بشأن املمارسات العاملية      املشتركة لألمم امل   اختذهتا لتنفيذ توصيات الدراسة   
  ).١٢ و٣ و٢املواد ) (A/HRC/13/42 (باالحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
أن تقدم معلومات عن التدابري املتخذة لبدء حتقيق حكومي يف املشاركة             )أ(  

ن يف الدولـة الطـرف يف بـرامج التـسليم           املزعومة ملوظفني مكلفني بإنفـاذ القـانو      
  السري؛ واالحتجاز

  أن تعلن عن نتائج عمليات التحقيق؛  )ب(  
  أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع وقوع مثل هذه احلاالت يف املستقبل؛  )ج(  
أن تتخذ تدابري حمددة ترمي إىل تنفيذ توصيات الدراسة املشتركة لألمم             )د(  

يتصل باالحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب        فيمات العاملية   املتحدة بشأن املمارسا  
)A/HRC/13/42.(  

  تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون    
باعتماد دليل معاملة األشخاص احملتجزين لدى الـشرطة، يف          علماً   حتيط اللجنة  فيما  )٢٣(

قارير اليت تفيد بأن موظفي     تزال تشعر بالقلق إزاء الت     ، فإهنا ال  ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء      . خمافر الشرطة ليسوا على دراية بوجود الدليل ومقتضياته       

االفتقار للتدريب احملدد جلميع املهنيني الذين يشاركون مباشرة يف عمليات التحقيق والتوثيق            
طبيني وغريهم من الذين يتعاملون املتعلقة بآثار التعذيب اجلسدية والنفسية وكذلك املوظفني ال    

مع احملتجزين وملتمسي اللجوء، على دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من 
ويـساور  ). اسطنبولبروتوكول  (ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

امج تدريب القضاة علـى االتفاقيـة       اللجنة القلق أيضاً إزاء االفتقار للمعلومات املتعلقة برب       
  ).١٠املادة ) (٢٠٠٧(٢وتعليق اللجنة العام رقم 
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  :توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ما يلي  
توفري التدريب املناسب على مقتضيات دليل معاملة األشخاص احملتجزين           )أ(  

  لدى الشرطة جلميع موظفي الشرطة؛
وظفني املكلفني بإنفاذ القانون واملوظفني     توفري التدريب املنتظم جلميع امل      )ب(  

الطبيني وغريهم من املوظفني الذين يشاركون يف عمليات االحتجـاز أو االسـتجواب             
التعامل مع أي شخص خيضع ألي شكل من أشكال التوقيف أو االحتجاز أو السجن،               أو

ني بـشأن   ويف توثيق حاالت التعذيب والتحقيق فيها، على دليل التقصي والتوثيق الفعال          
بروتوكول (التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  الذي يقضي بتحديد كل من اآلثار اجلسدية والنفسية لضحايا التعذيب؛) اسطنبول
تقدمي هذا التدريب أيضاً إىل املـوظفني املعنـيني بـإجراءات حتديـد               )ج(  
  الالجئ؛ مركز

امج تدريبية فعالة للقضاة بشأن تطبيق االتفاقية وتعليق اللجنـة          وضع بر   )د(  
  ).٢٠٠٧(٢العام رقم 

  أطفال الروما املفقودين    
 مـن   ٦٦١ مـن أصـل      ٥٠٢يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بـأن            )٢٤(

 الشوارع من الروما األلبانيني أصبحوا يف عداد املفقـودين بعـد إيـداعهم خـالل               أطفال
ويـساور اللجنـة    .  يف مؤسسة أغهيا فارفارا لألطفال يف اليونـان        ٢٠٠٢-١٩٩٨ رةالفت
تبذل اجلهود الفعالـة إلجـراء حتقيـق          مل بشكل خاص ألن سلطات الدولة الطرف      القلق
يف احلاالت املسماة باختفاء أطفال الروما على يد السلطات املختصة يف اليونان             وفعال فوري

  ).١٤ و١٢ و١١ و٢املواد (
ث اللجنة الدولة الطرف على أن جتري فوراً حواراً مع الـسلطات اليونانيـة              حت  

هبدف إنشاء آلية فعالة فوراً للتحقيق يف هذه احلاالت، بغية حتديد أماكن وجود األطفال              
املفقودين، وذلك بالتعاون مع أمناء املظامل من كال البلدين ومنظمات اجملتمع املدين املعنية،             

 التأديبية واجلنائية للمتـورطني، قبـل إمكانيـة أن تـسقط هـذه              وحتديد املسؤوليات 
  . بالتقادم االهتامات

  الثأر    
باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن اخنفاض حاالت         علماً   حتيط اللجنة  فيما  )٢٥(

القتل االنتقامي حلماية الشرف، خارج النظام القانوين العادي، فإهنا تعرب عن قلقها ألن هذه   
سيما بسبب انتشار الصور النمطية      تزال راسخة يف أجزاء معينة من اجملتمع، وال        مارسة ال امل

  . املتغلغلة جذورها للدفاع عن شرف العائلة املفقود بسبب حالة القتل األوىل واستعادته
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إن اللجنة، إذ تشري إىل توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واملقرر اخلـاص               
دام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً، توصـي الدولـة             املعين حباالت اإلع  

الطرف باختاذ مزيد من التدابري مبا يف ذلك إجراء حبوث وتنظيم محالت التوعية للقـضاء               
على املعتقدات املتمثلة يف محاية الشرف خارج النظام القانوين العادي وإجراء حتقيقات يف             

  . تكبيهاهذه اجلرائم ومقاضاة ومعاقبة مجيع مر

  حتديد هوية أفراد جمموعات التدخل يف السجون     
يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن أفراد جمموعات التدخل اخلاصـة يف                )٢٦(

مؤسسات السجون غري ملزمني بارتداء شارات تبني هويتهم الشخصية، أثناء ممارسة مهامهم            
  ).١٤ و١٣ و١٢املواد (

ة الطرف بأن تكفل إظهار أفراد جمموعات التدخل اخلاصـة          توصي اللجنة الدول    
شارات تظهر هويتهم على حنو سليم يف مجيع األوقات عند اتصاهلم بالسجناء، وذلك ملنع              

  .سوء املعاملة وتوفري ما يلزم للمساءلة

  التعويض املناسب    
د الذين عانوا    من الدستور تكفل تعويض األفرا     ٤٤بأن املادة    علماً   حتيط اللجنة  فيما  )٢٧(

من أذى بسبب فعل غري قانوين أو انعدام الفعل من جانب سلطات الدولة أو موظفيها، فإهنا                
تعرب عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن العديد من ضحايا التعذيب أو سوء املعاملة مـن                 

فـع  جانب ضباط الشرطة أو غريهم من املسؤولني العموميني يضطرون يف واقع األمر إىل ر             
  ).١٤املادة (دعاوى مدنية للحصول على التعويض 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري قانونية وغريها من التـدابري فـوراً                
لضمان إنصاف ضحايا التعذيب وسوء املعاملة ومتتعهم حبق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل             

سيما الـسجناء    ن، وال ومناسب، مبا يف ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممك          
السياسيني السابقني واألشخاص املضطهدين، وعلى مجع البيانـات وتـضمني تقريرهـا            

  . الدوري املقبل معلومات بشأن حاالت وأنواع التعويض وإعادة التأهيل املقدم

  مجع البيانات    
تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتجميع إحصاءات عـن اجلـرائم،               )٢٨(
بالبيانات املتعلقـة    علماً   وحتيط. يف ذلك سوء املعاملة من جانب الشرطة واالجتار بالبشر         مبا

بشكاوى سوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، املصنفة حبسب اجلرميـة             
ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقدمي بيانـات شـاملة ومـصنفة بـشأن            . املشتبه بارتكاهبا 
حقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات املتعلقة حباالت التعـذيب وسـوء          الشكاوى، والت 

املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي األمن والعـسكريني ومـوظفي       
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السجون، وكذلك بشأن جرائم الشرف، والعنف املرتيل واجلنـسي، وحـاالت االختفـاء             
 التعويض وإعادة التأهيل املقـدمني للـضحايا        القسري، وبشأن سبل االنتصاف مبا يف ذلك      

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢ املواد(
توصي اللجنة الدولة الطرف بتجميع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ االتفاقية             

على املستوى الوطين، مبا يف ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات واملالحقات القضائية 
وء املعاملة من جانب املوظفني املكلفـني بإنفـاذ         واإلدانات املتعلقة حباالت التعذيب وس    

القانون وموظفي األمن والعسكريني وموظفي السجون، وكذلك عن جرائم الـشرف،           
والعنف املرتيل واجلنسي، وحاالت االختفاء القسري، وبشأن سبل االنتصاف مبا يف ذلك            

  .التعويض وإعادة التأهيل املقدمني للضحايا
ة الطرف بالنظر يف إصدار اإلعالنني املنـصوص عليهمـا يف           وتوصي اللجنة الدول    )٢٩(

 من االتفاقية، بغية االعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البالغات املقدمة من           ٢٢ و ٢١املادتني  
  .الدول والبالغات املقدمة من األفراد ودراستها، على النحو الذي أشار إليه الوفد

 على املعاهدات األساسية لألمم املتحـدة       وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق       )٣٠(
سيما اتفاقية حقوق األشخاص ذوي      يف جمال حقوق اإلنسان اليت ليست طرفاً فيها بعد، وال         

اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص     
  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع وباللغات املناسبة، تقريرهـا           ويرجى من ا    )٣١(
املقدم إىل اللجنة وكذلك املالحظات اخلتامية للجنة، وذلك من خالل املواقع الشبكية الرمسية             

  .ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
تطلبات الوثيقـة   مل وفقاً   والدولة الطرف مدعوة إىل تقدمي وثيقتها األساسية املوحدة،         )٣٢(

األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجـب املعاهـدات             
  .(HRI/GEN.2/Rev.6)الدولية حلقوق اإلنسان 

، ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ١وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، حبلـول            )٣٣(
: يتعلـق بالتـايل    فيما على توصيات اللجنة     معلومات عن إجراءات املتابعة اليت اختذت رداً      

إجراء حتقيقات فوريـة    ) ب(كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية لألشخاص احملتجزين؛         )أ(
وحمايدة وفعالة، ومقاضاة األشخاص املشتبه بارتكاهبم أفعال التعذيب أو سوء املعاملة ومعاقبة            

وفضالً عن ذلك، تطلب    . هذه الوثيقة  من   ٢١ و ١٣مرتكبيها على النحو الوارد يف الفقرتني       
ات اليت اختذت بشأن تقـدمي التعـويض   واللجنة من الدولة الطرف تقدمي معلومات عن اخلط   

 ٢٧العادل واملناسب للضحايا، وكذلك بشأن مجع البيانات، على النحو الوارد يف الفقرتني             
  . من هذه الوثيقة٢٨و
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املقبل، الذي سيكون التقريـر الـدوري       والدولة الطرف مدعوة إىل تقدمي تقريرها         )٣٤(
وهلذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن         . ٢٠١٦يونيه  / حزيران ١الثالث، حبلول   

، على تقدمي التقارير مبوجب إجرائها االختياري لتقدمي        ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١توافق حبلول   
.  مسائل قبل تقـدمي تقريرهـا  التقارير، الذي يتمثل يف إحالة اللجنة إىل الدولة الطرف قائمة 

 من االتفاقية، تقريرهـا     ١٩وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة املسائل، مبوجب املادة          
  . الدوري املقبل

  أرمينيا  -٦١
 (CAT/C/ARM/3)نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري الثالث ألرمينيـا        )١(

ــستيها  ــومي ا) 1067 وCAT/C/SR.1064 (١٠٦٧ و١٠٦٤يف جل ــودتني ي  ١١ و١٠ملعق
) 1086 و CAT/C/SR.1085 (١٠٨٦ و ١٠٨٥، واعتمـدت يف جلـستيها       ٢٠١٢مايو  /أيار

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢مايو / أيار٢٩ و٢٨املعقودتني يومي 

  مقدمة  - ألف    
للمبادئ التوجيهية   وفقاً   ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث         )٢(

تقدمي لتأخُّر الدولة الطرف يف بيد أهنا تأسف . ة املتعلقة بشكل التقارير الدورية وحمتوياهتا   العام
 . التقرير ملدة سبع سنوات

وترحب اللجنة بالفرصة املتاحة للنظر يف االمتثال لالتفاقية مع وفد الدولة الطـرف               )٣(
قائمـة املـسائل    وتعرب عن تقديرها للردود اخلطيـة املستفيـضة علـى           . الرفيع املستوى 

)CAT/C/ARM/Q/3و (Add.1ًوللمعلومات اإلضافية اليت قدمها الوفد شفوياً وخطيا ، .  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء    
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على عدد من الصكوك الدولية واإلقليميـة،              )٤(
  : يف ذلك مبا

ه من ضروب املعاملة    مناهضة التعذيب وغري  تفاقية  الربوتوكول االختياري ال    )أ(  
  ؛٢٠٠٦سبتمرب /أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف أيلول

، يف كـانون    التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       ا  )ب(  
  ؛٢٠١١يناير /الثاين

 / وبروتوكوهلا االختياري، يف أيلول    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      )ج(  
  ؛٢٠١٠ سبتمرب

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           )د(  
  ؛٢٠٠٦سبتمرب /يف أيلول
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الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفـال يف        )ه(  
ل ، وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغال      ٢٠٠٥سبتمرب  /النـزاعات املسلحة، يف أيلول   

  . ٢٠٠٥يونيه /األطفال يف املواد اإلباحية، يف حزيران
 :وترحب اللجنة بالتدابري التشريعية املتخذة أثناء الفترة قيد االستعراض، مبا يف ذلك  )٥(

 يعيِّن املدافع عن حقوق اإلنسان بصفته اآللية        ٢٠٠٨اعتماد قانون يف عام       )أ(  
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن       الوقائية الوطنية اليت ينص عليها الربوتوكول       

  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
 /سن القانون املتعلق باحملتجزين وسـجناء احلـبس االحتيـاطي، يف آذار             )ب(  
  ؛٢٠٠٢ مارس

  .٢٠٠٤ديسمرب /اعتماد القانون املتعلق بالسجون يف كانون األول  )ج(  
  :اللجنة أيضاً مبا يليوترحب   )٦(

 تتألف من أعضاء حكـوميني      ٢٠٠٦إنشاء جمموعات مراقبة عامة يف عام         )أ(  
  وغري حكوميني؛

توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعني             )ب(  
 باالحتجـاز   ، والزيارة اليت قام هبا الفريق العامل املعين       ٢٠٠٦أبريل  /لألمم املتحدة يف نيسان   

  .٢٠١٠التعسفي يف عام 
وترحب اللجنة بالبيان الشفوي الذي أدىل به الوفد ومؤداه أن الدولة الطرف تعتزم               )٧(

 من االتفاقية مـن أجـل االعتـراف         ٢٢النظر يف إصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة         
  .باختصاص اللجنة يف تسلّم البالغات اليت ترد من األفراد ودراستها

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -يمج    

  ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء املعاملة عند االحتجاز يف مراكز الشرطة    
يساور اللجنة بالغ القلق إزاء االدعاءات العديدة واملتسقة اليت تؤيدها مصادر خمتلفة              )٨(

احتجـازهم  بشأن اللجوء إىل تعذيب املشتبه هبم وإساءة معاملتهم بصورة روتينيـة عنـد              
 ٤ و ٢املـواد   (سيما النتزاع اعترافات تستخدم يف إجراءات جنائية         مراكز الشرطة، وال   يف
  ).١٦ و١٢و

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل االستعجال، خطوات فورية ملنع وقوع             
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى       . أعمال التعذيب وسوء املعاملة يف مجيع أحناء البلد       

 يف مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة والوفاة قيد االحتجاز على حنو سـريع              التحقيق
. وواف ونزيه، ومقاضاة مرتكيب هذه األعمال واإلبالغ علناً عن نتائج هـذه املقاضـاة             

لـبس   وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكّرر تأكيد حظر التعذيب بصورة ال            
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 أي شخص يرتكب هذه األعمال أو يتواطأ بشكل من فيها وأن حتذر علناً من عدم إفالت   
األشكال يف ارتكاهبا أو يوافق عليها من املساءلة أمام القانون عن هذه األعمـال ومـن                

  .املقاضاة اجلنائية والعقاب املناسب

  التنكيل وسوء املعاملة يف القوات املسلحة    
ار حاالت الوفاة املشتبه هبا     ال يزال القلق يساور اللجنة إزاء االدعاءات بشأن استمر          )٩(

يف صفوف القوات املسلحة األرمينية خارج نطاق القتال، واستمرار ممارسة التنكيل وغـريه             
من إساءة معاملة اجملندين من جانب الضباط أو نظرائهم اجلنود برضاء الضباط أو غريهم من               

ات اليت قدمها الوفد، فإهنـا      وبينما تشري اللجنة إىل املعلوم    . املوظفني أو بقبوهلم أو مبوافقتهم    
جير فيها أي حتقيق      مل تزال قلقة إزاء التقارير اليت تفيد بأن العديد من هذه احلوادث إما أنه             ال

وإما أن التحقيقات اليت أجريت فيها كانت قاصرة، مبا يف ذلك التحقيقات يف وفاة فـردان                
قلق أيضاً إزاء اإلبـالغ عـن       وتشعر اللجنة بال  . سيفيان وأرتاك نازيريان وأرتور هاكوبيان    

إجراء حتقيقات فعالة يف االدعاءات بالتعرض لإليذاء، مثل االدعـاءات املقدمـة ضـد             عدم
مارتريوسيان، والعقوبات غري املناسبة املرتلة حبق املدانني بإساءة املعاملة السالفة الذكر            فاردان

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٤ و٢املواد (
تدابري الرامية إىل حظـر التـسلط يف القـوات          ينبغي للدولة الطرف أن تعزز ال       

املسلحة والقضاء علي هذه املمارسة وضمان إجراء حتقيق فوري ونزيه وواٍف يف مجيـع              
وينبغـي  . االدعاءات بالتعرض للتسلط وبالوفاة خارج نطاق القتال يف صفوف اجلـيش          

ـ              وادث للدولة الطرف، حيثما ثبت وجود ممارسة التسلط، أن تضمن مالحقة مجيـع احل
وإنزال العقوبات املناسبة باجلناة، ونشر نتائج هذه التحقيقات، وتقدمي تعويضات للضحايا      

  .وإعادة تأهيلهم، مبا يف ذلك عن طريق املساعدة الطبية والنفسية املناسبة

  تعريف التعذيب وحظره حظراً مطلقاً وجترميه    
" التعـذيب "لـذي جيـّرم     يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتساق التشريع الـوطين ا           )١٠(
 مـن االتفاقيـة، وأن      ١للمـادة    وفقاً   مع تعريف التعذيب  )  من القانون اجلنائي   ١٩ املادة(

يشمل اجلرائم اليت يرتكبها املوظفون احلكوميون،      التعذيب بتعريفه احلايل يف الدولة الطرف ال      
دم إدانة الدولة   ويغطي فقط جرائم األفراد الذين يتصرفون بصفتهم الشخصية، مما أدى إىل ع           

ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير املتعلقـة حبفـظ         . الطرف أي موظف حكومي بالتعذيب    
وتشعر بـالقلق  . ملفات بعض القضايا املتعلقة بالتعذيب على أساس تصاحل املتهم مع الضحية    

 تقل مدهتا عـن ثـالث      وهي عقوبة السجن املشددة اليت ال     (أيضاً من أن العقوبات احلالية      
وأخرياً، يساورها القلق إزاء    . تعكس خطورة اجلرمية   ال) سنوات وال تزيد على سبع سنوات     

إصدار عفو حبّق عدة أشخاص أدينوا بالتعذيب أو إساءة املعاملة مبوجب مواد أخـرى مـن                
  ).٤ و١املادتان (القانون اجلنائي 
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بـاعتزام  بينما تعرب اللجنة عن تقديرها للبيان الشفوي الذي أدىل به الوفـد               
الدولة الطرف تعديل تشريعها اجلنائي، توصي بأن تضمن اتساق تعريف التعذيب بصورة            

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفـل املالحقـة         .  من االتفاقية  ٤ و ١كاملة مع املادتني    
الواجبة جلميع املوظفني احلكوميني الذين يرتكبون فعال يعد مبثابة تعذيب أو إساءة معاملة،           

ملا تـنص عليـه      وفقاً   كس العقوبة املرتلة يف هذه اجلرمية خطورة عملية التعذيب        وأن تع 
وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضمن عدم خضوع األشـخاص          .  من االتفاقية  ٤ املادة

املدانني بالتعذيب أو غريه من األفعال اليت تعترب كذلك مبوجب القانون اجلنائي ألي نظام              
لسلطات على التحقيق مع األشخاص املعنيني هبـذه األفعـال   من نظم التقادم، وأن جترب ا 

  .الضحايا/املتهمني والضحية/ومعاقبتهم بغض النظر عن تأكيدات التصاحل بني املتهم

  الضمانات القانونية األساسية    
 N-574 بغض النظر عن الضمانات اليت ينص عليها القانون يف املرسوم احلكومي رقم             )١١(

، ٢٠١٠أبريل /املؤرخ نيسان C-12 وتوجيه مدير دائرة الشرطة ٢٠٠٨ يونيه/املؤرخ حزيران
ميكائيليان، . ج  يف قضية  ٢٠٠٩ديسمرب  /واحلكم الصادر عن حمكمة النقض يف كانون األول       

تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء التقارير الواردة بشأن عدم متكني الدولة الطـرف كافـة                
ساسية منذ بداية حرماهنم الفعلي من حريتهم، مبـا يف          السجناء عملياً من مجيع الضمانات األ     

وتشعر . ذلك االتصال فوراً مبحامٍ والفحص على يد طبيب واحلق يف االتصال بأفراد األسرة            
حيتفظون بـسجالت    اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن املسؤولني يف دوائر الشرطة ال           

وال يتيحـون الـضمانات األساسـية لألفـراد         دقيقة عن مجيع فترات احلرمان من احلرية؛        
تصدر حبقهم أوامر احتجـاز؛       مل احملتجزين، وخباصة لألشخاص احملرومني من حريتهم الذين      

وعدم إخطار احملتجزين فعالً حبقوقهم عند احتجازهم، وعدم احترام حد الثالثة أيام لنقـل              
حتجـاز؛ وعـدم مثـول      األشخاص احملرومني من حريتهم من مراكز الشرطة إىل مرافق اال         

وتشري اللجنة أيضاً إىل أن عدد احملامني العامني يف الدولة الطـرف     . احملتجزين فوراً أمام قاضٍ   
  ).٢املادة (يظل غري كاٍف 

يف سياق التعديل التشريعي احلايل، مبا يف ذلك تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية،              
تضمن، قانونياً وعملياً، متكـني مجيـع   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فورية وفعالة   

وتـشمل هـذه    . احملتجزين من الضمانات القانونية كافة منذ بداية حرماهنم من حريتهم         
الضمانات احلق يف االتصال مبحام، واحلق يف فحص طيب مستقل، واحلق يف االتصال بأحد     

 .مام أحد القضاةاألقرباء، واحلق يف إبالغ احملتجزين حبقوقهم، واحلق يف املثول فوراً أ

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري لضمان التسجيل الـسمعي أو بالفيـديو               
وتـشجع  . جلميع االستجوابات يف مراكز الشرطة ومرافق االحتجاز كتدبري وقائي آخر         

اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع قدر اإلمكان يف تنفيذ الربنامج الذي يطالب أفـراد              
ر احتجاز الكترونية فور حرمان األشخاص فعالً مـن حريتـهم يف            الشرطة بتحرير خماط  
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وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للمحامني وألقرباء احملتجزين االطـالع       . مراكز الشرطة 
  .على هذه السجالت

وينبغي للدولة الطرف أن تعزز التمويل املتاح ملكتب املدافعني العامني التابع لنقابة     
  . ساعدة القانونية الفعالةاحملامني لضمان توفري امل

  التحقيقات واإلفالت من العقاب    
أو سوء املعاملة اليت يرتكبـها      /يساور اللجنة بالغ القلق من أن ادعاءات التعذيب و          )١٢(

ختضع للتحقيـق وللمقاضـاة الفوريـة        املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وأفراد اجليش ال      
 ببالغ القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن مكتب املدعي العام           وتشعر اللجنة . الرتيهة أو الفعالة   أو

يكلف أفراد الشرطة بالتحقيق يف بعض ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة اليت ُيزَعم ارتكـاب            
ويف هذا الصدد، تشعر    . موظفي الشرطة هلا، بدل تكليف دائرة حتقيق مستقلة هبذه الشكاوى         

عي العام بانتظام بضمان إشراف مدعني عامني خمـتلفني         اللجنة بالقلق لعدم قيام مكتب املد     
على عدم التحقيق يف جرائم وادعاءات التعذيب ضد موظفي الشرطة من جانب املرتكـب              

تتمكن من ْمجع أدلة      مل واللجنة قلقة أيضاً من أن دائرة التحقيق اخلاصة       . املزعوم هلذه اجلرمية  
ليت ُيدَّعى فيها ارتكاب التعـذيب أو سـوء         كافية للتعرف على اجلناة يف عدد من القضايا ا        

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء     . املعاملة من جانب املسؤولني، مما يثري شواغل تتعلق بفعاليتها        
يوقفون فوراً  تقارير ُيزعم فيها أن املسؤولني الذين ُيّدعى ارتكاهبم التعذيب أو سوء املعاملة ال     

 أثناء التحقيق، وخباصة عند احتمال تكرار هذا العمـل          عن اخلدمة أو ُينقلون عند االقتضاء     
  ). ١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (عرقلة التحقيق  أو

  : ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي
اختاذ خطوات ملموسة تضمن التحقيق الفـوري والـوايف والرتيـه يف              )أ(  

اذ القوانني وأفراد اجليش ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنف
  تؤدي إىل مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة العمل املرتكب؛

ضمان قيام هيئة مستقلة وحمايدة بالتحقيق يف اجلرائم اليت تشمل موظفني             )ب(  
  حكوميني؛ 

ضمان وقف مجيع املسؤولني الذين ُيدَّعى أهنم مسؤولون عـن انتـهاك              )ج(  
  .ن العمل طوال التحقيق يف ادعاءات التعذيباالتفاقية ع
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات عن عدد الشكاوى املرفوعـة              

ضد املسؤولني احلكوميني الذين ُيدعى ارتكاهبم أعماالً تعترب تعـذيباً أو إسـاءة معاملـة      
وعـن أي   مبوجب االتفاقية، وكذلك معلومات عن نتائج التحقيقات يف هذه الشكاوى           

وينبغي أن تصف كل معلومة من هذه       . إجراءات متخذة، على املستويني اجلنائي والتأدييب     
  . املعلومات االدعاء املعين وأن تذكر السلطة اليت أجرت التحقيق
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  الوفيات أثناء االحتجاز    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة من الدولة الطرف ومنظمات غري حكومية              )١٣(

ن الوفيات أثناء االحتجاز، مبا يف ذلك وفاة فاهان خالَفيـان وليفـون غوليـان أثنـاء                 بشأ
  ).١٦ و١٢ و١١ و٢املواد (احتجازمها يف مركز الشرطة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق الفوري والرتيه والفعال يف مجيع حاالت          
مان معاقبة اجلناة ودفـع     وفاة احملتجزين، وتقييم أي مسؤولية للموظفني احلكوميني، وض       

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات حمدثة شاملة         . تعويضات ألسر الضحايا  
عن مجيع الوفيات أثناء االحتجاز املبلغ عنها، مبا يف ذلك عن مكان وسبب الوفاة ونتائج               

 أو دفع   أي حتقيقات أُجريت يف هذه الوفيات، وعن اإلجراءات اليت اختذت ملعاقبة اجلناة           
  . تعويضات ألقرباء الضحايا

شكاوى الضحايا والشهود واملدافعني عن حقوق اإلنسان واألعمـال االنتقاميـة               
  ضدهم ومحايتهم

تشري اللجنة مع القلق إىل تقارير عن عدم قيام ضحايا التعـذيب وسـوء املعاملـة                  )١٤(
تشري كذلك إىل تقـارير     و. والشهود عليهما بتقدمي شكاوى إىل السلطات خوفاً من االنتقام        

املدافعني عن حقوق اإلنسان وكذلك الصحفيني الذين تعرضوا للتهديد والتخويف نتيجـة            
 ١١ و ٢املواد  (قيامهم بعملهم، واكتفاء الدولة الطرف باختاذ خطوات قليلة لضمان محايتهم           

  ).١٦ و١٥ و١٣ و١٢و
ضحايا التعـذيب   حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية فعالة لتيسري تقدمي             

وسوء املعاملة والشهود عليهما شكاوى إىل السلطات العامة، وضمان محايـة املـشتكني           
وينبغـي  . عملياً من أي سوء معاملة أو ختويف أو أعمال انتقامية نتيجة تقدمي الشكاوى            

للدولة الطرف أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان             
  . ني كذلك من أي ختويف أو عنفوالصحفي

  اجلرب، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيل    
بينما تشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف دفعت تعويضاً إىل الضحايا بعـد صـدور                 )١٥(

، فإهنا تأسف لعدم إتاحة الدولة ٢٠١١يوليه  /حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف متوز      
لغ هذا التعويض املمنوح من احملاكم لضحايا انتهاك االتفاقية، مبـا يف  الطرف بيانات تتعلق مبب   

ذلك األفراد الذين حرموا من الضمانات األساسية أو تعرضوا للتعذيب أو لسوء املعاملة أثناء              
وتشعر اللجنة بالقلق من عدم توفري القانون وسائل تعويض لضحايا التعذيب إىل            . االحتجاز

تشري اللجنة أيضاً إىل عدم وجود معلومات بشأن دوائـر العـالج            و. جانب التعويض املايل  
 االجتماعي، املقدم إىل -وإعادة التأهيل االجتماعي، مبا يف ذلك إعادة التأهيل الطيب والنفسي 

  ).١٤املادة (الضحايا 
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ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إىل جرب أضرار ضحايا التعـذيب               
 يشمل دفع تعويض منصف ومناسب، وإعادة تأهيلهم تـأهيالً كـامالً        وسوء املعاملة، مبا  

وينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها ليشمل أحكاماً صرحية بـشأن           . حسب اإلمكان 
حق ضحايا التعذيب يف اجلرب، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيـل املناسـبني مقابـل                

وينبغي هلا أن تقـدم     .  من االتفاقية  ١٤ األضرار الناجتة عن التعذيب، مبا يتسق مع املادة       
للجنة معلومات عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك ختصيص موارد لتنفيـذ               

  . برامج إعادة التأهيل بصورة فعالة

  االعترافات القسرية    
يساور اللجنة القلق إزاء االدعاءات املتعلقة باستخدام االعترافات القسرية كأدلة يف             )١٦(
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير املتعلقة بعدم وقف اإلجراءات          . اكم الدولة الطرف  حم

اجلنائية بعد ادعاء املتهم أن اعترافاته انتزعت عن طريق التعذيب، ومطالبة احملاكم بتحقيقات             
ـ             . وافية ا وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن القضايا اليت اعتربت فيه

حماكم الدولة الطرف االعترافات غري مقبولة كأدلة على أساس انتزاعها عن طريق التعـذيب              
  ). ١٦ و١٥ و١١ و٢املواد (

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عملياً عدم االحتجاج باالعترافـات              
وينبغي للدولة الطرف أن تعمل علـى       . املنتزعة عن طريق التعذيب كأدلة يف أي دعاوى       

 اإلجراءات، يف أي قضية يدعي فيها شخص انتزاع اعترافاته عن طريق التعـذيب،             وقف
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر . يف انتظار التحقيق بصورة وافية يف االدعاء 

 . يف قضايا اإلدانة اليت استندت إىل اعترافات فقط

ىل التعـذيب   وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتصدى حبـزم ألي جلـوء إ              
النتزاع اعترافات، وأن تكفل عملياً عدم االستناد مطلقاً إىل االعترافات املنتزعـة عـن              

وينبغي للدولة الطرف أن تعّدل تشريعها املتعلق       . طريق التعذيب يف اإلجراءات القضائية    
 من االتفاقيـة، وأن تقـدم       ١٥باألدلة املقدمة يف الدعاوى القضائية مبا يتمشى مع املادة          

  .علومات عن مدى مالحقة أي مسؤولني ومعاقبتهم بسبب انتزاع هذه االعترافاتم

  استقالل اجلهاز القضائي    
يساور اللجنة القلق إزاء التقارير املتعلقة بعدم استقالل اجلهاز القضائي، وخباصة إزاء              )١٧(

شعر اللجنـة   وت. مسؤولية رئيس الدولة والسلطة التنفيذية عن تعيني القضاة وترقيتهم وعزهلم         
بالقلق أيضاً من أن تشريع الدولة الطرف ينص على املسؤولية اجلنائية للقضاة عند إصـدار               

  ).١٣ و١٢ و٢املواد (حكمٍ غري عادل أو أي إجراءات قضائية أخرى 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري تكفل استقالل اجلهاز القـضائي وحيـاده               

عيد النظر يف نظام تعيني القضاة وترقيتـهم وعـزهلم    بصورة كاملة يف أداء وظائفه، وأن ت      
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املبادئ األساسية بشأن اسـتقالل     "يتسق مع املعايري الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك           مبا
أال يكون القضاة عرضة لإليقـاف أو للعـزل         ، اليت تقضي بأمور منها      "السلطة القضائية 

  .ؤهلني ألداء مهامهملدواعي العجز أو دواعي السلوك اليت جتعلهم غري م إال

  العنف ضد النساء، مبا يف ذلك االجتار هبن    
وفضالً عن  . يساور اللجنة القلق إزاء مدى العنف البدين واجلنسي املزعوم ضد النساء            )١٨(

وتشعر . ذلك، يساور اللجنة القلق من أن النساء نادراً ما ُيبلّغن الشرطة عن سوء املعاملة والعنف
إزاء التقارير الواردة عن عدم إتاحة مالجئ حكومية للنساء ضحايا العنـف            اللجنة ببالغ القلق    

وتأسف اللجنة لعدم تقدمي الدولة الطرف . جترمها الدولة الطرف اجلنسي، وهي فئة من العنف ال
. معلومات عن توفري اجلرب والتعويض لضحايا العنف ضد النساء، مبا يف ذلك إعـادة تأهيلـهن    

 االرتياح إىل اعتماد عدة خطط وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص أثناء           وبينما تشري اللجنة مع   
تزال مـن بلـدان      الفترة قيد االستعراض، فإهنا يساورها القلق للتقارير اليت تفيد بأن أرمينيا ال           

  ). ١٦و ١٣ و١٢ و٢املواد (املصدر واملقصد للنساء والفتيات ألغراض االجتار 
هودها الرامية إىل منع ارتكاب العنف ضد النـساء         ينبغي للدولة الطرف أن تعزز ج       

سيما العنف املرتيل، وذلك بطرائق منـها تعـديل          واألطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، وال    
وينبغي هلا تنظيم محـالت توعيـة       . تشريعاهتا اجلنائية بصيغة تعترب العنف املرتيل جرمية منفصلة       

 لفائدة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وعامة       وتدريب على نطاق واسع تتناول العنف املرتيل      
  . اجلمهور، ومتكني ضحايا العنف من احلماية واجلرب الفوريني، وخباصة إعادة تأهيلهم

وينبغي هلا أيضاً أن هتيئ الظروف املناسبة لضحايا العنف ضّد النساء، مبا يف ذلك                
 وينبغي هلا أن حتقق بصورة وافية       .العنف املرتيل واالجتار ملمارسة حقهن يف تقدمي شكاوى       

  .يف مجيع ادعاءات العنف املرتيل واالجتار، وأن تقاضي اجلناة وتعاقبهم
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تنفيذ آلية اإلحالة الوطنية لألشـخاص       

 وتوفري اخلدمات لضحايا االجتار، مبا يف ذلك تـوفري املالجـئ،            ٢٠٠٨املتاجر هبم لعام    
  . ادة من املساعدة املهنية والطبية والنفسية، وكذلك من برامج التدريبواالستف

  ظروف االحتجاز    
لتحسني ظروف االحتجاز    حالياً   بينما ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف         )١٩(

يـزال   يف السجون مبا يف ذلك جتديد بعض املرافق والعمل على بناء سجن جديد، فإن القلق ال               
ا إزاء استمرار تلقي تقارير عن االكتظاظ احلاد ونقص عدد املوظفني وعـدم كفايـة               يساوره

وتشعر اللجنة بالقلق من ادعاءات الفساد يف السجون، مبا يف ذلـك            . األغذية والرعاية الصحية  
ويساورها القلق أيضاً   . بني السجناء الذين يؤيد املسؤولون عن السجون على ما يبدو سلوكهم          

استهداف هذه اجملموعات من السجناء بعـض ضـحايا العنـف أو التمييـز              من تقارير عن    
وتأسف اللجنة  . ويتصّرفون معهم بطريقة سيئة على أساس امليول اجلنسية املفترضة أو جنسياهتم          
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وتعـرب عـن أسـفها      . لعدم تسجيل زيادة تذكر يف عمل احملاكم بالتدابري البديلة لالحتجاز         
. ن احملتجزين من تقدمي شكاوى ضد التعذيب أو سوء املعاملـة          لعدم وجود آلية سرية متكّ     أيضاً

وتشري اللجنة إىل إنشاء جمموعات متابعة عامة، تتألف من ممثلني عن منظمات غري حكوميـة،               
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم متكني جمموعة مراقبة         . مكلفني مبراقبة السجون ومراكز الشرطة    

  ).١٦ و١١ و٢املواد (طة الشرطة من الوصول إىل مراكز الشر
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اختاذ تدابري فعالة لتحـسني ظـروف أمـاكن                

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيـف      . االحتجاز وختفيف االكتظاظ يف هذه األماكن     
جهودها للحد من اكتظاظ السجون مبا يف ذلك عن طريق تطبيق تدابري بديلة للـسجن               

قواعـد  (مم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غـري االحتجازيـة          يتسق مع قواعد األ    مبا
ومّد اللجنة مبعلومات عن أي دائرة جتريبية تزمع إنشاءها ُتكلَّف مبسائل العقاب            ) طوكيو

  .البديل واإلفراج املشروط وإعادة التأهيل
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة للقضاء علـى أي شـكل مـن           
العنف أو التمييز ضد السجناء على أساس ميوهلم اجلنسية أو جنسيتهم، مبـا يف              أشكال  

. ذلك مجيع أعمال اإليذاء والتمييز اليت يقوم هبا نزالء السجون ضد السجناء اآلخـرين             
وينبغي هلا أن تضع نظاماً سرياً لتلقي ومعاجلة الشكاوى بشأن التعذيب أو سوء املعاملـة               

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل . كن احلرمان من احلريةوأن تضمن ذلك يف مجيع أما   
التحقيق فوراً بصورة حمايدة وفعالة يف مجيع الشكاوى اليت ترفع إليها ومعاقبة اجلناة على              

  .النحو املناسب
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن وصول جمموعة مراقبة الشرطة إىل مجيع مراكز              

وينبغي هلا أيضاً أن تتخذ التدابري . القيام بزيارات مفاجئةالشرطة، مبا يف ذلك القدرة على 
الفعالة لالستعراض املنهجي جلميع أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك اخلدمات الصحية القائمة            

  .واملتاحة فيها، وينبغي هلا أن تتخذ تدابري للقضاء على الفساد يف السجون

  أعمال العنف التالية لالنتخابات    
نة مع القلق إىل أنه بالرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف للتحقيق يف              تشري اللج   )٢٠(

ادعاءات جلوء أفراد الشرطة إىل القوة املفرطة والعشوائية يف املواجهات بني الشرطة واملتظاهرين             
 ١٠تزال حتقق يف وفاة      ، فإن دائرة التحقيق اخلاصة ال     ٢٠٠٨فرباير  /اليت تلت انتخابات شباط   

وتشري اللجنة مع القلق أيضاً إىل استمرار ادعاءات احتجاز العديـد           . ثناء املواجهات أشخاص أ 
من األشخاص تعسفاً بعد وقوع أعمال العنف مباشرة، حيث أُنكر عليهم احلق يف االتـصال               

كما يساورها القلق مـن     . مبحامني خيتاروهنم بأنفسهم، وتعرضوا لسوء املعاملة أثناء االحتجاز       
  ).١٦و ١٣ و١٢ و٢املواد ( هذه االدعاءات بصورة مناسبة عدم التحقيق يف

ينبغي للدولة الطرف أن تسّرع التحقيق يف الوفيات العشر النامجة عن أعمـال               
 وأن تضمن مالحقة أي موظف مكلَّـف        ٢٠٠٨فرباير  /العنف اليت تلت انتخابات شباط    
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عاقبته مبا يتناسب مع خطورة     بإنفاذ القوانني يثبت جلوءه إىل القوة املفرطة أو العشوائية وم         
وينبغي للدولـة   . اجلرمية، وإتاحة ُسُبل اجلَرب ُألسر الضحايا، مبا يف ذلك دفع التعويضات          

الطرف أيضاً أن تضمن التحقيق املستقل والفعال يف االدعاءات األوسع نطاقـاً بلجـوء              
 من الضمانات يف    الشرطة إىل استخدام القوة املفرطة والعشوائية وإساءة املعاملة واحلرمان        

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري تكفَل محاية األشـخاص          . أعقاب تلك االنتخابات  
 محايةً فعالة من األعمال     ٢٠٠٨مارس  /معلومات عن أحداث آذار   الذين يعتقد أن لديهم     
 .االنتقامية والترهيب

  قضاء األحداث    
. دم وجود حماكم لألحداثتأسف اللجنة لعدم وجود قضاء لألحداث، وباألخص ع   )٢١(

وتشري اللجنة إىل إنشاء جمموعة مراقبة عامة، تتألف من ممثلني عن املنظمات غري احلكوميـة               
بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء املمارسة املزعومـة         . مكلّفة مبراقبة املدارس الداخلية اخلاصة    

عشرة أيام كعقاب تأدييب يف املتمثلة يف احتجاز األحداث يف احلبس االنفرادي لفترة تصل إىل       
  ).١٦ و١٢ و١١املواد (هذه املدارس اخلاصة 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء قضاء لألحداث، وخباصة على إنـشاء              
شعبة أو هيئة قضائية متخصصة يف شؤون األحداث جمهزة بالقضاة واملوظفني القـضائيني             

 تضمن أداءها السليم مبا يتـسق مـع         ذوي الكفاءة املهنية ملعاجلة قضايا األحداث، وأن      
وينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب أوضاع املدارس اخلاصة على           . املعايري الدولية 

وينبغـي للدولـة   . حنو يكفل عدم تعريض األطفال للترهيب أو سوء املعاملة أو العنـف      
ذ األخري،  يكون إال يف املال    كد من أن استخدام إجراء احلبس االنفرادي ال       أالطرف أن تت  

كما ينبغـي أن  . وألقصر مدة ممكنة، ويف ظل إشراف صارم مع إمكانية املراجعة القضائية   
  .يقتصر احلبس االنفرادي على احلاالت االستثنائية جداً

  فعالية املدافعني عن حقوق اإلنسان    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية املواد املتاحة للمدافع عـن حقـوق اإلنـسان                 )٢٢(
، الذي ُعّين بصفته اآللية الوقائية الوطنية يف أرمينيا، لالضطالع بواليته بصورة            )املظامل منيأ(

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تنفيذ بعض التوصيات اليت تقدَّم هبا املدافع عـن               . فعالة
  ).١٢ و٢املادتان (حقوق اإلنسان إىل السلطات 

وارد الضرورية ملكتب املدافع عن حقـوق       توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري امل       
اإلنسان لالضطالع بواليته املزدوجة بصفته أميناً للمظامل واآللية الوقائية الوطنية ألرمينيا           

للمبادئ التوجيهية بشأن اآلليات الوقائية الوطنية اليت وضعتها اللجنة          وفقاً   بصورة فعالة 
تضمن تعاون املوظفني املكلفني بإنفـاذ      وينبغي للدولة الطرف أن     . الفرعية ملنع التعذيب  

القوانني وأعضاء النيابة العامة وأفراد اجليش وموظفي السجون مع املدافع عـن حقـوق       
  .اإلنسان وأن تتخذ خطوات لتنفيذ توصياته
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  اخلدمة العسكرية البديلة    
ية مبشروع القانون املتعلق بتعديل قانون اخلدمـة العـسكر         علماً   بينما حتيط اللجنة    )٢٣(

يزال القلق يساورها إزاء اعتراف الدولة الطرف باستمرار احتجازهـا           البديلة واستكماله، ال  
العديد من األفراد بسبب هترهبم من اخلدمة العسكرية، وكون بعضهم طبقاً للتقـارير مـن               
املستنكفني ضمريياً الذين يعترضون على أداء اخلدمة البديلة على أساس أهنا ختضع إلشـراف            

  ).١٦املادة ( يف صفوف اجليش حصراً العاملني
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مشروع قانون اخلدمة العسكرية البديلة             

وبأن تعيد النظر يف احتجاز املسجونني بسبب رفضهم أداء اخلدمة العسكرية البديلة بناًء             
  . على أسس دينية

  عدم اإلعادة القسرية    
لومات تتعلق بضمانات عدم التعرض للتعذيب عنـد        تأسف اللجنة لعدم وجود مع      )٢٤(

وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عـن أي             . التسليم والطرد 
ضمانات دبلوماسية تؤمنها الدولة الطرف عند إعادة املتقدمني بطلبات اللجـوء إىل بلـدان              

طنية ألرمينيـا وشـرطة االحتـاد       جماورة وعند تنفيذ اتفاق التسليم املزعوم بني الشرطة الو        
وتـشعر  . لذلك االتفـاق   وفقاً   الروسي، وعدم وجود بيانات عن عدد األشخاص املسلمني       

اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن إصدار الدولة الطرف أوامر بالتـسليم دون متكـني               
مـن قـانون     ٤٧٩ من املادة    ٢للفقرة   وفقاً   األشخاص املعنيني من ممارسة حقهم يف الطعن      

  ).٣املادة (اإلجراءات اجلنائية ودون االمتثال لإلجراءات العادية للتسليم 
ينبغي للدولة الطرف أن متتنع عن طلب الضمانات الدبلوماسية وقبوهلا من دولة              

وينبغي للدولة  . توجد فيها أسباب جدية لالعتقاد بتعرض الشخص املسلم إليها للتعذيب         
لة إىل اللجنة عن مجيع القضايا اليت قُدِّمت فيهـا مثـل            الطرف أن تقدم معلومات مفصَّ    

  .الضمانات هذه
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باحترام التزاماهتا يف جمال عدم التسليم، مبوجـب              

 من االتفاقية، مبا يف ذلك احلق يف الطعن يف أمر التسليم، كما تقـضي بـذلك                 ٣املادة  
  .اءات اجلنائية من قانون اإلجر٤٧٩ من املادة ٢ الفقرة

  التدريب    
ترحِّب اللجنة بوضع برامج للتدريب على حقوق اإلنسان لفائدة املوظفني املكلفني             )٢٥(

بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجـود       . بإنفاذ القوانني والعسكريني أثناء الفترة قيد االستعراض      
ر التعـذيب وسـوء     معلومات عن متابعة وتقييم أثر هذه الربامج التدريبية يف احلد من انتشا           

دليـل التقـصي   "وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدريب على استعمال        . املعاملة
والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية        

  ).١٠املادة (يف هذه الربامج التدريبية ) اسطنبولبروتوكول " (أو املهينة
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للدولة الطرف أن تعزز برامج التدريب لفائدة املوظفني املكلفـني بإنفـاذ            ينبغي    
القوانني والعسكريني وموظفي السجون على شروط االتفاقية وتقييم أثر هـذه الـربامج          

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تلقي املسؤولني املعنيني التدريب على استعمال . التدريبية
  .ار التعذيب وسوء املعاملة للتعرف على آثاسطنبولبروتوكول 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف التصديق على معاهـدات األمـم املتحـدة                 )٢٦(
تنضم إليها بعد، وهي اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال           مل األساسية األخرى حلقوق اإلنسان اليت    

ذوي اإلعاقـة،    شـخاص األ حقوق التفاقية االختياري املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول   
 . والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وُيرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إىل اللجنة                )٢٧(
رنت ووسـائط   وهذه املالحظات اخلتامية باللغات املناسبة عن طريق املواقع الرمسية على اإلنت          

  . اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل حتـديث وثيقتـها األساسـية املـشتركة                  )٢٨(
)HRI/CORE/1/Add.57(،   ًملتطلبات الوثيقة األساسية املـشتركة الـواردة يف املبـادئ           وفقا

اإلنـسان  التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق               
)HRI/GEN.2/Rev.6.(  
، ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ١وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، حبلـول            )٢٩(

إجراء حتقيقـات فوريـة   ) أ: (معلومات عن املتابعة استجابةً لتوصيات اللجنة املتعلقة مبا يلي        
ضاة املشتبه  مقا) ج(كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين؛ و      ) ب(ونزيهة وفعالة؛   

 ١١ و ٨فيهم ومعاقبة مرتكيب أعمال التعذيب أو سوء املعاملة، على النحو الوارد يف الفقرات              
  . من هذه الوثيقة١٢و
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل، وهو تقريرها الدوري الرابع،              )٣٠(

نة الدولة الطرف إىل أن تقبل      وحتقيقاً هلذا الغرض، تدعو اللج    . ٢٠١٦يونيه  / حزيران ١قبل  
، بتقدمي تقرير مبوجب إجرائها االختياري لتقـدمي التقـارير،      ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١حبلول  

. واملتمثل يف إحالة اللجنة قائمة من املسائل إىل الدولة الطرف، قبل تقدمي التقريـر الـدوري   
 من االتفاقيـة،    ١٩دة  وسيشكل رد الدولة الطرف على هذه القائمة من املسائل، مبوجب املا          

  .تقريرها الدوري القادم إىل اللجنة

  كندا  -٦٢
 ٢١، املعقودتني يومي    ١٠٧٩ و ١٠٧٦نظرت جلنة مناهضة التعذيب، يف جلستيها         )١(
، يف التقرير الـدوري الـسادس لكنـدا       )1079 و (CAT/C/SR.1076 ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢و

(CAT/C/CAN/6)      ١٠٨٨ و ١٠٨٧، واعتمدت يف جلـستيها) CAT/C/SR.1087 1088 و( ،
  .املالحظات اخلتامية التالية
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  مقدمة  - ألف    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس، الذي يتماشى إمجاالً             )٢(

مع املبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة بشكل التقارير الدورية وحمتواها، بيد أهنا تأسف لتقدميـه              
  . متأخراً بثالث سنوات

وترحب اللجنة باحلوار املنفتح مع الوفد الوزاري للدولة الطرف وباجلهود اليت بذهلا              )٣(
وُتثين اللجنة كـذلك    . لتقدمي ردود شاملة على املسائل اليت أثارها أعضاء اللجنة أثناء احلوار          

على ما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية مفصلة على قائمة املسائل، وهي الردود الـيت                
وحال هذا التأخري   .  ذلك لفترة ثالثة أشهر، إذ أتاحتها مباشرة قبل إجراء احلوار          تأخرت رغم 

  . دون إجراء اللجنة حتليالً دقيقاً للمعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف
وتدرك اللجنة أن للدولة الطرف هيكالً احتادياً، لكنها ُتذكّر بأن كندا هـي دولـة               )٤(

  .ا ملتزمة بتنفيذ االتفاقية بالكامل على املستوى احملليواحدة مبوجب القانون الدويل وأهن

  اجلوانب اإلجيابية  - باء    
تالحظ اللجنة مواصلة بذل الدولة الطرف جهوداً لتعديل تـشريعاهتا وسياسـاهتا              )٥(

  :وإجراءاهتا يف اجملاالت ذات الصلة باالتفاقية مبا فيها
ة والالجئني املستقل مبوجب    إنشاء شعبة لطعون الالجئني تابعة جمللس اهلجر        )أ(  

  ؛٢٠١١القانون املتعلق بتدابري اإلصالح املنصفة ألوضاع الالجئني لعام 
إجراء حتقيق داخلي يف اإلجراءات اليت اختذها املسؤولون الكنديون بـشأن             )ب(  

يف كـانون   ) حتقيـق ياكوبوتـشي   (عبداهللا املالكي وأمحد أبو املعاطي ومؤيد نور الـدين          
  ؛٢٠٠٦ديسمرب /األول

 اللجنـة املعنيـة باألولويـات    ٢٠٠٧إنشاء حكومة أونتـاريو يف عـام       )ج(  
  واإلجراءات يف إيبارواش للعمل على تنفيذ توصيات تقرير التحقيق يف إيبارواش؛

إنشاء اللجنة املشتركة على مستوى الواليـة املعنيـة بـالنظر يف مـصري                )د(  
  ؛٢٠٠٦يناير /يناألشخاص املفقودين يف ساسكاتشيوان يف كانون الثا

 ٢٠٠٨ حتقيق برايدوود، الذي بادرت به والية كولومبيا الربيطانية يف عام           )ه(  
  .للنظر يف قضية روبري دزييكنسكي

وتشري اللجنة بارتياح إىل تقدمي اعتذار رمسي وتعويضات إىل ماهر عـرار وأسـرته                )٦(
ا املسؤولون الكنديون بشأن    مباشرةً بعد إصدار تقرير جلنة التحقيق يف اإلجراءات اليت اختذه         

  .ماهر عرار
وتشري اللجنة بارتياح إىل االعتذار الرمسي الصادر عن شرطة اخليالة الكندية امللكيـة     )٧(

  .إىل والدة روبري دزييكنسكي بسبب فقدان ابنها
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم    

  دمج أحكام االتفاقية يف النظام القانوين احمللي    
رحب اللجنة ببيان الوفد أن احلكومة الكندية جبميع مستوياهتا تأخذ جبدية التزاماهتا            ت  )٨(

مبوجب االتفاقية، بيد أهنا تأسف لعدم دمج كندا مجيع أحكام االتفاقية يف القـانون احمللـي                
وعدم إمكانية االحتجاج هبذه األحكام بصفة مستقلة كأساس لدعوة قانونية أمـام احملـاكم       

 وترى اللجنة أن إدراج االتفاقية يف القانون الكنـدي        . الصكوك القانونية احمللية  عن طريق    إال
يكتسي طبيعة رمزية فحسب بل سُيعّزز أيضاً محاية األشخاص بتمكينهم من االحتجـاج         لن

  ). ٢املادة (بأحكام االتفاقية مباشرةً أمام احملاكم 
قية يف القانون الكندي    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج مجيع أحكام االتفا          

لتمكني األشخاص من االحتجاج هبا أمام احملاكم مباشرةً، وأن تويل االتفاقيـة األمهيـة              
. القصوى وأن تزيد الوعي بأحكامها لدى أعضاء اهليئة القضائية ولدى عامـة اجلمهـور   
 وينبغي للدولة الطرف بصورة خاصة أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة تطبيق أحكام

  .االتفاقية اليت ُتثري الوالية القضائية خارج اإلقليم مباشرةً أمام احملاكم احمللية

  مبدأ عدم الرد    
تشري اللجنة إىل املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن القـانون الـذي                )٩(

اقع ولكن يف الو  . يسمح بالترحيل بالرغم من احتمال التعرُّض للتعذيب هو جمرد قانون نظري          
  ):٣ املادة(يزال يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي  وعليه، ال. هذا القانون هو املعمول به حالياً

من قانون محايـة    ) ٢(١١٥أن القانون الكندي، مبا يف ذلك الفقرة الفرعية           )أ(  
  يزال ينص على استثناءات تشريعية ملبدأ عدم الرّد؛ املهاجرين والالجئني، ال

تزال عملياً تلجأ إىل عمليات الترحيل أو التـسليم أو           لطرف ال أن الدولة ا    )ب(  
غريها من عمليات اإلبعاد، وأهنا كثرياً ما تلجأ إىل الشهادات األمنية مبوجب قانون محايـة               
املهاجرين والالجئني وتلجأ أحياناً إىل الضمانات الدبلوماسية، اليت ميكن أن تؤدي إىل انتهاك             

  مبدأ عدم الرد؛
تقدمي معلومات كافية عن التحقيقات يف مجيع االدعـاءات املتعلقـة           عدم    )ج(  

  من االتفاقية، وُسُبل التظلُّم املتاحة للضحايا والتدابري املتخذة لضمان ترتيبات          ٣بانتهاك املادة   
  .الرصد الفعالة املتخذة ملرحلة ما بعد اإلعادة

، ))ب(و) أ(٥لفقرة  ، ا CAT/C/CR/34/CAN(وإذ تذكِّر اللجنة بتوصياهتا السابقة        
حتث الدولة الطرف على تعديل القوانني ذات الصلة، مبا فيها قانون محايـة املهـاجرين               

 من  ٣للمادة   وفقاً   والالجئني، وذلك قصد احترام مبدأ عدم الرد على حنو غري مشروط          
. احلاالتاالتفاقية، وعلى اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذها تنفيذاً تاماً وعملياً يف مجيع             

وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن متتنع عن اللجوء إىل الضمانات الدبلوماسـية              
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كأداة إلعادة شخص ما إىل بلد آخر كلما كانت هناك أُسس موضوعية لالعتقـاد بأنـه    
  .سيتعرض للتعذيب

وتعرب اللجنة عن خشيتها من أن رفض الدولة الطرف االمتثال يف مجيع احلـاالت                )١٠(
سيما  وال من االتفاقية ولطلبات اختاذ تدابري مؤقتة للحماية، ٢٢ارات اللجنة مبوجب املادة لقر

دادار ،  ٢٥٨/٢٠٠٤يف إشارة إىل البالغ رقـم       (يف احلاالت اليت تنطوي على ترحيل وتسليم        
، قد يقّوض التزامهـا بـاحترام       )سوجي ضد كندا  ،  ٢٩٧/٢٠٠٧، والبالغ رقم    ضد كندا 
بتصديقها على االتفاقية وقبوهلا طوعاً اختصاص       اللجنة بأن الدولة الطرف،      وتذكِّر. االتفاقية

 حبسن نية يف التطبيق واإلنفاذ الكامل       معها، قد تعهدت بأن تتعاون      ٢٢اللجنة مبوجب املادة    
وعلى هذا  . إلجراء النظر يف الشكاوى اليت يتقدم هبا األفراد والذي تنص عليه املادة املذكورة            

للجنة أن الدولة الطرف، بترحيل أصحاب بالغات بالرغم من قرارات اللجنة           ا األساس، ترى 
 مـن   ٢٢ و ٣تدابري مؤقتة، تكون قد انتهكًت اللتزاماهتا مبوجب املـادتني           باختاذ طلباهتا أو

  ).٢٢ و٣املادتان (االتفاقية 
سـيما بـاحترام    ينبغي للدولة الطرف أن تتعاون تعاوناً كامالً مع اللجنـة، وال       

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف      . اهتا وطلباهتا باختاذ تدابري مؤقتة يف مجيع األحوال       قرار
بإعادة النظر يف سياستها ذات الصلة، وذلك بأن تنظر ُحبسن نية يف الطلبات املقدمة باختاذ   

  . من االتفاقية٢٢ و٣اللتزاماهتا مبوجب املادتني  وفقاً تدابري مؤقتة
بيان الدولة الطرف أن القوات الكنديـة قّيمـت احتمـال           وبينما تشري اللجنة إىل       )١١(

التعرُّض للتعذيب أو إلساءة املعاملة قبل نقل ُمحَتَجـز إىل عهـدة الـسلطات األفغانيـة                 
)CAT/C/CAN/Q/6/Add.1   يساورها القلق إزاء عدة تقارير بـشأن تعـرض       )١٥٥، الفقرة ،

 لسلطات بلدان أخرى للتعـذيب  بعض السجناء الذين سلمتهم القوات الكندية يف أفغانستان   
  ).٣املادة (ولسوء املعاملة 

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد سياسة بشأن العمليات العسكرية املقبلـة حتظـر           
صراحةً نقل سجني إىل بلد آخر عندما تكون هناك أسباب موضوعية لالعتقاد باحتمـال              

تمـاد علـى الـضمانات      ميكـن االع   تعرضه للتعذيب، وينبغي هلا أيضاً أن تقر بأنه ال        
الدبلوماسية وترتيبات الرصد لتربير عمليات نقل األشخاص عند وجود هـذه املخـاطر           

  .املوضوعية للتعرض للتعذيب

  الشهادات األمنية الصادرة مبوجب قانون محاية املهاجرين والالجئني    
ملهـاجرين  بنظام احملامني اخلاصني املعتمد مبوجب قانون محايـة ا         علماً   حتيط اللجنة   )١٢(

والالجئني املعدل استجابة للشواغل اليت أثارها خمتلف األطراف الفاعلة والقرار الصادر عـن             
يزال يساورها إزاء مـا يلـي        ، بيد أن القلق ال    الشرقاوي ضد كندا  احملكمة العليا يف قضية     

  ):١٦ و١٥ و٣ و٢ املواد(
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 اخلصم أو السعي قدرة احملامني اخلاصني احملدودة جداً على استجواب شهود   )أ(  
  للحصول على أدلة بصورة مستقلة؛

اطّالع األفراد اخلاضعني للشهادات األمنية على موجز للوثـائق الـسرية             )ب(  
وعليـه،  . ميكنهم مناقشة حمتواها الكامل مباشرة مع احملامني اخلاصـني         اخلاصة هبم ولكن ال   

 وكّلوا بشأهنا أو تقـدمي الـردود        يتعذر على احملامني االطالع اطالعاً وافياً على القضية اليت        
 ويف ذلك انتهاك للمبادئ األساسية للعدالـة        ،املطلوبة أو الدفاع عن موكليهم دفاعا كامالً      

  لألصول القانونية؛ وفقاً واملعاملة
طول مدة هذا االحتجاز دون توجيه هتمة غري حمددة واحتجاز بعض األفراد              )ج(  

  لفترات مطوَّلة؛
دام معلومات انُتزعت عن طريق التعذيب لتشكل أساس        اإلبالغ عن استخ    )د(  

  .الشهادات األمنية، كما أثبتت ذلك األدلة املقدمة يف قضية حسن املرعي
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف سياسـة اللجـوء إىل االحتجـاز                

األمـن  اإلداري والتشريع املتعلق باملهاجرين الحتجاز غري املواطنني وترحيلهم بـدواعي          
القومي وذلك بطرائق منها إعادة النظر بصورة معمقة يف استخدام الـشهادات األمنيـة              
وكفالة حظر استعمال املعلومات اليت ُتنتزع عن طريق التعذيب، مبا يتسق مع القـوانني              

ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ التوصـيات          . احمللية والدولية ذات الصلة   
بعد واليت قدمها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف أعقاب زيارته إىل            ُتنفَّذ    مل اليت

، وتنص بصورة خاصة على وجوب احتجاز املشتبه هبم باإلرهاب يف       ٢٠٠٥كندا يف عام    
إطار إجراءات جنائية ومبا يتماشى مع الضمانات املناسبة املكرسة يف القانون الدويل ذي             

  ).٩٢، الفقرة E/CN.4/2006/7/Add.2(الصلة 

  احتجاز املهاجرين    
بينما تالحظ اللجنة حاجة الدولة الطرف إىل إدخال تعديل قانوين يضمن مكافحـة         )١٣(

قـانون نظـام محايـة       (C-31هتريب األشخاص، يساورها بالغ القلق إزاء مشروع القانون         
حيات وزاريـة   ، نظراً إىل أن هذا القانون سيمكِّن مبا تضّمنه من صـال           )املهاجرين يف كندا  

  :من حتقيق ما يلي) ١٦ و١١ و٣ و٢املواد (واسعة 
اعتماد االحتجاز اإللزامي لألفراد الذين يدخلون إقليم الدولـة الطـرف             )أ(  

  بصورة غري قانونية؛
واألفراد من رعايا البلدان اليت ُتعَتـرب       " الوافدين بطريقة غري قانونية   "استثناء    )ب(  

وسيزيد ذلك من احتمال تعـرض هـؤالء        . رفض طلب اللجوء  من الطعن يف    " آمنة"بلداناً  
  .األفراد للرَّد
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، وخباصـة تعـديل     C-31توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل مشروع القانون          
أحكامه املتعلقة باالحتجاز اإللزامي وإنكار حقوق الطعن، بـسبب االنتـهاك احملتمـل             

  : للدولة الطرف أن تكفل ما يليوفضالً عن ذلك، ينبغي. للحقوق اليت حتميها االتفاقية
عدم اللجوء إىل االحتجاز إال يف املالذ األخري، وحتديد فتـرة معقولـة               )أ(  

لالحتجاز، وإتاحة تدابري غري احتجازية وبدائل عن االحتجاز لألشخاص املوجـودين يف            
  مراكز احتجاز املهاجرين؛

تماع كاملـة   متكني مجيع الالجئني الذين ترفض طلباهتم من جلسات اس          )ب(  
  .لطعوهنم أمام شعبة الطعون لالجئني

  الوالية القضائية العاملية    
تشري اللجنة باهتمام إىل أن أي شخص موجود يف إقليم الدولة الطـرف ويـشتبه يف                  )١٤(

ارتكابه أعمال تعذيب ميكن أن ُيقاضى وحياكم يف الدولة الطرف مبوجب القـانون اجلنـائي               
بيد أن العدد املتدين جداً من حـاالت        .  اإلنسانية وجرائم احلرب   وقانون اجلرائم املرتكبة ضد   

مقاضاة جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك جرائم التعذيب، مبوجـب              
القوانني السالفة الذكر، يثري مسائل تتعلق بسياسة الدولة الطرف يف جمـال ممارسـة الواليـة                

نة بالقلق أيضاً إزاء التقارير العديدة واملتواصلة ومفادها أن سياسة          وتشعر اللج . القضائية العاملية 
الدولة الطرف يف اللجوء إىل اإلجراءات املتعلقة باهلجرة بترحيل أو طرد اجلناة من إقليمها بدل               

ووفقاً لتقارير تلقتـها    . حماكمتهم جنائياً تنشأ عنها ثغرات فعلية أو حمتملة لإلفالت من العقاب          
رد عدد من األفراد الذين يدَّعى أهنم مسؤولون عن التعذيب وعن جـرائم أخـرى               اللجنة، طُ 

ويف هذا الصدد، تشري اللجنة     . مبوجب القانون الدويل ومل ميثلوا أمام العدالة يف بلداهنم األصلية         
 شخصاً يعيشون يف كندا وتأكد      ٣٠مع األسف إىل مبادرة اتُّخذت مؤخراً بنشر أمساء وصور          

م باإلقامة فيها بسبب احتمال مسؤولياهتم عن جرائم حرب أو ارتكاب جرائم            عدم السماح هل  
  ).٨ و٧ و٥املواد (وإذا ما أوقفوا وُرحِّلوا، فقد يفلتون من العدالة ومن العقاب . ضد اإلنسانية

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة ممارسة الواليـة              
ى أشخاص مسؤولني عن أعمال التعذيب، مبن فيهم اجلناة األجانـب           القضائية العاملية عل  

وينبغـي للدولـة    .  من االتفاقيـة   ٥للمادة   وفقاً   الذين يوجدون بصورة مؤقتة يف كندا،     
الطرف أن تكثف جهودها، بوسائل منها زيادة املوارد، حبيث تكفل عدم إيـالء سياسـة    

راءات التسليم مقابل الترحيل واإلبعـاد      أولوية لإلجراءات اجلنائية أو إج    " املالذ اآلمن "
  .مبوجب عمليات اهلجرة

  سبل االنتصاف املدنية وحصانة الدولة    
ال يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم اختاذ تدابري فعالة إلتاحة سبل االنتصاف، مبـا                )١٥(

 ُيعـزى   يف ذلك التعويض، عن طريق الوالية القضائية املدنية جلميع ضحايا التعذيب، وهو ما            
  ).١٤املادة (أساساً إىل القيود املفروضة مبوجب أحكام القانون املتعلق حبصانة الدولة 
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ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول مجيع ضحايا التعذيب على تعويض وجرب              
. الضرر، حيثما حدثت أعمال التعذيب هذه وبغض النظر عن جنسية اجلاين أو الـضحية             

ن تنظر يف تعديل القانون املتعلق حبصانة الدولة هبدف إزالـة           ويف هذا الصدد، ينبغي هلا أ     
  .العوائق اليت حتول دون إتاحة سبيل للتظلم جلميع ضحايا التعذيب

  تعرُّض الكنديني احملتجزين يف اخلارج للتعذيب وسوء املعاملة    
 يساور اللجنة بالغ القلق إزاء إحجام الدولة الطرف الواضح عن محاية حقوق مجيع              )١٦(

ويساور اللجنة بالغ القلـق  . الكنديني احملتجزين يف بلدان أخرى، على غرار قضية ماهر عرار       
  ):١٤ و١١ و٥ و٢املواد (إزاء ما يلي 

رفض الدولة الطرف تقدمي اعتذار رمسي وتعويضات للكنديني الثالثة بالرغم   )أ(  
عرضـوا مجيعـاً    وقضاياهم مماثلة لقضية عرار، حيـث ت      . من استنتاجات حتقيق ياكوبوتشي   

  للتعذيب يف اخلارج والنتهاك حقوقهم بتواطؤ املسؤولني الكنديني؛
تواطؤ املسؤولني الكنديني يف انتهاك حقوق عمر خضر عندما كان حمتجزاً             )ب(  

 الـصادر   ٢٠١٠ لعام   ٣، القرار رقم    ضد خضر ) رئيس الوزراء (كندا  (يف خليج غونتانامو،    
 الـصادر   ٢٠٠٨ لعام   ٢٨ القرار رقم    ضد خضر ) العدل(وكندا  عن احملكمة العليا يف كندا؛      

والتأخري يف املوافقة على طلب نقله إىل كندا لقضاء ما تبقى مـن   ) عن احملكمة العليا يف كندا    
  .فترة عقوبته

يف ضوء استنتاجات حتقيق ياكوبوتشي، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري      
أمحد أبو املعاطي وُمؤيِد نور الدين، مبـا يف ذلـك           فورية لكفالة إنصاف عبداهللا املالكي و     

وفضالً عن ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف       . منحهم تعويضاً مناسباً وردَّ االعتبار إليهم     
على املبادرة فوراً إىل إقرار طلب نقل حممد خضر وضمان إنصافه على النحو املناسـب               

  .لعليا يف كنداللحكم الصادر عن احملكمة ا وفقاً بسبب انتهاك حقوقه

  املعلومات اليت انتزعتها دوائر املخابرات عن طريق التعذيب    
باألولويات األمنية الوطنية للدولة الطرف، ُتعرب عن بـالغ          علماً   بينما حتيط اللجنة    )١٧(

القلق إزاء األمر التوجيهي الوزاري إىل دائرة املخابرات األمنية الكندية، الذي قـد يـؤّدي               
 من االتفاقية، حيث ُيمكِّن من استخدام معلومات االستخبارات         ١٥هاك املادة   تطبيقه إىل انت  

اليت قد ُتنتزع عن طريق إساءة املعاملة من جانب دول أجنبية واستخدامها داخـل كنـدا؛                
وميكّن هذا األمر دائرة املخابرات من تبادل املعلومات مع وكاالت أجنبية رغم أن ذلك قـد         

تعرض للتعذيب، يف قضايا استثنائية تشمل هتديد السالمة العامـة،          يؤدي إىل احتمال كبري لل    
  ).١٦ و١٥ و١٠ و٢املواد ( الصادرة عن حتقيق عرار ١٤ينتهك التوصية  مبا
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل األمـر التـوجيهي الـوزاري إىل دائـرة                
وينبغـي  . تفاقيـة املخابرات األمنية الكندية بصيغة تتسق مع التزامات كندا مبوجب اال         

للدولة الطرف أن تعّزز توفري التدريب على حظر التعذيب حظراً مطلقاً يف سياق أنشطة              
  .دوائر املخابرات

  آلية الرقابة على عمليات األمن واملخابرات    
تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف               )١٨(

 تضمنها تقرير السياسة العامة املنبثق عن حتقيق عرار والـذي يقـضي             لتنفيذ املقترحات اليت  
بوضع منوذج شامل الستعراض عمل الوكاالت املكلَّفة بإنفاذ القانون واألمن العاملة يف إطار             

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (دوائر األمن الوطين ومراقبتها 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
ت حتديث وتعزيز إطار استعراض األمن الوطين يف وقت         النظر يف خيارا    )أ(  

  أكثر مالءمة وبصورة شفافة؛
النظر يف التعجيل بتنفيذ منوذج الرقابة على املؤسـسات العاملـة مـع               )ب(  

  ملقترح حتقيق عرار؛ وفقاً وكاالت األمن الوطين،
هلا إبالغ اللجنة يف التقرير الدوري املقبل بالتغيريات اليت سيجري إدخا           )ج(  

  .على آلية الرقابة على عمليات األمن واملخابرات

  ظروف االحتجاز    
بينما تشري اللجنة إىل الربنامج اخلاص بالتحول الذي بادرت إليه دائرة اإلصالحيات              )١٩(

  ):١٦ و١١ و٢املواد (يزال القلق يساورها إزاء ما يلي  يف كندا هبدف حتسني عملها، ال
اسية ملرافق االحتجاز يف التعامل مع احتياجـات        عدم تناسب اهلياكل األس     )أ(  

  الرتالء املتزايدة واملُعقَّدة، وخباصة املصابون بأمراض عقلية؛
انتشار حوادث العنف بني الرتالء والوفيات رهن االحتجاز النامجـة عـن              )ب(  

  وفقـاً تـزال  أمناط احلياة الشديدة اخلطورة مثل اإلدمان على املخدرات والكحول، واليت ال         
  اعترف به الوفد متداولة يف أماكن االحتجاز؛ ملا

اللجوء إىل احلبس االنفرادي، يف شكل عزل تأدييب وإداري، ُيَمدَّد يف كثري              )ج(  
  .من األحيان على نطاق واسع، ويشمل كذلك املصابني بأمراض عقلية

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لـضمان اتـساق ظـروف              
. از يف مجيع أماكن احلرمان من احلرية مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءاالحتج

  :وينبغي هلا أن تتخذ قرارات تشمل ما يلي
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تكثيف جهودها العتماد تدابري فعالة ترمي إىل حتسني الظروف املادية يف             )أ(  
الحتياجـات  السجون، واحلّد من االكتظاظ السائد، واالستجابة على النحو املناسـب ل          
  األساسية جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم والقضاء على املخدرات؛

زيادة قدرة استيعاب مراكز معاجلة الرتالء الذين يعانون مـن أعـراض              )ب(  
  صحية عقلية من املستوى املتوسط واحلاد؛

عدم اللجوء إىل إجراء احلبس االنفرادي إال يف املالذ األخري، وألقـصر              )ج(  
  كنة وحتت إشراف صارم مع إمكانية املراجعة القضائية؛مدة مم

إلغاء اللجوء إىل إجراء احلبس االنفرادي بالنسبة إىل املصابني بـأمراض             )د(  
  .عقلية خطرية أو حادة

  العنف ضد املرأة    
بينما تالحظ اللجنة التدابري العديدة اليت اختذهتا احلكومـة االحتاديـة وحكومـات               )٢٠(

ي لنسبة العنف املرتفعة يف أوساط نساء وفتيات الشعوب األصلية، مبـا يف             الواليات للتصد 
، يساورها القلـق    ))و(٧٦، الفقرة   (CAT/C/CAN/Q/6/Add.1ذلك حاالت القتل واالختفاء     

سيما من نـساء     تعرُّض النساء املهمَّشات، وال   ) أ: (إزاء استمرار تلقّي تقارير بشأن ما يلي      
 متناسب ملستويات عالية، من أشكال العنف اليت ُتهدد احلياة، الشعوب األصلية، على حنو غري

عدم مبادرة الدولة الطرف إىل التحقيـق فـوراً         ) ب(وقتل الزوجات واالختفاء القسري؛ و    
وفضالً عن ذلك، تأسف    . وبفعالية ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم أو توفري محاية مناسبة للضحايا        

ن مسائل العنف ضد املرأة تندرج يف الواقع ضمن والية          اللجنة للبيان الصادر عن الوفد من أ      
هيئات معاهدات أخرى، وُتذكِّر بأن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك وينبغي اعتبار موظفيهـا             
مرتكبني أو متواطئني أو مسؤولني بشكل أو بآخر، مبوجب االتفاقيـة، بـسبب إقـرارهم               

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (سكوهتم عن أفعال التعذيب أو سوء املعاملة  أو
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لبذل احلرص الواجب يف التدخل لوقف              

أعمال التعذيب أو إساءة املعاملة ومعاقبة مرتكبيها من املسؤولني غري التـابعني لـدوائر              
وتوصي اللجنـة الدولـة   . الدولة أو اجلهات الفاِعلة اخلاصة، وتقدمي تعويضات للضحايا  

 جهودها لوضع حّد جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات مـن             الطرف بتكثيف 
الشعوب األصلية بأمور منها وضع خطة عمل وطنية شاملة وتنسيقها بالتعاون الوثيق مع             
منظمات نساء الشعوب األصلية، على أن تشمل هذه اخلطة تدابري لكفالة التحقيق احملايد             

 النساء من الشعوب األصلية ومقاضـاهتم    يف حينه مع املسؤولني عن حاالت اختفاء وقتل       
وإدانتهم ومعاقبتهم، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اهليئات الوطنية والدولية فوراً يف هذا        
الصدد، مبا يف ذلك جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقـضاء علـى               

  .التمييز ضد املرأة والفريق العامل املعين بالنساء املفقودات
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  استخدام أسلحة الطاقة املوجهة    
تشري اللجنة إىل خمتلف املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف العتماد قدر أكرب مـن                )٢١(

املساءلة ومعايري أشد صرامة حتكم استخدام أسلحة الطاقة املوجهة، مبا يف ذلـك املبـادئ               
يـزال    بيد أن القلـق ال     .٢٠١٠التوجيهية الوطنية الصادرة عن احلكومة االحتادية يف عام         

يساورها إزاء ورود تقارير عن عدم وجود معايري متسقة ومترابطة تنطبق على مجيع قـوات               
الشرطة على املستوى االحتادي وعلى مستوى الواليات وإزاء اإلطار القانوين غري الواضـح             

وفـضالً  . لتجربة النماذج اجلديدة هلذه األسلحة وإقرارها لتستخدمها قوات الشرطة يف كندا 
عن ذلك، تأسف اللجنة لكون املبادئ التوجيهية الوطنية غري ملزمة وال حتدد سقفاً متـسقاً               

  ). ١٦ و٢املادتان (وعالياً مبا فيه الكفاية حيكم استخدام هذه األسلحة يف مجيع أحناء البلد 
لية يف احلالة البدينة والعق    مع مراعاة األثر املميت واخلطر ألسلحة الطاقة املوجهة         

 من االتفاقية، توصي اللجنـة      ١٦ و ٢لألشخاص املستهدفني، وهو أثر قد ينتهك املادتني        
الدولة الطرف بضمان أالّ تستخدم هذه األسلحة إال يف احلـاالت القـصوى واحملـددة               

وينبغي للدولة الطرف أن تراجع اللوائح اليت حتكم استخدام هذه األسلحة، مبا يف . حصراً
هية الوطنية، من أجل وضع سقف عال الستخدامها واعتماد إطـار           ذلك املبادئ التوجي  

تشريعي حيكم جتريب وإقرار مجيع األسلحة اليت يستخدمها املوظفون املكلفـون بإنفـاذ             
وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف التخلي عن استخدام أسلحة             . القانون

  ".التايزر"الطاقة املوجهة من قبيل 

  افحة الشرطة ألعمال الشغبأساليب مك    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن فرط استخدام القوة يف كثري من األحيان مـن                 )٢٢(

جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف إطار مكافحة أعمال الـشغب علـى املـستوى               
 حبيازة االحتادي وعلى مستوى الواليات، مع اإلشارة بصورة خاصة إىل االحتجاجات املتعلقة     

أراضي السكان األصليني يف إّبارواش وتيانديناغا وكذلك يف إطار االحتجاجات اليت ُنظّمت            
ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء . مبناسبة عقد اجتماعي قميت جمموعة الثمانية وجمموعة العشرين  

ة تقارير عن اللجوء إىل أساليب قاسية ملكافحة أعمال الشغب وعن ظروف سجن غري إنساني             
  ). ١٦ و١١املادتان (يف مراكز االحتجاز املؤقتة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان إجراء هيئة مستقلة حتقيقاً             
فورياً وحمايداً يف مجيع ادعاءات إساءة أفراد الشرطة املعاملة وجلوئهم إىل استخدام القوة             

وفضالً .  العقوبات املناسبة حبقهماملفرطة ومقاضاة املسؤولني عن هذه االنتهاكات وإصدار   
عن ذلك، ينبغي أن جتري الدولة الطرف وحكومة والية أونتاريو حتقيقاً يف معاجلة أفـراد               
الشرطة يف والية أونتاريو لألحداث يف تيانديناغا ويف مجيع جوانب عمليـات الـشرطة              

  . واألمن أثناء اجتماعي قميت جمموعة الثمانية وجمموعة العشرين
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  البياناتمجع     
تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات شاملة ومبوبة عن الشكاوى والتحقيقات              )٢٣(

واحملاكمات واإلدانات املتعلقة حباالت التعذيب وسوء املعاملة اليت ارتكبها املوظفون املكلفون           
ج بإنفاذ القانون، وأفراد جهاز األمن واجليش ونظام السجون، وكذلك حاالت اإلعدام خار           
  .القضاء، وحاالت االختفاء القسري، واالتِّجار باألشخاص، والعنف املرتيل والعنف اجلنسي

ينبغي للدولة الطرف أن جتّمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ االتفاقية على    
الصعيد الوطين، مبا يف ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات واحملاكمات واإلدانات    

عذيب وسوء املعاملة، وظروف االحتجاز واإليـذاء علـى أيـدي           املتعلقة حباالت الت  
املسؤولني العموميني، واالحتجاز اإلداري، واالتِّجار باألشخاص، والعنف املرتيل والعنف 
اجلنسي، وكذلك بيانات عن اجلرب، مبا يف ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيـل             

  .املقدمة إىل الضحايا
الدولة الطرف تعاوهنا مع آليات األمـم املتحـدة حلقـوق           توصي اللجنة بأن تعزز       )٢٤(

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات أخرى       . اإلنسان، وتكثّف جهودها لتنفيذ توصياهتا    
تضمن اعتماد هنج حمكم التنسيق وشفاف ويف متناول اجلمهور لإلشراف على تنفيذ كنـدا              

  . املتحدة، مبا يف ذلك االتفاقيةالتزاماهتا مبوجب آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم 
 وقبوهلا  ٢٠٠٦ويف ضوء تعهدات الدولة الطرف أمام جملس حقوق اإلنسان يف عام              )٢٥(

، ))٢(٨٦، الفقرة A/HRC/11/17(توصيات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل  
لتـصديق علـى   حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باملناقشات الداخليـة اجلاريـة وا   

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
  . أو الالإنسانية أو املهينة يف أسرع وقت ممكن

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على معاهدات األمم املتحدة األساسـية              )٢٦(
يها، وهي اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفـاء  حلقوق اإلنسان اليت ليست بعد طرفاً ف 

  . القسري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
وتطلب إىل الدولة الطرف أن تنشر التقرير املقدم إىل اللجنة ومالحظـات اللجنـة                )٢٧(

ع الشبكية الرمسية ووسائط اإلعالم     اخلتامية على نطاق واسع، باللغات املناسبة، بواسطة املواق       
  .واملنظمات غري احلكومية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تواصل حتديث وثيقتها األساسـية املـشتركة               )٢٨(
HRI/CORE/1/Add.91)(،   ًملتطلبات الوثيقة األساسية املـشتركة الـواردة يف املبـادئ           وفقا

عاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان        التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب امل        
)HRI/GEN.2/Rev.6.(  
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 / حزيـران  ١يتجـاوز    وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، يف موعـد ال            )٢٩(
: مـا يلـي   يتعلق ب فيما، معلومات على سبيل املتابعة رداً على توصيات اللجنة      ٢٠١٣ يونيه

 إجـراء حتقيقـات فوريـة       )ب(كفالة وضع ضمانات قانونية للمحتجزين أو تعزيزها؛         )أ(
مقاضاة املشتبه هبم يف ممارسة أعمال التعذيب أو معاقبة مرتكبيها، على           ) ج(وحمايدة وفعالة؛   

  . من هذه الوثيقة١٧ و١٦ و١٣ و١٢النحو املشار إليه يف الفقرات 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل الذي سيكون التقرير              )٣٠(

وهلذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة     . ٢٠١٦يونيه  / حزيران ١ السابع، يف موعد أقصاه      الدوري
، على تقدمي تقرير مبوجـب      ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١الطرف إىل أن توافق، يف موعد أقصاه        

إجراءات تقدمي التقارير االختيارية، يتضمن إحالة اللجنة إىل الدولة الطرف قائمة املسائل قبل             
وسيشكّل رد الدولة الطرف على قائمة املـسائل هـذه، مبوجـب            . الدوريتقدمي التقرير   

  . من االتفاقية، تقريرها الدوري املقبل املقدم إىل اللجنة١٩ املادة
  كوبا  -٦٣

) CAT/C/CUB/2(نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري الثـاين لكوبـا              )١(
 / أيار ٢٣ و ٢٢ املعقودتني يف    ،)SR.1081 و CAT/C/SR.1078 (١٠٨١ و ١٠٧٨جلستيها   يف

، )SR.1090 و CAT/C/SR.1089 (١٠٩٠ و ١٠٨٩، واعتمدت، يف جلـستيها      ٢٠١٢مايو  
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  - ألف    
ترحِّب اللجنة بارتياح بتقدمي التقرير الدوري الثاين لكوبا وُتعرب عـن تقـديرها               )٢(

ولكنها تشري إىل أن التقريـر      . ناء مع الدولة الطرف   للفرصة اليت أُتيحت هلا لتجديد احلوار الب      
مـع  ُيقدَّم بطريقة تتماشى بالكامـل        مل الدوري، الذي تأخر تقدميه أكثر من تسعة أعوام،       

  .التوجيهات املتعلقة بشكل التقارير الدورية ومضموهنا
على قائمـة   ) CAT/C/CUB/Q/2/Add.1(وُتعرب اللجنة عن تقديرها للردود اخلطية         )٣(
كما تعرب  . ملسائل اليت ينبغي معاجلتها وللمعلومات التكميلية املقدمة أثناء النظر يف التقرير          ا

عن ارتياحها للحوار الذي أجرته مع الوفد، بيد أهنا تأسف لعدم اإلجابة عن بعض األسـئلة                
  .املطروحة

  اجلوانب اإلجيابية  - باء    
فترة اليت أعقبت النظر يف التقرير      تالحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف، يف ال         )٤(

  :األويل، على الصكوك الدولية التالية
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل           )أ(  

  ؛)٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٥(األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية 
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تراك األطفـال يف    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اش        )ب(  
  ؛)٢٠٠٧فرباير / شباط٩(املنازعات املسلحة 

  ،)٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   )ج(  
 ٢ (القـسري  االختفـاء  مـن  األشـخاص  مجيـع  حلماية الدولية االتفاقية  )د(  
  ).٢٠٠٩فرباير /شباط

 لتغـيري سياسـاهتا وإجراءاهتـا       وترحب اللجنة أيضاً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف         )٥(
  :يلي مبا يسمح بضمان محاية حقوق اإلنسان محاية أفضل وبتنفيذ االتفاقية، وخاصة ما السارية

اعتماد اخلطة االستثمارية لنظام السجون، اليت سـُتنفَّذ إىل غايـة حلـول       )أ(  
  ؛٢٠١٧ عام

جئني لتمكينهم من   مواصلة برنامج املنح الدراسية اليت تقدمها الدولة إىل الال          )ب(  
االلتحاق بالتعليم الثانوي أو باملرحلة األوىل أو الثانية من التعليم اجلـامعي، وهـو برنـامج       

   الجئاً، معظمهم صحراويون؛٣٦٦ حالياً يستفيد منه
  . األسرةوقمعه داخلالفريق الوطين للوقاية من العنف مواصلة أعمال   )ج(  

 الذي قدمته الدولة الطرف على طلب زيارة املقرر         بالرد اإلجيايب  علماً   وحتيط اللجنة   )٦(
يف االلتزامات الطوعية اليت تعهدت هبـا       اً  اخلاص املعين مبسألة التعذيب، والذي أكدته الحق      

 ٢٠٠٩فرباير  /أثناء االستعراض الدوري الشامل الذي أجراه جملس حقوق اإلنسان يف شباط          
)A/HRC/11/22   الطرف كذلك باإلجياب على طلب      وقد ردت الدولة  ). )٣٧(١٣٠، الفقرة 

ُتحـدَّد بعـد      مل املقرر اخلاص اجلديد الذي يرغب يف القيام هبـذه الزيـارة يف مواعيـد             
)A/HRC/19/61 ٦، الفقرة.(  

   والتوصياتالرئيسيةدواعي القلق   - جيم    

  تعريف التعذيب وجترميه    
 دراسات أُجريت هبدف    باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن      علماً   حتيط اللجنة   )٧(

إصالح القانون اجلنائي عند االقتضاء، لكنها تأسف لعدم تصنيف جرمية التعذيب حـىت اآلن              
يتعلق باعتراض   فيماأما  . جرميةً قائمةً بذاهتا، حسب التعريف الوارد يف املادة األوىل من االتفاقية          

 جنائية أخرى تشمل أعمـال      الدولة الطرف اليت تشري إىل أن تشريعاهتا الداخلية تتضمن جرائم         
بشأن تنفيـذ   ) ٢٠٠٧(٢التعذيب، فإن اللجنة تلفت انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم            

الضوء على القيمة الوقائية لتعريف التعـذيب كجرميـة مـستقلة            ، والذي تسلط فيه   ٢املادة  
)CAT/C/GC/2٤ و١املادتان ) (١١ ، الفقرة.(  
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)) أ(١١٨، الفقـرة  A/53/44 (١٩٩٧ليت قدمتها يف عام تذكِّر اللجنة بالتوصية ا    
اليت حتث الدولة الطرف على أن تدرج يف قانوهنا احمللي نصاً جيرم التعذيب وأن تعتمـد                

وينبغـي للدولـة    .  من االتفاقية  ١تعريفاً للتعذيب يشمل مجيع العناصر الواردة يف املادة         
بات تتناسب وطابعها اخلطري، علـى      الطرف أيضاً أن تطبق على مرتكيب هذه اجلرمية عقو        

  . من االتفاقية٤ من املادة ٢النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

  الضمانات القانونية األساسية    
باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن مـضمون قـانون            علماً   حتيط اللجنة   )٨(

علومات عـن اإلجـراءات     تتلق أي م    مل اإلجراءات اجلنائية وأحكام تطبيقه، لكنها تالحظ أهنا      
وتعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء      . املعمول هبا لكفالة احترام الضمانات القانونية األساسية عملياً       

سـيما   توفر جلميع احملتجـزين، وال     وردها من تقارير متطابقة مفادها أن الدولة الطرف ال         ما
اسـية منـذ بدايـة      احملرومني منهم من احلرية ألسباب سياسية مفترضة، كل الضمانات األس         

احتجازهم، مثل إمكانية االتصال مبحام على وجه السرعة واخلضوع لفحص طـيب مـستقل              
وتأسف اللجنة لعدم تلقيها بيانات إحـصائية بـشأن         . إبالغ أحد أفراد األسرة باالحتجاز     أو

رة اليت   احلق يف املثول أمام القضاء خالل الفت       الشكاوى املتعلقة هبذه املسألة وحباالت اللجوء إىل      
 من قـانون اإلجـراءات      ٢٤٥وتعرب اللجنة عن القلق مما نصت عليه املادة         . يغطيها التقرير 

يف احلـاالت   "اجلنائية من أن طلبات االستئناف مبقتضى احلق يف املثول أمام القضاء غري مقبولة              
 علماً لجنةوحتيط ال". اليت يستند فيها احلرمان من احلرية إىل حكم قضائي أو أمر باحلجز املؤقت           

باإليضاحات اليت قدمها الوفد خبصوص هذه املسألة لكنها تعترب أن هذا احلكم يقيد بطريقة غري               
 مربرة حق الطعن يف شرعية االحتجاز ألنه يستثين حاالت احلرمان من احلرية، اليت قُررت مبدئيا        

  ).١٦ و٢ادتان امل(بعد  فيماالقانون املعمول به، لكنها حتولت إىل حاالت غري شرعية وفقاً 
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف فوراً تدابري فعالة لضمان استفادة مجيع احملتجـزين               

عملياً من كل الضمانات القانونية األساسية، مبا فيها حق الشخص املعين يف الوصول إىل              
حمام بعد توقيفه مباشرة، ويف أن ُيعرض على طبيب مستقل لفحصه، ويف أن يتمكن مـن                

حبقوقه وبالتهم املوجهة إليه كذلك، ويف أن ميثل         علماً   أحد أقاربه، ويف أن حياط    االتصال ب 
  . فوراً أمام قاضٍ

وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابري لتضمن، من                
احلصول على سبيل تظلم الناحيتني القانونية والعملية، حق أي شخص حمروم من حريته يف 

  .يف شرعية احتجازهفوري للطعن 

  عدم اإلعادة القسرية وإمكانية اإلفادة من إجراءات جلوء سريعة وعادلةمبدأ     
يساور اللجنة القلق لعدم وجود إطار قانوين مناسب حلماية الالجـئني وملتمـسي               )٩(

باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطـرف الـيت         علماً   وحتيط اللجنة . اللجوء وعدميي اجلنسية  
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ن بوسع األشخاص الذين حددت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني           أوضحت أ 
هويتهم كالجئني أن ميكثوا يف البلد ريثما جيدون بلداً إلعادة توطينهم، لكنها تؤكد أن هذه               

وتالحظ أيـضاً   . تفترض اعتراف السلطات الكوبية بوضع الالجئ      احلماية املؤقتة الفعلية ال   
 خدمات الصحة والتعليم جماناً لالجئني وملتمسي اللجوء، فإنـه لـيس            بقلق أنه رغم إتاحة   

بوسعهم احلصول على ترخيص عمل وال ُتَتاح هلم خدمات اإلسكان وغريها من اخلـدمات              
كما تالحظ اللجنة بقلق كون إعادة التوطني يف بلد ثالث هي احلل الدائم الوحيـد               . العامة

ومن جهة أخرى، ينبغي    . مكانيات إلدماجهم حملياً  املمكن بالنسبة لالجئي كوبا يف غياب اإل      
أن حترص الدولة الطرف يف مجيع احلاالت على جعل عمليات الطرد القـسري جتـري يف                

تلق معلومات تـذكر عـن        مل وتالحظ اللجنة بقلق أهنا   . ظروف مطابقة ألحكام االتفاقية   
وتأسف أيـضاً   .  إىل وطنهم  الظروف اليت جيري فيها إعادة املهاجرين اهلايتيني غري الشرعيني        

لعدم تلقيها معلومات عما إذا كانت هناك أجهزة إلدارة تدفقات اهلجرة كفيلـة بتـسهيل               
  ).١٦ و١١ و٣ و٢املواد (عملية حتديد األشخاص احملتاجني إىل محاية دولية 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
 الالجـئني وملتمـسي     اختاذ التدابري التشريعية الضرورية لضمان محاية       )أ(  

وتشجِّع اللجنة إذَن الدولة الطرف علـى النظـر يف إمكانيـة          . اللجوء وعدميي اجلنسية  
التصديق على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول اخلاص بوضـع الالجـئني            

 واتفاقية وضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية؛

كن من حتديد ورعاية الالجئني وغريهم من األشـخاص         وضع آليات مت    )ب(  
 ذوي االحتياجات اخلاصة يف سياق تدفقات اهلجرة، بغية تلبية احتياجاهتم يف جمال احلماية؛

تيسري اإلدماج احمللي لالجئني املوجودين على األراضي الكوبية، بالتعاون          )ج(  
 ؛مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيمع 

 ١٣١٢قانون اهلجرة رقـم     (تنقيح التشريعات السارية املتعلقة باهلجرة        )د(  
 ).١٩٧٦ لعام ١٣١٣وقانون األجانب رقم 

  ظروف االحتجاز    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف توفر يف السجون خططاً دراسية لكل مـستويات               )١٠(

م تلقي بيانات دقيقة    ولكنها تأسف لعد  . التعليم وأهنا اعتمدت خطة استثمارية لنظام السجون      
وال يزال يساورها بالغ القلق إزاء ما يردها مـن          . بشأن معدالت الرتالء يف مراكز االحتجاز     

تقارير يدعي أصحاهبا أن نزالء السجون يعيشون ظروفا تتسم باالكتظاظ وسوء التغذية وقلة             
ير أيـضاً   وتتحدث هذه التقار  . النظافة الصحية وسوء الصرف الصحي ونقص الرعاية الطبية       

عن فرض قيود غري مربرَّة على الزيارات العائلية، ونقل الرتالء إىل سجون بعيدة عن حميطهم               
العائلي واالجتماعي، وإيداعهم يف زنزانات انفرادية يف ظروف مهينة، وإسـاءة معاملتـهم             

ولكل هذه األسباب، تأسف اللجنة لغياب بيانات، مصنفة حسب الـسن           . جسدياً وسبهم 
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س، تشري إىل الشكاوى املقدَّمة من احملتجزين أو أسرهم، إىل جانب التحقيقات            وحسب اجلن 
  ).١٦ و١١املادتان (اليت ميكن أن تكون قد أُجريت، ونتائجها 

نظراً إىل االلتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا الدولة الطرف يف هناية االستعراض              
، توصي  ))٤٥(١٣٠لفقرة  ، ا A/HRC/11/22 (٢٠٠٩فرباير  /الدوري الشامل، يف شباط   

اللجنة الدولة الطرف باختاذ كل التدابري الضرورية جلعل ظروف االحتجاز يف الـسجون             
قرارا (وغريها من مراكز االحتجاز تتماشى مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء            

 ١٩٥٧ يـه يول/ متـوز  ٣١املؤرخ  ) ٢٤-د( جيم   ٦٦٣ اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
ومع قواعد األمم املتحـدة ملعاملـة       ) ١٩٧٧مايو  / أيار ١٣املؤرخ  ) ٦٢-د( ٢٠٧٦و

قواعد بانكوك الـيت اعتمـدهتا      (النساء السجينات والتدابري غري االحتجازية للجاحنات       
وينبغي ). ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٥/٢٢٩اجلمعية العامة يف قرارها     

  :ا يليأن تقوم الدولة الطرف على وجه اخلصوص مب
مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني اهلياكل األساسية وخفـض معـدل             )أ(  

  سيما عن طريق تنفيذ تدابري بديلة للحرمان من احلرية؛ الرتالء يف السجون، ال
حتسني التغذية وزيادة املوارد املخصصة للرعايـة الطبيـة وللظـروف             )ب(  

 الصحية للمحتجزين؛

  من احلرية باحلق يف االتصال بأقارهبم ومبحام؛ضمان متتع مجيع احملرومني  )ج(  

التأكد من حظر اللجوء إىل أي عقوبات قاسية أو الإنسانية أو مهينـة،               )د(  
 . مطلقاًمثل إيداع السجني يف زنزانة انفرادية يف ظروف مزرية كتدابري تأديبية، حظراً

لدولة، ونظـام اإلذن    االحتجاز االحتياطي لفترة طويلة، والسجن بتهمة اإلخالل بأمن ا            
  )"licencia extrapenal"(باخلروج من السجن 

بالتوضيحات اليت قدمها الوفد ومفادها أن نظام كوبا القـانوين           علماً   حتيط اللجنة   )١١(
تزال قلقة إزاء تقارير املنظمـات غـري         ولكنها ال . ينص على نظام االحتجاز االنفرادي     ال

جاز االحتياطي لفترات طويلة ومن االحتجاز لفترة غري        احلكومية اليت تشري إىل حاالت االحت     
 من قانون اإلجراءات اجلنائية، يشكو منها خاصةً علـى          ١٠٧حمددة، مبقتضى أحكام املادة     

وتأسف اللجنة لعدم تلقيهـا أي    . يبدو األشخاص احملرومون من حريتهم ألسباب سياسية       ما
 وفقاً  بتهمة اإلخالل بأمن الدولة،معلومات عن عدد ووضع األشخاص احملرومني من حريتهم       

وأخرياً، يساور اللجنة القلق إزاء الغموض الذي       .  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٢٤٣للمادة  
لنظام اإلذن باخلروج من الـسجن، وإزاء        وفقاً   يعتري الوضع القانوين للسجناء املفرج عنهم     

. ة وعلى حريتهم يف التنقـل     املعلومات اليت تفيد بفرض قيود تعسفية على حريتهم الشخصي        
ويساور اللجنة القلق، على اخلصوص، بشأن حالة كل من خوسي دانييل فريير وأوسـكار              

  ).١٦ و١١ و٢املواد (إلياس بيسيت 
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  :ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الضرورية من أجل  
أطـول  ضمان عدم استغراق االحتجاز االحتياطي، قانونياً وعملياً، فترة           )أ(  

  من الالزم؛
تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية مبا يسمح بتفادي حاالت متديد التحقيق         )ب(  

 هناية؛ التمهيدي يف القضية إىل ما ال

ضمان املراقبة القانونية املستقلة لتدابري احلرمان مـن احلريـة وكفالـة              )ج(  
 احلصول فوراً على املساعدة من حمام؛

لنظـام   وفقـاً    شخصية لألشخاص املفرج عنهم   ضمان احترام احلرية ال     )د(  
اإلذن باخلروج من السجن وضمان احترام حريتهم يف التنقل، مبا يف ذلـك حقهـم يف                

 .العودة إىل كوبا

  التدابري األمنية الوقائية    
يساور اللجنة القلق إزاء األحكام الواردة يف الباب احلادي عشر من اجمللد األول من                )١٢(

سيما إزاء التعريف الـذي يـستند إىل         ، وال ")حالة اخلطر والتدابري األمنية   ("القانون اجلنائي   
ُجنوح الفرد اخلاص الذي "الذي يقصد به " حالة اخلطر " مفاهيم ذاتية وغري دقيقة البتة تتعلق ب

). ٧٢ املادة" (يظهر من خالل سلوكه الذي يتناىف صراحةً مع القواعد األخالقية االشتراكية          
يفرض أي عقوبـات جنائيـة علـى         بردِّ الوفد الذي أوضح أن بلده ال       علماً   وحتيط اللجنة 

ولكنها تالحظ أن تـدابري إعـادة التأهيـل         ". حالة اخلطر "األشخاص الذين ُيعلن أهنم يف      
 من القـانون    ٨٤ إىل   ٧٨التدابري العالجية أو تدابري املراقبة املنصوص عليها يف املواد من            أو

يداع، لفترة متتد من سنة إىل أربع سنوات، يف مؤسسات متخصصة           اجلنائي قد تؤدي إىل اإل    
الدراسة أو مؤسسات للرعاية االجتماعية أو الطب النفسي أو مراكز لعالج اإلدمان  للعمل أو

ويساور اللجنة القلق لعدم تلقيها أي معلومات عن نظام اإليداع يف هـذه             . على املخدرات 
  ).١٦ و١١ و٢املواد (املراكز 

ر عملية إصالح التشريع اجلنائي اليت أعلن عنها الوفد، توصـي اللجنـة             يف إطا   
الدولة الطرف بتعديل أحكام القانون اجلنائي الواردة أعاله قصد إلغاء االحتجاز اإلداري            
املقرر حسب مفاهيم جنائية ذاتية وغامضة وغري دقيقة من قبيل خطورة الفرد على اجملتمع      

  .قبل اجلرمية

  االحتجاز وتفتيشهامراقبة أماكن     
تالحظ اللجنة أن مكتب النائب العام ووزارة الداخلية هلما صالحية تفتيش مراكـز             )١٣(

االحتجاز وأن بإمكان القضاة واملدعني العامني، مبقتضى القانون الساري، دخول الـسجون            
رات تتلق معلومات بشأن عدد وطبيعة الزيا       مل ولكنها. وغريها من أماكن احلرمان من احلرية     
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اليت قام هبا مكتب النائب العام أو غريه من اهليئات خالل الفترة اليت يغطيها التقرير وال بشأن                 
وال يزال القلق يساور اللجنـة إزاء غيـاب         . مضمون استنتاجات املكتب وقراراته ومتابعتها    

 مع  تتفق مراقبة مجيع أماكن االحتجاز وتفتيشها على حنو منتظم وفعال ومستقل، كما أهنا ال            
يستلزم أنواعاً   حتسني هذا النظام على الدوام ال     "الدولة الطرف عندما تذكر هذه األخرية أن        

  ).١٢ و١١املادتان " (أخرى من الزيارة وال يستدعي اختاذ تدابري تكميلية
، A/53/44(تكرر اللجنة التوصية اليت قدمتها مـن قبـل إىل الدولـة الطـرف                 
يسمح مبراقبة وتفتيش أمـاكن االحتجـاز كافـة         ، بوضع نظام وطين     ))د(١١٨ الفقرة

  .ومبتابعة نتائج هذه املراقبة املنتظمة
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إمكانية التصديق علـى الربوتوكـول        

االختياري امللحق باالتفاقية بغية وضع برنامج زيارات دورية دون إشعار مسبق من جانب 
 منع التعذيب وغريه من ضـروب العقوبـة أو املعاملـة            مراقبني وطنيني ودوليني هبدف   

  .الالإنسانية أو املهينة
بـأن تـسمح    )) ط(املرجع نفسه،   (وتوصي اللجنة الدولة الطرف جمدداً أيضاً         

للمنظمات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان بدخول البلد والتعاون معها            
  .وء معاملةلتحديد ما إذا كانت مثة حاالت تعذيب وس

  عقوبة اإلعدام    
باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عن حاالت اإلعدام األخرية          علماً   حتيط اللجنة   )١٤(

 عقـب   ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ١١لثالثة أشخاص حكم عليهم باإلعدام، اليت ُنفذت يف         
اهتـا  حات، فإن اللجنة تتمسك بتحفظ    ا قدمه الوفد من أيضا    ورغم م . إجراءات موجز للغاية  

الشديدة إزاء احترام الضمانات القضائية يف تلك احلاالت الثالث، كاحلق يف احلصول علـى              
الوقت الكايف واملرافق الضرورية لتحضري الدفاع واحلق يف االتصال مبحـام مـن اختيـار               

يف الدولة الطرف حمكومني عليهم باإلعدام  حالياً يوجد وبينما تالحظ اللجنة أنه ال. الشخص
 تنفيذ عقوبة اإلعدام فيهم، وأن مجيع حاالت احلكم باإلعـدام قـد ُحّولـت إىل                ينتظرون

تزال قلقة إزاء العـدد املرتفـع    عقوبات بالسجن ملدة ثالثني سنة أو بالسجن املؤبد، فإهنا ال         
للجرائم اليت يعاقَُب على ارتكاهبا باإلعدام، ومن بينها بعض جرائم القانون العام وفئات من              

  ).١٦ و١١ و٢املواد (عّرفة تعريفا غامضاً جداً تتعلق بأمن الدولة املخالفات امل
تدعو اللجنة الدولة الطرف بإحلاح إىل احترام املعـايري الدوليـة املكرَّسـة يف                

اعتمـدها اجمللـس    (الضمانات اليت تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعـدام           
وترجو ). ١٩٨٤مايو  / أيار ٢٥خ  ، املؤر ١٩٨٤/٥٠االقتصادي واالجتماعي يف قراره     

اللجنة من الدولة الطرف أن تنظر يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على العهـد    
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري الثاين امللحق به اهلادف           

  .إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
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  حاالت الوفاة أثناء االحتجاز    
تثبت مسؤولية قوات األمـن يف        مل تناداً إىل املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف،      اس  )١٥(
حالة من حاالت الوفاة أثناء االحتجاز املسجلة خالل الفتـرة الـيت يغطيهـا التقريـر،                 أي
تكشف عمليات التشريح يف أي من هذه احلاالت عن عالمات تشري إىل تعرض الشخص               ومل

ة تأسف لعدم تقدمي الدولة الطـرف أي معلومـات إحـصائية            ولكن اللجن . للعنف اجلسدي 
. أسباب حاالت الوفاة أثناء االحتجاز وال عن معـدل الوفيـات يف أمـاكن االحتجـاز       عن

املعلومات الضئيلة املقدمة، ُسجل ما جمموعه مائتان وحالتا وفاة يف نظام السجون بني              وحسب
ومن جهة أخرى، تأسـف اللجنـة       . اً، وهو عدد تعتربُه اللجنة مرتفع     ٢٠١١ و ٢٠١٠عامي  

لتقدمي املعلومات املتعلقة بوفاة السجني أورالندو ساباتا تامايو، الذي كان مضرباً عن الطعـام،              
وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقدمي معلومات عن       . بعد فوات األوان، مما تعذَّر إجراء حوار بشأهنا       

تياطي، على النحو املطلـوب يف قائمـة        وفاة خوان ولفريدو سوتو غارسيا أثناء احتجازه االح       
  ).١٦ و١١ و٢ املواد(املسائل اليت ينبغي معاجلتها 

ينبغي أن حترص الدولة الطرف على إجراء حتقيق معمق وحمايد وشامل وفـور يف           
مجيع حاالت وفيات احملتجزين، وأن يتضمن هذا التحقيق تقييماً خلدمات الرعاية الصحية            

اً عن مسؤولية موظفي السجن احملتملة وضمان تقدمي التعـويض          املقدمة إىل السجناء وحبث   
  .املناسب ألسر الضحايا حيثما اقتضى األمر ذلك

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن متابعة السجناء املضربني عن الطعام واستفادهتم             
  .من الرعاية الطبية املالئمة

  آلية النظر يف الشكاوى    
لدولة الطرف عن خمتلف اهليئات وشىت اآلليات املعنيـة         رغم املعلومات املقدمة من ا      )١٦(

بالنظر يف الشكاوى والطلبات اليت يقدمها املواطنون، فإن اللجنة تأسف لعدم وجـود آليـة               
حمددة ومستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى ومباشرة حتقيق سريع وحمايد يف الشكاوى املتعلقـة             

وتالحظ اللجنة أيضاً عدم    . عتدين كما جيب  بالتعذيب وسوء املعاملة واحلرص على معاقبة امل      
وجود بيانات إحصائية بشأن عدد الشكاوى وملفات التحقيق واملالحقـات والعقوبـات            
املفروضة على مرتكيب أعمال التعذيب وسوء املعاملة، سواء على املستوى اجلنائي أو التأدييب             

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (
الـيت  )) ز(و) ب(١١٨، الفقـرة    A/53/44(ة  تعيد اللجنة تأكيد توصياهتا السابق      

  :حثت فيها الدولة الطرف على ما يلي
وضع آلية حمددة ومستقلة تسمح بتلقي الشكاوى املتعلقـة بالتعـذيب             )أ(  

  وسوء املعاملة قصد النظر يف هذه الشكاوى على وجه السرعة وبطريقة حمايدة؛
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ت التحقيـق  وضع سجل مركزي يتضمن بيانات بشأن الشكاوى وملفا        )ب(  
وينبغي أن يكـون هـذا      . واملالحقات واإلدانات املتعلقة حباالت التعذيب وسوء املعاملة      

 . السجل متاحاً لعامة الناس

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول أصحاب الشكاوى وشـهود أعمـال              
  .التعذيب وسوء املعاملة على ما يلزم من احلماية واملساعدة

  لقضائيةالتحقيقات واإلجراءات ا    
استناداً إىل البيانات املقدمة من الدولة الطرف، نظر مكتب النائب العام للجمهورية              )١٧(

 شكوى تتعلق بسوء املعاملة يف الـسجون ومراكـز االحتجـاز يف الفتـرة مـن        ٢٦٣يف  
، وبعد التحقيقات يف تلك الشكاوى، ثبتت املسؤولية اجلنائيـة          ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٧ عام
وتأسف اللجنة لعدم تقدمي الوفد، أثناء التحاور معـه،         . ن أفراد قوات األمن    فرداً م  ٤٦    على

معلومات إضافية أكثر تفصيالً عن التحقيقات واملالحقات واإلجراءات التأديبية والتعويضات          
ومل تتلق اللجنة أيضاً معلومات عن اإلدانـات والعقوبـات          . اليت متخضت عنها الشكاوى   

فروضة على مرتكيب اجلرائم؛ ومل تبلغ عما إذا كان األشخاص املشتبه يف     اجلنائية أو التأديبية امل   
ارتكاهبم األفعال املذكورة قد ُنقلوا من الوظيفة العامة أو فُصلوا عنها يف انتظار إعالن نتيجة               

ويف غياب هذه املعلومات، يتعذر مرة أخرى على اللجنة تقييم سلوك           . التحقيق يف الشكاوى  
 ١٣ و ١٢ و ٢املواد  ( من االتفاقية    ١٢ء األحكام اليت تنص عليها املادة       الدولة الطرف يف ضو   

  ).١٦ و١٤و
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
بأعمـال  إجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف مجيع الشكاوى املتعلقة         ضمان    )أ(  

هيئـة  وينبغي تسند املسؤولية عن إجراء تلك التحقيقـات إىل  . التعذيب أو سوء املعاملة   
  ختضع للسلطة التنفيذية؛ مستقلة ال
 أسباب معقولة   توفرت مىتتلقائياً يف إجراء حتقيق فوري ونزيه       الشروع    )ب(  

 ال التعذيب قد ارُتكب؛عمالً من أعمتدعو إىل االعتقاد بأن 

التأكد، يف حالة ادعاء وقوع تعذيب أو سوء معاملة، من إيقاف املشتبه              )ج(  
سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب       مهم خالل مدة التحقيق، ال    فيهم فوراً عن أداء مها    

 يف تكرار الفعل املزعوم أو يف عرقلة التحقيق؛

 واحلكم عليهم سوء املعاملةمقاضاة املتهمني بارتكاب أعمال التعذيب أو     )د(  
بعقوبات تتناسب مع جسامة أعماهلم يف حال ثبوت التهمة عليهم، وكفالة تقدمي تعويض             

 .ضحاياإىل ال
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  استقالل القضاء ودور احملامني    
تالحظ اللجنة بقلق عدم حدوث تغري كبري يف النظام القضائي للدولة الطرف منـذ                )١٨(

ويساورها القلق خاصة إزاء عدم استقالل هيئيت القضاء  . ١٩٩٧تقدمي تقريرها األويل يف عام      
  ).١قرة ، الف٢املادة (واحملامني عن السلطتني التنفيذية والتشريعية 

، أن مـن    ))ه(١١٨، الفقـرة    A/53/44(ترى اللجنة، يف ضوء توصيتها السابقة         
وتوصي اللجنة الدولة   . الضروري اختاذ تدابري تشريعية لضمان استقالل السلطة القضائية       

مؤمتر األمم املتحـدة  (الطرف أيضاً بضمان احترام املبادئ األساسية املتعلقة بدور احملامني     
 ٧أغـسطس إىل  / آب٢٧ مـن  ،يف هافانـا   املعقود،  رمية ومعاملة اجملرمني  الثامن ملنع اجل  

  ).١١٨، الصفحة )A/CONF/144/28/Rev.1 ((١٩٩٠سبتمرب /أيلول

  مؤسسات الطب النفسي    
باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن مـضمون احلكـم           علماً   حتيط اللجنة   )١٩(

الغرفة اجلنائية الثانية للمحكمة اإلقليمية الشعبية  عن ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١الصادر يف 
هلافانا يف القضية اليت ميثل فيها مدير مستشفى الطب النفسي يف هافانا ونوابه وغريهم مـن                

. ٢٠١٠ينـاير  / مريضاً بفعل الربودة الشديدة يف كـانون الثـاين       ٢٦املوظفني، عقب وفاة    
ها عن تدابري اجلرب والتعويض الـيت أمـرت         وتأسف اللجنة لعدم تلقيها املعلومات اليت طلبت      

احملاكم باختاذها وعن التعويضات املمنوحة فعلياً ألقارب الضحايا وللمرضى اآلخرين الـذين            
بوجود خطة وزارية للصحة العامة هتـدف إىل         علماً   وحتيط اللجنة . تضرروا من تلك احلادثة   

. ا أي معلومات عن حمتوى تلك اخلطة     تعزيز فعالية هذه املؤسسة، بيد أهنا تشري إىل عدم تلقيه         
وأخرياً، تأسف اللجنة لعدم موافاهتا بأي بيانات إحصائية بشأن عدد األشـخاص املـصابني             

  ).١٦ و١٤ و١١ و٢املواد (عالجاً طبياً قسرياً  حالياً  اجتماعية الذين يتلقون-بإعاقة نفسية 
ابري اجلرب والتعويض   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها مبعلومات عن تد           

أو ألقارهبم عقب   /اليت أمرت احملاكم باختاذها وعن التعويضات املمنوحة فعلياً للضحايا و         
  .٢٠١٠حاالت الوفاة اليت حدثت يف مستشفى الطب النفسي يف هافانا يف عام 

وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الضرورية ملعاجلة أوجه القصور الـيت قـد                
.  مستشفيات الطب النفسي ومن مث ضمان عدم تكرار هذا النوع من احلوادث            تعتري شبكة 

وتوصي اللجنة بتحليل طريقة العمل الفعلية ملؤسسات الطـب النفـسي فـوراً بواسـطة               
تدقيق خارجية وداخلية للمؤسسات املعنية ُتتخذ على أساسـها تـدابري تـشريعية              عمليات
  .ت الضرورية ملنع التعذيب وسوء املعاملةمن أجل كفالة احترام فعلي للضمانا وإدارية

  اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين املعرضة للخطر    
بأن الدولة الطرف تنفي ارتفاع عـدد املعارضـني الـسياسيني            علماً   حتيط اللجنة   )٢٠(

واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني املستقلني احملتجزين لفترة وجيزة دون صدور أمر            
ولكن، .  وهي ظاهرة أبلغت عنها منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان أمام اللجنة           باعتقاهلم،
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نظراً لعدم وجود بيانات رمسية، ما زالت اللجنة قلقة للغاية إزاء الشكاوى املستمرة اليت تشري               
إىل حاالت احتجاز تعسفي لفترات وجيزة، واستخدام مفاهيم جنائية غامضة مـن قبيـل               

لتربير اختاذ تدابري أمنية، وفرض قيود علـى حريـة          " مع قبل اجلرمية  خطورة الفرد على اجملت   "
التنقل، وإجراء عمليات مراقبة تنطوي على تعد، وارتكاب اعتداءات جسدية وغريها مـن             
أعمال الترهيب واملضايقة املنسوبة إىل أفراد الشرطة الوطنية الثورية وموظفي األجهزة األمنية            

أمام منازل أعضاء   " أفعال النبذ "أيضاً إزاء املعلومات عن إتيان      ويساور اللجنة القلق    . للدولة
من بـني   ) Damas de Blanco(االحتاد الوطين الكويب وجتّمع السيدات املرتديات ثياباً بيضاء         

وتأسف اللجنة لتلكؤ الدولة الطرف يف تقدمي معلومات وافية عن احلوادث املدرجة            . آخرين
عاجلتها وعن التدابري املتخذة لتجنب هذا النوع مـن األعمـال           املسائل اليت ينبغي م    يف قائمة 

يظهر من خالهلا وجود تواطؤ حمتمل بني مرتكيب املضايقات وسلطات الـشرطة             املنسقة اليت 
  ).١٦ و٢ املادتان(

، )١١٤، الفقـرة    A/53/44(يف ضوء املالحظات اخلتامية السابقة اليت قدمتها اللجنة           
  :لطرف إىل القيام فوراً مبا يليتدعو هذه األخرية الدولة ا

اختاذ التدابري الضرورية لوضع حد ألشكال القمع املشار إليها أعـاله،             )أ(  
كاالحتجاز التعسفي أو تنفيذ تدابري أمنية قبل اجلرمية ضد املعارضني السياسيني ونـشطاء        

تمـع  حقوق اإلنسان واملدافعني عنها والصحفيني املستقلني وغريهم من الفـاعلني يف اجمل           
وجيب أن حترص الدولة الطرف أيضاً علـى التحقيـق          . املدين املعرضني للخطر وأقارهبم   

  حسب األصول يف أعمال القمع والترهيب واملضايقة وعلى معاقبة املسؤولني عنها؛
ضمان محاية مجيع األشخاص من تدابري التخويف أو أعمال العنف الـيت             )ب(  

رد ممارسة حريتهم يف الرأي والتعبري وحقهـم يف         قد يتعرضون هلا بسبب أنشطتهم أو جمل      
 تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي؛

السماح بتسجيل املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، الـيت            )ج(  
 ٢٧ املؤرخ ٥٤ألحكام القانون رقم  وفقاً  تلتمس التسجيل، يف سجل اجلمعيات الوطنية،     

 ).معياتقانون اجل (١٩٨٥ديسمرب /كانون األول

  العنف اجلنسي    
تقدم أي معلومات عن اإلطـار القـانوين          مل تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف       )٢١(

القائم ملكافحة العنف ضد املرأة يف كوبا وال عن التدابري املتخذة للقضاء على هذه الظاهرة،               
ئية تغطي فتـرة  كما تأسف اللجنة لعدم تقدمي بيانات إحصا      . سيما العنف املرتيل واجلنسي    ال

  ).١٦ و٢املادتان (االستعراض بشأن خمتلف أشكال العنف ضد املرأة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات مفصلة عن التشريعات السارية             

  .يف هذا اجملال وعن حاالت ممارسة العنف ضد املرأة املسجلة خالل فترة االستعراض
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  االعترافات املنتزعة باإلكراه    
بالضمانات الدستورية وبأحكام قانون اإلجراءات اجلنائية املتعلقة        علماً   حتيط اللجنة   )٢٢(

بعدم جواز قبول األدلة املنتزعة عن طريق التعذيب، لكنها تعرب عن قلقها إزاء املعلومـات               
سيما احلرمان من النـوم      اليت تتحدث عن اللجوء إىل أساليب قسرية أثناء االستجوابات، ال         

 علماً وحتيط اللجنة. نفرادي وتعريض األشخاص لتغريات مفاجئة يف درجة احلرارة     واحلبس اال 
تـشهد أي حالـة     ملباملعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيد بأن فترة االسـتعراض       

أوقفت فيها الدعوى ألن األدلة أو االعترافات انُتزعت عن طريق التعذيب أو سوء املعاملـة؛       
ُيحتج يف أي قضية من القضايا باختاذ التعذيب وسيلة           مل الوفد إىل أنه  ومن جهة أخرى، أشار     

  ).١٥ و٢املادتان (
جيب أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة جلعل االعترافات املنتزعة باإلكراه غري              

وينبغي أن حترص الدولة الطرف على تدريب املوظفني املكلفـني بإنفـاذ            . مقبولة عملياً 
واحملامني على األساليب اليت جيب اتباعهـا لكـشف حـاالت نـزع             القوانني والقضاة   

  .االعترافات باإلكراه والتحقيق فيها

  التدريب    
باملعلومات عن برامج التدريب التقين واملهين املتاحة للمـوظفني          علماً   حتيط اللجنة   )٢٣(

ائيني، لكنها  الطبيني وأفراد الشرطة الوطنية الثورية وموظفي إدارة السجون واملساعدين القض         
تأسف لقلة املعلومات املتوفرة عن تقييم تلك الربامج وآثارها على احلد من أعمال التعـذيب           

تقدم معلومات عن برامج تدريبية       مل وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف     . وسوء املعاملة 
وب حمددة وال عن استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضـر              

  ).١٠املادة ) (اسطنبولبروتوكول (املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
  :ينبغي للدولة الطرف  
أن تستمر يف وضع الربامج التدريبية وتنفيذها لكـي يكـون القـضاة               )أ(  

واملدعون العامون وأفراد قوات األمن العام وموظفو السجون على علم بأحكام االتفاقية            
  ظر التسامح مع االنتهاكات ومباشرة التحقيق فيها وإحالة املرتكبني إىل القضاء؛وحل

أن تضع وتطبق منهجية لتقييم فعالية الربامج التدريبية وآثارها على احلد             )ب(  
 من حاالت التعذيب وسوء املعاملة؛

 .اسطنبولضمان تلقي مجيع املوظفني املعنيني تدريباً حمدداً بشأن بروتوكول   )ج(  

  اجلرب، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيل    
باملعلومات الواردة يف التقرير الدوري عن إجـراءات املـسؤولية           علماً   حتيط اللجنة   )٢٤(

املدنية اليت تسمح باحلصول على تعويض والوالية املؤسسية لصندوق التعويض، لكنها تالحظ       
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كنهم احلصول على تعويض إذا خـضع       مي بقلق أن ضحايا أعمال التعذيب أو سوء املعاملة ال        
. مرتكب أعمال التعذيب أو سوء املعاملة إىل عقوبات تأديبية وليس إىل عقوبـات جنائيـة              

وتأسف اللجنة جمدداً لعدم تقدمي الدولة الطرف أي معلومات عن تدابري اجلرب أو التعـويض،               
ت اليت حصل عليها فعالً     مبا فيها وسائل إعادة التأهيل، اليت قضت هبا احملاكم وعن التعويضا          

  ).١٤املادة ) (١١٧، الفقرة A/53/44انظر (ضحايا التعذيب وسوء معاملة 
  :ينبغي للدولة الطرف  
أن تسهر على حصول مجيع ضحايا التعذيب وسوء املعاملة على جـرب              )أ(  

األضرار اليت حلقت هبم ومتتعهم باحلق الواجب التنفيذ يف احلصول على تعويض عـادل              
  ا يف ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن؛وكاف، مب
ضمان فعالية اآلليات الرامية إىل كفالة اجلرب والتعويض الكايف لـصاحل             )ب(  

 .ضحايا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة

بأن تنـشئ الدولـة     )) ح(١١٨، الفقرة   A/53/44(وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها       
  .حايا التعذيب وسوء املعاملةالطرف صندوقاً لتعويض ض

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
ترى استصواب إنشاء مؤسسة وطنية تعىن       تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف ال        )٢٥(

 وحتيط اللجنـة  ). ، املرفق ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (ملبادئ باريس    وفقاً   حبقوق اإلنسان 
 العام وغريه من مؤسسات الدولة النظر يف الـشكاوى          بأن من بني مهام مكتب النائب     علماً  

املقدمة من املواطنني اليت يزعمون فيها انتهاك حقوقهم، لكنها تشري إىل أن اهليئـات الـيت                
ذكرهتا الدولة الطرف ليس فيها هيئة واحدة مؤهلة ألن تكون مبثابة مؤسسة وطنية مـستقلة               

  ).٢ املادة(حلقوق اإلنسان 
 ة الطرف على النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان         تشجع اللجنة الدول    

  .ملبادئ باريسوفقاً 

  مجع البيانات    
يساور اللجنة القلق لعدم تقدمي الدولة الطرف بيانات إحصائية مفصلة عن مـسائل               )٢٦(

وتأسف اللجنة  )). ي(١١٨، الفقرة   A/53/44(خمتلفة رغم التوصية اليت أصدرهتا اللجنة سابقاً        
ذلك أن عدم وجود بيانات مصنفة      .  الدولة الطرف عدم تقدمي مجيع املعلومات املطلوبة       لقرار

بشأن الشكاوى والتحقيقات واملالحقات واإلدانات يف قضايا التعـذيب وسـوء املعاملـة             
حاالت الوفاة أثناء االحتجاز أو قضايا العنف ضد املرأة أو االجتار بالبشر يعيق حتديـد                ويف

يتعني أخذها يف احلسبان، كما حيول دون تنفيذ االتفاقيـة تنفيـذاً فعـاالً              االنتهاكات اليت   
  ).١٩ و١٦ و٢ املواد(
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تنفيذ االتفاقيـة علـى    مفيدة ملتابعة   ينبغي أن جتمِّع الدولة الطرف بيانات إحصائية          
مصنفة حبـسب نـوع اجلـنس،       هذه البيانات   الصعيدين الوطين واحمللي، على أن تكون       

هـا  مكان احلرمان من احلرية، مبـا في      و والسن، واملنطقة اجلغرافية، ونوع      واالنتماء العرقي، 
الـيت  املعاملة وسوء الشكاوى والتحقيقات واملالحقات يف قضايا التعذيب      املتعلقة ب بيانات  ال

ون، وكذلك تلك املتعلقـة     السجو  موظفيرتكبها موظفو قوات األمن العام وأفراد اجليش و       
وينبغي هلا أيضاً أن    . از وممارسة العنف ضد املرأة واالجتار بالبشر      حباالت الوفاة أثناء االحتج   

  .جتمع معلومات عن كل شكل من أشكال التعويض أو اجلرب اليت حيصل عليها الضحايا
وتأسف اللجنة لعدم تزويدها بأي معلومات عن القرارات احملددة الـصادرة عـن               )٢٧(

  . األحكام الواردة فيهااحملاكم الوطنية وأشري فيها إىل االتفاقية وإىل
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إمكانية إصدار اإلعالنيني املنصوص عليهما             )٢٨(

 . من االتفاقية٢٢ و٢١يف املادتني 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إمكانية التصديق على صـكوك األمـم                )٢٩(
سيما العهد الـدويل      ليست طرفاً فيها بعد، ال     املتحدة األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت     

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           
والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،             

هاجرين وأفـراد أسـرهم، والربوتوكـول       واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل      
 .االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على نشر التقرير الذي قدمته إىل اللجنة وهذه املالحظات               )٣٠(
 .اخلتامية على نطاق واسع، عن طريق وسائط اإلعالم الرمسية واملنظمات غري احلكومية

ــشجَّع  )٣١( ــها األساســية املوحــدة  وُت ــى حتــديث وثيقت ــة الطــرف عل  الدول
)HRI/CORE/1/Add.84(   ًلشروط تقدمي الوثيقة األساسية الواردة يف املبادئ التوجيهيـة          وفقا

 ).HRI/Gen.2/Rev.6(املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 

، ٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ١لـول  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم حب       )٣٢(
احتـرام أو تعزيـز   ) أ: (معلومات عن اإلجراءات املتخذة استجابة لتوصيات اللجنة بـشأن     

إجراء حتقيقـات فوريـة     ) ب(الضمانات القانونية األساسية املتاحة لألشخاص احملتجزين؛       
فروضة على  وإجراءات املالحقة املتخذة ضد املشتبه فيهم والعقوبات امل       ) ج(ونزيهة وفعالة؛   

) ب(١٦والفقرة  ) ج(١٠مرتكيب أعمال التعذيب أو سوء املعاملة، املنصوص عليها يف الفقرة           
وإضافة إىل ذلك، تود اللجنة احلصول على معلومـات  .  من هذه الوثيقة٢١ و ١٩والفقرتني  

عن اإلجراءات املتخذة استجابةً للتوصيات املتعلقة بسبل االنتصاف واجلرب املتاحة للـضحايا            
 .املشار إليهم يف الفقرات املذكورة

وُيرجى من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري املقبل، الذي سـيكون مبثابـة                )٣٣(
وهلذا الغرض،  .  كآخر أجل  ٢٠١٦يونيه  / حزيران ١تقريرها الدوري الثالث، وذلك حبلول      
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مي التقـارير   ، تقـد  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقبل، حبلول         
مبوجب اإلجراء االختياري لتقدمي التقارير، املتمثل يف إحالة قائمة من املسائل الـيت ينبغـي               

وسوف يشكل رد الدولة    . معاجلتها من اللجنة إىل الدولة الطرف قبل تقدمي التقرير الدوري         
  .ية من االتفاق١٩الطرف على قائمة املسائل هذه تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة 

  اجلمهورية التشيكية  -٦٤
 CAT/C/SR.1068 (١٠٧١ و١٠٦٨نظرت جلنة مناهضة التعـذيب، يف جلـستيها        )١(
، يف التقريرين الدوريني    ٢٠١٢مايو  / أيار ١٥ و ١٤، املعقودتني يف يومي     )CAT/C/SR.1071و

 واعتمـدت يف    ،)CAT/C/CZE/4-5(املدجمني الرابـع واخلـامس للجمهوريـة التـشيكية          
  .املالحظات اخلتامية التالية) CAT/C/SR.1087 (١٠٨٧ جلستها

  مقدمة  -ألف    
ترحب اللجنة بتقدمي التقريرين الدوريني الرابع واخلامس للجمهورية التـشيكية يف             )٢(

-CAT/C/CZE/Q/4( املوعد احملدد ووفقاً للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير، وبردودها املفصلة        

5/Add.1 (    على قائمة املسائل)CAT/C/CZE/Q/4-5 .(       وتعرب اللجنة عن تقـديرها للدولـة
تقدم هذا التقرير مبوجبه      مل الطرف لقبوهلا اإلجراء االختياري لتقدمي التقارير الدورية رغم أهنا        

  . مرحلة متقدمةألن صياغة هذا التقرير كانت قد بلغت
د القطاعـات   اء مع وفد الدولة الطرف املتعـد      وتشيد اللجنة باحلوار الصريح والبنَّ      )٣(

  .وتشكره على ردوده على املسائل اليت أثارها أعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء    
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها            )٤(

  :منذ النظر يف تقريرها الدوري الثالث
ب وغريه من ضروب املعاملة     الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذي      )أ(  

  ؛)٢٠٠٦يوليه / متوز٢٠(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ب(  

  ؛)٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٦(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
  ؛)٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨( األشخاص ذوي اإلعاقة اتفاقية حقوق  )ج(  
  ).٢٠٠٩يوليه / متوز٢١(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   )د(  

هود الدولة الطرف الكبرية واملتواصلة من أجل مراجعة قوانينـها يف           جب اللجنة   نوهوت  )٥(
  :اجملاالت ذات الصلة باالتفاقية، مبا يف ذلك
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ن املتعلق مبؤسسة أمني املظامل الذي مينحها صالحية القيام بدور     تعديل القانو   )أ(  
 ١للربوتوكول االختياري لالتفاقية الذي دخل حيـز النفـاذ يف            وفقاً   اآللية الوقائية الوطنية  

  ؛)٣٨١/٢٠٠٥القانون رقم  (٢٠٠٦يناير /كانون الثاين
 ٢٠٠٨ التعديالن املُدخالن على قانون اإلجـراءات اجلنائيـة يف عـامي            )ب(  

 واملتعلقان مبسأليت تسليم املطلوبني ومطالبة ضحايا اجلرمية، مبا يف ذلك التعـذيب،             ٢٠١١و
  ؛)١٨١/٢٠١١ ورقم ٤٥٧/٢٠٠٨القانونان رقم (بالتعويض 
القـانون   (٢٠٠٦التعديالن املُدخالن علـى قـانون اللجـوء يف عـام              )ج(  

  ؛)٣٠٣/٢٠١١القانون رقم  (٢٠١١ويف عام ) ١٦٥/٢٠٠٦ رقم
 كانون  ١تعديالت قانون مكافحة العنف املرتيل اليت دخلت حيز النفاذ يف             )د(  

  ؛)١٣٥/٢٠٠٦القانون رقم  (٢٠٠٧يناير /الثاين
القـانون  (القانون اجلديد املتعلق بقوات الشرطة يف اجلمهورية التـشيكية            ) ه(  

  ؛)٢٧٣/٢٠٠٨ رقم
القـانون  (دخول القانون اجلديد املتعلـق باالحتجـاز ألسـباب أمنيـة              )و(  

  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١حيز النفاذ يف ) ١٢٩/٢٠٠٨ رقم
 املتعلق باملساواة يف املعاملة والوسـائل       ١٩٨/٢٠٠٩دخول القانون رقم      )ز(  

  ؛٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١حيز النفاذ يف ) قانون مكافحة التمييز(القانونية للحماية من التمييز 
الـذي يـدرج    ) ٤٠/٢٠٠٩قانون رقم   ال(دخول القانون اجلنائي اجلديد       )ح(  

 كانون  ١ من اجلرائم حيز النفاذ يف       خيص عدداً  فيماالدافع العنصري ضمن ظروف التشديد      
  ؛٢٠١٠يناير /الثاين

ــة اخلاصــة    )ط(   ــق باخلــدمات الطبي ــد املتعل ــانون اجلدي ــانون (الق الق
  .٢٠١٢أبريل / نيسان١الساري املفعول منذ ) ٣٧٣/٢٠١٢ رقم

لجنة جبهود الدولة الطرف من أجل تعديل سياساهتا وبراجمها وتدابريها كما ترحب ال   )٦(
  :اإلدارية بغية ضمان محاية حقوق اإلنسان بقدر أكرب وتفعيل االتفاقية، مبا يف ذلك

يتعلـق باألقليـات     فيمااعتماد استراتيجية عمل قوات الشرطة التشيكية         )أ(  
  ؛٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة

نية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملنع العنـف ضـد         اعتماد خطة العمل الوط     )ب(  
  ؛٢٠١٢-٢٠٠٨األطفال يف اجلمهورية التشيكية للفترة 

املوافقة على خطة العمل الوطنية لتغيري وتوحيد نظـام رعايـة األطفـال               )ج(  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٩املستضعفني يف الفترة 
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  ؛٢٠١٤-٢٠١١اعتماد خطة العمل الوطنية ملنع العنف املرتيل للفترة   )د(  
اعتماد االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار باألشـخاص يف اجلمهوريـة            ) ه(  

  ؛٢٠١٥-٢٠١٢التشيكية للفترة 
 ٢٠١٢ينـاير   /إنشاء هيئة التفتيش العام لقوات األمن يف كـانون الثـاين            )و(  

  ).٣٤١/٢٠١١القانون رقم (

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  تعريف التعذيب    
 من الدستور تعطي األولوية للمعاهدات الدولية       ١٠أن املادة   اللجنة  تالحظ  يف حني     )٧(

تشعر بالقلق ألن القانون اجلنـائي اجلديـد   فإهنا اليت وافق عليها الربملان على القوانني احمللية،    
يكتفي بتحديد مفهوم جرمية التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة الالإنـسانية والقاسـية              

  ).١املادة (التعذيب وفق أحكام االتفاقية يعرِّف  وال
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل قانوهنا اجلنائي العتماد تعريف للتعـذيب            

  . من االتفاقية١يشمل مجيع العناصر الواردة يف املادة 

  والضمانات الدبلوماسية ألغراض ترحيل األشخاص سّراًرحالت الطريان     
دها اخلطية باتفاقية الطـريان     ردويف  تذرعت   الدولة الطرف    أنقلق  ب اللجنة   تالحظ  )٨(

وتالحظ اللجنـة   . كمربر لعدم طلب تفتيش الطائرات املدنية     ) اتفاقية شيكاغو (املدين الدويل   
منع يهدف إىل     اتفاقية شيكاغو ال    تطبيق  احلوار الشفوي أن   أثناءأن الدولة الطرف أوضحت     

ويساور اللجنة القلق أيضاً لقبول الدولـة الطـرف         . ب تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذي    إعاقةأو  
يتعلق بترحيل أشخاص من أراضيها إىل دول قد يتعرضـون فيهـا             فيماضمانات دبلوماسية   

ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم تقدمي معلومـات بـشأن نـوع الـضمانات              . للتعذيب
  ).٧ و٦ و٣املواد  (اليت طلبتها أو اليت تلقتهاالدبلوماسية 

يتعلـق   فيمـا ي اللجنة الدولة الطرف برفض قبول الضمانات الدبلوماسية         توص  
ميكن أن تشكل  بترحيل األشخاص من أراضيها إىل دول قد يتعرضون فيها للتعذيب إذ ال 
.  من االتفاقيـة   ٣تلك الضمانات أداة لتغيري الوضع يف حالة التصميم على انتهاك املادة            

الـضمانات  ونـوع  إليها معلومات بشأن عـدد     كما تطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم        
  .البلدان املعنيةمع ذكر  ٢٠٠٤الدبلوماسية اليت تلقتها منذ عام 

  ظروف االحتجاز    
 يـؤدي إىل تزايـد      مبايساور اللجنةَ القلق إزاء تزايد االكتظاظ يف مرافق االحتجاز            )٩(

ماكن مغلقـة يف    أل يف   بني السجناء؛ وإزاء استعمال أسلوب الرش بالفلف       فيماأعمال العنف   
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السجون؛ وإزاء عدد حاالت االنتحار يف أماكن االحتجاز وعدم وجود معلومـات بـشأن              
أسباهبا؛ وإزاء حضور موظفي السجون خالل الفحص الطيب للسجناء؛ وإزاء فحص األطباء            
النفسيني للرتالء عرب السياجات األمنية العازلة وعدم وجود معلومات بشأن ممارسة احلـبس             

  ).١٦ و١١املادتان (نفرادي املزعومة اال
 التـدابري البديلـة غـري       تلجأ أكثر فأكثر إىل   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        

االحتجازية متاشياً مع قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غـري االحتجازيـة             
بات البديلة  وبأن تقلص عدد عقوبات احلبس النامجة عن عدم تنفيذ العقو         ) قواعد طوكيو (

وتوصي الدولةَ الطرَف بأن تراجع األنظمة املتعلقـة     . اليت تتحول بالتايل إىل عقوبة احلبس     
كما توصي اللجنةُ بأن ُتجرى دراسة      . باستعمال أسلوب الرش بالفلفل يف األماكن املغلقة      

بشأن أسباب االنتحار يف أماكن االحتجاز وبأن حتسِّن دائرةُ السجون وسـائل رصـد              
 احملتجزين الذين قد يقِدمون على االنتحار وبأن تتخذ تدابري وقائية خبصوص خطر             دحتديو

بني السجناء، مبا يف ذلك نصب كامريات وزيادة عـدد مـوظفي             فيمااالنتحار والعنف   
سـريته  كما توصي بتعديل القواعد اليت تنظم الفحص الطيب للسجناء لضمان           . السجون

 وأن  ، النفسيون الرتالء عرب السياجات األمنية العازلة      يفحص األطباء   وأن ال  واستقالليته،
ُتنقَل مهمة تقدمي اخلدمات الصحية للمحتجزين من دائرة السجون التابعة لوزارة العـدل   

 احلـبس االنفـرادي يف   ممارسةوتود اللجنة أن تتلقى معلومات بشأن . إىل وزارة الصحة  
ومدته وعدد من خيضعون له ومـا إذا        اجلمهورية التشيكية، مبا يف ذلك قوانينه وأنظمته        

  .كان خيضع للرقابة القضائية اليت تشمل املراجعة القضائية
بـسداد  ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار سياسة إلزام بعض الفئات من احملتجزين              )١٠(

  ).١١ و٢املادتان ( يف املائة من تكاليف احتجازهم ٣٢ حنو
على الفور سياسة إلزام بعض الفئات من       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنهي         

  .تكلفة احتجازهمبسداد احملتجزين 

  معاملة أقلية الروما    
يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير الواردة بشأن استمرار هتميش املنتمني إىل أقليـة         )١١(

مقتـل ثالثـة    يف اآلونة األخرية، منـها      حوادث  قد وقعت عدة    و. الروما والتمييز ضدهم  
كما يساور اللجنة   .  بيوت الروما  إضرام النريان يف   و ،ناهضة للروما املظاهرات امل  و ،اصأشخ

 ا قـضائي  ة اجلناة ومالحقيف هذه احلوادث    حتقيقات فورية وحيادية وفعالة     إجراء  عدم  لالقلق  
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (

  جيب على الدولة الطرف    
ة الروما وممتلكاهتم بتعزيز تدابري     أن تكفل محاية املواطنني املنتمني إىل أقلي        )أ(  

العنف والتمييز ضد   أعمال  وينبغي التحقيق بشكل شامل وفعال يف مجيع        . املراقبة والوقاية 
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وينبغي . للضحاياوالتعويض   سبل االنتصاف    توفريأقلية الروما وتقدمي اجلناة إىل العدالة و      
رائم ضد األقليات وأن يعيَّن     أن يتلقى موظفو إنفاذ القوانني التدريب يف جمال مكافحة اجل         

وتوصي اللجنةُ بتجميـع إحـصاءات بـشأن        . أفراد من مجاعة الروما يف قوات الشرطة      
تـدابري  الاجلرائم املتسمة بالتطرف وبشأن نتائج التحقيقات واملالحقـات القـضائية و          

  يتعلق هبذه اجلرائم؛ فيما املتخذة يةصالحاإل
 والبدنية على الروما وحتظر ومتنـع       أن تشجب علناً االعتداءات اللفظية      )ب(  

التـسامح  علـى   الدعوة إىل خطاب الكراهية وتنظم محالت للتوعية واإلعالم تـشجع           
وينبغي ترمجة القانون املتعلق باملساواة يف املعاملة والوسـائل القانونيـة           . واحترام التنوع 

  .إىل لغة أقلية الروما) قانون مكافحة التمييز(للحماية من التمييز 
تعرضن للتعقـيم    نساء من الروما     بأن املعلومات اليت تفيد  ويساور اللجنة القلق إزاء       )١٢(

 قـد    السجالت الطبية املتعلقة حباالت التعقيم القسري      بأن و احلرة واملستنرية، دون موافقتهن   
  ).١٦ و١٤ و٢املواد ( االنتصاف للحصول علىصعوبات يالقيها الضحايا بأن مثة  وأتلفت،

ة الدولة الطرف بأن حتقق فوراً وبشكل حيادي وفعـال يف مجيـع             توصي اللجن   
ادعاءات التعقيم القسري للنساء من الروما وبأن متدد األجل احملدد لتقـدمي الـشكاوى           

مـساءلة   كـن ومي.  عادلة وكافية لالنتصاف   وتالحق وتعاقب اجلناة وتوفر للضحايا سبالً     
ون املوافقة احلرة والكاملـة واملـستنرية        الذين جيرون عمليات التعقيم د     ني الطبي نياملوظف

السجالت الطبية املتعلقة بعمليات التعقـيم      عدم تدمري   وينبغي  . جنائياًلألشخاص املعنيني   
وينبغي تدريب املوظفني الطبيني    . القانونخالل الفترة الزمنية اليت حيددها      القسري احملتمل   

افقة احلرة واملستنرية من النساء الالئي على الوسائل املناسبة ملعرفة كيفية احلصول على املو
  .خيضعن لعمليات التعقيم وينبغي ترمجة كل املواد اخلطية املتعلقة بالتعقيم إىل لغة الروما

  اإلنصاف والتعويض، مبا يف ذلك إعادة التأهيل    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية بشأن تعويض ضحايا التعذيب              )١٣(
املعاملـة يف   سـوء   عاملة، مبن فيهم ضحايا التعقيم القسري واإلخصاء اجلراحـي و         املسوء  و

مؤسسات الرعاية الطبية وعالج األمراض النفسية واالعتداءات العنيفة على األقليات اإلثنيـة            
اآلجـال احملـددة لتقـدمي      يساور اللجنة القلق إزاء     كما  . واالجتار والعنف املرتيل واجلنسي   

  ).١٦ و١٤ املادتان(الشكاوى 
املعاملة احلق يف   سوء  ضحايا التعذيب و  ل بأن تكفل توصي اللجنة الدولة الطرف       

 وفقاً التمتع به هلم سبل تيسراالنتصاف والتعويض الكايف، مبا يف ذلك إعادة التأهيل، وأن 
وتوصي الدولةَ الطرَف بأن تزودها ببيانات إحصائية بشأن عدد         .  من االتفاقية  ١٤للمادة  

الذين حصلوا على التعويض وغريه من أشكال املساعدة، مبن فـيهم ضـحايا             الضحايا  
املعاملة يف مؤسسات الرعاية الطبية وعـالج       سوء  التعقيم القسري واإلخصاء اجلراحي و    
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األمراض النفسية واالعتداءات العنيفة على األقليات اإلثنية واالجتار والعنـف املـرتيل            
  .دد لتقدمي املطالباتكما توصي بتمديد األجل احمل. واجلنسي

  أطفال الروما    
يساور اللجنة القلق لوضع أطفال الروما يف املرافق التعليمية اخلاصة باألطفـال ذوي             )١٤(

 كان ُيستعَمل سابقاً يف املدارس      مقلَّصاًدراسياً   اإلعاقات العقلية اخلفيفة أو اليت تعتمد منهاجاً      
  ).١٦ و١٣ و١٢ و١٠ و٢املواد ( التعليم اخلاصة، وهو ما يضر بتطورهم الحقاً يف جمال

، بـأن   ٢ملادة  ابشأن تنفيذ   ) ٢٠٠٧(٢تذكِّر اللجنة، يف ضوء تعليقها العام رقم          
توفري احلماية اخلاصة للمعرضني للخطر بصفة خاصة من بعض األقليـات أو املهمـشني              

 هـذا   ويف. أفراداً أو مجاعات يندرج ضمن التزامات الدول األطراف مبوجب االتفاقيـة          
 الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قبول أطفال الروما يف نظام التعليم العـادي مـا               

 إىل أن الطفل يعاين من إعاقة عقلية وطلب ويل أمره القانوين وضعه يف              جادتقييم  خيلص   مل
االجتماعية والثقافية اخلصائص وينبغي أن يتكيف نظام االختبار املوحد مع . مدرسة خاصة

  . وموظفو املدارس التدريب يف مبادئ عدم التمييزاملعلمونلألقليات وأن يتلقى واللغوية 

  املعاملة سوء التعذيب وأعمال الشكاوى والتحقيقات ومالحقة مرتكيب     
تسجيل الشكاوى واستقالل نظام    بشأن  يساور اللجنة القلق إزاء املشاكل املطروحة         )١٥(

خلصوص إزاء التباين القائم بني عدد الـشكاوى        ويساور اللجنة القلق على وجه ا     . معاجلتها
سيما تلك اليت توصـف      املعاملة يف أماكن احلرمان من احلرية، وال      سوء  املتعلقة بالتعذيب و  

املعاملة الـيت   سوء  التعذيب و عن أعمال   املالحقة القضائية   وعدم  ،  بأهنا مربرة أو مربرة جزئياً    
  ).١٣ و١٢املادتان (ارتكبها موظفو الشرطة والسجون 

توصي اللجنة بأن حتقق هيئة التفتيش العام لقوات األمن بشكل فوري وحيادي              
املعاملة اليت ارتكبها موظفـو إنفـاذ القـوانني         سوء  التعذيب و ادعاءات  وفعال يف مجيع    

وتوفر سبل االنتصاف، مبا يف ذلـك    األعمال   مرتكيب هذه    تالحق قضائياً بأن  والسجون و 
ن تقدم الدولة الطرف إىل اللجنة بيانات مـصنفة حـسب           وينبغي أ . التعويض، للضحايا 

احملددة يف  بيان تفصيلي لألسباب    جنس الضحايا وأعمارهم وانتمائهم اإلثين وأصلهم مع        
  .القانون لتقدمي الشكاوى

  االجتار باألشخاص    
على ما يكفي من باألشخاص يساور اللجنة القلق لعدم حصول مجيع ضحايا االجتار           )١٦(

الرعاية الصحية واإلرشاد واإليواء وسبل االنتصاف، مبا يف ذلك التعويض وإعـادة            احلماية و 
 ١٣ و ١٢ و ١٠املواد  (التأهيل، وحصول من يتعاونون مع السلطات فقط على معاملة خاصة           

  ).١٦ و١٤و
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التحقيق يف مجيع أنواع االجتار باألشخاص              
ميع الضحايا، مبن فيهم من مت االجتار هبم ألغـراض االسـتغالل            وتالحق اجلناة وتوفر جل   

اجلنسي واملهين، مستوى متكافئ من احلماية واالستفادة من الرعاية الصحية واإلرشـاد            
وينبغي بـذل جهـود     . واإليواء وسبل االنتصاف، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيل        

العامني بتدابري مكافحة االجتار باألشخاص     موظفي إنفاذ القوانني والقضاة واملدعني      لتوعية  
  .وتدريبهم عليها وحتسني عملية حتديد ضحايا االجتار باألشخاص

  احتجاز طاليب اللجوء واألشخاص اآلخرين غري املواطنني    
يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة احتجاز طاليب اللجوء، مبن فيهم األسر اليت               )١٧(

صحبة أولياء شرعيني، والقيود املفروضة على حرية تنقل طاليب اللجوء          لديها أطفال والقصر ب   
يف مراكز اإليواء املغلقة ونظام االحتجاز وظروفه املادية يف املراكز اخلاصة باألجانب الـذين              

  ).١١ و٣املادتان (ينتظرون الترحيل 
، مبا يف   توصي اللجنة بأن تنفِّذ الدولة الطرف تدابري بديلة الحتجاز طاليب اللجوء            

ذلك اإلفراج غري املشروط، وخباصة عن األسر اليت لديها أطفال والبالغني مـن طـاليب               
اللجوء املسؤولني عن أطفال؛ وبأن يتمتع طالبو اللجوء حبرية التنقل يف مراكـز اإليـواء    
املغلقة وبظروف إيواء مالئمة؛ وبأن تراجع الدولة الطرف مدة القيود املفروضـة علـى              

ليب اللجوء يف مراكز اإليواء املغلقة وبأن تعيد النظـر يف النظـام املتبـع               حرية تنقل طا  
والظروف املادية السائدة يف املراكز اخلاصة باألجانب الذين ينتظرون الترحيل لـضمان            

 مـن االتفاقيـة ويف اتفاقيـة        ٣توافقها مع مبدأ عدم اإلبعاد املنصوص عليه يف املـادة           
  . املتعلقة بوضع الالجئني١٩٥١ عام

  التدريب    
يساور اللجنة القلق إزاء تأكيد الدولة الطرف أن آثار األضرار البدنيـة والنفـسية                )١٨(

تمـرس للتـدريب    املخصائي  األحيتاج    ال مبا فيه الكفاية حبيث   النامجة عن التعذيب واضحة     
  ).١٠املادة (الكتشافها 

 األضـرار   توصي اللجنة بإحلاح بأن ُيدرج التدريب على اكتشاف وعالج آثار           
املعاملة على النحو املوضح يف دليل التقـصي  سوء  البدنية والنفسية النامجة عن التعذيب و     

والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                
يف برنامج تدريب املمرضـني واملـوظفني       ) اسطنبولبروتوكول  (الالإنسانية أو املهينة     أو

يتعلق  فيماتوثيق والتقصي   بال الطبيني وغريهم من مزاويل املهن اليت هلا صلة          الطبيني وشبه 
املعاملة، وذلك لضمان اكتشاف كل حاالت التعذيب ومعاقبة        سوء  بادعاءات التعذيب و  

  .اجلناة على النحو الواجب
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  عدميو اجلنسية    
ـ ١٩٥٤تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدقت على اتفاقية عام           )١٩( ة بوضـع   املتعلق

إزاء ولكنها قلقة    خلفض حالة انعدام اجلنسية،      ١٩٦١األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام      
 وثائق سـارية    ميلكون الذين ال حالة الضعف الشديد اليت يعاين منها عدميو اجلنسية، وخباصة          

عدم وجود تعريف حلالة انعـدام اجلنـسية        إزاء  الصالحية وإقامة دائمة يف الدولة الطرف؛ و      
إجراءات أو آليـات لتحديـد      وأإطار قانوين   ال  قاعدة بيانات مركزية لعدميي اجلنسية و      الو

قانون اجلنسية اجلديد التمييز بني خمتلف فئات عدميي اجلنسية         إمكانية تكريس   وضعهم؛ وإزاء   
  ).١٦ و٣املادتان (

نها وبأن  الة انعدام اجلنسية يف قواني    حلاً  تعريفتدرج  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        
تضع إجراءات وآليات لتحديد وضع عدميي اجلنسية وتنشئ قاعدة بيانات مركزية متعلقة            

بني خمتلف فئـات عـدميي       فيماولتجنب التمييز   . بعدميي اجلنسية املوجودين على أراضيها    
يف مـشروع قـانون اجلنـسية       الواردة  اجلنسية، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع األحكام        

 اكتساب اجلنسية بالنسبة لألطفال الذين سيكونون يف حالة عدم اكتـساهبا            مبسألة املتعلقة
عدميي اجلنسية أو الذين يولدون خارج نطاق العالقة الزوجية ألمهات أجنبيات عـدميات             

  . اهلويةوباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة بأن ُيزوَّد عدميو اجلنسية بوثائق. اجلنسية

  ة االعتداء اجلنسياإلخصاء اجلراحي ملرتكيب جرمي    
يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة اإلخصاء اجلراحي ملرتكيب جرمية االعتـداء              )٢٠(

ويساور اللجنة القلق أيضاً إلجراء اإلخصاء اجلراحي عادة يف سياق تدبري           . اجلنسي احملتجزين 
 من القـانون    ٩٩ وأن املادة ) ألمراض النفسية االعالج اإللزامي يف مستشفى     (لعالج الوقائي   ا

ويساور . اجلنائي تفيد ضمناً بأنه جيوز إيداع املرضى يف املستشفيات وعالجهم دون موافقتهم
 يف احتجاز مرتكيب جرمية االعتـداء اجلنـسي         عدم حتديد مدة  اللجنة القلق أيضاً الحتمال     
لقلق إزاء  ويساور اللجنة ا  ". االحتجاز ألغراض الطب الشرعي   "القانون اجلديد املتعلق مبسألة     
 أن رفض اإلخـصاء اجلراحـي يعـين       على االعتقاد األشخاص  املمارسة املعهودة اليت حتمل     

  ).١٦ و٢املادتان (االحتجاز مدى احلياة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقلع عن ممارسـة اإلخـصاء اجلراحـي وتعـدِّل             
ة ملعاملة مرتكيب جرمية االعتـداء      معايري الرعاي "مثل  دولية  العايري  املجلعلها متوافقة مع     قوانينها

وينبغي أن تشمل القوانني املتعلقة مبرتكيب جرمية االعتداء اجلنسي ضمانات          ". اجلنسي البالغني 
  .يف ذلك مدته وأنظمة دقيقة وتعليمات مهنية بشأن معاملتهم واحتجازهم، مبا إجرائية

  مرافق عالج األمراض النفسية    
 أعلن عنها وفد الدولة الطرف، فإن اللجنـة يـساورها           رغم تعديالت القوانني اليت     )٢١(

 -  عن تواتر ممارسة إيداع ذوي اإلعاقات الذهنية أو النفسية         اليت تتحدث القلق إزاء التقارير    
االجتماعية يف املؤسسات االجتماعية أو الطبية أو اخلاصة باألمراض النفسية دون موافقتـهم             
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 استعمال األِسرَّة القفصية، رغم احلظر القـانوين،        احلرة واملستنرية؛ وخبصوص االستمرار يف    
واألِسرَّة الشبكية واستعمال أساليب أخرى لتقييد احلركة مـن قبيـل الـربط إىل الـسرير             
واألصفاد واحلبس االنفرادي، وذلك يف ظروف تتسم يف كثري من األحيان بانعدام النظافـة              

املعاملة سوء  م إجراء حتقيقات يف حاالت      كما يساور اللجنة القلق إزاء عد     . وباإلمهال البدين 
والوفيات اليت حصلت للمحبوسني يف أِسرَّة قفصية وشبكية مبؤسسات األمـراض العقليـة،             

  ).١٦ و١١املادتان (يف ذلك حاالت االنتحار  مبا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي    
دمات النفـسية   أن ختصص التمويل املناسب لتنفيذ اخلطة الوطنية لتغيري اخل          )أ(  

والصحية واالجتماعية وغريها من اخلدمات اخلاصة بالبـالغني واألطفـال ذوي اإلعاقـات         
االجتماعية مبا يضمن إهناء ممارسة اإليداع يف املؤسـسات والتحـول            - الذهنية أو النفسية  

  أو السكن املعقول التكلفة؛/ يف اجملتمع وبسرعة إىل خدمات أكثر جتذراً
ة لضمان معاينة األجهزة القضائية ومراقبتها عن كثب ألي حالة          أن تنشئ آلي    )ب(  

يف مؤسسات، مع كفالـة الـضمانات      االجتماعية - إيداع ذوي اإلعاقات الذهنية أو النفسية     
وينبغي أن يـستند اإليـداع يف املؤسـسة         . القانونية املناسبة وزيارات هيئات املراقبة املستقلة     

   بالعالج املزمع؛مسبقاًوإبالغهم ستنرية لألشخاص املعنيني والعالج إىل املوافقة احلرة وامل
اً  حظر أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حظر استعمال األِسرة القفصية           )ج(  

وباإلضافة إىل  ). ٣٧٢/٢٠١١ القانون رقم ( عليه قانون اخلدمات الطبية      ملا نص  وفقاً   ،فعلياً
يشمل حظر اسـتعمال األِسـرة الـشبكية         حبيثل هذا القانون    يعدتذلك، توصي اللجنة ب   

  دامت آثارها مماثلة آلثار األِسرة القفصية؛ ما
أن تكفل املراقبة الفعالة والتقييم املستقل للظروف السائدة يف املؤسـسات،           )د(  

وينبغـي أن تنـشئ آليـة ملعاجلـة         . مهالالنظافة وحاالت اإل  الظروف املتعلقة ب  مبا يف ذلك    
يتعلـق   فيمـا اد وتوفر التدريب للموظفني الطبيني وغري الطبيني        الشكاوى وأن تكفل اإلرش   

بشكل فعال يف مجيع    التحقيق  وينبغي  . بكيفية تقدمي الرعاية بطريقة خالية من العنف واإلكراه       
جرت   سنة اليت  ٣٠املعاملة والوفيات، ومنها حالة فريا موسيلوفا البالغ عمرها         سوء  حاالت  
، ٢٠١٢ ينـاير / كانون الثاين  ٢٠ سنة يف    ٥١امرأة عمرها   ، وانتحار   ٢٠٠٦ يف عام    وقائعها

نتصاف للضحايا ولذويهم، مبا يف ذلك      اال، وتوفري سبل     هذه احلاالت  ومالحقة املسؤولني عن  
  . هلمالتعويض ورد االعتبار

  العقاب البدين    
ممارسـة العقـاب    مع  واسع االنتشار   على نطاق   يساور اللجنة القلق إزاء التساهل        )٢٢(

إزاء القلق  يساورها  كما  .  يف الدولة الطرف وعدم وجود قوانني حتظره بشكل صريح         البدين
 الذي ينص على أن اآلباء لـديهم احلـق يف   ٩٤/١٩٦٣حلكم الوارد يف قانون األسرة رقم   ا
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وأن هذه املسألة سُتعالَج بشكل مماثل يف القـانون املـدين           " التدابري التربوية املناسبة  "اعتماد  
  ).١٦ و٢تان املاد(اجلديد 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل قوانينها، مبا يف ذلـك قـانون األسـرة                 
. والقانون املدين اجلديد، بغرض اعتماد حظر صريح للعقاب البدين يف مجيـع الظـروف             

جواز العقاب البدين   توعية للجمهور بشأن عدم     وينبغي للدولة الطرف أن تقوم حبمالت       
  . عنهشأن األضرار النامجةوب

  مجع البيانات    
تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الـشكاوى والتحقيقـات              )٢٣(

املعاملة الـيت تـورط فيهـا    سوء واملالحقات القضائية واإلدانات املتعلقة حباالت التعذيب و    
احي موظفو إنفاذ القوانني واألمن والسجون، ومنها ما يتعلق بالتعقيم القسري واإلخصاء اجلر         

والعالج واإليداع القسريني يف املؤسسات االجتماعية، مبا يف ذلك استعمال القيود، وبـشأن          
االعتداءات العنيفة على األقليات اإلثنية، وخباصة مجاعة الروما، واالجتار باألشخاص والعنف           

  .املرتيل واجلنسي
ى الـصعيد   تنفيذ االتفاقية عل  عن  ع بيانات إحصائية    ينبغي للدولة الطرف أن جتمّ      

الوطين، وذلك يف جماالت من قبيل البيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات واملالحقـات            
املعاملة وبالتعقيم القسري واإلخصاء    سوء  القضائية واإلدانات املتعلقة حباالت التعذيب و     

اجلراحي والعالج واإليداع القسريني يف املؤسسات االجتماعية واستعمال القيود، وبشأن          
ت العنيفة على األقليات اإلثنية، وخباصة مجاعة الروما، واالجتـار باألشـخاص            االعتداءا

والعنف املرتيل واجلنسي، وكذلك بشأن سبل اإلنصاف املتاحة للضحايا، مبـا يف ذلـك              
  .التعويض ورد االعتبار

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تصدق على معاهدات األمم املتحدة األساسـية          )٢٤(
تنضم إليها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال             مل سان اليت حلقوق اإلن 

املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكـول       
االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والربوتوكـول           

 حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف            االختياري التفاقية 
  .املواد اإلباحية

الحظات اخلتامية  هذه امل ن تنشر التقرير املقدم إىل اللجنة و      مدعوة أل والدولة الطرف     )٢٥(
 عرب املواقع الشبكية الرمسية ووسـائط اإلعـالم         ، وذلك على نطاق واسع وباللغات املناسبة    

  .ات غري احلكوميةواملنظم
، ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ١وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، حبلـول            )٢٦(

كفالة أو تعزيز الضمانات    ) أ(معلومات عن إجراءات املتابعة استجابة لتوصيات اللجنة بشأن         
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مالحقة املشتبه هبم   ) ج (؛إجراء حتقيقات فورية وحيادية وفعالة    ) ب (؛القانونية للمحتجزين 
 ٢١ و١٤ و١١املعاملة، وذلك على النحو الوارد يف الفقرات سوء معاقبة مرتكيب التعذيب وو

  .من هذه الوثيقة
 الـدوري  هـا  تقريرأيوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها املقبـل،       )٢٧(

ولتحقيق هذا الغرض، ستقدم اللجنة إىل الدولـة        . ٢٠١٦يونيه  / حزيران ١السادس، حبلول   
ف، يف املوعد املناسب، قائمة املسائل السابقة لتقدمي التقرير، بالنظر إىل أهنا قد قبلـت               الطر
  . تقريرها إىل اللجنة مبوجب اإلجراء االختياري لتقدمي التقاريرميتقد
  اليونان  -٦٥

 (CAT/C/SR.1062 ١٠٦٥ و ١٠٦٢نظرت جلنة مناهضة التعـذيب، يف جلـستيها           )١(
، يف التقرير الدوري املوحـد اجلـامع        ٢٠١٢مايو  / أيار ١٠ و ٩، املعقودتني يومي    )1065و

 ١٠٨٤، واعتمـدت يف جلـستيها       (CAT/C/GRC/5-6)للتقريرين اخلامس والسادس لليونان     
، املالحظـات   ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٥، املعقودتني يف    )1085 و CAT/C/SR.1084 (١٠٨٥و

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف    
 رداًين اخلامس والسادس لتقريرلتقريرها الدوري اجلامع  ان  اليونترحب اللجنة بتقدمي      )٢(

 وتعرب اللجنـة    .(CAT/C/GRC/Q/5-6) ين إليها قبل تقدمي التقرير    أحيلتعلى قائمة املسائل    
 وتقـدميها    لتقدمي التقارير الدورية   االختياريعن تقديرها للدولة الطرف على قبوهلا اإلجراء        

ـ  يعززالذي   تقريرها الدوري مبوجب هذا اإلجراء     ز  التعاون بني الدولة الطرف واللجنة ويركّ
  .النظر يف التقرير وكذا احلوار مع الوفدعلى 

 الرفيـع   كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطـرف              )٣(
ها لعدم   واملعلومات اإلضافية اليت قدمها أثناء النظر يف التقرير، وإن كانت تعرب عن أسف             املستوى

واللجنة علـى يقـني مـن أن احلـوار           .الرد على بعض األسئلة املطروحة على الدولة الطرف       
  .والتوصيات املنبثقة عنه ستسهم يف اختاذ الدولة الطرف اخلطوات الالزمة لالمتثال لالتفاقية عملياً

  اجلوانب اإلجيابية  -باء    
، منذ النظر يف تقريرها الدوري بارتياح إىل أن الدولة الطرف قد عمدت   اللجنة  تشري    )٤(

  :يهاالصكوك الدولية التالية أو االنضمام إلعلى ، إىل التصديق الرابع
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة والربوتوكـول             )أ(  

 املكمل هلا ملنع وقمع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه، وخباصة االجتار بالنـساء واألطفـال           
   ؛٢٠١١يناير /، يف كانون الثاين)بروتوكول بالريمو(

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال وبغـاء             )ب(  
  .٢٠٠٨فرباير /، يف شباطاألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
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، "اهلجرةخطة العمل الوطنية اخلاصة بإدارة      "وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف        )٥(
، لتحسني إجراء وظروف اللجوء من أجل معاجلة حاالت رعايا البلدان الثالثة            ٢٠١٠يف عام   

الذين يدخلون البلد بطريقة غري مشروعة، مبن فيهم ملتمسو اللجـوء؛ واعتمـاد مرسـوم               
 ُيعّدل التشريع السابق املتعلـق      ٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين  ) ١١٤/٢٠١٠م ر   ( رئاسي

وء، ويضع، ملرحلة انتقالية، املعايري والضمانات املناسبة للنظر املنصف والفعال يف           بإجراء اللج 
يف كـانون   ) ٣٩٠٧/٢٠١١-ل(طلبات ملتمسي اللجوء، وكذلك إصدار قانون شـامل         

 يقضي بإنشاء دائرة جلوء جديدة مستقلة عن الشرطة، تشرف تـدرجيياً            ٢٠١١يناير  /الثاين
إنشاء دائرة استقبال أولية ُتعىن بتهيئة مراكز االسـتقبال         على قضايا اللجوء بصورة كاملة، و     

 . األولية يف املراكز احلدودية

وتشري اللجنة مع االرتياح إىل اختاذ الدولة الطرف عدداً من املبـادرات التـشريعية                )٦(
األخرى هبدف االمتثال لتوصيات اللجنة وحتسني تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلـك يف جمـاالت               

قبل احملاكمة واحملاكمة املنصفة وظروف االحتجاز واالجتار باألشخاص والعنـف          االحتجاز  
  .املرتيل وما إىل ذلك

وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتعـديل سياسـاهتا               )٧(
  :وإجراءاهتا مبا يكفل حتسني محاية حقوق اإلنسان وتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك ما يلي

، إىل وضع سـجل لتـدوين إصـابات         ٢٠١١يونيه  /ملبادرة، يف حزيران  ا  )أ(  
احملتجزين يف كل سجن من السجون وكذلك سجل لتدوين عمليات التفتيش اجلـسدي يف              

  كل سجن من سجون النساء؛
إقامة خط هاتفي مباشر ميكّن السجناء من االتـصال بـإدارة الـسجون               )ب(  

  .املركزية وميكّن اإلدارة من االستماع هلم
وتشري اللجنة مع االرتياح إىل توجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إىل مجيع املكلفـني                )٨(

واستضافت . بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان لزيارة البلد          
الدولة الطرف، منذ النظر يف تقريرها الدوري السابق، زيارة ثالثة مقررين خاصني تـابعني              

 مبن فيهم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة              للمجلس،
  . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  تعريف التعذيب    
بأن القانون اجلنائي يف الدولة الطرف يعاقب أعمـال التعـذيب            علماً   حتيط اللجنة   )٩(
، بيد أن القلق يساورها إزاء عدم امتثال هذا التعريف للصيغة  ) باء ١٣٧ ألف و  ١٣٧ املادتان(

  ). ١املادة (يتضمن مجيع العناصر املطلوبة   من االتفاقية حيث إنه ال١الواردة يف املادة 
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ينبغي للدولة الطرف أن تدرج يف تشريعها اجلنائي تعريفاً للتعذيب يكون مطابقاً              
ومن شـأن هـذا     .  من االتفاقية ويغطي مجيع العناصر الواردة فيها       ١ة  متاماً ألحكام املاد  

التعريف أن يليب واجب الوضوح وقابلية التنبؤ يف القانون اجلنائي، من جهة، وضـرورة              
أو حيـرض   التفريق مبقتضى االتفاقية، من جهة أخرى، بني أعمال التعذيب اليت يرتكبها            

 موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف        بشكل صريح أو ضمين    ايوافق عليه   أو اعليه
  . ، وأعمال العنف باملعىن العام اليت يقوم هبا فاعلون غري تابعني للدولةالرمسية بصفته

  ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة واإلفالت من العقاب    
تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء استمرار ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملـة مـن                )١٠(

 املكلفني بإنفاذ القانون أثناء التوقيف أو االحتجاز، مبا يف ذلك يف مقار إدارة              جانب املوظفني 
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء العدد احملدود مـن املالحقـات يف هـذه              . التحقيق اجلنائي 

احلاالت، والعدد احملدود جداً من اإلدانات النهائية، وعدم وجود عقوبات بسبب ظـروف             
وتشري اللجنة إىل أن ذلـك  . ها، يف احلاالت اليت صدرت فيها إدانات     التخفيف وما يف حكم   

يتماشى مع القرارات والتوجيهات الصادرة مؤخراً عن اهليئات الدولية، مبا فيهـا اللجنـة        ال
املعنية حبقوق اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وكذلك مـع اسـتمرار تلقـي              

وتكرر اللجنة أيضاً اإلعراب عن قلقهـا       .  مصادر أخرى  منوكَّم كبري من الوثائق     ادعاءات  
 ألف مـن    ١٣٧إزاء استمرار حتفظ املدعني العامني على إقامة دعاوى جنائية مبوجب املادة            

. القانون اجلنائي، كما تعرب عن قلقها إلصدار إدانة يف قضية واحدة مبوجب هـذه املـادة               
ملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب والذي      وفضالً عن ذلك، تشاطر اللجنة القلق الذي أبداه ا        

يتعلق بالقدر احملدود من أدلة الطب الشرعي املتاحة لتأييد ادعاءات إساءة املعاملة اليت تعتـرب               
  ). ١٦ و١٢ و٤ و٢ و١املواد (مبثابة تعذيب 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي  
 وإساءةأعمال التعذيب   ذات أثر فوري وفعال ملنع      عاجلة   تدابري   اعتماد  )أ(  

ج قابلة للقياس ائنتتعطي إعالن سياسة التوعية العامة وكذلك املعاملة عن طريق أمور منها 
التعذيب أو إساءة املعاملـة، واعتمـاد       يتعلق بالقضاء على ارتكاب موظفي الدولة        فيما
  ؛ السياسة هذه

سـتعمال  املسارعة إىل تعديل قواعد وإجراءات االستجواب، من قبيل ا          )ب(  
  التسجيل الصويت أو التصوير بالفيديو بغية منع التعذيب وإساءة املعاملة؛

املعاملة على النحو إساءة  املرتكبني املزعومني ألعمال التعذيب أو مالحقة  )ج(  
  . أفعاهلميف حالة اإلدانة بعقوبات متناسبة مع خطورة معاقبتهم الواجب، و
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  استخدام أفراد الشرطة املفرط للقوة     
تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار ادعاءات استخدام املوظفني املكلفـني              )١١(

بإنفاذ القوانني املفرط للقوة، الذي غالباً ما يتم يف إطار تصدي أفراد الشرطة للمظـاهرات               
  ).١٦ و١٢املادتان (وأعمال الشغب 

استخدام املوظفني  ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فورية وفعالة تضمن عدم             
املكلفني بإنفاذ القوانني املفرط للقوة واللجوء إىل القوة فقط عندما حتتم ذلك الـضرورة              

  . ويف حدود ما يتطلبه أداء واجباهتم

  إساءة معاملة املهاجرين غري احلائزين لوثائق رمسية وملتمسي اللجوء واألقليات وأفراد الروما    
املعلومات املتواترة واملتسقة اليت ُتفيد بإساءة املـوظفني        تعرب اللجنة عن القلق إزاء        )١٢(

املكلفني بإنفاذ القوانني معاملة املهاجرين غري احلائزين لوثائق رمسية وملتمسي اللجوء وأفراد            
الروما، مبا يف ذلك يف مرافق االحتجاز ويف سياق عمليات التفتيش اليت يقوم هبا أفراد الشرطة      

ويساور اللجنة القلـق    . ع ويف املناطق احلضرية، انتهاكاً لالتفاقية     بصورة منتظمة يف الشوار   
أيضاً إزاء املعلومات اليت تفيد بإحجام الضحايا على نطاق واسع عن رفع شكاوى بـسبب               
عدم وجود آلية شكاوى مأمونة، وعدم كفاية عدد املترمجني الشفويني، وعـدم الثقـة يف               

ار ظاهريت كره األجانب واهلجمات العنصرية      وتأسف اللجنة كذلك لزيادة انتش    . السلطات
ضد الرعايا األجانب، بصرف النظر عن وضعهم القانوين، من جانـب جهـات تـشمل               

شبكة تسجيل أعمـال    "الستنتاجات   وفقاً   جمموعات املواطنني وجمموعات اليمني املتطرف،    
ن أقلية املسلمني   وفضالً عن ذلك، تشري اللجنة مع القلق إىل أ        . شبه الرمسية " العنف العنصرية 

  ).١٦ و١٢ و٢املواد (يف تراقيا هي األقلية الوحيدة املعترف هبا يف البلد 
ينبغي أن تتصدى الدولة الطرف بقوة لتزايد ظاهريت التمييز العنـصري وكـره               

األجانب وما يتعلق هبما من عنف، مبا يف ذلك عن طريق التنديد علنـاً جبميـع مظـاهر            
لبس فيهـا    ى أساس هذه الدوافع وتوجيه رسالة واضحة ال       التعصب والعنف املرتكب عل   

بأن األعمال العنصرية أو التمييزية، مبا يف ذلك من جانب أفراد الشرطة وغريهـم مـن                
وينبغي . موظفي الدولة، غري مقبولة، وعن طريق مالحقة مرتكيب هذه األفعال ومعاقبتهم          

مجيع األقليات، سواء املعترف هبا أو      للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة ملنع التمييز ضد          
) ٢٠٠٧(٢غري املعترف هبا، وكفالة احترامها، مبا يتسق مع التوصية العامة للجنة رقـم              

وتتضمن هذه التدابري زيـادة انتـداب أفـراد         . ٢بشأن تنفيذ الدول األطراف للمادة      
  .ننياألقليات يف اإلدارة العامة، مبا يف ذلك املؤسسات املكلفة بإنفاذ القوا

 إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة    

بينما تشري اللجنة إىل إنشاء مكتب تابع لوزارة محاية املواطن، ُيعىن مبعاجلة ادعاءات               )١٣(
التعسف ضد املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، تعرب عن قلقها إزاء وجود معلومات تفيـد              
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لالدعاءات، على النظر يف مقبوليـة   وفقاً ،يبدأ العمل بعد، وبأن واليته تقتصر       مل بأن املكتب 
الشكاوى وإحالتها إىل اهليئات التأديبية ذات الصلة التابعة لقوات األمن إلجراء مزيـد مـن               

تزال اللجنة قلقة إزاء عدم وجود نظام فعال ومـستقل للتحقيـق يف              وعليه، ال . التحقيقات
وتشعر بالقلق أيضاً إزاء النواقص     . شكاوى التعذيب أو إساءة املعاملة أو فرط استخدام القوة        

اليت حتول دون توفري احلماية من إساءة معاملة الضحايا أو ختويفهم نتيجة تقدمي شـكاوى أو   
  ).١٣ و١٢املادتان (تقدمي أدلة 
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي  
 تعزيز اآلليات القائمة لرصد أفراد الشرطة وغريهم من املسؤولني العامني        )أ(  

ومراقبتهم، مبا يف ذلك عن طريق إقامة نظام فعال وموثوق ومستقل ملعاجلـة الـشكاوى           
يسهل الوصول إليه، هبدف إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة وفعالة يف مجيع دعاوى التعذيب         

  أو إساءة املعاملة أو فرط استخدام القوة؛
إجراء فحص  التأكيد على تسجيل هذه االدعاءات خطياً، واألمر فوراً، ب          )ب(  

. الطب الشرعي، واختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة التحقيق املناسب يف هذه االدعـاءات           
  وينبغي اتباع هذا النهج سواء أكان الشخص املعين حيمل آثار إصابات خارجية أم ال؛

العمل، يف احلاالت اليت ُيزعم فيها وقوع أعمال تعذيب، على إيقـاف              )ج(  
سيما إذا كـان اسـتبقاؤهم    ء مهامهم خالل مدة التحقيق، والاملشتبه فيهم فوراً عن أدا 

  ميكن أن يتسبب يف تكرار الفعل املزعوم وقوعه أو يف عرقلة التحقيق؛
ضمان توفري محاية مالئمة جلميع املبلغني عن أعمال التعذيب أو إسـاءة              )د(  
  .املعاملة

  ظروف االحتجاز    
ء عدم حتسني سلطات الدولة الطرف ظروف       تكرر اللجنة اإلعراب عن بالغ قلقها إزا        )١٤(

وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء معـدالت اكتظـاظ         . االحتجاز يف مراكز الشرطة والسجون    
وتـشعر اللجنـة    . السجون اليت تظل مفجعة، بالرغم من إدخال حتسينات على بعض املرافق          

مراكز الشرطة والسجون،   القلق أيضاً إزاء الظروف املادية والصحية املزرية يف العديد من            ببالغ
 األساسـية   وعدم كفاية املوظفني، مبن فيهم العاملون يف القطاع الطيب، وعدم توفري اإلمدادات           

  ).١٦ و١١ و٢املواد (
ينبغي للدولة الطرف اختاذ تدابري فورية وفعالة لضمان امتثال ظروف االحتجـاز              

الحتجاز لقواعد األمـم    السائدة يف مراكز الشرطة ويف السجون ويف غريها من مرافق ا          
وينبغي للدولة الطرف أن تقوم     ). قواعد بيجني (املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء      

  :بصفة خاصة مبا يلي
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التخفيف من اكتظاظ السجون، مبا يف ذلك عن طريق تكثيف اللجـوء              )أ(  
  إىل التدابري غري السالبة للحرية كبديل لألحكام بالسجن؛

ري فورية وفعالة لتحسني الظروف املادية والصحية يف كل مـن           اختاذ تداب   )ب(  
مراكز الشرطة والسجون، تكفل توفري اإلمدادات األساسية، وانتداب عدد كاٍف مـن            

  .املشتغلون يف املهن الطبيةاملوظفني املدربني، مبن فيهم 

  الفترات املطَّولة الحتجاز األحداث قبل احملاكمة    
ىل بعض املبادرات التشريعية اليت اختذهتا الدولـة الطـرف مـؤخراً،            بينما تشري اللجنة إ     )١٥(

يساورها القلق إزاء الفترات الطويلة لالحتجاز قبل احملاكمة، مبا يف ذلك يف حالـة األحـداث،                
ويساور . بسبب أوجه القصور اليت يعاين منها نظام العدالة والتأخريات الكبرية يف النظر يف القضايا             

احملتجـزين   اً إزاء اللجوء احملدود إىل التدابري غري السالبة للحريـة بالنـسبة إىل            اللجنة القلق أيض  
الـذين   وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم كفالة الفـصل دومـاً بـني احملتجـزين          . األحداث
  ).١١ و٢املادتان (احملاكمة واحملتجزين احملكوم عليهم وكذلك بني األحداث والبالغني  ينتظرون

لة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لتقليص طول فترة االحتجـاز قبـل             ينبغي للدو   
وجيب أن تشمل هذه التدابري إصالح النظام القـضائي بـصورة           . احملاكمة إىل حد كبري   

تضمن حماكمة احملتجزين الذين ينتظرون احملاكمة حماكمةً منصفة وسريعة، وكذلك تطبيق           
الة األحداث، ينبغي أال ُيلجأ إىل االحتجـاز       ويف ح . القيود البديلة لالحتجاز قبل احملاكمة    

إال يف الظروف االستثنائية أو كمالذ أخري، وعلى أسس حيددها القانون صراحة وألقصر             
وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على حتقيق الفـصل            . فترة زمنية ممكنة  

م عليهم وبـني األحـداث      التام بني احملتجزين الذين ينتظرون احملاكمة واحملتجزين احملكو       
  . والبالغني يف مجيع مرافق االحتجاز

  تفتيش التجويفات اجلسدية    
تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار اللجوء إىل تفتـيش التجويفـات اجلـسدية                )١٦(

  ).١٦ و١١املادتان (سيما التفتيش، يف مرافق االحتجاز  التقحمية، وال
 صارمة على إجراءات التفتـيش اجلـسدي،        ينبغي للدولة الطرف ممارسة رقابة      

وخباصة عمليات التفتيش الداخلي، وذلك بضمان أن تكون أقل تقحماً وأكثر احترامـاً             
للسالمة اجلسدية لألشخاص، وعلى أن تكون هذه العمليات يف مجيع احلاالت مراعيـة             

سـاليب  وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالنظر يف بدائل، مثل أ         . ألحكام االتفاقية 
  . الكشف اإللكتروين

  الرصد املنهجي ملراكز االحتجاز، واآللية الوقائية الوطنية     
بينما تالحظ اللجنة إسناد والية زيارة أماكن االحتجاز لعدد من املنظمات، وكذلك   )١٧(

السياسة اليت أشار إليها الوفد واملتمثلة يف السماح للمنظمات غري احلكومية وغريهـا مـن               
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يف حـاالت معينـة      حالياً   زيارة السجون، تشعر بالقلق من أن هذه الزيارات جتري        اهليئات ب 
بيد أن . بسبب عدم وجود منظمة مستقلة مكلفة برصد مجيع مرافق االحتجاز بصورة منتظمة
 / آذار ٣اللجنة تشري إىل أن الدولة الطرف وقعت على الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة يف              

نون عّين مؤخراً أمني املظامل يف اليونان بصفته اآللية الوقائيـة            وأن مشروع قا   ٢٠١١مارس  
  ).١١ و٢املادتان (الوطنية 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إقامة نظام للرصـد املنـتظم جلميـع مرافـق                 
ويف هذا الصدد، توصـي    . االحتجاز، مبا فيها املرافق املعّدة للمهاجرين وملتمسي اللجوء       

لتصديق على الربوتوكول االختياري يف أسـرع وقـت ممكـن           اللجنة الدولة الطرف با   
. وضمان تعيني آلية وقائية وطنية مكلفة بوالية تتسق مع أحكام الربوتوكول االختيـاري            

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن توفري املوارد البشرية واملادية واملالية الكافية هلـذه              
  . وفعال يف مجيع أحناء البلداآللية كيما تضطلع بواليتها على حنو مستقل 

   الفرديةاالستفادة من إجراء منصف ونزيه للبت يف طلبات اللجوء    
تسلّم اللجنة بالتحديات واألعباء اليت تواجهها الدولة الطرف بصفتها املعرب الرئيسي             )١٨(

. الذي يسلكه العديد من املهاجرين وملتمسي اللجوء إىل أوروبا بسبب موقعهـا اجلغـرايف             
 بيد أن اللجنة تشري مع      .وجاهزيتهإجراء اللجوء   نوعية  حب باجلهود اليت تبذهلا لتحسني      وتر

القلق إىل أن ملتمسي اللجوء يواجهون عوائق حقيقية حتول دون استفادهتم من إجراء اللجوء              
بسبب أوجه القصور اهليكلي وعدم تشغيل آليات الفرز يف مراكز احلدود اليونانية ويف مقـر               

عدم وجود ضمانات   العوائق  وتشمل هذه   ). بيترو رالّي " (طة األجانب يف أتيكا   مديرية شر "
إجرائية، مبا يف ذلك املساعدة القانونية اجملانية والترمجة الشفوية واملعلومات الكافية، وكذلك            

وتشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف قد ختلصت مـن بعـض            . شرط توفري عنوان إقامة دائم    
ون املتراكمة، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء جلان الطعون مـن الدرجـة              قضايا اللجوء والطع  

وال يزال القلق . تزال تنتظر اختاذ إجراءات بشأهنا الثانية، غري أهنا تأسف ألن آالف القضايا ال  
  ). ٢املادة (يساورها أيضاً من اخنفاض نسب االعتراف بالالجئني 

لة إمكانية االستفادة من إجراء ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وتيّسر بصورة كام     
وينبغي للدولة الطـرف، هلـذا      . طلبات اللجوء الفردية بصورة منصفة ونزيهة     البت يف   

الغرض، أن تكفل أيضاً التنفيذ الفعلي للضمانات اهلامة لنوعية ونزاهة إجراء اللجوء على             
سـية املناسـبة،    النحو الوارد يف تشريع اللجوء املعتمد مؤخراً وأن تدعمه باهلياكل األسا          

وينبغي . األولية" دائرة االستقبال"فوراً و" دائرة اللجوء"يف ذلك عن طريق بدء تشغيل  مبا
للدولة الطرف أيضاً أن تضمن توفري معلومات وافية باللغات املناسبة، وتقدمي املـساعدة             

وفضالً عن ذلـك، ينبغـي      . القانونية وخدمات الترمجة الشفوية لتيسري تلك االستفادة      
للدولة الطرف أن ختّصص املوارد البشرية واملالية الالزمة ملعاجلة التراكم الكبري يف عـدد              

  .الطعون يف القرارات املتعلقة باللجوء
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  مبدأ عدم اإلعادة القسرية    
يتمتعون يف كثري من األحيـان باحلمايـة         تالحظ اللجنة بقلق شديد أن األفراد ال        )١٩(

يتعلق بطـردهم أو إعـادهتم       فيمااد ذات الصلة من االتفاقية      الكاملة املنصوص عليها يف املو    
وتكّرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء تنفيـذ الدولـة الطـرف            . تسليمهم إىل بلد آخر    أو

إجراءات اإلعادة القسرية، مبا يف ذلك عن طريق التسليم املباشر وتطبيق اتفاق إعادة القبـول    
يتمتعون  ألشخاص الذين يتعرضون لإلعادة القسرية ال     وتشعر بالقلق أيضاً من أن ا     . مع تركيا 

بالضمانات اإلجرائية الفعالة للوصول إىل ُسُبل االنتصاف القانونية أو إىل إجراء اللجوء وعدم             
حصوهلم على املساعدة القانونية اجملانية أو املعلومات الفعَّالة املقدَّمة عن طريـق خـدمات              

ذلك على هؤالء األشخاص الطعن بفعالية يف أوامر التـسليم  إذ إنه، يتعذّر ب. الترمجة الشفوية 
وتشعر اللجنة بالقلق من أن هؤالء األشـخاص يتعرضـون   . أو ما ينجّر عنها من احتجاز /و

  ).٣املادة (بشدة خلطر اإلعادة القسرية، مبا يف ذلك عمليات اإلعادة القسرية املتسلسلة 
لة من اإلعـادة القـسرية بوضـع        ينبغي للدولة الطرف أن تكفَل احلماية الكام        

الضمانات الالزمة إلجراءات اإلعادة القسرية وبالتايل أن تضمن يف مجيع األوقات عـدم             
إعادة شخص يف حاجة إىل محاية دولية إىل بلد خيشى أن يتعرض فيه االضطهاد أو ألعمال                

لك اإلعادة القسرية   التعذيب أو املعاملة القاسية أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذ           
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن ُتعيد النظر يف حمتـوى اتفـاق              . املتسلسلة

السماح بالعودة املُربم مع تركيا لضمان امتثاله اللتزامات الدولة الطرف يف جمال القانون             
د أثـر آيل    وينبغي هلا أيضاً أن تضمن أن يكون للطعون يف أوامر اإلعادة أو الطر            . الدويل

  . وفوري ُموقف لتنفيذ األوامر

  االحتجاز اإلداري مللتمسي اللجوء واملهاجرين    
ُتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء سياسة االحتجاز احلالية اليت ُتطبَّق على ملتمـسي                )٢٠(

 اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني، مبا يف ذلك إزاء التقارير اليت تفيد بتعرُّض ملتمسي اللجوء             
وتعترب مدة االحتجاز،   . يف املراكز احلدودية بصورة منتظمة لالحتجاز اإلداري لفترات طويلة        

إنسانية أو مهينة وتشكِّل عائقاً خطرياً حيول        باالقتران مع ظروف االحتجاز املزرية، معاملة ال      
وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة بالغ القلـق إزاء         . دون تقدمي ملتمسي اللجوء طلب اللجوء     

الظروف املروعة يف مرافق االحتجاز، مبا يف ذلك مراكز الشرطة ومراكز حـرس احلـدود               
النظامية يف مجيع أحناء البلد، وخباصة يف منطقة إيفروس، بسبب االكتظاظ الـشديد وعـدم               
كفاية املوظفني، وعدم وجود إمدادات أساسية، فضالً عن عدم كفاية الدعم الطيب والنفسي             

  ).١٦ و١١ و٢املواد ( واالجتماعي والقانوين
ينبغي للدولة الطرف أن تضَمن عدم تطبيق االحتجاز اإلداري علـى ملتمـسي               

اللجـوء إىل احتجـاز     اً  وال ينبغي حتديـد   . اللجوء حبجة الدخول غري الشرعي إىل البلد      
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ملتمسي اللجوء إال يف الظروف االستثنائية أو كمالذ أخري، وأن يكون ذلك على أُسس              
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي النظر على      . ن صراحة وألقصر فترة زمنية ممكنة     حيددها القانو 

  .يتعلق بالفئات الضعيفة فيماسيما  النحو الواجب يف بدائل االحتجاز واستنفادها وال
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة وفعالة تكفـل حتـسني ظـروف                

ظ، وأن تعيِّن ما يكفي من املـوظفني        االحتجاز اإلداري عن طريق التخفيف من االكتظا      
املدرَّبني، وتوفّر اإلمدادات األساسية مثل الرعاية والعالج الطبيني، وكميات الغذاء واملياه           

املناسبة يف أي مرفق من املرافق املستخَدمة الحتجـاز   وأدوات النظافة الصحية الشخصية     
  .الرعايا األجانب

  ةاالحتجاز ألسباب تتعلق بالصحة العام    
ُتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء التعديل التشريعي الذي اعُتِمد مؤخراً والذي ميكِّن               )٢١(

من احتجاز مهاجر أو ملتمس جلوء إذا كان ميثّل خطراً على الصحة العامة أو كان ُيعاين من                 
  ).١٦ و٢املادتان (مرضٍ ُمعٍد أو ينتمي إىل فئة من الفئات اليت تتعرَّض لألمراض املُعدية 

حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء احلكم الذي جييـز احتجـاز املهـاجرين                
وملتمسي اللجوء ألسباب تتعلق بالصحة العامة، واالستعاضة عن االحتجاز هلذه األسباب 

  .بالتدابري الطبية املناسبة

  ملتمسو اللجوء القصَّر غري املصحوبني    
 اللجوء القصَّر غري املصحوبني أو املنفـصلني        يساور اللجنة بالغ القلق من أن ملتمسي        )٢٢(

ُيسجَّلون على النحو الواجب وُيحتَجزون بصورة منتظمـة، وكـثرياً           عن والديهم كثرياً ما ال    
ويساور اللجنة القلق أيضاً من     . يكون ذلك يف مرافق احتجاز املهاجرين املشَتَركة مع البالغني         ما

يتضمن حظراً قانونياً على احتجاز هؤالء القصَّر        مل ١١٤/٢٠١٠أن املرسوم الرئاسي االنتقايل     
وأن العدد احملدود من مراكز االستقبال اخلاصة بالقصَّر غري املصحوبني ُيسهم يف طـول مـدة                

وتشعر بالقلق كذلك من تشرُّد العديد من القصَّر غري املـصحوبني وعيـشهم يف              . احتجازهم
  ).١٦ و١١ و٢املواد (طر االستغالل والعنف الشوارع حيث كثرياً ما يتعّرضون ملزيد من خما

ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها لتوفري احلماية والرعاية املناسبتني للقـصَّر              
غري املصحوبني أو املنفصلني عن والديهم الوافدين على البلد، مبا يف ذلك عن طريق تعديل               

 اخلاص املعين مبسألة التعـذيب      وتؤيد اللجنة توصية املقرر   . تشريعها فوراً حلظر احتجازهم   
واليت تقضي بوجوب تعاون وزارة الصحة ووزارة الداخلية عن كثَب على ضمان إيـداع              

وفضالً عن ذلك، ينبغي اختـاذ تـدابري        . هؤالء القصَّر يف مراكز استقبال مناسبة ومنفصلة      
  .ليمخاصة ملنع تشرُّد أفراد هذه الفئة ومتكينهم من الدعم االجتماعي وخدمات التع
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  العنف ضد املرأة    
بالتدابري التشريعية والتدابري األخرى اليت اعتمدهتا الدولة الطـرف          علماً   حتيط اللجنة   )٢٣(

 ملكافحة العنف املرتيل،    ٣٥٠٠/٢٠٠٦ملكافحة العنف ضد النساء، مبا يف ذلك سّن القانون          
تزال  لجنة ال بيد أن ال  ). ٢٠١٣-٢٠٠٩(واعتماد خطة عمل وطنية بشأن العنف ضد املرأة         

تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك العنف املرتيل والعنـف               
وبينما ُتـشري اللجنـة إىل      . اجلنسي، وإزاء العدد احملدود من حاالت مالحقة اجلُناة وإدانتهم        

لعنـف  تعكف على صياغة مشروع قانون يتعلق مبكافحة ا      " جلنة دائمة "إنشاء الدولة الطرف    
القائم على نوع اجلنس ضد املرأة، يساورها القلق من أن القانون اجلنائي للدولـة الطـرف                

يذكر صراحة االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ضـمن أشـكال التعـذيب               ال
  ).١٦ و١٢ و٢ املواد(

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري محائية فورية وفعالة ملنع مجيع أشكال العنف               
سيما العنف املرتيل والعنف اجلنسي، مبا يف ذلـك          لنساء والفتيات ومكافحتها، وال   ضد ا 

ويف هذا الـسياق، ينبغـي تعـديل        . عن طريق التحقيق يف هذه اجلرائم واملعاقبة عليها       
 ألف من القانون اجلنائي يف الدولة الطرف حبيث تذكر صراحة االغتـصاب             ١٣٧ املادة

 حالياً  ن أشكال التعذيب بدل اعتباره كما هو األمر       وغريه من أشكال العنف اجلنسي ضم     
وينبغي للدولة الطرف أن تنظّم محـالت توعيـة         ". انتهاك خطري للكرامة اجلنسية   "جمرد  

واسعة النطاق ودورات تدريبية تتناول منع العنف ضد النساء والفتيـات موجهـة إىل              
فون بإنفاذ القانون والقـضاة     املوظفون املكلَّ (املوظفني الذين هلم اتصال مباشر بالضحايا       
  .وإىل عامة اجلمهور) واحملامون واملرشدون االجتماعيون وغريهم

  االجتار باألشخاص    
بيـد  . تقر اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف التصدي لالجتار باألشخاص            )٢٤(

ل ألغـراض   أهنا تعرب عن القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن االجتار بالنـساء واألطفـا             
ويساورها القلق أيـضاً إزاء العـدد       . االستغالل اجلنسي وملآرب أخرى ترمي إىل استغالهلم      

وتشعر اللجنة بالقلق كـذلك  . القليل جداً من حاالت مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم وإدانتهم      
من أن العوائق اليت حتول دون وصول ضحايا هذه اجلرائم إىل العدالة تشمل عدم كفايـة معرفـة      
القضاة واملدعني العامني بأحكام بروتوكول بالريمو وعدم توفري خدمات الترمجـة الـشفوية إىل              

وتأسف اللجنة لعدم كفاية خدمات الـدعم الـصحي         . الضحايا أثناء احملاكمات املتعلقة باالجتار    
   ).١٦ و١٢ و١٠ و٢املواد (املتاحة لضحايا االجتار باعتبار ذلك جزءاً من حماولة إعادة تأهيلهم 

 يف مجيـع   وفعالوشاملونزيه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء حتقيق فوري     
هـذه  االدعاءات املتعلقة باالجتار باألشخاص وحماكمة الفاعلني ومعاقبتهم على ارتكاهبم          

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن متكني الضحايا من املـساعدة القانونيـة             . اجلرائم
وينبغي للدولة  . من خدمات الترمجة الشفوية عند إجراء احملاكمات      واالجتماعية الفعالة و  
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بـرامج مناسـبة   أن تـوفر  الطرف أن تواصل تنظيم محالت توعية يف مجيع أحناء البلد، و  
وفضالً عن ذلك، ينبغـي     . ملساعدة ضحايا االجتار ومتكينهم من التعايف وإعادة إدماجهم       

إنفاذ القوانني والقـضاة واملـدعني      ب كلفني امل لموظفنيلر التدريب   توفّللدولة الطرف أن    
العامني وموظفي اهلجرة وشرطة احلدود بشأن أسباب وعواقب وانعكاسات االجتار وغريه           

  .، فضالً عن أحكام بروتوكول بالريمومن أشكال االستغالل

  التدريب    
ليت قدمها   واملعلومات ا  باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف      علماً   حتيط اللجنة   )٢٥(

إنفاذ القوانني، لكنها تعرب عن أسفها لنـدرة        ب ني املكلفني وظفامل بشأن برامج تدريب     الوفد
املعلومات املتاحة عن تقييم الربامج املذكورة ومدى فعاليتها يف احلد من حاالت التعـذيب              

عدم وجود معلومات عن التدريب علـى دليـل         لوتعرب عن أسفها أيضاً     .  املعاملة وإساءة
قصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            الت

 وإساءة  لفائدة املوظفني املكلفني بالتحقيق يف حاالت التعذيب      ) اسطنبولبرتوكول  (أو املهينة   
  ).١٠املادة ( وحتديدها املعاملة

إملام يت هتدف إىل ضمان     برامج التدريب ال  إتاحة  ن تواصل   أينبغي للدولة الطرف      
سيما أفراد الشرطة وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفـاذ          كافة املوظفني العموميني، وال   

 تـضمن إتاحـة     نأ  أيـضاً  ينبغي للدولة الطرف  و. أحكام االتفاقية ب تاماًملاماً  القوانني، إ 
ق اإلنسان  التدريب املتخصص على االلتزامات الناشئة عن القانون الدويل لالجئني وحقو         

لفائدة السلطات املكلفة بعمليات مراقبة احلدود، وكذلك املمارسـة الالحقـة للرقابـة        
  . الداخلية املنتظمة

ينبغي للدولة الطرف أن تضع خطة لتدريب مجيـع املـوظفني           وفضالً عن ذلك،      
املكلفني بالتحقيق يف حاالت التعذيب وحتديدها، مبن فيهم حمـامو املـساعدة القانونيـة              

 وتطبيقـه   اسطنبولن، من أجل التعريف مبضمون بروتوكول       انيوطباء واألطباء النفس  واأل
أن تقّيم مدى كفاءة الربامج التدريبية والتثقيفية ومدى تأثريهـا    وينبغي هلا كذلك     .عملياً

  . يف احلد من حاالت التعذيب وإساءة املعاملة

  جرب الضرر، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيل    
رر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء عدم كفاية املعلومات املتوفرة عن جرب الـضرر     تك  )٢٦(

وتقدمي تعويضات منصفة ومناسبة، مبا يف ذلك إعادة تأهيل ضحايا التعذيب أو من تقع عليهم 
جـرب  وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التأخري اهلام يف         .  من االتفاقية  ١٤للمادة   وفقاً   إعالتهم،

  ). ١٤املادة (ا العنف الذي حددته اهليئات اإلشرافية واحملاكم الدولية ضرر ضحاي
، مبا يف ذلـك     رب الضرر يتعلق جب  فيماينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها         

التعويض ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، وأن تضع برناجماً خاصاً ملساعدة             
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للدولة الطرف أن تضع أيضاً إجراءات أكثـر        وينبغي  . ضحايا التعذيب واملعاملة السيئة   
، ٣٨١١/٢٠٠٩للقـانون    وفقاً   فعالية ويسراً تكفل ممارسة الضحايا حقهم يف التعويض       

سيما باحلد من الفترة الزمنية اليت يستغرقها نظر احملـاكم يف هـذه القـضايا ملـنح                  وال
 علـى سـبيل     لضحايا العنف، اً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم فور      . تعويضات

التعويضات اليت قررهتا اهليئات اإلشرافية واحملاكم الدولية، مثل االستعجال ودون استثناء، 
  . هذه اللجنة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

  قضية آغيا فرفارا    
 ٥٠٢الذي مؤداه أن    تكرر اللجنة اإلعراب عن القلق الذي أبدته سابقاً إزاء االدعاء             )٢٧(

 طفالً من أطفال الشوارع املنتمني إىل طائفة الرومـا األلبانيـة أصـبحوا يف               ٦٦١ من بني 
املفقودين عقب إيداعهم يف مؤسسة آغيـا فارفـارا اليونانيـة لرعايـة الطفولـة يف                 عداد
ويساورها القلق بصفة خاصة من عدم حتقيق السلطات املعنيـة يف           . ٢٠٠٢-١٩٩٨ الفترة
  ). ١٢ و٢املادتان ( الطرف يف هذه احلاالت الدولة

حتث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع السلطات األلبانية على إنـشاء آليـة           
فعالة فوراً تكلف مبسؤولية التحقيق يف هذه احلاالت للكشف عن مكان وجود األطفـال              

ـ            دين ذات الـصلة،    املفقودين، بالتعاون مع أميْين مظامل كال البلدين ومنظمات اجملتمـع امل
للضالعني يف حاالت االختفاء هذه، قبل أن يـصعب،         املسؤوليات التأديبية واجلنائية     وحتديد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باعتماد سياسة       . مع مرور الوقت، التأكد من احلقائق     
  . شاملة ملكافحة انتهاك حقوق أطفال الشوارع لتفادي تكرار حدوث ذلك مستقبالً

   البياناتمجع    
بينما تشري اللجنة مع االهتمام إىل إنشاء فريق عامل خاص مؤخراً معـين بتقـدمي                 )٢٨(

تأسف لعدم وجود   يف الدولة الطرف،    وحتديثها  إحصاءات العدالة   مقترح شامل إلعادة تنظيم     
بيانات شاملة ومبوبة عن الشكاوى وعمليات التحقيق واملالحقة واإلدانة يف قضايا التعذيب            

ءة املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، مبن فيهم أفراد الشرطة والعاملون             وإسا
يف السجون وحرس احلدود، وكذلك عن االجتار باألشخاص والعنـف املـرتيل واجلنـسي              

  ).١٢ و١١املادتان (
 ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً فعاالً جلمع البيانات اإلحصائية املتعلقة برصد         

تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بالشكاوى وعمليـات             
التحقيق واملالحقة واإلدانة يف قضايا التعذيب وإساءة املعاملة، وعن االجتار باألشـخاص            
والعنف املرتيل واجلنسي، وعن سبل االنتصاف املتاحة للضحايا، مبـا فيهـا التعـويض              

  .التأهيل وإعادة
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على معاهدات األمم املتحـدة الرئيـسية               )٢٩(
سيما االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع      تنضم إليها بعد، وال     مل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت   

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية           
  .ماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريحل
 الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغـات املناسـبة،     وتطلب اللجنة إىل    )٣٠(

 عن طريق املواقع الرمسية علـى شـبكة      للجنة، ملالحظات اخلتامية اإىل اللجنة و  قدم  التقرير امل 
  .اإلنترنت ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

ملتطلبـات   وفقاً   دعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية املشتركة        وت  )٣١(
الوثيقة األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب              

  ).HRI/GEN.2/Rev.6(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 
  معلومات ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١لول   الدولة الطرف أن تقدم حب     إىلوتطلب اللجنة     )٣٢(

إجراء حتقيقـات   ) أ(: ما يلي استجابة لتوصيات اللجنة بشأن     اإلجراءات املتخذة    متابعةعن  
 إسـاءة مالحقة املشتبه فيهم ومعاقبة مرتكيب أفعال التعذيب أو         ) ب (؛فورية ونزيهة وفعالة  

ذلـك،  وباإلضـافة إىل    . ةمن هذه الوثيق   ١٣ و ١٠ني  املعاملة، على النحو الوارد يف الفقرت     
ظروف االحتجاز واالحتجـاز اإلداري مللتمـسي        عن متابعة معلومات   تلقي   تطلب اللجنة 

  . من هذه الوثيقة٢٠ و١٤ني يف الفقرتما ورد  اللجوء واملهاجرين وفق
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل، الذي سيكون التقرير              )٣٣(

وهلذا الغرض، ستحيل اللجنة إىل     . ٢٠١٦يونيه  / حزيران ١ع، يف موعد أقصاه     الدوري الساب 
الدولة الطرف يف الوقت املناسب قائمة املسائل قبل تقدمي التقرير الـدوري، بـالنظر إىل أن                

  . إىل اللجنة لتقدمي التقارير الدوريةاالختيارياإلجراء ت  قبلالدولة الطرف
  رواندا  -٦٦

 ١٠٧٠يف جلـستيها    ) CAT/C/RWA/1(ريـر روانـدا األوَّيل      نظرت اللجنة يف تق     )١(
 واعتمـدت يف    ،٢٠١٢مايو  / أيار ١٥، املعقودتني يف    )1073 و CAT/C/SR.1070 (١٠٧٣و

، ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١، املعقودتني يف    )1091 و CAT/C/SR.1090 (١٠٩١ و ١٠٩٠جلستيها  
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف    
تقدمي رواندا تقريرها األوَّيل الذي يتبع املبادئ التوجيهية للجنة بشأن          ترحب اللجنة ب    )٢(

 التقرير إىل بيانات إحصائية عن تنفيـذ أحكـام          فتقارلكن اللجنة تأسف ال   . تقدمي التقارير 
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح واملفتوح الذي أجري مع وفد الدولـة             . االتفاقية

  .مت شفهياً أثناء النظر يف التقرير وللبيانات اخلطية اإلضافيةالطرف، وللردود اليت قُد



A/67/44 

GE.12-44490 204 

املصاحلة الكاملة لشعب رواندا    حتقيق  التقدم الذي أحرز حنو     إىل  اللجنة أيضاً   تشري  و  )٣(
اجلهود املبذولة لتوفري العدالـة     إىل  ، وكذلك   ١٩٩٤بعد اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف عام        

  .اء دولة تقوم على سيادة القانونلضحايا اإلبادة اجلماعية ولبن

  اجلوانب اإلجيابية  -باء    
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها  )٤(

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             )أ(  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           )ب(  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥ يف

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم،             )ج(  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥ يف

  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥شخاص ذوي اإلعاقة، يف اتفاقية حقوق األ  )د(  
 ١٥الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف       )ه(  

  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
وتنوه اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف من أجل إصالح تشريعاهتا، ومـن               )٥(

  :ذلك ما يلي
 منـه علـى عـدم    ١٥تنص املادة   الذي  ،  ٢٠٠٣ اعتماد الدستور يف عام     )أ(  

  اجلسدي أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛اإليذاء إخضاع أي شخص للتعذيب أو 
   يعرف جرمية التعذيب؛٢٠١٢اعتماد قانون جنائي جديد يف عام   )ب(  
وكيفيـة  باألدلـة   املتعلق   ٢٠٠٤ يف عام    ١٥/٢٠٠٤اعتماد القانون رقم      )ج(  

  ؛ول عليهااحلص
 املتعلق حبقـوق الطفـل      ٢٠٠١ يف عام    ٢٧/٢٠٠١اعتماد القانون رقم      )د(  
جيوز إخضاع الطفل للتعـذيب أو املعاملـة         وهو قانون ينص على أنه ال       من العنف  تهومحاي

  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
بـشأن إلغـاء     ٢٠٠٧ يف عام    ٣٧/٢٠٠٧اعتماد القانون األساسي رقم       )ه(  
  اإلعدام؛ عقوبة

العنف القائم على نـوع اجلـنس       منع  بشأن   ٢٠٠٨يف عام   اعتماد قانون     )و(  
  .واملعاقبة عليه
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يتعلـق بالـسياسات     فيماوترحب اللجنة أيضاً باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف           )٦(
  .واإلجراءات اجلارية، مبا يف ذلك إنشاء مكتب أمني املظامل

  توصياتدواعي القلق الرئيسية وال  -جيم    

   التعذيب وجترميهتعريف    
أن القانون اجلنـائي    بترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الوفد اليت تفيد         يف حني     )٧(

فإهنـا  ،   منـه  ١٦٦الذي اعُتمد حديثاً دون إصداره بعد، يتضمن تعريفاً للتعذيب يف املادة            
 املنـصوص عليهـا     )اليت تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات      (القلق ألن العقوبات    ب تشعر
وفضالً عن ذلـك، فـإن هـذه        .  املذكور، هي عقوبات خمففة    ن من القانو  ٢٠٥ املادة يف

تشمل أفعال التعذيب اليت يترتب عليها إحلاق أذى عقلي أو التسبب يف معانـاة        العقوبات ال 
  ).٤ و١ املادتان(

 أسـرع   أن تصدر الدولة الطرف وتنفذ القانون اجلنائي املعتمد حديثاً، يف         ينبغي    
وينبغي للدولة الطـرف    . ألحكام االتفاقية  وفقاً   وقت ممكن، وأن تكفل تعريف التعذيب     

على عقوبات مناسبة بـشأن أفعـال       ينص   يف ذلك القانون     إدراج حكم أيضاً أن تكفل    
  . معاناةيفالتعذيب مبا يف ذلك إحلاق أذى عقلي أو التسبب 

  نية املباشر لالتفاقية أمام احملاكم الوطالتطبيق    
االحتجاج باالتفاقية مباشرة أمام احملاكم الوطنيـة،       إىل إمكانية   اللجنة  يف حني تشري      )٨(

طُبقت فيهـا االتفاقيـة أو مت       اليت  االت  عن احل تعرب عن قلقها إزاء االفتقار ملعلومات       فهي  
  ).١٦ و١٣ و١٢ و١٠ و٢املواد (ا أمام حماكم الدولة الطرف هباالحتجاج 

 أن تكفل تلقي املوظفني العموميني والقضاة وقضاة حمكمـة          ينبغي للدولة الطرف    
أحكام االتفاقية لتيسري االحتجـاج هبـا       على  الصلح واملدعني العامني واحملامني التدريب      

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل، أثناء الفترة        . مباشرة أمام احملاكم الوطنية وتطبيقها    
 التعويض عن االفتقار لتعريف التعذيب يف القـانون          القانون اجلديد،  إصداراالنتقالية قبل   

اجلنائي من خالل التطبيق املباشر من جانب احملاكم الوطنية لتعريف التعذيب الـوارد يف              
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة، يف تقريرهـا الـدوري املقبـل،              . االتفاقية

  .اشرة االتفاقية مباطبقت فيهاليت االت احلمبعلومات توضح 

   الصادرة عن الرؤساءاألوامر    
 من الدستور تنص على حق أي       ٤٨ من املادة    ٢بأن الفقرة    علماً   تأخذ اللجنة  فيما  )٩(

مواطن يف االعتراض على أمر صادر عن رئيسه وأن التعليمات الداخلية للشرطة الوطنية تنص              
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، تعرب عن قلقها لالفتقار     جيوز للمرؤوسني أن ينفذوا أوامر ختالف القانون       أيضاً على أنه ال   
  ).٢املادة ( التنفيذ الفعال هلذه القواعد فلإلجراءات تك

 املمارسة، حق املرؤوسني رفض تنفيذ أمر يف واقعينبغي للدولة الطرف أن تكفل،        
،  الفعليـة  املمارسةيف  وينبغي أن تكفل أيضاً،     . صادر عن الرئيس خيالف أحكام االتفاقية     

يف سبيل االمتثـال التـام      لتعذيب، وذلك   ملمارسة ا  اً األمر مربر  يكون تنفيذ مثل هذا    الأ
  . من االتفاقية٢ من املادة ٣حكام الفقرة أل

   بالتعذيب وسوء املعاملةاالدعاءات    
التعذيب يف بعض مرافـق االحتجـاز يف        ممارسة  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات         )١٠(

مثـل  (حالة تعذيب وسوء معاملـة      ثماين عشرة   علقة ب سيما إزاء التقارير املت    الدولة الطرف، وال  
 بواسـطة خـالل عمليـات االسـتجواب       ) الضرب املربح والتعذيب بالصدمات الكهربائيـة     

وأفراد من جهات أمنيـة أخـرى        الرواندية يف خميمي كامي وكينيينغا،       كريةاالستخبارات العس 
سـيما بريترانـد نتاغانـدا،        وال ومنها سوء معاملة السجناء السياسيني    " قانونيةأماكن غري   " يف

  ).١٣ و١٢ و١١ و٢ املواد(وسيليستان يومفيهوزي، ودومينيك شريامبريي، وفيكتوار إنغابريي 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فورية وفعالة، ملنع التعذيب وسوء املعاملة يف               

وينبغي للدولـة   . مجيع أماكن االحتجاز وغريها من أماكن احلرمان من احلرية على أراضيها          
، الثمانيـة عـشرة   الطرف أن جتري حتقيقاً فورياً ونزيهاً وشامالً يف حـاالت التعـذيب             

  عنها، ومالحقـة املـسؤولني      املبلغ حاالت تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيني      ويف
حصول وينبغي للدولة الطرف، بعد إجراء التحقيق، أن تكفل         . بعقوبات مناسبة ومعاقبتهم  

  . مبا يف ذلك إعادة التأهيل،اجلرب على  الذين تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملةألشخاصا

   عن أماكن االحتجاز السريةتقرير    
تعـرب  بيد أهنا   وجود أماكن احتجاز سرية،     ينفي  بيان الوفد الذي    إىل  اللجنة  تشري    )١١(

دون توجيه  "يةمراكز احتجاز غري رمس"عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد باحتجاز أشخاص يف 
 أمام حمكمة أو متكينهم من الوصول إىل حمـامٍ          تقدميهم للمثول هتم إليهم بارتكاب جرمية أو      

يف ) حالـة  ٤٥(قانوين  الحتجاز غري   حاالت اال ويساور اللجنة القلق إزاء     .  أو طبيب  ستقلم
 ٢٠١٠ املبلـغ عنـها يف عـامي         خميمات عسكرية ومرافق احتجاز سرية أخرى مزعومـة       

 أيام وسنتني دون توفري ضمانات قانونيـة        ١٠ حيث تراوحت مدة االحتجاز بني       ،٢٠١١و
  ).١٢ و١١ و٢املواد (

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم احتجاز أي شخص يف مرفق سري أو غـري                 
يف فضالً عن الـشروع      ،رمسي وأن حتظر مجيع أشكال االحتجاز غري القانوين يف أراضيها         

وينبغي للدولة الطرف، أن تغلق مثل هذه املرافق        . االدعاءاتعمليات حتقيق يف مثل هذه      
سيما احلق يف  على وجه السرعة وأن تكفل للمحتجزين فيها مجيع الضمانات القانونية وال        
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انظـر  (االحتجـاز    أوالتوقيف   ساعة بعد    ٤٨تتجاوز   فوراً أمام قاضٍ، يف فترة ال     املثول  
خيتـاره  يف االستعانة مبحـامٍ     كل منهم   ، وحق   )٧املبادئ األساسية لدور احملامني، الفقرة      

قائمة رمسية جبميع   تضع    أن لطرفوينبغي للدولة ا  . فحص طيب اخلضوع ل  واحلق يف    بنفسه
العقوبـات الـيت تفـرض علـى        حتدد  ، وأن   وتعلن عنها بنص القانون   أماكن االحتجاز   

  .املسؤولني عن احتجاز أشخاص خارج مراكز االحتجاز القانوين

   القانونية األساسيةالضمانات    
بأن تشريع الدولة الطرف يـنص علـى ضـمانات قانونيـة             علماً   تأخذ اللجنة  فيما  )١٢(

للمحتجزين، يساورها القلق إزاء التقارير اليت تفيد بـأن الـضمانات القانونيـة األساسـية               
 ةمنهجيتطبق بصورة    للمحتجزين يف خمافر الشرطة والسجون أو غريها من مرافق االحتجاز، ال          

 الـيت تفيـد بإمكانيـة وضـع         املزاعمإزاء  ويساور اللجنة قلق خاص     . ليةللمعايري الدو وفقاً  
أمام قاضٍ، ودون إمكانية الوصول     مثوهلم  لفترة طويلة دون    رهن احلبس االحتياطي     شخاصاأل

. للمعايري الدوليـة   وفقاً   طبيب من اختيارهم أو احلصول على فحص طيب مستقل،         إىل حمامٍ أو  
ويساور اللجنـة   .  احلق يف إخطار أفراد أسرهم أو أقارهبم       منذلك، فإهنم حيرمون     عنوفضالً  

  ).٢ املادة(األشخاص احملرومني من حريتهم لتسجيل نظام مركزي لعدم وجود القلق أيضاً 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة وفعالة لكـي تكفـل، يف القـانون                 

القانونيـة جلميـع احملتجـزين منـذ الوهلـة األوىل           واملمارسة، توفري مجيع الضمانات     
ويشمل ذلك حقوق كل حمتجز يف أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله، مبا فيها أي هتم              . الحتجازهم

ىل من الوصـول إ   بسرعة  متكينه   باحتجازه؛ ويف    املرتبطةموجهة إليه؛ ويف إعالمه حبقوقه      
، وأن يتمكن من التشاور معه      على مساعدة قانونية  أو احلصول، إذا دعت احلاجة،      حمامٍ،  

على انفراد؛ وأن حيصل على فحص طيب مستقل على يد طبيب من اختياره إذا أمكـن؛                
 ريـه ويف إعالم أحد األقارب باحتجازه؛ ويف االستعانة مبحامٍ حيضر كـل اسـتجواب جت        

مترجم فوري، عند الضرورة؛ ويف املثـول       من  ساعدة  املالشرطة معه؛ ويف احلصول على      
  . على حمكمة مشروعية احتجازهتتعرض مسألةمام قاضٍ ويف أن فوراً أ

سـيما    وال ،ني احلكـومي  ني املـوظف  اضطالعوينبغي للدولة الطرف أن تكفل        
املوظفون القضائيون واملوظفون الطبيون وأطباء السجون وموظفو الـسجون والقـضاة           

املعاملـة،  الذين لديهم أسباب لالشتباه يف وقوع عمل من أعمال التعـذيب أو سـوء               
بتسجيل أي عمل من هذا القبيل يشتبه يف وقوعه أو يدَّعى وقوعه وإبـالغ الـسلطات                

يبـّين  وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر يف إنشاء نظام تسجيل مركزي            . املعنية بذلك 
  .أمساء األشخاص احملرومني من حريتهم

   رصد أماكن االحتجازنظام    
 ولوائح وتعليمات وكذلك معلومات تفيد بأن اللجنة        تالحظ اللجنة أن هناك قوانني      )١٣(

الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل وبعض املنظمات غري احلكومية تقوم برصد خمافر       
ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لالفتقار آللية تكفل رصد مجيع أمـاكن            . الشرطة والسجون 
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ملقدمة بشأن وجود آليات لتقدمي الشكاوى      ملعلومات ا قلة ا وتأسف اللجنة أيضاً ل   . االحتجاز
يف مثل هذه املرافق لالحتجاز، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي الشكاوى دون اخلوف من االنتقام               

  ).١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (
 للمؤسسات واملنظمات غري حكومية إمكانية إجراء       تتيحينبغي للدولة الطرف أن       

 احلرية ألغراض الرصد، وأن تكفل للمحتجـزين        مزيد من الزيارات ألماكن احلرمان من     
فـوري ونزيـه ومـستقل      حتقيق  إجراء  وينبغي  . تقدمي شكاوى دون اخلوف من االنتقام     

  .الشكاوى يف

   االختفاء القسريحاالت    
 حاالت اختفاء قـسري   املعلومات اليت تتحدث عن وجود      يساور اللجنة القلق إزاء       )١٤(

عـدم  لومات عن أماكن وجود األشخاص املفقـودين و       الدولة الطرف مع  وإزاء عدم تقدمي    
 أندريا كـاغوا رويـسرييكا      يتسيما يف حال   حتقيقات شاملة يف حاالت االختفاء، وال      إجراء

من احلاالت   حالة   ٢١ لعدم البت حىت اآلن يف     القلق أيضاً    اللجنةويساور  . سيزا وأوغسطني
قسري أو غري الطوعي إىل الدولة الطرف        قدمها الفريق العامل املعين باالحتجاز ال      اليت ٢٤    لا
  ).١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع اخلطوات املناسبة حلماية مجيع األشخاص من              
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء حتقيقات شـاملة يف         . االختفاء القسري محاية فعالة   

األشخاص املسؤولني عن االختفـاء القـسري       مجيع حاالت االختفاء القسري ومقاضاة      
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل ألي        . إذا ثبتت إدانتهم    مناسبة تومعاقبتهم بعقوبا 

ألذى كنتيجة مباشرة لالختفاء القسري الوصول إىل مجيع املعلومات اليت قد           تعرض ل فرد  
لـى تعـويض    وجود الشخص املفقود، وكذلك احلصول ع     مكان  تكون مفيدة يف حتديد     

 احلاالت املعلقة   عوينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتوضيح مجي       . عادل ومناسب 
وفضالً عن ذلك، . اليت أحاهلا إليها الفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطوعي 

حتث اللجنة احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن              
  .القسرياالختفاء 

   نظام العدالة التقليدي- غاكاكا حماكم    
ترحب اللجنة بالتوضيحات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن نظام حماكم غاكاكا،             )١٥(

القضائية املتعلقة باإلبـادة اجلماعيـة الـيت حـدثت يف           لتسريع املالحقات   اليت مت إنشاؤها    
 يساور اللجنـة القلـق إزاء       ،ذلكومع  . واليتهانتهاء  فور ا ، وإغالقها الوشيك    ١٩٩٤ عام

 ٢ املواد(يتعلق بانعدام الضمانات األساسية أمام حماكم غاكاكا،  فيما هتاالنتقادات اليت وج 
  ).١٦ و١٥ و١٣-١٠و
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ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطابق نظام حماكم غاكاكا مع االلتزامات الدولية              
ماهتا مبوجب االتفاقيـة املتعلقـة      سيما التزا  للدولة الطرف يف جمال حقوق اإلنسان، وال      

الدعاوى املتبقيـة   البت يف   وأن تكفل   . عادلةاللمحاكمة  لبالضمانات القانونية األساسية    
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيـضاً       . هذه املعايري على حنو يراعي    أمام حماكم غاكاكا    

  .ةأمام حماكم عاديعن هذه احملاكم إمكانية الطعن يف القرارات الصادرة 

   ضد املرأة والطفل والعنف املرتيل مبا يف ذلك االعتداء اجلنسيالعنف    
سيما  التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف املرتيل، وال        إىل  اللجنة  تشري    )١٦(

أن عدد حاالت االغتـصاب اخنفـضت بـني         كما تشري إىل    . العنف ضد النساء والفتيات   
تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الظاهرة،         ال ،ومع ذلك . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ عامي

 النحو الذي أشري إليه يف تقريـر الدولـة الطـرف، وتالحـظ أن الدولـة الطـرف                لىع
لعدم تـوفر   وتأسف اللجنة أيضاً    . ٢٠٠٩ حالة اغتصاب لألطفال يف عام       ١ ٥٧٠ سجلت

ات التحقيق واملالحقـة    بيانات إحصائية شاملة وحديثة عن العنف املرتيل، وكذلك عن عملي         
وتعرب اللجنة عن قلقهـا     .  على مرتكيب هذه األفعال    ةواإلدانة والعقوبات املفروض  القضائية  

  ).١٤ إىل ١٢ ومن ٢املادة (أيضاً إزاء االفتقار لتشريع شامل حيظر العقوبة البدنية للطفل 
ما العنف  سي ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابري القضاء على العنف املرتيل، وال            

وينبغي للدولـة   . ستراتيجية شاملة ااعتماد  عن طريق   ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك       
إجـراء  الطرف أن تيسر للنساء تقدمي الشكاوى ضد مرتكيب هذه األفعال وأن تكفـل              

لعنف اجلنسي وكذلك مقاضاة    التعرض ل حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة يف مجيع ادعاءات        
للضحايا من املساعدة تقدمي وينبغي للدولة الطرف أن تواصل   .  اجلناة املشتبه فيهم ومعاقبة  

وفضالً عـن ذلـك،     . مبا يف ذلك املأوى واملساعدة الطبية وتدابري إعادة التأهيل        النساء،  
  . يف مجيع األوساطلينبغي للدولة الطرف أن حتظر صراحة العقوبة البدنية لألطفا

علومات عن التحقيقـات يف حـاالت       وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة مب        
سيما العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك االغتصاب وغريه مـن             العنف املرتيل، وال  

 مبا يف ذلك معلومات عن العقوبات ،اجلرائم، ومنها العنف اجلنسي، وعن نتائج احملاكمات  
  .  والتعويض املتاحة للضحاياماملفروضة على اجلناة وسبل التظل

   غري احلكومية واملدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيونماتاملنظ    
املعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف بـشأن عالقتـها          إىل  اللجنة  يف حني تشري      )١٧(
اجملتمع املدين، يساورها القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن ممارسة التخويف والتهديد حالـت              ب

ويـساور  . يف أنشطة حقوق اإلنـسان اركة فعالة مشملنظمات غري احلكومية ادون مشاركة  
 خاصة إزاء املعلومات املتعلقة بإلقاء القبض على املدافعني عـن حقـوق             بصفةاللجنة القلق   

اليت أجريت معلومات عن التحقيقات  إىل  اإلنسان والصحفيني واحتجازهم، وتأسف لالفتقار      
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بتسجيل  حالياً بالسماحدمة اليت تفيد املعلومات املقإىل  اللجنة تشريو. يف مثل هذه االدعاءات
املنظمات الدولية غري احلكومية ملدة مخس سنوات بدالً من سنة واحدة، وأن املنظمات احمللية              

بوجـود عقبـات    املتعلقة  ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير        . معفاة من التسجيل  
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢د املوا(وعملها تسجيل املنظمات غري احلكومية تواجه عملية 

ينبغي للدولة الطرف أن تزيل العقبات اليت تؤثر على عمـل املنظمـات غـري                 
 واحتجاز املـدافعني عـن      توقيفاحلكومية وأن توفر احلماية الفعالة من ختويف وهتديد و        

ولني عن هـذه    ؤمقاضاة ومعاقبة املس  عن طريق   حقوق اإلنسان والصحفيني، مبا يف ذلك       
 الطرف أن تنفذ بفعالية قرارهـا مبـنح تـرخيص           لدولةرض، ينبغي ل  وهلذا الغ . األفعال

للمنظمات الدولية غري احلكومية للتسجيل ملدة مخس سنوات وإعفاء املنظمـات احملليـة             
  .احلكومية من التسجيل غري

   اإلعادة القسرية عدم    
 " للخطر األمن العام بتعريض  ض أو يهدد    الذي يعرّ "يساور اللجنة القلق ألن األجنيب        )١٨(

أو ُيعاد إىل بلده الذي رمبا يتعرض فيه خلطر التعذيب، وذلك يشكل انتـهاكاً        أو ُيسَّلم   ُيطرد  
إىل عدم وجود آلية فعالة إلجراء تقييم مناسب لوضع         ذلك  ملبدأ عدم اإلعادة القسرية، ويعود      

  ).٣املادة (لتعذيب يف بلد املقصد التعرض ل خبطر لقيتع فيماالشخص املعين 
أو إعادة أشـخاص إىل دول      أو تسليم    للدولة الطرف أن تكفل عدم طرد        يينبغ  

. خطر التعرض للتعـذيب   سيواجهون  تدعو إىل االعتقاد بأهنم     أسباب حقيقية   تكون فيها   
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القسرية تطبيقاً             

وينبغـي  .  بشأن مثل هذه احلـاالت     اراًدر قر صحيحاً من جانب احملكمة العليا عندما تص      
قيـد   ،للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تضمني مشروع القانون املتعلق بتـسليم اجملـرمني            

  . من االتفاقية٣ يف الربملان، االلتزامات الدولية مبوجب املادة ةناقشامل

   يف السجوناألوضاع    
ظروف غري الالئقـة    اللقلق إزاء   جهود احلكومة، يساورها ا   إىل  اللجنة  يف حني تشري      )١٩(

والوصـول إىل الرعايـة     بالنظافة العامة   يتعلق   فيماسيما   يف الدولة الطرف، وال   يف السجون   
ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدالت االكتظاظ يف السجون واحتمال          . الصحية والغذاء 

ق أيضاً إزاء التقارير الـيت      ويساور اللجنة القل  .  مدة العقوبة  هناءاستمرار االحتجاز حىت بعد إ    
.  يف ظروف احتجاز صعبة للغاية     أطفاهلن الرضع تفيد باحتجاز أعداد كبرية من األمهات مع        

  ).١٦ و١١ و٢ املواد(
وضـمان  يف السجون   ظروف  الينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتحسني          

  :يما يلعن طريق امتثاهلا للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 
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عن طريـق   سيما   احلد من املعدالت العالية لالكتظاظ يف السجون وال         )أ(  
زيادة اللجوء إىل تدابري غري احتجازية كبديل للسجن، يف ضوء قواعد األمـم املتحـدة               

  ؛ )قواعد طوكيو(النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية 
م والـذين تعتـرب     اإلفراج عن احملتجزين الذين أهنوا معظم مدة عقوبته         )ب(  

  عادة إدماجهم يف اجملتمع؛إل م أهلالسلطات املختصة أهن
جتنب فترات احلبس االحتياطي ملدة طويلة وضمان تلقي احملتجـزين يف             )ج(  

  احلبس االحتياطي حماكمة عادلة وسريعة؛
البـالغني وفـصل احملتجـزين يف احلـبس         عن  ضمان فصل القاصرين      )د(  

  املدانني؛ عن االحتياطي 
  . أنسبحميط يف أطفاهلن الرضعضمان إيداع األمهات احملتجزات مع   )ه(  

   األحداثقضاء    
ميكـن  القانون  الذين خيالفون    عاماً   ١٢ دون سن    ينقلق أن القاصر  ب اللجنة   تالحظ  )٢٠(

ويساور . عن البالغني  يفصلون دائماً  وال مثانية أشهر يف السجن      قد تصل إىل  لفترة  احتجازهم  
 ونتجـز حي القبض عليهم ويلقىبأن بعض القاصرين اليت تفيد ضاً إزاء التقارير  اللجنة القلق أي  

  ).١٦ و١٠ و٢املواد (بسبب التسول دون أي ضمانات قانونية 
، لتجنب احتجاز   على سبيل االستعجال  ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات،         

وينبغي للدولة  . جاز، كبديل لالحت  تكفل هلم محاية خاصة   القاصرين املخالفني للقانون وأن     
 قاصر من حريته إال كمالذ أخري ولفترة قصرية من أيالطرف أيضاً أن تكفل عدم حرمان 

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل متتع القاصرين احملرومني من احلرية جبميـع             . الزمن
  .منفصلة عن البالغنييف مرافق ، يف حال إدانتهم، واحتجازهمالضمانات القانونية 

  لتدريبا    
التـدريب يف   عن توفري   املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف      إىل  اللجنة  يف حني تشري      )٢١(

لموظفني املكلفني بإنفاذ القانون واألطبـاء واملمرضـني واملمرضـات،          لجمال حقوق اإلنسان    
التدريب يف جمـال    للسجون، وموظفي الشرطة القضائية، مبا يف ذلك        اإلدارة الوطنية   وموظفي  

معلومات عن أثر مثل هذا     إىل  الفتقار  إزاء ا بادئ املنصوص عليها يف االتفاقية، يساورها القلق        امل
ويساور اللجنة القلـق أيـضاً إزاء       . التدريب يف مكافحة التعذيب وسوء املعاملة وعن تقييمه       

عذيب يتعلق بالكشف عن أفعال الت     فيماملعلومات بشأن التدريب املقدم إىل األطباء       إىل ا االفتقار  
 كفاءة التحقيق والتوثيق يف حاالت التعذيب وغريه من ضروب          يلدلمبا يف ذلك إطالعهم على      

  ).١٠املادة  ()اسطنبولبروتوكول (املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
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ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الربامج التدريبية املوجهة إىل موظفي إنفاذ القوانني              
فني املدنيني والعسكريني والطبيني واملوظفني العموميني وغريهم من األشخاص الذين واملوظ

قد يشاركون يف عمليات حبس أو استجواب أو معاملة أشخاص معرضـني لالعتقـال              
وينبغي للدولة الطرف تقييم فعالية التدريب املقدم وأن تكفـل          .  أو السجن  االحتجاز أو

ق يف حاالت التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة          إدراج دليل كفاءة التحقيق والتوثي    
  .يف الربامج التدريبية) اسطنبولبروتوكول (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  أو

   مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيل،اجلرب    
  واليت تفيد  هايساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف تقرير            )٢٢(

بوجـود سـند    مشروطاًيكون حق الضحايا يف احلصول على تعويض  "، للقانون عمالً ،بأنه
وترى اللجنة أن هـذا     ".  التعويض توجباعتراف من جانب مرتكب اجلرمية اليت         أو رمسي

 مبا يف ذلك    ، ضحايا التعذيب أو سوء املعاملة على االنتصاف       لالشرط رمبا حيول دون حصو    
كانـت  حاالت  لعدم ذكر   وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً      . التفاقيةألحكام ا  وفقاً   التعويض،

فيها الدولة الطرف مسؤولة عن التعويض عن األضرار النامجة عن أفعال قام هبـا وكالؤهـا         
الكتاب الثالث، املـواد  ( من أحكام القانون املدين   متتعلق بالتعذيب وسوء املعاملة، على الرغ     

  ).١٤املادة (ولية املدنية املتصلة باجلرائم وشبه اجلرائم املتعلقة باملسؤ) ٢٦٢ إىل ٢٥٨ من
" اعتراف اجلاين بـاجلرم   "ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها وحتذف شرط           

وذلك لكي تكفل لضحايا التعذيب إمكانية التماس واحلصول على تعويض فوري وعادل            
 وينبغي للدولة   .لدولة الطرف ومناسب، مبا يف ذلك يف حاالت تثار فيها املسؤولية املدنية ل          

 إحصائية عن حاالت قدمت فيها الدولة الطرف تعويضاً         اتالطرف أن تزود اللجنة ببيان    
  . مبالغ هذا التعويضمع ذكرلضحايا التعذيب أو سوء املعاملة، 

   املنتزعة باإلكراهاالعترافات    
حبظـر  لطرف اليت تفيد    املعلومات الواردة يف تقرير الدولة ا     إىل  اللجنة  يف حني تشري      )٢٣(

 القلـق إزاء    هاالتعذيب أو بأي طريقة قاسية أو مهينة، يساور       احلصول على األدلة عن طريق      
كـامي  معسكر  بتهديد األمن القومي احملتجزين يف      املتهمني  بأن األشخاص   اليت تفيد   التقارير  

ا اعترافـات  يف كيغايل قدمو  " أماكن احتجاز غري رمسية   "وكذلك يف   العسكريني  موكامريا   أو
يطالبوا بإجراء    مل ويساور اللجنة قلق خاص ألن القضاة     . لضرب والتعذيب تعرضهم ل نتيجة  
  ).١٥املادة . (املتهمني يف مثل هذه احلاالت لكنهم ألقوا عبء اإلثبات على اتحتقيق

األدلـة   و اإلفاداتينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم االحتجاج باالعترافات و          
التعذيب أو سوء املعاملـة، كـدليل يف أي إجـراء مـن             عن طريق    حصل عليها اليت يُ 

التعذيب، كدليل  مبمارسة  اإلجراءات القضائية، باستثناء تلك املتخذة ضد شخص متهم         
 حتقيقاً يف االعترافـات الـيت       ريوينبغي للدولة الطرف أن جت    .  بتلك اإلفادة  إلدالءعلى ا 
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وينبغي للدولة الطـرف  .  املسؤولنيالتعذيب وأن تالحق وتعاقبعن طريق  حصل عليها   ُي
تقوم سوى على اعترافات بغية حتديد احلـاالت   أن تقوم مبراجعة اإلدانات اجلنائية اليت ال 

التعـذيب  عن طريـق    مت احلصول عليها    أدلة  فيها إدانات خاطئة تقوم على      صدرت  اليت  
  .تاجاهتاوسوء املعاملة، وأن تتخذ تدابري عالجية مناسبة وأن ُتعلم اللجنة باستن

   الوطنية حلقوق اإلنساناللجنة    
ترحب اللجنة بالتوضيحات اليت قدمها الوفد بشأن أنشطة اللجنة الوطنيـة           يف حني     )٢٤(

السـتقاللية  ل افتقار اللجنة  املعلومات اليت تتحدث عن   حلقوق اإلنسان، يساورها القلق إزاء      
مكينها من االضطالع بواليتها بـصورة      كفاية املوارد املالية والبشرية الالزمة لت      ة وعدم يالفعل

  ). ٢املادة (مناسبة 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري مناسبة لكي تضمن، من الناحية العمليـة،               

استقاللية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وأن تزودها باملوارد املالية والبشرية الكافيـة            
مع املبادئ املتعلقـة      كامالًاً  تطابقطابق  ، بشكل يت  ا بفعالية لتمكينها من االضطالع مبهمته   

  ).مبادئ باريس (ةمبركز املؤسسات الوطني
 علـى   ،يف أقرب وقت ممكـن    ،  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق         )٢٥(

القاسية الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 
  . املهينة الالإنسانية أوأو 
املنـصوص عليهمـا يف     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف تقدمي اإلعالنني            )٢٦(

  . بالغات والنظر فيهاال من االتفاقية بغية االعتراف بصالحية اللجنة يف تلقي ٢٢ و٢١ املادتني
املناسـبة،   اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات             طلبوت  )٢٧(

رير الذي قدمته الدولة الطرف إىل اللجنة وهذه املالحظات اخلتامية، عن طريق املواقـع              التق
  .الرمسية على شبكة اإلنترنت، ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

ملتطلبات الوثيقة   وفقاً   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي الوثيقة األساسية املوحدة          )٢٨(
ردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير يف إطار املعاهدات الدولية           األساسية املوحدة الوا  

 هليئـات   جاناليت وافق عليها االجتماع املشترك بني الل      ) HRI/GEN.2/Rev.6(حلقوق اإلنسان   
 صـفحة   ٨٠  لصفحات احملـدد ب   عدد ا  األقصى ل  دمعاهدات حقوق اإلنسان، وأن تتقيد باحل     

  .ركةللوثيقة األساسية املشت
 معلومات  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم حبلول           )٢٩(

 إجراء حتقيقـات  )١( :خبصوص ما يلي رداً على توصيات اللجنة عن اإلجراءات اليت اختذت  
مالحقة املشتبه فيهم ومعاقبة مرتكيب أفعال التعـذيب أو سـوء            )٢(فورية ونزيهة وفعالة؛    

 القانون األساسية للمحتجزين يف خمـافر    لضماناتاوتوفري   )٤(جرب الضحايا؛    ‘)٣(املعاملة؛  
وفضالً . املالحظات اخلتامية هذه   من   ١٤ و ١٢ و ١٠الشرطة، على النحو الوارد يف الفقرات       
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 بـشأن   عما اختذته من إجراءات    اللجنة من الدولة الطرف تقدمي معلومات        طلبعن ذلك، ت  
 ١١الفقرتني   يف   ردن االكتظاظ يف السجون، على النحو الوا      مراكز االحتجاز السرية واحلد م    

  . املالحظات اخلتاميةهذه من ) ب(و) أ(١٩و
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل، الذي سيكون التقرير الدوري              )٣٠(

  وهلذا الغرض، تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل أن   .٢٠١٦يونيه  / حزيران ١الثاين، حبلول   
، على تقدمي تقرير مبوجب إجراء اللجنة االختيـاري         ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١توافق، حبلول   
 املتمثل يف إحالة قائمة املسائل من اللجنة إىل الدولة الطرف قبل تقدمي تقريرها     ر،لتقدمي التقاري 

 مـن   ١٩وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة املسائل هذه، مبوجب املادة            . الدوري
  .ية، تقريرها الدوري املقبلاالتفاق
  اجلمهورية العربية السورية  -٦٧

حبثت جلنة مناهضة التعذيب مدى تنفيذ االتفاقية يف اجلمهورية العربية السورية، يف              )١(
 ١٦ املعقـودة يف     ١٠٧٢ظل عدم تقدمي التقرير اخلاص الذي طلبته منها اللجنة يف جلستها            

، )CAT/C/SR.1089 (١٠٨٩دت يف جلـستها     ، واعتم )CAT/C/SR.1072 (٢٠١٢مايو  /أيار
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢مايو / أيار٣٠املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف    

  طلب اللجنة    
 / تـشرين الثـاين  ٢٣دعت اللجنة اجلمهورية العربية السورية، يف رسالة مؤرخـة           )٢(

ة إىل تقدمي تقرير خـاص   وجهتها إىل البعثة الدائمة للجمهورية العربية السوري   ٢٠١١ نوفمرب
عن التدابري املتخذة لضمان التنفيذ التام جلميع التزامات اجلمهورية العربية السورية مبوجـب             
االتفاقية وأعربت عن قلقها الشديد لورود تقارير عديدة متسقة وموثقة من مصادر جـديرة              

نطاق واسع مبا فيها    بالثقة بشأن انتهاكات ألحكام االتفاقية ارتكبتها السلطات السورية على          
  :ما يلي

تعذيب احملتجزين مبن فيهم األطفال الذين تعرضوا للتعذيب والتشويه أثناء             )أ(  
  االحتجاز وسوء معاملتهم؛

شن هجمات واسعة النطاق أو منهجية على السكان املدنيني مبا يف ذلـك               )ب(  
  قتل املتظاهرين املساملني واالستخدام املفرط للقوة ضدهم؛

  عدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛اإل  )ج(  
  االحتجاز التعسفي على أيدي قوات الشرطة واجليش؛  )د(  
  االختفاء القسري أو غري الطوعي؛  )ه(  
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  .اضطهاد املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان  )و(  
ة النطاق حتدث يف سياق     والحظت اللجنة أن انتهاكات حقوق اإلنسان تلك الواسع         )٣(

اإلفالت التام واملطلق من العقاب نظراً إىل عدم إجراء حتقيقات فورية وشاملة ونزيهة يف تلك               
والحظت أيضاً أنه ُيـدعى أن تلـك االنتـهاكات    . احلاالت من جانب السلطات السورية    

  .و برضاهااملنتشرة ترتكب بأمر مباشر من السلطات العامة أو بتحريض منها أو مبوافقتها أ
ورأت اللجنة أن التعليقات وردود املتابعة علـى املالحظـات اخلتاميـة للجنـة                 )٤(
)CAT/C/SYR/CO/1/Add.1( توفر معلومات كافية إلزالـة دواعـي قلـق اللجنـة إزاء              مل

  .االنتهاكات الواسعة النطاق ألحكام االتفاقية
 من االتفاقية اليت    ١٩من املادة    ١وقد طُلب تقدمي التقرير اخلاص عمالً بنهاية الفقرة           )٥(

  ".غري ذلك من التقارير اليت قد تطلبها اللجنة"تنص على أن تقدم الدول األطراف 
 ١٢وكررت اللجنة طلبها إىل اجلمهورية العربيـة الـسورية يف رسـالة مؤرخـة            )٦(

 تدعو فيها الدولة الطرف إىل حتديـد املمـثلني الـذين سيحـضرون              ٢٠١٢مارس  /آذار
، إلجراء استعراض ملدى االمتثـال وحـوار تفـاعلي          ٢٠١٢مايو  / أيار ١٨ و ١٦ جلسيت

  .اللجنة مع

  ردود اجلمهورية العربية السورية    
 ٢٠ذكرت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية، يف مذكرة شفوية مؤرخـة              )٧(

 تعهـداهتا  ، أن حكومتها ستطلع اللجنة على التدابري اليت اختذهتا لتنفيـذ    ٢٠١٢فرباير  /شباط
، وأن اجلمهوريـة    ٢٠١٤مبوجب االتفاقية يف تقريرها الدوري القادم املقرر تقدميه يف عـام            

تنص على إمكانية طلب اللجنـة تقـدمي          من االتفاقية ال   ١٩العربية السورية ترى أن املادة      
  .خاص تقرير

ـ            )٨(  ٢١ة  وأشارت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية يف مذكرة شفوية مؤرخ
 من االتفاقية ختول اللجنـة      ١٩ إىل جمموعة أسباب من ضمنها أن املادة         ٢٠١٢مارس  /آذار

تشر اللجنـة     مل احلق يف طلب تقرير تكميلي يف حال اختاذ أي تدابري جديدة فقط وهذا أمر             
وطلبت اجلمهورية العربية السورية من اللجنة أن تسحب طلبها الداعي إىل تقدمي تقرير             . إليه

  . لغي اجللستني اللتني من املقرر حبث ذلك التقرير فيهاخاص وت
 ٢وأخطرت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية يف مـذكرة شـفوية مؤرخـة                )٩(

 األمني العام وجملس األمن واللجنة باخلسائر البشرية واملادية الـيت وقعـت             ٢٠١٢أبريل  /نيسان
 ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥حداث يف الدولة الطرف حىت      اجلمهورية العربية السورية منذ بداية األ      يف

  ".أعمال اجملموعات اإلرهابية املسلحة"والناجتة عن 
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 / أيـار  ٢٤وقدمت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية يف مذكرة شفوية مؤرخة             )١٠(
  .٢٠١٢و ماي/ أيار١٦ رداً رمسياً باإلشارة إىل اجللسة العامة اليت عقدهتا اللجنة يف ٢٠١٢مايو 

ورسائل اللجنة واملذكرات الشفوية للبعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية متاحة            )١١(
  .www.ohchr.org: لالطالع عليها على املوقع اإللكتروين التايل

  السلطة املخولة للجنة لطلب تقدمي تقرير خاص    
 تنص صراحة على أن تقـدم الـدول   ١٩ من املادة ١ية الفقرة  تذكر اللجنة بأن هنا     )١٢(

وقد استخدمت اللجنة هذا اإلجراء     ". غري ذلك من التقارير اليت قد تطلبها اللجنة       "األطراف  
  .يف املاضي

ويتـسق  . ويندرج هذا الطلب متاماً وبوضوح يف نطاق مهام اللجنة مبوجب االتفاقيـة             )١٣(
تفاقية وغرضها املتمثلني يف منع ممارسات التعذيب وغريه مـن          طلب اللجنة متاماً مع موضوع اال     

  .ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وقمعها وزيادة فعالية النضال ضدها

النظر يف تنفيذ االتفاقية يف اجلمهورية العربية السورية يف ظل عدم تقدمي تقريـر                -باء    
  خاص مطلوب من اللجنة

 يف مـدى تنفيـذ      ٢٠١٢مـايو   / أيار ١٦نظرت اللجنة يف جلسة عامة عقدهتا يف          )١٤(
  .االتفاقية يف اجلمهورية العربية السورية استناداً إىل املعلومات املتاحة

تقدم التقرير املطلوب ومل ترسـل        مل وأعربت اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف        )١٥(
  .٢٠١٢مايو / أيار١٦وفداً حلضور اجللسة املعقودة يف 

ونظرت اللجنة يف تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف استناداً إىل املعلومات املتاحة من               )١٦(
  :مصادر عديدة جديرة بالتصديق والثقة تشمل ما يلي

تقريرا جلنة التحقيق الدولية بشأن اجلمهورية العربية السورية املقـدمان إىل             )أ(  
  ؛)A/HRC/19/69 وA/HRC/S-17/2/Add.1(جملس حقوق اإلنسان 

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالـة حقـوق              )ب(  
  ؛)A/HRC/18/53(اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية 

النداءات العاجلة املوجهة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة            )ج(  
الفريق العامـل املعـين     و االحتجاز التعسفي ب أي الفريق العامل املعين      ،اإلنسانجمللس حقوق   

 أو غري الطوعي واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة  القسري حباالت االختفاء
الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان واملقـرر اخلـاص               

لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة       مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ا        املعين
)UA G/SO 218و G/SO 217/1و G/SO 214 (76-17)و G/SO 214 (107-109)(24-53) 214 و (

ورسالة االدعاء املرسلة من املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات              
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ب وغريه مـن ضـروب املعاملـة        موجزة أو تعسفاً ومن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذي        
  ؛)G/SO 214 (53-24) وG/SO 214 (33-27)(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  أو

تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل بشأن اجلمهوريـة            )د(  
  ؛)A/HRC/19/11الوثيقة (العربية السورية 

طفل بشأن التقريرين الدوريني الثالـث      للجنة حقوق ال  املالحظات اخلتامية     )ه(  
والرابع للجمهوريـة العربيـة الـسورية املقـدمني مبوجـب اتفاقيـة حقـوق الطفـل                 

)CRC/C/SYR/CO/3-4(؛  
التقارير العامة املقدمة من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة واملنظمـات            )و(  

  .احلكومية غري
دة يف القرارات التالية بشأن احلالـة يف        أيضاً باملعلومات الوار   علماً   وأحاطت اللجنة   )١٧(

  :الدولة الطرف
  ؛٦٦/١٧٦ و٦٦/٢٥٣قرارا اجلمعية العامة   )أ(  
  ؛)٢٠١٢(٢٠٤٢و) ٢٠١٢(٢٠٤٣قرارا جملس األمن   )ب(  
قرارات جملس حقوق اإلنسان مبا فيها القرارات الصادرة يف ثالث دورات             )ج(  
  .١٦/١- ودإ١٧/١- ودإ١٨/١- ودإ١٩/١ و١٩/٢٢: استثنائية

  دواعي القلق الرئيسية  -جيم    
يساور اللجنة قلق شديد إزاء االدعاءات املتسقة املوثوق هبـا واملوثقـة واملؤيَّـدة                )١٨(

اليت تشري إىل انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية ألحكام االتفاقية مرتكبـة يف حـق               باألدلة
الدولة الطرف ومليشيات   السكان املدنيني يف اجلمهورية العربية السورية من جانب سلطات          

  .تعمل بتحريض من هذه السلطات أو مبوافقتها أو برضاها) مثل الشبيحة(
وتأخذ اللجنة يف حسباهنا ما خلصت إليه جلنة التحقيق الدولية بـشأن اجلمهوريـة                )١٩(

لالعتقاد بـأن   العربية السورية من وجود جمموعة موثوقة من األدلة اليت توفر أسباباً معقولة             
ن يف أعلى مستويات احلكومـة، يتحملـون        و ضباط قيادة ومسؤول   هم في مبن"اً بعينهم،   أفراد

" املسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى حلقـوق اإلنـسان            
)A/HRC/19/69   مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق     أيضاً ببيان    علماً   وحتيط). ٨٧، الفقرة

سـكان القـرى    ن قتل   إ: " وقالت فيه ما يلي    ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٧ الذي صدر يف     اإلنسان
ضـد  يف محص بسوريا قد يـشكل جـرائم          ةولاحلمتعمد يف منطقة     امببشكلٍ عشوائي ور  

  .)١١("غريها من أشكال اجلرمية الدولية اإلنسانية أو

__________ 

، ٢٠١٢مايو  /يار أ ٢٧، جنيف،   " إىل جرائم دولية   ترقىالقتل يف احلولة قد     أعمال  تقول بيالي إن    : سوريا" )١١(
 .www.ohchr.org :بيان متاح على املوقع اإللكتروين التايل
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 وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء انتشار وتواصل انتهاكات االتفاقية وحدوثها الذي             )٢٠(
  :يفند يف الدولة الطرف حسبما تؤكده التقارير املشار إليها أعاله مل

انتشار اللجوء إىل ممارسات التعذيب واملعاملة القاسية والالإنـسانية الـيت             )أ(  
يتعرض هلا احملتجزون واألفراد املشتبه مبشاركتهم يف املظاهرات والصحفيون واملدونون علـى   

 ١١ و ٢املواد  ( واجلرحى أو املصابون والنساء واألطفال       اإلنترنت واملنشقون عن قوات األمن    
  ؛)١٦ و١٣و

اللجوء املعتاد إىل ممارسات التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية كـأداة            )ب(  
تبدو متعمدة وجزءاً من سياسة الدولة لبث الرعب وختويف السكان املـدنيني وتـرويعهم              

رف التام لطلبات اهليئـات الدوليـة الرمسيـة         وجتاهل سلطات الدولة الط   ) ١٦ و ٢املادتان  (
   ؛)٢املادة (واخلرباء الدوليني بوقف تلك االنتهاكات 

التقارير الواسعة النطاق عن العنف اجلنـسي الـذي يرتكبـه موظفـون               )ج(  
   ؛)١٦ و٢املادتان (سيما ضد احملتجزين الذكور واألطفال  حكوميون وال

اليت ترتكبها السلطات السورية علـى      االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل       )د(  
نطاق واسع، مبا فيها تعذيب األطفال وإساءة معاملتـهم وقتلـهم يف أثنـاء املظـاهرات                

  واحتجازهم بشكل تعسفي؛
تتجـاوز    طفالً، بعضهم ال٤٧يقل عن  التقارير اليت تشري إىل اختفاء ما ال       )ه(  
  ؛)١٦املادة  ( سنة وقد يرجع اختفاؤهم إىل تاريخ احتجازهم١٥أعمارهم 
ظروف االحتجاز القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبا يف ذلـك اكتظـاظ               )و(  

  ؛)١٦ و١١املادتان (املرافق 
التبليغ عن وجود أماكن احتجاز سرية وعن عدم متكن جهـات الرصـد               )ز(  

ومراكز االحتجـاز الـسرية     . واملنظمات الدولية والوطنية يف الوصول إىل أماكن االحتجاز       
حمالة إىل حاالت تعذيب وسوء معاملة       شكل يف حد ذاهتا خرقاً ألحكام االتفاقية وتؤدي ال        ت

  ؛)١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (خمالفة لالتفاقية 
شن هجمات واسعة النطاق من جانب قوات األمن على السكان املـدنيني        )ح(  

 مـوجزة مبـا فيهـا       يف مجيع أحناء البلد ما أسفر عن العديد من حاالت اإلعدام بإجراءات           
قتل املسنني والنساء واألطفال الذين حياولون الفرار من اهلجمات على املدن والقرى             حاالت

  ؛)٢املادة (
 يف احلولـة    ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٥وقوع األحداث املروعة واملأساوية يف        )ط(  

 طفالً على األقل دون العاشرة من العمر نتيجـة   ٣٤ شخص منهم    ١٠٠حيث قتل أكثر من     
  ؛)٢املادة (جمة عشوائية شنت على القرية هل
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االستخدام املفرط للقوة، وخباصة استخدام األسلحة الفتاكة الثقيلة ضـد            )ي(  
املتظاهرين املشاركني يف مظاهرات سلمية واالستخدام املتواصل للقصف املدفعي للمنـاطق           

ختلفة والطـابع   السكنية من جانب وحدات تابعة للقوات املسلحة السورية وقوات األمن امل          
املنسق هلذه االعتداءات مبا يف ذلك هدم املنازل وتدمريها عمداً كوسيلة لالنتقام أو املعاقبـة               

  ؛)١٦ و٢املادتان (
شن محالت مدامهة منتظمة من جانب قوات األمن داخـل املستـشفيات              )ك(  

ساعدة الطبيـة  للبحث عن املتظاهرين اجلرحى وقتلهم وحرمان احملتجني اجلرحى املعتاد من امل 
  ؛)١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (ما تسبب أحياناً يف وفاة أشخاص 

قتل الصحفيني واحملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني يف جمال            )ل(  
  ؛)١٦ و١٣ و٢املواد (حقوق اإلنسان 

انتشار حماوالت إخفاء أعمال القتل اليت ترتكبها قوات األمن مبا يف ذلـك               )م(  
  ؛)١٣ و١٢املادتان (م القبور اجلماعية استخدا

انتشار التوقيف التعسفي وغري املشروع وما يعقبه من احتجاز غري مشروع             )ن(  
  ؛)١٦ و٢املادتان (للسكان املدنيني مبن فيهم املسنون واألطفال والنساء 

 مـن   ١٧ الذي يعدل املـادة      ٥٥/٢٠١١بدء نفاذ املرسوم التشريعي رقم        )س(  
 للسماح باحتجاز املشتبه فيهم ملـدة       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١ت اجلنائية يف    قانون اإلجراءا 

 يوماً كحد أقصى رهن التحقيق واسـتجواب املـشتبه يف           ٦٠سبعة أيام قابلة للتمديد حىت      
  ؛)١٦ و٢املادتان (ارتكاهبم جرائم معينة 

حاالت التوقيف التعسفي غري املعترف هبا رمسياً وعزل املشتبه فـيهم عـن        )ع(  
لعامل اخلارجي يف كثري من األحيان دون إعالم أسـرهم بتـوقيفهم أو مبكـان وجـودهم              ا
  ؛)١٦ و٢ املادتان(

التقارير العديدة عن حاالت االختفاء القسري ووفـاة احملتجـزين أثنـاء              )ف(  
  ؛)١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (احتجازهم نتيجة لشدة تعذيبهم 

ين شاركوا أو سـامهوا يف تنظـيم        حاالت التوقيف التعسفي للناشطني الذ      )ص(  
املتظاهرين والذين وردت أمساؤهم يف قوائم قوات األمن؛ والتوقيف التعسفي ألسر األشخاص  

  ؛)١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (ومعارفهم كتدبري للتخويف والعقاب طلوبني امل
تواصل منح أفراد قوات األمن احلصانة من املالحقة القضائية مـا يـشجع               )ق(  
تهاك واإلفالت من العقاب املستمرة منذ فترة طويلة حسبما يتبني مـن اسـتمرار              ثقافة االن 

 ٦٩ واملرسوم رقـم     ١٩٦٩يناير  / الصادر يف كانون الثاين    ١٤سريان املرسوم التشريعي رقم     
  ).١٣ و١٢املادتان  (٢٠٠٨سبتمرب /الصادر يف أيلول
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ل بأفعال التعذيب واملعاملة    ويساور اللجنة أيضاً قلق شديد ملا تلقته من ادعاءات تتص           )٢١(
القاسية والالإنسانية وحاالت اإلعدام بإجراءات موجزة وعمليات االختطاف اليت ارتكبتـها           

  .مجاعات املعارضة املسلحة

  التوصيات  -دال    
تكرر اللجنة توصـياهتا الـسابقة املوجهـة إىل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                 )٢٢(
)CAT/C/SYR/CO/1 (ي األول حيث تدعوها إىل ما يليعقب تقريرها الدور:  

لبس فيه، على الطابع املطلق حلظـر التعـذيب          إعادة التأكيد، بوضوح ال     )أ(  
ملمارسات التعذيب الواسعة النطاق واملنهجية وخباصة ممارسات قوات األمن         اً  ووضع حد فور  

وإدانتها علناً، مع توجيه حتذير واضح مؤداه أن أي شخص يرتكب مثـل هـذه األفعـال                 
يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر يف ممارسة التعذيب سيكون مسؤوالً مسؤولية شخصية              أو

  أمام القانون عن هذه األفعال وسيخضع للمالحقة اجلنائية والعقوبات املناسبة؛
اختاذ تدابري صارمة على وجه السرعة إللغاء املراسيم اليت متنح احلصانة من              )ب(  

ثناء اخلدمة، وهو ما يفضي من الناحيـة العمليـة إىل ظـاهرة             املساءلة عن اجلرائم املرتكبة أ    
اإلفالت من العقاب على أفعال التعذيب اليت يرتكبـها أفـراد أجهـزة األمـن وأجهـزة                 

  االستخبارات والشرطة؛
إنشاء نظام وطين مستقل لرصد مجيع أماكن االحتجاز وتفتيشها بـصورة             )ج(  

سيما بالسماح للمكلفني بعمليات الرصد علـى        فعالة ومتابعة نتائج هذا الرصد املنهجي وال      
املستويني الوطين والدويل بإجراء زيارات منتظمة ومفاجئة ملنع التعذيب وغريه من ضـروب             

  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
اإلفراج عن مجيع األشخاص احملتجزين تعسفاً وضمان عدم احتجـاز أي             )د(  

احتجاز سري خيضع للسيطرة الفعلية لسلطات الدولة حبكم الواقع والتحقيق     شخص يف مرفق    
يف مسألة وجود هذه املرافق والكشف عنها وعن السلطة اليت تقف وراء إنـشائها وطريقـة    

  معاملة احملتجزين فيها والعمل فوراً على إغالق مجيع هذه املرافق؛
الت االختفاء القـسري    التحقيق على وجه السرعة يف كل قضية تتعلق حبا          )ه(  

  املبلغ عنها وإبالغ نتائج التحقيقات إىل أسر األشخاص املفقودين؛
الوقف الفوري جلميع االعتداءات على الصحفيني واملدافعني عن حقـوق            )و(  

اإلنسان واملناصرين هلا واختاذ كل التدابري الالزمة لضمان محاية مجيع األشخاص، مبن فـيهم              
اإلنسان، من أي ترهيب أو عنف نتيجة ألنـشطتهم وتطبيـق           القائمون على رصد حقوق     

ضمانات حقوق اإلنسان، لكفالة التحقيق الفوري والرتيه والفعال يف هذه األفعال وحملاكمة            
  مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفري سبل اجلرب، مبا يف ذلك التعويض، للضحايا؛

ة املعاملة ويـشمل    اختاذ تدابري احلماية فوراً جلميع ضحايا التعذيب وإساء         )ز(  
ذلك إتاحة احلصول بسرعة على الرعاية الطبية ومنح مجيع هؤالء الضحايا اجلرب مبا يف ذلـك     

  . التعويض املنصف والكايف وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن



A/67/44 

221 GE.12-44490 

وعالوة على ذلك، تشدد اللجنة بصورة ملحة، بـالنظر إىل انتـهاكات االتفاقيـة        )٢٣(
يت تتواصل بال هوادة، على ضرورة اضطالع اجلمهورية العربيـة          بشكل مستفيض وال   املوثقة

  :مبا يلي السورية
الوفاء على الفور بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية املتمثلة يف وقاية ومحاية مجيـع              )أ(  

األفراد اخلاضعني لواليتها من ممارسات التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية             
جيوز التذرع بـأي ظـروف       وتذكر اللجنة يف هذا الصدد بأنه ال      . و املهينة أو الالإنسانية أ  

استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أم هتديداً باحلرب أم عدم استقرار               
  سياسي داخلي أم أي حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب؛

سـيما املتظـاهرين      سكاهنا وال  وضع حد فوري جلميع االعتداءات على       )ب(  
املساملني والنساء واألطفال واملسنني؛ وضمان وقف كل األفعال اليت تنتهك االتفاقية؛ ووقف            
االنتهاكات اجلسيمة واملتواصلة على نطاق واسع حلقوق اإلنسان جلميع األشخاص اخلاضعني          

ألساسية حلياة اإلنسان   لواليتها وخصوصاً احلرمان املنهجي يف بعض املناطق من املقتضيات ا         
  مثل الغذاء واملاء والرعاية الطبية؛

إنشاء جلنة مستقلة مبساعدة اجملتمع الدويل تعىن بـالتحقيق يف االدعـاءات              )ج(  
اخلطرية املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها قوات األمن واجلماعات املـسلحة            

 أو برضاها؛ ووقف أفراد قوات األمن الذين        العاملة حتت إشراف سلطات الدولة أو مبوافقتها      
توجد ادعاءات موثوقة بانتهاكهم حقوق اإلنسان عن العمل ريثمـا تـستكمل عمليـات              
التحقيق؛ وضمان عدم تعرض املتعاونني من األفراد أو اجلماعات مع جلنـة التحقيـق ألي               

  أعمال انتقامية أو لسوء املعاملة أو للتخويف نتيجة هلذا التعاون؛
ضمان إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وشاملة يف ادعاءات اإلعدام بإجراءات            )د(  

موجزة واالختفاء القسري والتوقيف واالحتجاز التعسفيني والتعذيب أو املعاملة أو العقوبـة            
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على أيدي موظفي الدولة أو عناصر فاعلة غري تابعة للدولـة                

ني أمام حماكم مستقلة ونزيهة تفي باملعايري الدوليـة للمحاكمـة العادلـة             وحماكمة املسؤول 
وينبغي أن تشمل مالحقة أفراد قوات األمن املتورطني يف         . خلطورة جرائمهم  وفقاً   ومعاقبتهم

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واجلرائم ضد اإلنسانية املدعى ارتكاهبا إجراء حتقيقات           
  .ات سلسلة القيادةتستثين أعلى مستوي ال
وهتيب اللجنة بسلطات اجلمهورية العربية السورية أن تكف عن خرقهـا الواضـح               )٢٤(

وتطلب من الدولة الطرف وضع حد ملمارساهتا احلاليـة الـيت           . لاللتزامات مبوجب االتفاقية  
ميكن قبوهلا على اإلطالق وتنفيذ برنامج فوري وصـارم لـضمان            تنتهك االتفاقية واليت ال   

وحتقيقاً لـذلك، تطلـب     . سيما بالتعاون الفوري واملباشر مع اللجنة      متثال لالتفاقية، ال  اال
 من االتفاقية، من اجلمهورية العربية الـسورية أن  ١٩ من املادة   ١اللجنة، عمالً بنهاية الفقرة     

، تقرير متابعة خاصاً عـن التـدابري        ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١تقدم إليها، يف موعد أقصاه      
  .فيذ التوصيات املذكورة أعالهاملتخذة لتن
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  متابعة املالحظات اخلتامية بشأن تقارير الدول األطراف  - رابعاً  
معلومات عن ردود املتابعة الواردة من الدول األطـراف وعـن           يقدم هذا الفصل      -٦٨

 من االتفاقية، مبا يف ذلـك       ١٩أنشطة املقررة املعنية مبتابعة املالحظات اخلتامية مبوجب املادة         
 / حزيـران  ١وقد مت حتديث هذه املعلومات إىل غاية        . ء املقررة بشأن نتائج هذا اإلجراء     آرا

  . ، موعد انتهاء الدورة الثامنة واألربعني للجنة٢٠١٢يونيه 
وصفاً لإلطار الذي    )١٢(٢٠٠٦-٢٠٠٥وقدمت اللجنة يف تقريرها السنوي لعامي         -٦٩

وقـدمت  . ى تقارير الدول األطـراف    وضعته للمتابعة عقب اعتماد املالحظات اخلتامية عل      
اللجنة يف تقاريرها للسنوات الالحقة معلومات عن جتربتها يف تلقي املعلومات املتعلقة بتدابري             

  .٢٠٠٣مايو /املتابعة اليت اختذهتا الدول األطراف منذ بدء العمل باإلجراء يف أيار
 مبتابعـة املالحظـات     لنظامها الداخلي، منصب املقرر املعين     وفقاً   وأنشأت اللجنة،   -٧٠

 من االتفاقية وعيَّنت السيدة فيليس غايري لشغل ذلـك          ١٩اخلتامية املوضوعة مبوجب املادة     
 تشرين  -أكتوبر  /تشرين األول (ويف الدورتني السابعة واألربعني والثامنة واألربعني       . املنصب
مت املقررة للجنة   ، قدّ ) على التوايل  ٢٠١٢يونيه  / حزيران -مايو  / وأيار ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  .تقريراً مرحلياً عن نتائج هذا اإلجراء
ويف اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة طرف، حتدد اللجنة دواعـي القلـق                -٧١

وتساعد اللجنـة بـذلك   . أو سوء املعاملة  /وتوصي بتدابري حمددة بغية منع أعمال التعذيب و       
قضائية واإلدارية الفعالة وغريها من التدابري      الدول األطراف على حتديد التدابري التشريعية وال      

  .من أجل جعل قوانينها وممارساهتا موافقة لاللتزامات الناشئة عن االتفاقية
ووفقاً لإلجراء الذي أنشئ بشأن املتابعة، حددت اللجنة عدداً من توصـياهتا الـيت                -٧٢

. ون سنة واحـدة وجهتها لكل دولة طرف على أهنا تستدعي تقدمي معلومات إضافية يف غض     
وحددت اللجنة توصيات املتابعة هذه ألهنا توصيات جادة ووقائية وُيعتقد أن إجنازها ممكـن              

والدول األطراف مدعوة إىل تقدمي معلومات يف غضون سنة بـشأن           . يف ظرف سنة واحدة   
 يف  وهذه التوصيات اليت تتطلب املتابعة    . التدابري املتخذة لوضع توصيات املتابعة موضع التنفيذ      

غضون سنة واحدة مدرجة بشكل حمدد يف فقرة ترد يف هناية كل جمموعة من املالحظـات                
  .اخلتامية
 وحىت هناية الـدورة     ٢٠٠٣مايو  /ومنذ أن أُنشئ اإلجراء يف الدورة الثالثني يف أيار          -٧٣

 تقريـًرا   ١٢٦، استعرضت اللجنـة     ٢٠١٢يونيه  / حزيران -مايو  /وأيارالثامنة واألربعني يف    
 ٩٩عدد الدول األطراف    (من الدول األطراف وتوصلت بشأهنا إىل توصيات باملتابعة         مقدمة  

__________ 

 ).A/61/44 (٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم  )١٢(
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 من الدول األطراف    ١٠٩ومن أصل   . )١٣() دولة خضعت لالستعراض مرتني    ٢٧دولةً، منها   
، وهـو   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها املتعلقة باملتابعة حبلول           

 يف املائـة مـن معـدل        ٦٨ تقريراً، أي بواقع     ٧٤رير، تلقت اللجنة    تاريخ اعتماد هذا التق   
 دولة قـد قـدمت بعـد        ٣٣تكن    مل ،٢٠١٢يونيه  / حزيران ١وحىت  . االستجابة اإلمجايل 

) الدورة اخلامسة واألربعون  (معلومات بشأن املتابعة كان قد حل موعد تقدميها، وهي إثيوبيا           
 وإندونيـسيا ) الدورة اخلامسة واألربعـون   (ادور  وإكو) الدورة الرابعة واألربعون   (ألردنوا
) الدورة السادسة واألربعون   (آيرلنداو) الدورة الرابعة والثالثون   (وأوغندا) الدورة األربعون (

الـدورة   (وبورونـدي ) الدورة التاسعة والثالثون   (وبنن) الدورة الثانية والثالثون   (وبلغاريا
الـدورة الـسادسة    (وتركمانـستان   ) ة والثالثون الدورة السادس  (وبريو) السابعة والثالثون 

ومجهورية ) الدورة السادسة والثالثون   (وتوغو) الدورة الثانية واألربعون   (وتشاد) واألربعون
) الـدورة الثالثـون    (ومجهورية مولـدوفا  ) الدورة اخلامسة والثالثون   (الكونغو الدميقراطية 

الـدورة   (والسلفادور) الدورة األربعون  (اوزامبي) الدورة السابعة والثالثون   (وجنوب أفريقيا 
الدورة الـسابعة   (وطاجيكستان  ) الدورة السادسة واألربعون  (وسلوفينيا  ) الثالثة واألربعون 

) الـدورة الـسادسة واألربعـون      (انلندوف) الدورة السادسة واألربعون  (غانا  و) والثالثون
الدورة اخلامسة   (وكمبوديا) لثالثونالدورة الرابعة واألربعون والدورة احلادية وا      (والكامريون

الـدورة  (الكويت  و) الدورة األربعون  (وكوستاريكا) واألربعون والدورة احلادية والثالثون   
الـدورة اخلامـسة    (ومنغوليـا   ) الدورة الثامنة والثالثون  (ولكسمربغ  ) السادسة واألربعون 

ورة الـسادسة   الـد (ومونـاكو   ) الدورة السادسة واألربعـون   (وموريشيوس  ) واألربعون
) الدورة الثانيـة واألربعـون    (وهندوراس) الدورة الثانية واألربعون   (ونيكاراغوا) واألربعون
 ٣٣  لوكما يتبّين من هذه القائمة، فإن الدول األطراف ا        ). الدورة الرابعة واألربعون   (واليمن
 تنتمـي   ٢٠١٢ه  يوني/ حزيران ١تقدم أية معلومات يف إطار إجراء املتابعة حىت تاريخ            مل اليت

  .إىل مناطق العامل كافة
وُتوّجه املقررة رسائل تذكري تطلب فيها املعلومات املتأخرة إىل كل دولة من الدول               -٧٤

وميكن االطالع علـى حالـة   . اليت حل موعد تقدمي معلومات املتابعة اخلاصة هبا ومل تقدمها    
وكانـت  . ويب التابعة للجنة  متابعة املالحظات اخلتامية على اجلدول املتاح على صفحات ال        

، صفحة مستقلة خاصة باملتابعة على الشبكة على العنوان         ٢٠١٠اللجنة قد أنشأت، يف عام      
وُتنـشر ردود   . (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/follow-procedure.htm): التايل

 إىل الـدول    الدول األطراف على هذه الصفحة، شأهنا شأن الرسائل املوجهة مـن املقـررة            
  .األعضاء وأية مسامهات متعلقة باملتابعة ترد من منظمات غري حكومية

__________ 

هورية التشيكية، اجلمهوريـة العربيـة      أذربيجان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، اجلم        )١٣(
السورية، مجهورية مولدوفا، سري النكا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، فنلندا، الكامريون، كمبوديا،            

 .كندا، كولومبيا، التفيا، ليتوانيا، املغرب، موناكو، النمسا، نيوزيلندا، اليمن، اليونان
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يتـصل   فيمـا وتعرب املقررة عن تقديرها للمعلومات اليت قدمتها الدول األطراف            -٧٥
إضافةً إىل ذلك، قّيمت املقررة الـردود  . بالتدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية  

 ملعرفة إن كانت املسائل اليت حددهتا اللجنة للمتابعة قد عوجلت مجيعهـا، وهـل               اليت تلقتها 
وترّد كل . استجابت املعلومات املقدمة لقلق اللجنة، وهل حيتاج األمر إىل مزيد من املعلومات

ومىت كانت هنـاك    . رسالة بالتحديد وبالتفصيل على املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف        
 املعلومات، تتوجه املقررة خطياً إىل الدولة الطرف املعنية بطلبات حمـددة        حاجة إىل مزيد من   

 دولة طرفاً توضيحات إضافية     ٢٣وحىت حينه، قدمت    . للحصول على مزيد من اإليضاحات    
تقدم معلومات املتابعة على اإلطالق، فإن        مل يتعلق بالدول اليت   فيماو. على هذه الطلبات  اً  رد

  . املعلومات املتأخرةاملقررة تطلب منها تقدمي
وتعرب املقررة عن تقديرها أيضاً للمعلومات املقدمة مبوجب إجراء املتابعـة مـن               -٧٦

. منظمات غري حكومية وجمموعات أخرى من اجملتمع املدين تنشط يف جمال حقوق اإلنـسان             
 ١٩  به املصادر تقارير متابعـة تتعلـق        ، تلقت اللجنة من هذ    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١وحىت  

  .طرفاً لةدو
ومبا أن التوصيات املوجهة إىل كل دولة طرف ُتصاغ على حنو يعكس احلالة اخلاصة                -٧٧

بذلك البلد، فإن ردود املتابعة من الدول األطراف والرسائل املوجهة من املقررة لطلب املزيد              
ا ومن بني املواضيع اليت جرى التطرق هل      . من اإليضاحات تتطرق جملموعة واسعة من املواضيع      

يف الرسائل املوجهة إىل الدول األطراف لطلب املزيد من املعلومات هناك عدد من املـسائل               
وقد جرى التشديد على عدد من املسائل ليس        . احملددة اليت تعد أساسية لتنفيذ التوصية املعنية      

ُتعترب مع ُتعاجل و  ملفقط لتسليط األضواء على املعلومات املقدمة، وإمنا أيضاً إلبراز املسائل اليت
ذلك أساسية بالنسبة إىل عمل اللجنة اجلاري لتحقيق الفعالية يف اختـاذ التـدابري الوقائيـة                

  .واحلمائية للقضاء على التعذيب وسوء املعاملة
وخالل الفترة قيد االستعراض، أرسلت املقررة رسائل تـذكري إىل إثيوبيـا واألردن               -٧٨

انستان وتركيا وسلوفينيا وسويسرا وغانا وفرنسا       والبوسنة واهلرسك وتركم   آيرلنداوإكوادور و 
  . وفنلندا والكامريون وكمبوديا والكويت ومنغوليا وموريشيوس وموناكو والنمسا واليمن

يتعلـق   فيمـا واستمرت املقررة يف موافاة اللجنة باالستنتاجات اليت توصلت إليها            -٧٩
والحظت أن مواضيع املتابعة . ة واألربعنيبإجراء املتابعة يف الدورتني السابعة واألربعني والثامن

 هي، حسب الترتيب، ٢٠٠٣األكثر تناوالً منذ أن بدأت اللجنة عملها بإجراء املتابعة يف عام     
 يف املائة من الدول األطـراف       ٨٠(إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة      ) أ: (املواضيع التالية 

 يف  ٦٠(التعذيب وسوء املعاملة ومعاقبتهم     حماكمة مرتكيب أفعال    ) ب(؛  )اليت حبثت تقاريرها  
كفالة احلـق يف    ) د(؛  ) يف املائة  ٥٥(كفالة احترام الضمانات القانونية األساسية      ) ج(؛  )املائة

تقـدمي  ) و(؛  ) يف املائة  ٤٠(التدريب والتوعية   ) ه(؛  ) يف املائة  ٤٣(رفع شكوى والنظر فيها     
ويف ضوء هـذه االسـتنتاجات،      . )يف املائة  ٣٩(اجلرب والتعويض، مبا يف ذلك إعادة التأهيل        
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والعدد املتزايد للمواضيع اليت حددهتا اللجنة لتكون حمل متابعة من قبل الـدول األطـراف،               
اقترحت املقررة أن تنظر اللجنة يف قصر البنود املتصلة باملتابعة على املواضيع الثالثة األوىل اليت        

حىت تعطي للدول   ) ت والضمانات القانونية  أي التحقيقات واحملاكما   (٢٠٠٣ نشأت منذ عام  
عن اإلجراء وتربز مدى تأكيد اللجنة علـى        اً  وأكثر وضوح اً  األطراف صورة أكثر انسجام   

  .املسائل امللحة
مـن  اً ومتزايداً كبرياً وتبعاً لالقتراح الذي تقدمت به املقررة واملناقشة اليت تناولت عدد      -٨٠

ل متابعة من قبل الدول األطراف، اعتمدت اللجنة إجـراء          املسائل اليت حددهتا اللجنة لتكون حم     
، ٢٠١١نوفمرب / وابتداًء من مطلع تشرين الثاين.اًيرمي إىل جعل إجراء املتابعة أكثر تركيزاً جديد

ة طلبت فيها من الدولة الطرف املعنية أن تقدم، يف غضون سنة، معلومـات  رأدرجت اللجنة فق 
كفالة أو تعزيز الضمانات    ) أ: (يات اللجنة املتعلقة باملسائل التالية    عن التدابري املتخذة لتنفيذ توص    

إجراء حتقيقات فوريـة ونزيهـة وفعالـة؛        ) ب(القانونية لألشخاص احملرومني من حريتهم؛      
حماكمة مرتكيب أفعال التعذيب وسوء املعاملة ومعاقبتهم، على النحو املذكور يف املالحظات  )ج(

وإضافةً إىل ذلك، قد ُيطلَب إىل الدولة الطرف املعنية         . للمتابعةاً  لوباخلتامية، مىت كان ذلك مط    
أن تقدم معلومات متابعة تتعلق بأية مسائل أخرى حتددها اللجنة يف املالحظات اخلتامية، مبا يف               

وحبسب احلالة اخلاصة اً ذلك إتاحة سبل التظلم واجلرب للضحايا، إذا اعتربت اللجنة ذلك ضروري     
  .ة الطرفيف تلك الدول

ويف الدورتني السابعة واألربعني والثامنة واألربعني أيضاً، قدمت املقررة نتائج دراسة             -٨١
وعلى عكـس   . جتريبية استخدم فيها نظام التنقيط املزدوج لتقييم الردود بشأن إجراء املتابعة          

فـرد  نظام التنقيط الذي تستخدمه هيئة أخرى من هيئات املعاهدات، حيث يقرن تنقيطها امل            
ومعرفـة إن كانـت   ) ب(معرفة إن كانت املعلومات اليت طلبتها اللجنة قد قدمت،  ) أ(بني  

التوصيات اليت قدمتها اللجنة قد نفذت، استخدمت الدراسة التجريبيـة للجنـة مناهـضة              
وهذا النظام للتنقيط املزدوج ميكّن اللجنة من التمييز بني الدولة          . التعذيب نظام تنقيط مزدوج   

يت تقدم كماً كبرياً من املعلومات ولكن تنفذها التوصيات قاصر إىل حـد كـبري               الطرف ال 
 واعتربت املقررة يف الدراسة التجريبيـة       .اًوالدولة الطرف اليت تنفذ التوصيات بشكل ملموس      

. أن نظام التنقيط املزدوج يعكس بصورة أدق أداء الدولة الطـرف إزاء توصـيات املتابعـة        
  . استخدام هذا النهجوستجرى دراسة أخرى بشأن

 ١ويورد اجلدول أدناه معلومات مفصلة عن الردود املتعلقة بإجراء املتابعـة حـىت                -٨٢
ويتضمن اجلـدول   . ، وهو تاريخ اختتام الدورة الثامنة واألربعني للجنة       ٢٠١٢يونيه  /حزيران

إن أيضاً إشارات إىل تواريخ تقدمي تعليقات الدول األطراف علـى املالحظـات اخلتاميـة،               
  .وجدت، وأي إجراء تتخذه اللجنة
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     / إىل حزيران  ٢٠٠٣مايو  /إجراء متابعة االستنتاجـات والتوصيـات من أيار         
  *٢٠١٢يونيه 

  )٢٠٠٣مايو /أيار(الدورة الثالثون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
 ٢١(طلب مزيد من التوضيح     

  )٢٠٠٦أبريل /نيسان
  ٢٠٠٤يوليه / متوز٧

CAT/C/CR/30/RESP/1  
  أذربيجان  ٢٠٠٤مايو /أيار

ــذكري   ــالة ت  / آذار٧(رس
  )٢٠٠٦مارس 

  مجهورية مولدوفا  ٢٠٠٤مايو /أيار  

  )٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة احلادية والثالثون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
 احملدد لتقدمي التاريخ

  الدولة الطرف  املعلومات
 / نيسان ٢٨(رسالة تذكري   

  )٢٠٠٦أبريل 
  كمبوديا  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين  -

 / شباط ١٧(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٦فرباير 

  الكامريون  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين  -

 / شباط ١٧(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٦فرباير 

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٧مايو /أيار ٢(

 ٢٠٠٦مارس / آذار٢٤
CAT/C/COL/CO/3/Add.1  

 ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٦
CAT/C/COL/CO/3/Add.2  

  كولومبيا  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

  طلب مزيد من التوضيح
  )٢٠٠٦أبريل / نيسان٢١(

  املعلومات قيد االستعراض

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣
CAT/C/CR/31/RESP/1 

  ٢٠٠٧مايو / أيار١٤
CAT/C/LVA/CO/1/Add.1  

  التفيا  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٦أبريل / نيسان٢١(

طلب مزيد مـن التوضـيح      
أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٧(

٢٠٠٨(  

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٧
CAT/C/CR/31/5/RESP/1 

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥
CAT/C/LTU/CO/1/Add.2 

  ليتوانيا  ٢٠٠٤ نوفمرب/تشرين الثاين

  
  

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
CAT/C/CR/31/2/Add.1 

  املغرب  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

__________ 

 مـن االتفاقيـة بوصـفها       ١٩ من املـادة     ٣ألطراف مبوجب الفقرة    يشار إىل التقارير املقدَّمة من الدول ا        *  
  .١٩ من املادة ٤وُتدرج يف التقرير احلايل عمالً بالفقرة " تعليقات"
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  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
 احملدد لتقدمي التاريخ

  الدولة الطرف  املعلومات
  

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٦مايو / أيار١٠(

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠١١مارس / آذار١٧(

  ٢٠٠٦أغسطس / آب٢
CAT/C/MAR/CO/3/Add.2  

  
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣٠

CAT/C/MAR/CO/3/Add.3  
طلب مزيد من التوضـيح     

  )٢٠٠٦أبريل / نيسان٢١(
  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٢

CAT/C/CR/31/4/Add.1 
  اليمن  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

  )٢٠٠٤مايو /أيار(الدورة الثانية والثالثون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
 من التوضـيح    طلب مزيد 

أكتوبر / تشرين األول  ٣٠(
٢٠٠٦(  

 ٣(طلب مزيد من التوضيح     
  )٢٠١١مايو /أيار

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٤
CAT/C/CR/32/7/RESP/1  

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥
CAT/C/DEU/CO/3/Add.1  

  أملانيا  ٢٠٠٥مايو /أيار

 / شباط ١٧(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٦فرباير 

  بلغاريا  ٢٠٠٥مايو /أيار  -

ن التوضـيح   طلب مزيد م  
  )٢٠٠٦مايو / أيار١٦(

 ٦(طلب مزيد من التوضيح     
  )٢٠١١مايو /أيار

  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥
CAT/C/CZE/CO/3/Add.1  

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٤
CAT/C/CZE/CO/3/Add.2 

 اجلمهورية التشيكية  ٢٠٠٥مايو /أيار

 / شباط ١٧(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٦فرباير 

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٨مايو /يار أ١٥(

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢
CAT/C/38/CRP.4 

  شيلي  ٢٠٠٥مايو /أيار

 / شباط ١٧(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٦فرباير 

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٨مايو / أيار١٣(

  املعلومات قيد االستعراض

  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٢
CAT/C/HRV/CO/3/Add.1  

  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦
CAT/C/HRV/CO/3/Add.2  

  كرواتيا  ٢٠٠٥مايو /أيار

 / شباط ١٧(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٦فرباير 

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٨مايو / أيار١٥(

  ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠
CAT/C/MCO/CO/4/Add.1 

  موناكو  ٢٠٠٥مايو /أيار
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  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
  
  

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٧مايو / أيار١٤(

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٩
CAT/C/CR/32/4/RESP/1 

  :اتالتعليق
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩

CAT/C/NZL/CO/3/Add.2 

  نيوزيلندا  ٢٠٠٥مايو /أيار

  )٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة الثالثة والثالثون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
طلب مزيد من التوضـيح     

  )٢٠٠٧مايو / أيار١١(
  ٢٠٠٦فرباير /شباط ٢

CAT/C/ARG/CO/4/Add.1 
  األرجنتني  ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

 / شباط ١٧(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٦فرباير 

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩(

  املعلومات قيد االستعراض

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٤
CAT/C/GBR/CO/4/Add.1  

  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٥
CAT/C/GBR/CO/4/Add.2 

 اململكة املتحدة   ٢٠٠٥نوفمرب /ن الثاينتشري
لربيطانيا العظمى  

   الشماليةآيرلنداو

 / شباط ١٧(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٦فرباير 

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٨مايو / أيار١٥(

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٤
CAT/C/GRC/CO/4/Add.1 

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٩
CAT/C/GRC/CO/4/Add.2 

  اليونان  ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

  )٢٠٠٥مايو /أيار(الدورة الرابعة والثالثون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
 ١٥(طلب مزيد من التوضيح     

  )٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٥

CAT/C/ALB/CO/1/Add.1 
  ألبانيا  ٢٠٠٦مايو /أيار

 / نيـسان  ٥(تذكري  رسالة  
  )٢٠٠٧أبريل 

  أوغندا  ٢٠٠٦مايو /أيار  -

 ١٧(طلب مزيد من التوضيح     
  )٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١
CAT/C/BHR/CO/1/Add.1  

  البحرين  ٢٠٠٦مايو /أيار

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠١١مايو / أيار٢٥(

  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣
CAT/C/BHR/CO/1/Add.2 

    

 / نيـسان  ٥(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٧أبريل 

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٦
CAT/C/CHE/CO/4/Add.1 

  سويسرا  ٢٠٠٦مايو /أيار
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  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
طلب مزيد مـن التوضـيح      

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١١(
٢٠٠٩(  

  املعلومات قيد االستعراض

  ٢٠٠٧مايو / أيار١٥
CAT/C/CHE/CO/4/Add.2  

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٧
CAT/C/CHE/CO/4/Add.3  

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٨مايو / أيار١٣(

  ٢٠٠٦مايو / أيار١٩
CAT/C/FIN/CO/4/Add.1 

  فنلندا  ٢٠٠٦مايو /أيار

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢  املعلومات قيد االستعراض
CAT/C/FIN/CO/4/Add.2  

    

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩(

  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢
CAT/C/CAN/CO/4/Add.1 

  كندا  ٢٠٠٦مايو /أيار

  )٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة اخلامسة والثالثون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
طلب مزيد من التوضـيح     

  )٢٠٠٩مايو / أيار١١(
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

CAT/C/ECU/CO/3/Add.1 
  إكوادور ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

 / نيـسان  ٥(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٧أبريل 

  :تعليقات
  ٢٠٠٦فرباير / شباط١

CAT/C/BIH/CO/1/Add.1  

  البوسنة واهلرسك ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٨فرباير / شباط١٢(

  ٢٠٠٧مايو / أيار٦
CAT/C/BIH/CO/1/Add.2  

    

 / نيـسان  ٥ (رسالة تذكري 
  )٢٠٠٧أبريل 

مجهورية الكونغو  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  -
  الدميقراطية

 ٢١(طلب مزيد من التوضيح     
  )٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
CAT/C/LKA/CO/2/Add.1 

  سري النكا ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٣  املعلومات قيد االستعراض
CAT/C/FRA/CO/3/Add.1 

  فرنسا ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

 ١٥(طلب مزيد من التوضيح     
  )٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤
CAT/C/AUT/CO/3/Add.1 

  النمسا ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

 / نيسان ١٣(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٧أبريل 

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٨ايو م/ أيار١٥(

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١
CAT/C/NPL/CO/2/Add.1 

  نيبال ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين
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  )٢٠٠٦مايو /أيار(الدورة السادسة والثالثون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
 / أيلـول  ٤(رسالة تذكري   

  )٢٠٠٧سبتمرب 
  بريو  ٢٠٠٧و ماي/أيار  -

 / أيلـول  ٤(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٧سبتمرب 

  توغو  ٢٠٠٧مايو /أيار  -

طلب مزيد من التوضـيح     
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥(

٢٠٠٨(  

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧
CAT/C/KOR/CO/2/Add.1  

  مجهورية كوريا  ٢٠٠٧مايو /أيار

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠١٠مايو / أيار١٤(

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠
CAT/C/KOR/CO/2/Add.2  

    

طلب مزيد من التوضـيح     
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣(

٢٠٠٩(  

  ٢٠٠٧مايو / أيار٣١
CAT/C/GEO/CO/3/Add.1 

  جورجيا  ٢٠٠٧مايو /أيار

  / أيلـول  ٤(رسالة تـذكري    
  )٢٠٠٧سبتمرب 

 ١٧(طلب معلومات إضافية    
 )٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥
CAT/C/GTM/CO/4/Add.1  

  

  غواتيماال  ٢٠٠٧مايو /أيار

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩  املعلومات قيد االستعراض
CAT/C/GTM/CO/4/Add.2  

    

 ٧(طلب مزيد من التوضيح     
  )٢٠١٠مايو /أيار

  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢
CAT/C/QAT/CO/1/Add.1 

  قطر  ٢٠٠٧مايو /أيار

طلب مزيد من التوضـيح     
 ٢٠٠٨أغــسطس /آب ٨(
  )٢٠٠٩مايو /أيار ١٤و

  ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٥
CAT/C/USA/CO/2/Add.1  

الواليات املتحدة   ٢٠٠٧مايو /أيار
  األمريكية

  )٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة السابعة والثالثون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
طلب مزيد من التوضـيح     

  )٢٠٠٩مايو / أيار١٥(
  ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٣

CAT/C/RUS/CO/4/Add.1 
  االحتاد الروسي  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

 / نيسان ٢٥(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٨أبريل 

  بوروندي  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  -

 / نيسان ٢٥(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٨أبريل 

  جنوب أفريقيا  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  -
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  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
 / نيسان ٢٥(ذكري  رسالة ت 

  )٢٠٠٨أبريل 
  طاجيكستان  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين -

 / نيسان ٢٥(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٨أبريل 

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠١٠مايو / أيار١٤(

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٥
CAT/C/GUY/CO/1/Add.1 

  غيانا  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

 ٦(طلب مزيد من التوضيح     
  )٢٠٠٩و ماي/أيار

  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٤
CAT/C/MEX/CO/4/Add.1  

  املكسيك  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٧  املعلومات قيد االستعراض
CAT/C/MEX/CO/4/Add.2  

    

طلب مزيد من التوضـيح     
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥(

٢٠٠٨(  

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥
CAT/C/HUN/CO/4/Add.1  

  هنغاريا  ٢٠٠٧نوفمرب /ين الثاينتشر

  )٢٠٠٧مايو /أيار(الدورة الثامنة والثالثون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
 تشرين  ١٧(رسالة تذكري   

  )٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
طلب مزيد من املعلومـات     

ديسمرب / كانون األول  ٢٠(
٢٠١١(  

  ٢٠٠٩أبريل /ان نيس٢١
CAT/UKR/CO/5/Add.1 

  أوكرانيا  ٢٠٠٨مايو /أيار

طلب مزيد من التوضـيح     
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧(

٢٠٠٩(  

  ٢٠٠٨مايو / أيار٩
CAT/C/ITA/CO/4/Add.1 

  إيطاليا  ٢٠٠٨مايو /أيار

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  املعلومات قيد االستعراض
CAT/C/POL/CO/4/Add.1  

  ابولند  ٢٠٠٨مايو /أيار

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠١٠مايو / أيار١٢(

  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨
CAT/C/DNK/CO/5/Add.1  

  الدامنرك  ٢٠٠٨مايو /أيار

 تشرين  ١٧(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

  لكسمربغ  ٢٠٠٨مايو /أيار  -

طلب مزيد من التوضـيح     
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩(

٢٠١٠(  

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٧
CAT/C/NET/CO/4/Add.1  

  هولندا  ٢٠٠٨مايو /أيار

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠٠٩مايو / أيار١١(

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٩
CAT/C/JPN/CO/1/Add.1  

  اليابان  ٢٠٠٨مايو /أيار
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  )٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة التاسعة والثالثون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  ماتاملعلو
 / نيسان ٢٩(رسالة تذكري   

  )٢٠٠٩أبريل 
  املعلومات قيد االستعراض

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩
CAT/C/EST/CO/4/Add.1  

نـوفمرب  /تشرين الثـاين  
٢٠٠٨  

  إستونيا

رسالة تذكري وطلب مزيد    
 تـشرين   ١٦(من التوضيح   

طلب ) ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
 ١٣(مزيد من التوضـيح     

  ٢٠١١بتمرب س/أيلول
  املعلومات قيد االستعراض

 ٢٠٠٨فرباير / شباط١٣
CAT/C/UZB/CO/3/Add.1  

  )مبا يف ذلك التعليقات(
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٧

CAT/C/UZB/CO/3/Add.2 

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٧

CAT/C/UZB/CO/3/Add.3 

نـوفمرب  /تشرين الثـاين  
٢٠٠٨  

  أوزبكستان

طلب املزيد من التوضيحات    
  )٢٠١٠مايو / أيار١٢(

  

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
CAT/C/PRT/CO/4/Add.1  

  )مبا يف ذلك التعليقات(

نـوفمرب  /تشرين الثـاين  
٢٠٠٨  

  الربتغال

  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٤  املعلومات قيد االستعراض
CAT/C/PRT/CO/4/Add.2  

    

 / أيـار  ٦(رسالة تـذكري    
  )٢٠٠٩مايو 

 نـوفمرب /تشرين الثـاين   -
٢٠٠٨  

  بنن

 / نيسان ٢٩(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٩أبريل 

طلب املزيد من التوضيحات    
  )٢٠١١مايو / أيار٢٥(

  املعلومات قيد االستعراض

  ٢٠١٠فرباير / شباط١٠
CAT/C/LVA/CO/2/Add.1 

نـوفمرب  /تشرين الثـاين  
٢٠٠٨  

  التفيا

 / نيسان ٢٩(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٩أبريل 

  
طلب املزيد من التوضيحات    

  )٢٠١٠مايو / أيار١٢(
  

  املعلومات قيد االستعراض

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٩
CAT/C/NOR/CO/5/Add.1  

  )١تأخر تقدمي التذييل (
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦

CAT/C/NOR/CO/5/Add.2  
  ٢٠١١مارس / آذار٤

CAT/C/NOR/CO/5/Add.3  

نـوفمرب  /تشرين الثـاين  
٢٠٠٨  

  النرويج
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  )٢٠٠٨مايو /أيار(الدورة األربعون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
طلب مزيد من التوضـيح     

  )٢٠١٠مايو / أيار٦(
  املعلومات قيد االستعراض

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩
CAT/C/AUS/CO/3/Add.1  

  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٢
CAT/C/AUS/CO/3/Add.2 

  الياأستر  ٢٠٠٩مايو /أيار

 تشرين  ١٢(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

  إندونيسيا  ٢٠٠٩مايو /أيار -

 تشرين  ١٢(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

طلب مزيد من التوضـيح     
نوفمرب / تشرين الثاين  ١٩(

٢٠١٠(  

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٢
CAT/C/ISL/CO/3/Add.1 

  آيسلندا  ٢٠٠٩مايو /أيار

 مزيد  رسالة تذكري وطلب  
 تشرين  ٢٠(من التوضيح   

  )٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٠
CAT/C/DZA/CO/3/Add.1  

  )مبا يف ذلك التعليقات(

  اجلزائر  ٢٠٠٩مايو /أيار

طلب مزيد من التوضـيح     
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩(

٢٠١٠(  
  املعلومات قيد االستعراض

   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٥
CAT/C/MKD/CO/2/Add.1  

  ٢٠١١مايو / أيار٣
CAT/C/MKD/CO/2/Add.2  

مجهوريــــــة   ٢٠٠٩مايو /أيار
ـــيا  مقدونـــ
 اليوغوسالفية السابقة

 تشرين  ١٢(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

  زامبيا  ٢٠٠٩مايو /أيار -

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠١١مايو / أيار٢٥(

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١
CAT/C/SWE/CO/5/Add.1  

  دالسوي  ٢٠٠٩مايو /أيار

 تشرين  ١٢(رسالة تذكري   
  )٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

  كوستاريكا  ٢٠٠٩مايو /أيار  -

  )٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة احلادية واألربعون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
   ٢٠١٠مارس / آذار١٧  املعلومات قيد االستعراض

CAT/C/BEL/CO/2/Add.1  
  بلجيكا ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

طلب مزيد من التوضـيح     
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩(

٢٠١٠(  

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٦
CAT/C/MNE/CO/1/Add.1 

  اجلبل األسود ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
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  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
طلب مزيد من التوضـيح     

  )٢٠١١مايو / أيار٢٣(
  ٢٠١٠فرباير / شباط٥

CAT/C/SRB/CO/1/Add.1  
  صربيا ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

طلب مزيد من التوضـيح     
أكتوبر / تشرين األول  ٢٩(

  )، الصني٢٠١٠

  :تعليقات
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٧

CAT/C/CHN/CO/4/Add.1  
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦

CAT/C/CHN/CO/4/Add.2  

  الصني ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

طلب املزيد من التوضيحات    
أكتوبر / تشرين األول  ٢٩(

  )، هونغ كونغ٢٠١٠

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٧
CAT/C/HKG/CO/4/Add.1  

  هونغ كونغ  

طلب املزيد من التوضيحات    
أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٩(

  )، ماكاو٢٠١٠

  ٢٠١٠مارس / آذار٨
CAT/C/MAC/CO/4/Add.1  

  

  ماكاو  

طلب املزيد من التوضيحات    
  )٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٣(

  مات قيد االستعراضاملعلو

   ٢٠١٠فرباير / شباط٢٥
CAT/C/KAZ/CO/2/Add.1  

  ٢٠١١فرباير / شباط١٨
CAT/C/KAZ/CO/2/Add.2 

  كازاخستان ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

طلب املزيد من التوضيحات    
  )٢٠١٠مايو / أيار٤(

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
CAT/C/KEN/CO/1/Add.1 

  نياكي ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

 / آذار ٢٨(رسالة تـذكري    
  )٢٠١١مارس 

  ٢٠١١مارس / آذار٢٩
CAT/C/LTU/CO/2/Add.1 

  ليتوانيا ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

  )٢٠٠٩مايو /أيار(الدورة الثانية واألربعون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
ح طلب مزيد من التوضـي    

  )٢٠١٢مايو / أيار١٦(
  ٢٠١٠أغسطس / آب٣

CAT/C/ISR/CO/4/Add.1  
  إسرائيل  ٢٠١٠مايو /أيار

 / آذار٢٨(رسالة تـذكري   
  )٢٠١١مارس 

  تشاد  ٢٠١٠مايو /أيار -

 / آذار٢٨(رسالة تـذكري   
  )٢٠١١مارس 

   ٢٠١١يوليه / متوز٢٢
CAT/C/CHL/CO/5/Add.1  

  شيلي  ٢٠١٠مايو /أيار
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  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
طلب مزيد من التوضـيح     

ديسمرب / كانون األول  ٥(
٢٠١١(  

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٥
CAT/C/PHL/CO/2/Add.1 

  الفلبني  ٢٠١٠مايو /أيار

 / آذار٢٨(رسالة تـذكري   
  )٢٠١١مارس 

  نيكاراغوا  ٢٠١٠مايو /أيار -

طلب مزيد من التوضـيح     
  )٢٠١٢مايو / أيار٧(

   ٢٠١٠مايو / أيار١٩
CAT/C/NZL/CO/5/Add.1 

  زيلندانيو  ٢٠١٠مايو /أيار

 / آذار٢٨(رسالة تـذكري   
  )٢٠١١مارس 

  هندوراس  ٢٠١٠مايو /أيار  -

  )٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة الثالثة واألربعون     

  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
طلب مزيد من التوضـيح     

  )٢٠١٢مايو / أيار٢(
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٨

CAT/AZE/CO/3/Add.1  
  أذربيجان  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

ــن    ــد م ــب مزي طل
 كـانون   ٥ (التوضيحات

  )٢٠١١ديسمرب /األول

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٩
CAT/C/ESP/CO/5/Add.1  

  ٢٠١٢فرباير / شباط١٦
CAT/C/ESP/CO/5/Add.2 

  إسبانيا  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

وضـيح  طلب مزيد من الت   
 )٢٠١٢أبريل / نيسان١٦(

  ٢٠١١فرباير / شباط١٤
CAT/C/MDA/CO/2/Add.1  

  مجهورية مولدوفا   ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

 / آذار ٢٨(رسالة تـذكري    
  )٢٠١١مارس 

  السلفادور  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين -

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٦  املعلومات قيد االستعراض
CAT/C/SVK/CO/2/Add.1 

  سلوفاكيا  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

 / آذار ٢٨(رسالة تـذكري    
  )٢٠١١مارس 

  :تعليقات
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٧
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٤

CAT/C/COL/4/Add.1 

  كولومبيا   ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين
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  )٢٠١٠مايو /أيار(الدورة الرابعة واألربعون     

  ماتتاريخ تلقي املعلو  اإلجراء املتخذ
التاريخ احملدد لتقدمي 

  الدولة الطرف  املعلومات
 كـانون   ٥(رسالة تذكري   

  )٢٠١١ديسمرب /األول
  األردن   ٢٠١١مايو /أيار  -

  ٢٠١١أغسطس / آب٢٤  -
CAT/C/SYR/CO/1/Add.1 

اجلمهورية العربية   ٢٠١١مايو /أيار
  السورية

 / حزيران ٦(رسالة تذكري   
  )٢٠١١يونيه 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٧
CAT/C/CHE/CO/6/Add.1  

  سويسرا  ٢٠١١مايو /أيار

 / حزيران ٦(رسالة تذكري   
  )٢٠١١يونيه 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٢
CAT/C/FRA/4-6/Add.1 

  فرنسا  ٢٠١١مايو /أيار

 / حزيران ٦(رسالة تذكري   
  )٢٠١١يونيه 

  الكامريون  ٢٠١١مايو /أيار -

  :تعليقات  -
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٢

CAT/C/LIE/CO/3/Add.1  
   ٢٠١١مايو / أيار١٨

CAT/C/LIE/CO/3/Add.2 

  ليختنشتاين  ٢٠١١مايو /أيار

 / حزيران ٦(رسالة تذكري   
  )٢٠١١يونيه 

  :تعليقات
  ٢٠١١أبريل / نيسان٦

CAT/C/AUT/CO/4-5/Add.1  
   ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

CAT/C/AUT/CO/4-5/Add.2 

  النمسا  ٢٠١١مايو /أيار

 كـانون   ٥(رسالة تذكري   
  )٢٠١١ديسمرب /ولاأل

  اليمن  ٢٠١١مايو /أيار  -

  )٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة اخلامسة واألربعون     
  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
 كـانون   ٥(رسالة تذكري   

  )٢٠١١ديسمرب /األول
  إثيوبيا   ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين  -

 كانون  ٢٠(الة تذكري   رس
  )٢٠١١ديسمرب /األول

  إكوادور   ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين -

 كـانون   ٥(رسالة تذكري   
  )٢٠١١ديسمرب /األول

 ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٠

CAT/C/BIH/CO/2-5/Add.1  
  البوسنة واهلرسك  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
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  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
 كانون  ٢٠(رسالة تذكري   

  )٢٠١١ديسمرب /األول
 ٢٠١٢فرباير / شباط5

CAT/C/TUR/CO/3/Add.1 

  تركيا  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

 كانون  ٢٠(رسالة تذكري   
  )٢٠١١ديسمرب /األول

  كمبوديا  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين -

 كانون  ٢٠(رسالة تذكري   
  )٢٠١١ديسمرب /األول

  منغوليا  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين  -

  )٢٠١١يونيه / حزيران- مايو/أيار(الدورة السادسة واألربعون     
  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
 / حزيران ١(رسالة تذكري   

  )٢٠١٢ يونيه
   آيرلندا  ٢٠١٢يونيه /حزيران  -

 / حزيران ١(رسالة تذكري   
  )٢٠١٢ يونيه

  تركمانستان   ٢٠١٢يونيه /حزيران -

 /ان حزير ١(رسالة تذكري   
  )٢٠١٢ يونيه

  سلوفينيا  ٢٠١٢يونيه /حزيران  -

 / حزيران ١(رسالة تذكري   
  )٢٠١٢ يونيه

  غانا  ٢٠١٢يونيه /حزيران -

 / حزيران ١(رسالة تذكري   
  )٢٠١٢ يونيه

  فنلندا  ٢٠١٢يونيه /حزيران -

 / حزيران ١(رسالة تذكري   
  )٢٠١٢ يونيه

  الكويت   ٢٠١٢يونيه /حزيران -

 / حزيران ١(رسالة تذكري   
  )٢٠١٢ يونيه

  موريشيوس  ٢٠١٢يونيه /حزيران -

 / حزيران ١(رسالة تذكري   
  )٢٠١٢ يونيه

  موناكو  ٢٠١٢يونيه /حزيران  -

  )٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين-أكتوبر /تشرين األول(الدورة السابعة واألربعون     
  الطرفالدولة   التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ

  :تعليقات  -
 ٢٠١٢فرباير / شباط٢٨

CAT/C/DEU/CO/5/Add.1  

  أملانيا  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

  باراغواي  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين -  -
  بلغاريا  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين  -  -
  روسبيال  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين  :تعليقات  -
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  الطرفالدولة   التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٨

CAT/C/BLR/CO/Add.1 

  جيبويت  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين -  -
  سري النكا  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين -  -
  مدغشقر  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين -  -
  :تعليقات  -

   ٢٠١٢أبريل / نيسان٣
CAT/C/MAR/CO/4/Add.1  

  املغرب  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

  )٢٠١٢ يونيه/ حزيران-مايو /أيار(الدورة الثامنة واألربعون     
  الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات  تاريخ تلقي املعلومات  اإلجراء املتخذ

  أرمينيا  ٢٠١٣يونيه /حزيران  -  -
  ألبانيا  ٢٠١٣يونيه /حزيران -  -
  اجلمهورية التشيكية  ٢٠١٣يونيه /حزيران  -  -
  اجلمهورية العربية السورية  ٢٠١٢أغسطس /آب -  -
  رواندا  ٢٠١٣يونيه /حزيران -  -
  كندا  ٢٠١٣يونيه /حزيران -  -
  كوبا  ٢٠١٣يونيه /حزيران -  -
  اليونان  ٢٠١٣يونيه /حزيران  -  -
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   من االتفاقية٢٠أنشطة اللجنة مبوجب املادة   -خامساً  

  معلومات عامة  - ألف  
  من االتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً هبا يبدو٢٠ املادة من ١ للفقرة   وفقاً  -٨٣
أساس قوي تشري إىل أن التعذيب ميارس على حنو منهجي يف أراضي            هلا   دالئلأهنا تتضمن   هلا  

أن تعاون يف دراسة هذه املعلومـات و      أن ت الدولة الطرف إىل    هذه   اللجنة   تدعودولة طرف،   
  . املعلوماتهذه حتقيقاً هلذه الغاية، مالحظات خبصوص ،تقدم
األمني العام انتبـاه اللجنـة إىل       وجه  لي للجنة، ي   النظام الداخ  من ٧٥ للمادة   ووفقاً  -٨٤

 ١ الفقرة اليت أحيلت إليها، أو اليت يبدو أهنا أحيلت إليها، لكي تنظر فيها مبوجب               املعلومات
  . من االتفاقية٢٠من املادة 

 وفقاً  أعلنت،  تكون قد   معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف      أي تستلم اللجنة    وال  -٨٥
 وقت التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها، أهنـا          االتفاقية، من   ٢٨ة   من املاد  ١للفقرة  

تكن هذه الدولة الطرف قد       مل ، ما ٢٠ اللجنة املنصوص عليه يف املادة       باختصاصتعترف   ال
  . من االتفاقية٢٨ من املادة ٢للفقرة  وفقاً  بعد ذلكحتفظهاسحبت 

من االتفاقيـة خـالل الفتـرة قيـد          ٢٠ مبوجب املادة    اللجنة استمرت أعمال    وقد  -٨٦
 من النظـام الـداخلي،      ٧٩ و ٧٨ االتفاقية واملادتني    من ٢٠ملادة  ألحكام ا  ووفقاً   .االستعراض

 من االتفاقيـة سـرية،      ٢٠ املتعلقة مبهامها مبوجب املادة      اللجنةإجراءات  تكون مجيع وثائق و   
 وفقـاً   ، أنـه  بيد. مغلقةات  جلس بإجراءاهتا مبوجب هذه املادة      املتعلقةوتكون مجيع اجللسات    

بعد التشاور مع الدولة الطرف املعنية، أن تقرر     جيوز للجنة    من االتفاقية،    ٢٠ املادة   من ٥ للفقرة
  .العامةيف تقريرها السنوي إىل الدول األطراف وإىل اجلمعية إلجراءات نتائج اب موجز بيانإدراج 
بأنـشطة   االضـطالع  ٢٠ون باملادة   واصل املقررون املعني  ملتابعة،  ا ةيف إطار أنشط  و  -٨٧

علـى اختـاذ   ها  نشرت نتائجحتقيقاتترمي إىل تشجيع الدول األطراف اليت أجريت بشأهنا    
  . تدابري لتنفيذ توصيات اللجنة

  بيان موجز عن نتائج اإلجراءات املتعلقة بالتحقيق بشأن نيبال  - باء  
 تعلن نيبال، وقت التصديق   ومل. ١٩٩١مايو  / أيار ١٤انضمت نيبال إىل االتفاقية يف        -٨٨

 من االتفاقيـة،    ٢٠تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادة         على االتفاقية، أهنا ال   
وبناًء علـى ذلـك، ينطبـق اإلجـراء     .  من االتفاقية٢٨مثلما جيوز هلا ذلك مبوجب املادة  

  . على نيبال٢٠املنصوص عليه يف املادة 
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ا اخلتامية علـى التقريـر الـدوري الثـاين لنيبـال            وأعربت اللجنة، يف مالحظاهت     -٨٩
(CAT/C/NPL/CO/2)            املعتمدة يف دورهتا اخلامسة والثالثني املعقـودة يف تـشرين الثـاين ،/            

وردها من ادعاءات تتعلـق بتفـشي اسـتخدام          ، عن انشغاهلا البالغ إزاء ما     ٢٠٠٥نوفمرب  
ت من العقاب على أعمال التعذيب، وانعـدام        التعذيب، واألجواء السائدة اليت تتسم باإلفال     

  .األحكام القانونية احمللية اليت تصنف التعذيب يف فئة اجلرائم
وخلص املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة               -٩٠

 مبـسألة   املقرر اخلـاص املعـين    "يلي باسم    فيمايشار إليه   (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
، ضمن استنتاجات أخرى، ٢٠٠٥سبتمرب /، عقب زيارة قام هبا إىل نيبال يف أيلول      ")التعذيب
التعذيب ميارس بطريقة منهجية من قبل قوات األمن وأفراد الشرطة املسلحة واجليش            "إىل أن   

عملياً أي تعين  كما أشار إىل أنه عادة ما يتم جتاهل الضمانات القانونية اليت ال. امللكي النيبايل
شيء، وإىل أن اإلفالت من العقاب على أعمال التعذيب هو القاعدة، وبالتايل فإن الضحايا              
وأفراد أسرهم يتركون دون إمكانية للوصول إىل العدالـة أو احلـصول علـى التعـويض                

  ).٣١، الفقرة E/CN.4/2006/6/Add.5" (خدمات إعادة التأهيل أو
 جلسات سرية خالل دورهتا السابعة والـثالثني        إضافة إىل ذلك، نظرت اللجنة، يف       -٩١

، يف ما وردها من معلومات قدمتها منظمات غـري          ٢٠٠٦نوفمرب  /املعقودة يف تشرين الثاين   
وقد بدا للجنة أن املعلومات اليت . حكومية مفادها أن التعذيب ميارس بشكل منهجي يف نيبال 

هي معلومات موثوق هبـا وتتـضمن        من االتفاقية،    ٢٠وردهتا يف هذا الصدد مبوجب املادة       
  .دالئل هلا أساس قوي تشري إىل أن التعذيب ميارس على حنو منهجي يف أراضي نيبال

 من النظام الداخلي للجنـة،  ٨٢ من االتفاقية واملادة ٢٠ من املادة   ١وعمالً بالفقرة     -٩٢
ـ              يت أُرسـلت   قررت اللجنة دعوة الدولة الطرف إىل أن تتعاون يف دراسة هذه املعلومات، ال

      / نيسان ٣٠، وأن تقدم إليها حبلول      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٥نسخة منها إىل الدولة الطرف يف       
  . ما لديها من مالحظات على تلك املعلومات٢٠٠٧أبريل 
، أقرت البعثة الدائمة لنيبال باستالمها طلب اللجنـة         ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٩ويف    -٩٣

غـري أن الدولـة    . لى املعلومات اليت تلقتها اللجنة    احلصول على مالحظات الدولة الطرف ع     
.  على حنو ما طلبته اللجنة     ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠تقدم املعلومات املطلوبة حبلول       مل الطرف

  . وتبعاً لذلك، أرسلت اللجنة رسائل تذكري إىل الدولة الطرف
ف النظر   أحالت نيبال مالحظاهتا إىل اللجنة وطلبت صر       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ويف    -٩٤

وقد درست اللجنة هذه املعلومات يف جلسات سرية خالل دورتيها الثانية           . عن هذا اإلجراء  
  .واألربعني والثالثة واألربعني

  سرياً وقد قررت اللجنة، يف ضوء مجيع املعلومات املعروضة عليها، أن جتري حتقيقاً             -٩٥
يليسي غـايري والـسيد لـويس        من االتفاقية، وعينت السيدة ف     ٢٠ من املادة    ٢للفقرة  وفقاً  
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، أحالـت   ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣٠ويف  . غاليغوس شرييبوغا إلجراء التحقيق   
 مـن االتفاقيـة،     ٢٠ من املادة    ٣للفقرة   وفقاً   هذا القرار إىل الدولة الطرف ودعتها،      اللجنة
 يقـوم هبـا   أن تتعاون مع اللجنة يف إجراء التحقيق، وإىل أن تقترح مواعيد حمددة لزيارة         إىل

  .عضوا اللجنة املعينان إىل نيبال
يف سياق عملية السالم اجلارية     "، أبلغت نيبال اللجنة بأنه      ٢٠١٠مارس  / آذار ٩ويف    -٩٦

يف البلد، واهتمام احلكومة اخلاص بسن الدستور من قبل اجلمعية العامة املنتخبـة يف موعـد             
قبال وفد من اخلرباء التابعني للجنة قريب، فإن السلطات املعنية ليست يف وضع ميكنها من است    

  ".لغرض إجراء التحقيق يف هذه املرحلة
وقررت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واألربعني، أن تستمر يف التماس تعـاون الدولـة                -٩٧

ويف الدورة اخلامـسة    . الطرف، وأن تواصل بذلك احلوار معها حىت تقبل نيبال هذه الزيارة          
، قررت اللجنة، يف ظل فـشل مـساعيها   ٢٠١٠نوفمرب /ين الثاين واألربعني املعقودة يف تشر   

املتواصلة من أجل تنظيم زيارة إىل الدولة الطرف، أن تشرع يف إجراء حتقيـق سـري دون                 
 ٢٠زيارة البلد وأنه ينبغي لعضوي اللجنة املعينني إعداد تقرير بشأن نيبال مبوجـب املـادة                

، أبلغت  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٨ويف  . ربعنيوتقدميه إىل اللجنة يف دورهتا السادسة واأل      
  .اللجنة الدولة الطرف بقرارها هذا

 ٢٠، اعتمدت اللجنة تقريرها بشأن نيبال مبوجب املادة         ٢٠١١مايو  / أيار ٣١ويف    -٩٨
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية               

 من االتفاقيـة، أن حتيـل       ٢٠ من املادة    ٤للفقرة   وفقاً   وقررت،) CAT/C/46/R.2(املهينة   أو
التقرير إىل حكومة نيبال ودعت الدولة الطرف إىل موافاهتا باإلجراءات املتخذة خبـصوص              

، أحالـت نيبـال تعليقاهتـا       ٢٠١١أغسطس  / آب ٨ويف  . استنتاجاهتا واستجابةً لتوصياهتا  
  .ومالحظاهتا على تقرير اللجنة

، اجتمع رئيس اللجنة مع املمثل الدائم لنيبـال         ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨  ويف  -٩٩
 من  ٢٠ من املادة    ٥لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف ملناقشة نشر التقرير، عمالً بالفقرة            

  .االتفاقية
، أعلمت نيبال اللجنة بأهنا توافق على نـشر         ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ويف    -١٠٠

وترد الوثيقتان يف   . للتقرير إىل جانب النص الكامل لتعليقاهتا ومالحظاهتا عليه       النص الكامل   
  .املرفق الثالث عشر هبذا التقرير



A/67/44 

GE.12-44490 242 

   من االتفاقية٢٢النظر يف الشكاوى املقدمة مبوجب املادة   -سادساً  

  مقدمة  - ألف  
نتهاك دولـة    من االتفاقية، جيوز لألفراد الذين يّدعون أهنم ضحايا ا         ٢٢عمالً باملادة     -١٠١

للشروط املبينة  وفقاً طرف ألحكام االتفاقية رفع شكوى إىل جلنة مناهضة التعذيب للنظر فيها
وقد أعلنت مخس وستون دولة انضمت إىل االتفاقية أو صدقت عليهـا أهنـا      . يف تلك املادة  

.  مـن االتفاقيـة  ٢٢تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي الشكاوى والنظر فيها مبوجب املادة  
وال جيوز أن تنظر اللجنة يف أية شكوى إذا كانـت       . ترد قائمة هبذه الدول يف املرفق الثالث      و

  .٢٢تعترف باختصاص اللجنة مبوجب املادة   ملتتصل بدولة طرف يف االتفاقية
 من نظامها الداخلي، منصب املقرر      ١٠٤ من املادة    ١للفقرة   وفقاً   وأنشأت اللجنة،   -١٠٢

  . السيد فرناندو مارينيو حالياً  والتدابري املؤقتة، وهو منصب يشغلهاملعين بالشكاوى اجلديدة
 من االتفاقيـة يف جلـسات مغلقـة         ٢٢وُينظر يف الشكاوى املقدمة مبوجب املادة         -١٠٣

، أي  ٢٢وتكون مجيع الوثائق املتصلة بأعمال اللجنة مبوجب املادة         ). ٢٢ من املادة    ٦ الفقرة(
 ١١٣وحتدد املادتـان    . غريها من وثائق عمل اللجنة، سريةً     البيانات املقدمة من األطراف و    

  . من النظام الداخلي للجنة الطرائق املتبعة يف اإلجراء املتعلق بالشكاوى١١٥و
وتتخذ اللجنة قرارها يف الشكوى يف ضوء كل املعلومات اليت يتيحها هلا صـاحب                -١٠٤

 ٢٢ من املادة    ٧الفقرة  (الطرفني  وترسل نتائج حتقيقات اللجنة إىل      . الشكوى والدولة الطرف  
. ، وتتاح تلك النتائج لعامة اجلمهـور      ) من النظام الداخلي للجنة    ١١٨من االتفاقية، واملادة    

ويتاح للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة اليت تعلن فيها عدم مقبولية الـشكاوى مبوجـب               
كن مع حتديـد     من االتفاقية، وذلك دون الكشف عن هوية صاحب الشكوى، ول          ٢٢ املادة

  . اسم الدولة الطرف املعنية
 من نظامها الداخلي، أن تقرر تضمني       ١٢١ من املادة    ١وجيوز للجنة، عمالً بالفقرة       -١٠٥

وتدرج اللجنة أيضاً يف تقريرها الـسنوي       . تقريرها السنوي موجزاً عن البالغات اليت حبثتها      
  . ن االتفاقية م٢٢ من املادة ٧نصوص قراراهتا املعتمدة مبوجب الفقرة 

  تدابري احلماية املؤقتة  - باء  
سـيما يف حـاالت الطـرد        كثرياً ما يطلب أصحاب الشكاوى محاية وقائية، وال         -١٠٦
وعمـالً  .  من االتفاقية  ٣التسليم الوشيكة اليت يّدعون فيها حدوث انتهاك ألحكام املادة           أو

جنـة عـرب مقررهـا املعـين         من النظام الداخلي للجنة، جيوز لل      ١١٤ من املادة    ١بالفقرة  
بالشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة، أن توجه، يف أي وقت بعد تلقي الـشكوى، طلبـاً إىل        
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الدولة الطرف املعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابري مؤقتة لتفـادي أي ضـرر      
لة الطرف بـأن    وتبلَّغ الدو . ميكن جربه قد يلحق بضحية أو ضحايا االنتهاكات املزعومة         ال

وخـالل الفتـرة    . يعين البت يف مقبولية الشكوى أو يف أسسها املوضـوعية          هذا الطلب ال  
شـكوى   ٤٣ املشمولة هبذا التقرير، وردت طلبات تتعلق بتدابري احلماية املؤقتـة يف إطـار            

واستجاب املقرر املعين بالشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة، الذي يقوم برصد منتظم ملـدى             
  . شكوى٢٧خيص التدابري املؤقتة، هلذه الطلبات يف إطار  فيمامتثال لطلبات اللجنة اال

وجيوز اعتماد قرار املوافقة على التدابري املؤقتة على أساس املعلومـات الـواردة يف                -١٠٧
، جيوز للمقرر املعـين     ١١٤ من املادة    ٣وعمالً بالفقرة   . الطلب املقدم من صاحب الشكوى    

ة والتدابري املؤقتة أن يستعرض هذا القرار بناء على مبـادرة مـن الدولـة     بالشكاوى اجلديد 
الطرف يف ضوء املعلومات الواردة يف الوقت املناسب من الدولة الطرف ومفادها أن احلاجة              

يواجه أي احتمـال لتعرضـه لـضرر         إىل تدابري مؤقتة غري مربَّرة وأن صاحب الشكوى ال        
. عليقات الحقة، إن ُوجدت، من صاحب الـشكوى       ميكن جربه، وكذلك يف ضوء أي ت       ال

تستدعي النظر فيهـا إالّ إذا اسـتندت إىل          وكان موقف املقرر هو أن مثل هذه الطلبات ال        
  .تكن متاحة له عند اختاذ قراره األويل بشأن التدابري املؤقتة  ملمعلومات جديدة ووجيهة

ضوع، اليت يطبقها املقـرر     وحددت اللجنة مفاهيم املعايري، من حيث الشكل واملو         -١٠٨
املعين بالشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة يف معرض االستجابة لطلبات تدابري احلماية املؤقتـة           

وإىل جانب قيام صاحب الشكوى بتقدمي طلب تدابري احلماية املؤقتة يف الوقـت             . أو رفضها 
فإنه جيـب عليـه أن       من النظام الداخلي للجنة،      ١١٤ من املادة    ١املناسب مبوجب الفقرة    

 من االتفاقية كـي     ٢٢ من املادة    ٥ إىل   ١يستويف معايري القبول األساسية املبيَّنة يف الفقرات        
وجيوز اإلعفاء من شـرط     . يتسىن للمقرر أن يّتخذ إجراًء بناًء على طلب صاحب الشكوى         

ب الشكوى  يكن لسبل االنتصاف الوحيدة املتاحة لصاح       مل استنفاد سبل االنتصاف احمللية إذا    
توقف بصورة تلقائية تنفيذ أمر      أي أثر إيقايف، أي، على سبيل املثال، سبل االنتصاف اليت ال          

بالطرد إىل دولة قد يتعرض فيها صاحب الشكوى للتعذيب، أو إذا كان من احملتمل ترحيـل           
ويف هذه احلاالت، جيوز للمقرر     . صاحب الشكوى فوراً بعد رفض طلبه اللجوء رفضاً هنائياً        

أن يطلب إىل الدولة الطرف االمتناع عن ترحيل صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد نظر               
يتعلق باملعايري املوضوعية اليت     فيماأما  . اللجنة، وذلك حىت قبل استنفاد سبل االنتصاف احمللية       

يطبقها املقرر، فإنه جيب أن تتوفر للشكوى حظوظ معقولة يف القبول من حيـث األسـس                
ميكـن    ميكن أن ُيستنتج أن الشخص الذي ُيدعى أنه ضحية سيعاين ضرراً ال     املوضوعية لكي 

  .جربه يف حال ترحيله
يتضح فيها مـن الـشكوى       ويف احلاالت املتعلقة بالطرد أو التسليم الوشيكني اليت ال          -١٠٩

وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ذات حظوظ معقولة لكي ُتقبل من حيث األسـس املوضـوعية               
ر املعين بالشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة من استنتاج أن الشخص الذي ُيـدعى             ميكّن املقر  مبا
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ُيجرب يف حال ترحيله، ُيطلب إىل صاحب الشكوى كتابةً أن يؤكد            أنه ضحية سيعاين ضرراً ال    
رغبته يف عرض بالغه على اللجنة من أجل النظر فيه، رغم رفـض املقـرر اخلـاص املعـين                   

ويف بعض احلاالت، يسحب املقـرر      . ابري املؤقتة طلب التدابري املؤقتة    بالشكاوى اجلديدة والتد  
 وعلى أساس معلومات وجيهة تـرد       ١١٤  من املادة  ٣طلبات احلماية املؤقتة استناداً إىل الفقرة       

يف بعض احلاالت، يسحب املقرر     . من الدولة الطرف املعنية وتزيل احلاجة إىل اختاذ تدابري مؤقتة         
 من النظام الداخلي للجنـة وعلـى        ١١٤ من املادة    ٣ؤقتة استناداً إىل الفقرة     طلبات احلماية امل  

  .أساس معلومات وجيهة ترد من الدولة الطرف املعنية وتزيل احلاجة إىل اختاذ تدابري مؤقتة

  سري العمل  - جيم  
 ٥٠٦،  ١٩٨٩حىت تاريخ اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منذ عام              -١١٠

 شكوى من جمموع    ١٣٨وأُوقف النظر يف    . )١٤( دولة من الدول األطراف    ٣١شكاوى ختص   
واعتمدت اللجنة قـرارات هنائيـة      .  شكوى أخرى غري مقبولة    ٦٣هذه الشكاوى واعُتربت    

 ٧٣ شكاوى، وخلصت إىل وقوع انتهاكات لالتفاقية يف         ٢٠٣بشأن األسس املوضوعية يف     
  . ا من الشكاوى تنتظر البت فيه١٠٢وظلت . شكوى منها

واعتمدت اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني قرارات بشأن األسـس املوضـوعية              -١١١
 ٣٢٧/٢٠٠٧، ورقـم    )افتخاري ضد النـرويج   ( ٣١٢/٢٠٠٧ يتعلق بالشكاوى رقم   فيما

 ٣٥١/٢٠٠٨، ورقـم  )ضد سويـسرا . م-ب .ن( ٣٤٧/٢٠٠٨، ورقم  )بوايل ضد كندا  (
 ٣٦٨/٢٠٠٨، ورقـم    )ضد أوكرانيا سليوسار  ( ٣٥٣/٢٠٠٨، ورقم   )ضد سويسرا . ل .إ
، )ضـد الـسويد   . م .وأ. م .  وه. م .س (٣٧٤/٢٠٠٩ ، ورقـم  )صونكو ضد إسـبانيا   (

كالينيتـشنكو  ( ٤٢٨/٢٠١٠ ورقـم    )فرج اهللا وآخرون ضـد سويسرا    ( ٣٨١/٢٠٠٩ ورقم
  .ويرد نص هذه القرارات أيضاً يف الفرع ألف من املرفق الرابع عشر هلذا التقرير. )املغرب ضد

، هي شكوى تتعلق مبواطن من      )افتخاري ضد النرويج   (٣١٢/٢٠٠٧الشكوى رقم     -١١٢
مجهورية إيران اإلسالمية يدعي أن ترحيله إىل بلده األصل سيشكل انتـهاكاً مـن جانـب           

 من االتفاقية بسبب خطر تعرضه للتعذيب أو خـضوعه للمعاملـة            ٣النرويج ألحكام املادة    
لطات هناك نظراً ألنشطته الصحفية وألن حمكمة الثـورة يف       الالإنسانية أو املهينة على يد الس     

طهران حكمت عليه، بعد مغادرته البلد، بالسجن غيابياً ملدة مخس سنوات بتهمـة تعاونـه           
ورغم اعتراض  . املزعوم مع جمموعات معادية للثورة ونشر مقاالت ضد اجلمهورية اإلسالمية         

، أخـذت  )ب الشكوى دعماً ملزاعمـه وثيقة قدمها صاح(الدولة الطرف على صحة احلكم  
 للمثول أمـام    ٢٠٠٣اللجنة بعني االعتبار األمرين اللذين تلقامها صاحب الشكوى يف عام           

حمكمة الثورة يف طهران بسبب أنشطته الصحفية، ومتابعة الـسلطات اإليرانيـة لـصاحب              
__________ 

خيص مجهورية يوغوسالفيا الفدرالية، وكـذلك صـربيا واجلبـل           ُنسبت الشكاوى اليت حبثتها اللجنة فيما      )١٤(
 .األسود، إىل صربيا لدواعي إحصائية
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ب البالغ، عن طريق إلقاء القبض عليه واستجوابه، كما وضـعت يف اعتبارهـا أن صـاح               
وأشارت اللجنة كذلك إىل   . ينقطع عن أنشطته الصحفية منذ وصوله إىل النرويج         مل الشكوى

أن إيران ليست طرفاً يف االتفاقية، وهو ما حيرم صاحب الشكوى من إمكانية اللجـوء إىل                
وخلُصت . اللجنة من أجل احلصول على احلماية، أياً كان نوعها، يف حال ترحيله إىل إيران             

 ٣ن قرار الدولة الطرف ترحيل صاحب الشكوى إىل إيران سيشكل خرقاً للمادة             اللجنة إىل أ  
  . من االتفاقية

، وتتعلق مبواطن كنـدي يـزعم أن        )بوايل ضد كندا   (٣٢٧/٢٠٠٧الشكوى رقم     -١١٣
، ١٩٩٨ ففي عـام  .  من االتفاقية  ٣تسليمه إىل املكسيك سيشكل انتهاكاً من كندا للمادة         

 عامـاً بتهمـة االجتـار       ١٤ملكسيك حكم بالسجن ملدة     صدر حبق صاحب الشكوى يف ا     
، دبر صاحب الشكوى عملية هروب قُتل يف أثنائها أحد حراس           ١٩٩٩ويف عام   . باملارجوانا
، قُبض عليه يف بيته يف كندا مبوجب مـذكرة تـسليم مؤقتـة إىل       ٢٠٠٥ويف عام   . السجن

مة قتل حارس السجن وهتمـة      املكسيك اليت طلبت تسليمه كي ُيتّم مدة سجنه ولريّد على هت          
وادعى صاحب الشكوى أنه سُيعرض شخصياً خلطر حقيقـي         . اهلروب من احتجاز قانوين   

ومتوقع بالتعذيب يف حال تسليمه، مؤكداً أن السلطات املكسيكية كانت قـد عذبتـه يف               
السابق وأنه ُهدد بالقتل من ِقبل شرطيني وأن رأيني طبيني مستقلني أكدا صـحة تعرضـه                

والحظت اللجنة أن صاحب الشكوى ادعى تعرضه للتعـذيب بعـد تـسليمه،             . بللتعذي
وأشارت إىل ما أكدته الدولة الطرف من أن الضمانات الدبلوماسية تقلـل مـن احتمـال                
التعرض للتعذيب، وهي ضمانات جرى تقييمها يف ضوء اآللية املقرر إنشاؤها لرصد وضـع              

واعتـربت اللجنـة أن     . زيارات منتظمة صاحب الشكوى من خالل قيام موظفي القنصلية ب       
تضع يف اعتبارها، قبل اختاذ قرارها بتسليم صـاحب الـشكوى، مجيـع               مل الدولة الطرف 

املالبسات اليت تدل على وجود خطر متوقع وحقيقي لتعرض صاحب الـشكوى شخـصياً              
تراع كون صاحب الـشكوى سُيرسـل إىل     ملوالحظت أيضاً أن الدولة الطرف   . للتعذيب

لسجن الذي لقي فيه أحد احلراس حتفه أثناء فرار صاحب البالغ وأن وفاة احلـارس               نفس ا 
وخلُصت اللجنة أيضاً إىل أن نظـام       . متثل عنصراً من العناصر اليت أُسس عليها طلب التسليم        

واعتربت . ُيصمم تصميماً دقيقاً حبيث مينع التعذيب فعلياً  ملالضمانات الدبلوماسية املتفق عليه
ن تسليم صاحب البالغ إىل املكسيك يف تلك الظروف ُيشكل انتهاكاً من الدولـة              اللجنة أ 

  .  من االتفاقية٣الطرف للمادة 
، وتتعلق مبواطنة من مجهورية     )م ضد سويسرا  -ب. ن( ٣٤٧/٢٠٠٨الشكوى رقم     -١١٤

الكونغو الدميقراطية، واجهت احتمال الترحيل إىل بلدها األصلي، ادعت أن ترحيلها يشكل            
وقد أكدت صاحبة الشكوى أهنا معرضة شخـصياً خلطـر          .  من االتفاقية  ٣هاكاً للمادة   انت

حقيقي للتعذيب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ألهنا نشرت، بإيعاز من خطيبها، رسـالة             
سياسية مناوئة للنظام احلاكم يف املنطقة اليت تقطن فيها وأهنا تعرضت نتيجة لذلك للتهديد من 

. من اليت ما فتئت تفتش عنها منـذ مغادرهتـا البيـت األسـري مث البلـد                قبل مصاحل األ  
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صاحبة الشكوى أيضاً أهنا اغتصبت من قبل ضابطني ساعداها يف الفرار من مجهورية              وادعت
وأخرياً، لفتت صاحبة الشكوى انتباه اللجنة إىل حالتها الصحية وأرفقت . الكونغو الدميقراطية

وقـد أقـرت    . ا تعاين من اضطرابات جسدية ونفسية عديدة      بشكواها شهادة طبية تثبت أهن    
اللجنة بتدهور حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، لكنـها الحظـت أن              
الدولة الطرف قد راعت هذا العامل يف تقييم اخلطر الذي قد تواجهه صاحبة الـشكوى يف                

رف طعنت يف مصداقية أقوال صاحبة      والحظت اللجنة أن الدولة الط    . حال إعادهتا إىل بلدها   
والحظت اللجنة  . سيما زعمها املتعلق بنشرها رسالة سياسية تلقتها من خطيبها         البالغ، وال 

ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن الوسائل املزعومة اليت سخرها كل من املتمردين لنـشر                
وسائل غـري متناسـبة     هذه الرسالة والسلطات الكونغولية للعثور على معارضة معزولة هي          

 وخلُصت اللجنة إىل أن صاحبة الشكوى     . ميكن بالتايل التسليم مبصداقية هذه االدعاءات      وال
. تقدم حجة مقنعة جتعل اللجنة تشكك يف استنتاجات الدولة الطرف يف هـذا الـصدد               مل

وخبصوص ادعاءات صاحبة الشكوى املتعلقة بوضعها الصحي احلـايل، الحظـت اللجنـة             
اليت تعاين منها صاحبة الشكوى، والحظت أيضاً حجة الدولة الطرف اليت مفادها         الصعوبات  

ومل تطعـن  . أن صاحبة الشكوى بوسعها استشارة طبيب يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة         
تدهورت احلالـة الـصحية      مث إن اللجنة الحظت أنه حىت لو      . صاحبة البالغ يف هذه احلجة    

ذاته معاملـة قاسـية أو       يشكل يف حد   هذا التدهور ال  لصاحبة الشكوى بعد طردها، فإن      
.  مـن االتفاقيـة    ١٦ إنسانية أو مهينة تنسب إىل الدولة الطرف باملعىن املقصود يف املادة           ال

تقدم حججاً كافية حتملها على االعتقاد أن عودهتا إىل           مل ورأت اللجنة أن صاحبة الشكوى    
 خلطر حقيقي يتمثل يف خضوعها للتعـذيب        مجهورية الكونغو الدميقراطية ستعرضها شخصياً    

  .  من االتفاقية٣على حنو ما تنص عليه املادة 
، وتتعلق مبواطنة من مجهوريـة      )ضد سويسرا . ل .إ( ٣٥١/٢٠٠٨الشكوى رقم     -١١٥

الكونغو الدميقراطية، واجهت احتمال الترحيل إىل بلدها األصل، ادعت أن ترحيلها يـشكل             
وزعمت صاحبة الشكوى أهنا نقلت معلومـات سـرية إىل          . اقية من االتف  ٣انتهاكاً للمادة   

 وأن طلبها ٢٠٠٤القوات املتمردة يف رواندا ملا كانت تعمل مضيفة يف مكتب الربملان يف عام 
اللجوء السياسي إىل سويسرا من شأنه أن يؤدي إىل إساءة معاملتها يف حـال عودهتـا إىل                 

تتعـرض يف     مل نة أيضاً أن صاحبة الـشكوى     والحظت اللج . مجهورية الكونغو الدميقراطية  
وقد أعطت اللجنة   . أقواهلا إىل ما يفيد تعرضها لسوء املعاملة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية          

االعتبار الواجب الستنتاجات سلطات الدولة الطرف اليت نظرت يف الوقائع واألدلة املعروضة            
صت إىل أن مزاعم صـاحبة الـشكوى    من صاحبة البالغ يف إطار إجراء طلبها اللجوء وخل        

وتستند هذه االستنتاجات إىل عدم اتساق روايـة صـاحبة الـشكوى            . تفتقر إىل املصداقية  
يتعلق باملعلومات السرية اليت تدعي أهنـا        فيماسيما   والتناقضات اليت ختللت تلك الرواية، ال     

ورأت اللجنـة أن    . زورةنقلتها إىل قوات املتمردين يف رواندا، فضالً عن استخدامها ألدلة م          
ادعاءات صاحبة الشكوى ليست مؤيدة بأدلة كافية تسمح هلا بـدحض التناقـضات الـيت         
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ومل تقتنع اللجنة بأن الوقائع، كمـا      . أشارت إليها الدولة الطرف يف مالحظاهتا أو توضيحها       
ُعرضت جمتمعةً، كافية الستنتاج أن صاحبة الشكوى ستواجه خطر التعرض للتعذيب بصورة            
شخصية وحقيقية ومتوقعة إذا أُعيدت إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية باملعىن املقـصود يف             

  . من االتفاقية٣املادة 
، وتتعلق مبواطن من أوكرانيا     )سليوسار ضد أوكرانيا   (٣٥٣/٢٠٠٨الشكوى رقم     -١١٦

ويزعم . قية من االتفا  ١٢ واملادة   ٢ من املادة    ١ادعى أنه وقع ضحية انتهاك أوكرانيا للفقرة        
صاحب الشكوى أنه خضع للتعذيب خالل احتجازه اإلداري بسبب ارتكابه جرمية بسيطة،            
وذلك على أيدي أفراد من الشرطة كانوا حيققون يف مقتل والـده وأرادوا إرغامـه علـى                 

وجاء يف أقواله أنه تعرض للضرب املربح واحُتجز يف زنزانة          . االعتراف بارتكابه جرمية القتل   
ومل يسمح له بالنوم أو باألكل وكـان يتلقـى     . ة احلرارة فيها أربع درجات مئوية     تبلغ درج 

مث احُتجز مـرة  . يعترف بأنه قاتل والده  ملالتهديد بأن زوجته ووالدته ستتعرضان لإليذاء إن   
وقـد  . أخرى بأمر من مكتب املدعي العام الهتامه بقتل أبيه وتعرض من جديد للتعـذيب             

دهوراً كبرياً وأظهر التشخيص أنه مصاب باضـطراب يف القلـب         تدهورت حالته الصحية ت   
وقد قدم صاحب الشكوى تقارير طبية دعماً       . واألوعية الدموية ناجم عن ارتفاع ضغط الدم      

والحظت اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت يف ردها على الشكوى باإلشارة إىل عدم . ملزاعمه
ويف غيـاب   . الطبية وإمكانية تعرضـه للتعـذيب     وجود صلة بني الوقائع املثبتة يف التقارير        

توضيحات مفصلة من الدولة الطرف واستناداً إىل الوثائق املقدمة، خلُـصت اللجنـة إىل أن      
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى تشكل فعالً من أفعال التعذيب بـاملعىن الـوارد يف               

ل يف منع أفعال التعذيب واملعاقبة      تؤد واجبها املتمث    مل  من االتفاقية وأن الدولة الطرف     ١ املادة
والحظت اللجنة أيضاً أنه    .  من االتفاقية  ٢ من املادة    ١عليها، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة       

جتر حتقيقـات يف ادعـاءات     ملحسبما جاء يف أقوال صاحب الشكوى، فإن الدولة الطرف    
ب الشكوى املتعلق   تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه ومل تدحض هذا االدعاء، وأن طعن صاح          

وأكدت . بعدم اختاذ أي إجراء من قبل مكتب املدعي العام يف املنطقة ظل معلقاً لسنوات عدة
 من االتفاقية تقضي بأن على الدولة الطرف أن جتري حتقيقات           ١٢اللجنة من جديد أن املادة      

فعال التعذيب  فورية ونزيهة إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن فعالً من أ             
.  من االتفاقيـة   ١٢تف بالتزاماهتا مبوجب املادة       مل قد ارُتكب، واعتربت أن الدولة الطرف     

 من االتفاقية بضمان    ١٣ تف بالتزامها مبوجب املادة     مل ورأت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف     
 حق صاحب الشكوى يف رفع دعوى إىل السلطات املختصة ويف التحقيق يف قضيته على حنو              

 جبرب صاحب الشكوى    ١٤ فوري ونزيه من قبل السلطات املختصة، وبالتزامها مبوجب املادة        
  .وتعويضه بوصفه ضحية للتعذيب

، قدمتها مواطنة سنغالية بالنيابة     )صونكو ضد إسبانيا  ( ٣٦٨/٢٠٠٨الشكوى رقم     -١١٧
تهاك وزعمت صاحبة الشكوى أن شقيقها وقع ضحية ان       . عن شقيقها املتوىف، لودنغ صونكو    

وجاء يف الشكوى   .  من االتفاقية  ١٦ من املادة    ٢ و ١ والفقرتني   ١ من املادة    ١إسبانيا للفقرة   
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أن السيد صونكو حاول ضمن جمموعة تتألف من أربعة مهاجرين أفارقة دخول مدينة سـبته   
وكان لكل فرد مـن أفـراد       . املتمتعة باحلكم الذايت عن طريق السباحة على امتداد الساحل        

وقد اعترضتهم سفينة على متنها أفراد مـن احلـرس          .  زورق مطاطي وسترة غوص    اجملموعة
املدين اإلسباين نقلوهم إىل املياه اإلقليمية املغربية وأجربوهم على القفز يف املياه يف موقع عميق               

وتعلق السيد صونكو بقضيب   . وذلك بعد أن قام ضباط احلرس املدين بثقب الزوارق املطاطية         
يتقن السباحة، لكن ضباط احلرس املدين أجربوه على عـدم اإلمـساك     أنه ال  السفينة مكرراً 

واستغاث السيد صونكو طالباً النجدة وكان يواجـه صـعوبة          . بالسفينة وقذفوا به يف البحر    
كبرية يف الوصول إىل الشاطئ حىت قفز أحد ضباط احلرس املدين يف املياه ملساعدته وإنقـاذه                

 الشاطئ، بدء الضابط يف تدليك عضالت قلبه، لكن الـسيد           وفور الوصول إىل  . من الغرق 
وقد طعنت الدولة الطرف يف االدعاءات املشار إليها أعـاله          . صونكو تويف بعد ذلك بقليل    

مؤكدة أن مسرح األحداث هو املياه اإلقليمية املغربية وأن األشخاص املُنتـَشلني ُتركـوا يف               
يعمدوا إىل ثقب الزورق املطاطي       مل  املدين مكان قريب جداً من الشاطئ وأن ضباط احلرس       

والحظـت اللجنـة أن     . للسيد صونكو، بل مارسوا تقنيات اإلنعاش يف حماولة إلنقاذ حياته         
الطرفني يتفقان على أن السيد صونكو اعترضته سفينة احلرس املدين وأنه كان حيـاً وقـت                

تكن جيـدة عنـدما       مل كما يتفق الطرفان على أن حالة السيد صونكو       . صعوده على متنها  
وأشارت اللجنة  . وصل إىل الشاطئ وأنه تويف على الرغم من اجلهود اليت ُبذلت إلنقاذ حياته            

 من قبل الدول األطراف، حيث تذكر       ٢بشأن تنفيذ املادة    ) ٢٠٠٧(٢إىل تعليقها العام رقم     
طرة الفعليـة   أن الوالية القضائية للدولة الطرف تشمل أي إقليم متارس فيه تلك الدولة السي            

للقـانون   وفقـاً  جزئياً، حبكم القانون أو حبكم الواقع،    بشكل مباشر أو غري مباشر، كلياً أو      
والحظت أن ضباط احلرس املدين مارسوا سيطرهتم على األشخاص على مـنت             .)١٥(الدويل

واعتربت اللجنة أن من واجب الدولة الطرف . السفينة، وبالتايل كانوا مسؤولني عن سالمتهم
 توضح الظروف احمليطة بوفاة السيد صونكو نظراً ألنه كان على قيد احلياة عندما انُتـشل              أن

يكن ضباط احلرس املدين قد أقـدموا علـى     ملمن املياه، وأنه بصرف النظر عما إذا كان أو     
ثقب زورق السيد صونكو املطاطي وبغض النظر عن املسافة من الشاطئ اليت أُنزل فيها من                

واعتربت اللجنة أن ما تعـرض لـه الـسيد    . ضع يف موقف تسبب يف وفاته   املركب، فقد وُ  
صونكو من معاناة جسدية وذهنية قبل وفاته يتجاوز عتبة املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                

ورأت اللجنة أيضاً أن الشكوى     .  من االتفاقية  ١٦الالإنسانية أو املهينة مبوجب أحكام املادة       
 من االتفاقية والحظـت أن االلتـزام بـالتحقيق يف    ١٢ باملادة  تتعلق بظروف هلا صلة أيضاً    

. أحداث تشري إىل سوء معاملة هو واجب مطلق يقع على عاتق الدولة مبوجـب االتفاقيـة               
وذكّرت اللجنة بأن على الدولة الطرف التزاماً بإجراء حتقيق فوري وكامل عنـدما يكـون               

إنـسانية أو مهينـة،       ال معاملة قاسـية أو   هناك ما يشري إىل أن األفعال املرتكبة قد تشكل          
__________ 

، املرفـق الـسادس،   )A/63/44 (٤٤مسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقـم         الوثائق الر  )١٥(
 .١٦ الفقرة
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مثل هذا التحقيق ينبغي أن يرمي إىل حتديد طبيعة األحداث املبلغ عنها والظروف احمليطة               وأن
واعتربت اللجنة أن التحقيـق الـذي       . هبا وهوية أي شخص ميكن أن يكون قد شارك فيها         

  . من االتفاقية١٢ملادة يفي بالشروط املنصوص عليها يف ا أجرته سلطات الدولة الطرف ال
، وتتعلق مبواطنني مـن     )وآخرون ضد السويد  . م. س( ٣٧٤/٢٠٠٩الشكوى رقم     -١١٨

وادعي أصحاب الشكوى   .  كارباخ -أذربيجان وابنتهما القاصر وكلهم من منطقة ناغورنو        
.  من االتفاقيـة   ٣أن طردهم إىل أذربيجان سيشكل خرقاً من جانب السويد ألحكام املادة            

 الدولة الطرف قد أصدرت يف األثناء تصريح إقامة لصاحل البنت القاصـرة، أوقفـت   ومبا أن 
والحظت اللجنة ادعاءات أصحاب الـشكوى      . اللجنة النظر يف اجلزء من البالغ املتعلق هبا       

املختلط الذي جيعلهم   . م. اليت تفيد باحتمال تعرضهم للتعذيب يف أذربيجان بسبب أصل س         
بلدهم األصلي؛ وبأن األسرة بأكملها تتعرض لالضطهاد بـدافع       مستهدفني من السلطات يف     

األرمين؛ وبأن األسرة تعرضت للضرب واالضطهاد من قبل اجلريان         . م. إثين بسبب أصل س   
؛ وبأهنم احتجزوا واستجوبوا وتعرضوا للضرب واالعتداء اجلنـسي         )الشرطة(وأعوان الدولة   

اللجنـة أن ادعـاءات أصـحاب      والحظت. على أيدي أعوان دائرة األمن الوطين     .) م. ه(
وأشـارت اللجنـة إىل   . يتعلق بتعرضهم للتعذيب تدعمها تقارير طبية موثوقة فيماالشكوى  

ادعاءات أصحاب الشكوى اليت مفادها أهنم تعرضوا لسوء املعاملـة عقـب عـودهتم إىل               
أن وردها من معلومات عامة تفيد ب      ، كما أشارت إىل ما    ٢٠٠٤أغسطس  /أذربيجان يف آب  

السلوك العدائي من جانب عامة اجلمهور جتاه األشخاص من أصول إثنيـة أرمنيـة الـذين                
يزال واسع االنتشار، وأن األشخاص من أصـول إثنيـة أرمنيـة             يعيشون يف أذربيجان ال   

يواجهون خطر التمييز يف حياهتم اليومية، ويتعرضون للتحرش وُيرغمون من قبـل صـغار              
د تقدمي طلبات للحصول على جوازات سفر، ويضطرون يف         املسؤولني على دفع رشاوى عن    

كثري من األحيان إىل إخفاء هويتهم عن طريق تغيري أصلهم اإلثين يف جوازات سفرهم بطريقة         
واعتربت اللجنة أنّ أصحاب الشكوى سيتعرضون شخصياً، يف حال إعـادهتم إىل            . قانونية

  . من االتفاقية٣قصود يف املادة أذربيجان، خلطر متوقع وحقيقي بالتعذيب باملعىن امل
، وتتعلق بـصاحب    )فرج اهللا وآخرون ضد سويسرا    ( ٣٨١/٢٠٠٩الشكوى رقم     -١١٩

وادعي صاحب الشكوى . الشكوى وزوجته وابنه، وهم من مواطين مجهورية إيران اإلسالمية
 . مـن االتفاقيـة    ٣أن إعادهتم إىل إيران ُتشكل انتهاكاً من جانب سويسرا ألحكام املـادة             

والحظت اللجنة أن صاحب الشكوى بدأ، بعد وصوله إىل سويسرا، ينـشط يف الرابطـة               
الدميقراطية لشؤون الالجئني اليت كان ميثلها على صعيد كانتون أوبفالد، وأنه كتب مقاالت             
تندد بالنظام اإليراين القائم ووزع منشورات صادرة عن املنظمة وشارك يف أحداث خمتلفـة              

والحظت اللجنـة   . حكومية وكنائس حملية يف الكانتون الذين يقيم فيه       نظمتها منظمات غري    
أيضاً أن ابن صاحب الشكوى حتصل على مركز الالجئ على أساس أنشطة مماثلة لتلك اليت               

سيما جتميع التواقيع على العرائض وتوزيع اجمللة الـشهرية          يضطلع هبا والده يف الرابطة، وال     
ميكن  ومبا أن الدولة الطرف خلصت إىل أنه ال. امج إذاعيللمنظمة واملشاركة يف مشروع برن
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طرد ابن صاحب الشكوى إىل مجهورية إيران اإلسالمية بسبب مركزه السياسي، الذي قـد              
ويف ضوء هذه الظروف، مبا فيها . يهدد أمنه إذا عاد إىل إيران، تالحظ اللجنة متييزاً يف املعاملة  

رية إيران اإلسالمية، والوضع الشخـصي لـصاحب        احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف مجهو     
الشكوى الذي يضطلع بأنشطة سياسية معارضة داخل الرابطة الدميقراطية لشؤون الالجئني،           

. ترى اللجنة أن من احملتمل أن يكون صاحب الشكوى قد لفت انتباه الـسلطات اإليرانيـة            
 االعتقاد بأنه سـيواجه خطـر       وبناًء عليه اعتربت اللجنة، أن هناك أسباباً جوهرية تدعو إىل         

والحظت اللجنة أيضاً أنه بالنظر إىل كون إيران ليست         . التعرض للتعذيب إذا أُعيد إىل إيران     
طرفاًَ يف االتفاقية، فإن صاحب الشكوى سُيحرم من إمكانية اللجوء القـانوين إىل اللجنـة               

  .للحصول على أي شكل من أشكال احلماية
، وتتعلق مبواطن من االحتاد     )كالينيتشنكو ضد املغرب  ( ٤٢٨/٢٠١٠الشكوى رقم     -١٢٠

.  من االتفاقية  ٣الروسي ادعى أن تسليمه إىل بلده سيشكل انتهاكاً من جانب املغرب للمادة             
وقد طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف عدم تسليم صاحب الشكوى إىل االحتاد الروسي أثناء              

 ٢٠١١مايو  / أيار ١٤م صاحب الشكوى يف     ورغم هذا الطلب، ُسلِّ   . نظر اللجنة يف شكواه   
متتثل هلذا الطلب، وأهنا بذلك قد        مل والحظت اللجنة أن الدولة الطرف    . إىل االحتاد الروسي  

 من االتفاقية ألهنا منعت اللجنة من القيام ببحـث واٍف           ٢٢انتهكت التزاماهتا مبوجب املادة     
ذ قرار كان من شـأنه أن يوقـف         لشكوى تتعلق بانتهاك االتفاقية، ومنعتها كذلك من اختا       

 مـن   ٣بالفعل تسليم صاحب الشكوى إذا ما توصلت اللجنة إىل حدوث انتهاك للمـادة              
وقد أقام  . وكان صاحب الشكوى يعمل مستشاراً وحملالً مالياً يف االحتاد الروسي         . االتفاقية

 مع مـصرف    شراكة مع ثالثة من رجال األعمال املشهورين وتعامل يف إطار عملياته املهنية           
، الحظ صاحب الشكوى أن مجاعة حملية من مجاعات اجلرمية املنظمة           ٢٠٠٤ويف عام   . حملي

متكنت من االستحواذ على عدد من الشركات احمللية، وكان بعضها مملوكاً لشركاء صاحب             
وعندما علم صاحب الشكوى باألمر، أبلغ شـركاءه الـذين أبلغـوا بـدورهم      . الشكوى

ويف وقت الحـق أُلقـي      . ُيحقق فيها   مل  أن شكاواهم إما ُردَّت أو     غري. السلطات املختصة 
ويشار إىل أن صاحب . القبض على أحد شركاء صاحب الشكوى ُزعم أنه انتحر يف السجن         

الشكوى سعى إىل مواصلة حتري الصفقات املالية للمصرف وقرر يف هناية املطـاف عـرض               
 على اإلنترنت يتضمن وصـفاً للوقـائع        الوقائع على السلطات القضائية وأعد موقعاً شبكياً      

مث دخل صاحب الشكوى إيطاليا بتأشرية دخول عادية جتنباً لالضطهاد على يدي            . والوثائق
ويف األثناء أوقفت السلطات النظر . مجاعات اجلرمية املنظمة وانتقل يف وقت الحق إىل املغرب        

يف املصرف لصاحل مـشترٍ     يف الدعوى اليت رفعها صاحب الشكوى، مث ُنقلت ملكية أسهمه           
إضافة إىل ذلك، قام شخص بتزوير      . جمهول وذلك دون توقيع صاحب الشكوى أو موافقته       

البيانات املتعلقة بأسهم إحدى الشركات وأبلغ املوظفون التنفيذيون يف املصرف الشرطة بأن            
 ففتحت الشرطة حتقيقاً يف   . صاحب الشكوى اختلس أموال العمالء من حساباهتم الشخصية       

هذا األمر وطلبت إصدار مذكرة توقيف دولية للقبض على صـاحب الـشكوى بتهمـة               
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 اختفى شريك آخر من شركاء صاحب الـشكوى، وُيـزعم أن            ٢٠٠٧ويف عام   . االحتيال
 قُتل  ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول . اختفاءه حصل يف أثناء إدالئه بشهادته أمام سلطات التحقيق        

وقد الحظت اللجنة ما قدمه صاحب الشكوى       . ىالشريك التجاري الثالث لصاحب الشكو    
من دفوع مفادها أنه يف ضوء وفاة أو اختفاء شركائه التجاريني الثالثة، واستناداً إىل التقيـيم     
الذي أجرته مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف املغرب، فإنه ُمعرض شخصياً خلطـر              

ت اللجنة أيضاً بيان الدولة الطرف الـذي        والحظ. التعذيب أو رمبا القتل يف االحتاد الروسي      
جتد دليالً على أن صاحب الشكوى سيتعرض للتعـذيب إذا ُسـلِّم إىل               مل مفاده أن سلطاهتا  

االحتاد الروسي وأن طلب التسليم أُرفقت به ضمانات دبلوماسية من االحتاد الروسي بعـدم              
وذكّـرت اللجنـة   . ةتعريض صاحب الشكوى للتعذيب أو االعتداء على كرامته اإلنـساني   

مبالحظاهتا اخلتامية على التقرير الدوري الرابع لالحتاد الروسي اليت أشارت فيها إىل استمرار             
أفعال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة علـى                

عف استقاللية النيابة   سيما هبدف انتزاع االعترافات، وإىل ض      أيدي موظفي إنفاذ القانون، ال    
العامة وإخفاقها يف بدء ومباشرة حتقيقات سريعة ونزيهة وفعالـة يف االدعـاءات املتعلقـة               

والحظت اللجنـة أن    ). ١٢ و ٩، الفقرتان   CAT/C/RUS/CO/4(بالتعذيب أو بإساءة املعاملة     
منهم أثناء  الشركاء التجاريني الثالثة لصاحب الشكوى قد ُعثر عليهم قتلى أو اختفوا، اثنان             

االحتجاز لدى سلطات االحتاد الروسي، وذلك بعد أن أبلغوا السلطات الروسـية بوقـائع              
خمطط إجرامي، وأن صاحب الشكوى تلقى هو نفسه هتديدات بالقتل من مجاعات اجلرميـة              

وخلصت اللجنة إىل أن صاحب الشكوى قـد        . املنظمة مما محله على اختاذ قرار مغادرة البلد       
 الكافية أنه ُمعرض شخصياً خلطر حقيقي ومتوقع بالتعذيب يف حال عودتـه إىل        أثبت باألدلة 

واعتربت أن ما قُدِّم من ضمانات دبلوماسية يف ظروف هذه القضية غـري             . االحتاد الروسي 
سيما يف ضوء الطابع العام وغـري   كاٍف حلماية صاحب الشكوى من هذا اخلطر الواضح، ال  

لذلك، اعتربت اللجنة أن    . تقترن بإقامة آلية للمتابعة     إىل أهنا ال   احملدد هلذه الضمانات وبالنظر   
  . من االتفاقية٣املغرب قد انتهك املادة 

 ٣٦٥/٢٠٠٨ويف الدورة السابعة واألربعني، قررت اللجنة عدم قبول الشكوى رقم          -١٢١
وتتعلق الشكوى بشقيقني من مواطين أفغانستان، ادعيـا أن         . )ضد السويد . ك. ك ور .س(
وكـان  .  من االتفاقية من جانب السويد     ٣للمادة  اً  رحيلهما إىل أفغانستان سيشكل انتهاك    ت

 العمل بـصورة غـري       بدءاً ٢٠٠٠الشقيقان الجئان يف مجهورية إيران اإلسالمية، ويف عام         
، ألقت الشرطة اإليرانية القبض عليهمـا ورحلتـهما يف          ٢٠٠٠سبتمرب  /ويف أيلول . شرعية

 إىل أفغانستان حيث ُيّدعى أن طالبان ألقت القـبض عليهمـا   ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول 
من اً  ومتكنا الحق . واقتيدا إىل قندهار حيث تعرضا للتعذيب والضرب وسوء املعاملة والشتم         

والحظت اللجنة أن صـاحيب     . اهلرب وطلبا اللجوء يف السويد، ولكن قوبل طلبهما بالرفض        
 مام حمكمة االستئناف املعنية بشؤون اهلجرة وأهنما      يطعنا يف قرار حمكمة اهلجرة أ       مل الشكوى

حيقق هلمـا علـى األرجـح أي          لن يقدما أية أدلة على أن االستئناف أمام هذه احملكمة         مل
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يذكرا قط أثناء سري إجراءات اللجوء   مل والحظت اللجنة أيضاً أن صاحيب الشكوى     . إنصاف
مـارس  / آذار ٢٨علق بطرمها قد سقط يف      أهنما تعرضا للتعذيب يف أفغانستان، وأن القرار املت       

يبادرا بإجراءات جديدة لطلب اللجوء رغم إتاحة هذه الفرصة           مل أهنمااً   وأخري اً،ومل يعد نافذ  
 مـن   ٢٢من املـادة    ) ب(٥وخلُصت اللجنة إىل أن البالغ غري مقبول مبوجب الفقرة          . هلما

 القرار يف الفرع باء من املرفـق        ويرد نص هذا  . االتفاقية لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية     
  .الرابع عشر هلذا التقرير

ويف الدورة الثامنة واألربعني، اعتمدت اللجنة قرارات بشأن األسـس املوضـوعية              -١٢٢
 ٣٦٤/٢٠٠٨ورقـم   ،  )كالونزو ضـد كنـدا    ( ٣٤٣/٢٠٠٨يتعلق بالشكاوى رقم     فيما

 ٣٨٢/٢٠٠٩، ورقـم    )ضد كنـدا  . ل.إ( ٣٧٠/٢٠٠٩، ورقم   )ضد سويسرا . ل.ل.ج(
، )وآخـرون ضـد الـسويد     . أ.م.أ.م( ٣٩١/٢٠٠٩، ورقـم    )ضد سويـسرا  . ت.د.م(

، )غباجايف ضد سويـسرا   ( ٣٩٦/٢٠٠٩، ورقم   )ضد سويسرا . ت.إ( ٣٩٣/٢٠٠٩ ورقم
، )ضد سويـسرا  . و.ت.ن( ٣١٤/٢٠١٠ورقم  ،  )م ضد السويد  .أ.أ( ٤١٣/٢٠١٠ورقم  
اسـيموف ضـد    غري( ٤٣٣/٢٠١٠، ورقـم    )ضد الـسويد  . أ.ز.م( ٤٢٤/٢٠١٠ورقم  

، )عبد الـصمدوف وآخـرون ضـد كازاخـستان        ( ٤٤٤/٢٠١٠، ورقم   )كازاخستان
 ويرد نص هذه القرارات أيـضاً يف        ).غاالستيغي سودويب ضد إسبانيا   ( ٤٥٣/٢٠١١ ورقم

  .الفرع ألف من املرفق الرابع عشر هلذا التقرير
مقيم يف  وتتعلق مبواطن كونغويل    ) كالونزو ضد كندا  ( ٣٤٣/٢٠٠٨الشكوى رقم     -١٢٣

من جانـب كنـدا     اً  كندا ادعى أن إعادته إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية سيشكل انتهاك         
مبالحظات الدولة الطرف اليت     علماً   وأحاطت اللجنة .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٣للمادة  

أعربت فيها عن عدم مصداقية صاحب الشكوى، ومبالحظاهتا اليت قالت فيها إن صـاحب              
يف حزب سياسي وأن أبويه سافرا إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية          اً  كن عضو ي  مل الشكوى

أيضاً بقرار كندا تعليـق      علماً   وأحاطت اللجنة . عدة مرات دون أن يتعرضا ألية مضايقات      
عمليات ترحيل ملتمسي اللجوء الذي رفضت طلباهتم إىل ذلك البلد وباملعلومات اليت قدمها             

ا إن قرار تعليق عمليات الترحيـل إىل مجهوريـة الكونغـو            صاحب الشكوى اليت قال فيه    
. ينطبق عليه بسبب سوابقه اجلنائية     الدميقراطية يعزى إىل انتشار العنف يف ذلك البلد، وأنه ال         

 ٣ورأت اللجنة أن هذه املعلومات تؤكد الطابع التمييزي إلجراء التعليق بالنظر إىل أن املادة               
ق ترحيل األشخاص املعرضني للخطر يف بلداهنم بسبب انتشار         من االتفاقية تنص على أن تعلي     

كذلك حبجج صاحب    علماً   وأحاطت اللجنة . العنف ينبغي أن ينطبق على اجلميع دون متييز       
؛ ٢٠٠٢باحتجازه وتعذيبه يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عـام          : يتعلق فيماالشكوى  

ف أن عالمات بادية على جسمه جـراء         الذي يكش  ٢٠٠٥وبالتقرير الطيب الصادرة يف عام      
إصابته باضطرابات وهو ما يتسق متاماً مع روايته ويؤيد بصورة معقولة خشيته على مصريه يف 
حالة عودته إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ وبالرأي الذي أبداه قاض يف الواليات املتحدة             

ب الشكوى سـيتعرض للتعـذيب      جدية لالعتقاد بأن صاح   اً  األمريكية ومؤداه أن مثة أسباب    
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ونظرت اللجنة يف حجة الدولة الطرف القائلة بأن بإمكان صـاحب           . مبجرد عودته إىل بلده   
ـ   ال" اخلطر احمللي "الشكوى العودة للسكن يف كينشازا، وذكّرت بأن مفهوم          اً يسمح، طبق

 تعرض املعـين    آلرائها السابقة، باستخدام معايري قابلة للقياس وال يكفي ألن يبدد متاماً خطر           
وخلصت اللجنة إىل أن قرار الدولة الطـرف بإعـادة صـاحب            . باألمر شخصياً للتعذيب  

 ٣للمادة  اً  الشكوى إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية سوف يشكل، يف حال تنفيذه، انتهاك          
  .من االتفاقية

وتتعلق مبواطن كونغويل وولَديه    ) ضد سويسرا . ل.ل.ج( ٣٦٤/٢٠٠٨رقم  الشكوى    -١٢٤
وادعى أن إعادهتم مـن سويـسرا إىل مجهوريـة الكونغـو            . القاصرين، املقيمني يف سويسرا   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ألن أباه روندي توتـسي          ٣للمادة  اً  الدميقراطية سيشكل انتهاك  
، حسبما يدعى، إىل سوء املعاملة على أيدي طلبـة، يقيمـون يف             ١٩٩٨وأنه تعرض يف عام     
يش فيه، وعناصر تابعة للدولة الكونغولية، وأنه قُبض عليه بسبب انتمائـه            املكان الذي كان يع   

والحظت اللجنة الشكوك اليت أعربت عنها الدولة الطرف من حيث مصداقية املزاعم            . العرقي
يبني باألدلة العالقـة بـني        مل اليت ساقها صاحب الشكوى، والحظت كذلك أن هذا األخري        

 على مغادرة بلدهم األصلي من جهة، وخطر التعرض للتعذيب يف           الوقائع اليت محلته هو وولَديه    
يقدم للجنة معلومات     مل حال ترحيلهم إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية من جهة أخرى، ألنه         

ُتذكَر عن املعاملة اليت يدعي أنه لقيها، وأن املعلومات اليت قدمها عن التوترات اإلثنية احملتملـة                
 كانت ذات طابع عام وال ُيفهم منها وجود خطـر متوقـع             صليبلد صاحب الشكوى األ    يف

وعليه، خلصت اللجنة أن إعادة صاحب الـشكوى        . للتعذيباً  وحقيقي ألن يتعرض شخصي   
  . من االتفاقية٣للمادة اً يشكل انتهاك  لنوولَديه إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية

طن من هـاييت يقـيم يف      وتتعلق مبوا  )ضد كندا . ل.إ( ٣٧٠/٢٠٠٩رقم  الشكوى    -١٢٥
 مـن   ٣من جانب الدولة الطرف للمـادة       اً  كندا ادعى أن ترحيله إىل هاييت سيشكل انتهاك       

فيها بـصفة  اً  وأصبح مقيم١٩٩٠وكان صاحب الشكوى وصل إىل كندا يف عام       . االتفاقية
 وأدين بارتكاب عـدة جـرائم، ويف        ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣وحوكم يف األعوام    . دائمة
ت إدارة املواطنة واهلجرة الكندية إقامته الدائمة بعد القرار بعدم السماح لـه              ألغ ٢٠٠٧ عام

وبعد صدور األمر بترحيله، طلب صاحب      . بالدخول إىل كندا بسبب ارتكابه جرائم خطرية      
الشكوى منحه وضع الالجئ، ولكن طلبه ُرفض بسبب منعه من الدخول إىل كندا الرتكابه              

غرس جهاز منظم   كوى من اعتالل يف القلب مما استدعى        ويعاين صاحب الش  . جرائم خطرية 
وبعد أن استنفد اجراءات االستئناف، قدم شكوى إىل اللجنة يدعي فيهـا أن             . لدقات قلبه 

وزعم أن ترحيله بسبب جرائمه بعد      . وضعه الشخصية وحالته الصحية يفرضان عدم ترحيله      
 قبل مجاعات إجراميـة، وأن      أن أقام يف اخلارج لعدة سنوات سيعرضه خلطر االختطاف من         

يتعرضون بانتظام إىل االحتجاز يف ظروف مزرية وال يعطـون          اً  الذين يعادون إىل هاييت قسر    
يـتمكن مـن     لنوادعى أيضاً أنه. الغذاء وال املاء وال الرعاية الطبية، وهو ما سيودي حبياته   

والحظت اللجنة  . بة يف هاييت  استبدال اجلهاز املنظم لدقات قلبه وال تلقي الرعاية الطبية املناس         
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اً يقدم أية أدلة على وجود خطر متوقع وحقيقي بتعرضـه شخـصي             مل أن صاحب الشكوى  
للتعذيب عقب ترحيله إىل هاييت، وأن مجيع ادعاءاته كانت حمل نظر سلطات الدولة الطرف              

 يف  أثناء إجراء طلب اللجوء، وأن هذه السلطات قامت بكل ما يلزم قبـل املـضي قـدماً                
جراءات ترحيل صاحب الشكوى، مبا يف ذلك التأكد من إمكانيـة وصـوله إىل املرافـق                إ

اً يـشكل انتـهاك    وخلصت اللجنة إىل أن ترحيل صاحب الشكوى إىل هاييت ال         . الصحية
  . من االتفاقية٣ للمادة
 وتتعلق مبواطن من مجهوريـة      )ضد سويسرا . ت.د.م( ٣٨٢/٢٠٠٩رقم  الشكوى    -١٢٦

ة مقيم يف سويسرا ادعى أن ترحيله إىل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة             الكونغو الدميقراطي 
وادعى صاحب الشكوى أنـه     .  من االتفاقية  ٣ للمادة   سويسرامن جانب   اً  سيشكل انتهاك 
خلطر التعذيب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بسبب عـضويته يف          اً  وحالياً  يتعرض شخصي 

، ٢٠٠٦ كابيال يف االنتخابات الرئاسية لعام       حزب معارض ولنشاطه املعارض لترشح السيد     
وأنه تعرض نتيجة لنشاطه املعارض لالعتقال والضرب على أيدي قوات األمن اليت أصبحت             

ويربر صاحب الشكوى ادعاءاته بالتعرض خلطر التعذيب بأمر        . تبحث عنه منذ ذلك الوقت    
سنانه قدمه كدليل على    القبض عليه الذي يدعي أنه صدر يف حقه وبتقرير طيب بشأن عالج أ            

والحظت اللجنة أن الدولة الطرف طعنت يف صـحة األمـر           . زعمه بالتعرض لسوء املعاملة   
بالقبض علي صاحب الشكوى حيث اعتربته وثيقة مزورة، وشككت يف صحة التقرير الطيب             

 والحظت اللجنة أن صاحب الـشكوى   . بشأن عالج األسنان الذي قدمه صاحب الشكوى      
ارك يف أنشطة سياسية لدرجة يتبني معها بصورة مقنعة أن ذلك قد يعرضه خلطر يبّين أنه ش مل

حمدد يف حال إعيد إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، وخلـصت إىل أن ترحيـل صـاحب          
  . من االتفاقية٣للمادة اً يشكل انتهاك  لنالشكوى إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية

 وتتعلق مبـواطن    ،)وآخرون ضد السويد  . أ .م .أ .م( ٣٩١/٢٠٠٩الشكوى رقم     -١٢٧
مصري وزوجته وأطفاهلما الستة، املقيمني يف السويد، الذين اّدعوا أن إنفاذ أوامر طردهم إىل              

وادعى أصحاب الـشكوى أهنـم      .  من االتفاقية  ١٦ من   ٣للمادتني  اً  مصر سيشكل انتهاك  
صاحب الـشكوى األول    يزالون حمل اهتمام جهاز األمن بسبب إدانة شخص من أقرباء            ال

آخر من أقربـاء صـاحب      اً  عن ذلك أن شخص     وادعوا فضالً . بقتل الرئيس أنور السادات   
الشكوى األول متهم باالنتماء إىل مجاعة مرتبطة بتنظيم القاعدة ومبحاولة اغتيـار الـرئيس              

وأكد أصحاب الشكوى أن الصلة العائلية هذه، إضافة إىل أن          . ١٩٩٥حسين مبارك يف عام     
اً ب الشكوى األول معروف مبعارضته للسلطات املصرية، كفيل بتعريـضهم شخـصي           صاح

والحظت اللجنة أن الدولة الطرف أقـرت       . خلطر التعذيب إن أجربوا على العودة إىل مصر       
تزال مهتمة على ما يبدو بـصاحب الـشكوى األول بـسبب     بأن السلطات املصرية قد ال    

أنور السادات، وأن نشاطه عرب شـبكة االنترنـت يف   عالقته األسرية مع املتهم بقتل الرئيس       
كندا والتشكيك يف حماكمة ومعاقبة القتلة احلقيقيني للرئيس السادات ينبغـي أن يؤخـذ يف               
االعتبار أيضاً يف هذا السياق، وأنه من غري املستبعد أن يكون باقي أفراد األسرة حمل اهتمـام   
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الشكوى األول واثنني من أبنائه الكبـار      وخلصت اللجنة إىل أن صاحب      . السلطات املصرية 
 للتعذيب إن هـم عـادوا إىل مـصر          أثبتوا وجود خطر مرتقب وحمقق لتعرضهم شخصياً      

يتعلق بقضايا زوجة  فيماأما .  من االتفاقية٣للمادة  اً  إنفاذ األمر بطردهم سيشكل انتهاك     وأن
سرة طلب اللجوء يف السويد،     وقت تقدمي األ  اً  وأبنامها األربعة الذين كانوا صغار    . أ .م .أ .م

  .فلم تر اللجنة ضرورة للنظر فيها على حدة
، وتتعلق مبواطنة إثيوبية مقيمة يف    )ضد سويسرا . ت .إ( ٣٩٣/٢٠٠٩الشكوى رقم     -١٢٨

 مـن   ٣من جانب سويسرا للمادة     اً  سويسرا، ادعت أن ترحيلها إىل إثيوبيا سيشكل انتهاك       
أقلية إثنية هي شعب أمهارا الذي يعيش معظم أفراده         وتنتمي صاحبة الشكوى إىل     . االتفاقية

وقد غادرت بلدها األصلي بسبب مشاكل سياسية غري        . يف اهلضاب العليا الوسطى يف إثيوبيا     
وادعت أهنا أصبحت أثناء وجودهـا يف       . ٢٠٠٣حمددة وطلبت اللجوء يف سويسرا يف عام        

جودة يف اخلارج واملتمثلة يف حـزب       يف املنظمة السياسية املعارضة املو    اً  نشطاً  سويسرا عضو 
حتالف الوحدة والدميقراطية فرع سويسرا، وشاركت يف العديد من املظاهرات واملـسريات            

إىل برنامج إذاعي إثيويب بث على حمطة إذاعية سويسرية حملية موجهة           اً  السياسية وحتدثت علن  
 حـزب حتـالف الوحـدة       وادعت إن . حديثها باللغة األمهارية إىل مواطين بلدها يف إثيوبيا       

والدميقراطية يتعرض بانتظام إىل القمع السياسي من قبل احلكومة يف إثيوبيا وأن أعضاء هـذا             
يزالون مضطهدون، وأهنا سوف تتعرض خلطر االعتقال والتعذيب يف حالة عودهتا            احلزب ال 
 يف بادعاءات صاحبة الشكوى بشأن نـشاطها الـسياسي    علماً   وأحاطت اللجنة . إىل إثيوبيا 
تدع أن السلطات اإلثيوبيـة اعتقلتـها أو          مل والحظت أيضاً أن صاحبة الشكوى    . سويسرا

تدع أهنا واجهت أي هتمة مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب أو أي             مل أساءت معاملتها، كما  
تقدم ما يكفي من األدلـة بـشأن          مل ورأت اللجنة أن صاحبة الشكوى    . قانون حملي آخر  

وعليه، خلـصت   . سي كبري حبيث يثري اهتمام السلطات اإلثيوبية      اضطالعها بأي نشاط سيا   
اً يـشكل انتـهاك     لن اللجنة إىل أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحبة الشكوى إىل إثيوبيا          

  . من االتفاقية٣ للمادة
، وتتعلق مبواطن من توغو مقيم      )غباجايف ضد سويسرا  ( ٣٩٦/٢٠٠٩الشكوى رقم     -١٢٩

 مـن   ٣من جانب سويسرا للمادة     اً  له إىل توغو سيشكل انتهاك    يف سويسرا، ادعى أن ترحي    
 كعضو نشط يف    ١٩٩٤وقد انضم صاحب الشكوى إىل احتاد قوى التغيري يف عام           . االتفاقية

، اعتقله جهاز الدرك ملدة شهرين وتعرض للـضرب ولـسوء      ١٩٩٩ويف عام   . فريقه األمين 
أو القتل، غـادر صـاحب      /نتقام و وبسبب اخلوف من االعتقال واال    . املعاملة مرات ومرات  

، ويف كال   ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠٣ مث إىل بنن من      ٢٠٠٢ إىل   ١٩٩٩الشكوى البلد إىل غانا من      
، ألقي القـبض    ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار . املرتني عقب صدامات مع مناصري احلزب احلاكم      

على صاحب الشكوى وعلى أخته واقتيد صاحب الشكوى من قبل رجال الدرك إىل مكتب              
وأثناء االستجواب، سئل عن طبيعة عالقتـه باملـدعو أوليمبيـو املتـهم             . يم زييب رئيس خم 

وُهـدِّد صـاحب    . ٢٠٠٦فربايـر   /بالتحريض على شن هجوم على خميم للدرك يف شباط        
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، فـّر صـاحب     ٢٠٠٦أبريـل   /ويف نيسان . تقالهعالشكوى بالقتل وتعرض للضرب أثناء ا     
وذهـب إىل   . وة أحد حراس السجن   الشكوى من السجن بعد أن متكن أخ زوجته من رش         

أجهزة املخابرات التوغولية العاملة يف غانا، هرب عن غانا ولكن بسبب اخلوف من أن تعتقله    
وتوجه بعد ذلك إىل سويسرا حيـث وصـل إليهـا يف      . طريق اجلو هبوية مزورة إىل إيطاليا     

 طلـب   ، رفض املكتب االحتادي للـهجرة     ٢٠٠٦سبتمرب  /ويف أيلول . ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
والحظت . بعد أيضاً  فيما، وُرفضت الطعون اليت قدمها      اللجوء املقدم من صاحب الشكوى    

اللجنة أن صاحب الشكوى يدعي أنه عضو نشط يف احتاد قوى التغيري، وأن دوره هو محاية                
األعضاء وتوزيع النشرات واإلدالء ببيانات، وأنه اعتقل مرتني، وأنـه تعـرض للتعـذيب              

 ة؛ والحظت كذلك أقوال صاحب الشكوى بـأن الوضـع يف توغـو          ولظروف غري إنساني  
. يتحسن حىت لألعضاء العاديني يف احتاد قوى التغيري املعرضني خلطر احلـبس والتعـذيب              مل

بأنه حىت  والحظت اللجنة أيضاً طعن الدولة الطرف يف مصداقية صاحب الشكوى وتأكيدها            
حيمل على االعتقاد اً قوياً يشكل أساس المع افتراض أن شهادته ذات مصداقية، فإن ما يدعيه 

ومراعاة لدعوى صاحب الشكوى الـيت      . بأنه سوف يواجه خطر التعذيب إن عاد إىل توغو        
يؤيدها تقرير صادر عن جملس اللجوء السويسري بأن أعضاء احتاد قوى التغيري املعارض من              

حلكومة وأن الذين فروا مـن      يزالون يتعرضون لالنتقام من قبل ا      رمبا ال اً  غري البارزين سياسي  
توغو إىل بنن ُينظر إليهم بكثري من الريبة، خلصت اللجنة إىل أن عودة صاحب الشكوى إىل                

تقيِّم على    مل واعتربت اللجنة أن الدولة الطرف    .  من االتفاقية  ٣للمادة  اً  توغو سيشكل انتهاك  
 مرحلة متقدمة مـن     النحو الصحيح خطر التعرض للتعذيب عندما رفضت احملاكم احمللية، يف         

اإلجراءات ودون إجراء التحريات الالزمة، مواد إثبات قدمها صاحب الشكوى مثل التقرير            
الطيب الذي يبني وجود صلة بني احلالة الصحية لصاحب الشكوى واالنتهاكات اليت يـدعي              

وأخذت اللجنة يف اعتبارها أيضاً الوضع الراهن يف توغو، ومن ذلـك عـدم              . أنه تعرض هلا  
لتحقيق حىت اآلن يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، ومنها تلك اليت ارتكبت يف حق              ا

  .ممثلي جمموعات املعارضة، وإفالت مرتكيب هذه االنتهاكات من العقاب
وتتعلق مبواطنة بوروندية ادعت    ،  ) ضد السويد  .م .أ .أ( ٤١٣/٢٠١٠رقم  الشكوى    -١٣٠

 مـن اتفاقيـة     ٣ألصلي سيؤدي إىل انتهاك السويد املـادة        أن إنفاذ األمر بترحيلها إىل بلدها ا      
وادعت صاحبة الشكوى أهنا تنحدر من أسرة تنتمي إىل إثنية التوتسي، وأن            . مناهضة التعذيب 

يبق من أسرهتا سوى أخوهـا        مل  على أيدي مليشيات اهلوتو، وأنه     ١٩٩٣والديها قتال يف عام     
ويف . ”Sans Échec“ التوتـسي املعروفـة باسـم    يف ميليـشيا اً عالياً األكرب الذي يشغل مركز  

، ادعت أن أخاها قُتل يف بيته على أيدي جنود من اهلوتـو ينتمـون إىل اجلـيش                  ٢٠٠٦ عام
 خارج البيت وأمكنها أن تسمع صوت أخيهـا         اً،الوطين، وأهنا كانت، يف ذلك الوقت حتديد      

دها هي، وهو ما فهمت منـه       أثناء إساءة معاملته داخل البيت واجلنود يسألونه عن مكان وجو         
وُرفض . وفرت من بوروندي وطلبت اللجوء يف السويد      . أنه مبثابة هتديد بقتلها إن عثروا عليها      

 ألن سلطات الدولة الطرف وجدت تناقضات كثري        اً،طلبها وكذلك الطعون اليت قدمتها الحق     
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 وألن هذه الـسلطات     يف روايتها للوقائع اليت أدت هبا إىل مغادرهتا بوروندي عن طريق اجلو،           
ببيانات وصورة تكاد تكون مطابقة     اً  شككت يف هوية صاحبة الشكوى على أساس أن شخص        

والحظـت  . للبيانات والصورة اليت قّدمتها هي كان قد طلب احلصول على تأشرية يف اجلزائر            
اللجنة أن الدولة الطرف أخذت يف اعتبارها حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي ولكنها أكدت              

للتدليل على أن إعادة صـاحبة الـشكوى   اً كافياً ن الظروف السائدة يف هذا البلد ليست سبب   أ
والحظت اللجنة أيضاً أن الدولة     .  من االتفاقية  ٣إىل بوروندي سيفضي إىل انتهاك املادة       اً  قسر

الطرف قد وجهت االهتمام إىل العديد من أوجه اخللل والتناقض الصارخ يف روايـة وأقـوال                
الشكوى، األمر الذي يستدعي التشكيك بشكل عام يف مصداقية ويف صحة ادعـاءات  صاحبة  

ورأت اللجنـة أن صـاحبة      . صاحبة الشكوى، وكذلك املعلومات اليت قدمتها لدعم ادعاءاهتا       
  حمققـاً   متوقعـاً  تثبت أهنا سوف تواجه، يف حال طردها إىل بوروندي، خطـراً            مل الشكوى
  . من االتفاقية٣ املقصود من املادة للتعذيب باملعىناً شخصي للتعرض
، وتتعلق مبواطن إثيويب مقيم     )ضد سويسرا . و.ت.ن( ٣١٤/٢٠١٠الشكوى رقم     -١٣١

 ٣من جانب سويسرا للمادة اً يف سويسرا يدعي أن إعادته القسرية إىل إثيوبيا سيشكل انتهاك      
لـيت جـرت يف     وادعى صاحب الشكوى أنه أصبح أثناء احلملة االنتخابيـة ا         . من االتفاقية 

 مهتما بالسياسة، وأنه التحق مبناصري حزب التحـالف مـن أجـل الوحـدة         ٢٠٠٥ عام
وبعـد  . والدميقراطية، وأنه شارك بنشاط يف احلملة االنتخابية ملرشـحي ذلـك احلـزب            

. االنتخابات، شن حزب احلكومة محلة على احلزب املعارض، وقتل عدة أعضاء من املعارضة            
له يتمتع بصالت لدى احلزب احلـاكم حـذره بأنـه           اً  ديقوادعى صاحب الشكوى أن ص    

وغادر صاحب الشكوى إثيوبيا وطلـب اللجـوء يف   . مستهدف وأنه مطلوب لدى الشرطة 
وادعى أنه سُيعتقل وُيعذّب إن عاد إىل إثيوبيا بسبب مشاركته السياسية الـسابقة             . سويسرا

 ن صـاحب الـشكوى    والحظت اللجنـة أ   . يسراووبسبب استمرار نشاطه السياسي يف س     
 يقدم أي دليل بأن الشرطة وغريها من السلطات يف إثيوبيا تبحث عنه منذ تركه البلد، وأنه مل
يسبق له قط أن اعتقل أو أسئت معاملته من قبل الـسلطات أثنـاء أو قبـل انتخابـات                مل
يدع أن أي هتمة وجهت إليه يف سياق مكافحة اإلرهاب أو مبوجب أي   مل، وأنه٢٠٠٥ عام
كذلك بادعاء صاحب الـشكوى أن الـسلطات         علماً   وأحاطت اللجنة . نون حملي آخر  قا

اإلثيوبية استخدمت وسائل تكنولوجية متطورة ملراقبة املعارضني اإلثيوبيني يف اخلارج، ولكنها 
. يقدم معلومات مفصلة بشأن هذا االدعاء وال هو قدم أي دليل يسند ادعاءه              مل الحظت أنه 

يقدم أدلة كافية بشأن ضلوعه يف أي نشاط سياسـي            مل ب الشكوى ورأت اللجنة أن صاح   
وعليه، خلصت اللجنة إىل أن قرار الدولة الطرف        . كبري حبيث يثري اهتمام السلطات اإلثيوبية     

  . من االتفاقية٣للمادة اً يشكل انتهاك  لنبإعادة صاحب الشكوى إىل إثيوبيا
، وتتعلق مبواطن من أذربيجان،     )ضد السويد . أ .ز .م( ٤٢٤/٢٠١٠الشكوى رقم     -١٣٢

من جانب الـسويد    اً  ، يدعي أن ترحيله إىل أذربيجان سيشكل انتهاك       ١٩٥٧مولود يف عام    
وادعى صاحب الشكوى أنه عاىن هو وأسرته مـن         .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٣للمادة  
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ـ       مل مشاكل اقتصادية ألنه كافح للحصول على عمل ولكن        ه يتحقق له ذلك بسبب معتقدات
عن   مسؤوالًاً  نشطاً  وادعى أنه كان عضو   . السياسية وعضويته يف احلزب الوطين األذربيجاين     

التنظيم يف احلزب وعن جتنيد أعضاء جدد، وأنه شارك يف عدد من املظاهرات السياسية مـن            
 تشرين ١٥وأثناء إحدى تلك املظاهرات، ويف سياق انتخابات       . ٢٠٠٣ إىل عام    ١٩٩٨عام  
، حاولت السلطات قمع احملتجني، وادعى صاحب الشكوى أنه متكن          ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

وبعـدها  . يف باكو اً  عاماً  لشيء إال ألن صهره كان يعمل نائب       من اإلفالت وعدم اعتقاله ال    
وأخربته زوجته بأن الشرطة قد حبثت عنه يف كانون         . راح خيتبئ يف بيوت أصدقائه ومعارفه     

وغـادر  . يتمكنوا من العثـور عليـه    ملالقبض عليها إن وأهنم هددوها ب ٢٠٠٤يناير  /الثاين
، رفـض جملـس   ٢٠٠٤مايو /ويف أيار. ٢٠٠٤أذربيجان وطلب اللجوء يف السويد يف عام   

  وأحاطت اللجنـة   .اًاهلجرة طلب اللجوء الذي قّدمه كما ُرفضت الطعون اليت قدمها الحق          
 سوء املعاملة يف حال ترحيله لتعرضه للتعذيب أواً بادعاء صاحب الشكوى بأن مثة خطرعلماً  

يقدم أي دليل يثبت أنه مطلوب يف         مل بسبب أنشطته السياسية السابقة، ولكنها الحظت أنه      
وخلـصت  . يدع أنه اعُتقل أو ُعذّب يف الـسابق         مل أذربيجان بسبب أنشطته السياسية وأنه    

  . من االتفاقية٣للمادة اً يشكل انتهاك  لناللجنة إىل أن ترحيله
، وتتعلق مبواطن مـن     )غرياسيموف ضد كازاخستان  ( ٤٣٣/٢٠١٠شكوى رقم   ال  -١٣٣

 مـن   ٢٢ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ٢ و ١كازاخستان ادعى أنه ضحية انتهاك كازاخستان للمواد        
وادعى صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة الـيت أرادت أن             . االتفاقية

 اليت اشتكى منها وقعت قبـل بـدء         ورغم أن أعمال التعذيب   . يعترف بارتكابه جرمية قتل   
. سريان مفعول االتفاقية بالنسبة ألذربيجان، فقد ادعى أن هذا االنتهاك أمر واقع باسـتمرار             

 تضع ضمانات مناسبة ملنع سوء املعاملة والتعذيب، وأهنا         مل وادعى كذلك أن الدولة الطرف    
أن القانون احمللي منعه بالفعل جتر أي حتقيق فوري ونزيه وفعال يف االدعاءات اليت ساقها، و     مل

 من االتفاقية، ذلك أن احلق يف       ١٤من رفع دعوى مدنية لطلب التعويض، يف انتهاك للمادة          
. التعويض مكفول فقط بعد صدور أحكام من حمكمة جنائية تـدين مـسؤولني يف الدولـة    

 تعرض  بالوصف املفصل الذي قدمه صاحب الشكوى عن املعاملة اليت         علماً   وأحاطت اللجنة 
هلا أثناء احتجازه لدى الشرطة، وبالتقارير الطبية اليت توثق اإلصابات اجلـسدية واألضـرار              

لدى اً  جدال فيها بأن صاحب الشكوى كان حمتجز       النفسية اليت تعرض هلا، واحلقيقة اليت ال      
الشرطة وقت إصابته بتلك اجلروح، وأنه خضع للعالج الطيب من هذه اجلروح مباشرة بعـد               

والحظت اللجنة أن القرينة قائمة على مسؤولية الدولة الطرف عن الضرر الذي            . ج عنه اإلفرا
 يدحض أقوال صاحب الشكوى، فـضالً     اً  مقنعاً  تقدم تفسري   مل حلق بصاحب الشكوى وأهنا   

عن القصور الصارخ يف تسجيل اعتقال صاحب الشكوى، ويف تعيني حمام له ويف عرضه على        
للجنة أيضاً أنه رغم إبالغ صاحب الشكوى عن أعمال         والحظت ا . طبيب مستقل لفحصه  

جير التحقيق األويل إال بعد شهر وأن هذا التحقيق، رغـم             مل التعذيب عدة أيام بعد الوقائع،    
. وقفه واستئنافه عدة مرات، انتهى إىل غلقه دون توجيه أي مسؤولية جنائية ألفراد الـشرطة         
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إلثبات امتثال الدولة الطرف التزاماهتـا      اً  كافيوذكّرت اللجنة بأن التحقيق يف حد ذاته ليس         
ـ اً  نزيهاً  يكن حتقيق   مل  من االتفاقية إذا أمكن إثبات أنه      ١٢مبوجب املادة     ،وفعـاالً اً  وفوري

والحظت اللجنة كذلك . متتثل التزاماهتا مبوجب تلك املادة  ملوخلصت إىل أن الدولة الطرف
مينح احلق يف التعـويض عـن أعمـال          احمللي ال جدال فيه أن القانون      أنه يتبني على حنو ال    

والحظـت  . التعذيب إال بعد إدانة املوظفني املسؤولني عن تلك األعمال أمام حمكمة جنائية           
اللجنة يف األخري أن صاحب الشكوى أرسل رسالة موثقة لسحب الدعوى مع توجيه نسخة              

ى املستوى الوطين على    منها إىل وزارة الشؤون اخلارجية وأنه تعرض هو وأسرته لضغوط عل          
للتشكيك يف أن رسالة سحب الدعوى صدرت اً قوياً  خلفية شكواه، ومن مث ترى أن لديها سبب       

منه طواعية، وخلصت إىل أن الدولة الطرف قد تدخلت يف حق صاحب الشكوى يف تقـدمي                
، ١تكشف وقوع انتهاكات للمـادة  اً وخلصت اللجنة إىل أن الوقائع املعروضة عليه    . شكاوى

  . من االتفاقية٢٢ و١٤ و١٣ و١٢، وللمواد ٢ من املادة ١مقروءة باالقتران مع الفقرة 
، وتتعلق  )عبد الصمدوف وآخرون ضد كازاخستان    ( ٤٤٤/٢٠١٠الشكوى رقم     -١٣٤

وموطنني اثنني طاجيكيني ادعوا أن ترحيلهم إىل أوزباكستان سيشكل         اً  أوزبكياً   مواطن ٢٧    ب
وطلبت اللجنة مـن    .  من اتفاقية مكافحة التعذيب    ٣ للمادة   من جانب كازاخستان  اً  انتهاك

الدولة الطرف عدم تسليم أصحاب الشكوى إىل أوزبكستان أثناء نظر اللجنة يف بالغهـم،              
وقررت اللجنـة، أثنـاء دورهتـا الـسابعة         . تستجب هلذه الدعوة    مل ولكن الدولة الطرف  

تـف بالتزاماهتـا      مل ذ تدابري مؤقتة،  واألربعني، أن الدولة الطرف، برفضها طلب اللجنة اختا       
 من االتفاقية، وأن تقبل النطر يف البالغ من حيث إنـه            ٢٢بالتعاون حبسن نية مبوجب املادة      

وأصحاب الشكوى أشخاص ملتزمـون باإلسـالم       .  من االتفاقية  ٣يثري قضايا تتعلق باملادة     
ائر دينـهم خـارج     كانوا قد فروا من أوزبكستان خلوفهم من االضطهاد بسبب ممارسة شع          

، دخل قانون جديد للجوء حيز التنفيذ يف        ٢٠١٠يناير  /ويف كانون الثاين  . املؤسسات الرمسية 
عن الالجئني الذين تعترف هبـم املفوضـية          كازاخستان يلزم مجيع ملتمسي اللجوء، فضالً     

وقـد اسـتوىف أصـحاب      . السامية لشؤون الالجئني، بالتسجيل لدى حكومة كازاخستان      
ويف . ٢٠١٠مايو  /راء التسجيل على النحو املطلوب لدى شرطة اهلجرة يف أيار         الشكوى إج 

، ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٨ويف  . ، ُرفضت طلبات اللجوء اليت قدموها     ٢٠١٠أغسطس  /آب
باتفاقية رابطة الدول املستقلة بشأن املساعدة        وبناء على طلب من السلطات األوزبكية وعمالً      

وباتفاقيـة  ) اتفاقية مينسك (ل القانونية املدنية واألسرية واجلنائية      القانونية والرتاعات يف املسائ   
، أعلن مكتب املدعي العام أن أصـحاب الـشكوى سيـسلمون إىل             ٢٠٠١شانغاي لعام   

يف " مبحاولة قلب النظام الدستوري   "واهتامهم  " مبنظمات غري قانونية  "أوزبكستان، الرتباطهم   
، رفضت احملكمة احمللية يف أملايت الطعون اليت        ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول  . أوزبكستان

 علمـاً   يتعلق باألسس املوضوعية للشكوى، أحاطت اللجنة      فيماو. قدمها أصحاب الشكوى  
باحلجج اليت ساقها حمامي الدفاع ومؤداها أن أصحاب الشكوى واألفراد اآلخـرين الـذين              

بشكل عام يف أماكن مقطوع     أعيدوا إىل أوزباكستان تبعا لطلبات التسليم كانون حيتجزون         



A/67/44 

GE.12-44490 260 

؛ وبادعاءات احملامي بأن ممارسة التعذيب وسوء املعاملة يف أوزباكستان ظلـت            االتصال هبا 
ممارسة ممنهجة وأن املسلمني الذين ميارسون شعائر دينهم خارج الرقابة احلكوميـة الرمسيـة              

وجه التحديـد؛   واملتهمني بالتطرف الديين ومبحاولة قلب النظام الدستوري مستهدفون على          
وبأن الدولة الطرف رفضت طلبات اللجوء اليت قدمها أصحاب الـشكوى بـدعوى أهنـم     

. للدولة الطرف وسيتسببون يف ضرر بالغ ألمنها وألمن بلـدان أخـرى           اً  سيشكلون هتديد 
أيضاً حبجة احملامي بأن اإلجراءات اليت اتبعت يف الدولة الطـرف وأدت إىل              علماً   وأحاطت

توفر ألصحاب الشكوى خـدمات متـرجم         مل تكن عادلة إذ    مل شكوىتسليم أصحاب ال  
فوري وكانت إمكانية وصوهلم إىل احملامني حمدودة ومل يتمكن احملامون من االطالع علـى              

أيضاً حبجة الدولة الطرف بأن أوزباكستان طرف يف العهـد           علماً   وأحاطت اللجنة . امللفات
يف اتفاقية مناهضة التعذيب وأن أوزبكستان قدمت الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و

ضمانات دبلوماسية تكفل عدم تعريض أصحاب الشكوى للتعذيب أو املعاملـة القاسـية             
والحظت أيضاً أن الدولة الطرف أفادت أن أوزبكستان أكّدت أن          . الالإنسانية أو املهينة   أو

 ٢٩    ل ا جنة أن أصحاب الشكوى   والحظت الل . بإمكان املنظمات الدولية رصد مرافق االحتجاز     
أو متهمون جبـرائم    /مجيعهم مسلمون ميارسون دينهم خارج املؤسسات الرمسية األوزبكية و        

 من االتفاقية ٣وذكّرت أيضاً بأن مبدأ عدم اإلبعاد املنصوص عليه يف املادة . متصلة باإلرهاب
 بالتزامها باالمتنـاع    تعفي الدولة الطرف من الوفاء     مبدأ مطلق وأن احلرب على اإلرهاب ال      

عن طرد شخص إىل دولة أخرى توجد هبا أسباب كافية حتمل على االعتقاد بأنه سـيواجه                
ورأت أن نسق انتهاكات حقوق اإلنسان اجلـسيمة والـصارخة          . خطر التعرض للتعذيب  

والواسعة النطاق السائد يف أوزبكستان واخلطر احملقق للتعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو             
سيما بالنسبة لألشخاص الذين ميارسون دينهم خارج        الالإنسانية أو املهينة يف هذا البلد، وال      

 تقدم دليالً   مل والحظت كذلك أن الدولة الطرف    . اإلطار الرمسي، أمر مؤكد مبا فيه الكفاية      
تلب احلد األدىن من متطلبات       مل يدحض ادعاءات أصحاب الشكوى بأن إجراءات تسليمهم      

جير أي تقييم فردي للخطر الذي ميكن أن يواجهه كل واحـد مـن                مل العادلة وأنه احملاكمة  
وعليه، قررت اللجنـة    . أصحاب الشكوى بأن يتعرض للتعذيب لدى عودته إىل أوزبكستان        

 ٢٢ و ٣أن احلقائق املعروضة عليها تكشف وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للمادتني             
  .من االتفاقية

وتتعلـق مبـواطن    ،  )غاالستيغي سودويب ضد إسبانيا    (٤٥٣/٢٠١١الشكوى رقم     -١٣٥
وادعـى  .  من االتفاقيـة   ١٥ و ١٤ و ١٢إسباين ادعى أنه وقع ضحية انتهاك إسبانيا للمواد         

 على الساعة اخلامـسة     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤صاحب الشكوى أنه تعرض، يوم      
ك املتمتع باحلكم الذايت أثنـاء       للقبض عليه بأسلوب عنيف من قبل شرطة إقليم الباس         اً،فجر

عملية قامت هبا هذه الشرطة واقتيد على إثرها إىل مقر الشرطة املركزي حيث تقرر أن التهم                
املوجهة إليه تقع ضمن نطاق قوانني مكافحة اإلرهاب واحتجز يف مكان مقطوع االتصال به              

ستجوابه من قبل الشرطة ويقـر      وادعى أيضاً أن اإلفادات اليت أدىل هبا أثناء ا        . ملدة ثالثة أيام  
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ودفـع  . فيها جبرمه انتزعت منه أثناء خضوعه لسوء املعاملة والتعذيب اجلسدي والنفـسي           
 أثناء الفحوصات   ،يلقوا باالً   مل صاحب الشكوى أيضاً بأن األطباء، الذين أحضرهتم الشرطة،       

 وادعـى صـاحب     .الطبية اليت خضع هلا وال يف تقاريرهم الطبية، الدعائه بالتعرض للعذيب          
جتر أي حتقيق فوري ومستقل ونزيه يف أقواله الـيت ادعـى فيهـا            مل الشكوى أن السلطات  

إزاء ادعاءاته املتكررة بالتعرض لـسوء  اً حترك ساكن  ملالتعرض للتعذيب وأن احملاكم املختصة  
تكـن    مل وأكد صاحب الشكوى كذلك أن احملاكمة اليت أدت إىل إدانته         . املعاملة والتعذيب 

ادلة الستخدامها إفادات جيرم فيها نفسه منتزعة حتت التعذيب كأدلة إلدانته جبرميـة قتـل           ع
والحظت اللجنة أن صاحب الشكوى رفع دعوى بالتعرض للتعذيب وسوء املعاملة،       . إرهابية

نظرت فيها حمكمة الدرجة األوىل، وأن هذه احملكمة أمرت وقف اإلجراءات علـى أسـاس               
تؤيد مزاعم صاحب الشكوى، وأن احملكمة العليا يف املقاطعـة            مل يتتقارير الطب الشرعي ال   

إىل تقارير الطب الـشرعي     اً  رفضت الحق االستئناف الذي قدمه صاحب الشكوى استناد       
والحظت اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى طلب مراعاة أدلة أخرى إال أن احملاكم             . كذلك

والحظت اللجنة كذلك أن صـاحب    . لكرفضت طلبه هذا لعدم اقتناعها بضرورة القيام بذ       
الشكوى ذكر، أثناء إجراءات إحالة صاحب الشكوى على احملاكمة اليت اختـذها قاضـي              
التحقيق الرابع لدى احملكمة العليا الوطنية ويف احملاكمة اليت تلت ذلك، أنه أقر جبرمه نتيجـة                

بري للتحقيـق يف هـذه     تتخذ تـدا    مل التعذيب وسوء املعاملة اللذين تعرض هلما وأن احملكمة       
ورأت اللجنة أن هذه الوقائع تشري إىل وجود قصور يف التحقيق مـن جانـب               . االدعاءات

والحظت اللجنة أيضاً أن    .  من االتفاقية  ١٢مع التزام الدولة مبوجب املادة      يتفق   السلطات ال 
يت خضع  أقوال صاحب الشكوى اليت أقر فيها جبرمه ُمنحت هلا أمهية كبرية يف اإلجراءات ال             

يقدم معلومات تسمح هلا باالستنتاج أن أقـوال          مل هلا، ولكنها اعتربت أن صاحب الشكوى     
اإلقرار باجلرم كانت يف مجيع االحتماالت نتيجة للتعرض للتعذيب، ومن مث خلصت إىل أن              

  . من االتفاقية١٥ و١٤تكشف وقوع انتهاك للمادتني  املعلومات املعروضة عليها ال

  تابعةأنشطة امل  -دال  
، ٢٠٠٢مايو  /أنشأت جلنة مناهضة التعذيب، يف دورهتا الثامنة والعشرين املعقودة يف أيار            -١٣٦

. ٢٢وظيفة مقرر يتوىل متابعة تنفيذ القرارات املتعلقة بالـشكاوى املقدمـة مبوجـب املـادة      
، أن يضطلع املقرر جبملـة      ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٦ املعقودة يف    ٥٢٧اللجنة، يف جلستها     وقررت
رصد االمتثال لقرارات اللجنة عن طريق إرسال مـذكراٍت شـفوية إىل            :  منها ما يلي   أنشطة

الدول األطراف لالستفسار عن التدابري املعتمدة عمالً بقرارات اللجنة؛ تقدمي توصيات للجنـة             
باختاذ اإلجراءات املناسبة يف ضوء الردود اليت تتلقاها من الدول األطراف، ويف حاالت عـدم               

يتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة،      فيماولدى استالم كافة الرسائل من أصحاب الشكاوى        الرد،  
يلتقي مع ممثلي البعثات الدائمة للدول األطراف للتشجيع على االمتثال وحتديد ما إذا كانـت               

املساعدة التقنية اليت تقدمها مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق            اخلدمات االستشارية أو  
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ن مناسبة أو مرغوبة؛ تنظيم زيارات متابعة إىل الدول األطراف مبوافقة اللجنـة؛ إعـداد               اإلنسا
  .تقارير دورية عن أنشطته وتقدميها إىل اللجنة

ويتضمن اجلدول الوارد أدناه املعلومات اليت تلقتها اللجنة من الـدول األطـراف               -١٣٧
  . ضة التعذيبوأصحاب الشكاوى منذ الدورة السابعة واألربعني للجنة مناه

  كندا  الدولة الطرف
   ٣١٩/٢٠٠٧، سينغ  القضية

  ٢٠١١مايو / أيار٣٠  آراء معتمدة يف 
   ٣املادة   االنتهاك الذي خلصت إليها اللجنة

  عدم تسليم صاحب الشكوى إىل اهلند  االنتصاف املوصى به
إعادة ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأهنا قررت        ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨يف    

  .صاحب الشكوى إىل اهلند
تقبل االقتراح العام بأن نظامها احمللـي للمراجعـة          وأوضحت الدولة الطرف أهنا ال      

تتيح سبيل انتـصاف     سيما الدعاوى اليت تعرض على احملكمة االحتادية، ال        القضائية، وال 
واجه خطر  فعال يف حاالت الترحيل اليت تتوفر فيها أسباب وجيهة لالعتقاد بأن الشخص ي            

 وتفسر الدولة الطرف قرار اللجنة يف هذه احلالة بأنه يعين أن اللجنـة            . التعرض للتعذيب 
  . أن سبل االنتصاف احمللية كانت كافيةاً،تستنتج، من مالبسات هذه القضية حتديد مل

 كـانون   ٢٨وأحيلت مالحظات الدولة الطرف علـى صـاحب الـشكوى يف              
  .ا للتعليق عليه٢٠١١ديسمرب /األول
مـن  اً وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، االنتظار ريثمـا تتلقـى مزيـد      

وستعكف اللجنة على   . تتلق أية معلومات    مل املعلومات قبل اختاذ قرار يف املسألة، ولكنها      
  .إعداد رسالة تذكري لتوجيهها إىل احملامي

  . حوار املتابعة مستمر:قرار اللجنة
  

  كندا  الدولة الطرف
  ٣٢٧/٢٠٠٧، بوايل  القضية

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٤  آراء معتمدة يف 
   ٢٢ و٣املادتان   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة

بالتزاماهتـا   طُلب من الدولة الطرف، عمـالً     االنتصاف املوصى به
 مـن االتفاقيـة، تـوفري       ١٤مبوجب املادة   

 تعويض) أ: (سيما ما يلي   انتصاف فعال، وال  
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صاحب الشكوى على انتهاك حقوقه مبوجب      
تقدمي أعلى مستوى ممكن من     ) ب(؛  ٣املادة  

إعادة التأهيل وذلك بسبل منها توفري الرعاية       
الطبية والنفسية وتقدمي اخلدمات االجتماعية     
واملساعدة القانونية، مبا يف ذلك دفع تكاليف       
النفقــات الــسابقة واخلــدمات الالحقــة 

إعادة النظـر يف    ) ج (واملصاريف القانونية؛ 
نظام الضمانات الدبلوماسية املتبع بغية جتنب      

  .اكات مماثلة مستقبالًهالوقوع يف انت
 أوضحت الدولة الطرف أن السيد بويلي قد حكمـت          ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٠يف    

 سـنوات   ٩الرتكابه جرمية قتل عمد وبالسجن      اً   عام ٣٠عليه حمكمة مكسيكية بالسجن     
ـ  ١٤وكان ُحكم عليه من قبل يف املكسيك بالسجن         . از القانوين لفراره من االحتج   اً  عام

وقدم دعوى تظلم أمام احملكمة الدستورية لتقلـيص احلكـم          . لتورطه يف جتارة املارجوانا   
  .الصادر يف حقه

يف املركز االحتـادي إلعـادة التأهيـل النفـسي           حالياً   وصاحب الشكوى حمتجز    
، علـى إثـر   ٢٠١٠أكتوبر / ُنقل هناك يف تشرين األول  وقد. واالجتماعي الواقع يف أياال   

  .إجراء طيب شفي منه منذ أمد بعيد وال عالقة له بالبالغ
وأوضحت الدولة الطرف أهنا مستمرة يف توفري اخلـدمات القنـصلية لـصاحب               

فقد زاره مسؤولون   . ارات القنصلية بشكل منتظم حسب االقتضاء     يالشكوى، مبا فيها الز   
ومل يبلـغ   . ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٠ ويوم   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨قنصليون يوم   

 عن أية مشكلة صحية وأعرب عن رضاه مبعاملـة          الزياراتصاحب الشكوى أثناء هذه     
  .حراس املركز وبالطعام الذي يقدم له

وقد أُبلغ صاحب الشكوى حبقه يف طلب نقله إىل كندا إلمتام ما تبقى من حمكوميته                 
بيد أنه اختار، وفـق مـا       . ة نقل اجلناة والصك الدويل املتعلق بنقل اجلناة       مبوجب معاهد 

أفادت الدولة الطرف، مواصلة الطعن يف احلكم الصادر يف حقه أمام احملاكم املكـسيكية              
  .قبل طلب النقل

وأوضحت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يعمل يف الوقت نفسه على مقاضاة              
ض نقدي على انتهاكها حقوقه، وهو ما وقع، حـسب          حكومة كندا للحصول على تعوي    

أمـام   حالياً   وهذه الدعوى معروضة  . زعمه، بعد أسبوع واحد من تسليمه إىل املكسيك       
  . احملكمة االحتادية الكندية للنظر فيها

وأوضحت الدولة الطرف أهنا ترفض االدعاءات اليت قـدمها صـاحب الـشكوى              
  .ديها لدفع تعويض للسيد بويلي أو إعادة تأهيلهنية ل مبوجب القانون احمللي وأنه ال

وأوضحت الدولة الطرف أهنا راجعت بعناية قرار اللجنة والطلب املوجه هلا بإعـادة               
 .اكات مستقبالً هالنظر يف نظام الضمانات الدبلوماسية الذي تتبعه بغية جتنب الوقوع يف االنت           

 مبا يف ذلك    -ادعاءات صاحب الشكوى    لوجود دعوى حملية جيري النظر فيها تتعلق ب       اً  ونظر
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االدعاء بالقصور من جانب السلطات الكندية يف رصد الضمانات الدبلوماسية املقدمة مـن             
 ترى الدولة الطرف أنه من غري املناسب تقدمي مالحظـات عـن             -اً  مالئماً  املكسيك رصد 

 علماً  وف حتيطها واختتمت الدولة الطرف بإبالغ اللجنة بأهنا س      . املوضوع يف الوقت احلاضر   
  .باملستجدات املتعلقة هبذه القضية

 للتعليق  ٢٠١٢أبريل  /وأحيلت رسالة الدولة الطرف إىل صاحب الشكوى يف نيسان          
  . عليها
وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، االنتظار إىل حـني تلقـي مزيـد مـن                  

 .ري لتوجيهها إىل صاحب الشكوىوستعد رسالة تذك. املعلومات قبل اختاذ قرار يف املوضوع
  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة

  
  املغرب  الدولة الطرف

   ٤١٩/٢٠١٠، كتييت  القضية
  ٢٠١١مايو / أيار٢٦  آراء معتمدة يف 

   ١٥ و٣املادتان   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة
  عدم تسليم صاحب الشكوى إىل اجلزائر  االنتصاف املوصى به

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن سـلطاهتا قـررت          ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٣يف    
  .تسليم صاحب الشكوى إىل اجلزائر

، أرسلت األمانة، بناًء على تعليمـات       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٦ويف رسالة مؤرخة      
ف من املقرر اخلاص للجنة املعين مبتابعة اآلراء، مذكرة شفوية إىل البعثة الدائمة للدولة الطر            

 ١٣وأُعلمت الدولة الطرف أن اللجنة أُطلعت على حمتوى املذكرة الشفوية يف            . يف جنيف 
 وأن املقرر اخلاص للجنة املعين مبتابعة اآلراء أخطر الدولة الطـرف            ٢٠١١ سبتمرب/أيلول

 من االتفاقية يف حال تسليم صاحب الـشكوى،         ٣بأهنا ستنتهك التزاماهتا مبوجب املادة      
وباإلشارة إىل قرار   .  بالتزاماهتا الدولية بالتعاون مع اللجنة عن حسن نية        وأهنا ستخلّ بذلك  

، بيَّن املقرر اخلاص أن حظر التعذيب هو حظر مطلق          ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦اللجنة املؤرخ   
ومينع إعادة األفراد إىل بلدان حيث يكون من املؤكد أهنم سيتعرضون بصورة شخـصية              

قرر اخلاص كذلك أن اللجنة قد خلصت أيضاً إىل أن          والحظ امل . وحقيقية خلطر التعذيب  
االتفاقية بالنظر إىل أن قرار الدولة الطـرف          من ١٥الدولة الطرف انتهكت أحكام املادة      

يقوم، من الناحية العملية، إال على اعترافات طـرف ثالـث            تسليم صاحب الشكوى ال   
ص أن قرار اللجنة اعُتمـد      كما الحظ املقرر اخلا   . طريق التعذيب يف اجلزائر    انُتزعت عن 

. باإلمجاع عقب حبث متعمق جلميع عناصر القضية ومالبساهتا، استناداً إىل روح االتفاقية           
 يتسم، يف رأي حقوقيني بـارزين،       عدم اإلعادة القسرية  مث أوضح املقرر اخلاص أن مبدأ       

ء بـالتزام   وال ميكن الوفا  . بطابع القواعد اآلمرة، وبذلك فإن الغرض منه هو منع التعذيب         
تتخذ شكل تعهدات بـأن     " ضمانات خطية "منع التعذيب فقط عن طريق احلصول على        
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تشريعات الدولة الطرف يف دولة االستالم سُتحترم من أجل محاية حقوق الشخص الذي             
يكن بوسعها القبول     مل تقدم، خلص املقرر اخلاص إىل أن اللجنة       ويف ضوء ما  . يتم تسليمه 

أبلغ الدولة الطرف أيضاً بأن املسألة سـُتناقَش خـالل دورة           و. بتسليم صاحب الشكوى  
  .٢٠١١ نوفمرب/اللجنة املقررة يف تشرين الثاين

وبناًء على تعليمات املقرر اخلاص للجنة املعين مبتابعة اآلراء، ويف ضوء املعلومـات               
ى يتعلق بإمكانية تسليم صاحب الشكوى، أرسلت األمانة مذكرة شفوية أخر     فيماالواردة  

وطُلب إىل الدولة الطرف بإحلاح أن تقدم معلومات        . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧يف  
 مـن   ٣حمدَّثة عن احلالة احلقيقية لصاحب الشكوى وذُكِّرت بالتزاماهتا مبوجـب املـادة             

  .االتفاقية
وأُثريت املسألة خالل احلوار الذي أُجري يف إطار حبث تقرير الدولة الطرف األويل               

وأوضحت السلطات املغربية أهنا قررت تأجيل تسليم       .  السابعة واألربعني للجنة   يف الدورة 
  .صاحب الشكوى

، أبلغ أقرباء صاحب الشكوى اللجنـة بـأن         ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ويف    
 بالرباط إىل   ١ من سجن سال رقم      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣السيد كتييت قد ُنقل يف      

 يوَدع فيه عادةً، حسب التقارير الواردة، األفراد املشتبه يف          ، وهو سجن  ٢ سجن سال رقم  
ضلوعهم يف عمليات إرهابية وُيعَرف، حسب أقرباء صاحب الشكوى، بقساوة ظـروف           

. وُيذكَر، إضافة إىل ذلك، أن السيد كتييت موَدع يف احلـبس االنفـرادي            . االحتجاز فيه 
دولة الطرف موافاهتا مبعلومات    وطلب أقرباء صاحب الشكوى من اللجنة أن تطلب إىل ال         

  .حمدَّثة عن الوضع احلايل لصاحب الشكوى
، كرر أقرباء السيد كتييت طلباهتم الـسابقة        ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ويف    

  .رار احتجاز صاحب الشكوىموأحلوا على اللجنة التدخل يف هذه القضية الست
 لجنـة أن املرسـوم    ، أبلغـت الدولـة الطـرف ال       ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٤ويف    
 بتسليم صاحب الشكوى إىل اجلزائر      ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ٠٠١-١٠-٢رقم  

 / الصادر يف كانون الثاين    ١٣-١٢-١٢املرسوم رقم   (قد ألغي بقرار من احلكومة املغربية       
  .٢٠١٢فرباير / شباط٢، وأن السيد كتييت قد أفرج عنه يف )٢٠١٢يناير 
آخر أجل  (الحظات الدولة الطرف إىل صاحب الشكوى للتعليق عليها         وأُرسلت م   

  ). ٢٠١٢مايو / أيار١٨للرد هو 
وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، االنتظار إىل حني تلقـي مزيـد مـن                 

وستعد اللجنة رسالة تذكري لتوجيهها إىل صاحب       . املعلومات قبل اختاذ قرار يف املوضوع     
  .الشكوى

  .حوار املتابعة مستمر:  اللجنةقرار
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  املغرب  الدولة الطرف
   ٤٢٨/٢٠١٠، كاليتشينكو  القضية

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  آراء معتمدة يف 
سـبق تـسليم صـاحب      (٢٢ و ٣املادتان    االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة

  )الشكوى إىل االحتاد الروسي
الطرف بإحلاح تقدمي اجلرب    طُلب من الدولة      االنتصاف املوصى به

لصاحب الشكوى، مبا يف ذلك التعـويض       
وإجياد آلية فعالة للمتابعة مبا يـضمن عـدم         
تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو لسوء      

بأن سلطات   علماً   وأحاطت اللجنة . املعاملة
االحتاد الروسي تعهدت بالـسماح للجنـة       
بزيارة صـاحب الـشكوى يف الـسجن        

للمعـايري   وفقاً   ،والتحدث معه على انفراد   
ورحبت اللجنة هبذا التعهد وطلبت     . الدولية

من الدولة الطرف تسهيل زيارة عضوين من       
  .اللجنة لصاحب الشكوى

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الـسلطات الروسـية          ٢٠١٢فرباير  / شباط ٨يف    
انات املقدمـة   أبلغتها باستعداد مكتب املدعي العام لالحتاد الروسي للتقّيد الصارم بالضم         

يتعلق بتمكني اللجنة من زيارة صاحب الشكوى يف مكان احتجـازه            فيماللدولة املغربية   
  .ومقابلته على حنو سري يف حجرة مغلقة ودون حضور شخص ثالث

وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، طلب مزيد من املعلومات من الدولـة               
لصاحب الشكوى وكذلك بشأن اآللية املتبعـة لرصـد   يتعلق باحلالة الراهنة   فيماالطرف  

 وعليه قررت اللجنة انتظار تلقـي مزيـد مـن           .اًمنهجياً  حالة صاحب الشكوى رصد   
  .املعلومات قبل اختاذ قرار يف املسألة

  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة
  

  النرويج  الدولة الطرف
   ٣١٢/٢٠٠٦، إفتخاري  القضية

  ٢٠١١نوفمرب /شرين الثاين ت٢٥  آراء معتمدة يف
   ٣املادة   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عـدم طـرد           االنتصاف املوصى به
 .صاحب الشكوى إىل مجهورية إيران اإلسالمية
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جملس طعون اهلجرة   ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن       ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٣يف    
اذ اللجنة قرارها، قد أعاد فتح ملف قضية صاحب الـشكوى وأن            ، وعقب اخت  النروجيي

بالبقاء يف انتظـار  اً ، ترخيص٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٣صاحب الشكوى قد منح، يف      
، وسـيوف   ٢٠١٢مارس  / آذار ١٣وقد تقرر عقد جلسة استماع يف       . البت يف استئنافه  

  .يكون بوسع صاحب الشكوى عرض قضيته
 ٢٣ الواردة من الدولة الطـرف إىل صـاحب الـشكوى يف             وأُرسلت املعلومات   
  . للتعليق عليها٢٠١٢مارس /آذار

وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، انتظار تلقي مزيد من املعلومات قبـل               
  .اختاذ قرار يف املسألة

  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة
  

  السنغال  الدولة الطرف
  ١٨١/٢٠٠١، رونغينغينغ وآخ  القضية

  ٢٠٠٦مايو / أيار١٧  آراء معتمدة يف 
  ٧، واملادة ٥ من املادة ٢الفقرة   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة

جيب على الدولة الطرف أن تعتمـد التـدابري           االنتصاف املوصى به
الضرورية، مبا يف ذلك التدابري التشريعية، إلقامة       

 ارتكبها نظام   واليتها القضائية على األفعال اليت    
. حسان حربي واملشار إليها يف هـذا الـبالغ   

وعالوة على ذلك، يتعني على الدولة الطرف،       
 من االتفاقية، أن حتيل هـذه       ٧مبوجب املادة   

القضية إىل سلطاهتا املختصة إلجراء احملاكمـة       
أو، إذا تعذر ذلك، ومبا أن بلجيكـا قـدمت          
طلب تسليم، أن متتثل لذلك الطلـب، أو ألي       

ب آخر تقدمه دولة أخرى، عند االقتضاء،       طل
  . ألحكام االتفاقية وفقاً وذلك

  ، الفصل السادسA/66/44: معلومات املتابعة املُقدَّمة سابقاً
تزال مستمرة يف    ، بيَّن احملامي أن الدولة الطرف ال      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨يف    

  .سنغال دون حماكمةيزال يف ال عدم تنفيذ قرار اللجنة وأن السيد حربي ال
ويقتبس صاحب الشكوى تقريراً مرحلياً صدر عن اللجنة التابعة لالحتاد األفريقـي              

ورد فيه أن احلكومة السنغالية طلبت تعليق       ) ٢٠١١يوليه  /متوز(املعنية بقضية السيد حربي     
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اً وتبع. )١٦(املشاورات اجلارية بشأن القضية على مستوى االحتاد األفريقي ألجل غري مسمى   
لذلك طلب مؤمتر قمة االحتاد األفريقي، يف قرار، إىل السلطات السنغالية أن تشرع فوراً يف 

  ".باسم أفريقيا"حماكمة السيد حربي 
، قررت السلطات السنغالية عدم طرد السيد حربي إىل تشاد،         ٢٠١١يوليه  /ويف متوز   

  .نغالتوجد أية إمكانية حملاكمته يف الس ولكنها أكدت من جديد أنه ال
، أهنا  ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٢إن السلطات التشادية أعلنت، يف        ويضيف احملامي قائالً    

  .تفّضل تسليم السيد حربي إىل بلجيكا حملاكمته هناك
ويالحظ احملامي أن طلبني سابقني قدمتهما بلجيكا من أجل تسليم السيد حربي، قد               

صدد النظر يف طلـب ثالـث قدمتـه         وأشار إىل أن احملاكم يف السنغال ب      . قوبال بالرفض 
 من أجل تسليم السيد حربي وحماكمتـه يف         ٢٠١١سبتمرب  /السلطات البلجيكية يف أيلول   

  .بلجيكا
ويطلب احملامي إىل اللجنة أن ُتذكِّر سلطات الدولة الطرف بأن عليها التزاماً بـأن                

 السيد حـربي    حتاكم السيد حربي، أو إذا تعذر ذلك، أن تسلمه إىل بلجيكا؛ وأال تترك            
 .يشكل انتهاكاً ألحكام االتفاقية يغادر السنغال، إال إذا أثبتت أن الترخيص له باملغادرة ال

تتلـق    مل وأحيلت رسالة احملامي إىل الدولة الطرف إلبداء مالحظاهتا عليها، ولكن           
  .اللجنة أية معلومات منها

رت تذكري الدولة الطـرف     عني وقر بوناقشت اللجنة القضية يف دورهتا السابعة واألر        
بالتزامها مبالحقة وحماكمة السيد حربي، أو إذا تعذر ذلك، أن تسلمه إىل بلجيكا؛ مبا أن               
هذا البلد قد طلب ذلك، أو إىل بلد آخر ليحاكم فيه، وأال تترك السيد حـربي يغـادر                  

ات إىل  وأحيلت هذه املعلوم  . السنغال، إال إذا كانت مغادرته منسجمة مع أحكام االتفاقية        
ومل تتلق اللجنة أية مالحظات من الدولة الطرف        . ٢٠١٢فرباير  /الدولة الطرف يف شباط   

  .هبذا اخلصوص
وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، أن ترسل مذكرة شـفوية إىل الدولـة                

ـ             ن الطرف تذكرها فيها بالتزامها بالتقّيد باالتفاقية وتدعوها إىل تقدمي معلومات حمّدثة ع
  .التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ توصية اللجنة

  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة
  

  صربيا  الدولة الطرف
  ١١٣/١٩٩٨، ريستيتش  القضية

  ٢٠٠١مايو / أيار١١  آراء معتمدة يف 
  ١٣ و١٢املادتان   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة

__________ 

اقترح االحتاد األفريقي على السلطات السنغالية أن تنشئ حمكمة خاصة من أجل حماكمة السيد حربي، غري                 )١٦(
 .أن الدولة الطرف رفضت القيام بذلك حسب ما أفاد به صاحب الشكوى
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 على التحقيق   حثت اللجنة الدولة الطرف     االنتصاف املوصى به
ادعاءات ممارسة التعذيب من جانـب       يف

  .الشرطة أفراد
  ، الفصل السادسA/66/44: معلومات املتابعة املُقدَّمة سابقاً

، أوضحت الدولة الطرف أن السيد والسيدة ريستيتش        ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٧يف    
فقـدان   على تعويض عما أصاهبما من أمل عاطفي جـراء           ٢٠٠٧فرباير  /حصال يف شباط  

إليه نسبة  اً  ابنهما السيد ميالن ريستيتش، مببلغ قدره نصف مليون دينار لكل منهما، مضاف           
  .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣٠ فائدة حمسوبة اعتباراً من

وطلب مكتب املدعي العام الوطين إىل املدعي العام لدى احملكمة العالية يف صاباتش               
عن احملكمة احمللية يف صاباتش ويف      اً  مر الصادرة سابق  إصدار أمر قضائي بغية النظر يف األوا      

إمكانية طلب محاية مشروعية قرار تلك احملكمة وقرار احملكمة العليـا، رهنـاً باسـتيفاء               
الشروط القانونية من حيث إمكانية إنفاذ قرارات ميكن أن يطبق عليها هـذا االنتـصاف              

  .القانوين االستثنائي
، ٢٠١١سـبتمرب   / إىل صاحب الشكوى يف أيلـول      وأحيلت رسالة الدولة الطرف     

وأرسلت رسالة تذكري . تتلق اللجنة أي رد منه  ملوطُلب منه إبداء مالحظاته عليها، ولكن
  .٢٠١٢فرباير /إىل صاحب الشكوى يف شباط

وقررت اللجنة، يف دورهتا السابعة واألربعني، أن تشجع الدولـة الطـرف علـى                
ات عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ قرار اللجنـة الـصادر           استكمال التحقيق وتقدمي معلوم   

 ٧وأرسلت مذكرة شفوية إىل الدولة الطرف هلذا الغـرض يف           . ٢٠١١مايو  / أيار ١١ يف
  .تتلق أي رد منها  مل، ولكن اللجنة٢٠١٢فرباير /شباط
 وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، انتظار تلقي مزيد من املعلومات قبـل              

وستعد اللجنة رسالة تذكري تبعث هبا إىل الدولة الطـرف لطلـب            . اختاذ قرار يف املسألة   
معلومات حمّدثة، وكذلك لطلب توضيحات بشأن الصعوبات اليت رمبا واجهتها الدولـة            

  .الطرف يف تنفيذ توصية اللجنة
  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة

  
  صربيا  الدولة الطرف

  ١٧١/٢٠٠٠ ،دمييتروف  القضية
  ٢٠٠٥مايو / أيار٣  آراء معتمدة يف 

 باالقتران مع املـواد   ٢ من املادة    ١الفقرة    االنتهاكات اليت خلُصت إليها اللجنة
  ١٤ و١٣ و١٢ و١

حثت اللجنة الدولة الطرف على إجـراء         االنتصاف املوصى به
حتقيق فعلي يف الوقـائع املزعومـة مـن         

  .صاحب الشكوى
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  ، الفصل السادسA/66/44: قدَّمة سابقاًمعلومات املتابعة املُ
، أفادت الدولة الطرف أن وزارة العدل شـرعت يف          ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٧يف    

. مناقشة مع حمامي صاحب الشكوى بغية حتديد مبلغ التعويض عما حلقـه مـن أضـرار     
اٍف تزال املناقشة مستمرة، وقد اختذت الوزارة كل اإلجراءات الالزمة ملنح تعويض ك            وال

وأضافت . وسيتم إعالم اللجنة حال التوصل إىل اتفاق يف هذا الصدد         . لصاحب الشكوى 
الدولة الطرف قائلة إن القانون حيدد، بالنسبة إىل هذه القـضية، مـدة تقـادم مطلقـة                 

 مـن قـانون     ٦٥ املـادة (لإلجراءات اجلنائية املتعلقة باالعترافات اليت ُتنتزع بـاإلكراه         
اضي حتقيق من احملكمة احمللية يف نويف ساد يف إجراءات التحقيـق            وقد شرع ق  ). العقوبات

 الالزمة بناًء على طلب من املدعي العام لدى احملكمة احمللية يف نويف ساد، غري أن التحقيق               
يرى مكتب االدعاء العام أي أساس لتطبيـق سـبل           وال. ُيفضِ إىل حتديد هوية اجلناة     مل

يتخذ أية قرارات يف إطار هـذا اإلجـراء وألن           ق ال انتصاف استثنائية ألن قاضي التحقي    
يرفـع دعـوى إىل       مل يباشر أية إجراءات جنائية احتياطية، أي أنه        مل صاحب الشكوى 

لذا، ترى الدولة الطرف أنه يعود إىل هيئات خمتصة أخـرى أن تنظـر يف       . احملكمة إطالقاً 
  .يتعلق هبذه القضية فيماإمكانية الرد على آراء اللجنة 

، ٢٠١١سـبتمرب   /أحيلت رسالة الدولة الطرف إىل صاحب الشكوى يف أيلـول         و  
وأرسلت رسالة تذكري . تتلق اللجنة أي رد منه  ملوطُلب منه إبداء مالحظاته عليها، ولكن

  .٢٠١٢فرباير /إىل صاحب الشكوى يف شباط
وقررت اللجنة، يف دورهتا السابعة واألربعني، ضرورة الطلب إىل الدولـة الطـرف               

وأرسـلت مـذكرة    . تقدمي معلومات حمّدثة عن القضية وأن تشجَّع على تقدمي تعويضات         
تتلق أي    مل ، ولكن اللجنة  ٢٠١٢فرباير  / شباط ٨شفوية إىل الدولة الطرف هلذا الغرض يف        

  .رد منها
وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، انتظار تلقي مزيد من املعلومات قبـل               

وستعد اللجنة رسالة تذكري تبعث هبا إىل الدولة الطـرف لطلـب            . املسألةاختاذ قرار يف    
  .معلومات حمّدثة
  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة

 

  صربيا  الدولة الطرف
  ١٧٢/٢٠٠٠، دمييترجييفيتش  القضية

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦  آراء معتمدة يف 
 ١ باالقتران مع املـواد      ٢ من املادة    ١ الفقرة  االنتهاكات اليت خلُصت إليها اللجنة

  ١٤ و١٣ و١٢و
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حثت اللجنة الدولة الطرف علـى حماكمـة          االنتصاف املوصى به
املسؤولني عن االنتهاكات اليت خلُصت إليها      
اللجنة وعلى تقدمي التعويض الواجب لصاحب  

  .الشكوى
  ، الفصل السادسA/66/44: معلومات املتابعة املُقدَّمة سابقاً

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن سلطاهتا قد توصلت         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٧يف    
 دينار، ٢٥٠ ٠٠٠ إىل اتفاق مع صاحب الشكوى خبصوص التعويضات اليت حددت مببلغ        

، ٢٠٠٨مـايو                 / أيار ٢٩مبلغ التعويض قد ُدفع لصحاب الشكوى يف         وأن
تتوفر الشروط القانونية  وحسب الدولة الطرف، ال. معتربةً أن هذا املبلغ ميثل تعويضاً كافياً

ملراجعة القرارات الصادرة يف هذه القضية عن اهليئات القضائية التابعة للدولة الطرف، ذلك  
. يبادر إىل اختاذ أية إجراءات جنائية، يف إطار دعـوى احتياطيـة    ملأن صاحب الشكوى 

لعام بشأن التماسه، فهو ليس يف وضـع        يكن قد أُبلغ بقرار املدعي ا       مل ، حىت إن  وبالتايل
 ميكنه من التوجه للمحكمة بطلب احتياطي للتحقيق يف املوضـوع أو بتوجيـه هتـم؛ مث               

يصدر أي قرار قضائي سليب خبصوص طلبه من شأنه أن يدفع باملدعي العام الوطين إىل                مل
م لـدى   طلب محاية املشروعية أو إصدار توجيه إلزامي لنقل ملف القضية إىل مدعٍ عـا             

  .حمكمة أدىن درجة، نظراً للمدة الزمنية اليت انقضت
، وطُلب  ٢٠١١سبتمرب  /وأرسل قرار الدولة الطرف إىل صاحب الشكوى يف أيلول          

  .تتلق اللجنة أي رد منه  ملمنه إبداء تعليقاته عليها، ولكن
 قبل اختـاذ    وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، انتظار تلقي مزيد من املعلومات            

  .وستعد اللجنة رسالة تذكري تبعث هبا إىل صاحب الشكوى لتقدمي تعليقاته. قرار يف املسألة
  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة

 
  صربيا  الدولة الطرف

  ١٧٤/٢٠٠٠، نيكوليتش  القضية 
  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٤  آراء معتمدة يف 

  ١٣ و١٢املادتان   نة االنتهاكات اليت خلصت إليها اللج
إجراء حتقيق نزيه يف مالبسات وفـاة ابـن           االنتصاف املوصى به

  . صاحيب الشكوى
  ، الفصل السادسA/66/44: معلومات املتابعة املُقدَّمة سابقاً

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن سلطاهتا قد دفعت يف          ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٧يف    
 دينار لكل منهما،    ٤٠٠ ٠٠٠ تعويضاً مببلغ     لصحايب الشكوى  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥

وقـد  . وذلك تعويضاً عن األمل العاطفي الذي تكبداه جراء وفاة السيد نيكوال نيكوليتش           
اختذت وزارة العدل اإلجراءات الالزمة أيضاً لدفع مبلغ آخر لصاحيب الشكوى تعويـضاً             
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  . صاحيب الشكوىتزال هذه املسألة قيد املناقشة مع ممثلي عن فقدان ابنهما، وال
وكان صاحبا الشكوى قد رفعا، يف ظل االنتهاكات اخلطـرية ألحكـام القـانون                

، من  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٧اجلنائي، التماساً إىل احملكمة العليا يف صربيا بتاريخ         
 ١٧أجل محاية املشروعية، وذلك طعناً يف قراري حمكمة منطقـة بلغـراد الـصادرين يف        

 كـانون  ١٢، وقرار احملكمة العليا الصادر يف   ٢٠٠٦ مايو/ أيار ١١ و ١٩٩٨فرباير  /شباط
، رفضت احملكمة العليا طلب     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ ويف. ٢٠٠١ديسمرب  /األول

  .احلماية املذكور
وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، انتظار تلقي مزيد من املعلومات قبل اختـاذ                

  .وستعد اللجنة رسالة تذكري تبعث هبا إىل صاحب الشكوى لتقدمي تعليقاته. ةقرار يف املسأل
  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة

  
  إسبانيا  الدولة الطرف

  ٣٦٨/٢٠٠٨، سونكو  القضية
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  آراء معتمدة يف

  ١٦٢ و١٢املادتان   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة
طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف إجراء حتقيق         ف املوصى بهاالنتصا

 ٢٦مناسب يف الوقائع اليت حـدثت يـوم         
، وحماكمة ومعاقبة أي    ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

شخص تثبت مسؤوليته عن تلك األحداث،      
ـ اً  وتقدمي انتصاف فعال يشمل تعويض     اً كافي

  .ألسرة السيد سونكو
لطرف مالحظاهتا يف إطـار متابعـة       ، قدمت الدولة ا   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٣يف    
 ٩وأرفقت رسالتها بنسخة من تقرير اآلمر األول للحرس املدين لسبتة، مـؤرخ             . القضية
عند (وتضمن التقرير معلومات مماثلة لتلك اليت قدمتها الدولة الطرف          . ٢٠١٢مارس  /آذار

قـاطع  وتشري باخلصوص إىل بعـض امل     ) تقدمي مالحظاهتا بشأن األسس املوضوعية للبالغ     
  .الوردة يف قرار اللجنة

علومات املقدمة يف وصف الوقائع يف اجلزء السردي من قرار اللجنة           وشككت يف دقة امل     
وتالحظ الدولة الطرف يف هذا الصدد أن شـهادات         . وطعنت يف ادعاءات صاحبة الشكوى    

ة أخـرى،   عناصر احلرس املدين، اليت ينبغي أن تتمتع بافتراض مصداقيتها على غرار أي شهاد            
خيرقـوا    مل على املشي، وأن أفراد احلرس املدين     اً  تبّين أنه عندما غادر السيد سونكو كان قادر       

من الشاطئ، وهـو مـا   اً وباإلضافة إىل ذلك، كان زورق احلرس املدين اإلسبانيني قريب . قاربه
 عند اللقطة   وبالتايل، يتبني . ات املراقبة ريميكن التأكد منه من لقطة يف شريط فيديو مصور بكام         

ـ .  من تسجيل الفيديو أن السفينة كانت على بعد بضعة أمتار من الـشاطئ           ٥:٥١:٥٣  اً،ثاني
عن ذلك، ينص قانون الدولة الطرف على أنـه إذا قـدم           وفضالً. ليس هناك أي طلب للجوء    
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 تالحظ الدولة الطرف    اً،ثالث. طلب اللجوء يف اخلارج البد أن يودع لدى القنصلية أو السفارة          
يبلَّغوا بالدعوى املقدمة حملكمة التحقيق رقم        مل نه غري صحيح القول بأن أقرباء السيد سونكو       أ
 كـانون   ٥ فقد أبلغ بذلك السيد جانكوبا كويل، وهو خال السيد سـونكو، يف           .  يف سبتة  ١

 أن أفراد احلرس املدين للدولة الطرف تصرفوا العتبـارات إنـسانية            اً،رابع. ٢٠٠٩يناير  /الثاين
للمعاهدات الدولية اليت وقعها املغـرب، وبنـاًء علـى طلـب           وفقاً   مي املساعدة واإلغاثة  لتقد

وبالتايل، ليس هناك أي إجراء إداري لرفض السماح بالدخول ألن تصرف           . السلطات املغربية 
توجد عالقة سـببية      ال اً،خامس. يكن يندرج يف نطاق مسائل أو لوائح اهلجرة         مل أفراد احلرس 

 تالحـظ   اً،وأخـري . نقاذ اليت قام هبا أفراد احلرس املدين ووفاة السيد سـونكو          بني عملية اإل  
). ٣-٦الفقـرة   (الطرف أن اللجنة أشارت يف قرارها إىل شهادة السيد داوو تـوري              الدولة

أي معلومـات عـن إنقـاذ    للدولة الطرف،   وفقاً   يوجد يف سجالت احلرس املدين،     ولكن ال 
  .ىف، وأنه بالتايل من الصعب إعطاء مصداقية هلذه الشهادةسم مع الشخص املتوشخص هبذا اال

 فهو يؤكد أن املتوىف   . ويطعن التقرير كذلك يف االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة          
فوفاتـه كانـت نتيجـة    . قبل وفاته، بأي شكل من األشكالاً  وال نفسي اً  جسدي يتأمل ال  مل

 عن توصية اللجنة للدولة الطرف بإجراء       أما .)١٧(يكن للحرس املدين أي ضلع فيه       مل حادث
حتقيق مناسب وتقدمي انتصاف فعال، فيشري التقرير إىل أنه إضافة إىل إجراء حمكمة التحقيـق      

ونزيها، فقد قامـت وزارة الداخليـة بـإجراء إداري          اً  مناسباً  قضائياً   يف سبتة حتقيق   ١رقم  
كوى احلصول على تعـويض     من أجل النظر يف طلب صاحبة الش      ) RP/08/170القضية رقم   (

، ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١٦ ويف   ).السيد سـانكو  (عن األضرار النامجة عن وفاة أخيها       
رفضت األمانة الفنية العامة لوزارة الداخلية طلب صاحبة الشكوى، مبّينةً أن وفـاة الـسيد               

 وكان بإمكـان  . ميكن أن تعزى إىل فعل أو تقصري من جانب أفراد احلرس املدين            سانكو ال 
  .صاحبة الشكوى أن تطعن يف هذا القرار أمام حمكمة يف غضون شهرين من تاريخ صدوره

ويف ضوء ما تقدم، يعترب آمر احلرس املدين يف سبتة يف تقريره أن الدولة الطرف قـد             
  .امتثل بالفعل جلميع توصيات اللجنة

 يف  ١من قرار حمكمة التحقيـق رقـم        اً  وتضمنت رسالة الدولة الطرف أيضاً نسخ       
؛ وتقرير  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٦سبتة؛ وقرار األمانة الفنية العامة لوزارة الداخلية املؤرخ         

؛ ورسـالة موجهـة إىل      ٢٠١٢مارس  / آذار ٩اآلمر األول للحرس املدين يف سبتة املؤرخ        
، أبلغ فيها أن أي إجراء تتخـذه        ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦حمامي صاحبة الشكوى مؤرخة     

  . به عن طريق اللجنةالدولة الطرف سيبلغ
، أفادت الدولة الطرف عالوة على ذلك بأهنا اختذت         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧ويف    

  :بقرار اللجنة التدابري التالية عمالً
إبالغ مجيع السلطات القضائية واإلدارية اليت كان هلا دخل يف هذه املـسألة               )أ(  

  بقرار اللجنة؛
   لوزارة العدل يف األسابيع القادمة؛نشر قرار اللجنة يف النشرة الرمسية  )ب(  

__________ 

 .الدولة الطرف إىل الرأي الفردي للسيدة فيليس غايريتشري  )١٧(
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يتعلق بتوصية اللجنة بإجراء حتقيق مناسب ونزيه يف الوقائع، فقد أحيل            فيماو  )ج(  
قرار اللجنة إىل مكتب املدعي العام من أجل النظر إن كانت هناك أسباب قانونية تـربر                

ئي هو كقاعـدة    وتشري الدولة الطرف إىل أن أي حتقيق قضا       . إعادة فتح التحقيق القضائي   
وتنتظر الدولة الطـرف النتيجـة      . عامة حتقيق نزيه ومناسب يف ظل نظام يسوده القانون        

  .النهائية لتقييم مكتب املدعي العام
أما عن تقدمي سبل انتصاف فعالة، مبا فيها التعويض املناسب، فتوضح الدولة              )د(  

دامـوا حمقـني يف    التعويض ماالطرف أن األمر يعود ألقرباء املتوىف للمطالبة باالنتصاف و   
يف إطار اإلجراءات اجلنائيـة      ومل يودع أحد حىت اآلن أي مطالبة من هذا النوع ال          . ذلك

  .وال املدنية وال اإلدارية
ات تتعلق باملـسائل املـشار      وتضيف الدولة الطرف أهنا ستبلغ اللجنة بأية مستجد         
  .أعاله إليها

، ٢٠١٢مـايو   /أبريل ويف أيـار   /يسان ن ١٧وقد أحيلت إىل صاحبة الشكوى، يف         
  .املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف للتعليق عليها

وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، انتظار تلقي مزيد من املعلومات قبـل               
  .اختاذ قرار يف املسألة

  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة
 

  السويد  الدولة الطرف
  ٢٣٣/٢٠٠٣، عجيزة  القضية

  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠  آراء معتمدة يف
  ٢٢ و٣املادتان   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة

طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخـذ          االنتصاف املوصى به
خطوات استجابةً الستنتاج وقوع انتـهاك      

 ٣حلقوق صاحب الشكوى مبوجب املادتني      
 إىل   من االتفاقية بسبب إعادته القسرية     ٢٢و

مصر، وأن تعمل على منع تكرار انتهاكات       
  .مماثلة يف املستقبل

  ،الفصل السادسA/66/44: معلومات املتابعة املُقدَّمة سابقاً
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السفارة الـسويدية يف          ٢٠١١مايو  / أيار ١٣يف    

وقـد أجـرت   . جنزالت تقوم بزيارات إىل السيد عجيزة لرصد حالته يف الس          القاهرة ما 
. ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١١ زيارة إىل سجن طرى، آخرها يف        ٦٣ السفارة حىت اآلن  

وأشارت إىل أن طلباً قد ُرفع إىل القضاء من أجل اإلفراج املبكر؛ والسفارة بصدد متابعة                
  . القضية وتسعى إىل احلصول على معلومات من مصادر خمتلفة
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 كـانون   ٧لجنة، يف مالحظاهتا املؤرخـة يف       وتذكر الدولة الطرف أهنا قد أبلغت ال        
، بأن حكومة السويد قد منحت تعويضاً لصاحب الـشكوى وأن           ٢٠٠٩ ديسمرب/األول

. )١٨(يتعلق مبنح السيد عجيزة تصريح إقامة دائمـة يف الـسويد           فيماقراراً هنائياً قد اُتخذ     
ص قرار اللجنة يف    وأعلنت الدولة الطرف أيضاً نيتها عدم اختاذ أية إجراءات إضافية خبصو          

 إىل  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٦وتبعاً لذلك، ُنقل ملف صاحب الشكوى يف        . هذه القضية 
وتؤكد الدولة الطرف أهنا تعترب أن ملف       . قسم احملفوظات التابع لوزارة الشؤون اخلارجية     

 . هذه القضية قد أُقفل وأن اللجنة قد زوِّدت بكل املعلومات املطلوبة مبوجب إجراء املتابعة
، أعرب حمامي صاحب الشكوى عن دهشته من موقف     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٥ويف    

الدولة الطرف اليت ترى أن ملف القضية قد أُقفل، ولكنه أعرب عن ارتياحه إزاء الزيارات               
املستمرة اليت تقوم هبا السفارة وإزاء اإلجراءات املتخذة بشأن إمكانية اإلفراج املبكر عـن              

  . صاحب الشكوى
ن حمامي صاحب الشكوى كذلك أن السيد عجيزة قد أُطلق سراحه من السجن             وبيَّ  

تـزال أسـباب إطـالق     وال.  وأنه ينعم حبريته يف القاهرة٢٠١١أغسطس /يف بداية آب 
سراحه غري واضحة، ولكن احملامي يعتقد أن إطالق سراحه قد يكون مرتبطاً بالتغريات اليت 

صاحب الشكوى تقدمي طلب للحـصول علـى        ويعتزم  . شهدهتا مصر يف الفترة األخرية    
تصريح إقامة يف السويد، وذلك أساساً ألن زوجته وأبناءه الـستة يقيمـون يف الـسويد                

. تعرض له من تعـذيب     وحيملون اجلنسية السويدية، وألنه حيتاج إىل عالج طيب نتيجةً ملا         
لطرف تصريح إقامة   ويعترب احملامي أنه من املناسب، يف ضوء آراء اللجنة، أن متنح الدولة ا            

  .لصاحب الشكوى
، أكدت الدولة الطرف أن السيد عجيزة أطلق     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ويف    

وأوضحت الدولة الطرف أن سلطاهتا سـتنظر يف أي         . ٢٠١١أغسطس  /سراحه يف آب  
للتـشريعات   وفقاً   طلب يقدمه صاحب الشكوى للحصول على تصريح إقامة يف السويد         

وتضيف الدولة الطرف بـالقول إن اإلجـراءات املتعلقـة          . ئمة يف البلد  واإلجراءات القا 
، أي بعد قرار احلكومـة      ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١اعتباراً من   تغّيرت  " قضايا األمن "  ب

 والذي يقضي بعدم مـنح تـصريح إقامـة          ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩الصادر يف   
فس الطريقة اليت تعاجل هبـا القـضايا        لصاحب الشكوى؛ وأصبحت هذه القضايا تعاجل بن      

املتعلقة بتصاريح اإلقامة، أي أن القرارات اليت يتخذها جملس اهلجرة يف هذا الصدد ميكن              
استئنافها أمام حماكم اهلجرة وأمام حمكمة االستئناف املختصة بقضايا اهلجـرة، باسـتثناء             

  .ستئنافاليت يوجد بشأهنا نظام خمتلف لال" القضايا األمنية املوصوفة"
وتؤكد الدولة الطرف أن جملس اهلجرة وحماكم اهلجرة هي هيئات مـستقلة عـن                

جيوز للحكومة أن تصدر أية تعليمات إىل هذه اهليئات يف إطار تقييمهـا              احلكومة وأنه ال  
  .للملفات الفردية

__________ 

، بينت الدولة الطرف أن السلطات رفضت منح صاحب الشكوى تـصريح إقامـة نظـراً              ٢٠٠٩يف عام    )١٨(
واعتربت احلكومة، يف مجلة أمـور،      . لوجود أسباب استثنائية تتعلق باألمن القومي حتول دون منح التصريح         

وى ضالعاً فيها هي أنشطة من اخلطورة ما جيعلـها ختـشى إمكانيـة     األنشطة اليت كان صاحب الشك    "أن  
، A/66/44انظر الوثيقة   " (ضلوعه يف أنشطة مماثلة هتدد األمن القومي يف السويد يف حال منحه تصريح إقامة             

 ). يف النص اإلنكليزي١٨٩ صفحة
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وتؤكد الدولة الطرف من جديد أهنا تعترب أن ملف القضية املعروضة على اللجنة قد                
  .فل بعد أن ُزوَّدت اللجنة جبميع املعلومات املطلوبة مبوجب إجراء املتابعةأُق

ويف الدورة السابعة واألربعني، قررت اللجنة، يف ضوء التدابري اليت اختذهتا الدولـة               
  .الطرف حىت اآلن، وقف حوار املتابعة

  
  السويد  الدولة الطرف

  ٣١٠/٢٠٠٧، شاهني  القضية
  ٢٠١١مايو /ار أي٣٠  آراء معتمدة يف 

   ٣املادة   االنتهاكات اليت خلُصت إليها اللجنة
طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طـرد          االنتصاف املوصى به

صاحب الشكوى إىل اجلمهوريـة العربيـة       
  .السورية

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بـأن وزيـر العـدل           ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤يف    
، وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر حبق صاحب        ٢٠١١ه  يوني/ حزيران ٢٧ السويدي قرر، يف  

  . الشكوى
وجيري يف الوقت الراهن حبث ما ميكن اختاذه من إجراءات إضافية استجابةً لقـرار                

وسـيُتبلَّغ  . سيما مسألة أهلية صاحب الشكوى للحصول على تصريح إقامة         اللجنة، وال 
  . اللجنة بالقرار الذي سُيتخذ يف هذه القضية

، بّين حمامي صاحب الشكوى أن اإلجراء القـانوين         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف    
الذي باشره صاحب الشكوى يف هذه القضية خيتلف عن قضايا اللجوء العادية، ذلـك أن   

 بالقتل دون سبق اإلصرار من قبل حمكمـة منطقـة   ١٩٩١السيد شاهني قد أُدين يف عام   
  . ن العودة إىل السويد مدى احلياةنوركوبينغس وصدر حبقه قرار بالطرد وباملنع م

ميكن جمللس شؤون اهلجرة أن مينح اللجـوء         ومبوجب القانون املتعلق باألجانب، ال      
ولكن جيوز للمجلس أن ينظر يف طلب       . ألفراد صدر حبقهم قرار بالطرد من حمكمة جنائية       

ـ              ة وأن  الشخص املعين املتعلق باحلصول على اللجوء أو أي شكل آخر من أشكال احلماي
وميكن هلذه احملكمة إمـا أن تـرفض        . يقدم توصية يف املوضوع إىل حمكمة قضايا اهلجرة       

الطلب أو أن تقرر منح الشخص املعين اللجوء وذلك بعد نقض قرار الطرد مبا يف ذلـك                 
  .املنع من العودة

وقد تقدم صاحب الشكوى بطلب جديد إىل جملس شؤون اهلجرة من أجل احلصول               
وقد ادعى صاحب الشكوى أنه     . ٢٠١١أغسطس  / آب ١ُسجل طلبه هذا يف     على اللجوء و  

سيواجه خطراً شديداً بالتعرض للتعذيب أو غريه من أشكال االضطهاد يف حال إعادتـه إىل               
القيود اليت فُرضت عليه يف إطـار       "بسبب عدم احترامه     اجلمهورية العربية السورية، وذلك   

. يقيم خارج اجلمهورية العربية السورية منذ فترة طويلة       وأنه  " قرار اإلفراج عنه يف ذلك البلد     
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، أجـرى   ٢٠١١أغـسطس   / آب ٣٠ويف  . وأشار صاحب الشكوى أيضاً إىل آراء اللجنة      
جملس شؤون اهلجرة مقابلة مع صاحب الشكوى للنظر يف طلبه املتعلـق باحلـصول علـى         

  .ومل يتخذ اجمللس أي قرار حىت اآلن. اللجوء
على أن السلطات   اً  ، أكدت الدولة الطرف جمدد    ٢٠١١كتوبر  أ/ تشرين األول  ٣١يف    

، ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف  . ميكن فعله بشأن هذه القضية     فيمااملعنية تعكف على النظر     
خلص جملس شؤون اهلجرة إىل ضرورة منح صاحب الشكوى رخصة إقامة العتبارات تتعلق          

  .اهلجرةباحلماية؛ وال تزال القضية معروضة على حمكمة قضايا 
 ٢٣ و ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٨وأكد احملامي للجنة، يف رسالتني مؤرختني         

، أن صاحب الشكوى قد ُمنح رخصة إقامـة يف إطـار وضـع              ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 
اللجوء، وأن قرار الطرد واملنع من العودة إىل السويد قد ألغي، وأن الدولة الطرف قد نفذت                

، أبلغت الدولـة الطـرف      ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ويف  .  هذه القضية  بالتايل قرار اللجنة يف   
، ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٨اللجنة أن حمكمة قضايا اهلجرة يف ماملو قد قررت، يف        

  .ة إقامة وتصريح بوضع اللجوء ووثائق سفرصإلغاء قرار طرد صاحب الشكوى ومنحه رخ
حوار املتابعـة وخلـصت إىل أن    ويف الدورة الثامنة واألربعني، قررت اللجنة وقف          

  .القضية قد سويت تسوية مرضية
  

  السويد  الدولة الطرف
  ٣٣٨/٢٠٠٨، موندال  القضية

  ٢٠١١ مايو/ أيار٢٣  آراء معتمدة يف 
   ٣املادة   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة

 الطرف عدم طرد    الدولةطلبت اللجنة من      االنتصاف املوصى به
  .غالديشصاحب الشكوى إىل بن

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن جملس شؤون اهلجرة         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤يف    
وبنـاًء  . ، منح صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمـة       ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٥ قد قرر، يف  

يعد هنـاك أي      مل عليه، تعترب الدولة الطرف أهنا امتثلت لقرار اللجنة يف هذه القضية وأنه           
  . ات أخرىداعٍ الختاذ إجراء

اليت اختذهتا الدولـة      السابعة واألربعني، قررت اللجنة، يف ضوء التدابري       الدورةويف    
الطرف حىت اآلن، وقف حوار املتابعة يف هذه القضية، وخلصت إىل أن القضية قد سويت               

  .تسوية مرضية
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  السويد  الدولة الطرف
  ٣٤٩/٢٠٠٨، غوكلو  القضية

  ٢٠١٠نوفمرب /ثاين تشرين ال١١  آراء معتمدة يف
   ٣املادة   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طـرد          االنتصاف املوصى به
  .صاحب الشكوى إىل تركيا

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن جملس شؤون اهلجـرة          ٢٠١١مارس  / آذار ٨يف    
صاحبة الشكوى، وهو تصريح صاحل   ، تصريح إقامة مؤقتة ل    ٢٠١١ مارس/ آذار ٤منح، يف   

وأفادت الدولة الطـرف بأنـه      .  مع إمكانية التمديد   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١حىت  
دام التصريح صاحلاً أو خالل فتـرة النظـر يف طلـب             ميكن إنفاذ أي قرار بالطرد ما      ال

  . التمديد
ا غـري   وقد رفض جملس شؤون اهلجرة منح صاحبة الشكوى مركز الالجئة واعتربه            

مؤهلة للتمتع بتدابري احلماية االحتياطية استناداً إىل معلومات عن األنشطة الـيت كانـت              
  .تضطلع هبا قبل وصوهلا إىل السويد

ويف ضوء ما تقدم، اعتربت الدولة الطرف أهنا امتثلـت لقـرار اللجنـة وزودهتـا             
قفال باب حبث املتابعـة  وهي تدعو اللجنة إىل إ  . باملعلومات املطلوبة مبوجب إجراء املتابعة    

  .يف إطار هذه القضية
، الحظ حمامي صاحبة الشكوى أن التصريح الـذي         ٢٠١١أبريل  / نيسان ١١ويف    

. يبطل قـرار طردهـا     غري، وهو بالتايل ال    ُمنح للسيدة غوكلو هو تصريح إقامة مؤقتة ال       
وع وحسب احملامي، رفض جملس شؤون اهلجرة منح صاحبة الشكوى تصريح إقامة من ن            

آخر معترباً أن اخنراطها يف حزب العمال الكردستاين ميكن اعتباره كمـشاركة يف حفـز               
وباإلشارة إىل  . اآلخرين أو مساعدهتم على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية          

، ١٠١/٠٩رقـم   . وك. قرار حمكمة العدل األوروبية الصادر يف قضية أملانيـا ضـد ب           
. ، اعترض احملامي على تعليل جملس شؤون اهلجـرة        ٢٠١٠رب  نوفم/ تشرين الثاين  ٩ بتاريخ

وأوضح أن انتماء شخص إىل منظمة ُيدرج امسها بسبب ضلوعها يف أعمال إرهابية، على              
تدابري القائمة اليت تشكل املرفق بورقة املوقف املشترك جمللس االحتاد األورويب املتعلق بتطبيق 

 )٢٠٠١ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧،  CFSP/2001/931(حمددة من أجل مكافحة اإلرهاب      
يشكالن بـصفة    ودعم ذلك الشخص بطريقة نشطة لكفاح مسلَّح تقوده هذه املنظمة، ال          

أو " جرمية غري سياسية خطـرة    "تلقائية سبباً جدياً العتبار أن ذلك الشخص قد ارتكب          
  ".أفعاالً تتعارض مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها"

، أكد احملامي أن قرار الدولة الطرف منح صاحبة الشكوى          ٢٠١١يوليه  / متوز ٥ويف    
  . يتفق والقرار الذي اختذته اللجنة يف إطار هذه القضية تصريح إقامة مؤقتة ال

، أوضحت الدولة الطرف أن جملس شؤون اهلجـرة         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٣ويف    
جئـة أو أجنبيـة     ميكن اعتبار صاحبة الشكوى ال     ، أنه ال  ٢٠١١مارس  / آذار ٤قّرر، يف   
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تستحق احلماية مبوجب األحكام ذات الصلة من القانون املتعلـق باألجانـب، وذلـك              
) ٢(١٢ من اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني واملـادة        ) و(١إىل املادة    استناداً
). التوجيه املتعلق بشروط التأهيل    (EC/2004/83من توجيه اجمللس األورويب     ) ١(١٧واملادة  

حظت الدولة الطرف أنه يوجد مع ذلك أسباب ملنح تصريح إقامة مبوجب القـانون               وال
ويف هذه القضية، اعترب جملس شؤون اهلجرة أن مثة عوائق حتـول دون             . املتعلق باألجانب 

 من القـانون    ١٢ من الفصل    ١إنفاذ القرار املتعلق بطرد صاحبة الشكوى، ذلك أن املادة          
جيوز إطالقاً إنفاذ أي قرار برفض دخول أجنيب أو طرده          ه ال املتعلق باألجانب تنص على أن    

إىل بلد حيث توجد أسباب معقولة حتمل على االعتقاد بأن ذلك الشخص قـد يواجـه                
التعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة أو         عقوبة اإلعدام أو قد يتعرض للعقوبة البدنية أو       

يتمتع باحلماية يف البلد الذي ُيطـرد        ن ل العقوبة الالإنسانية أو املهينة أو أن ذلك الشخص       
وبالتايل، منح جملس اهلجرة    . إليه أو ميكن أن يواجه يف البلد الذي ُيعاُد إليه مثل هذا اخلطر            

 من القانون املتعلـق     ١٢ من الفصل    ١٨ لصاحبة الشكوى تصريح إقامة استناداً إىل املادة      
دولة الطرف، ميكن لصاحبة    إضافة إىل ذلك، وحسب ما ورد يف مالحظات ال        . باألجانب

الشكوى أن تطلب من جديد احلصول على تصريح إقامة بعد انقـضاء مـدة صـالحية                
تتعّرض للطرد خالل الفترة اليت تنظر فيهـا الـسلطات            لن التصريح احلايل؛ وأضافت أهنا   

  .واحملاكم املختصة يف طلبها احلصول على تصريح إقامة
 من الفصل اخلامس من القـانون املتعلـق         ٤ وأشارت الدولة الطرف إىل أن املادة       

باألجانب تنص على أنه إذا ما خلصت اللجنة أو أي هيئة دولية أخرى خمتصة بـالنظر يف                 
الشكاوى الفردية إىل أن أمراً برفض الدخول أو بالطرد يف قضية حمـددة يتعـارض مـع          

توجد   مل إقامة ما التزامات الدولة الطرف مبوجب اتفاقية ما، ُيمنح للشخص املعين تصريح           
  .أسباب استثنائية حتول دون ذلك

تتعّرض للطرد ما دام      لن وبناًء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى          
ويف ظـل هـذه     . تصريح اإلقامة صاحلاً وخالل مهلة النظر يف طلبها جتديـد التـصريح           

ختصة تتفق والقرار الذي    الظروف، تؤكد الدولة الطرف أن التدابري اليت اختذهتا سلطاهتا امل         
  .اختذته اللجنة يف هذه القضية

تف   مل ، أفاد احملامي أنه يرى أن الدولة الطرف       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٦ويف    
  .تزال معرضة خلطر الطرد بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وأن صاحبة الشكوى ال

ابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف      بالتد علماً   ويف الدورة السابعة واألربعني، أحاطت اللجنة       
 مـن االتفاقيـة     ٣أن الدولة الطرف ستنتهك املادة      اً  وقررت اللجنة أن تؤكد جمدد    . حىت حينه 

  .٢٠١٢فرباير /طردت صاحبة الشكوى؛ وأرسلت مذكرة شفوية هبذا املعىن يف شباط إن
، أوضحت الدولة الطرف أن تصريح إقامـة صـاحبة          ٢٠١٢مارس  / آذار ١٤ويف    
، وأن مـسألة جتديـده      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١كوى قد انتهت صالحيته يف      الش
وبالتايل، فإن صاحبة الشكوى يف مـأمن مـن   . تزال قيد النظر وقت إعداد ردها ذلك   ال

وأوضحت الدولة الطرف أهنا ستبلِّغ اللجنة بالقرار الذي سيتخذه جملس شـؤون            . الطرد
  .كوىيتعلق بإقامة صاحبة الش فيمااهلجرة 
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، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن جملس شؤون اهلجـرة          ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ويف    
 من  ٣، أن مينح صاحبة الشكوى، مبوجب الفقرة        ٢٠١٢مايو  / أيار ١٦السويدي قرر، يف    

ـ          ١٢ من الفصل    ٢٢املادة   اً  من قانون األجانب، تصريح إقامة دائمة، وبذلك ينتفي هنائي
  .خطر تعرضها للطرد

دورة الثامنة واألربعني، قررت اللجنة وقف حوار املتابعة، وخلـصت إىل أن            ويف ال   
  .القضية قد سويت تسوية مرضية

  
  السويد  الدولة الطرف

  ٣٧٣/٢٠٠٩، أيتولون وغوكلو  القضية
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩  آراء معتمدة يف 

  )تركيا (٣املادة   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة
طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد         ف املوصى بهاالنتصا

  . إىل تركيابنهصاحب الشكوى وا
 ، الفصل السادسA/66/44: معلومات املتابعة املُقدَّمة سابقاً

، أوضح حمامي صاحيب الشكوى أن تـصريح اإلقامـة          ٢٠١١مارس  / آذار ١٨يف    
ر جملس اهلجرة الـصادر     وترخيص العمل املؤقَتني املمنوَحني لصاحيب الشكوى عقب قرا       

والحظ احملامي . نوفمرب فقط/ تشرين الثاين١ صاحلان إىل غاية ٢٠١١ فرباير/ شباط٢١ يف
أن جملس اهلجرة قد رفض منح صاحيب الشكوى تصرحياً من نوع آخر علـى أسـاس أن      
اخنراطهما يف حزب العمال الكردي ميكن اعتباره مبثابة حفز اآلخرين أو مساعدهتم علـى             

واعترض احملامي على تعليل جملس اهلجرة      .  جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية      ارتكاب
. وك. أملانيـا ضـد ب  مشرياً إىل قرار حمكمة العـدل األوروبيـة الـصادر يف قـضية            

وأوضح أن انتماء شخص ما إىل      . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩، بتاريخ   ١٠١/٠٩ رقم
رهابية، على القائمة اليت تـشكّل املرفـق        منظمة ُيدرج امسها، بسب ضلوعها يف أعمال إ       

بورقة املوقف املشترك جمللس االحتاد األورويب املتعلق بتطبيق تدابري حمددة من أجل مكافحة             
، ودعم ذلك الـشخص     )٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢٧،  CFSP/2001/931(اإلرهاب

 جدياً العتبار أن    يشكالن بصورة تلقائية سبباً    النشط لكفاح مسلح تقوده هذه املنظمة، ال      
أعماالً تتعارض مع مقاصد األمم "أو  " جرمية غري سياسية خطرة   "هذا الشخص قد ارتكب     

يزاالن معّرضني خلطـر     وبالتايل، يرى احملامي أن صاحيب الشكوى ال      ". املتحدة ومبادئها 
  . اإلعادة القسرية إىل تركيا رغم قرار اللجنة

ولة الطرف اللجنة بأن جملس اهلجرة قـد        ، أبلغت الد  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٣ويف    
ميكن اعتبارمهـا الجـئني أو       ، أن صاحيب الشكوى ال    ٢٠١١فرباير  / شباط ٢١ قرر، يف 

أجنبيني يستحقان احلماية مبوجب أحكام القانون السويدي املتعلق باألجانـب، وذلـك            
) ٢(١٢املـادة   من اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني و       ) و(١استناداً إىل املادة    
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وتالحظ ). التوجيه املتعلق بشروط التأهيل    (EC/2004/83من توجيه اجمللس    ) ١(١٧واملادة  
الدولة الطرف مع ذلك أن هنالك أسباباً أخرى ملنح تصريح إقامة مبوجب القانون املتعلق              

ار ويف إطار هذه القضية اعترب جملس اهلجرة أن هناك أسباباً حتول دون إنفاذ قر             . باألجانب
 من القانون املتعلـق باألجانـب   ١٢ من الفصل  ١طرد صاحيب الشكوى، ذلك أن املادة       

ميكن إطالقاً تنفيذ أمر برفض الدخول أو بالطرد إذا تعلق األمر ببلد حيث  تنص على أنه ال  
توجد أسباب معقولة حتمل على االعتقاد بأن األشخاص املعنيني سيواجهون عقوبة اإلعدام     

وبة بدنية أو للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية،            أو سُيعرضون لعق  
تتوفر فيه احلماية الالزمة أو ميكن أن يتعّرض فيه الشخص املعين            أو إذا تعلّق األمر ببلد ال     

وبناًء عليه، منح جملس اهلجرة لصاحيب الشكوى تصريح إقامة استناداً إىل           . ملثل هذا اخلطر  
إضافة إىل ذلك، تفيـد الدولـة       .  من القانون املتعلق باألجانب    ١٢لفصل   من ا  ١٨املادة  

الطرف أن صاحيب الشكوى ميكنهما تقدمي طلب جديد للحصول على تصريح إقامة بعد             
يتعّرضـا للطـرد      لن انقضاء مدة صالحية التصريح احلايل؛ وأكدت أن صاحيب الشكوى        

ختصة يف طلبهما املتعلق باحلصول علـى       خالل الفترة اليت تنظر فيها السلطات واحملاكم امل       
  .تصريح إقامة

 من القانون املتعلق باألجانب تنص      ٥ من الفصل    ٤وتالحظ الدولة الطرف أن املادة        
على أنه إذا خلصت اللجنة أو أي هيئة دولية أخرى خمتصة بالنظر يف الشكاوى الفردية إىل      

رض مع التزامات الدولـة الطـرف       أن األمر مبنع الدخول أو بالطرد يف قضية حمددة يتعا         
توجد أسباب استثنائية حتـول       مل مبوجب اتفاقية ما، ُيمنح تصريح إقامة لألفراد املعنيني ما        

  .دون ذلك
يتعّرض صاحبا الشكوى للطرد ما دام تصريح اإلقامة صاحلاً وخالل            لن وبناًء عليه،   

الدولـة الطـرف أن     ويف ظل هذه الظروف، تؤكد      . مدة النظر يف طلب جتديد التصريح     
 .التدابري اليت اختذهتا سلطاهتا املختصة تتفق والقرار الذي اختذته اللجنة يف إطار هذه القضية

تف   مل ، أفاد احملامي أنه يرى أن الدولة الطرف       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٦ويف    
  .يزاال معرضني خلطر الطرد بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وأن صاحيب الشكوى ال

بالتـدابري الـيت     علماً   وحبثت اللجنة القضية يف دورهتا السابعة واألربعني، وأحاطت         
وطلبت من األمانة أن تذكّر الدولة الطرف أن ترحيـل          . اختذهتا الدولة الطرف حىت حينه    

صاحبا الشكوى إن حصل سوف يكون مبثابة انتهاك من جانب الدولة الطرف اللتزاماهتا             
  .٢٠١٢فرباير /اقية؛ وقامت اللجنة بذلك يف شباط من االتف٣مبوجب املادة 

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن تصريح إقامة صاحيب         ٢٠١٢مارس  / آذار ١٤ويف    
، وأن مـسألة جتديـده      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١الشكوى قد انتهت صالحيته يف      

صـاحيب  أن اً وأكدت الدولة الطـرف جمـدد  . تزال قيد النظر وقت إعداد ردها ذلك     ال
وأوضحت الدولة  . الشكوى ليسا معرضني خلطر الترحيل القسري مادام طلبهما قيد النظر         
  . الطرف أهنا ستبلِّغ اللجنة مبا ستسفر عنه اإلجراءات املشار إليها أعاله

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن جملس شؤون اهلجـرة          ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ويف    
 من  ٣، أن مينح صاحبا الشكوى، مبوجب الفقرة        ٢٠١٢مايو  / أيار ١٦السويدي قرر، يف    
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ـ          ١٢ من الفصل    ٢٢املادة   اً  من قانون األجانب، تصريح إقامة دائمة، وبذلك ينتفي هنائي
  .خطر تعرضهما للطرد

ويف الدورة الثامنة واألربعني، قررت اللجنة وقف حوار املتابعة، وخلـصت إىل أن               
  .القضية قد سويت تسوية مرضية

  
  السويد  لطرفالدولة ا
  ٣٧٤/٢٠٠٩، وآخرون. م .س  القضية

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢١  آراء معتمدة يف 
   ٣املادة   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة

طلبت اللجنة من الدولة الطـرف عـدم          االنتصاف املوصى به
  .ترحيل صاحب الشكوى إىل أذربيجان

رف اللجنة بأن جملس شؤون اهلجـرة       ، أبلغت الدولة الط   ٢٠١٢مارس  / أذار ٦يف    
. ، منح أصحاب الشكوى تصريح إقامة دائمة      ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦السويدي قرر، يف    

وتعترب الدولـة   . يعد أصحاب الشكوى معرضون خلطر الترحيل إىل أذربيجان         مل وبذلك
  .الطرف أهنا نفذت قرار اللجنة يف هذه القضية

 ٢٠١٢مارس  /مي أصحاب الشكوى يف آذار    وأحيلت رسالة الدولة الطرف إىل حما       
  . ومل تتلق اللجنة أي رد حىت اآلن. للتعليق على ما جاء فيها

ويف الدورة الثامنة واألربعني، قررت اللجنة وقف حوار املتابعة، وخلـصت إىل أن               
  .القضية قد سويت تسوية مرضية

 

  السويد  الدولة الطرف
  ٣٧٩/٢٠٠٩،  بيا-باكاتو   القضية
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣  عتمدة يف آراء م

   ٣املادة   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة
طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طـرد          االنتصاف املوصى به

صاحب الشكوى إىل مجهوريـة الكونغـو       
  .الدميقراطية

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن جملس شؤون اهلجرة         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١يف    
ويف ضـوء   . ، منح صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة      ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٥ قرر، يف 

ذلك، تعترب الدولة الطرف أهنا امتثلت لقرار اللجنة وزّودهتا جبميع املعلومـات املطلوبـة،              
  .يعد هناك أي داعٍ الختاذ أية تدابري إضافية ملتابعة قرار اللجنة  ملوبالتايل
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 ٢٠١١سـبتمرب   /امي صاحب الشكوى يف أيلول    وأحيلت رسالة الدولة الطرف إىل حم       
  . تتلق اللجنة أي رد حىت اآلن  ملللتعليق على ما جاء فيها، ولكن

ويف الدورة السابعة واألربعني، قررت اللجنة وقف حوار املتابعة يف هذه القـضية،               
  .وخلصت إىل أن القضية قد سويت تسوية مرضية

 

  سويسرا  الدولة الطرف
  ٣٥٧/٢٠٠٨، جاهاين  القضية

  ٢٠١١مايو / أيار٢٣  آراء معتمدة يف 
   ٣املادة   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عـدم طـرد           االنتصاف املوصى به
 .صاحب الشكوى إىل مجهورية إيران اإلسالمية

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن املكتب االحتـادي         ٢٠١١أغسطس  / آب ٣٠يف    
وهو . ، منح السيد جاهاين تصريح إقامة مؤقتة      ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٤لهجرة قرر، يف    ل
تطرأ تغـريات     مل ميكن إعادته إىل بلده األصلي ما      يعين عملياً أن صاحب الشكوى ال      ما

حيصل تغري مستدام يف نظام احلكم تزول معه األخطـار            مل سياسية جذرية هناك، أي ما    
وإذا حصل مثل هذا التغيري وتقررت      .  يف حال إعادته   قد يتعرض هلا صاحب الشكوى     اليت

وميكـن لـصاحب    . إعادة صاحب الشكوى، ميكنه أن يرفع استئنافاً ضد قرار إعادتـه          
الشكوى أيضاً أن يقدم طلباً من أجل احلصول على إذن بالبقاء بعد مخس سـنوات مـن          

اجملتمع والوضع اُألسري   سويسرا، وهو إذن ُيمنح استناداً إىل درجة االندماج يف           اإلقامة يف 
وميكن للزوجة واألطفال القاصرين، حسب شروط حمددة، أن ينتفعـوا          . بوجه اخلصوص 

  . مشل العائلة  ملبنظام
، أبلغ حمامي صاحب الشكوى اللجنـة بـأن         ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣ويف    

، منح السيد جاهاين مركـز      ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٤السلطات السويسرية قررت، يف     
جئ وعدم إعادته إىل مجهورية إيران اإلسالمية؛ واعترب أن هذا القـرار ميثـل تـدبرياً                الال

إىل الدولة الطرف أن تعّوض لصاحب الشكوى        ودعا احملامي اللجنة إىل أن تطلب     . مناسباً
وقد تقدم احملامي بطلب إىل اإلدارة االحتادية للعدل والشرطة         . عن تكاليف التمثيل القانوين   

يتـضمن أي توصـية       مل اد تلك التكاليف، غري أنه أُبلغ بأن قرار اللجنـة         من أجل استرد  
  .يوجد بالتايل أي سبب قانوين لدفع املبلغ املطلوب بالتعويض، وأنه ال

ويف الدورة السابعة واألربعني، قررت اللجنة وقف حوار املتابعة يف هذه القـضية،               
امي صاحب الشكوى أعرب عن     معتربة أهنا قد سويت تسوية مرضية، مع مالحظة أن حم         

  . هبذه التسويةارتياحه جزئياً
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  سويسرا  الدولة الطرف
  ٣٣٦/٢٠٠٨، سينغ كالسا وآخرون  القضية

  ٢٠١١مايو / أيار٢٦  آراء معتمدة يف 
  ٣املادة   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة 

طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد         االنتصاف املوصى به
  .  إىل اهلندكوىأصحاب الش

، أوضحت الدولة الطرف أن املكتب االحتادي       ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٢يف    
، يف ضوء قرار اللجنة يف هذه القضية، أن ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨للهجرة قرر يف 

يف سويسرا بالنظر إىل استحالة ترحيلهم إىل       اً  بالبقاء مؤقت اً  مينح ألصحاب الشكوى تصرحي   
وحىت إذا كان املكتب االحتادي     . وبالتايل فهم يف مأمن من اإلعادة القسرية إىل اهلند        اهلند،  

يف سويسرا، فإن   اً  مسألة السماح ألصحاب الشكوى بالبقاء مؤقت     اً  للهجرة يستعرض دوري  
إال يف حالة حدوث تغري سياسي جذري يف بلد العودة، أي           اً  تكون ممكنة عملي    لن إعادهتم

وإذا زال اخلطر يف    .  النظام ينتفي معه اخلطر عليهم يف حال العودة        حدوث تغري مستدام يف   
بلد العودة وواجه أصحاب الشكوى خطر إعادهتم، فيمكنهم الطعن يف قـرار إعـادهتم              

وباإلضافة إىل ذلـك، ميكـن أن يـتغري    .  من قانون الرعايا األجانب   ١١٢مبوجب املادة   
طلب   فيمكنهم مثالً . قامة صاحلة فيها  وضعهم إن عاشوا يف سويسرا أو إذا حصلوا على إ         

رخصة إقامة بعد العيش يف سويسرا ملدة مخس سنوات ومينحون رخصة اإلقامة يف ضـوء               
وعالوة على ذلك، ميكنهم أيضاً     .  وباألخص حبسب حالتهم األسرية    ،مستوى اندماجهم 
  .مشل األسرة  ملاالستفادة من إجراء

ـ           كـانون   ٢شكوى اسـتأنفوا، يف     وأوضحت الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب ال
 ، أمام احملكمة اإلدارية االحتادية على قرار السماح هلم بالبقاء مؤقتاً          ٢٠١١ديسمرب  /األول

  .وال يزال هذا االستئناف ينتظر البت فيه. وطلبوا االعتراف هبم كالجئني
، دفع حمامي أصحاب الشكوى بأن قرار السماح        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣٠ويف    
غري منسجم مع قرار اللجنة، وهلذا الـسبب        اً  حاب الشكوى بالبقاء يف سويسرا مؤقت     ألص

للمحامي، فإن السبيل الوحيد حلمايـة  اً ووفق. استأنفوا عليه أمام احملكمة اإلدارية االحتادية 
ـ    . أصحاب الشكوى يف هذه احلالة هو منحهم وضع الالجئ         اً فقرار السماح بالبقاء مؤقت

  .وقتميكن إلغاؤه يف أي 
، أوضحت الدولة الطرف أن نوع رخصة اإلقامة الـيت      ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥ويف    

فمبدأ عـدم   .  من االتفاقية  ٣يدخل يف نطاق اختصاص املادة       متنح ألصحاب الشكوى ال   
اإلعادة القسرية كما هو مكفول مبوجب هذه املادة خيتلف عن إجراءات اللجوء يف إطار              

 من اتفاقية مناهضة ٣وتضيف الدولة الطرف أن املادة    . ١٩٥١اتفاقية وضع الالجئني لعام     
تنص على  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ال           

وترى الدولة الطرف أن مبنحهـا      . احلق يف احلصول على وضع الالجئ ذي الطابع اخلاص        
وأحيلت رسالة  . قد امتثلت لقرار اللجنة   تصريح باإلقامة املؤقتة ألصحاب الشكوى تكون       

  . للتعليق عليها٢٠١٢مارس /الدولة الطرف إىل أصحاب الشكوى يف آذار
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، أعرب حمامي أصحاب الشكوى عن عدم الرضاء إزاء ٢٠١٢أبريل / نيسان١٩ويف   
يوجد أي ضمان بعـدم      والحظ أنه ال  . إصدار رخص اإلقامة املؤقتة ألصحاب الشكوى     

أن االستئناف أمام احملكمة اإلدارية     اً  شكوى إىل اهلند يف املستقبل، مضيف     إعادة أصحاب ال  
  .يبت فيه بعد  ملاالحتادية

، أشارت الدولة الطرف إىل رسالتها السابقة وأوضـحت   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ويف    
يواجهون خطر ترحيلهم إىل اهلند، حيث أهنم منحوا رخص إقامة       أن أصحاب الشكوى ال   

تـدخل يف نطـاق      أن مسألة نوع رخصة اإلقامة ال     اً  لدولة الطرف جمدد  وتؤكد ا . مؤقتة
  . من االتفاقية٣اختصاص املادة 

وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، أن تطلب مـن احملـامي توضـيحات                
يتعلق بنتيجة االستئناف املقدم إىل احملكمة اإلدارية االحتادية، قبل أن تتخـذ اللجنـة               فيما

  .يف املسألةقرارها 
  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة

  
  تونس  الدولة الطرف

  ٦٠/١٩٩٦، مبارك  القضية
  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠  آراء معتمدة يف 

  ١٣ و١٢املادتان   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة 
طلبت اللجنة من الدولة الطرف إجـراء         االنتصاف املوصى به

كد من وقـوع أعمـال      حتقيق نزيه للتأ  
  . تعذيب يف هذه القضية

  ، الفصل السادسA/66/44: معلومات املتابعة املُقدَّمة سابقاً
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن قاضي التحقيق لـدى   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٧يف    

رخ احملكمة االبتدائية يف فرنبالية قرر، بناءًً على طلب النيابة العامة مواصلة التحقيـق املـؤ              
، دعوة فريق يتألف من ثالثة أساتذة يف الطب كـانوا قـد             ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١١ يف

 التقرير املتعلق بأسباب وفاة السيد بركات، وذلك للحصول علـى           ١٩٩٣ حرروا يف عام  
  .توضيحات من أجل اختاذ قرار بشأن استخراج اجلثة

مع قاضي التحقيق   لذلك است . وقد تبني أن اثنني من فريق األطباء قد وافامها األجل           
وقد شدد الطبيب،الذي أصـبح اآلن      . ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢١ أقوال الطبيب الثالث يف    إىل

رئيس مديرية الطب الشرعي يف املستشفى املركزي يف تونس العاصمة، علـى أن تقريـر               
ُيشر إىل وجود إصابات على مستوى   مل١٩٩١أعده طبيبان آخران يف عام       التشريح الذي 

. ا يعين استبعاد إمكانية إدخال جسم يف القناة الشرجية للـشخص املعـين     الشرج، وهو م  
جيدي نفعاً يف حتديد أسباب الوفاة بالنظر إىل          لن إن استخراج اجلثة    وأضاف الطبيب قائالً  

  .درجة تعفن اجلثة
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يأمر قاضي التحقيق باستخراج اجلثة استناداً إىل رأي رئيس قسم الطـب              مل لذلك،  
جيـدي    لـن  ى الرئيسي بتونس العاصمة الذي مفاده أن استخراج اجلثة        الشرعي باملستشف 

 ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣وبناًء على ذلك، تدخل وكيل اجلمهورية يف        . نفعاً
 من جملة اإلجراءات اجلزائية وطلـب إىل قاضـي التحقيـق أن يـأمر               ٥٥مبوجب املادة   

ض قاضي التحقيق االمتثـال     ، رف ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ١٥ويف  . باستخراج اجلثة 
 كـانون   ١٥واستأنف وكيل اجلمهورية قرار قاضي التحقيق يف        . لطلب وكيل اجلمهورية  

  . أمام حمكمة االستئناف يف نابل٢٠١٠ ديسمرب/األول
، قررت حمكمة االستئناف بنابل أن حتيل ملف القـضية          ٢٠١١فرباير  / شباط ٣ويف    

فريق من اخلرباء الطبيني من أجل اسـتخراج        من جديد إىل قاضي التحقيق، وطلبت تعيني        
وستقوم الدولة الطرف بإعالم اللجنـة بـأي        . تزال القضية عالقة أمام القضاء     وال. اجلثة

  .تطورات تطرأ يف إطار هذه القضية
، أشار صاحب الشكوى إىل أن الدولـة     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٩ويف رسالة مؤرخة      

وأشار إىل أن قاضي التحقيق عـّين       . ال لقرار اللجنة  زالت مستمرة يف عدم االمتث     الطرف ما 
 وهـو   -فريقاً من اخلرباء الطبيني دون استشارة األسرة اليت طلبت تعيني خبري طيب فرنسي              

 الذي شارك يف فحص سابق وقَبِل املشاركة يف الفحص الطـيب            -الربوفسور ليونيل فورنييه    
فرنسي إىل قاضي التحقيق وإىل وكيـل       وقدمت األسرة يف مناسبتني اسم الطبيب ال      . اجلديد

  .تتلق أي رد حىت اآلن  ملاجلمهورية طالبةً إشراكه يف اإلجراءات، لكنها
ويرى صاحب الشكوى أن سلوك السلطات يف هذه القضية، والكيفية اليت تسري هبا               

هتدف إىل إفراغ القضية مـن      " مناورة"اإلجراءات القضائية ووعود الدولة الطرف تشكل       
  .ها عن طريق مضاعفة اإلجراءاتحمتوا

ويطلب صاحب الشكوى إىل اللجنة، يف مجلة أمور، أن حتث الدولة الطرف علـى                
تنفيذ قرار اللجنة، ووضع حد لإلفالت من العقاب، وحماكمة املسؤولني عن إساءة املعاملة             
يف هذه القضية، ورد االعتبار إىل السيد بركات بصفته ضحية مـن ضـحايا التعـذيب                

، ومنع تكرار مثل هذه االنتهاكات يف املستقبل، ونشر قـرار           )١٩(تعويض ألفراد أسرته  وال
  .اللجنة على نطاق واسع يف تونس

يف الدولة الطرف، قررت    اً  بالتغريات السياسية اليت حدثت مؤخر     علماً   وبعد اإلحاطة   
حقيق دون تأخري   اللجنة، يف دورهتا السابعة واألربعني، أن تدعو الدولة الطرف إىل إمتام الت           

وإبالغها مبا اختذت من تدابري لتنفيذ توصياهتا، وقد أرسلت األمانة مذكرة شـفوية هبـذا           
  .٢٠١٢فرباير / شباط٨اخلصوص يف 

، أبلغت الدولة الطرف اللجنـة أن قاضـي         ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٤ويف    
، املقربة البلدية   ٢٠١١ مايو/ أيار ١٤حتقيق من حمكمة الدرجة األوىل يف غرومباليا زار، يف          

ملدينة مرتل بوزلفة، برفقة ثالثة خرباء يف الطب الشرعي، لرصد عملية اسـتخراج جثـة               
  .املتوىف ونقلها إىل مستشفى شارل نيكول يف تونس العاصمة لتشرحيها هناك

__________ 

ـ               )١٩( ضية، أي أن ختلـص   يطلب صاحب الشكوى إىل اللجنة أن ختلص إىل انتهاكات إضافية يف إطار هذه الق
غري أن االنتهاكات   .  من االتفاقية، على النحو املزعوم يف الرسالة األوىل        ١٤ و ١١ و ٢أيضاً إىل انتهاك املواد     

 .١٣ و١٢يتعلق حبقوق السيد بركات، تقتصر على املادتني  اليت خلصت إليها اللجنة فيما



A/67/44 

287 GE.12-44490 

بيد أن أقارب السيد بركات وحماميهم رفضوا استخراج اجلثة، مصرين على ضرورة              
لعدم إمكانيـة   اً  وعليه، ونظر . عني املكان وإعادة دفنها بعد ذلك مباشرة      تشريح اجلثة يف    

جلب اجلثة إىل املستشفى لتشرحيها، أعلن خرباء الطب الشرعي أهنم غري قـادرين علـى               
وأضافت الدولة الطرف أن مـسألة      . مواصلة خمتلف مراحل التشريح ومن إجناز مهمتهم      

ختصاص اجلهة القضائية املكلفـة بالقـضية       تعيني واختيار خرباء الطب الشرعي هي من ا       
  .اًحصر
، قدمت الدولة الطرف نسخة مـن تقريـر         ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ويف    

قاضي التحقيق األول التابع حملكمة الدرجة األوىل يف غرومباليا ونسخة من التقرير الـذي              
شريح اجلثـة بـسبب     أعده خرباء الطب الشرعي الثالثة عن عدم إمكانية القيام مبا يلزم لت           

  .رفض أقرباء السيد بركات القاطع
، ناشد صاحب الشكوى اللجنة عدم السماح باختفاء أدلة         ٢٠١٢فرباير  / شباط ٦ويف    
وكتب يقول إن الدولة الطرف جتاهلت رسائله السابقة وترفض الـسماح خلـبري             . القضية

ت أيضاً تعيني قاض    وقد رفضت السلطا  . مستقبل باملشاركة يف عملية تشريح الطب الشرعي      
ويدعو صاحب الشكوى اللجنة إىل اختاذ      . آخر ليتوىل اإلجراءات رغم طلبات األسرة بذلك      

  .ملرور الوقت وللطبيعة اخلاصة هلذه القضيةاً موقف قوي وعلين يف القضية نظر
 ٢٠١٢فربايـر   / شباط ١٣وأرسلت رسالة صاحب الشكوى إىل الدولة الطرف يف           

  .هاإلبداء مالحظاهتا علي
وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، أن تطلب من الدولة الطرف أن توفيها               

  .على جناح السرعة مبعلومات حمّدثة عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ توصيتها
  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة

  
  تونس  الدولة الطرف

  ٢٦٩/٢٠٠٥، بن سامل  القضية
  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٧  آراء معتمدة يف 

  ١٤ و١٣ و١٢ و١املواد   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة
حثت اللجنة الدولة الطرف علـى إجنـاز          االنتصاف املوصى به

التحقيق يف أفعال التعذيب اليت يـدعى أن        
صاحب الشكوى قد تعرض هلا بغية مالحقة       

  .املسؤولني عن هذه األفعال أمام القضاء
  ، الفصل السادسA/66/44: املتابعة املُقدَّمة سابقاًمعلومات 

 احملكمة، ذكّرت الدولة الطرف بأن وكيل اجلمهورية لدى         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٧يف    
االبتدائية يف تونس العاصمة أذن بفتح حتقيق يف مزاعم صاحب الشكوى املتعلقـة بتعرضـه              
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رت إىل أن قاضي التحقيق اختذ فعالً       وأشا. للتعذيب وأن القضية قد ُعهد هبا إىل قاضي حتقيق        
جمموعة من اإلجراءات، فاستمع إىل صاحب الشكوى وإىل عدد مـن األشـخاص أتـى               

ميثلوا أمام قاضي     مل والحظت أن بعض األفراد، الذين    . صاحب الشكوى على ذكر أمسائهم    
وشرع أيضاً قاضي التحقيق يف حتديـد األشـخاص    . التحقيق، سيتم استدعاؤهم من جديد    

وأشـارت  . سؤولني، حسب صاحب الشكوى، عن إساءة معاملته ويف التحقيق معهـم          امل
  .الدولة الطرف إىل أن التحقيق جارٍ وأهنا ستعلم اللجنة مبا يطرأ من تطورات

، أبلغ حمامي صاحب الشكوى اللجنة بـأن صـاحب          ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٠ويف    
هدهتا الدولة الطرف، إجيـاد     الشكوى قد اقترح على السلطات، يف ضوء التغريات اليت ش         

 ارُتكبـت يتعلق باألفعال اليت     فيماتسوية ودية للقضية دون فرض التزامات على احلكومة         
تقدم   مل ويرى احملامي أن الدولة الطرف    . خالل حكم النظام السابق، ولكن دون جدوى      

قـدم  يتعلق بإجراءات التحقيق املنجزة، ما يلقي بالغموض حول الت     فيمامعلومات واضحة   
  .احلقيقي احملرز يف إطار اإلجراءات

 /الثـاين  كـانون    ٨تباشر أي إجراءات حتقيق منذ        مل ويقول احملامي إن السلطات     
، وهو التاريخ الذي استجوب فيه قاضي التحقيق صاحب الشكوى وعـدداً            ٢٠٠٨يناير  

لـسلطات أيـة   تتخذ ا   مل ومنذ ذلك التاريخ،  . من الشهود وأذن خلبري طيب بإجراء فحص      
وعلى أي حال، يرى احملامي أن التغريات الـيت  . ٢٠١١ إجراءات، مبا يف ذلك خالل سنة 

شهدهتا الدولة الطرف تتيح فرصة حقيقية إلجراء حتقيق فعال ومتعمق ومستقل ونزيـه يف              
  .أفعال التعذيب وغريها من أفعال إساءة املعاملة اليت تعرض هلا صاحب الشكوى

حيصل صاحب الشكوى على أي شكل من أشـكال اجلـرب أو     مل إضافة إىل ذلك،    
حيصل أيضاً على الرعاية الالزمة إلعادة تأهيله من النـاحيتني البدنيـة              مل وهو. التعويض

والنفسية، رغم أن اإلصابات اليت حلقته جراء التعذيب هي إصابات خطرة ومثرية للقلـق              
 زد على ذلـك أن صـاحب        .وأن حالته الصحية قد تدهورت خالل السنوات األخرية       

ويشري احملـامي   . ميتلك املوارد املادية الالزمة للحصول على العالج الضروري        الشكوى ال 
 من االتفاقية، هو    ١٤إىل أن احلق يف احلصول على تعويض، على حنو ما تنص عليه املادة              

  .يرتبط مبسألة حتديد هوية املسؤولني عن أفعال التعذيب حق ال
كذلك أن على الدولة الطرف، إىل جانـب واجـب التعـويض            ويالحظ احملامي     

ومع ذلك، فبعد   . لصاحب الشكوى، التزاماً مبنع تكرار مثل هذه االنتهاكات يف املستقبل         
، تعرض صاحب الشكوى يف كـانون       ٢٠٠٧نوفمرب  /اللجنة يف تشرين الثاين    اعتماد قرار 

ة أمام بيته، األمر الذي      للعنف والضرب على أيدي أفراد من الشرط       ٢٠٠٧ ديسمرب/األول
وظل صاحب الشكوى حىت كـانون      .  الطارئة باملستشفى  احلاالتأوجب نقله إىل قسم     

 يف بيته حتت مراقبة الشرطة وحمروماً من حقه يف حرية التنقـل ومـن               ٢٠١١ يناير/الثاين
  .إمكانية االلتقاء بأقربائه ومعارفه

هضة التعذيب قامت مبهّمة إىل الدولـة       وأضاف احملامي بالقول إن املنظمة العاملية ملنا        
، وأكد أن الوزير األول قد أكد يف تلك املناسبة أن السلطات            ٢٠١١ مايو/الطرف يف أيار  

وقد وجهت املنظمة انتباه الوزير األول إىل تطميناته يف         . ستنفذ قرارات اللجنة دون تأخري    
ـ    . ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٢٢ رسالة مؤرخة يف   ذ قـرارات اللجنـة     ويرى احملامي أن تنفي
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ويف . ميكن أن يرتبط بإجناز عملية االنتقال اجلارية أو باعتماد اإلطار الدستوري اجلديد            ال
اخلتام، طلب احملامي إىل اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل إجراء حتقيق فعال وتعـويض               

  .صاحب الشكوى ومقاضاة املسؤولني عن إساءة معاملته ومعاقبتهم
يف الدولة الطرف، قررت    اً  بالتغريات السياسية اليت حدثت مؤخر    لماً   ع وبعد اإلحاطة   

اللجنة، يف دورهتا السابعة واألربعني، أن تدعو الدولة الطرف إىل إمتام التحقيق اجلـاري              
، وموافاهتا مبعلومات ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين ٧دون تأخري، وتنفيذ قرار اللجنة املؤرخ       

  . ومل تتلق اللجنة أي رد. يت اختذها يف سبيل ذلكحمّدثة عن مجيع التدابري ال
وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني، أن تطلب من الدولة الطرف أن توفيها               

  .على جناح السرعة مبعلومات حمّدثة عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ توصيتها
  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة

  
  تونس  الدولة الطرف

  ٢٩١/٢٠٠٦، علي  لقضيةا
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١  آراء معتمدة يف

  ١٤ و١٣ و١٢ و١املواد   االنتهاكات اليت خلصت إليها اللجنة
حثت اللجنة الدولة الطرف علـى إجنـاز          االنتصاف املوصى به

التحقيق يف أفعال التعذيب اليت يـدعى أن        
صاحب الشكوى قد تعرض هلا بغية مالحقة       

  . عن هذه األفعال أمام القضاءاملسؤولني
  ، الفصل السادسA/66/44: معلومات املتابعة املُقدَّمة سابقاً

، أكدت الدولة الطرف جمدداً أن قاضي التحقيق قد قرر،   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٧يف    
وأغلـق  . ، عدم متابعة الدعوى اليت رفعتها صاحبة الـشكوى        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦ يف

 من جملة اإلجراءات    ١٠٦قضية النعدام األدلة عمالً بأحكام املادة       قاضي التحقيق ملف ال   
جيوز فتح    من جملة اإلجراءات اجلزائية تنص على أنه ال        ١٢١وُيشار إىل أن املادة     . اجلزائية

تتلـق    مل ومبا أن وكالة اجلمهورية   .  حال توافر أدلة جديدة    يفباب التحقيق من جديد إال      
  .يكن ممكناً فتح باب التحقيق من جديد  ملأدلة جديدة، أية ٢٠٠٩ فرباير/ شباط٦حىت 
املنظمة العاملية ملناهـضة    (، أبلغت ممثلة صاحبة الشكوى      ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٨ويف    

ميكنـها يف     الشكوى، ولـذلك ال    بصاحبةتتمكن من االتصال      مل اللجنة بأهنا ) التعذيب
 / حزيـران  ٧ة من الدولة الطرف يف      املرحلة أن تعلّق على املعلومات اإلضافية املقدَّم       هذه

  .٢٠١١يونيه 
، الـسابق ومع ذلك، تشري املنظمة إىل أنه على الرغم من التحقيقات اليت أُجريت يف     

 متثل ظروفاً   ٢٠١١يناير  /فإن التغيُّرات اهلامة اليت شهدهتا الدولة الطرف منذ كانون الثاين         
 الشكوى املتعلقة بالتعـذيب يتـسم       جديدة تستلزم إجراء حتقيق جديد يف مزاعم صاحبة       

  .بالفعالية وبالشمول واالستقاللية والرتاهة
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 مبهمة إىل الدولـة الطـرف،       ٢٠١١مايو  / إهنا قامت يف أيار    قائلةوتضيف املنظمة     
وتؤكد أن الوزير األول قد أكد خالل هذه املناسبة أن السلطات ستنفذ قرارات اللجنـة               

ات يف الرسالة اليت وجهتها املنظمة إىل عناية الـوزير         وقد وردت هذه التطمين   . دون تأخري 
ميكـن أن    وترى املنظمة أن تنفيذ قرارات اللجنة ال      . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٢األول يف   

  .يرتبط باالنتهاء من عملية االنتقال اجلارية يف البلد أو باعتماد اإلطار الدستوري اجلديد
يف الدولة الطرف، قررت   اً  ليت حدثت مؤخر  بالتغريات السياسية ا   علماً   وبعد اإلحاطة   

اللجنة، يف دورهتا السابعة واألربعني، أن تدعو الدولة الطرف إىل إمتام التحقيق اجلـاري              
، وموافاهتـا   ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢١دون تأخري، وتنفيذ قرار اللجنة املؤرخ       

  . مل تتلق اللجنة أي ردو. مبعلومات حمّدثة عن مجيع التدابري اليت اختذها يف سبيل ذلك
 الثامنة واألربعني، أن تطلب من الدولة الطرف أن توفيها          دورهتاوقررت اللجنة، يف      

  .على جناح السرعة مبعلومات حمّدثة عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ توصيتها
  .حوار املتابعة مستمر: قرار اللجنة
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  االجتماعات املقبلة للجنة  -سابعاً  
وقـد  .  من نظامها الداخلي، دورتني عاديتني كل سنة       ٢للمادة   وفقاً    اللجنة، تعقد  -١٣٨

 ٢٠١٢حددت اللجنة، بالتشاور مع األمني العام، مواعيد انعقاد دورهتا العادية املقبلة لعـام              
  :يلي تلك املواعيد فيماو. ٢٠١٣ودورتيها العاديتني لعام 

/ تشرين الثاين  ٢٣ - أكتوبر/ تشرين األول  ٢٩   واألربعونتاسعةالدورة ال
  ٢٠١٢نوفمرب 

  ٢٠١٣ مايو/أيار ٣١ - مايو/ أيار٦  اخلمسونالدورة 

/ تشرين الثاين  ٢٢ -أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨  احلادية واخلمسونالدورة 
  ٢٠١٣نوفمرب 

  ٢٠١٤ و٢٠١٣ختصيص وقت إضايف لالجتماع يف عامي     
ت اجلمعيـة مبوجبـه     أذن الذي   ٦٥/٢٠٤بقرار اجلمعية العامة    اً  جمددرحبت اللجنة     -١٣٩
ملدة أسبوع إضايف يف كل دورة، وذلـك اعتبـاراً مـن             ، كتدبري مؤقت، باالجتماع   للجنة
، بناًء على الطلب املُقدَّم مـن       ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين تشرين  وإىل هناية شهر   ٢٠١١مايو  /أيار

  .)٢٠(اللجنة إىل اجلمعية العامة بتزويدها بالدعم املايل املالئم هلذا الغرض
من دها بالدعم املايل املالئم     ّوتزأن   إىل أهنا طلبت إىل اجلمعية العامة      اللجنة   وأشارت  -١٤٠

 وإىل  ٢٠١٣مـايو   /ملدة أسبوع إضايف يف كل دورة، وذلك اعتباراً من أيار          جتماعأجل اال 
ويورد جـدول   ). انظر الفرع عني من الفصل األول      (٢٠١٤نوفمرب  /الثاين تشرين هناية شهر 

 .د انعقاد الدورات املقبلة للجنة املبينة أعاله هذا األسبوع اإلضايفمواعي

__________ 

 .، املرفق التاسع)A/65/44 (٤٤ون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستانظر  )٢٠(



A/67/44 

GE.12-44490 292 

  اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها  - ثامناً  
 من االتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عـن أنـشطتها إىل الـدول              ٢٤وفقاً للمادة     -١٤١

العادية الثانية لكل سنة تقوميية يف      وملّا كانت اللجنة تعقد دورهتا      . األطراف وإىل اجلمعية العامة   
نوفمرب، وهي فترة توافق الدورات العادية للجمعية العامة، فإهنا تعتمـد تقريرهـا             /تشرين الثاين 

وبنـاًء  . السنوي يف هناية دورة الربيع، ليتسّنى تقدميه إىل اجلمعية العامة يف نفس السنة التقوميية             
، يف التقرير   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١عقودة يف   ، امل ١٠٩٢على ذلك، نظرت اللجنة يف جلستها       

  .املتعلق بأنشطتها يف الدورتني السابعة واألربعني والثامنة واألربعني واعتمدته باإلمجاع
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  املرفقات

  املرفق األول

الدول اليت وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب     
ملهينة، أو صدقت املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١انضمت إليها حىت   عليها أو

  التوقيع تاريخ  الدولة
 )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ

  )ب(اخلالفة  أو

ديسمرب / كانون األول١٠   الروسياالحتاد
  ١٩٨٧مارس / آذار٣  ١٩٨٥

  )أ(١٩٩٤مارس / آذار١٤   إثيوبيا
  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب١٦   أذربيجان
  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٤  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  األرجنتني
  )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٣   األردن
  )أ(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣   أرمينيا
  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢١  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  إسبانيا
ديسمرب / كانون األول١٠  أستراليا

  ١٩٨٩أغسطس / آب٨  ١٩٨٥
 )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١   إستونيا
  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٢  إسرائيل

  ١٩٨٧أبريل / نيسان١  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  أفغانستان
  ١٩٨٨مارس / آذار٣٠  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  إكوادور
  )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١   ألبانيا
  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٣  أملانيا
  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١٩    وبربوداأنتيغوا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢  ٢٠٠٢أغسطس / آب٥  أندورا

  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٨  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٣  إندونيسيا
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  التوقيع تاريخ  الدولة
 )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ

  )ب(اخلالفة  أو

  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٤  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  أوروغواي
  )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨   أوزبكستان

  )أ(١٩٨٦نوفمرب /شرين الثاين ت٣   أوغندا
  ١٩٨٧فرباير / شباط٢٤  ١٩٨٦فرباير / شباط٢٧  أوكرانيا
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٢٨  آيرلندا
  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ ١٩٨٥فرباير / شباط٤  آيسلندا
  ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٢  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  إيطاليا

  ١٩٩٠مارس / آذار١٢  ١٩٨٩أكتوبر / األول تشرين٢٣  باراغواي
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣ ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧  باكستان

   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠  باالو
  )أ(١٩٩٨مارس / آذار٦   البحرين
  ١٩٨٩سبتمرب /  أيلول٢٨  ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٣  الربازيل
   ١٩٨٩ فرباير/ شباط٩  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   الربتغال
  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   ابلجيك

  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٦   ١٩٨٦يونيه / حزيران١٠  بلغاريا
  )أ(١٩٨٦مارس / آذار١٧    بليز

  )أ(١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٥   بنغالديش

  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٤  ١٩٨٥فرباير / شباط٢٢  بنما

  )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢   بنن

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٨   بوتسوانا
  )أ(١٩٩٩ يناير/ كانون الثاين٤    فاسوبوركينا

  )أ(١٩٩٣فرباير / شباط١٨   بوروندي

  )ب(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١    واهلرسك البوسنة
  ١٩٨٩يوليه / متوز٢٦  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٣   بولندا
  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  ) املتعددة القوميات-دولة ( بوليفيا
  ١٩٨٨يه ليو/ متوز٧  ١٩٨٥مايو / أيار٢٩   بريو
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  التوقيع تاريخ  الدولة
 )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ

  )ب(اخلالفة  أو

ديسمرب / كانون األول١٩  بيالروس
  ١٩٨٧مارس / آذار١٣ ١٩٨٥

  )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢   تايلند
  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥   تركمانستان

  ١٩٨٨أغسطس / آب٢ ١٩٨٨يناير / كانون الثاين٢٥   تركيا
  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩   تشاد
  ١٩٨٧نوفمرب /تشرين الثاين١٨  ١٩٨٧مارس / آذار٢٥  توغو
  ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٢٣  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٦  تونس
  )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦    ليشيت-  تيمور

 )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣    اجلبل األسود
  ١٩٨٩سبتمرب /ل أيلو١٢  ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  اجلزائر

ديسمرب / كانون األول٢٦  جزر البهاما
٢٠٠٨   

   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢   القمر جزر

  )ب(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢    التشيكيةاجلمهورية
 ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٤  ١٩٨٥فرباير / شباط ٤   الدومينيكيةاجلمهورية

  )أ(٢٠٠٤أغسطس / آب١٩   سورية العربية الاجلمهورية
  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين٩    كورياريةمجهو

  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١٨    الكونغو الدميقراطية مجهورية

مجهورية الو الدميقراطية 
  الشعبية

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١
  

 اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية
  السابقة

ديسمرب / كانون األول١٢ 
  )ب(١٩٩٤

  )أ(١٩٩٥ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨     مولدوفامجهورية
  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٩٣يناير /كانون الثاين٢٩   أفريقيا جنوب
  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٦    جورجيا

  )أ(٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥   جيبويت
  ١٩٨٧مايو / أيار٢٧  ١٩٨٥فرباير / شباط ٤  الدامنرك
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  التوقيع تاريخ  الدولة
 )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ

  )ب(اخلالفة  أو

  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران٤    األخضر الرأس
 )أ(٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١٥   رواندا
 )أ(١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٨   رومانيا
 )أ(١٩٩٨ أكتوبر/ تشرين األول٧    زامبيا

   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول ٦   تومي وبرينسييب سان

  )أ(٢٠٠١أغسطس / آب١    فنسنت وجزر غرينادينسانت

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨   مارينوسان
   )أ(١٩٩٤يناير / كانون الثاين٣    النكا سري

  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١٧   السلفادور

  )ب(١٩٩٣مايو / أيار٢٨   سلوفاكيا
  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١٦   سلوفينيا
   ١٩٨٦أغسطس / آب٢١   ١٩٨٥فرباير / شباط٤   السنغال
  )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٢٦    سوازيلند
   ١٩٨٦يونيه / حزيران٤   السودان

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٨   ١٩٨٥فرباير / شباط٤  السويد

  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٢  ١٩٨٥فرباير / شباط ٤  سويسرا

   ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥  ١٩٨٥مارس / آذار١٨   سرياليون
  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥    سيشيل
  ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٣  شيلي
  )ب(٢٠٠١س مار/ آذار١٢   صربيا

  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤   الصومال
  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٤ ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٢  الصني

  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين١١   طاجيكستان
  ٢٠١١ يوليه/ متوز٧    العراق
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢١  غابون
   ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٣  غامبيا

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غانا
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  التوقيع تاريخ  الدولة
 )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ

  )ب(اخلالفة  أو

  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاين٥   غواتيماال
  ١٩٨٨مايو / أيار١٩  ١٩٨٨يناير / كانون الثاين٢٥   غيانا

  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول١٠  ١٩٨٦مايو / أيار٣٠   غينيا

  )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٨    االستوائيةغينيا
   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢   بيساو-  غينيا

  ٢٠١١ يوليه/ متوز١٢    فانواتو
   ١٩٨٦فرباير / شباط١٨  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  فرنسا
  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران١٨   الفلبني

 - مجهورية  (فرتويال
  )البوليفارية

  ١٩٨٥فرباير / شباط١٥
  ١٩٩١يوليه / متوز٢٩

  ١٩٨٩أغسطس /آب ٣٠  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  فنلندا
  ١٩٩١يوليه / متوز١٨   ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٩  قربص
  )أ(٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١١    قطر

  )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول٥   قريغيزستان

 )أ(١٩٩٨أغسطس / آب٢٦   كازاخستان

  )أ(١٩٨٦ديسمرب /كانون األول١٩    الكامريون

  )أ(٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦    الرسويلالكرسي
 )ب(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٢   رواتياك
 )أ(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥   مبودياك

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٤  ١٩٨٥أغسطس / آب٢٣   كندا

  ١٩٩٥مايو / أيار١٧  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٧  كوبا

 )أ(١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٨    ديفواركوت
   ١٩٩٣نوفمرب /ين الثاين تشر١١  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  كوستاريكا
  ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٨  ١٩٨٥أبريل / نيسان١٠   كولومبيا
  )أ(٢٠٠٣يوليه / متوز٣٠    الكونغو
  )أ(١٩٩٦مارس / آذار٨    الكويت
  )أ(١٩٩٧فرباير / شباط٢١   كينيا
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  التوقيع تاريخ  الدولة
 )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ

  )ب(اخلالفة  أو

   )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤   التفيا
  )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٥   لبنان

  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٩  ١٩٨٥فرباير /باط ش٢٢  لكسمربغ
  )أ(١٩٨٩مايو / أيار١٦   ليبيا

  )أ(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢   ليبرييا
  )أ(١٩٩٦فرباير / شباط١   ليتوانيا

   ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٧  ليختنشتاين
  )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢   ليسوتو
  )أ(١٩٩٠رب سبتم/ أيلول١٣   مالطة
  )أ(١٩٩٩فرباير / شباط٢٦    مايل

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١   مدغشقر

  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران٢٥    مصر
  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٨   املغرب

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٨٥مارس / آذار١٨  املكسيك

  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١    مالوي
  )أ(٢٠٠٤ أبريل/ نيسان٢٠   ملديف
   )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٣     العربية السعودية اململكة
 لربيطانيا املتحدة اململكة
   الشمالية آيرلندا والعظمى

  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٨  ١٩٨٥مارس / آذار١٥

  )أ(٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٤    منغوليا

  )أ(٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧   ياموريتان
  )أ(١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٩   موريشيوس
  )أ(١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٤   موزامبيق
  )أ(١٩٩١ديسمرب / كانون األول٦   موناكو
  )أ(١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨    ناميبيا
نوفمرب / تشرين الثاين ١٢   ناورو

٢٠٠١   
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  التوقيع تاريخ  الدولة
 )أ( التصديق أو االنضمامتاريخ

  )ب(اخلالفة  أو

  ١٩٨٦يوليه / متوز٩  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   النرويج

   ١٩٨٧يوليه / متوز٢٩  ١٩٨٥مارس / آذار١٤   النمسا
   )أ(١٩٩١مايو/ أيار١٤    نيبال
  )أ(١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٥    النيجر
  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨  ١٩٨٨يوليه / متوز٢٨   نيجرييا

 ٢٠٠٥يوليه /متوز ٥  ١٩٨٥أبريل / نيسان١٥   نيكاراغوا

  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٨٦يناير /انون الثاين ك١٤   نيوزيلندا

   ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول١٤   اهلند

  )أ(١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٥     هندوراس

  ١٩٨٧أبريل / نيسان١٥  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨   هنغاريا
  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢١  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   هولندا

   ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢١ ١٩٨٨أبريل / نيسان١٨  حدة األمريكية  املتالواليات
  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩    اليابان
  )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٥    اليمن

  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٦  ١٩٨٥فرباير / شباط٤   اليونان

  احلواشي
  ). دولة٧٥(انضمام   )أ(  
  ). دول٧(خالفة   )ب(  
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  املرفق الثاين

الدول األطراف اليت أعلنت، وقت تـصديقها أو انـضمامها، أهنـا                
 من االتفاقية،   ٢٠تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه املادة         ال

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١ حىت
  إسرائيل

  أفغانستان
  باكستان

  اجلمهورية العربية السورية
  الصني

  غينيا االستوائية
  الكويت

  اململكة العربية السعودية
  يتانيامور
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  املرفق الثالث

 ٢١ الدول األطراف اليت أصدرت اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني    
  )ب) (أ(٢٠١٢يونيه / حزيران١ من االتفاقية، حىت ٢٢و

  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١ االحتاد الروسي 

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ األرجنتني 

  ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ إسبانيا 

  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٩  أستراليا 

 ١٩٨٨أبريل / نيسان٢٩ إكوادور 

 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٩  أملانيا 
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ أندورا

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦  أوروغواي
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ أوكرانيا

  ٢٠٠٢مايو / أيار١١ آيرلندا 

  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  آيسلندا

  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول١٠ إيطاليا 

  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٩  باراغواي
  ١٩٨٩مارس / آذار١١ الربتغال 

  ١٩٩٩يوليه / متوز٢٥ بلجيكا 
   ١٩٩٣يونيه / حزيران١٢ بلغاريا 
  ١٩٩٣مايو / أيار١٢ بولندا 
  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٤  )ميات املتعددة القو- دولة (بوليفيا 
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٨  بريو
   ١٩٨٨ سبتمرب/ أيلول١  تركيا
 ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول١٨ توغو 
  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ تونس 
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  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود

  )ج(٢٠٠٦

 ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول١٢ اجلزائر 
  )ج(١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣ ة اجلمهورية التشيكي

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩  مجهورية كوريا
 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ جنوب أفريقيا 

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠  جورجيا
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ الدامنرك 

  )ج(١٩٩٥مارس / آذار١٧ سلوفاكيا 
  ١٩٩٣أغسطس / آب١٥ سلوفينيا 

  ١٩٩٦أكتوبر /ول تشرين األ١٦ السنغال 

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ السويد 

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ سويسرا 

  ٢٠٠٤مارس / آذار١٥  شيلي
  )ج(٢٠٠١مارس / آذار١٢  صربيا 
  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٧  غانا

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦  فرنسا

   ١٩٩٤أبريل / نسيان٢٦  ) البوليفارية- مجهورية (فرتويال 
  ١٩٨٩سبتمرب / أيلول٢٩  فنلندا

  ١٩٩٣أبريل / نسيان٨  قربص
 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢١ كازاخستان 

  ٢٠٠٠ نوفمرب/ تشرين الثاين١١ الكامريون 
أكتوبر / تشرين األول٨  كرواتيا 

   )ج(١٩٩١
  ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ كندا 

  ٢٠٠٢ فرباير/ شباط٢٧ كوستاريكا 
 ١٩٨٧ر أكتوب/ تشرين األول٢٩ لكسمربغ 

  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢ ليختنشتاين 
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  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
 ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٣ مالطة 

  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٦ موناكو 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ النرويج 
   ١٩٨٧أغسطس / آب٢٨ النمسا 
  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٩  نيوزيلندا

  ١٩٨٩سبتمرب / أيلول١٣ هنغاريا 

   ١٩٨٩يناير /كانون الثاين ٢٠  هولندا 
  ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين٥  اليونان

 ٢١الدول األطراف اليت مل تصدر سوى اإلعالن املنصوص عليه يف املادة     
  )أ(٢٠١٢يونيه / حزيران١من االتفاقية، حىت 

  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٩ أوغندا 

  ١٩٨٨ ديسمرب/ كانون األول٨  يطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية اململكة املتحدة لرب
  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢١ الواليات املتحدة األمريكية 

  ١٩٩٩يونيه /  حزيران٢٩ اليابان 

 ٢٢الدول األطراف اليت مل تصدر سوى اإلعالن املنصوص عليه يف املادة     
  )ب(٢٠١٢يونيه / حزيران١من االتفاقية، حىت 

  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ٢٠٠٢فرباير / شباط ٤  أذربيجان
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦  الربازيل

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠  بوروندي
  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤  البوسنة واهلرسك

  ٢٠٠١أغسطس / آب٦ سيشيل 
  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  غواتيماال
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩  املغرب
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  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ٢٠٠٢مارس / آذار١٥ ك املكسي
  احلواشي

  .٢١ دولة طرفاً اإلعالن املنصوص عليه يف املادة ٦١أصدر ما جمموعه   )أ(  
  .٢٢ دولة طرفاً اإلعالن املنصوص عليه يف املادة ٦٥أصدر ما جمموعه   )ب(  
 ٢٢ و٢١الدول األطراف اليت أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف املادتني   )ج(  
  .باخلالفة
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  لرابعاملرفق ا

  ٢٠١٢أعضاء جلنة مناهضة التعذيب يف عام     

  بلد اجلنسية  اسم العضو
 ٣١مدة العضوية تنتهي يف 

 ديسمرب /كانون األول

  بلمريالسيدة السعدية 
  )نائبة الرئيس(

  ٢٠١٣  املغرب

  ٢٠١٣  إيطاليا  بروينالسيد أليسيو 
  ٢٠١٥  موريشيوس  دوماهالسيد ساتياهبوشون غوبت 

  غايرالسيدة فيليس 
  )نائب الرئيس(

 ٢٠١١  الواليات املتحدة األمريكية

  ٢٠١٥  السنغال  غايالسيد عبدوالي 
  غرومسانالسيد كالوديو 

  )الرئيس(
  ٢٠١٥  شيلي

 ٢٠١٣  إسبانيا  مينيديزالسيد فرناندو مارينيو 

  سفياسالسيدة نورا 
  )املقررة(

  ٢٠١٣  النرويج

  ٢٠١٥  جورجيا  توغوشيالسيد جورج 
  غوانالسيد سييسيان 

  )نائب الرئيس(
 ٢٠١٣  الصني
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  املرفق اخلامس

الدول األطراف اليت وقّعت على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة              
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية            

 ١الالإنسانية أو املهينة، أو صدقت عليه أو انضمت إليـه حـىت              أو
  ٢٠١٢يونيه /حزيران

 الدولة
قيع أو اخلالفة يف تاريخ التو
 )ب(التوقيع

 )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام
 )ب(اخلالفة  أو

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  أذربيجان

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠ األرجنتني

 )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤  أرمينيا

 ٢٠٠٦أبريل /سان ني٤ ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣ إسبانيا

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٨ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١ إستونيا

 ٢٠١٠يوليه / متوز٢٠ ٢٠٠٧مايو / أيار٢٤ إكوادور

 )أ(٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١   ألبانيا

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠  أملانيا
 ٢٠٠٥ديسمرب /ون األول كان٨ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٢ أوروغواي

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣ أوكرانيا

  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ آيرلندا

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ آيسلندا

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٠ إيطاليا

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ باراغواي

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٢ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣ الربازيل

  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥ الربتغال

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٤ بلجيكا

 ٢٠١١يونيه / حزيران١  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢  بلغاريا

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢  بنما
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٤ بنن
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 الدولة
قيع أو اخلالفة يف تاريخ التو
 )ب(التوقيع

 )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام
 )ب(اخلالفة  أو

 ٢٠١٠يوليه / متوز٧ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢١ بوركينا فاسو

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ البوسنة واهلرسك

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ ٢٠٠٤أبريل / نيسان٥ بولندا

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣ ٢٠٠٦مايو / أيار٢٢ بوليفيا

 )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤  بريو

 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٧ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ تركيا

 ٢٠١٠يوليه / متوز٢٠ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ توغو

 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩    تونس

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ليشيت- تيمور 

 ٢٠٠٩مارس / آذار٦ )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ اجلبل األسود

 ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٣ اجلمهورية التشيكية

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٣    مجهورية الكونغو الدميقراطية
مجهورية مقدونيا 

 ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١ اليوغوسالفية السابقة

 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ مجهورية مولدوفا

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ جنوب أفريقيا

 )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩  جورجيا

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ امنركالد

   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٦  الرأس األخضر

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ رومانيا

   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٧  زامبيا
 )أ(٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٣  سلوفينيا

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨ ٢٠٠٣فرباير / شباط٤ السنغال

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ ٢٠٠٣يونيه /ان حزير٢٦ السويد

  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ سويسرا

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦ سرياليون

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٦ شيلي
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 الدولة
قيع أو اخلالفة يف تاريخ التو
 )ب(التوقيع

 )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام
 )ب(اخلالفة  أو

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ صربيا

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥ غابون

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٦ اناغ

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ غواتيماال

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ غينيا

 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ فرنسا

 ٢٠١٢أبريل / نيسان١٧    الفلبني

   ٢٠١١ يوليه/ متوز١  فرتويال

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ فنلندا

  ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٦ قربص

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩  قريغيزستان

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ كازاخستان

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ كرواتيا

 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ كمبوديا

 ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١ ٢٠٠٣فرباير / شباط٤ كوستاريكا

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩ الكونغو

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٢  لبنان

 ٢٠١٠مايو / أيار١٩ ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٣ لكسمربغ

 )أ(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢   ليبرييا

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٤ ليختنشتاين

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ مالطة

 ٢٠٠٥مايو / أيار١٢ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٩ مايل

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ مدغشقر

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ املكسيك

 ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ ملديف

اململكة املتحدة لربيطانيـا    
 الشماليةالعظمى وآيرلندا 

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦
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 الدولة
قيع أو اخلالفة يف تاريخ التو
 )ب(التوقيع

 )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام
 )ب(اخلالفة  أو

   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٧  موريتانيا
 )أ(٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١  موريشيوس

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ النرويج

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ النمسا

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار١٤ نيكاراغوا

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٤ ٢٠٠٣بتمرب س/ أيلول٢٣ نيوزيلندا

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣ ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٨ هندوراس

  ٢٠١٢ير اين/ كانون الثاين١٢    هنغاريا
 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣ هولندا

   ٢٠١١مارس / آذار٣  اليونان
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  املرفق السادس

العقوبـة   ضروب املعاملـة أو   أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من            
  ٢٠١٢القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف عام 

  بلد اجلنسية  اسم العضو
 ٣١مدة العضوية تنتـهي يف      

  ديسمرب/كانون األول
  ٢٠١٤  إستونيا  أموسالسيدة ماري 

  كوريوالنوالسيد ماريو لويس 
  )نائب الرئيس(

  ٢٠١٢  األرجنتني

  ٢٠١٤  أرمينيا  دانياليانالسيد أرمان 
  ٢٠١٢  كرواتيا  غويانوفيتشالسيدة ماريا ديفينيس 

  إيفانسالسيد مالكومل 
  )الرئيس(

اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      
  وآيرلندا الشمالية

٢٠١٢  

  ٢٠١٤  إسبانيا  سانتدريانالسيد إميليو غينيس 
  ٢٠١٢  نيوزيلندا  غودارالسيدة لوول باتريا 

  حايكالسيد زدينيك 
  )نائب الرئيس(

  ٢٠١٢  مهورية التشيكيةاجل

  جبورالسيدة سوزان 
  )نائبة الرئيس(

  ٢٠١٢  لبنان

  ٢٠١٢  سلوفينيا  كليمانتشيتشالسيد غوران 
  ٢٠١٢  موريشيوس  لنيالسيد بول الم شانغ 

  ٢٠١٢  بولندا  السوتشيكالسيد زبينيو 
  ٢٠١٤  قربص  ميكايليدسالسيد بيتروس 

  حممدالسيدة عائشة شجون 
  )نائبة الرئيس(

  ٢٠١٤  فملدي

  ٢٠١٤  فرنسا  أوبريشتالسيد أوليفيي 
  ٢٠١٤  الدامنرك  بيترسنالسيد هانس درامينسكي 
  ٢٠١٢  الربازيل  براسبورغر. السيدة ماريا مارغاريدا إ

  ٢٠١٢  أملانيا  بروسالسيد كريستيان 
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  ٢٠١٢  كوستاريكا  ريسثياالسيد بكتور مانويل رودريغيث 
  ٢٠١٤  رإكوادو  ألفاريزالسيدة جوديث سالغادو 

  ٢٠١٤  املكسيك  إيغينيسالسيد ميغيل ساري 
  ٢٠١٤  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  ستانتشيفسكاالسيدة أنيتا 

  ٢٠١٤  أوروغواي  سوتوالسيد ويلدر تايلر 
  ٢٠١٤  بريو  ترييروسالسيد فيليب فيالفيسينسيو 

  ٢٠١٤  بوركينا فاسو  زونغوالسيد فورتوين غريتان 
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  املرفق السابع
التقرير السنوي اخلامس للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب              

 -يناير  /كانون الثاين (املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         
  *)٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣١٣  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣١٣  ٢٨-٣  ..................................................السنة املشمولة باالستعراض  - ثانياً  

  ٣١٣  ٥-٣  ..........................املشاركة يف منظومة الربوتوكول االختياري  - ألف     
  ٣١٤  ١٠-٦  ..................................املسائل التنظيمية واملتعلقة بالعضوية  -  باء     
  ٣١٦  ١٤-١١  ...................الزيارات اليت أجريت خالل الفترة املشمولة بالتقرير  - جيم     
ف لتقـارير   عن الزيارات، مبا يف ذلك نشر الدول األطرا       الناشئ  احلوار    -  دال     

  ٣١٦  ١٦-١٥  .....................................................اللجنة الفرعية
  ٣١٧  ٢٥-١٧  ......................التطورات املتعلقة بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية  -  هاء     
 من ٢٦التربعات لفائدة الصندوق اخلاص املُنشأ مبوجب املادة   -  واو     

  ٣٢١  ٢٨-٢٦  .............................................الربوتوكول االختياري
  ٣٢٢  ٣٧-٢٩  ....................ل منع التعذيباالخنراط يف العمل مع اهليئات األخرى يف جما  - ثالثاً  

  ٣٢٢  ٣٥-٢٩  .....................................................التعاون الدويل  - ألف     
  ٣٢٤  ٣٦  ...................................................التعاون اإلقليمي  -  باء     
  ٣٢٤  ٣٧  ......................................................اجملتمع املدين  - جيم     

املسائل اجلديرة بالِذكر الناشئة عن األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة الفرعية خالل   - رابعاً  
  ٣٢٤  ٦٣-٣٨  .................................................االستعراضاملشمولة بالفترة 

  ٣٢٤  ٤٥-٣٨  .................................تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية  - ألف     
  ٣٢٧  ٤٧-٤٦  ..................................................إنشاء أفرقة عاملة  -  باء     
  ٣٢٧  ٦٣-٤٨  ........................................املسائل الناشئة عن الزيارات  - جيم     

  ٣٣١  ٨٢-٦٤  ..........................................................املسائل املوضوعية  - خامساً  
  ٣٣١  ٧٦-٦٥  ....................نع التعذيبمبأمهية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   - ألف     
  ٣٣٣  ٨٢-٧٧  ..........بني املساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع التعذيبة الصل  -  باء     

  ٣٣٥  ٨٩-٨٣  .........................................................استشراف املستقبل  - سادساً  
  ٣٣٥  ٨٥-٨٣  ..............................النهج اجلديد إلجناز والية اللجنة الفرعية  - ألف     
  ٣٣٦  ٨٩-٨٦  ............................................٢٠١٢خطة العمل لعام   -  باء     

__________ 

 .CAT/C/46/2صدر التقرير السنوي اخلامس للجنة الفرعية بصورة مستقلة حتت الرمز   *  
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  مقدمة  - أوالً  
ل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب         يغطي هذا التقرير وألول مرة أعما       -١

اليت جرى توسيع عضويتها    ) اللجنة الفرعية ( )١(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
 وهو ما جيعلها أكرب جلنة فرعية يف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة             - عضواً   ٢٥لتضم  

 ُمحفِّزاً للجنة الفرعية، حيث شهد التأمل فيما حتقق مـن           ٢٠١١وقد كان عام    . لألمم املتحدة 
إجنازات، وإرساء قواعد التغيري املستقبلي، وواصلت فيه اللجنة الفرعية ممارسة واليتـها الـيت              

يزال الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة       وال. تشمل آلية الزيارة واآللية الوقائية الوطنية     
الربوتوكـول  (الالإنسانية أو املهينـة      عاملة أو العقوبة القاسية أو    التعذيب وغريه من ضروب امل    

ويتبـع هـذا    . يتزايد االهتمام بأعماله   جيذب املزيد من الدول لالنضمام إليه، كما      ) االختياري
التقرير النموذج الذي أرساه التقرير السنوي الرابع للجنة الفرعيـة، ويـسلط الـضوء علـى                

 األمور ذات األمهية للجنة الفرعية، وحيدد موقفها بشأن عدد          التطورات احلديثة، ويدرج بعض   
  . من املسائل املوضوعية، وأخرياً يلقي نظرة مستقبلية على العام املقبل

وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد، على النحو املبني يف شىت أجزاء التقرير، أن الفـرص                 -٢
 إال إذا متـسكت اجلهـات صـاحبة         ميكن اغتنامها  اليت تتيحها زيادة عدد أعضاء اللجنة ال      

 وهي اللجنة الفرعية نفسها، واآلليات الوقائية       -املصلحة يف منظومة الربوتوكول االختياري      
 على حنو شامل بروح الوقاية بأسـلوب        -الوطنية، والدول األطراف، واألمم املتحدة ككل       

حة األكثر استفادةً من    يعتين بالتركيز ويتحلى يف الوقت نفسه باملرونة، لفائدة أصحاب املصل         
منظومة الربوتوكول االختياري، وهم األشخاص احملرومون من حريتهم املعرضـون خلطـر            

  . التعذيب وسوء املعاملة

  السنة املشمولة باالستعراض  - ثانياً  

  املشاركة يف منظومة الربوتوكول االختياري  - ألف  
ف يف الربوتوكـول    ، بلغ عدد الدول األطـرا     ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٣١يف    -٣

، صدَّقت على الربوتوكول االختياري     ٢٠١١يناير  /كانون الثاين ومنذ  . )٢( دولة ٦١االختياري  
        /حزيـران  ٢(، وبنمـا    )٢٠١١يونيـه   /حزيران ١( بلغاريا: أو انضمت إليه أربع دول، هي     

__________ 

العقوبـة   أُنشئت بعد دخول الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو             )١(
ولالطالع على نـص الربوتوكـول      . ٢٠٠٦يونيه  /لنفاذ يف حزيران  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حيز ا      

 ٣ الفقـرة (ووفقاً للربوتوكول االختياري    . www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htmاالختياري، انظر   
 .، تقدم اللجنة الفرعية تقاريرها السنوية العلنية إىل جلنة مناهضة التعذيب)١٦ من املادة

 .ل األطراف يف الربوتوكول االختياري، انظر املوقع الشبكي للجنة الفرعيةلالطالع على قائمة الدو )٢(
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 ).٢٠١١سـبتمرب   /أيلول ٢٧(، وتركيا   )٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٩(، وتونس   )٢٠١١يونيه  
وباإلضافة إىل ذلك، وقعت الربوتوكول االختياري خالل الفترة املشمولة بالتقرير أربـع دول،             

 ٢٦(، والرأس األخضر    )٢٠١١يوليه  /متوز ١(، وفرتويال   )٢٠١١مارس  /آذار ٣(اليونان  : هي
  ). ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢٧(، وموريتانيا )٢٠١١سبتمرب /أيلول
 يف الربوتوكول االختياري، تغري شكل املشاركة       ونتيجة لزيادة عدد الدول األطراف      -٤

  : اإلقليمية نوعاً ما، فأصبح عدد األطراف يف كل منطقة على النحو التايل

    الدول األطراف حبسب املنطقة
  ١١  أفريقيا
  ٦  آسيا

  ١٧  أوروبا الشرقية
  ١٤  جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  ١٣  ربية ودول أخرىجمموعة دول أوروبا الغ

وأصبح التوزع اإلقليمي للدول املوقعة على الربوتوكول االختياري دون التـصديق             -٥
  : عليه، كما يلي

الدول اليت وقعت على الربوتوكول االختياري دون التصديق عليه، 
  )٢٤اجملموع (حبسب املنطقة 

  

  ٨  أفريقيا
  ٢  آسيا

  ١  أوروبا الشرقية
  ٢  تينية ومنطقة البحر الكارييبجمموعة دول أمريكا الال

  ١١  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

  املسائل التنظيمية واملتعلقة بالعضوية  - باء  
/ كـانون األول   ٣١إىل  ينـاير   /كانون الثاين  ١من  (خالل الفترة املشمولة بالتقرير       -٦

واحـد يف   ، عقدت اللجنة الفرعية ثالث دورات مدة كل منها أسـبوع            )٢٠١١ ديسمرب
 ٢٤ إىل   ٢٠فرباير، ومن   /شباط ٢٥ إىل   ٢١مكتب األمم املتحدة يف جنيف، يف الفترات من         

  . ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨ إىل ١٤يونيه، ومن /حزيران
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ففـي االجتمـاع    . )٣( تغرياً كبرياً يف عضوية اللجنة الفرعية      ٢٠١١وقد شهد عام      -٧
 ،٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨تياري، املعقود يف    الثالث للدول األطراف يف الربوتوكول االخ     

انُتخب مخسة أعضاء لشغل املناصب اليت شغرت بانتهاء فترة والية أعضاء اللجنة الفرعيـة              
 من  ٥  من املادة  ١ وعالوة على ذلك، وعمالً بالفقرة    . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١ يف

 عضواً،  ٢٥ عضاء اللجنة الفرعية إىل    عضواً لريتفع عدد أ    ١٥ الربوتوكول االختياري، انُتخب  
. ٢٠٠٩سـبتمرب   /وذلك بعد تصديق العضو اخلمسني على الربوتوكول االختياري يف أيلول         

وحرصاً على تسليم املناصب وفقاً لألصول املرعية، وعمالً باملمارسة املتبعة، ُخفِّضت فتـرة             
عشر عضواً إىل سـنتني     والية سبعة أعضاء من أصل األعضاء اإلضافيني البالغ عددهم مخسة           

/  كـانون الثـاين    ١وبدأت فترة والية مجيع األعضاء املنتخبني اجلدد يف         . عن طريق القرعة  
وعمالً بالنظام الداخلي للجنة الفرعية، أدى األعضاء املنتخبون اجلدد قـسماً           . ٢٠١١ يناير

  . قبل تويل مهامهم٢٠١١فرباير /رمسياً عند افتتاح دورة شباط
زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية، ُعدل نظامها الداخلي لينص على انتخاب           ونظراً إىل     -٨

. سـنتني  مكتب موسع يتألف من رئيس وأربعة نواب للرئيس، ويتوىل أعضاؤه مهامهم لفترة           
، ٢٠١٣فربايـر   / لوالية تنتهي يف شباط    ٢٠١١فرباير  /ويضم املكتب، الذي انُتخب يف شباط     

ريو كوريوالنو، وزدينيك حايك، وسوزان جّبور، وعائـشة       مالكوم إيفانس بصفته رئيساً، وما    
  . كما تتوىل السيدة حممد مهام مقرر اللجنة الفرعية. حممد بصفتهم نواب الرئيس

ولتحقيق أعلى درجات الفعالية والكفاءة والشمول يف أساليب عمل اللجنة املوسعة،             -٩
 املسؤولية األولية عنها حتـت      اتُّفق على أن يضطلع كل عضو يف املكتب مبهمة مستقلة يتوىل          

 مـن   ١١واستناداً إىل الوالية املدرجة يف املادة       . اإلشراف العام للرئيس وبالتعاون فيما بينهم     
الـسيد  : الربوتوكول االختياري، يضطلع نواب الرئيس األربعة باملسؤوليات األولية التاليـة         

العالقـات  : ات، السيدة جّبـور   الزيار: اآلليات الوقائية الوطنية، السيد حايك    : كوريوالنو
  .االجتهادات القانونية: حممد اخلارجية، السيدة

وعدلت اللجنة الفرعية أيضاً توزيع مسؤولياهتا الداخلية، على حنو يعكس إىل حد بعيد               -١٠
اخنراطها املتزايد يف العمل مع الشركاء الوطنيني واإلقليميني، وبـشكل يـدعم هـذا العمـل             

ويتمثل دور هؤالء املنسقني يف     . م جديد هو نظام املنسقني اإلقليميني     كما ُوضع نظا  . ويشجعه
وقد ُعيِّن يف   . القيام بأنشطة االتصال وتيسري مشاركة اللجنة الفرعية يف املناطق اليت يعملون هبا           

الدورة الرابعة عشرة منسقون لكل من أفريقيا، وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ، وأوروبا، وأمريكا             
لويـل  : فورتونيه زونغو، آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ     : أفريقيا:  وذلك على النحو التايل    الالتينية،

وباملثـل،  .  ريـسثيا -رودريغيـث   بكتـور : ماري أموس، أمريكا الالتينية   : غودارد، أوروبا 
وتضطلع كـل فرقـة     . نظام جديد لفرق العمل اإلقليمية املعنية باآلليات الوقائية الوطنية         أُنشئ

__________ 

لالطــالع علــى قائمــة األعــضاء وفتــرة واليتــهم، انظــر املوقــع الــشبكي للجنــة الفرعيــة  )٣(
)www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm.( 
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ية باملسؤولية عن األعمال ذات الصلة باآلليات الوقائية الوطنية، وذلك حتت إشراف            عمل إقليم 
رئيس اللجنة الفرعية ونائب الرئيس املعين باآلليات الوقائية الوطنية، وحتت مسؤولية املنـسقني             

وعالوة على ذلك، قررت اللجنة الفرعية إنشاء أفرقة عاملة معنيـة بـاحلوار    . املذكورين أعاله 
ج عن الزيارات، وذلك حتت إشراف نائب رئيس اللجنة الفرعية املعين بالزيارات، فـضال              النات

ويقدم الفرع ألف من    . عن فريق عامل معين باملسائل األمنية، وفريق عامل معين باملسائل الطبية          
  . الفصل الرابع أدناه، مزيداً من املعلومات عن هذه التطورات

  لفترة املشمولة بالتقريرالزيارات اليت أجريت خالل ا  - جيم  
 ٢٥ إىل   ١٦ففي الفترة مـن     . ٢٠١١قامت اللجنة الفرعية بثالث زيارات يف عام          -١١
، قامت اللجنة بزيارة إىل أوكرانيا، وهي البلد الثاين الذي تـزوره اللجنـة           ٢٠١١مايو  /أيار

  . )٢٠٠٨مارس /آذاربعد الزيارة اليت قامت هبا إىل السويد يف (الفرعية يف أوروبا 
، قامت اللجنة الفرعية بزيـارة إىل    ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٣٠ إىل   ١٩ويف الفترة من      -١٢

بعد الزيـارات   (الربازيل، وهي البلد اخلامس يف أمريكا الالتينية الذي تزوره اللجنة الفرعية            
/ آذار، وبـاراغواي يف  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول -أغسطس /آبقامت هبا إىل املكسيك يف    اليت

/ أيلـول  -أغسطس  /آب، وبوليفيا يف    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول وهندوراس يف    ،٢٠٠٩مارس  
  ).٢٠١٠سبتمرب 

، قامت اللجنة الفرعية بزيارة إىل      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٤ إىل   ٥ويف الفترة من      -١٣
بعد زيارهتا إىل موريشيوس يف تشرين      (مايل وهي البلد الرابع الذي تزوره اللجنة الفرعية يف أفريقيا           

  ).٢٠١٠ديسمرب / ، وليبرييا يف كانون األول٢٠٠٨مايو /، وبنن يف أيار٢٠٠٧أكتوبر /ولاأل
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات املوجزة عن هذه الزيارات، مبا يف ذلـك                -١٤

قوائم األماكن اليت جرت زيارهتا، يف البيانات الصحفية اليت أصدرهتا اللجنة الفرعية بعد كل              
  .حة على املوقع الشبكي للجنة الفرعيةزيارة، وهي متا

احلوار الناشئ عن الزيارات، مبا يف ذلك نشر الدول األطـراف لتقـارير               - دال  
  الفرعية  اللجنة

ُنشرت التقارير املتعلقة بست زيارات قامت هبا اللجنة الفرعية بناًء على طلب مـن                -١٥
 ٢، وفقاً للفقرة    )يف، وهندوراس باراغواي، وبنن، والسويد، واملكسيك، وملد    (الدولة املعنية   

 من الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك زيارة واحدة جرت يف الفترة املشمولة             ١٦من املادة   
مقدمة من باراغواي   (وُنشرت أربعة ردود    ). ٢٠١١يناير  /يف كانون الثاين  (بالتقرير إىل بنن    

ذلك بنن واملكسيك، خالل    بناًء على طلب الدولة الطرف، مبا يف        ) وبنن والسويد واملكسيك  
  ).٢٠١١أكتوبر /يناير وتشرين األول/يف كانون الثاين(الفترة املشمولة بالتقرير 
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وجرياً على املمارسة املتبعة، وضعت اللجنة الفرعية منهجيـة ملمارسـتها املتعلقـة           -١٦
ل ومبوجب هذه املنهجية، ُيطلب مـن الـدو       . الرمسية حلوارها الناشئ عن زياراهتا     بالعناصر

األطراف أن تقدم خالل مهلة ستة أشهر رداً تبني فيه مجيع اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية               
 دولةً  ١٣ويف وقت تقدمي هذا التقرير، كانت سبع دول من أصل           . املدرجة يف تقرير الزيارة   

 ؛٢٠٠٨ديـسمرب  /موريشيوس يف كانون األول: طرفاً زارهتا اللجنة الفرعية قد قدمت ردودها، هي       
؛ وبنن يف كـانون  ٢٠١٠مارس /؛ وباراغواي يف آذار٢٠٠٩يناير /والسويد يف كانون الثاين  

؛ واملكسيك يف تشرين    ٢٠١١يناير  /يف كانون الثاين  ) رد جزئي (؛ ولبنان   ٢٠١١يناير  /الثاين
وال تزال الردود الواردة من     . ٢٠١١نوفمرب  /؛ وبوليفيا يف تشرين الثاين    ٢٠١١أكتوبر  /األول

نان وموريشيوس سرية، يف حني ُنشرت الردود املقدمة من باراغواي وبنن والسويد           بوليفيا ولب 
وقـدمت اللجنـة الفرعيـة ردودهـا        . واملكسيك بناًء على طلب تلك الدول األطـراف       

توصياهتا بشأن تقارير بنن والسويد وموريشيوس ولبنان، بينما قامت بزيـارة متابعـة              أو/و
وُنشر كل من تقرير    . زيارة متابعة أحيل إىل الدولة الطرف      أعقبها إعداد تقرير     يباراغوا إىل

/ مـايو وحزيـران   /زيارة املتابعة ورد املتابعة بناًء على طلبني قدمتهما بـاراغواي يف أيـار            
وُوجهت أيضاً رسائل تذكري إىل الدول األطراف اليت مل تقدم بعد ردوداً على             . ٢٠١١ يونيه

وجتدر اإلشارة إىل أن املهلة احملددة بستة أشهر        .  الفرعية تقارير الزيارات اليت قامت هبا اللجنة     
. لتقدمي الردود مل تنقض خالل الفترة املشمولة بالتقرير بالنسبة إىل أوكرانيا والربازيل وليبرييا            

وختضع اجلوانب الفنية لعملية احلوار الناشئة عن الزيارات لقاعدة السرية، وال ُتنـشر هـذه               
  .ولة الطرف املعنيةاجلوانب إال مبوافقة الد

  التطورات املتعلقة بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية  - هاء  
 دولة طرفاً من    ٢٨تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رمسياً بتعيني آليات وقائية وطنية من             -١٧
  .وترد املعلومات املتعلقة هبذه اآلليات على املوقع الشبكي للجنة الفرعية.  دولة٦١ أصل
 إخطارين رمسيني بشأن تعيني آلية وقائية وطنية ٢٠١١جنة الفرعية يف عام    وتلقت الل   -١٨

وجتدر اإلشارة إىل أن اهليئـات      . من كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا       
املعينة كآليات وقائية وطنية يف أوروغواي والسنغال وشيلي ومايل وموريشيوس مل تشرع بعد     

  .يف العمل
ليه، مل تتلق اللجنة الفرعية حىت اآلن إخطاراً بتعيني آليـة وقائيـة وطنيـة               وبناًء ع   -١٩
ومل تنقض مهلة السنة احملددة إلنشاء آليـة وقائيـة وطنيـة،            . ثالث وثالثني دولة طرفاً    من

 مـن الربوتوكـول االختيـاري، بالنـسبة إىل مخـس دول أطـراف               ١٧املادة   مبوجب
وباإلضافة إىل ذلك، أصـدرت أربـع دول        ). ونسوبلغاريا، وبنما، وتركيا، وت    باكستان،(

إعالنـات مبوجـب    ) البوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ورومانيا، وكازاخستان     (أطراف  
  . من الربوتوكول االختياري تسمح هلا بتأجيل التعيني ملدة سنتني أخريني٢٤ املادة
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 مخساً  ١٧وجب املادة   وبناء عليه، يبلغ عدد الدول األطراف اليت مل تف بالتزاماهتا مب            -٢٠
غري أنه ينبغـي أن ُيالَحـظ أن        . وعشرين دولة، وهو أمر يثري قلقاً بالغاً لدى اللجنة الفرعية         

قد عينـت   ) أرمينيا وأوكرانيا وكرواتيا ونيجرييا   (اللجنة الفرعية تدرك أن أربع دول أطراف        
  . يف هذا الشأنآلية وطنية وقائية، ولكن مل تتلق اللجنة الفرعية بعد إخطاراً رمسياً

وواصلت اللجنة الفرعية حوراها مع مجيع الدول األطراف اليت مل تعني بعـد آلياهتـا                 -٢١
الوقائية الوطنية، وشجعت اللجنة الفرعية هذه الدول األطراف على أن حتيطها علماً مبا حتـرزه               

 عـن   وقد طُلب إىل هذه الدول األطراف أن تقدم معلومات مفصلة         . من تقدم يف هذا الصدد    
من قبيل الوالية القانونية هلذه اآلليات، وتشكيلها،       (اآلليات الوطنية الوقائية اليت تقترح إنشاءها       

  .).وحجمها، وخربهتا، واملوارد املالية والبشرية املتاحة هلا، وتواتر زياراهتا، وما إىل ذلك
قائية نفسها،  وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصاالت مستمرة مع اآلليات الوطنية الو           -٢٢

وعقدت اللجنة الفرعيـة،    . من الربوتوكول االختياري  ) ب(١١تنفيذاً لواليتها مبوجب املادة     
يف دورهتا الثالثة عشرة اجتماعاً مع اآللية الوقائية الوطنية إلستونيا من أجل تبادل املعلومـات   

 دورهتا الرابعة   كما عقدت اللجنة الفرعية، يف    . واخلربات ومناقشة جماالت التعاون املستقبلي    
وأخرياً، عقدت اللجنة الفرعية، يف     . عشرة، اجتماعاً مماثالً مع اآللية الوقائية الوطنية جلورجيا       

مـع اآلليـتني الوقـائيتني      ) بدعم من رابطة منع التعذيب    (دورهتا اخلامسة عشرة، اجتماعاً     
 الدورة اجتماعاً   وعقدت اللجنة الفرعية أيضاً خالل هذه     . الوطنيتني لكوستاريكا وهندوراس  

. مع السلطات السنغالية لبحث التدابري املتخذة لتمكني اآللية الوقائية الوطنية املعينة من العمل            
 آلية وقائية وطنية أحالت تقاريرها الـسنوية        ١٨ومن دواعي سرور اللجنة الفرعية أيضاً أن        

  .فرعية، وقد ُنشرت هذه التقارير على املوقع الشبكي للجنة ال٢٠١١خالل عام 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استجاب أعضاء اللجنة الفرعية للـدعوات الـيت              -٢٣

ُوجهت إليهم للمشاركة يف عدد من االجتماعات على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل            
بشأن تعيني اآلليات الوقائية الوطنية وإنشائها وتطويرها بوجه خاص، أو بشأن الربوتوكـول         

وقد ُنظمت هذه األنشطة بدعم     ). مبا يف ذلك اآلليات الوقائية الوطنية     (ي بوجه عام    االختيار
وخباصة رابطة منع التعذيب، واالحتاد الدويل للعمل املسيحي من         (من منظمات اجملتمع املدين     

أجل إلغاء التعذيب، واملنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي، وفريـق االتـصال املعـين              
، وأيضاً مع اآلليات الوقائية الوطنية، وهيئات إقليمية مثل اللجنـة           )الختياريبالربوتوكول ا 

األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وجلنة منع التعذيب يف أفريقيا، وجلنة البلدان األمريكية            
حلقوق اإلنسان، وجملس أوروبا، واملفوضية األوروبية، ومكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة            

ع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، إىل جانب منظمات دوليـة مثـل             وحقوق اإلنسان التاب  
  :ومشلت األنشطة املذكورة ما يلي. مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى بـشأن       : ٢٠١١يناير  /كانون الثاين   )أ(  
  األوروبية يف بروكسل؛أوضاع االحتجاز يف االحتاد األورويب، عقدته املفوضية 
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حلقة عمل بشأن الربوتوكول االختياري عقـدها يف        : ٢٠١١مارس  /آذار  )ب(  
  عمان، األردن، املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان للشرق األوسط؛

: املؤمتر الدويل لتعزيز الزيارات إىل أماكن االحتجـاز       : ٢٠١١مارس  /آذار  )ج(  
ته يف واشنطن كلية واشنطن للقانون التابعة للجامعـة األمريكيـة،        تعزيز التعاون، الذي عقد   

  ورابطة منع التعذيب؛
حلقة دراسية بشأن تنفيذ الربوتوكول االختيـاري       : ٢٠١١أبريل  /نيسان  )د(  

واآللية الوقائية الوطنية يف بوركينا فاسو، عقدهتا رابطة منع التعذيب واالحتاد الدويل املسيحي             
  تعذيب؛للعمل على إلغاء ال

سلسلة من املشاورات مع السلطات الوطنيـة وممثلـي         : ٢٠١١مايو  /أيار  )ه(  
  اجملتمع املدين، عقدهتا يف الربازيل رابطة منع التعذيب؛

مؤمتر أمناء املظامل اإلقليمي املعين بدور أمناء املظامل        : ٢٠١١يونيه  /حزيران  )و(  
ظامل يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     يف مكافحة التمييز ومنع التعذيب، الذي عقده أمني امل        

السابقة ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمـن والتعـاون يف             
  أوروبا؛

حوار وطين بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية       : ٢٠١١يوليه  /متوز  )ز(  
  الفرعية؛مناهضة التعذيب، عقدته يف ملديف رابطة منع التعذيب واللجنة 

حلقة دراسية بشأن األداء الفعال لآللية الوقائية الوطنية        : ٢٠١١يوليه  /متوز  )ح(  
  السنغالية، عقدهتا يف داكار جلنة منع التعذيب يف أفريقيا؛

مؤمتر إقليمي رفيع املستوى بشأن دور املؤسـسات        : ٢٠١١سبتمرب  /أيلول  )ط(  
ا، عقدته يف الرباط رابطة منـع التعـذيب         الوطنية حلقوق اإلنسان يف منع التعذيب يف أفريقي       

  واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب؛
املؤمتر املتعلق بالربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       : ٢٠١١سبتمرب  /أيلول  )ي(  

  مناهضة التعذيب وأمناء املظامل، الذي عقده املعهد الدويل ألمناء املظامل يف بولندا؛
 جانيب ملكتب املؤسسات الدميقراطية حلقوق      حدث: ٢٠١١سبتمرب  /أيلول  )ك(  

اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، بشأن إنـشاء آليـات وقائيـة وطنيـة يف                 
  قريغيزستان وكازاخستان، عقدته يف بولندا املنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي؛

ب وتنفيذ اآلليـات    املؤمتر املعين مبنع التعذي   : ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول   )ل(  
  الوقائية الوطنية، الذي عقدته يف األرجنتني رابطة منع التعذيب؛
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املنتدى العاملي املعين بالربوتوكول االختياري     : ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين   )م(  
  التفاقية مناهضة التعذيب، الذي عقدته يف جنيف رابطة منع التعذيب؛

سية بشأن حتديد آليـات التنفيـذ       حلقة درا : ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين   )ن(  
الوطنية من أجل منع التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، اليت عقدهتا يف أديـس أبابـا           

  جامعتا بريستول وبريتوريا واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛
حلقة دراسية بشأن إنشاء اآلليـة الوقائيـة        : ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين   )س(  
  مبوديا، عقدته يف بنوم بنه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛الوطنية لك
املشاورات اإلقليمية يف البلـدان األمريكيـة       : ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين   )ع(  

بشأن التعاون بني األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان يف جمال منع التعذيب، اليت    
  قوق اإلنسان وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛واشنطن املفوضية السامية حل عقدهتا يف
املشاورة اإلقليمية ألوروبا بشأن حتسني التعاون      : ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول   )ف(  

سـيما تعـذيب     بني األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان يف جمال منع التعذيب، وال           
  . جنيف املفوضية السامية حلقوق اإلنساناألشخاص احملرومني من حريتهم، اليت عقدهتا يف

ويف إطار املشروع األورويب لآلليات الوقائية الوطنية التابع جمللس أوروبا واالحتـاد              -٢٤
األورويب، الذي تساهم فيه رابطة منع التعذيب كشريك منفِّذ، شاركت اللجنة الفرعيـة يف              

امة يف أماكن احلرمان من احلرية،      األمن والكر ) أ: (أربع حلقات عمل مواضيعية بشأن ما يلي      
سوء املعاملة  ) مبخاطر(ُسُبل مجع املعلومات املتعلقة     ) ب(؛ و ٢٠١١مارس  /آذاريف فرنسا يف    

يف أماكن احلرمان من احلرية، والتحقق والتثبت مـن هـذه املعلومـات، يف إسـتونيا يف                 
نة يف أماكن احلرمان محاية األشخاص املنتمني إىل فئة ضعيفة معي) ج(؛ و٢٠١١يونيه /حزيران

املسائل الطبية، يف بولندا يف     ) د(؛ و ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول من احلرية، يف أذربيجان يف      
؛ وقامت اللجنة الفرعية كذلك بزيارتني ميدانيتني، وتبادلـت         ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

؛ ٢٠١١يوليه /متوز -يونيه /حزيراناآللية الوقائية الوطنية أللبانيا يف      ) أ: (اخلربات مع كل من   
وشـاركت اللجنـة    . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول اآللية الوقائية الوطنية ألرمينيا يف       )ب(و

تشرين الفرعية أيضاً يف مشاورات بشأن اآللية الوقائية الوطنية ألوكرانيا جرت يف كييف يف              
ئية الوطنية ، ويف االجتماع السنوي الثالث لرؤساء مشاريع اآلليات الوقا٢٠١١أكتوبر /األول

  .٢٠١١ديسمرب /كانون األولوجهات االتصال الذي ُعقد يف سلوفينيا يف 
وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالـشكر إىل اجلهـات املنِظمـة         -٢٥

  .لألحداث املذكورة على دعوهتا إياها للمشاركة فيها
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ـ            - واو    مـن   ٢٦ادة  التربعات لفائدة الصندوق اخلـاص املُنـشأ مبوجـب امل
  االختياري  الربوتوكول

، تلقى الصندوق اخلـاص املُنـشأ مبوجـب         ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٣١يف    -٢٦
 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة      ٢٩ ٧٠٤,٩٨الربوتوكول االختياري تربعات قدرها     

 دوالراً من إسبانيا؛    ٨٢ ٢٦٦,٣٠ دوالر من ملديف؛ و    ٥ ٠٠٠من اجلمهورية التشيكية؛ و   
ويـبني  .  دوالراً من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية         ٨٥٥ ٢٦٣,١٦و

  .اجلدول أدناه التربعات املتاحة حالياً

  ٢٠١١- ٢٠٠٨التربعات اليت تلقاها الصندوق يف الفترة     
 تاريخ تلقي التربعات )بدوالرات الواليات املتحدة(املبلغ  اجلهة املاحنة

 ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧ ٠٠٠٫٠٠ ٥ ملديف

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ٠٠٠٫٠٠ ١٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٧ ٢٧١٫٥٢ ١٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ ٤٣٣٫٤٦ ٩ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦ ٩٠٦٫٧٤ ٢٥ إسبانيا

 ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٠ ٥٨٥٫٨٠ ٢٩ إسبانيا

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٩ ٧٧٣٫٧٦ ٢٦ إسبانيا

ــدة   ــة املتح اململك
ــى  ــا العظم لربيطاني

 وآيرلندا الشمالية

 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٠ ٢٦٣٫١٦ ٨٥٥

  .وتود اللجنة الفرعية أن ُتعرب عن امتناهنا هلذه الدول ملا قدمته من تربعات سخية  -٢٧
 من الربوتوكول االختياري، يتمثـل الغـرض مـن          ٢٦ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     -٢٨

الصندوق اخلاص يف املساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات اليت تقدمها اللجنة الفرعية، فضالً عن          
وتؤمن اللجنة الفرعية بأن الصندوق اخلاص لديـه        . الربامج التعليمية لآلليات الوقائية الوطنية    

أداة قيمة يف تعزيز منع التعذيب، ولذلك يسر اللجنة أن خطـة  من القدرات ما يؤهله ليكون  
وتتوىل املفوضية السامية حلقوق    . قد ُوضعت خالل الفترة املشمولة بالتقرير لتفعيل الصندوق       

حيث تعمل جلنة اِملنح التابعة للمفوضية كهيئة استـشارية         (اإلنسان إدارة الصندوق اخلاص     
الً بالقواعد واألنظمة املالية لألمم املتحدة وبالسياسات       عم) للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان   

ومن املقرر تنقيح اخلطة املؤقتـة خـالل        . واإلجراءات ذات الصلة الصادرة من األمني العام      
ويسّر اللجنة الفرعية أن تعلن أن إدارة الصندوق اخلاص ستتشاور معها علـى             . ٢٠١٢ عام

ة، على أساس سنوي، األولويات املواضيعية للدعوة       ُتحدِّد اللجنة الفرعي  ) ١: (األساس التايل 
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السنوية لتقدمي الطلبات، رمبا حبسب البلد، وهبدف متويل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقـارير             
ُيحاط مكتب اللجنة الفرعية علماً أوالً بأول بالطلبات الـواردة  ) ٢(زيارات اللجنة الفرعية،    

اء اللجنة الفرعية بشأن املسائل الناشئة عن الطلبات، مع         وباِملنح املقدَّمة؛ وجيوز استشارة أعض    
إمكانية عقد اجتماع مع رئيس اللجنة الفرعية إذا نشأت أية مـسائل إضـافية وحبـسب                

إخطـار  : وقد حدَّدت اللجنة الفرعية األولويات املواضيعية التالية للجولة احلاليـة         . االقتضاء
أو املهنيـة   /مها؛ وحتسني األنشطة الترفيهيـة و     احملتجزين حبقوقهم األساسية بلغة ميكنهم فه     

لألحداث احملتجزين؛ وتقدمي برامج التدريب األساسـي للعـاملني يف أمـاكن االحتجـاز              
؛ وتنفيذ أية توصية أخرى حمـددة ُمدرجـة يف تقـارير            )التركيز على الرعاية الصحية    مع(

اصيل كاملة للخطـة يف     وقد أعلن األمني العام تف    . الزيارات تشكل حاجة ُملحة أو ضرورية     
 اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنـسان بـشأن عمليـات الـصندوق اخلـاص       تقريره إىل 

)A/65/381 .(              وحيدو اللجنة الفرعية األمل يف أن يشجع تنفيذ اخلطة املذكورة أعـاله علـى
  .تقدمي املزيد من التربعات للصندوق اخلاص

  منع التعذيباملشاركة مع اهليئات األخرى يف جمال   - ثالثاً  

  التعاون الدويل  - ألف  

  التعاون مع اهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة  - ١  
عمالً بأحكام الربوتوكول االختياري، قدَّم رئيس اللجنة الفرعية تقرير هذه اللجنـة              -٢٩

. ٢٠١١مايو /أيار ١٠السنوي الرابع إىل جلنة مناهضة التعذيب خالل جلسة عامة ُعقدت يف 
ة إىل ذلك، اغتنمت اللجنة الفرعية وجلنة مناهضة التعذيب فرصة تزامن دورتيهما يف  وباإلضاف

 لالجتماع ملناقشة طائفة من القضايا ذات االهتمام املشترك، مثل          ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
مفهوم التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وحمور              

؛ ومنهجية تبادل املعلومات بـني هيـئيت        ٢٠١٢يز االستراتيجي للجنة الفرعية يف عام       الترك
  .املعاهدات؛ وأحكام الربوتوكول االختياري اليت هتم اهليئتني فيما يتعلق باملنهجية املطّبقة

، قدم رئـيس    ٢٠١١مارس  /آذار ٢٨ املؤرخ   ٦٥/٢٠٥ووفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٣٠
 إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الـسادسة        (CAT/C/46/2)يرها السنوي الرابع    اللجنة الفرعية تقر  

وقد أتاحت هذه املناسبة أيضاً . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول والستني املعقودة يف نيويورك يف      
الفرصة لتبادل املعلومات مع رئيس جلنة مناهضة التعذيب ومع املقرر اخلاص املعـين مبـسألة    

وب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الذي حتـدَّث     التعذيب وغريه من ضر   
  .أيضاً أمام اجلمعية العامة يف تلك الدورة
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وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشطة يف االجتماعات املشتركة بني اللجـان             -٣١
/ كانون الثـاين   ١٤   إىل ١٢الفريق العامل املشترك بني اللجان املعين باملتابعة يف الفترة من           (

 ٢٧، واالجتماع الثاين عشر املشترك بني اللجان املعقود يف جنيف يف الفترة من              ٢٠١١ يناير
ويف اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان         ) ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٩إىل  

ويف هـذا   ). ٢٠١١يوليـه   /متوز ١ إىل   يونيه/حزيران ٣٠املعقودة يف جنيف يف الفترة من       (
طار، صدر بيان مشترك عن رؤساء هيئات معاهدات األمم املتحدة يف الذكرى اخلامـسة              اإل

وسامهت اللجنة الفرعية أيضاً يف االجتماع املشترك       . والعشرين لصدور إعالن احلق يف التنمية     
واستجابةً للنداء املوجَّه من املفوضة السامية  . مع املكلَّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      

قوق اإلنسان من أجل تعزيز نظام هيئات املعاهدات، ومتابعةً الجتماعات سابقة للخـرباء             حل
ُخصصت للنظر يف عمل هيئات املعاهدات، شاركت اللجنة الفرعية يف مشاورة تقنية غـري              

/ أيـار رمسية للدول األطراف لتعزيز هيئات املعاهدات، ُعقدت يف سـيون، بسويـسرا، يف            
/ تـشرين الثـاين   اً يف اجتماع آخر ُعقد يف دبلن، بآيرلندا، يف          ، وشاركت أيض  ٢٠١١ مايو

وكان للجنة الفرعية حضور يف عدة أنشطة للمفوضـية الـسامية حلقـوق         . ٢٠١١نوفمرب  
دور منع االنتهاكات يف تعزيز حقـوق اإلنـسان         "اإلنسان، مثل حلقة العمل الدولية بشأن       

  .٢٠١١مايو /أياراليت ُعقدت يف جنيف يف " ومحايتها
وواصلت اللجنة الفرعية تعاوهنا مع املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب، وذلـك،           -٣٢

مثالً، مبشاركتها يف املشاورة اإلقليمية ملتابعة الزيارات القطرية يف إطار والية املقرر اخلـاص،    
  .٢٠١١يونيه /حزيراناملعقودة يف سنتياغو دي شيلي، يف 

 مبناسـبة  ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٦ا للبيان الصادر يف  وأعلنت اللجنة الفرعية تأييده     -٣٣
اليوم الدويل ملساندة ضحايا التعذيب، إىل جانب جلنة مناهضة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين           

  .مبسألة التعذيب، وجملس أمناء صندوق التربعات لضحايا التعذيب
ن الالجئني، ومنظمة   وواصلت اللجنة الفرعية تعاوهنا مع مفوَّض األمم املتحدة لشؤو          -٣٤

  .الصحة العاملية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  التعاون مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة  - ٢  
يف إطار التعاون اجلاري، عقدت اللجنة الفرعية واللجنة الدولية للـصليب األمحـر               -٣٥

دت جلسة عمل غري رمسية، يف جنيف،       ، كما عق  ٢٠١١فرباير  /شباطاجتماعاً عاماً يف دورة     
، بشأن ورقة السياسات اليت أعدهتا اللجنة الدولية للصليب األمحـر           ٢٠١١يونيه  /حزيرانيف  

عن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت يلقاها األشخاص              
  .احملرومون من حريتهم
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  التعاون اإلقليمي  - باء  
اللجنة الفرعية، من خالل املنسقني التابعني هلا واملسؤولني عـن االتـصال            واصلت    -٣٦

والتنسيق مع اهليئات اإلقليمية، تعاوهنا مع الشركاء اآلخرين ذوي الـصلة يف جمـال منـع                
التعذيب، مثل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وجلنة البلدان األمريكية حلقـوق            

ملفوضية األوروبية، ومكتب املؤسسات الدميقراطيـة وحقـوق        اإلنسان، وجملس أوروبا، وا   
، اجتمع أعـضاء    ٢٠١١يوليه  /متوز ٦ويف  . اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا      

مكتب اللجنة الفرعية مع جلنة منع التعذيب التابعة جمللس أوروبا، وناقشوا ُسُبل تعزيز التعاون              
  .بني اهليئتني

  ديناجملتمع امل  - جيم  
واصلت اللجنة الفرعية االستفادة من الدعم األساسي املقدَّم من اجلهات الفاِعلة يف              -٣٧

الذي حضر دورة اللجنة     ()٤(اجملتمع املدين، ومن فريق االتصال املعين بالربوتوكول االختياري       
وال سـيما جامعتـا     (، ومن املؤسسات األكادميية     )٢٠١١فرباير  /شباطالفرعية املعقودة يف    

يستول وبريتوريا، وجامعة والية أريزونا، علماً بأن هذه األخرية شاركت من خالل مركز             بر
، وذلك للتـرويج  )احلقوق التابع هلا، والشؤون العاملية بكلية ساندرا داي أو كونور للحقوق          

  .للربوتوكول االختياري والتصديق عليه، وألنشطة اللجنة الفرعية

 الناشئة عن األعمال اليت اضـطلعت هبـا         املسائل اجلديرة بالِذكر    - رابعاً  
  اللجنة الفرعية خالل الفترة املشمولة باالستعراض

  تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية  - ألف  
أشارت اللجنة الفرعية يف تقاريرها السنوية الـسابقة إىل أن حمدوديـة عـضويتها                -٣٨

ولذلك يسر اللجنة أن    . ترغبهومواردها متنعها من تطوير مجيع جوانب واليتها إىل احلد الذي           
تعلن أن مبقدورها اآلن، بفضل توسيع عضويتها، القيام مبجموعة أوسع من األنشطة بعمـق              

  .أكثر مما كان ممكناً قبل ذلك
وعلى النحو الوارد يف الفرع باء من الفصل الثاين، وسعياً إىل تعزيز كفاءة اللجنـة                 -٣٩

فرعية عملياته الداخلية على مجيع جوانب واليته املبينة وفعاليتها، ركَّز مكتب اللجنة ال الفرعية
ويضطلع اآلن نواب رئيس اللجنة الفرعية األربعة،       .  من الربوتوكول االختياري   ١١يف املادة   

حتت إشراف الرئيس واجللسة العامة، باملسؤولية األولية عن جماالت نشاط معينة علـى النحـو               
__________ 

 .لالطالع على قائمة األعضاء، انظر املوقع الشبكي للجنة الفرعية )٤(
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: الزيـارات، الـسيدة جبـور     : قائية الوطنية، السيد حايك   اآلليات الو : السيد كوريوالنو : التايل
وُيؤَمل أن يـساعد ذلـك يف تعزيـز         . االجتهادات القانونية : العالقات اخلارجية، السيدة حممد   

  .االتصال اخلارجي بتوفري حماورين رئيسيني مع تبسيط اختاذ القرار واملساءلة على الصعيد الداخلي
لوب عمل املكتب، أنشأت اللجنة الفرعية فرق عمـل         وباإلضافة إىل التغيري يف أس      -٤٠

. إقليمية للتمكني من زيادة املشاركة اهلادفة واملنظمة يف أعمال اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة         
وقامت اللجنة الفرعية، ألغراض عملها الداخلي، بتقسيم الدول األطراف إىل أربعة أقـاليم             

ويترأس كل  . ا ومنطقة احمليط اهلادئ، وأوروبا    أفريقيا، وأمريكا الالتينية، وآسي   : واسعة، هي 
فريق من فرق العمل هذه منّسق إقليمي يساعده فريق معين باآللية الوقائية الوطنية يتألف من               

ويتألف كل فريق معين باآللية الوقائية الوطنية من        . أعضاء يتولون املسؤولية عن بلدان حمددة     
ويف . إلقليم، باإلضافة إىل أعضاء من أقاليم أخرىتوليفة من أعضاء اللجنة الفرعية من داخل ا

إطار إحلاق األعضاء هبذه األفرقة املعنية باآلليات الوقائية الوطنية، أُويل أيضاً اعتبـار لنـوع               
وإضافةً إىل ذلك، ُيعبِّـر عـدد       . اجلنس، واخلربة، وأيضاً للغة العمل املشتركة حيثما أمكن       

 اإلقليم احملدَّد، وعن واقع العضوية يف اللجنة الفرعية         األعضاء يف كل فريق عن عدد الدول يف       
وتأمل اللجنة الفرعية أن يؤدي هذا التغيري إىل جعل عملها مـع اآلليـات              . وما هو متاح هلا   

وسوف جتتمع األفرقة بشكل فردي يف كل دورة من . الوقائية الوطنية بناًء وفعاالً بدرجة أكرب
كل مفصَّل يف الوضع املتعلق باآلليات الوقائية الوطنية يف         دورات اللجنة الفرعية، مع النظر بش     

  .األقاليم اليت يتبعها كل فريق، وإفادة اجللسة العامة بناًء على ذلك
وكان ُيتوقع بشكل عام أن تؤدي الزيادة يف عدد أعضاء اللجنة الفرعية إىل قيامها                - ٤١

عليه يف الربوتوكول االختياري    مبزيد من الزيارات، باعتبار ذلك األساس املنطقي املنصوص         
غري أنه نظراً إىل أن القيود املالية جعلت ذلك أمراً غري ممكن خـالل            . لزيادة عدد أعضائها  

الفترة املشمولة بالتقرير، ونظراً إىل احلاجة إىل ضمان ممارسة مجيع األعضاء لوالية الزيارات 
 زيادة عدد األعضاء املشاركني يف املنوطة هبا اللجنة الفرعية يف أقرب وقت ممكن، فقد تقرر

وقد ثبت عدم قيمة ذلك كوسيلة لالستفادة من أعضاء اللجنة          . ٢٠١١  كل زيارة يف عام   
الفرعية املوسعة، بل شكّل ذلك حتديات تنظيمية ولوجستية فعلية للجنة الفرعية، وألمانتها، 

د املتاحة ال تـسمح     ومبا أن املوار  . وللمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وللدول األطراف     
على األرجح بزيادة عدد الزيارات العادية على النحو املتصور حالياً، تسعى اللجنة الفرعية             

وعلى ذلك، قررت اللجنة الفرعية أن تسعى إىل        . إىل حتديد طرق مبتكرة إلجراء الزيارات     
زيـارات،  القيام بزيارات تركز على خمتلف جوانب واليتها الوقائية، مع اجلمع بني هذه ال            

حبيث ميكن القيام بالزيارات العادية، وبزيارات املتابعة، وإقامة االتـصال األويل بالـدول             
واعتمـدت اللجنـة    . األطراف اجلديدة، واالخنراط يف العمل مع اآلليات الوقائية الوطنية        

الفرعية أيضاً منهجية تتعلق باحلوار الناشئ عن زياراهتا، كما شكلت أفرقة عاملة تضطلع             
وستساعد هـذه   . ملسؤولية عن اجناز وتنسيق أنشطتها املتعلقة بالبلدان اليت زارهتا بالفعل         با

ويف إطـار هـذه    . اآللية أيضاً أعضاء اللجنة الفرعية على متابعة الوضع يف بلدان خمتلفـة           
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تنظر يف توجيه دعوات ملمثلي الدول األطـراف          املنهجية، قررت اللجنة الفرعية أيضاً أن     
  .ا يف حال انتظار رد مل يقدَّم بعدلالجتماع معه

ويف حماولة لتطوير االجتهادات القانونية وتقدمي التوجيه، وضعت اللجنـة الفرعيـة              -٤٢
أسلوب عمل يتيح هلا، استناداً إىل الزيارات والتقارير واملراسالت، أن حتدد املـسائل الـيت               

 على أمهية التثقيف    ٢٠١١ولبلوغ هذه الغاية، انصب التركيز خالل عام        . تستدعي التوضيح 
ومـن  . يف جمال حقوق اإلنسان يف منع التعذيب، وعلى الترابط بني الفساد ومنع التعـذيب             

املسائل األخرى اليت ترغب اللجنة الفرعية يف التركيز عليها يف هذا الصدد، هـي الـصحة                
ـ             ضائية العقلية واالحتجاز، ومنع التعذيب يف السجون من خالل تطبيق إجراءات الرقابة الق

ومعايري اإلجراءات القانونية الواجبة، والترابط بني املساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع            
وباإلضافة إىل ذلك، أطلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان برناجمـاً إحيـاًء             . التعذيب

 اللجنة  ، وهي مناسبة رأهتا   ٢٠١١للذكرى اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف التنمية يف عام          
  . الفرعية مناسبة لتسليط الضوء على الترابط بني احلق يف التنمية ومنع التعذيب

وأدت الزيادة يف عدد أعضاء اللجنة الفرعية إىل إضافة دينامية جديدة للجنة الفرعية،            -٤٣
وبينما . كما مهدت الطريق أمام اللجنة لتعمل بطرق مل تكن ممكنة يف الواقع العملي من قبل              

اللجنة الفرعية يف مواصلة التقدم واالضطالع بواليتها بصورة أقوى، فإهنا تود أن تشري             تأمل  
إىل أن القيود الزمنية واللوجستية واملالية تشكل أكرب حتٍد أمام رسم طرق مبتكرة تتيح للجنة               

  . الفرعية االستفادة من مجيع أعضائها بأفضل صورة ممكنة من أجل أداء واليتها
املستويات احلالية للموارد أن الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري،         ويتبني من     -٤٤

ويثري .  سنة ٢٠ دولة، قد ال تستقبل زيارة كاملة إال مرة واحدة كل            ٦١البالغ عددها حالياً    
ذلك قلقاً بالغاً للجنة الفرعية، إذ إن القيام بالزيارات إىل الدول األطراف واحد مـن أبـرز                 

وتشري هذه التحديات أيضاً إىل . متكّن اللجنة من النهوض بواليتها الوقائيةوأجدى السبل اليت 
أن اللجنة الفرعية ال ميكنها االخنراط يف العمل، بأكثر الطرق فعالية، مع اآلليـات الوقائيـة                

  . الوطنية اليت تشكل الشركاء األساسيني يف منع التعذيب
القيود املالية تعـين أن أمانـة اللجنـة         وتود اللجنة الفرعية أيضاً أن تشدد على أن           -٤٥

الفرعية، اليت هلا تأثري مباشر على نوعية العمل الذي تؤديه اللجنة الفرعية، تعاين يف الوقـت                
فالتوسع الكبري يف حجم اللجنة الفرعية ويف عبء        . احلاضر من نقص شديد يف عدد موظفيها      

.  مل يتسع حجمها إال بشكل طفيف      العمل الذي تؤديه مل يواكبه توسع مماثل يف األمانة اليت         
ويعين ذلك أن قاعدة الدعم الذي تقدمه األمانة للجنة الفرعية أقل مما كانت عليه يف املاضي                
وستظل كذلك، رغم االجتاه االبتكاري للجنة الفرعية يف رسم طرق جديدة لتعزيز كفـاءة              

 دعم األمانة عن طريـق  ولذلك، تشجع اللجنة الفرعية الدول األطراف على النظر يف     . أدائها
  .إعارهتا موظفني على النحو الذي قام به بعض الدول األطراف يف املاضي
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  إنشاء أفرقة عاملة  - باء  
 قررت اللجنة الفرعية ضرورة إنشاء فريق عامـل معـين باملـسائل           ٢٠١١يف عام     -٤٦

القـرار  وقد صدر هـذا  . األمنية، حتت إشراف نائب الرئيس املعين بالزيارات، السيد حايك 
هبدف التصدي للمسائل الناشئة عن اخلربة امليدانية فيما يتعلق بترتيبات األمن، مبا يف ذلـك               
دور ضباط األمن، واستند إىل احلاجة املسلّم هبا إىل تعزيز التعاون والتنسيق مع ضباط أمـن                
األمم املتحدة، بغية تشجيع فرض ضوابط من جانب أعضاء اللجنة الفرعية وزيادة الـوعي              

  . باحلاجة إىل هنج خاص بكل موقع وثقافة فيما يتعلق بقواعد الزي الرمسي
وباملثل، أخذاً يف االعتبار ضرورة وضع معايري متخصصة للرعاية الصحية يف أمـاكن               -٤٧

االحتجاز، قررت اللجنة الفرعية إنشاء فريق عام معين باملسائل الطبية، يتـألف أساسـاً مـن                
.  على أن يتسع بعد ذلك ليشمل أعضاًء ذوي خلفيات مهنية أخرىذوي اخللفية الطبية أعضائها

وقررت اللجنة الفرعية أيضاً أن تسند إىل الفريق العامل مهمة تنظيم نقاش يف اجللـسة العامـة                 
  .٢٠١٢املسائل املتعلقة بزيارة املرضى النفسيني واألشخاص ذوي اإلعاقة خالل عام  بشأن

  تاملسائل الناشئة عن الزيارا  - جيم  
حددت اللجنة الفرعية خالل السنة املشمولة باالستعراض، يف إطار زياراهتا، عـدداً              -٤٨

وللمساعدة يف النظر يف هـذه      . من املسائل اليت ترغب يف تسليط الضوء عليها والتفكري فيها         
املسائل، أعدت اللجنة الفرعية عدداً من الوثائق اليت يرد فيما يلي موجز هلا وميكن االطالع                

وترحب اللجنة الفرعية بإسهامات من . نصوصها الكاملة بواسطة الرابط الشبكي املدرجعلى  
  .ميكنهم مساعدهتا يف ما تعكف عليه من إعادة التفكري باستمرار يف هذه املواضيع

واعترافاً من اللجنة الفرعية بأن زياراهتا ركزت على أماكن االحتجـاز التقليديـة،               -٤٩
رعية وما جنم عنه من اتساع نطاق اخلـربة املتاحـة هلـا اآلن،              توسيع حجم اللجنة الف    ومع
اللجنة الفرعية إىل زيادة أنشطتها املتعلقة بزيارة أماكن االحتجاز غري التقليدية خـالل     سعت
. ، مبا يف ذلك زيارة املرافق املخصصة للمهاجرين ومراكز إعادة التأهيل الطـيب            ٢٠١١عام  

  .٢٠١٢مواصلة هذا االجتاه يف عام وعمالً بواليتها، تأمل اللجنة يف 
وقد كشفت زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية، وما جنم عن ذلك من زيادة حجـم                 -٥٠

الوفود القائمة بالزيارات، عن عدد من الصعوبات اللوجستية فيما يتعلق بتخطيط الزيـارات             
ويف سياق  . عض املرافق ومثة شاغل أيضاً يتعلق بعدم قضاء الوفود وقتاً كافياً يف ب          . والقيام هبا 

صياغة اللجنة الفرعية لطرق متكّنها من معاجلة هذا األمر، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار وجود               
، مما جيعل مـن     )املتعلقة مثالً باستخدام املترمجني الشفويني ووسائل املواصالت      (بعض القيود   

وفود تعين أنـه ميكـن      ومع ذلك، فكثرة أعضاء ال    . الصعوبة مبكان املوازنة بني هذه املسائل     
  .تقسيم األفرقة وتغطية عدد من أماكن االحتجاز أكرب مما كان يتسىن تغطيته يف املاضي
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  الصحة النفسية واالحتجاز  - ١  
عادة ما يشغل األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية وإعاقات ذهنية، يف   -٥١

ين هؤالء من تفشي التمييز والتحيز ويعا. العديد من البلدان، أدىن مستويات السلم االجتماعي      
اتفاقية حقوق  ومتثل. ضدهم ومن احلرمان من حقوق اإلنسان األساسية ومن انتهاك كرامتهم  

 حتـوالً مفاهيميـاً يف      ٢٠٠٦األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت اعتمدهتا األمم املتحدة يف عام          
هم باعتبارهم أشخاصـاً    املواقف املتخذة إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث مل يعد ينظر إلي          

يثريون الشفقة وحباجة إىل العالج واحلماية والعطف، وإمنا باعتبارهم أشخاصاً يـستحقون            
وسوف تركز أنشطة اللجنـة الفرعيـة       . مجيع حقوق اإلنسان على قدم املساواة مع غريهم       

  .بصورة متزايدة يف املستقبل على رصد مؤسسات الصحة العقلية
للجنة الفرعية مبادئ توجيهية وقائمـة باملـسائل الرئيـسية          وهلذا الغرض وضعت ا     -٥٢

اجلديرة بالبحث، مثل األحوال املعيشية للمرضى، والرعاية الصحية العامة املقدمة للمـصابني            
أو املتسمني  /بأمراض عقلية، ونطاق العالج النفسي، وسبل تقييد حركة املرضى املهتاجني و          

ية يف سياق اإلدخـال القـسري يف املستـشفيات          بالعنف، والضمانات القانونية واألخالق   
النفسية، وحفظ السجالت، وسرية املعلومات الطبية واملوافقة املستنرية، وتـوافر العـاملني            
املؤهلني مثل األطباء النفسيني، واملمرضات النفسيات وأخصائيي العالج املهين، وإمكانيـات         

. م واإلجهـاض دون موافقـة     تدريب العاملني، ومشاركة املرضى يف البحـوث، والتعقـي        
واقُترحت طرق للمالحظة وملقابلة املرضى والعاملني، أعقبتها قائمة مفصلة باألسـئلة الـيت             

وينبغي إيالء اهتمام خاص لطرق العالج البالية، مثل اإلفراط يف          . ينبغي توجيهها أثناء الزيارة   
، والعزل والتقييد البدين،    العالج بالصدمات الكهربائية واإلفراط يف جرعات العقاقري النفسية       

كعقوبة أو توصف نتيجة عدم وجود سبل       ) بذريعة العالج (وهي الطرق اليت تستخدم أحياناً      
عالجية حديثة مثل العالج النفسي، وخدمات الطب النفسي االجتماعي يف اجملتمع، وبرامج            

  .إعادة التأهيل االجتماعي
ييز واحلرمان من حقوق اإلنـسان      ويتمثل الغرض الرئيسي من الرصد يف منع التم         - ٥٣

ويشمل هذا النشاط رصد سياسة الصحة العقلية الـيت ينتـهجها          . واإلمهال وسوء املعاملة  
البلد، وختصيص األموال، أي ما إذا كان هناك حتول من أيديولوجية العزل البالية ووضـع               

 أيـضاً   وينبغـي . املرضى يف مؤسسات ضخمة إىل تقدمي قدر أكرب من اخلدمات اجملتمعية          
التركيز على رفع مستوى الوعي العام يف اجملتمع حبقوق واحتياجـات األشـخاص ذوي              
مشاكل الصحة العقلية، بغية التغلب على القوالب النمطية ومـشاعر اخلـوف والتحيـز              

  . يتعلق باإلعاقة العقلية  فيما
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منع التعذيب يف السجون بتطبيق الرقابة علـى اإلجـراءات القـضائية ومعـايري                  
  إلجراءات القانونية الواجبةا

يزداد احتمال التعرض للتعذيب وسوء املعاملة يف أماكن االحتجـاز، ويف سـجون               -٥٤
البالغني واألحداث حتديداً، بسبب االعتقاد اخلاطئ بأن اإلجراءات القانونية الواجبة تنتهي يف            

سجن ونظامـه   حلظة صدور احلكم على الشخص وأهنا ال تشمل اجلوانب املتعلقة بأحوال ال           
ونظراً إىل أن حدوث التعذيب يرتبط ارتباطاً وثيقاً باإلطار القانوين الـذي  . بعد هذه اللحظة  

ينظم أماكن االحتجاز، باإلضافة إىل االستجابة للشكاوى ورصد أماكن االحتجاز، فمـن            
املهم أن تتخذ الدول إجراءات قضائية مناسبة وشاملة لإلشـراف علـى إدارة الـسجون               

  .ها فيما يتعلق بالرتالء املدانني أو احملتجزين احتجازاً احتياطياًومراقبت
ويف حالة السجون بشكل حمدد، تكون هناك عوامل ثقافية خمتلفة، مثل فكـرة أن                -٥٥

، إىل جانب ردود فعل وسائط اإلعالم       "َخطراً"أو  " جمتمعاً خارجياً "نزالء السجون يشكلون    
مهال أو استضعاف األشخاص الـذين يقـضون عقوبـة        إزاء انعدام األمن العام، تسهم يف إ      

  .السجن أو احملبوسني احتياطياً
ومن منظور قانوين، تنعكس أوجه القصور يف تقدمي احلماية املناسبة للسجناء يف عدم           -٥٦

التحديد الواضح للحقوق األساسية اليت ينبغي للسجناء التمتع هبا، كقاعدة عامة، حـىت يف              
كون واضحاً، اعتباراً من بداية االحتجـاز، أن بعـض حقـوق            وجيب أن ي  . فترة سجنهم 

وباإلضافة إىل ذلك، جيب حتديد وضمان احلقـوق        . احملتجزين، فقط، هي اليت ُتعلق أو ُتقيد      
  .اليت يتعني على سلطات السجون تقدميها

 إىل تيسري وزيـادة     - سواء التنظيمي أو اإلجرائي      -ويؤدي غياب اإلطار القانوين       -٥٧
 اإلفالت من العقاب، وإىل حدوث مزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان، وإىل تالشي             إمكانية

وتشمل هذه الضمانات وجود هيئات إجرائيـة       . الضمانات الالزمة إلعمال حقوق السجناء    
غـري أن  ". القوانني جيدة ولكن العيب يف عدم تطبيقها  "وهناك قول شائع بأن     . واختاذ تدابري 

وإمنا تتعلق أيضاً بأوجه قصور يف املعايري اليت ينبغي أن تكفـل     املشكلة ليست عملية فحسب     
والواقـع أن   . وجود اهليئات اإلجرائية وسبل االنتصاف الالزمة إلعمال حقوق احملتجـزين         

  ".حقوق بال ضمانات"احملتجزين هلم 
 ة أن تشري إىل اعتزامها تناول مسألة اإلجراءات القانونية الواجبة         يوتود اللجنة الفرع    -٥٨

وإجراءات اإلشراف القضائي يف أماكن االحتجاز اليت ال تدخل يف إطار نظام العدالة اجلنائية، 
  .مثل أماكن احتجاز املصابني بأمراض عقلية وغريهم
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  احلق يف التنمية ومنع التعذيب  - ٣  
ينص إعالن األمم املتحدة بشأن احلق يف التنمية، الذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة          -٥٩
  :)٥(، على أن احلق يف التنمية١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٤ماً يف  عا٢٥ منذ

حق من حقوق اإلنسان غري قابل للتصرف ومبوجبه حيق لكل إنسان وجلميع              
الشعوب املشاركة واإلسهام يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافيـة وسياسـية            

  .األساسية إعماالً تاماًوالتمتع هبذه التنمية اليت ميكن فيها إعمال مجيع احلريات 
وهذا احلـق   . وحتل هذه السنة الذكرى اخلامسة والعشرون إلعالن احلق يف التنمية           -٦٠

معترف به يف عدد من الصكوك الدولية، منها ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق              
خلاص بـاحلقوق   اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل ا         

وهو حق واسع النطاق بالضرورة، ويشمل تعزيز ومحايـة         . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  .احلقوق واحلريات األساسية

ويضع اإلعالن يف االعتبار، يف ديباجته، مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة املتصلة              -٦١
ومن البـديهي أن احتـرام      . )٦(..".دون متييز   ... وتشجيع احترام حقوق اإلنسان     تعزيز  "  ب

حقوق اإلنسان ال ميكن تعزيزه أو تشجيعه يف وسط مياَرس فيه التعذيب أو سـوء املعاملـة                 
  . احملرومني من حريتهم، أو ُيتغاضى فيه عنهما حبق
ويشكل عمل اللجنة الفرعية يف جمال منع التعذيب جزءاً مـن التفـسري املتكامـل                 -٦٢

ومـن  . ية، كما أنه يؤدي دوراً حمورياً يف املساعدة على زيادة الوعي          واملتوازن للحق يف التنم   
جمرد تطلعات أو أهداف اقتصادية، بل إهنا تعّبر عن فهم          "الثابت متاما أن التنمية ال ُتختزل يف        

ولذلك فإن الدميقراطيـة والتنميـة      . )٧("على الصعيدين الوطين والدويل   ...  موسع وشامل 
وتشارك اللجنة الفرعيـة بنـشاط الـدول        . يشد بعضها بعضاً  وحقوق اإلنسان مترابطة و   

األطراف وآلياهتا الوقائية الوطنية املنشأة مبوجب الربوتوكول االختيـاري يف األنـشطة ذات    
وتسترشد اللجنة الفرعية، يف أدائها لواليتها،      . الطابع املتعدد األوجه للتنمية وحقوق اإلنسان     

عايري األمم املتحدة املتعلقة باألشـخاص احملـرومني مـن          مبيثاق ومبادئ األمم املتحدة، ومب    
وال تكتفي اللجنة بالعمل بفعالية مع      . حريتهم، وباملبادئ املدرجة يف الربوتوكول االختياري     

  .السلطات احلكومية وإمنا جتري أيضاً حبوثاً بشأن طائفة من املسائل املهمة املتعلقة باالحتجاز
 اآلليات الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية، من خالل النظام         وتساهم اجلهود اليت تبذهلا     -٦٣

الوطين والدويل املعتمد املتعلق بالزيارات العادية اليت تقوم هبا اآلليات واللجنة الفرعية ألماكن             
االحتجاز، يف حتقيق هديف منع التعذيب والتنمية، وذلك من خالل بناء القـدرات، وتقـدمي    

__________ 

 .١، املادة )A/Res/41/128(إعالن األمم املتحدة بشأن احلق يف التنمية  )٥(

 . من الديباجة١املرجع نفسه، الفقرة  )٦(

 .٢٠١١يوليه / متوز١بيان مشترك لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،  )٧(
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وتقـدم  .  التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية، وتدابري أخـرى       التدريب والتثقيف، واختاذ  
  .اآلليات واللجنة الفرعية الدعم للنظم املستدمية املستندة إىل الشفافية واملساءلة وسيادة القانون

  املسائل املوضوعية  - خامساً  
 تود اللجنة الفرعية أن حتدد يف هذا الفصل وجهة نظرها احلالية بشأن عـدد مـن                 -٦٤

  .املسائل ذات األمهية لواليتها

  أمهية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان مبنع التعذيب  - ألف  
من املعلوم أن الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب             -٦٥

) الربوتوكول االختياري(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
ويف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية               

يقع عليها التزام مبنع أعمال التعذيب وسـوء املعاملـة الـيت يرتكبـها         ) االتفاقية(املهينة   أو
  .املسؤولون احلكوميون أو األفراد

أكـرب  "التعذيب ينبغي أن يشمل     وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن االلتزام مبنع           -٦٦
قدر ممكن من األمور اليت من شأهنا أن تسهم يف حالة معينة يف تقليل احتمال أو خطر وقوع                  

  .)٨("التعذيب أو سوء املعاملة
ومن املهم التشديد على أن أي هنج وقائي ينبغي أن يركز على األسباب اجلذريـة                 -٦٧

 التالية قائمة غري حصرية باألسباب اجلذرية       ونعرض يف الفقرات  . النتهاكات حقوق اإلنسان  
  :للتعذيب وسوء املعاملة على مستويات خمتلفة

على املستوى الكلي، تشمل األسباب، مثالً، تسامح اجملتمع مع العنـف             )أ(  
الرتاعات؛ وإضفاء اجملتمع الشرعية على السياسات اليت تفرض        " لتسوية"وقبوله له كوسيلة    

ل من أشكال املخالفات؛ وعدم وجود إرادة سياسية للقـضاء          عقوبات بدنية على أي شك    
على ممارسة التعذيب؛ ووجود هيكل هرمي لعالقات القوة تتعرض يف إطاره فئات معينة من 

 مثل املتهمني بارتكاب خمالفات للقانون العام أو خمالفـات سياسـية أو أعمـال      - الناس  
ة، وأفراد األقليات اإلثينة والدينيـة  إرهاب، واملهاجرين، والنساء، واألشخاص ذوي اإلعاق  

 للتحقري واالسـتخفاف    - واجلنسية، واحملرومني اقتصادياً، واملراهقني، واألطفال، واملسنني       
من اإلنسانية؛ واالفتقار إىل الوعي وإىل تبين حقوق اإلنـسان    واإلمهال والشيطنة والتجريد  

  بني عامة السكان؛ 

__________ 

)٨( CAT/OP/12/6 ٣، الفقرة. 
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سباب اجلذرية إنكـار الدولـة ممارسـة    على املستوى املتوسط، تشمل األ    )ب(  
التعذيب مع إفالت ممارسي التعذيب وسوء املعاملة من العقاب بل ومكافأهتم يف كثري مـن               

أو االقتصادية؛ وعدم اإلبالغ عن أفعـال التعـذيب         /احلاالت من جانب السلطة السياسية و     
م تكييف األطر   وسوء املعاملة وعدم محاية ضحايا التعذيب وعدم وجود سبل انتصاف؛ وعد          

القانونية احمللية مع املعايري الدولية اليت حتظر التعذيب وتقدم ضـمانات للمحـرومني مـن               
حريتهم، باالقتران يف كثري من األحيان مع عدم تطبيق اللوائح يف احلاالت اليت حيدث فيهـا                

ي، التعذيب؛ وعدم كفاية التدريب املقدم يف جمال حقوق اإلنسان ألعضاء اجلهـاز القـضائ            
وموظفي السجون، ومسؤويل إنفاذ القانون، ومقدمي الرعايـة الـصحية، واألخـصائيني            

  االجتماعيني، واملدرسني، وغريهم؛ والروابط بني التعذيب والفساد؛ 
على املستوى اجلزئي، أي أماكن احلرمان من احلرية باملعىن األمشل، تشمل             )ج(  

 من التدهور وانتهاء بالوضع الالإنـساين؛       األسباب حالة اهلياكل األساسية واخلدمات، بدءاً     
واالكتظاظ؛ وتدين ظروف عمل ومعيشة املوظفني العاملني يف هذه األمـاكن؛ وامليـل إىل              

  .استغالل السلطة بشكل تعسفي؛ وتفشي الفساد؛ وانعدام الرقابة اخلارجية
 أن  وينص إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنـسان علـى              -٦٨

يشمل مجيـع األنـشطة التثقيفيـة والتدريبيـة         "التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان       
واإلعالمية وأنشطة التوعية والتعلم الرامية إىل تعزيز االحترام واملراعاة العامليني جلميع حقـوق             

 منها اإلسهام يف أمور"وينص اإلعالن أيضاً على أن ذلك حيقق      . )٩("اإلنسان واحلريات األساسية  
منع انتهاك وامتهان حقوق اإلنسان بتزويد األشخاص باملعارف واملهارات والفهـم وتطـوير             

  .)١٠("مواقفهم وسلوكهم، لتمكينهم من اإلسهام يف بناء وتعزيز ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان
ويشكل التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان آلية أساسية ملنع التعذيب وسوء              -٦٩
  .ة، ملا ينطويان عليه من قدرة على املساعدة يف التصدي ألسباهبما اجلذرية املتعددةاملعامل
قبل املدرسي، (واجلدير بالذكر أن تدريس حقوق اإلنسان يف مجيع مستويات التعليم   -٧٠

ال غىن عنه لبناء ثقافة احترام حقوق اإلنسان بدايةً من املهـد           ) واالبتدائي، والثانوي، والعايل  
 جماالت احلياة اليومية، مما ُيهيئ مناخاً يؤدي إىل منع انتهاكات حقوق اإلنـسان،              ويف مجيع 

فيها التعذيب وسوء املعاملة، ويعزز األساليب غري القائمة على العنف يف إدارة الرتاعات،              مبا
ويشجع املساواة، وعدم التمييز، واإلدماج، واحترام التنوع، والتضامن، واالعتراف بقيمة كل 

  .اعةفرد ومج
والتدريب املتخصص يف جماالت القانون والرعاية الصحية وعلم الـنفس واخلدمـة              -٧١

االجتماعية وعلم اإلنسان والسياسات العامة واالتصال االجتماعي والتثقيف يستلزم، يف مجلة         
أمور، نوعا من الدراسات اجلامعية يتضمن مكوناً شامالً يف جمال حقوق اإلنسان باعتباره آلية 

__________ 

اإلنسان، الذي اعتمـده جملـس       من إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق           ١-٢املادة   )٩(
 ).A/HCR/16/L.1(حقوق اإلنسان يف دورته السادسة عشرة 

 .املرجع نفسه )١٠(
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وجيب تعزيز التعليم اجلامعي بالتعليم     . ة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها التعذيب       فعال
  .املستمر والدورات التنشيطية والتدريب أثناء اخلدمة يف جمال حقوق اإلنسان

وينبغي إيالء اهتمام خاص للتدريب املقدم لضباط الشرطة واجليش والـسجون يف              -٧٢
ز على جوانب منها دورهم يف محاية حقـوق اإلنـسان،           جمال حقوق اإلنسان، حبيث يرك    

واألطر التنظيمية الدولية وطرق تطبيقها بصورة عملية يف العمليـات اليوميـة، واحلقـوق              
  .والضمانات املكفولة لألشخاص احملرومني من حريتهم

مة وحيظى بنفس القدر من األمهية التدريب املقدم للمهنيني القانونيني املشاركني يف إقا             -٧٣
، وللقـضاة   )النيابة العامة، واحملامون العموميون، والقضاة، واحملامون اخلاصون      (العدالة اجلنائية   

  .الدستوريني، ومقدمي الرعاية الصحية وغريهم من املهنيني ذوي اخلربة يف الطب الشرعي
م ومن األمهية مبكان تعزيز حمافل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت تقام خارج نظـا                -٧٤

  .التعليم الرمسي، وكذلك تعزيز مبادرات التثقيف الشعيب اليت ميتد نطاقها إىل فئات سكانية متنوعة
وجيب أن يشمل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان األشخاص احملرومني من حريتهم              -٧٥

  .أو املقيدة حريتهم، باإلضافة إىل أسرهم
 جمال حقوق اإلنـسان، وعلـى       ولضمان التركيز الشامل على التثقيف والتدريب يف        -٧٦

الالحق كأداة متزايدة التأثري يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل عام ومنع التعذيب    دورمها
  :وسوء املعاملة بشكل خاص، نرى أن من املهم أخذ املبادئ التوجيهية التالية يف االعتبار

د وأسـاليب   حتقيق االتساق بني الربامج الدراسية، وحمتوى الدورات، وموا         )أ(  
  التعلم؛/التدريس، وأشكال التقييم، والبيئة اليت جتري فيها عملية التدريس

  مراعاة املرونة يف برامج الدراسة حبيث تليب احتياجات مجيع املشاركني؛  )ب(  
  حتقيق التوازن بني اجلوانب املادية والعقلية والروحية والشعورية لعملية التثقيف؛  )ج(  
التخصصات ونقدي ومالئم لسياق بعينها، جيمـع بـني         اتباع هنج متعدد      )د(  

فيما يتعلق بنوع اجلنس، واألصل العرقي، والسن، والقدرة،        (النظرية والتطبيق، ويقبل التنوع     
  ؛)والوضع االجتماعي االقتصادي، وامليل اجلنسي، واجلنسية، والدين، وما إىل ذلك

احلقوق مبختلف اجلهات   اتباع هنج تارخيي إزاء حقوق اإلنسان، يربط هذه           )ه(  
  الفاعلة املشاركة؛

تضافر اجلهود بني املؤسسات التعليميـة، ومنظمـات اجملتمـع املـدين،              )و(  
  .والوكاالت احلكومية، واآلليات الدولية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان

  الصلة بني املساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع التعذيب  - باء  
 ضمانة مهمـة ملنـع      زستعانة مبحامٍ منذ الوهلة األوىل لالحتجا     يشكل احلق يف اال     -٧٧

ويتجاوز هذا  . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
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والواقع أن حضور حمامٍ إىل قـسم       . احلق جمرد تقدمي املساعدة القانونية جملرد إعداد دفاع فين        
رطة عن ممارسة التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة           يردع فحسب الش   الشرطة ال 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإمنا ميثل أيضاً عامالً أساسياً ملمارسة احلقـوق املكفولـة               
  .للمحرومني من حريتهم، مبا فيها الوصول إىل آليات تقدمي الشكاوى

ستعانة مبحامٍ وجود منـوذج للمـساعدة       ويستلزم حتقيق احلماية الفعالة للحق يف اال        -٧٨
القانونية، أياً كان هذا النموذج، لضمان أن يؤدي احملامون مهامهم بشكل مستقل وجمـاين              

وإلعمال احلق يف االستعانة مبحامٍ، ينبغي وجود إطـار قـانوين،           . وسليم من الناحية التقنية   
قدمـه مـسؤولون عموميـون       سواء   -العام أو للدفاع املعني من احملكمة        يتيح للدفاع  مما
 التمتع باالستقاللية الوظيفية واملالية مبـا يـضمن تقـدمي           -حمامون معينون هلذا الغرض      أو

املساعدة القانونية اجملانية جلميع احملتجزين احملتاجني إليها بداية من حلظة اعتقاهلم، يف الوقـت              
وجود إطار تنظيمي يضمن    وباإلضافة إىل ذلك، ال غىن عن       . املناسب وبطريقة فعالة وشاملة   

سواء أكان حماميا حكوميـا أم متطوعـاً        (التكافؤ الفعال يف وسائل الدفاع بني الدفاع العام         
  .وبني املدعي العام وقوة الشرطة) خمتلطاً أم

وتؤثر القيود املتعلقة بامليزانية وباملوظفني تأثرياً مباشراً على نظـام الـدفاع العـام،            -٧٩
ود عبء عمل زائد ال يتوافق مع الدفاع الفعال عن مصاحل األشخاص            يتولد عن هذه القي    إذ

وقد لوحظ ذلك مراراً يف البلدان اليت زارهتا اللجنة الفرعية، وأثنـاء            . احملرومني من حريتهم  
مقابالت عديدة مع احملتجزين واملسؤولني من منظمات حكومية خمتلفة ومن اجملتمع املـدين،             

  . مجعها والتحقق منها أثناء هذه الزياراتومن خالل املعلومات اليت جرى
وينبغي حملامي الدفاع زيارة موكليهم يف أماكن االحتجاز بشكل دوري للحـصول              -٨٠

على املعلومات املتعلقة حبالة قضاياهم وإلجراء مقابالت سرية معهم ملعرفة أوضاع احتجازهم 
فاحملـامي  .  حقوق احملتجزين  وجيب أن يؤدي حمامو الدفاع دوراً نشطاً يف محاية        . ومعاملتهم

  .طرف رئيسي يف تنفيذ أوامر اإلحضار باإلضافة إىل القضاة وأعضاء النيابة
ويعزف الكثري من ضحايا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية               -٨١
قـد  و. الالإنسانية أو املهينة عن اإلبالغ عما تعرضوا له من سوء معاملة خوفاً من االنتقام             أو

يضع هذا العزوف احملامني يف موقف صعب، إذ ال ميكنهم الشروع يف أي إجراء قانوين دون                
ويف هذا الصدد، ُيوصى بإعداد قاعدة بيانات وطنية لالدعاءات وأحـداث          . موافقة موكليهم 

التعذيب وسوء املعاملة، مبا يف ذلك املعلومات اجملهولة املصدر والسرية اليت يتم احلصول عليها    
ومن شأن مثل هذا السجل أن يكون مصدراً للمعلومات املفيـدة           . )١١(إطار أسرار املهنة  يف  

اليت ميكنها أن حتدد احلاالت اليت تستلزم اختاذ إجراء عاجل، واليت ميكنها أيضاً أن تساعد يف                
لـة  وينبغي أن يتاح أيضاً لآلليات الوقائية الوطنية وللهيئات املماث     . اختاذ واعتماد تدابري وقائية   

__________ 

 .، الذي يشجع الدول على النظر يف إعداد سجالت٦٦/١٥٠ من قرار اجلمعية العامة ٨انظر أيضاً الفقرة  )١١(
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األخرى املخولة سلطة منع التعذيب وسوء املعاملة ومعاجلة الشكاوى املتصلة هبما، الوصول            
  .إىل السجل الوطين لالدعاءات وألحداث التعذيب وسوء املعاملة

وينبغي أن تكون العالقة بني حمامي الدفاع العام واآللية الوقائية الوطنية عالقة تكامل               -٨٢
تني، املعنيتني من الناحية املؤسسية مبنع التعذيب وسوء املعاملـة،          وينبغي لكلتا اجله  . وتنسيق

متابعة خمتلف التوصيات، وتبادل برامج العمل، وختطيط أعماهلما بشأن املسائل املـشتركة،            
  .سيما لتجنب أعمال االنتقام عقب زيارات املتابعة وال

  استشراف املستقبل  - سادساً  

  لجنة الفرعيةالنهج اجلديد إلجناز والية ال  - ألف  
على حنو ما ذُكر آنفاً يف الفرع ألف من الفصل الرابع، يعكف أعـضاء اللجنـة                  - ٨٣

الفرعية، بعد توسيع نطاقها، على وضع أساليب عمل جديدة تعزز قدرة اللجنة الفرعيـة              
وتشمل طرق العمل هذه نظماً مبسطة لتقدمي املشورة واملساعدة للدول          . على أداء واليتها  

بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية واملشاركة يف العمل معها؛ ووضع املزيـد مـن             فيما يتعلق   
اإلجراءات الرمسية للدخول يف حوار مع الدول بشأن الزيارات؛ وتطـوير االجتـهادات             

وتـدرك اللجنـة    . القانونية للجنة الفرعية واالتصال هبيئات وطنية وإقليمية ودولية أخرى        
ضوعة مؤخراً قد حتتاج ملزيد من التحسني يف ضوء اخلـربة           الفرعية أن أساليب العمل املو    
  .املكتسبة، بغية زيادة فعاليتها

ومع أن اللجنة الفرعية تسلم بأن حتسني قدرهتا اقتضى نوعاً من التغيري، فقد سعت                 -٨٤
وسعت اللجنة الفرعية أيضاً . إىل ضمان استناد هذا التغيري إىل إجنازاهتا السابقة على حنو إجيايب  

ىل االستفادة من هذه احلاجة يف تعزيز مشاركتها ونشاطها واستجابتها للحاجة الوقائية، مع             إ
وتعترف اللجنة الفرعية، يف الوقت نفسه، بأن تنوع . استثمار حصيلة خرباهتا وجتارهبا املتزايدة    

اآلراء والُنهج ميكن أن يشكل حتديات، وأن النهج املنسق الـذي يـستند إىل املمارسـات                
سية لألمم املتحدة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ال غىن عنه لكي تـؤدي اللجنـة               املؤس

وتدرك اللجنة الفرعية أيضاً أن عملها جيب أن يكون ذا فائدة عملية            . الفرعية واليتها احملددة  
  .لتلبية احتياجات نظم خمتلفة، وأن يتم ذلك بطريقة تتناسب مع خصائص هذه النظم

 الفرعية أن تطوير واليتها الوقائية يف سياق األمم املتحدة واملفوضـية            وتعتقد اللجنة   -٨٥
السامية حلقوق اإلنسان يتيح هلا االستفادة من جمموعة واسعة من اخلربات، وستواصل اللجنة             

وتدرك اللجنة الفرعيـة جّيـداً أن       . الفرعية السعي لالستفادة من هذه امليزة إىل أقصى حد        
ى أعمال املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وعلى قدرهتا على تـوفري           حمدودية املوارد تؤثر عل   

وستواصل اللجنة الفرعية العمل الوثيق مع    . اعتمادات كافية للجنة الفرعية على النحو املنشود      
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املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف العام املقبل من أجل حبث سبل االستفادة إىل أقصى حّد               
 وتعتقد اللجنة الفرعية أن ذلك ميكن أن يتحقق علـى أفـضل حنـو               من املوارد املتاحة هلا،   

  .بتحسني قدرهتا على ممارسة املرونة العملية يف إطار مواردها املتاحة

  ٢٠١٢خطة العمل لعام   - باء  
تأمل اللجنة الفرعية، بتوخي النهج اجلديد يف العمل مع اآلليات الوقائيـة الوطنيـة                -٨٦

وسوف تساعد االستراتيجية   . ق تأثرياً أكرب يف أداء واليتها بكفاءة      وأنشطة املتابعة، يف أن حتق    
اجلديدة على إنشاء طائفة منهجية من األنشطة املتعلقة باآلليات الوقائيـة الوطنيـة وفـرص      

وسوف ُيستفاد أيضاً من    . للمشاركة مع هذه اآلليات لضمان احلوار الوقائي املستمر والبّناء        
ويتزايد اقتناع  . بالدول األطراف اجلديدة يف أقرب وقت ممكن      هذه العملية لضمان االتصال     

اللجنة الفرعية بأن إقامة عالقات مع الدول األطراف فور دخوهلـا منظومـة الربوتوكـول               
  .االختياري ميكن أن تكون يف حّد ذاهتا أداة وقائية فعالة

لـة عملـها    وحددت اللجنة الفرعية طائفة من املسائل اليت ترغب يف حبثها يف مرح             -٨٧
التعذيب يف سياق السجون؛ والعالقة بني : وهي تشمل مسائل موضوعية بشأن ما يلي. التالية

وتـشمل املـسائل    . العدالة التقليدية للشعوب األصلية؛ ومنع تعذيب واحتجاز املهـاجرين        
 تنسيق سبل العمل مع اهليئات األخرى؛ وحتديد سبل  : التنظيمية واإلجرائية املقرر حبثها ما يلي     

 من االتفاقية يف حال عدم تعاون الدول، والظروف اليت يكون فيهـا هـذا               ١٦إنفاذ املادة   
اإلجراء مناسباً؛ وحبث إمكانية إقامة عالقات مع اهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان؛ ووضـع             

  .معايري متكّن الدول من الوصول إىل الصندوق اخلاص
/ لفرعية املعقـودة يف تـشرين الثـاين       وقد تقرر يف الدورة اخلامسة عشرة للجنة ا         -٨٨

 بـست زيـارات قطريـة إىل        ٢٠١٢ أن تقوم اللجنة الفرعية خالل عـام         ٢٠١١ نوفمرب
ويف إطـار   . األرجنتني، ومجهورية مولدوفا، والسنغال، وغابون، وقريغيزستان، وهنـدوراس       
رعية أساسـاً   الزيارات املقررة إىل مجهورية مولدوفا والسنغال وهندوراس، ستتناول اللجنة الف         

  .املسائل املتصلة باآلليات الوقائية الوطنية، على النحو املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري
 اللجنة الفرعيـة املـشاركة يف علميـة         لويف سياق حتديد بلدان الزيارات، ستواص       -٨٩

ة املوسـعة،   عقالنية ُتراعى فيها عوامل خمتلفة، منها حتقيق االستفادة املثلى من اللجنة الفرعي           
. وحتقيق االستفادة املثلى من املوارد املالية املتاحة، وضمان التغطية املناسبة للدول األطـراف            

وباإلضافة إىل ذلك، وعلى غرار ما جرى يف املاضي، تويل اللجنة الفرعية اعتبـاراً مناسـباً                
 للدول وحجمهـا    لتاريخ التصديق، وتاريخ إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية، والتوزيع اجلغرايف        

  .العاجلة املبلغ عنها/وتعقيداهتا، والرصد الوقائي على املستوى اإلقليمي، واملسائل احملددة
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  املرفق الثامن

  بيان مشترك مبناسبة يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب    
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦

لفرعية ملنع التعذيب، واملقـرر     أحيت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، واللجنة ا         
اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،              
وجملس إدارة صندوق األمم املتحدة للتربعات لفائدة ضحايا التعذيب، اليوم الدويل ملـساندة           

 لفائدة ضحايا التعذيب بإصدار     ضحايا التعذيب والذكرى الثالثني إلنشاء صندوق التربعات      
  :البيان التايل

متكن رجل كان حمتجزاً احتجازاً تعسفياً من الوصول إىل هيئـات األمـم               
ويف الوقت الذي أصدرت فيـه إحـدى        . املتحدة حلقوق اإلنسان ملتمسا للعدالة    

هيئات األمم املتحدة حكماً يف صاحله، واجه الرجل عمليات انتقامية خطرية بسبب            
فُرفض حصوله على العالج الطـيب، ووضـع يف   .  على املأل دفاعاً عن حقوقه  حتدثه

  .احلبس االحتياطي وُزعم أنه تعرض للضرب على أيدي سلطات السجن
واليوم، ومبناسبة اليوم الدويل ملساندة ضحايا التعذيب، نذكّر الدول بـأن             

مليات االنتقامية أو   عليها التزاماً حبماية مثل هؤالء األفراد، وضمان عدم تعرضهم للع         
  .الترهيب لتعاوهنم مع هيئات األمم املتحدة

ويف كل سنة، تتلقى جلنة مناهضة التعذيب وخرباء مستقلون يعينهم جملس             
حقوق اإلنسان بالغات فردية من ضحايا التعذيب، ومعلومات عـن انتـهاكات            

تمع املدين من   مزعومة يقدمها املدافعون عن حقوق اإلنسان والعناصر الفاعلة يف اجمل         
ويستجمع كثري من احملتجزين    . مجيع أحناء العامل لكي ينظروا فيها يف إطار تقاريرهم        

شجاعتهم، معرضني أنفسهم ملخاطر شخصية هائلة، ليطلعوا اللجنة الفرعيـة ملنـع            
التعذيب واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب على جتارهبم الصادمة مـع التعـذيب       

  .ثناء زياراهتم إىل أماكن االحتجازوسوء املعاملة يف أ
ويف كل سنة، يقدم املئات من مراكز إعادة التأهيل، الكبري منها والصغري،              

بدعم من صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب، ما ال غىن عنـه مـن               
  .املساعدات اإلنسانية والطبية والقانونية إىل آالف ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم

ض العديد من هؤالء الضحايا، الذين ميكّنوننا من أداء عملنـا بتقـدمي             ويتعر  
  .خربات ال تقدر بثمن وبإطالعنا على ما يقاسونه من معاناة، للترهيب وأعمال االنتقام
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إن أعمال االنتقام اليت ترتكب ضد األشخاص الذين يتعاونون مع آليـات              
وض هبا مسألة غري مقبولة تنتـهك  األمم املتحدة يف أثناء محاية حقوق اإلنسان والنه     

وجيب إجيـاد وسـيلة فعالـة       . القانون الدويل وما على الدول من التزامات قانونية       
لضمان عدم حدوث هذه األعمال االنتقامية، ويف حال وقوعها، مـساءلة األفـراد     

  .الضالعني فيها وكذلك الدولة عنها
املة أو العقوبة   وغـريه من ضروب املع   فبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب       

، يقع على الدول التزام باختاذ خطوات لضمان توفري         القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
احلماية ألصحاب الشكاوى والشهود أو أي فرد آخر أو منظمة تتعاون مع اللجنـة      

وباملثل، تطلب اللجنة الفرعية ملنـع      . من سوء املعاملة أو الترهيب أو أعمال االنتقام       
 إىل  وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          التعذيب  

الدول األطراف التقيد التام مبا عليها من التزامات مبوجب الربوتوكول االختيـاري            
التفاقية مناهضة التعذيب، من أجل كفالة عدم معاقبة األشخاص الذين تلتقي هبـم             

  .عهايف أثناء زياراهتا نتيجة لتعاوهنم م
وقد ذكرت اجلمعية العامة مؤخراً، حني حثت الدول على إنشاء ودعـم              

مراكز أو مرافق إعادة التأهيل لكي يتمكن ضحايا التعذيب من تلقي العالج فيهـا،            
  .أنه ينبغي للدول أيضاً أن تكفل سالمة موظفيها ومرضاها

ـ               ات ويف هذا اليوم، نقف متضامنني مع أولئك الذين وضعوا ثقتهم يف آلي
األمم املتحدة، بعد أن عانوا من أسوأ أشكال التعذيب وسوء املعاملة، على الـرغم              

ويتحتم على الـدول أن تتـرجم تعهـدها         . من خطر تعرضهم لألعمال االنتقامية    
مبكافحة التعذيب إىل تدابري تكفل عدم تعرض الضحايا واملـدافعني عـن حقـوق          

  .عمال االنتقامية ومعاودة اإليذاءاإلنسان املشاركني يف آليات األمم املتحدة لأل



A/67/44 

339 GE.12-44490 

  املرفق التاسع

 من ٢٦بيان شفوي باآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية وفقاً للمادة     
  النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب

، ٢٠١٢ يونيه/ حزيران ١تطلب جلنة مناهضة التعذيب، مبوجب مقررها الصادر يف           -١
 ٢٠١٣ للجنة بأن جتتمع ملدة أسبوع إضايف يف كل سنة يف عامي             إىل اجلمعية العامة أن تأذن    

مايو وتـشرين   /، أي بواقع أسبوع إضايف جللسات كل من الدورات املقررة يف أيار           ٢٠١٤و
، ملدة إمجالية تبلغ أربعـة      ٢٠١٤نوفمرب  /مايو وتشرين الثاين  /، ويف أيار  ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين

  .أسابيع إضافية
دورتان من ثالثة   (على ستة أسابيع سنوياً من وقت االجتماع        وحيق للجنة أن حتصل       -٢

، ُمنحت اللجنة، علـى أسـاس       ٦٥/٢٠٤وبناء على قرار اجلمعية العامة      ). أسابيع كل سنة  
دورتان مـن    (٢٠١٢ و ٢٠١١مؤقت، وقت اجتماع إضايف مدته أسبوعان سنوياً يف عامي          

  ).أربعة أسابيع كل سنة
ضافية، فسوف يتيح للجنة مواصلة النظر يف تقريرين إضافيني         وإذا ُمنح وقت االجتماع اإل      -٣

  ).٢٠١٤ و٢٠١٣(يف كل دورة، أي ما جمموعه مثانية تقارير إضافية يف خالل فترة السنتني 
كما أن وقت االجتماع اإلضايف هذا سيتيح للجنة أن تواصل النظر، علـى أقـل                 -٤

 شكوى يف خـالل  ٢٠ا جمموعه تقدير، يف مخس شكاوى فردية إضافية يف كل دورة، أي م      
  ).٢٠١٤ و٢٠١٣(فترة السنتني 

وأخرياً، سيتيح وقت االجتماع اإلضايف للجنة كذلك أن تواصل إجرائها االختيـاري              -٥
 قوائم إضافية يف املتوسط من قوائم املسائل يف كـل دورة،            ١٠املتعلق باإلبالغ، فتعتمد بذلك     

ويتمثل هذا اإلجـراء يف     ). ٢٠١٤ و ٢٠١٣(   قائمة يف خالل فترة السنتني     ٤٠أي ما جمموعه    
تقدمي قائمة من املسائل إىل الدول األطراف قبل أن تقدم تقاريرها إىل اللجنة، وقد ساعد ذلك                

  .الدول األطراف يف اإلبالغ بطريقة مركزة ويف الوقت املناسب، وقلل وقت اإلبالغ وتكاليفه
إجـراء  ) ١(ام اللجنة مبواصـلة     ومن مث فإن هذا الطلب يتصل صراحةً بإمكانية قي          -٦

خفض عدد التقارير   ) ٢(اإلبالغ االختياري الذي تساعد به الدول األطراف على اإلبالغ؛ و         
خفض عدد شكاوى األفراد املتراكمـة الـيت        ) ٣(املتراكمة اليت مل ُينظر فيها بعد؛ وكذلك        

  . قضية١١٥تنتظر العرض على اللجنة، وتبلغ حاليا 
، خـدمات   ٢، حقوق اإلنسان؛ والباب     ٢٤قرر االضطالع هبا بالباب     وتتصل األنشطة امل    -٧

 ٢٠١٣-٢٠١٢ هاء، اإلدارة، جنيف، من امليزانية الربناجمية لفتريت الـسنتني           ٢٩املؤمترات؛ والباب   
  .٢٠١٥-٢٠١٤و
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 لتكاليف  ٢٠١٣-٢٠١٢وقد ُرصدت خمصصات يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني           -٨
لعشرة من أعضاء اللجنة من أجل حضور دورتيها العاديتني الـسنويتني     السفر والبدل اليومي    

، فضالً عـن    ٢٠١٣، وملدة ثالثة أسابيع يف عام       ٢٠١٢يف جنيف ملدة أربعة أسابيع يف عام        
  .خدمات املؤمترات املقدمة إىل اللجنة

فإذا وافقت اجلمعية العامة على هذا الطلب املقدم من اللجنة، فسوف يلزم رصـد                -٩
وسـتتطلب اجللـسات    .  جلسة إضافية من جلسات الـدورات      ٤٠صات ملا جمموعه    خمص

وستقدَّم حماضـر مـوجزة     . اإلضافية للجنة توفري خدمات الترمجة الشفوية باللغات الرمسية       
وستتطلب اجللسات اإلضـافية إصـدار      . ألربعني جلسة إضافية من جلسات دورات اللجنة      

 ٦٨٠ صفحة يف أثناء الدورة، و ٤٨٠ صفحة، و  ٦٠٠بوثائق قبل الدورة يقدر عدد صفحاهتا       
 صفحة جبميع اللغات الرمسية، وتكون البقيـة  ٢٨٠صفحة بعد الدورة، ليس من بينها سوى   

فإذا وافقت اجلمعية العامة على طلب اللجنة، فسوف يلـزم          . باللغات الرمسية الثالث للجنة   
ما يتصل باجللسات اإلضـافية،     توفري موارد إضافية لتكاليف البدل اليومي ألعضاء اللجنة في        

  .غري أن مثة موارد إضافية ستكون مطلوبة للسفر
 يف  ٣- شهر عمل برتبة ف    ٢٨وسيلزم توفري احتياجات إضافية من الوظائف لتغطية          -١٠

 شهراً يف السنة    ١٤، أي توفري مساعدة مؤقتة عامة ملدة        )٢٠١٤-٢٠١٣(أثناء فترة السنتني    
  .٣-برتبة ف

 اخلربة، حيتاج املوظف الواحد من الفئة الفنية يف املتوسـط إىل أربعـة              واستناداً إىل   -١١
أسابيع يف كل مرة تنظر فيها اللجنة يف تقرير إلحدى الدول األطراف؛ وإىل أسبوع واحـد                
للمساعدة يف إعداد قائمة املسائل واعتمادها قبل اإلبالغ؛ وإىل أسبوعني ملساعدة اللجنـة يف      

وفيما يتعلق بتقارير الدول األطراف، يشمل ذلك       . من فرد واحد  الفصل يف الشكوى املقدمة     
البحث، وإعداد التحليالت القطرية، وإعداد قوائم املسائل، وإعداد املالحظـات اخلتاميـة،            

وفيما يتعلق بقائمة املسائل قبل اإلبالغ، يـشمل        . وخدمة جلسات دورة اللجنة ذات الصلة     
عداد مشروع بقائمة املـسائل قبـل اإلبـالغ،    ذلك البحوث وجتميع مصادر املعلومات، وإ   

وفيما يتعلق بشكاوى األفـراد، يـشمل ذلـك         . وخدمة جلسات دورة اللجنة ذات الصلة     
البحوث، والتحليالت القانونية ألغراض منها االتساق والتماسك مع االجتهادات الـسابقة،           

وباإلضافة إىل  . ةوإعداد مشاريع القرارات، فضالً عن خدمة جلسات دورة اللجنة ذات الصل          
ويتطلب . ذلك، حيتاج املوظف إىل القيام مبهام من قبيل أعمال األمانة، حسبما يطلبه رئيسه            

 أي النظـر يف مثانيـة    -دعم عبء العمل الناجم عن منح هذا الوقت اإلضايف لالجتماعات           
بـالغ   قائمة إضافية من قوائم املسائل قبـل اإل        ٤٠تقارير إضافية للدول األطراف، واعتماد      

 شهر عمـل يف     ٢٨ أسبوع عمل خالل فترة السنتني، أي        ١١٢ - قضية فردية إضافية     ٢٠و
  .فترة السنتني
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 ١ ٠٢١ ٩٥٠وتبلغ قيمة االحتياجات املذكورة أعاله فيما يتصل جبلسات اللجنة اإلضافية             -١٢
 وهذه االحتياجات جديدة، وليست مدرجة يف     . دوالر سنوياً كما هو مبني يف اجلدول أدناه       

ولذا، سوف يلزم رصد خمصصات إضـافية      . ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     
، فسوف ُتدرج يف امليزانية     ٢٠١٤أما عن احتياجات عام     . ٢٠١٣للتكاليف املتصلة هبا لعام     

  .الربناجمية املقترحة لفترة السنتني املقبلة
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

   ، حقوق اإلنسان٢٤ب  البا-أوالً

 ٨٢ ١٠٠ ٨٢ ١٠٠ )السنة/ يوما١٤ً(بدل يومي إضايف لألعضاء 

 ٢١٥ ٢٥٠ ٢١٥ ٢٥٠ السنة/ شهرا١٤ًملدة ) ٣-ف(االحتياجات من املوظفني 

   ، شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات٢ الباب - ثانياً

 ٧١٨ ٣٠٠ ٧١٨ ٣٠٠ خدمة االجتماعات والترمجة الشفوية والوثائق

    هاء، مكتب خدمات الدعم املشتركة٢٩ الباب -ثالثاً

 ٦ ٣٠٠ ٦ ٣٠٠ خدمات الدعم

 ١ ٠٢١ ٩٥٠ ١ ٠٢١ ٩٥٠ اجملموع الكلي

وسوف تقدم معلومات تفصيلية إضافية عندما تنظر اللجنة الثالثة للجمعية العامة يف              -١٣
  .تقرير جلنة مكافحة التعذيب
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  املرفق العاشر

وافقة اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني       قرار اللجنة طلب م       
  ٢٠١٤ و٢٠١٣على وقت اجتماعات إضايف يف عامي 

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١
اعتمدت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واألربعني، قراراً بطلب احلصول مـن اجلمعيـة               -١

ماع ملدة أسـبوع  العامة يف دورهتا اخلامسة والستني على موافقتها على أن تأذن للجنة باالجت  
، بواقع أسبوع إضايف جللـسات كـل مـن    ٢٠١٢ و٢٠١١إضايف يف كل دورة يف عامي       

/ مايو وتشرين الثـاين   /، ويف أيار  ٢٠١١نوفمرب  /مايو وتشرين الثاين  /الدورات املقررة يف أيار   
 ٦٥/٢٠٤وقد منحت اجلمعية العامة يف قرارهـا        . ، مبا جمموعه أربعة أسابيع    ٢٠١٢نوفمرب  
  . على أساس مؤقت، على وقت االجتماع اإلضايف املطلوب للجنةموافقتها،

دورتان من  (ومن مث، تتمتع اللجنة حالياً باحلق يف مثانية أسابيع من وقت االجتماع               -٢
  .بناء على قرار اجلمعية العامة املذكور أعاله) أربعة أسابيع

عتمد مقرراً تطلب فيـه     وقد قررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني احلالية، أن ت           -٣
إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني أن تأذن للجنة مبواصلة االجتماع ملدة أسـبوع               

، بواقع أسبوع إضايف واحد جللسات كل من        ٢٠١٤ و ٢٠١٣إضايف يف كل دورة يف عامي       
/ ن الثـاين  مايو وتشري /، ويف أيار  ٢٠١٣نوفمرب  /مايو وتشرين الثاين  /الدورات املقررة يف أيار   

  .، أي ما جمموعه أربعة أسابيع٢٠١٤نوفمرب 
فإذا حصل هذا الطلب مبنح وقت االجتماع اإلضايف على املوافقة، فـسوف يتـيح                -٤

للجنة أن تواصل النظر يف تقريرين إضافيني يف الدورة الواحدة، كحد أدىن، أي مثانية تقارير               
تواصل النظر يف مخسة شـكاوى      ؛ كما سيتيح للجنة أن      )٢٠١٤-٢٠١٣(يف فترة السنتني    

؛ )٢٠١٤-٢٠١٣(أفراد إضافية يف الدورة الواحدة، أي عشرين شكوى يف فترة الـسنتني             
 قـوائم  ١٠كما سيتيح أخرياً للجنة أن تواصل إجراء اإلبالغ االختياري، فتعتمـد بـذلك           

ـ     ٤٠إضافية يف املتوسط قبل اإلبالغ يف الدورة الواحدة، أي           مسائل سنتني  قائمة يف فترة ال
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اإلجراء الناجح يتمثل يف إرسال قائمة مسائل            ). ٢٠١٤-٢٠١٣(

إىل الدول األطراف قبل تقدميها لتقاريرها إىل اللجنة، مما يساعد الدول األطراف على إعداد              
  .التقارير مبزيد من التركيز ويف الوقت املناسب، ويقلل وقت وتكلفة إجراء اإلبالغ

إجـراء  ) أ(مث فإن هذا الطلب يتصل صراحةً بإمكانية قيام اللجنـة مبواصـلة             ومن    -٥
خفض عـدد   ) ب(اإلبالغ االختياري الذي تساعد به الدول األطراف يف إعداد التقارير؛ و          
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خفض عدد شكاوى األفراد املتراكمة     ) ج(التقارير املتراكمة اليت مل ُينظر فيها بعد؛ وكذلك         
  . قضية١١٥ نة، وتبلغ حالياًاليت تنتظر العرض على اللج

 من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب ُعممت على أعـضاء           ٢٦وعمال باملادة     -٦
 ١البيـان الـشفوي املـؤرخ       (اللجنة اآلثار املترتبة على قرار اللجنة يف امليزانية الربناجميـة           

، يف دورهتا السابعة ومن مث، تطلب اللجنة إىل اجلمعية العامة أن توافق). ٢٠١٢يونيه /حزيران
والستني، على هذا الطلب وأن توفر الدعم املايل املناسب لتمكني اللجنة من االجتماع ملـدة               

  .٢٠١٤ و٢٠١٣أسبوع إضايف يف كل من دوراهتا يف عامي 
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  املرفق احلادي عشر

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١التقارير اليت تأخر تقدميها حىت     

  التقارير األولية  -ألف  
  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  لطرفالدولة ا

  ١٩٩٤أغسطس / آب١٦  أنتيغوا وبربودا  -١
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢  أندورا  -٢
  ٢٠١١يوليه / متوز٢٣  باكستان  -٣
  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٤  بنغالديش  -٤
  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٧  بوتسوانا  -٥
  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢  بوركينا فاسو  -٦
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١  تايلند  -٧
  ٢٠٠٤مايو / أيار١٦   ليشيت-تيمور   -٨
  ١٩٩٣يوليه / متوز٣  الرأس األخضر  -٩
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٧  سان مارينو  -١٠
  ٢٠٠٢أغسطس / آب٣٠  سانت فنسنت وجز غرينادين  -١١
  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥  سوازيلند  -١٢
  ٢٠٠٢يو ما/ أيار٢٥  سرياليون  -١٣
  ١٩٩٣يونيه / حزيران٣  سيشيل  -١٤
  ١٩٩١فرباير / شباط٢٢  الصومال  -١٥
  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٨  غينيا  -١٦
  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٦  غينيا االستوائية  -١٧
  ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٥  الكرسي الرسويل  -١٨
  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٦  كوت ديفوار  -١٩
  ٢٠٠٤أغسطس / آب٣٠  الكونغو  -٢٠
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣  لبنان  -٢١
  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٢  ليبرييا  -٢٢
 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١١  ليسوتو  -٢٣
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  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  لطرفالدولة ا
  ٢٠٠٠مارس / آذار٢٧  مايل  -٢٤
  ١٩٩٧يوليه / متوز١٠  مالوي  -٢٥
  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠  ملديف  -٢٦
  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٤  موزامبيق  -٢٧
  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣  النيجر  -٢٨
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨  نيجرييا  -٢٩

  التقارير الدورية  - باء  
  التاريخ املنقح   التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  التقارير  الدولة الطرف
    ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥  السادس  االحتاد الروسي

  الثاين  إثيوبيا
  الثالث
  الرابع

  اخلامس

  ١٩٩٩أبريل /سان ني١٢
  ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٢
  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٢
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٢

 ]٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩[

 ]٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠[  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٤  الرابع  أذربيجان
  اخلامس  األرجنتني

  السادس
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

  ]٢٠٠٨ يونيه/ حزيران٢٥[
  ]٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥[

  الثالث  األردن
  الرابع

  اخلامس

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٢
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢

  ]٢٠١٤مايو / أيار١٤[

  الرابع  أرمينيا
  اخلامس

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٢
 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٢

  ]٢٠١٦يونيه / حزيران١[

 ]٢٠١٣نوفمرب / كانون الثاين٢٣[  ٢٠٠٨نوفمرب / كانون الثاين١٩  السادس  إسبانيا
  الرابع  أستراليا

  اخلامس
  السادس

  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٦
  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٦

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠[

  ]٢٠١٣مايو / أيار١٥[  ٢٠٠٨نوفمرب / كانون الثاين١  اخلامس  إسرائيل
  الثاين  أفغانستان

  الثالث
  الرابع

  اخلامس
  السادس

  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٥
  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

  



A/67/44 

GE.12-44490 346 

  التاريخ املنقح   التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  التقارير  الدولة الطرف
  الثالث  ألبانيا

  الرابع
  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٩
  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٩

  ]٢٠١٦يونيه / حزيران١[

    ٢٠١١يونيه / حزيران٩  اخلامس  
  الثاين  أنتيغوا بربودا

  الثالث
  الرابع

  اخلامس

  ١٩٩٨أغسطس / آب١٧
  ٢٠٠٢أغسطس / آب١٧
  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٧
  ٢٠١٠أغسطس / آب١٧

  

   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٢  الثاين  أندورا
  الثالث  إندونيسيا

  الرابع
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٧
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٧

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠[

  الثالث  أوروغواي
  الرابع

  اخلامس
  السادس

  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

  

   ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٨  اخلامس  أوزباكستان
  الثاين  أوغندا

  الثالث
  الرابع

  اخلامس
  السادس

  ١٩٩٢يونيه /ان حزير٢٥
  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

  ]٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥[

  السادس  أوكرانيا
  السابع

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٥

  ]٢٠١١يونيه / حزيران٣٠[

 ]٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥[ ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣٠  السادس  أملانيا
  الثاين  آيرلندا

  الثالث
  ٢٠٠٧مايو / أيار١١
  ٢٠١١مايو / أيار١١

  ]٢٠١٥يونيه / حزيران٣[

  ]٢٠١١يونيه / حزيران٣٠[  ٢٠١٠فرباير / شباط١١  السادس  إيطاليا
 ]٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥[  ٢٠١١أبريل / نيسان١٠  السابع  باراغواي
  الثاين  البحرين

  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤
  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤
  ٢٠١١أبريل / نيسان٤

  ]٢٠٠٧أبريل / نيسان٤[
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  التاريخ املنقح   التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  التقارير  الدولة الطرف
  الثاين  الربازيل

  الثالث
  الرابع

  اخلامس
  السادس

  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٧
  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٧
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٧
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧
 ٢٠١٠توبر أك/ تشرين األول٢٧

  

 ]٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣٠[  ٢٠١٠مارس / آذار١٠  السادس  الربتغال
 ]٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١[  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٥  الثالث  بلجيكا
  الثاين  بليز

  الثالث
  الرابع

  اخلامس
  السادس

  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٥
  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٤يه يون/ حزيران٢٥
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

  

  الثاين  بنغالديش
  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٤
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٤
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤

  

  الرابع  بنما
  اخلامس
  السادس

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢
  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢

  

  الثالث  بنن
  الرابع
  امساخل

  ٢٠٠١أبريل / نيسان١٠
  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٠
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٠

 ]٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣٠[

  الثاين  بوتسوانا
  الثالث

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٧
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٧

  

  الثاين  بوركينا فاسو
  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠٤فرباير / شباط٢
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢
  ٢٠١٢ فرباير/ شباط٢

  

  الثالث  بوروندي
  الرابع

  اخلامس

  ٢٠٠٢مارس / آذار١٩
  ٢٠٠٦مارس / آذار١٩
  ٢٠١٠مارس / آذار١٩

  

 املتعددة -دولة (بوليفيا 
  )القوميات

  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠٨مايو / أيار١١
  ٢٠١٢مايو / أيار١١

  

  اخلامس  بيالروس
  السادس

  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

 ]٢٠١٥نوفمرب /ثاين تشرين ال٢٥[
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  التاريخ املنقح   التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  التقارير  الدولة الطرف
  الثاين  تركمانستان

  الثالث
  ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٤
  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤

  ]٢٠١٥يونيه / حزيران٣[

  الرابع  تركيا
  اخلامس
  السادس

  ٢٠٠١أغسطس / آب٣١
  ٢٠٠٥أغسطس / آب٣١
  ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١

 ]٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩[

  الثاين  تشاد
  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠٠يوليه / متوز٩
  ٢٠٠٤يوليه / متوز٩
  ٢٠٠٨يوليه / متوز٩

  ]٢٠١٣مايو / أيار١٥[

  الثالث  توغو
  الرابع

  اخلامس
  السادس

 ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٧
 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٧
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٧

  

  الرابع  تونس
  اخلامس
  السادس

  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٢
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٢

  

  الثاين   ليشيت-تيمور 
  الثالث

  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦
  ٢٠١٢مايو / أيار١٦

  

 ]٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١[  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  الثاين  اجلبل األسود
  الرابع  اجلزائر

  اخلامس
  السادس

  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١١
 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٢٠[

  ]٢٠١٤مايو / أيار١٤[  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨  الثاين  اجلمهورية العربية السورية
  الثالث  مجهورية كوريا

  الرابع
  اخلامس

  ٢٠٠٤فرباير / شباط٧
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٧
  ٢٠١٢فرباير / شباط٧

  ]٢٠١٢اير فرب/ شباط٧[

  الثاين  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠١أبريل / نيسان١٦
  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٦
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦

  ]٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦[
  ]٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦[
  ]٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦[

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
  السابقة

  الثالث
  الرابع

  اخلامس

  ٢٠٠٣يناير /اينكانون الث١١
  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين١١
  ٢٠١١يناير /كانون الثاين١١

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠[

  الثالث  مجهورية مولدوفا
  الرابع

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٧

 ]٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠[
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  التاريخ املنقح   التاريخ احملدد لتقدمي التقرير  التقارير  الدولة الطرف
  الثاين  جنوب أفريقيا

  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠٤ناير ي/ كانون الثاين٩
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٩

 ]٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١[

  الرابع  جورجيا
  اخلامس

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٧
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٧

 ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٤[

  الثاين  جيبويت
  الثالث

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥
  ٢٠١١ديسمرب /ألول كانون ا٥

 ]٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥[

  الثاين  الرأس األخضر
  الثالث
  الرابع

  اخلامس

  ١٩٩٧يوليه / متوز٣
  ٢٠٠١يوليه / متوز٣
  ٢٠٠٥يوليه / متوز٣
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣

  

  الثاين  رومانيا
  الثالث
  الرابع

  اخلامس
  السادس

  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٦
  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٦
  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٦
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٦
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٦

  

  الثالث  زامبيا
  الرابع

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٦
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٦

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠[

   ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٧  الثاين  سان مارينو
سانت فنسنت وجزر 

  نغرينادي
  الثاين
  الثالث

  ٢٠٠٦أغسطس / آب٣٠
  ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠

  

 ]٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥[  ٢٠١١فرباير / شباط١  اخلامس  سري النكا
  الثالث  السلفادور

  الرابع
  ٢٠٠٥يوليه / متوز١٦
  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٦

 ]٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠[

  الثالث  سلوفاكيا
  الرابع

  اخلامس

  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٧
  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٧
  ٢٠١٠مايو / أيار٢٧

  

  الرابع  سلوفينيا
  اخلامس

  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤
  ٢٠١٠أغسطس / آب١٤

  ]٢٠١٥يونيه / حزيران٣[

  الرابع  السنغال
  اخلامس
  السادس

  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

  

    ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٥  الثاين  سوازيلند
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  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠[  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٥  السابع  سويدال

  ]٢٠١٤مايو / أيار١٤[  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٥  السابع  سويسرا
  الثاين  سرياليون

  الثالث
  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥
  ٢٠١٠مايو / أيار٢٥

  

  الثاين  سيشيل
  الثالث
  الرابع

  اخلامس

  ١٩٩٧يونيه / حزيران٣
  ٢٠٠١يونيه / حزيران٣
  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣

  

  ]٢٠١٣مايو / أيار١٥[ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩  السادس  شيلي
  الثاين  صربيا

  الثالث
  ٢٠٠٦أبريل / نيسان١١
  ٢٠١٠أبريل / نيسان١١

 ]٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١[

  الثاين  الصومال
  الثالث
  الرابع

  اخلامس
  السادس

  ١٩٩٥فرباير / شباط٢٢
  ١٩٩٩فرباير / شباط٢٢
  ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٢
  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٢
  ٢٠١١فرباير / شباط٢٢

  

الصني، مبا يف ذلك منطقـة      
هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة     
  ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة

  اخلامس
  السادس

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢

 ]٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١[

  الثالث  كستانطاجي
  الرابع

  اخلامس

  ٢٠٠٤فرباير / شباط٩
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٩
  ٢٠١٢فرباير / شباط٩

  

  الثاين  غابون
  الثالث

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٧
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٧

  

  الثاين  غانا
  الثالث

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٦
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦

  ]٢٠١٥يونيه / حزيران٣[

  الثاين  اناغي
  الثالث
  الرابع

  اخلامس
  السادس

  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٧
  ١٩٩٧يونيه / حزيران١٧
  ٢٠٠١يونيه / حزيران١٧
  ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧
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  الثاين  غينيا

  الثالث
  الرابع

  اخلامس
  السادس

  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٨
  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٨
  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٨
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٨

  

    ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٦  الثاين  غينيا االستوائية
  الثالث  الفلبني

  الرابع
  اخلامس
  السادس

  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

  ]٢٠١٣مايو / أيار١٥[

  الرابع  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  اخلامس

  ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٠
  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٠

  

  الرابع  قربص
  اخلامس

  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٦
  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٦

  

  الثالث  قطر
  الرابع

  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٠
  ٢٠١٢فرباير / شباط١٠

  

  الثالث  قريغيزستان
  الرابع

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٤

  

  الثالث  كازاخستان
  الرابع

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٥

 ]٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١[

  ]٢٠١٤مايو / أيار١٤[  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥  اخلامس  الكامريون
  الثاين  الكرسي الرسويل

  الثالث
  ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٥
  ٢٠١١يوليه / متوز٢٥

  

  الرابع  ياكروات
  اخلامس

  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٧
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٧

  ]٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٧[
 ]٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٧[

  الثالث  كمبوديا
  الرابع

  اخلامس

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٣
  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٣
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣

 ]٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩[

  الثالث  كوبا
  الرابع

  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٥
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٥

  ]٢٠١٦يونيه / حزيران١[

  الثاين  كوت ديفوار
  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٦
  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٦
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٦
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  الثالث  كوستاريكا

  الرابع
  اخلامس

 ٢٠٠٢ديسمرب /ول كانون األ١٠
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٠
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠[

  اخلامس  كولومبيا
  السادس

  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٦
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦

 ]٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠[

    ٢٠٠٨أغسطس / آب٣٠  الثاين  الكونغو
  الثالث  الكويت

  الرابع
  ٢٠٠٥أبريل /نيسان ٦
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٦

  ]٢٠١٥يونيه / حزيران٣[

  الثاين  لبنان
  الثالث

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣

  

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٢  الثاين  ليربيا
  الرابع  ليبيا

  اخلامس
  السادس

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٤
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٤

  

  الثالث  ليتوانيا
  الرابع

  ٢٠٠٥مارس / آذار٢
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢

 ]٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١[

  الرابع  ليختنشتاين
  اخلامس
  السادس

  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١

  ]٢٠١٤مايو / أيار١٤[

  الثاين  ليسوتو
  الثالث

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٢

  

  الثالث  مالطة
  الرابع

  اخلامس
  السادس

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٢
  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٢
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٢
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢

 ]٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٣١[

  الثاين  مايل
  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠٤مارس /ذار آ٢٧
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٧

  

 ]٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥[  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٣  الثاين  مدغشقر
  اخلامس  مصر

  السادس
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

  

 ]٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥[  ٢٠١٠يوليه / متوز٢١  اخلامس  املغرب
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  الثاين  مالوي

  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠١يوليه / متوز١٠
  ٢٠٠٥يوليه / متوز١٠
  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠

  

    ٢٠٠٩مايو / أيار٢٠  الثاين  ملديف
  الثاين  اململكة العربية السعودية

  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢١

  

تحـدة لربيطانيـا    اململكة امل 
   الشماليةوآيرلنداالعظمى 

    ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٦  السادس

  الثاين  منغوليا
  الثالث

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣
  ٢٠١١فرباير / شباط٢٣

 ]٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩[

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٧  الثاين  موريتانيا
  الرابع  موريشيوس

  اخلامس
  ٢٠٠٦ر يناي/ كانون الثاين٧
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٧

  ]٢٠١٥يونيه / حزيران٣[

  الثاين  موزامبيق
  الثالث

  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٤
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٤

  

  الثاين  ناميبيا
  الثالث
  الرابع

  اخلامس

 ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٧
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٧
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧
 ٢٠١١ديسمرب /انون األول ك١٧

  

  ]٢٠١٤مايو / أيار١٤[  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧  السادس  النمسا
  الثالث  نيبال

  الرابع
  اخلامس

  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٢
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٢
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢

  ]٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢[
  ]٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢[
  ]٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢[

  الثاين  النيجر
  ثالثال

  الرابع

  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣

  

  الثاين  نيجرييا
  الثالث

  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨

  

  ]٢٠١٣مايو / أيار١٥[  ٢٠١٠أغسطس / آب٤  الثاين  نيكاراغوا
  ]٢٠١٣مايو / أيار١٥[  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٨  السادس  نيوزيلندا
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  الثاين  هندوراس

  الثالث
  الرابع

  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٣

  ]٢٠١٣مايو / أيار١٥[

  اخلامس  هنغاريا
  السادس

  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

 ]٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١[
 ]٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١[

 ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٩[  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٩  اخلامس  الواليات املتحدة األمريكية
    ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩  الثالث  اليابان
  الثالث  اليمن

  الرابع
  اخلامس

  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٤
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٤
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤

  ]٢٠١٤مايو /ر أيا١٤[
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  املرفق الثاين عشر

اليت نظرت فيها اللجنة     املقررون القطريون املعنيون بتقارير الدول األطراف         
  )األجبديترتيب الحبسب (السابعة واألربعني والثامنة واألربعني يف دورتيها 

  السابعة واألربعونالدورة   -ألف  
  ٢املقرر   ١املقرر   التقرير
  أملانيا

)CAT/C/DEU/5( 
  السيدة كليوباس  السيد غرومسان

  باراغواي
)CAT/C/PRY/4-6(  

  السيدة سفّياس  السيد مارينيو

  بلغاريا
)CAT/C/BGR/4-5(  

  السيد وانغ  السيدة كليوباس

  بيالروس
)CAT/C/BLR/4( 

  السيدة سفّياس  السيدة غاير

  جيبويت
)CAT/C/DJI/1( 

  السيد غرومسان  السيد بروين

  سري النكا
)CAT/C/LKA/3-4(  

  السيدة غاير  السيد بروين

  مدغشقر
)CAT/C/MDG/1(  

  السيد غاي  السيدة بلمري

  املغرب
)CAT/C/MAR/4(  

  السيد غرومسان  السيد غاي

  الدورة الثامنة واألربعون  - باء  
  ٢املقرر   ١املقرر   التقرير
  أرمينيا

)CAT/C/ARM/3( 
  السيد وانغ  السيدة غاير

  ألبانيا
)CAT/C/ALB/2(  

  السيد غاي  انالسيد غرومس



A/67/44 

GE.12-44490 356 

  اجلمهورية التشيكية
)CAT/C/CZE/4-5(  

  السيد وانغ  السيد غرومسان

  رواندا
)CAT/C/RWA/1(  

  السيدة سفّياس  السيد بروين

  كندا
)CAT/C/CAN/6(  

  السيدة بلمري  السيد بروين

  كوبا
)CAT/C/CUB/2(  

  السيدة سفّياس  السيد مارينيو

  اليونان
)CAT/C/GRC/5-6(  

  لسيدة بلمريا  السيدة سفّياس
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  املرفق الثالث عشر

 مبوجـب   نيبـال التقرير الذي اعتمدته جلنة مناهضة التعذيب بـشأن             
   من االتفاقية، وتعليقات الدولة الطرف ومالحظاهتا٢٠ املادة

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

مـن   ٢٠مبوجب املادة   نيبال  التقرير الذي اعتمدته جلنة مناهضة التعذيب بشأن          - ١اجلزء   
  )٢٠١١يونيه / حزيران٣ - مايو/ أيار٩(االتفاقية يف دورهتا السادسة واألربعني 

  ٣٥٨  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣٥٨  ١٤-٣  ........................................................تطورات اإلجراءات  - ثانياً  
  ٣٦٢  ١٦-١٥  ...........................................................معلومات أساسية  - ثالثاً  
  ٣٦٣  ٩٦-١٧  ...........................................................التعذيب يف نيبال  - رابعاً  

املتعلق ببدء إجراء التحقيق مبوجب   على قرار اللجنة    رداً  مالحظات نيبال     - ألف     
  ٣٦٣  ٤٠-١٨  .........................................................٢٠املادة 

كومية، احلنظمات غري   املاملعلومات الواردة من مصادر األمم املتحدة، و        -  باء     
  ٣٧٠  ٩٦-٤١  ..................................دولية حلقوق اإلنسانالؤسسات املو

  ٣٧٠  ٧١-٤١  ..................ممارسة التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء  -١         
  ٣٨٢  ٩٦-٧٢  ..........................................باإلفالت من العقا  -٢         

  ٣٩٢  ١١٠-٩٧  ................................................. اللجنة وتوصياهتااستنتاجات  - خامساً  
  ٣٩٩  ١٣٠-١١١  .............٢٠١١أغسطس / آب٨املقدمة من نيبال يف واملالحظات التعليقات   - ٢اجلزء   
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  ١اجلزء     
 مبوجـب   نيبـال التقرير الذي اعتمدته جلنة مناهضة التعذيب بـشأن             

 ٣ -مايو / أيار٩(واألربعني يف دورهتا السادسة   من االتفاقية٢٠ املادة
  )٢٠١١يونيه /حزيران

  مقدمة  -أوالً  
ضروب املعاملة أو العقوبـة      من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من        ٢٠وفقاً للمادة     -١

جلنة مناهـضة   إذا تلقت   ،  ")االتفاقية"ب ُيشار إليها فيما يلي      (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
 أهنا تتضمن دالئل هلا      هلا  يبدو ا هبا  معلومات موثوق  ")اللجنة"ب ا يلي   ُيشار إليها فيم  (التعذيب  

 ميارس على حنو منظم يف أراضى دولة طرف، تدعو اللجنـة            أساس قوى تشري إىل أن تعذيباً     
تقـدمي   إىل    هلذه الغايـة   حتقيقاًوالدولة الطرف املعنية إىل التعاون يف دراسة هذه املعلومات،          

وقد تقرر اللجنة بعد ذلك تعيني واحـد أو أكثـر مـن             . وماتمالحظات بصدد تلك املعل   
أعضائها إلجراء حتقيق سري قد يشمل، مبوافقة اللجنة، القيام بزيارة إىل الدولـة الطـرف               

وتكون اإلجراءات اليت تضطلع هبا اللجنة يف إطار هذه العمليات سرية وُيلتمس تعاون         . املعنية
هاء اإلجراءات، قد تقرر اللجنة، بالتشاور مع الدولة        وبعد انت . الدولة الطرف يف كل املراحل    

الطرف املعنية، إدراج تقرير موجز عن النتائج يف تقرير اللجنة السنوي إىل الدول األطراف يف          
االتفاقية وإىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، فضالً عن نشر هذا التقرير وردود الدولة الطرف،     

   .إذا اُتفق معها على هذا األمر
ومل تعلن، وقت تـصديقها  . ١٩٩١مايو / أيا١٤لقد انضمت نيبال إىل االتفاقية يف       -٢

 مـن االتفاقيـة،    ٢٠على االتفاقية، عدم اعترافها باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادة           
وعليه، يـصبح اإلجـراء     .  من االتفاقية  ٢٨حيث كان بإمكاهنا أن تفعل ذلك عمالً باملادة         

 . منطبقاً على نيبال٢٠مبوجب املادة 

  تطورات اإلجراءات  -ثانياً  
أعربت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية على التقرير الدوري الثاين لنيبال، الذي اعتمدته              -٣

 عن قلقهـا    )١(٢٠٠٥نوفمرب  /اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني اليت ُعقدت يف تشرين الثاين         
ب، واملناخ السائد املتسم باإلفالت من العقاب بالنـسبة         البالغ إزاء مزاعم انتشار ممارسة التعذي     

  . ملرتكيب جرائم التعذيب، وافتقار القوانني احمللية ألحكام قانونية جتعل من التعذيب جرمية
__________ 

)١( CAT/C/NPL/CO/2 ٢٥ و٢٤ و١٣ و١٢، الفقرات. 
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القلق الشديد إزاء الكم اهلائل من التقارير املتسقة واملوثوقـة          " وأعربت اللجنة عن      -٤
عاملة على أيدي املوظفني املعنيني بإنفـاذ القـوانني،          التعذيب وسوء امل   ةبشأن انتشار ممارس  

وخباصة اجليش امللكي النيبايل والشرطة املسلحة، وعدم وجود تدابري تكفل احلماية الفعالـة             
اللجوء على نطاق واسع لالحتجاز رهـن     "وشعرت اللجنة بالقلق إزاء     ". جلميع أفراد اجملتمع  

ازدراء أفراد قوات األمن لألوامر الـصادرة عـن         " و )٢(" يوماً ١٥احملاكمة ملدة قد تصل إىل      
بانزعاج شديد إزاء املزاعم املتواترة واملوثوقـة      "وشعرت اللجنة   . )٣("احملاكم بعدم االمتثال هلا   

وأوصـت  . )٤("املتعلقة بتكرار استخدام قوات األمن لوسائل حتقيق حمظورة مبوجب االتفاقية         
سة التعذيب وأن تتخذ تدابري فعلية حلظـر هـذه          تدين علناً ممار  "اللجنة الدولة الطرف بأن     

أن تتخذ تدابري، حبسب احلاجـة،      "و" األفعال على مجيع األراضي اخلاضعة لواليتها القضائية      
 . )٥("حلماية مجيع أفراد اجملتمع من أفعال التعذيب

املناخ السائد املتسم باإلفالت من العقاب بالنـسبة        "كما شعرت اللجنة بالقلق إزاء        -٥
رتكيب أفعال التعذيب وسوء املعاملة، وإزاء تواتر االدعاءات املتعلقة حباالت االعتقـال دون             مل

، "أوامر توقيف، واإلعدام خارج نطاق القضاء، والوفيات أثناء االحتجاز وحاالت االختفاء          
عدم وجود هيئة مستقلة قادرة على التحقيـق يف أفعـال           "فضالً عما يساورها من قلق إزاء       

، ولذلك أوصت اللجنة    "سوء املعاملة اليت يرتكبها موظفون معنيون بإنفاذ القوانني       التعذيب و 
لبس فيها تدين أفعال التعذيب وسوء املعاملة اليت         توجه رسالة واضحة ال   "الدولة الطرف بأن    

تتخذ تدابري  "، وأن   "يتعرض هلا أي شخص أو جمموعة يف األراضي اخلاضعة لواليتها القضائية          
رية وقضائية فعالة للتحقيق السريع يف كل مزاعم االحتجاز بدون أمر قـضائي،             تشريعية وإدا 

ويف حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء والوفيات أثناء االحتجـاز وحـاالت االختفـاء،         
إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق يف أفعـال التعـذيب   "، باإلضافة إىل "ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم  
 ".  موظفون معنيون بإنفاذ القانونوسوء املعاملة اليت يرتكبها

من قـانون   ) أ(٢تعريف التعذيب الوارد يف املادة      "وشعرت اللجنة بالقلق أيضاً إزاء        -٦
، وعدم نص القانون احمللي احلايل على أن التعذيب هو          ١٩٩٦ التعويض املتعلق بالتعذيب لعام   

 من اتفاقية   ١تعريف املادة   شى مع   اتتم  ال أحكام مشروع القانون اجلنائي   أن  جرمية جنائية، و  
أن تعتمد تـشريعات حمليـة      "لدولة الطرف   وأوصت اللجنة بأنه ينبغي ل    ". مناهضة التعذيب 

تكفل اعتبار أفعال التعذيب، مبا يف ذلك حماولة ممارسة التعـذيب والتواطـؤ يف ممارسـته                
رتكبة، وأن  واملشاركة فيه، جرائم جنائية ُيعاقب عليها بشكل يتناسب مع خطورة اجلرمية امل           

 متوافقـاً  وجعله ١٩٩٦تنظر يف اختاذ إجراءات لتعديل قانون التعويض املتعلق بالتعذيب لعام  
__________ 

 ).ب(١٤املرجع نفسه، الفقرة  )٢(
  .١٦ نفسه، الفقرة املرجع )٣(
  .٢٠املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
  .١٣املرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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ويتعني على الدولة الطرف أن     . مع مجيع عناصر تعريف التعذيب املنصوص عليها يف االتفاقية        
فق مع يتتعريف للتعذيب اجتهادات قضائية حتيل إىل تقدم معلومات إىل اللجنة عما صدر من     

  ." من االتفاقية١ما هو منصوص عليه يف املادة 

وقام املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية               -٧
بزيارة نيبـال   ") املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب    "ب ُيشار إليه الحقاً    (أو الالإنسانية أو املهينة     

التعـذيب ُيمـارس    "وخلص عقب الزيارة إىل استنتاجات منها أن        ،  ٢٠٠٥سبتمرب  /يف أيلول 
وعـادة  . بصورة منهجية من ِقبل رجال الشرطة والشرطة املسلحة واجليش امللكـي النيبـايل            

أن القاعدة هـي     كما. ُيصرف النظر عن الضمانات القانونية، وهي بال قيمة يف واقع األمر           ما
م التعذيب، وبالتايل ُيترك ضحايا التعذيب وأسـرهم        اإلفالت من العقاب بالنسبة ملرتكيب جرائ     

 .)٦("دون وسيلة انتصاف مالئمة وال حيصلون على التعويضات وإعادة التأهيل

وعالوة على ذلك، نظرت اللجنة خالل جلسات خاصة ُعقدت يف إطـار دورهتـا      -٨
ـ     ٢٠٠٦نوفمرب  /السابعة والثالثني يف تشرين الثاين     ة املنهجيـة   ، يف معلومات تتعلق باملمارس

واتضح للجنة أن هذه املعلومات اليت قُدمت  . للتعذيب يف نيبال قدمتها منظمات غري حكومية      
 من االتفاقية هي معلومات موثوقة وتتضمن مؤشرات قائمـة علـى            ٢٠إليها مبوجب املادة    

 مـن   ١وعمـالً بـالفقرة     . أسس سليمة تفيد عن ممارسة التعذيب بصورة منهجية يف نيبال         
، قررت اللجنة دعوة الدولـة      )٧( من النظام الداخلي للجنة    ٨٢ من االتفاقية واملادة     ٢٠ املادة

 ٥الطرف إىل التعاون يف حبث هذه املعلومات، وقد أُرسلت نسخة منها إىل الدولة الطرف يف 
 ٣٠، وطلبت منها تقدمي تعليقاهتا هبـذا الـشأن إىل اللجنـة حبلـول               ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
 . ٢٠٠٧أبريل /نيسان

، أفادت البعثة الدائمة لنيبال باستالم طلـب اللجنـة          ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٩ويف    -٩
بيـد أن الدولـة الطـرف       . باحلصول على تعليقات على املعلومات اليت قُدمت إليها        املتعلق

وبعثت اللجنـة   .  وفقاً لطلب اللجنة   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠تقدم هذه املعلومات حبلول      مل
/  كـانون الثـاين    ١٥ و ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٦الدولة الطرف يف    رسالتني تذكرييتني إىل    

، اجتمع رئيس اللجنة باملمثـل الـدائم        ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ ويف. ٢٠٠٩ يناير
 . لنيبال يف جنيف ملناقشة هذه املسألة

، بعثت نيبال مالحظاهتا إىل اللجنة وطلبت منها وقـف         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ويف    -١٠
وذكرت الدولة الطرف يف مالحظاهتا أن التقارير اليت استند إليها قرار اللجنة . رياإلجراء الس 

املتعلق بإجراء حتقيق سري هي تقارير متفرقة تصف الوضع خالل فترة الرتاع وكان هـدفها               
مساندة محلة موجهة ضد نيبال كان الغرض منها يتجاوز مسألة محايـة وتعزيـز حقـوق                

__________ 

ناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية             تقرير املقرر اخلاص املعين مب     )٦(
  .٣١، الفقرة ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٩املؤرخ ) E/CN.4/2006/6/Add.5(، مانفريد نواك املهينة أو

)٧( CAT/C/3/Rev.5.  
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ف انتباه اللجنة إىل التحوالت السريعة والدينامية اليت حدثت يف          ولفتت الدولة الطر  . اإلنسان
نيبال عقب انتهاء الرتاع، والتزام الدولة الطرف القوي بالتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان            

وقـد  . واعتماد التدابري التشريعية واحلكومية الالزمة من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب      
 اجتماعات خاصة عقـدهتا يف إطـار دورتيهـا الثانيـة     حبثت اللجنة هذه املعلومات خالل  

  . واألربعني والثالثة واألربعني
وقررت اللجنة، بالنظر إىل كافة املعلومات املعروضة عليها، إجراء حتقيق سري عمالً              -١١

 من االتفاقية وعّينت فيليس غايري ولـويس غـاييغوس شـرييبوغا            ٢٠ من املادة    ٢بالفقرة  
، أحالت اللجنة هذا القـرار إىل       ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠يف  : ةلالضطالع هبذه املهم  

، إىل التعاون مـع اللجنـة يف إجـراء          ٢٠ من املادة    ٣الدولة الطرف ودعتها، وفقاً للفقرة      
لزيارة األعـضاء   ) ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٥ و ١بني  (التحقيق، فضالً عن اقتراح تواريخ حمددة       

، أحالت اللجنة إىل البعثة الدائمة ٢٠١٠فرباير / شباط١٥ويف . الذين عينتهم اللجنة إىل نيبال   
 ٩ويف مذكرة شفهية مؤرخة     .  من االتفاقية  ٢٠املبادئ العامة الناظمة للزيارات مبوجب املادة       

تستطيع يف الوقت الـراهن      السلطات املعنية ال  "، أبلغت نيبال اللجنة بأن      ٢٠١٠مارس  /آذار
جنة بغرض إجراء التحقيق، نظراً لعملية الـسالم اجلاريـة يف           استقبال وفد اخلرباء التابعني لل    

سيما أن احلكومة ينصب تركيزها على إصدار الدستور الذي تتوىل إعداده اجلمعية             البلد، وال 
عزمهـا  "كما أكدت احلكومة للجنة     . )٨("وقد اقتربت املهلة احملددة لذلك    ،  ةالتأسيسية املنتخب 

وطلبت الدولة الطـرف    ". ح من احلوار والتعاون اهلادفني    على العمل معها بصورة لصيقة وبرو     
 ٣عقد اجتماع بني املمثل الدائم لنيبال يف جنيف ورئيس اللجنة، وقد ُعقد ذلك االجتماع يف                

  .٢٠١٠مايو /أيار

 ، قدمت منظمتان غري حكوميتني مها حمفل الدفاع       ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -١٢
- Advocacy Forum     اجلرب   ومجعية املساعدة على- REDRESS    إىل  )٩( املزيد من املعلومـات 

اللجنة بشأن مزاعم تتعلق باملمارسة املنهجية للتعذيب يف نيبال، وطلبتا من اللجنة دراسة حالة  
 من االتفاقية، وقد حبثت اللجنة هذه املعلومـات         ٢٠حقوق اإلنسان يف نيبال مبوجب املادة       

ويف تلك الدورة، قـررت  . لرابعة واألربعنيخالل اجتماعات خاصة عقدهتا يف إطار دورهتا ا    
اللجنة أيضاً مواصلة التماس تعاون الدولة الطرف ومواصلة احلوار معها لكي توافـق علـى               

، اجتمع رئيس اللجنة مرة ثانية مـع نائـب          ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٩ويف  . الزيارة املطلوبة 
 . املمثل الدائم لنيبال ملناقشة هذه املسألة

، قـررت  ٢٠١٠نـوفمرب   /رة الرابعة واألربعني للجنة، يف تشرين الثاين      وخالل الدو   -١٣
اللجنة، بالنظر إىل عدم جناح اجلهود املستمرة للحصول على موافقة الدولة الطـرف علـى               

__________ 

  .٢٠١٠مايو / أيار٢٨كان املوعد األقصى احملدد لصياغة الدستور يف البداية هو  )٨(
)٩( “Submission to the Committee against torture under article 20”, Advocacy Forum and REDRESS, 

5 March 2010. 
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الزيارة، إجراء التحقيق السري دون زيارة البلد وقيام األعضاء الذين عينتهم اللجنة بإعـداد              
 من االتفاقية وتقدميه إىل اللجنـة يف دورهتـا الـسادسة            ٢٠تقرير عن نيبال مبوجب املادة      

، أطلعت اللجنة الدولة الطرف على هذا القرار   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٨ويف  . واألربعني
وأكدت أنه جيوز لنيبال أن تقدم إىل اللجنة، يف أي مرحلة من مراحل اإلجـراءات، عمـالً                 

علومات ترى أهنا ذات صلة باملوضوع، من أجـل   من االتفاقية، أي م    ٢٠ من املاد    ٥بالفقرة  
 . التعاون مع اللجنة يف إجراء التحقيق

وتشري اللجنة إىل أنه، بالرغم من اجلهود العديدة اليت بذلتها حلث نيبال على التعاون                -١٤
، مل تقدم نيبال معلومات إال يف مناسـبة       ٢٠وإبداء تعليقات يف سياق التحقيق مبوجب املادة        

، ومل تستفد من الفرصة اليت أُتيحت هلا لتوضيح الوضع عن           ٢٠٠٩أبريل  / نيسان واحدة، يف 
طريق املوافقة على زيارة أعضاء اللجنة املكلفني بإجراء التحقيق الذي كان سيمكن اللجنـة              

 . من تشكيل رأيها بشأن حالة حقوق اإلنسان يف نيبال استناداً إىل مصادر معلومات مباشرة

  اسيةمعلومات أس  -ثالثاً  
بـني  رتاع دام عقداً من الزمن      ل ، أُبرم اتفاق سالم شامل وضع حداً      ٢٠٠٦يف عام     -١٥
االنتفاضة الشعبية املطالبة بالدميقراطية يف نيبـال،       واملاويني واحلكومة والنظام امللكي،      الثوار
واعُتمـد دسـتور    .  وشّرد اآلالف   شخص ١٣ ٠٠٠  أكثر من  حبياةى ذلك الرتاع    أودوقد  

. ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٠ وانُتخبت مجعية تأسيسية يف      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  انتقايل يف 
 على إهناء النظـام     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٨وصوتت اجلمعية يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف         

، ُشـكلت  ٢٠٠٨أغسطس /ويف آب.  عاماً وإنشاء مجهورية٢٣٩ امللكي يف نيبال الذي دام  
واهنارت احلكومـة االئتالفيـة يف      ). املاوي(شيوعي النيبايل   احلزب ال  حكومة جديدة بزعامة  

وُشكلت حكومة جديدة يف وقت الحق من ذات        .  واستقال رئيس الوزراء   ٢٠٠٩مايو  /أيار
، اسـتقال   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ويف  .  حزباً برئاسة احلزب الشيوعي    ٢٢الشهر ضمت   

 ٣ويف  . فيـة بـدون زعامـة     كومار نيبال، وترك احلكومـة االئتال      رئيس الوزراء ماداف  
. ، انُتخب جالناث كانال، رئيس احلزب الشيوعي، رئيساً جديدا للوزراء٢٠١١فرباير /شباط

      / إىل شـباط   ٢٠١٠يونيه  /نيبال حكومة فعلية خالل الفترة من حزيران       وبالتايل، مل تكن يف   
 . ٢٠١١فرباير 

ربملان ال -تشريعية  اليئة  هلابصورة شبه حصرية، بوصفها     التأسيسية  ركزت اجلمعية   و  -١٦
واعُتمد النظام الـداخلي للجمعيـة يف       . رخالل الفترة االنتقالية، على عملية صياغة الدستو      

وينص النظام الداخلي على    .  بعد مداوالت استغرقت ستة أشهر     ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين 
 .روع الدستور  إعداد مش  هي عضواً مسؤوليتها الرئيسية     ٦١تشكيل جلنة تأسيسية تتألف من      
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 لصياغة ٢٠١٠مايو /وهو أياراألويل املوعد النهائي وبعد إخفاق اجلمعية التأسيسية يف الوفاء ب
 . )١٠(٢٠١١مايو /الدستور اجلديد، ُمددت واليتها لسنة أخرى حىت أيار

 التعذيب يف نيبال  -رابعاً  

 ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٣يتناول تقرير اللجنة هذا رد الدولة الطـرف املـؤرخ             -١٧
واملعلومات الالحقة اليت قدمها ممثلو وفد نيبال خالل االجتماعات الثنائية املعقود مع رئـيس          

ويضع هذا التقرير يف االعتبار أيضاً التقرير الذي أعده املقرر اخلاص املعـين مبـسألة               . اللجنة
لـيت  التعذيب الذي كان يشغل هذا املنصب آنذاك، وهو السيد مانفريد نواك، عقب البعثة ا             

، وتقارير املتابعة اليت أعدها     ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦  إىل ١٠هبا إىل نيبال يف الفترة من        قام
 ٢٠١١مـارس   / آذار ٤الوالية، مبا يف ذلك التقرير الذي قدمه يف         من خلفوه يف االضطالع هبذه      

ات  كما يضع التقرير احلايل يف احلسبان املذكرات املقدمة من جه          .)١١(منديس. السيد خوان إ  
 ٢٥املتحدة يف سياق االستعراض الدوري الشامل املتعلـق بنيبـال يف   صاحبة مصلحة ومن األمم  

 واملعلومات املقدمة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛ وتقـارير      ؛٢٠١١يناير  /كانون الثاين 
 نيبال؛ ومذكرات املنظمات غري احلكومية، مبا فيها حمفـل         اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف    

واملركز املعين بضحايا التعـذيب يف نيبـال، واملركـز           ،الدفاع ومجعية املساعدة على اجلرب    
ويتنـاول  . اآلسيوي للموارد القانونية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية         

 .  إىل الوقت الراهن٢٠٠٧ تقرير اللجنة فترة التحقيق املمتدة من عام

لى قرار اللجنة املتعلق ببدء إجراء التحقيـق مبوجـب          مالحظات نيبال رداً ع     -ألف  
 ٢٠ املادة

، أي بعد سنتني مـن     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣أرسلت نيبال مالحظاهتا إىل اللجنة يف         -١٨
 . ٢٠دعوة اللجنة هلا إىل التعاون يف إطار إجراء التحقيق مبوجب املادة 

راء التحقيق السري مبوجـب     وحتتج الدولة الطرف بأن قرار اللجنة املتعلق ببدء إج          -١٩
 من االتفاقية يبدو أنه يستند إىل تقارير متفرقة ُنشرت أثناء فترة الـرتاع املـسلح،                ٢٠ املادة

وتـرى أن  . وقدمت الدولة الطرف تعليقات مستفيضة عليها إىل أصحاب املصلحة املعنـيني  
اية وتعزيز حقوق   معظم تلك التقارير ُنشر يف إطار محلة موجهة ضد نيبال تتجاوز برنامج مح            

ينبغي أن تؤدي تلك احلملة الدعائية إىل تضليل         وعليه، أكدت الدولة الطرف أنه ال     . اإلنسان
تشكل جزءاً من أي إجراء من جانب هيئات حقوق اإلنسان، لكي حتافظ هـذه        اللجنة وأال 

__________ 

اإلنسان وأنشطة مفوضيتها، مبا فيهـا    تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق            )١٠(
  . ٢٠٠٩مارس / آذار٣، )A/HRC/10/53(التعاون التقين، يف نيبال 

  ). A/HRC/16/52/Add.2(تقرير املتابعة املقدم من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب  )١١(
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لـك  اهليئات على مصداقية استقالهلا ونزاهتها وعدم خضوعها ألية تأثريات، سواء أن كان ذ      
منظمات دولية أو أفراد أو كيانات تدعي أهنا تعمل بالنيابة عن جهات             من جانب الدولة أو   

الطرف أن توضح عن طريق مالحظاهتا ما أحرزته من تقدم منذ            وكان هدف الدولة  . أخرى
  . نشر تلك التقارير

ت وبعد احلديث عن السياق السياسي يف نيبال، مبا يف ذلك عملية السالم اليت بـدأ                -٢٠
بالتوقيع على اتفاق سالم شامل، أوضحت الدولة الطرف أن توقف العمليات العدائيـة أدى              
إىل توقف االنتهاكات املتصلة بالصراع، مبا يف ذلك عمليات اإلعدام خارج نطاق القـضاء،              
واالحتجاز، والتعذيب وسوء املعاملة يف الثكنات العسكرية ألولئك الذين يشتبه يف انتمائهم            

. كما توقفت كل انتهاكات القانون اإلنساين الـدويل       .  الشيوعي النيبايل املاوي   إىل احلزب 
ـ  كانوا رهن احلبس االحت    الذينسجناء  مجيع ال طلق سراح   وأُ. وانتهت حاالت االختفاء   ي طاي

 .مكافحة األنشطة اإلرهابية واملخلّة بالنظاممبوجب قانون األمن العام أو قانون 

قوق اإلنسان ُوضعت يف بؤرة اهتمام عملية السالم يف         وأكدت الدولة الطرف أن ح      -٢١
، أعرب ائتالف األحزاب السبعة واحلزب الـشيوعي        "اتفاق االثنيت عشرة نقطة   "ويف  . نيبال

ويـشري ثلثـا    ". االحترام الكامل ملعايري وقيم حقوق اإلنسان     ب"النيبايل املاوي عن التزامهما     
نار إىل القانون اإلنساين الدويل وشواغل حقوق     أحكام مدونة السلوك املتعلقة بوقف إطالق ال      

وهناك اتفاق من مثاين نقاط مربم بني احلكومة واحلزب الشيوعي النيبـايل املـاوي              . اإلنسان
املعايري والقيم الدميقراطيـة    ب"يتضمن التزاماً قوياً    ) ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٦موقّع عليه يف    (
 املدنية، واحلقوق األساسية، وحقـوق      حلرياتوبايف ذلك نظام تنافسي متعدد األحزاب،        مبا

وأضافت الدولة الطرف أهنـا ملتزمـة       . "، ومفهوم سيادة القانون   اإلنسان، وحرية الصحافة  
وقـد  . بوضع حد لإلفالت من العقاب ومساءلة املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنـسان           

  . اختذت يف هذا الصدد إجراءات فورية يف حاالت عدة
 ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ١٥لة الطرف أن الدستور االنتقايل املؤرخ       وأوضحت الدو   -٢٢

حيظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويـوفر               
وحيق لكل من يتعرض للتعذيب أو سوء       . الضمانات الدستورية ألي شخص جيري احتجازه     

كما حيظر الدستور املؤقت احلبس يف أماكن       . ب القانون املعاملة احلصول على تعويض مبوج    
وأضـافت  . ُيمارس يف البلد   وتدعي الدولة الطرف أن احلبس يف أماكن معزولة ال        . معزولة

الدولة الطرف أن بعض احملتجزين وضعوا يف ثكنات اجليش خالل فترة الرتاع مـن أجـل                
وفيما يتعلق بتوقعات جتـرمي     . وضعمحايتهم نظراً لعدم توافر سجون مدنية، وقد تغري هذا ال         

ممارسة التعذيب، ذكرت الدولة الطرف أهنا تعكف على النظر يف هذه املسألة وأن الدسـتور       
وذكرت الدولة الطرف أيضاً أن قانون التعويض املتعلق بالتعذيب ُينفذ          . االنتقايل ينص عليها  

 .  وهو متسق مع أحكام االتفاقية١٩٩٦منذ عام 
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 باألشخاص الذين ُيزعم تورطهم يف عمليات اغتصاب وغريهـا مـن            وفيما يتعلق   -٢٣
 ينص على تقدميهم حملاكم     ١٩٥٩اجلرائم، أفادت الدولة الطرف بأن القانون العسكري لعام         

كما أن انتهاكات حقوق اإلنسان من قبيـل        . مدنية وفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية العادية     
 للتحقيق أيضاً من جانب سلطة مدنية برئاسة نائب         أفعال التعذيب واالختفاء القسري ختضع    

وختضع . املدعي العام، وينبغي أن تنظر فيها حمكمة خاصة برئاسة قاض من حمكمة االستئناف            
 اليت يرتكبها عسكريون للتحقيق من قبـل جلنـة تـشكلها            )١٢(اجلرائم ضد املصلحة العامة   

 .  أن مرتكبها من العسكرينياحلكومة، وال ُيستبعد أن تنظر فيها حمكمة مدنية جملرد

وفيما خيص جلنة احلقيقة واملصاحلة وجلنة التحقيق يف حاالت االختفـاء، أشـارت               -٢٤
تكتفيا بالتحقيق يف انتـهاكات حقـوق        اللجنة إىل أهنا بصدد تشكيل اللجنتني؛ وأهنما لن       

 . اإلنسان فحسب، بل ستهيئان فرصة فريدة للمصاحلة االجتماعية

ة الطرف أهنا تفتخر بتقليدها املتمثل يف العمل بصورة وثيقة مع اجملتمـع           وأكدت الدول   -٢٥
الدويل، مبا يف ذلك آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛ وأهنا قد صدقت على عدد من                
الصكوك حلقوق اإلنسان، ومسحت بزيارات املكلفني بواليات يف إطار جملس حقوق اإلنسان            

 .  اإلنسان؛ وأتاحت للمفوضية كل التسهيالت الالزمة إلجناز مهمتهاواملفوضية السامية حلقوق

وفيما يتعلق مبزاعم املمارسة املنهجية للتعذيب يف نيبال، ترى الدولـة الطـرف أن                -٢٦
اللجنة استندت بصفة رئيسية يف قرارها املتعلق ببدء إجراء التحقيق السري إىل تقرير املقـرر               

، الذي أُعد يف سـياق الـرتاع        )٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين (اخلاص املعين مبسألة التعذيب     
الـيت قدمتـها   " املتفرقة"العسكري املسلح العنيف الذي شهده البلد، وغري ذلك من التقارير  

وترى الدولة الطرف أن املعلومات الواردة يف تلك التقارير حاولـت  . منظمات غري حكومية 
لبس فيها   دولة الطرف عن التزامها بطريقة ال     وتعرب ال . تضخيم الوضع بطريقة غري متناسبة    

وتقول الدولـة   . بسيادة القانون، وأهنا ال تسمح بأي شكل من األشكال مبمارسة التعذيب          
هي يف األساس رواية جمحفـة وأحاديـة مت   " املمارسة املنهجية للتعذيب  "الطرف إن أكذوبة    

 الدولة الطرف آرائهـا يف      ، قدمت ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ويف  . تلفيقها ضد نيبال  
ردها على مشروع املالحظات اخلتامية اليت أعدهتا اللجنة عقب نظرها يف التقرير الـدوري              

وكانت قد أوضحت هذه املسألة بصورة شاملة يف وقت سابق عن طريق الردود على              . لنيبال
دت نيبـال   ، ر ٢٠٠٥ديسمرب  /وباملثل، يف كانون األول   . قائمة املسائل اليت أرسلتها اللجنة    

وترى الدولـة   . على مشروع تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بعد زيارته إىل نيبال           
الطرف أن تفسري املقرر اخلاص للوضع غري مطابق للواقع، ورفضت استنتاجه مجلة وتفصيالً             

. وقدمت توضيحات للنقاط الـيت أثارهـا يف التقريـر         " املمارسة املنهجية للتعذيب  "بشأن  
ربت الدولة الطرف عن أساها لعدم أخذ آرائها بعني االعتبار عند وضع التقرير النـهائي               وأع

 .عقب زيارة املقرر اخلاص
__________ 

 .يف هذا السياق على وجه التحديد" املصاحل العامة"ال حتدد الدولة الطرف ما معىن  )١٢(
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وأصرت الدولة الطرف على أن اآلراء الشخصية اليت قدمها بعض املسؤولني األمنيني              -٢٧
. تعـذيب ميكن تعميمها على أهنا سياسة تنتهجها الدولة ملمارسة ال         خالل لقاءات خاصة ال   

ميكـن تعميمهـا     واألحداث املعزولة اليت وقعت خالل فترة الرتاع املسلح، إن وجدت، ال          
تسمح بالتعذيب وال تنتهج     فنيبال ال . باعتبارها ناجتة عن سياسة متعمدة من سياسات الدولة       

بل إهنا تأخذ على حممل اجلد كل االدعاءات املتعلقة . سياسة تسمح بإفالت اجلناة من العقاب
وقد اختذت يف هذا الـصدد      . مارسة التعذيب وتقدم املذنبني إىل العدالة على وجه السرعة        مب

 من أفرادهـا    ٢١واختذت شرطة نيبال إجراءات ضد      . إجراءات ضد عدد من رجال األمن     
وباملثـل،  .  من هذه احلاالت إىل احملاكم     ٦ومت تقدمي   .  حالة تتعلق مبمارسة التعذيب    ١١ يف

 .  من أفراده تورطوا يف ممارسة التعذيب إبان فترة الرتاع٦عقوبات حبق أنزل اجليش النيبايل 

وأوضحت الدولة الطرف أيضا أهنا نفذت معظم التوصيات املقدمة من املقرر اخلاص           -٢٨
وعلى سبيل املثال، ومنذ    . املعين مبسألة التعذيب، وتلك الواردة يف املالحظات اخلتامية للجنة        

، مل يـشترك اجلـيش   ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين ٢١ الشامل يف    التوقيع على اتفاق السالم   
. النيبايل يف أية عملية إلنفاذ القانون ومل توجه إليه أي اهتامات بانتـهاك حقـوق اإلنـسان         

واتُّخـذت تـدابري    . وأصدر اجليش توجيهات سياساتية تتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        
 مبادئ وقيم حقوق اإلنسان يف كل منظومة        مؤسسية مالئمة من أجل مواصلة جهود إدماج      

وطُبقت سياسة عدم التسامح مع أية انتهاكات حلقوق اإلنسان أو للقانون           . الوكاالت األمنية 
      / ونيـسان  ٢٠٠١وباستثناء عمليات مكافحة التمرد خالل الفترة بني عام         . اإلنساين الدويل 

 تتعلق بإنفـاذ القـوانني وال توجـد         يشترك اجليش النيبايل يف أية أنشطة      ، مل ٢٠٠٦أبريل  
وعليه، فـإن أيـة     . انتهاكات حلقوق اإلنسان قبل هذه الفترة أو بعدها        ادعاءات بتورطه يف  

تقم على دوافع سياسية وال تعترب       إىل اجليش النيبايل إبان فترة الرتاع مل       حادثة معزولة ُتنسب  
 . متعمدة ناجتة عن إجراءات

توخت احليطة واحلذر بصورة أكرب طوال فترة عمليات        وأكدت الدولة الطرف أهنا       -٢٩
. مكافحة التمرد من أجل مراعاة القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل            

ويف سياق الرتاع املسلح، أصدر رئيس أركان اجليش العديد من التوجيهـات والتعليمـات              
القانونني الدوليني ونشرمها واحترامهما على     واألوامر للجيش النيبايل لكفالة الفهم التام هلذين        

 تعليمات واضـحة  ٢٠٠٤مارس / آذار١٢وتضمن التوجيه الذي صدر يف  . كافة املستويات 
وحـدد  . بشأن احترام مدونات قواعد السلوك الواردة يف القانونني خالل العمليات األمنية          

ة املتعلقة بواجبـات نقـاط      التوجيه إجراءات االعتقال؛ وإجراءات التفتيش؛ واألوامر الدائم      
التفتيش؛ ومركز املقبوض عليهم؛ واإلجراءات الالزم اختاذها عقب إلقاء القـبض علـيهم؛             

احملتجزين؛ وإجالء احملتجزين؛ وكيفية التصرف مع احملتجزين؛       /وتوفري األمن للمقبوض عليهم   
س واملرافق الطبيـة    أسلحة اهلواء املضغوط؛ وتوفري اإلعاشة واملالب     /واستخدام األسلحة النارية  

كما شدد التوجيه على  . وغري الطبية للمحتجزين؛ والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر        
مسؤولية القادة على كافة املستويات عن التنفيذ الصارم للتوجيهات املتعلقة حبقوق اإلنـسان   
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القادة تقـدمي   والقانون اإلنساين فيما يصدرونه من أوامر، وعلى مساءلتهم عن ذلك؛ وعلى            
اإلحاطة املالئمة للقوات يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين قبل بـدء          
مجيع العمليات، كما أن اإلحاطة ضرورية عقب كل عملية؛ وينبغي لفرع االدعـاء العـام               
العسكري أن يطلع الوحدات املعنية على األحكام الصادرة يف القـضايا املتعلقـة حبقـوق               

إلنسان؛ وينبغي للقادة أن يقوموا بتوعية قواهتم بشكل دوري يف جمال حقـوق اإلنـسان               ا
 . إنشاء وحدات معنية حبقوق اإلنسان يف مقار الفرق واأللوية والقانون اإلنساين؛ وسيجري

وتوخياً لزياد تعميم احترام اجليش النيبايل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل             -٣٠
 كـانون   ١٠ات املسلحة، أصدر رئيس أركان اجليش آنذاك توجيها آخـر يف            خالل الرتاع 

وتـضمن هـذا    .  إىل كل فروع وإدارات وتشكيالت ووحدات اجليش       ٢٠٠٥يناير  /الثاين
التوجيه تعليمات واضحة بشأن اإلجراءات القضائية يف املسائل املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان        

وبعد التحركات الشعبية وقبل التوقيـع  . سكريةوالقانون اإلنساين الدويل خالل العمليات الع   
، أصدر رئيس األركان املعّين حديثاً،      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٤على اتفاق السالم الشامل يف      

مع التأكيد جمدداً على التوجيه السابق، جمموعة من التعليمات الشاملة إىل كل فروع اجليش              
تعليمات مل تقتصر على تأكيد االلتـزام       وهذه اجملموعة من ال   . وإداراته وتشكيالته ووحداته  

القوي والتام من جانب القيادات العليا للجيش النيبايل بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان               
فحسب، بل بّينت أيضاً حساسية االمتثال لقواعد وقيم حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين             

در رئيس أركـان    ، أص ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٢ويف  . على نطاق نظام اجليش النيبايل ككل     
اجليش أمراً بدمج القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف مجيع أساليب             

ويعمل اجليش النيبايل حالياً، بالتعاون مع جلنة الصليب األمحر الدولية وكليـة            . عمل اجليش 
 اإلجراءات  وهذه. القانون يف كامتاندو، على وضع كتيب حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين         

أوقات الرتاع املسلح، تبني عدم التساهل مع انتهاكات حقوق          واالحتياطات املتخذة، حىت يف   
 . اإلنسان، مبا يف ذلك التعذيب

وجرى حتويل الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان املوجودة يف قيادة اجليش إىل إدارة معنية          -٣١
 كل فرقـة، ووحـدة حلقـوق        حبقوق اإلنسان، وأصبحت هناك شعبة حلقوق اإلنسان يف       

وجيري إنـشاء   . يف كل لواء كجزء من اهليكل املؤسسي هلذه التشكيالت العسكرية          اإلنسان
وصدر توجيه ذو شـقني بـشأن       . وحدات حلقوق اإلنسان على مستوى الكتائب والسرايا      

حقوق اإلنسان على مستوى الكتائب من أجل كفالة احترام حقوق اإلنـسان والقـانون              
 .لدويلاإلنساين ا

وأجرى اجليش النيبايل حتقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُزعم أهنا وقعـت               -٣٢
خالل الرتاع وأصدر، مبوجب اإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف الدسـتور االنتقـايل             

 ١١٨: والقوانني ذات الصلة، العقوبات التالية ضد جمموعة من أفراد اجليش من خمتلف الرتب          
 حكماً  ٤٠ حكماً بإهناء اخلدمة؛ و    ٦٢؛ و )من شهر واحد إىل عشر سنوات     (لسجن  حكماً با 
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 حكماً باحلرمـان    ٢٦ حكماً بالتجريد من الرتبة العسكرية؛ و      ٢٣خبفض الرتبة العسكرية؛ و   
وقدمت الدولة الطرف .  أحكام بدفع تعويضات ألسر الضحايا     ٨ حتذيرات؛ و  ٨من الترقية؛ و  

وتشري الدولة الطرف . ه هبذا الصدد يف مرفق أُحلق مبالحظاهتا     ملخصاً لكل قضية وإجراء اختذت    
إىل أن هذه القائمة توضح االهتمام الكبري الذي يوليه اجليش النيبايل للتعامل اجلـاد مـع أي     
حادث يتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان يتورط فيه أحد أفراد اجليش، واهتمامه بالتحقيق فيـه              

الطرف أن هذه القائمة تبّين سياسة عدم التسامح مطلقاً مع          كما ترى الدولة    . ومعاقبة اجلناة 
مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان، وإن كانت هناك بعض االنتهاكات البسيطة الـيت تقـع              

 . بالرغم من انتهاج هذه السياسة

وتشري الدولة الطرف كذلك إىل أن الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لـشرطة               -٣٣
األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا الشرطة وتصدر التوجيهات والتعليمـات          نيبال تقوم برصد    

وتتوىل أيضاً إجراء حتقيقات داخلية فور تلقي شكاوى تتعلق حبقوق          . الالزمة جلميع وحداهتا  
ووفقاً للدولة الطرف، اُتخذت إجراءات ضد اجلناة الذين ثبتت إدانتهم بانتهاكات           . اإلنسان

 آلية نظامية جيدة األداء تابعة لشرطة نيبال من أجـل االسـتجابة          وأنشئت. حلقوق اإلنسان 
للمزاعم املتعلقة بانتهاكات حلقوق اإلنسان من جانب أفراد الشرطة مـن مجيـع الرتـب               

، نظـرت   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٤ إىل   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٥ويف الفترة من    . والتحقيق فيها 
 شكاوى من خمتلف األنـواع      ١ ٠٠٥نيبال يف   الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لشرطة       

واختـذت  . تتعلق حبقوق اإلنسان، أحالتها إليها منظمات وطنية ودولية معنية حبقوق اإلنسان      
وخالل تلـك الفتـرة     .  من أفراد الشرطة من خمتلف الرتب      ٣١٨ ضد   تحىت اآلن إجراءا  
 إجـراءات  ، اُتخـذت ٢٠٠٨يوليـه  / متوز١٤ إىل  ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٥وحدها، أي من    

 .  من أفراد الشرطة بسبب انتهاكات حلقوق اإلنسان أثناء تأدية واجبات عملهم٩٣ ضد

وتشري الدولة الطرف إىل أن السلطات حتتفظ بسجالت احملتجزين يف خمافر الشرطة              -٣٤
وُمنحت حمكمة االستئناف وكبري مسؤويل املقاطعة صـالحية االطـالع علـى            . والسجون

بات االحتفاظ بسجالت االحتجاز أكثر منهجية وتفصيالً حبيـث   و. السجالت يف أي وقت   
وُمنحت اللجنة الوطنية حلقـوق     . يعطي معلومات مفصلة عن احملتجز واإلفراج عنه أو نقله        

اإلنسان، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، واللجنة الدولية للصليب األمحر حق الوصـول            
ويكفل الدستور . ظل التعاون الالزم من احلكومةدون قيود إىل السجون وأماكن االحتجاز يف 

وُيكفل . االنتقايل استقالل القضاء وحق األشخاص يف التماس املثول الشخصي أمام القضاء          
 . حق أي حمتجز يف التماس سبل االنتصاف الدستورية والتحقق من مشروعية احتجازه

اخلضوع لفحـص   وتشري الدولة الطرف إىل أهنا تكفل حق كل شخص ُيحتجز يف              -٣٥
ويف حـال   . طيب ويف إعادة الفحص عند نقل الشخص إىل السجن بأمر من حمكمة خمتـصة             

. تورط أي رجل شرطة يف ممارسة التعذيب، جيري التحقيق فوراً يف احلالة ومعاقبـة اجلـاين               
 قضايا ُحكـم فيهـا بـدفع        ٥وباملثل، أحالت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل احلكومة         
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ويقوم الضحايا حاليـاً    . ٢٠٠٠ايا التعذيب، استناداً إىل لوائح اللجنة لعام        تعويضات لضح 
وباإلضافة إىل ذلك، ُدفعت التعويـضات بالفعـل        . باستكمال إجراءات استالم التعويضات   

 .  قضية تعويض أحالتها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل احلكومة١٣ يف

بوضوح على وجوب إجراء التحقيقات      ١٩٩٣وينص قانون منازعات الدولة لعام        -٣٦
وُمنح احملتجزون احلـق يف     . يف اجلرائم اجلنائية مبشاركة وكالء النيابة مباشرة وحتت إشرافهم        

 من الدستور االنتقايل مكتب املدعي العـام        ١٣٥وختول املادة   . استشارة حمام من اختيارهم   
وُتـدفع  . ب وسوء املعاملة  سلطة التحقيق يف أي شكاوى أو ادعاءات تتعلق مبمارسة التعذي         
وجتـري حاليـاً العمليـة      . التعويضات لضحايا التعذيب تنفيذا لألوامر الصادرة عن احملاكم       

وحصلت اللجنـة الوطنيـة حلقـوق       . الداخلية املتعلقة بالتصديق على نظام روما األساسي      
 ، كما حصلت على مركز دستوري مبوجب الدستور االنتقـايل         "ألف"اإلنسان على املركز    

وتضاعفت املوارد املاليـة للجنـة،      . وُعني رئيس اللجنة وأعضاء آخرون فيها     . ٢٠٠٧ لعام
 . وتقوم الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة وتواصل االلتزام بالتعاون معها

وأصدرت وزارة الداخلية املبادئ التوجيهية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان ملوظفيهـا              -٣٧
تهدف املبادئ التوجيهية كبار مسؤويل املقاطعات واملسؤولني عن        وتس. بإنفاذ القانون  املعنيني

وتقوم الوزارة بالرصد الـدوري     . السجون وموظفي اهلجرة واملسؤولني يف الشرطة واجليش      
وتعمل نيبال على تنفيذ خطة العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان         . هلذه املبادئ التوجيهية ومتابعتها   

 من أجل مواءمتها مـع  ٢٠٠٨ل هلذه اخلطة يف عام   ، وعقب استعراض شام   ٢٠٠٤منذ عام   
إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل عام، ومع األهداف اإلمنائية لأللفيـة            

. على وجه اخلصوص، اعُتمدت خطة عمل أخرى مدهتا ثالث سنوات وهي قيـد التنفيـذ              
السجون  تقلة تتعلق بإدارة  وتشمل خطة العمل بصيغتها اجلديدة مجلة أجزاء منها فصول مس         

 . الوطنية وقد اعتمدت هنجاً يقوم على حقوق اإلنسان إزاء اجلهود اإلمنائية. وإصالحها

وأُطلق عدد كبري من برامج التوعية لفائدة رجال األمن بشأن أمهية االمتثال ألحكام               -٣٨
ألمثلة على جهـود    ومن ا . االتفاقية عند التعامل مع األوضاع املتصلة حبفظ النظام والقانون        

الدولة للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، الزيارة اليت أجراها املقرر اخلاص املعـين مبـسألة              
وحىت يف فترة الرتاع، كانت . التعذيب، وتقدمي التقرير الدوري الثاين للنظر فيه من ِقبل اللجنة  

ها املقرر اخلـاص    نيبال تستجيب بصورة صرحية عند تلقي بالغات عن حاالت تعذيب يقدم          
وحيظر القانون يف نيبال بصرامة ممارسة التعذيب كوسـيلة النتـزاع           . املعين مبسألة التعذيب  

االعترافات أو املعلومات من احملتجزين أو ألي أغراض أخرى، وال ُتقبل هـذه االعترافـات          
ـ      وتؤكد الدولة الطرف أهنا ال    . كأدلة مشروعة أمام احملاكم    ة تتبع سياسـة تـسمح مبمارس

 . التعذيب كوسيلة للتحقيق اجلنائي

وفيما يتعلق بالتحري عن أفراد األمن لدى تعيينهم، أكدت الدولة الطـرف أهنـا                -٣٩
، يطبق اجليش النيبايل سياسـة      ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٥ومنذ  . اعتمدت هذا النظام مببادرة منها    
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شاركة يف مهام األمـم     حرمان أفراده املدانني يف قضايا تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان من امل          
 . املتحدة حلفظ السالم

يف " ممارسة منهجيـة للتعـذيب  "تقبل االدعاء بوجود  وعليه، فإن الدولة الطرف مل      -٤٠
كما رأت أن املالحظات الفردية اليت أُفيد عن إبداء بعض املسؤولني هلا            . نيبال وترفضه بشدة  

 تنتهجها الدولـة، وأن اسـتنتاج       ميكن تعميمها باعتبارها سياسة    يف إطار من اخلصوصية ال    
انتشار ممارسة التعذيب على نطاق واسع يف البلد باالستناد فقط إىل عدد من االدعاءات هو               

وبناًء على  . أمر مبالغ فيه وال يقر باجلهود اليت بذلتها السلطات الوطنية ملكافحة هذه اجلرمية            
 . حب إجراء التحقيق السرياملالحظات الواردة أعاله، طلبت الدولة الطرف من اللجنة س

املعلومات الواردة من مصادر األمم املتحدة، واملنظمـات غـري احلكوميـة،              -باء  
  واملؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان

  ممارسة التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء  -١  

  مصادر األمم املتحدة  )أ(  
، قام مكتب املفوضـية يف  ٢٠٠٩وفقاً لتقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لعام     -٤١

 حالة تعذيب وسوء معاملة فضالً عن عدد من حـاالت االحتجـاز غـري               ٩٣نيبال بتوثيق   
وعموماً، كانت مجيع ادعاءات االحتجاز غري القانوين وسوء املعاملـة والتعـذيب            . القانوين

أمـا  . وغريها من االنتهاكات ذات الصلة موجهة ضد شرطة نيبال ومـسؤويل الغابـات            
اءات ضد الشرطة املسلحة واجليش النيباليني فكانت تتعلق باالستخدام املفرط للقـوة            االدع

الذي وصل أحياناً إىل القتل خارج نطاق القضاء خالل عمليات إعـادة األمـن والنظـام،                
  . ومكافحة الصيد غري املشروع يف املترتهات الوطنية

  انتشار التعذيب وخباصة أثناء التحقيق   ‘١‘  
رير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان           يشري تق   -٤٢

 إىل انتشار التقارير اليت تفيد عن وقوع حاالت من سوء املعاملـة             )١٣(٢٠٠٩يف نيبال لعام    
كما ذكر املقرر اخلـاص املعـين       . تصل أحياناً إىل حد التعذيب، وخباصة أثناء االستجواب       

 وجود تقارير تفيد عن انتشار ممارسة      ٢٠١١مارس  / آذار ٤ؤرخ  مبسألة التعذيب يف تقريره امل    
  . )١٤(الضرب وسوء املعاملة بدرجة وصلت أحيانا إىل حد التعذيب، وخباصة أثناء االستجواب

__________ 

ر مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وأنشطة مفوضيتها، مبا فيهـا              تقري )١٣(
  .٢٠٠٩مارس / آذار٣، )A/HRC/10/53(التعاون التقين، يف نيبال 

  ).A/HRC/16/52/Add.2(تقرير املتابعة املقدم من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب  )١٤(
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وأشار املقرر اخلاص بقلق إىل تقارير تتعلق باالستهداف التمييزي حملتجزين ينتمـون              -٤٣
ة دنيا، فضالً عن التقارير املتعلقة مبمارسة التعذيب        إىل أقليات عرقية معينة وطبقات اجتماعي     

تزال متارس التعذيب يف مجيـع       كما أشار إىل أن الشرطة ال     . )١٥(يف اجلزء اجلنويب من نيبال    
  . )١٦(أرجاء البلد من أجل إكراه احملتجزين على االعتراف أثناء االستجواب

  تعذيب األطفال أثناء االحتجاز  ‘٢‘  
 يف املائة من األحداث احملتجزين لدى الشرطة ادعـوا          ٢٥,٥ص أن   ذكر املقرر اخلا    -٤٤

 ٢٠٠٨أكتـوبر   /أهنم تعرضوا للتعذيب أو سوء املعاملة خالل الفترة مـن تـشرين األول            
 يف املائة من الرقم الـذي مت        ٣,٣ولئن كان هذا الرقم أقل بنسبة       . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران إىل

، إال أنه يظل أعلى كثرياً      ٢٠٠٨سبتمرب  / إىل أيلول  يناير/توثيقه خالل الفترة من كانون الثاين     
وحذر املقرر اخلاص من أن استمرار نيبـال يف         ).  يف املائة  ١٨,٨(من النسبة املئوية للبالغني     

احتجاز األحداث يف مرافق معدة للبالغني يشكل مصدر قلق كبري يف جمال حقوق اإلنسان،              
  .)١٧(م لالغتصاب وغريه من ضروب اإليذاءألن وجود األطفال مع اجملرمني البالغني يعرضه

  االحتجاز يف أماكن معزولة  ‘٣‘  
بـشأن   ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٩يف  دراسة مشتركة   أصدر خرباء من األمم املتحدة        -٤٥

، )١٨(يف سياق مكافحة اإلرهـاب    يف أماكن جمهولة    املمارسات العاملية فيما يتصل باالحتجاز      
وقد أشـارت هـذه الدراسـة       . كن االحتجاز املعزولة  تتناول ممارسات سوء املعاملة يف أما     

املشتركة على وجه اخلصوص إىل تقارير مفوضية حقوق اإلنسان بشأن سوء معاملة احملتجزين 
يف اثنني من مراكز االحتجاز اجملهولة يف نيبال داخل ثكنات اجليش، ويف ثكنة ماهاراجغونج              

  ).٢٠٠٨(رديا ، وثكنة شيساباين يف مقاطعة با)٢٠٠٦(يف كامتاندو 
، وبعد انتهاء الرتاع املسلح، وثّقت مفوضية حقوق اإلنسان العديد          ٢٠٠٦ويف عام     -٤٦

من احلاالت اليت تعرض فيها أشخاص ُيشتبه يف انتمائهم إىل مجاعات مـسلحة لالحتجـاز               
لفترات قصرية يف أماكن احتجاز جمهولة غري معترف هبا، ووصلت فترة االحتجاز يف أسـوأ               

__________ 

  .١٧٠املرجع نفسه، الصفحة  )١٥(
  .١٧٧ملرجع نفسه، الصفحة ا )١٦(
 .١٨٨املرجع نفسه، الصفحة  )١٧(
دراسة مشتركة بشأن املمارسات العاملية فيما يتصل باالحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب أعـدها           )١٨(

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق حماربة اإلرهـاب، مـارتن                
 املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية               شينني؛ واملقرر اخلاص  

املهينة، مانفريد نواك؛ والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي وميثله نائب رئيس الفريق، شاهني سردار               أو
 يس الفريق، جريمي ساركني   علي؛ والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي وميثله رئ           

)A/HRC/13/42( ١٨٢، الفقرة.  
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أصدرت احملكمة العليا يف نيبال أمـراً       ،  ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران . )١٩( يوماً ١١ىل  احلاالت إ 
 فيما يتعلـق بعـشرات      املثول الشخصي أمام القضاء   ُيعد سابقة استجابة اللتماسات بشأن      

القضايا، فأمرت احلكومة بتشكيل جلنة حتقيق متتثل للمعايري الدولية من أجل النظر يف حاالت              
ون ُيجّرم ممارسة االختفاء القسري، ومالحقة املسؤولني عـن حـاالت           االختفاء، وسن قان  

ومع ذلك، ذكر املقرر اخلاص املعين      . االختفاء اليت وقعت يف املاضي وتعويض أسر الضحايا       
 أن الشرطة تنفي باستمرار وجود أعضاء       ٢٠١١مبسألة التعذيب يف تقرير املتابعة املقدم عام        

حة يف أماكن االحتجاز التابعة هلا، وأهنا حتتجز األفـراد يف           مشتبه يف انتمائهم جلماعات مسل    
أماكن معزولة لعدة أيام قبل االعتراف بأهنم قيد االحتجاز أو منح منظمات من قبيل املفوضية      

وأعرب املقرر اخلاص عـن     . السامية أو املنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان حق الوصول إليهم        
طوات الالزمة العتبار االحتجاز يف أماكن معزولة أو يف         أسفه ألن الدولة الطرف مل تتخذ اخل      

أماكن جمهولة خروجاً على القانون، ودعت اللجنة الدولة الطرف إىل اإلفراج فـوراً عـن               
األعداد الكبرية من األشخاص الذين ُيزعم أن الشرطة النيبالية املسلحة حتتجـزهم بـصورة              

  . )٢٠(تعسفية يف أماكن غري معلومة

  كات يف إقليم ترياياالنتها  ‘٤‘  
، )٢٠١٠يوليـه  /متـوز (حقوق اإلنسان  مفوضية تهأصدريف موجز الشواغل الذي    -٤٧

مع  ترياي،    إقليم  يف )٢١(خارج نطاق القضاء  وقوع عمليات قتل    ادعاءات  يف  حققت املفوضية   
التركيز بالتحديد على املزاعم املتعلقة بالوسائل غري القانونية اليت تستخدمها قـوات األمـن              

يف هنايـة   " خطة األمن اخلاصة  "واعتمدت احلكومة   . خالل عملياهتا وتؤدي إىل قتل املدنيني     
ومع أن اخلطة تشمل تعهداً باحترام حقوق اإلنسان، فثمـة ادعـاءات            . ٢٠٠٩يوليه  /متوز

تزال مستمرة ومل ُيحقـق يف       جديرة بالثقة مفادها أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء ال         
ووثّقت املفوضـية يف تقريرهـا ويف   . معلومات اليت تلقتها املفوضية الساميةمعظمها، وفقاً لل 

حتقيقاهتا السابقة وجود منط ثابت للجوء قوات األمن إىل استخدام القوة املفرطة أو الفتاكـة               
وباإلضافة إىل ذلك، اعترض فريق األمم املتحـدة        . أحياناً بصورة غري مربرة خالل العمليات     

  . ى عدم املالحقة القضائية ملن ُيزعم تورطهم يف ارتكاب هذه األفعالالقطري يف نيبال عل
__________ 

  . ١٨٦املرجع نفسه، الفقرة  )١٩(
 مـن   ١٧٠، الصفحة   )A/HRC/16/52/Add.2(تقرير املتابعة املقدم من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب           )٢٠(

  .النسخة اإلنكليزية
، ميكـن   تعـسفاً اءات موجزة أو    اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجر     حباالت   اخلاص املعين    للمقرر وفقاً )٢١(

 حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنـساين،        تنتهكقتل  عملية   بأنه أي     القتل خارج نطاق القضاء    تعريف
 " العـسكرية  القتل يف الـسجون املدنيـة أو      "،  "عمليات القتل غري القانونية من قبل الشرطة      "يف ذلك    مبا
، "ة اجلناة التحقيق فيها على حنو كاف وحماكم     ب تقوم السلطات  اليت ال  أفراد   على يد عمليات القتل    أمناط"و

 بـشأن  تعـسفاً اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو          حباالت  تقرير املقرر اخلاص املعين     
   .٣، الفقرة )A/HRC/11/2/Add.5(، )٢٠٠٩مايو / أيار٢٦(يف الواليات املتحدة األمريكية  الوضع
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 ٢٠١٠أما موجز الشواغل الذي أصدرته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام              -٤٨
فيتناول على وجه اخلصوص احلاالت اليت حدثت فيها وفاة شخص ما بعد اعتقاله من ِقبـل                

 اجليش النيبايل، أو احلاالت اليت ُيقتل فيها شخص ما          شرطة نيبال أو الشرطة املسلحة أو أفراد      
خالل عملية لقوات األمن دون أن يكون قد شكل خطراً جسيماً على احلياة، أو إذا كانت                

وغالباً ما تتناىف هذه االدعاءات مـع الروايـات         . هناك وسيلة أخرى متاحة إلنفاذ القانون     
/ ويف الفترة من كانون الثاين    . إلطالق النريان الرمسية اليت تفيد بأن الشخص قُتل خالل تبادل         

 حادثة أدت   ٣٩، تلقت املفوضية السامية تقارير عن       ٢٠١٠يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٨يناير  
 شخصاً، انطوت على ادعاءات صادقة بشأن االستخدام غري القـانوين للقـوة           ١٥إىل مقتل   
 منها، يف أحياء ترياي الواقعة يف       وُزعم أن هذه احلوادث وقعت كلها، باستثناء اثنتني       . الفتاكة

الشكوى األولية املقدمة للشرطة واليت  (وكانت البالغات األولية    . املنطقتني الشرقية والوسطى  
وتـدعي  . املقدمة من أقرباء الضحية ُتسجل يف القليل من احلـاالت         ) يبدأ التحقيق مبوجبها  

ومع ذلك، مل تفض تلـك      . االشرطة يف عدة حاالت أهنا بدأت إجراء التحقيقات اخلاصة هب         
  .التحقيقات إىل اختاذ إجراءات تأديبية أو جنائية جادة ضد اجلناة املزعومني

  عدم جدوى الضمانات الرامية إىل احلماية من التعذيب  ‘٥‘  

  سجالت االحتجاز  )أ(  
 ٢٠١١ورد يف تقرير املتابعة الذي قدمه املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف عام                -٤٩
 ساعة اليت ينص عليها القـانون،       ٢٤ لحملتجزين لدى الشرطة يبقون لفترة تتجاوز مدة ا       أن ا 

وعدم . )٢٢(تزال حتتفظ بسجالت احتجاز غري دقيقة تزور فيها تاريخ االعتقال وأن الشرطة ال
توافر سجالت دقيقة يف الكثري من السجون ومرافق االحتجاز جيعل من العسري مساءلة رجال              

ووفقاً لقانون الشرطة، ُتلزم سلطات الشرطة باالحتفـاظ        . )٢٣(االنتهاكاتالشرطة عن هذه    
بسجل موحد يوضح مجيع الشكاوى واالهتامات، وأمساء املعتقلني، وأمساء مقدمي الشكاوى،          
واجلرائم اليت اعتقل األشخاص بسببها، واألسلحة أو املقتنيات اليت صودرت منـهم أو مـن       

ومع ذلك، فإن استخدام سجالت ودفاتر مؤقتـة        . هودمصادر أخرى، فضالً عن أمساء الش     
يدون رجال الشرطة التـاريخ      وعادة ال . يزال يطرح مشكلة   بدالً من السجالت املوحدة ال    

 ساعة اليت ينص    ٢٤ لالفعلي لالعتقال، وذلك من أجل تعديله إلعطاء االنطباع مبراعاة فترة ا          
 يفرج فيها عن الـشخص احملتجـز يف   وال ُيحتفظ بسجالت يف احلاالت اليت     . عليها القانون 

وباإلضافة إىل ذلك،   . غضون بضع ساعات أو يف خالل األيام األوىل القليلة بعد القبض عليه           
  .)٢٤(عند تقدمي احملتجزين إىل احملكمة ُيسمح عادة بالوصول إىل األقرباء واحملامني إال ال

__________ 

  .١٧٤ ، الصفحةA/HRC/16/52/Add.2م من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، تقرير املتابعة املقد )٢٢(
  .١٧٥-١٧٤املرجع نفسه، الصفحات  )٢٣(
  .١٧٦-١٧٥املرجع نفسه، الصفحات  )٢٤(
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  الفحوص الطبية املطلوبة للمحتجزين  )ب(  
 أن احملتجـزين لـدى      ٢٠٠٩ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان لعام      ورد يف تقرير ا     -٥٠

يتلقون الرعاية الطبية يف أغلـب األحيـان؛    الشرطة، مبن فيهم الذين تعرضوا النتهاكات، ال 
وبالرغم من تزايد إشارة احملتجـزين إىل أهنـم         . توثّق الفحوص الطبية بصورة جيدة     ال كما

ضايا املرفوعة مبوجب قـانون التعـويض املتعلـق    خيضعون لفحص طيب لدى اعتقاهلم يف الق 
، فقد أعربت املفوضية عن القلق العميق إزاء نوعية تلـك الفحـوص             ١٩٩٦بالتعذيب لعام   

فغالباً ما توكل إىل صغار املوظفني الطبيني مهمة الفحص الطيب للمحتجزين الـذين             . الطبية
ى البقاء مع احملتجـز أثنـاء       تأخذهم الشرطة إىل املستشفيات، ويصر رجال الشرطة عادة عل        

وقلما يؤخذ احملتجزون إىل الفحص الطيب      . عملية الفحص الطيب حبجة عدم متكينه من الفرار       
عند نقلهم إىل السجن أو لدى اإلفراج عنهم، مع أن هذا الفحص ضروري لتحديد مـا إذا                 

إىل ذلك، وباإلضافة . كان الشخص قد تعرض إلصابات بدنية أو عقلية خالل فترة االحتجاز
جرت العادة على أال يقدم األطباء تقارير وافية عن اإلصابات خوفاً على سالمتهم الشخصية              

ورأت املفوضية أن الفحوص الطبية هي مسألة شكلية، حيث تأخذ          . وتفادياً لعمليات االنتقام  
 الشرطة جمموعة من احملتجزين إىل طبيب يكتفي بسؤاهلم عما إذا كانوا قد تعرضوا إلصابات             

يقـدمون   كما وجدت املفوضية أن األطبـاء ال      . جروح داخلية وال جيري فحوصاً فعلية      أو
مفصلة إىل احملاكم عن احلالة الصحية للمحتجزين، ألن األطبـاء خيـشون التعـرض               تقارير

  .)٢٥(للتهديد من جانب الشرطة وكبار مسؤويل املقاطعات إذا قدموا تقارير طبية وافية

  ت انُتزعت باإلكراه يدين فيها املتهم نفسه يف إجراءات احملاكمحظر استخدام إفادا  )ج(  
أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أن اتفاقية مناهضة التعـذيب وقـانون      -٥١

األدلة اجلنائية حيظران استخدام إفادات انتزعت باإلكراه يدين فيها الشخص على نفـسه يف              
يفـرض   تزال متارس التعذيب النتزاع االعترافات، وال      إجراءات احملاكم، إال أن الشرطة ال     

القضاة قيوداً على مقبولية األدلة اليت تنتزع أثناء االستجواب يف غياب احملاميني، وقلما يسأل              
وال تزال االعترافات   . القضاة احملتجزين عما إذا كانوا قد أدلوا بتلك اإلفادات مبحض إرادهتم          

ولذا، فإن حاالت الضرب وسوء املعاملـة منتـشرة         . ضاياهي الدليل األساسي يف معظم الق     
ومن املعتاد إكراه احملتجـزين علـى       . )٢٦(بصورة واسعة النطاق خالل عمليات االستجواب     

وقد يكون ذلك يف بعض األحيان بـسبب عـدم          . التوقيع على اإلفادات دون قراءهتا مسبقاً     
ن رجال الـشرطة يرفـضون مـنح        اإلملام بالقراءة والكتابة، غري أن السبب األساسي هو أ        

وعالوة على ذلك، فبالرغم من أن االدعاء يتحمل عبء إثبـات           . احملتجزين الفرصة لقراءهتا  
احلقيقة " باحملكمة  " إقناع"ارتكاب املدعى عليه للجرمية يف هناية املطاف، فإن على كل متهم            

__________ 

  .١٧٩املرجع نفسه، الصفحة  )٢٥(
  .١٧٧املرجع نفسه، الصفحة  )٢٦(
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ويعين ذلك يف   ).  قضايا الدولة  ، قانون ٢٨املادة  (اليت تبني أن اإلفادات مل ُتقدم حبرية        " احملددة
املمارسة العملية أن االعترافات اليت تنتزع باإلكراه تكون عادةً مقبولة ما مل يتمكن املتهم من               

وعالوة على ذلك، الحظ املقرر . )٢٧(تقدمي أدلة دامغة تربهن على تعرضه لإلكراه أو التعذيب   
  .)٢٨(الصوت يف نيبالاخلاص عدم وجود إمكانية تسجيل االستجواب بالفيديو أو ب

  عدم التحقيق يف ادعاءات املعاملة الالإنسانية للمحتجزين   )د(  
 من الدستور االنتقـايل متـنح   ١٣٥من املادة   ) ج(٣الحظ املقرر اخلاص أن الفقرة        -٥٢

مكتب املدعي العام صالحية التحقيق يف االدعاءات املتعلقة باملعاملة الالإنسانية اليت يتعـرض             
تجز، وتقدم التوجيهات الالزمة مبوجب الدستور إىل السلطات املختصة ملنع         هلا أي شخص حم   

يسألون احملتجزين الذين     ما اتكرار هذه احلاالت، ومع ذلك فإن املدعني العامني والقضاة نادر         
ويف . يعرضون عليهم عن نوع املعاملة اليت تعرضوا هلا خالل فترة احتجازهم لدى الـشرطة             

أقر بأن القضاة وموظفي احملاكم كانوا أكثر رغبة يف التعاون مع ضحايا حني أن املقرر اخلاص 
التعذيب وحماميهم يف اآلونة األخرية، فقد أشار إىل أن القضاة يعتمدون يف الكثري من القضايا               

  .)٢٩(على تقارير الشرطة فقط الختاذ قراراهتم، وال يشترطون حىت حضور املتهم بشخصه

  ة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املنظمات غري احلكومي  )ب(  
 من االتفاقية، تلقت    ٢٠بعد شروع اللجنة يف إجراء التحقيق السري مبوجب املادة            -٥٣

فيها حمفل الـدفاع    عدداً من التقارير اإلضافية اجليدة التوثيق من منظمات غري حكومية، مبا            
 نيبال واملركز اآلسيوي    ومركز ضحايا التعذيب يف   ) REDRESS(ومجعية املساعدة على اجلرب     

وتناولت التقـارير حالـة     للموارد القانونية ومرصد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية،         
حقوق اإلنسان يف نيبال، ودواعي القلق الرئيسية املتصلة باتساع نطاق ممارسـة التعـذيب،              

ير يف سـياق    وتلقت اللجنة أيضاً عدداً من التقـار      . وخباصة عند االحتجاز يف خمافر الشرطة     
ويف . ٢٠١٠نـوفمرب   /إعداد قائمة املسائل قبل إرسال تقريرها إىل نيبال يف تشرين الثـاين           

، قامت  ٢٠، عندما شرعت اللجنة يف إجراء التحقيق السري مبوجب املادة           ٢٠١٠مايو  /أيار
 منظمتا حمفل الدفاع ومجعية املساعدة على اجلرب بلفت انتباه اللجنة إىل وجود شواغل أساسية             

 ٢٠تتعلق باتساع نطاق ممارسة التعذيب، وطلبتا منها االضطالع بتحقيق سري عمالً باملادة             
  . من االتفاقية لتقصي االستخدام املنهجي للتعذيب يف نيبال

__________ 

  .١٧٧املرجع نفسه، الصفحة  )٢٧(
  .١٧٨املرجع نفسه، الصفحة  )٢٨(
  .١٧٨املرجع نفسه، الصفحة  )٢٩(
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  التعذيب أثناء االستجواب  ‘١‘  
بالرغم من التراجع الكبري يف ممارسة التعذيب يف نيبال منذ توقيع اتفاق الـسالم يف                 -٥٤
تزال حاالت التعذيب منتشرة على نطاق واسع خالل عمليات االستجواب           ، ال ٢٠٠٦ عام

وقدمت بصفة  . ٢٠٠٩أثناء االحتجاز يف خمافر الشرطة وباتت تطرح مشكلة منذ بداية عام            
حمفل الدفاع يف نيبال، ومجعية املساعدة على اجلرب، ومركز         خاصة منظمات غري حكومية هي      

اللجنة أكدت أهنا تعكس منط ممارسة التعذيب يف نيبال بصورة          ضحايا التعذيب، بيانات إىل     
  . مستمرة ومعتادة وواسعة االنتشار

وخالل االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان بشأن الوضع يف نيبـال              -٥٥
، أقرت أيضاً املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان        ٢٠١١يناير  /الذي جرى يف كانون الثاين    

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيبال، واللجنة الوطنية للمرأة، واللجنـة           (هذه املعلومات   
، وقد أشارت هذه املؤسسات إىل ممارسـة التعـذيب يف مراكـز    )الوطنية للداليت يف نيبال 

وأثناء االستعراض الدوري الشامل أيضاً، أعرب عدد مـن املنظمـات غـري          . )٣٠(االحتجاز
، وإزاء  لتعذيب من ِقبل الشرطة خالل التحقيقات اجلنائيـة       احلكومية عن القلق إزاء ممارسة ا     

  . )٣١(ُسُبل اجلرب الفعالة لضحايا التعذيب االفتقار إىل
حمفل الدفاع، ومجعيـة    ، أشارت منظمتان غري حكوميتني مها       ٢٠١١مايو  /ويف أيار   -٥٦

 منـذ   املساعدة على اجلرب، إىل حدوث تراجع تدرجيي يف معدالت ممارسة التعذيب يف نيبال            
، وخباصة  ٢٠٠٩، بيد أن هذا االجتاه قد انعكس بصورة واضحة اعتباراً من عام             ٢٠٠١عام  

وخالل الفترة من كانون    . )٣٢(٢٠١٠ديسمرب  /يوليه إىل كانون األول   /خالل الفترة من متوز   
 يف املائة من احملتجزين الـذين       ٢٠ذكر حوايل   ،  ٢٠٠٩ديسمرب  /يناير إىل كانون األول   /الثاين

ينـاير إىل   /من كانون الثـاين   عهم مقابالت أهنم تعرضوا للتعذيب، وخالل الفترة        أُجريت م 
 يف  ١٩,٣ظلت هذه النسبة متسقة إىل حد كبري حيث ادعى          ،  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

ونظـراً  . )٣٣( حمتجزاً أُجريت مقابالت معهم تعرضهم للتعذيب      ٤ ١٩٨املائة من ما جمموعه     
إىل أن  حمفل الدفاع   د لرصد أوضاع االحتجاز، تشري منظمة       لعدم وجود آلية مستقلة يف البل     

 ٧٥ من مقاطعات نيبال البالغ عـددها        ٢٠ مركز احتجاز يف     ٥٧بياناهتا، اليت ُجمعت من     
ومع ذلك، وبالنظر إىل اتضاح مـدى       . مقاطعة، توحي باتساع نطاق هذه املمارسة يف البلد       

__________ 

  .١٥التقرير املشترك للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، الفقرة  )٣٠(
انظر التقارير املقدمة من املنظمات غري احلكومية إىل عملية االستعراض الدوري الشامل جمللـس حقـوق                 )٣١(

 -التقرير املقدم من املنظمتني غري احلكوميتني حمفل الـدفاع          : اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان يف نيبال      
Advocacy Forum      ومجعية املساعدة على اجلرب - REDRESS   والتقرير املقدم مـن منظمـة       ١٤، الفقرة ،

  ".٥-جيم "، الفقرة "التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة"الدولية  العفو
)٣٢( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Update January-December 2010, 

Advocacy Forum and REDRESS, 29 April 2011, p. 1 .  
  .١املرجع نفسه، الصفحة  )٣٣(
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 الوقت، فإن املنظمة واثقة من أن أمنـاط         اتساق أمناط ممارسة التعذيب اليت وثقتها مع مرور       
  . )٣٤(ممارسة التعذيب تعرب عن اجتاهات على الصعيد الوطين

غري احلكوميتني، حمفل الدفاع ومجعية املساعدة على اجلـرب، أن          وذكرت املنظمتان     -٥٧
تقارير وردت، منذ انتهاء الرتاع املسلح، تفيد بأن أكثر اجلهات اليت ُيبلـغ عـن ممارسـتها          

وضباط ) وخباصة يف إقليم ترياي   (عذيب وسوء املعاملة هي شرطة نيبال والشرطة املسلحة         للت
ومثة ). لديهم سلطة االعتقال والتحقيق يف املترتهات الوطنية      (اجلمارك وموظفو إدارة الغابات     

مجاعات أخرى ُيزعم أهنا مارست التعذيب وسوء املعاملة، منها عصبة الـشبيبة الـشيوعية              
زب الشيوعي املاوي وغريها من منظمات الشباب التابعة ألحزاب أخرى، وعدد           التابعة للح 

  .)٣٥(من اجلماعات املسلحة العاملة يف إقليم ترياي
وفيما يتعلق بأساليب التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة املستخدمة، أشار              - ٥٨

 أسلوباً خمتلفـاً    ٧٠مركز ضحايا التعذيب يف نيبال إىل أن املوظفني العموميني يستخدمون           
وهي تـشمل  . وقد سجل حمفل الدفاع أيضا هذه األساليب. للتعذيب يف مراكز االحتجاز   

الضرب على خمتلف أجزاء اجلسم، والركل واللكم يف خمتلف أجزاء اجلسم، مبا يف ذلـك               
الفخذ واملقعدة والكتف والظهر والرأس؛ واللطم، والصعق بالكهرباء، مبـا يف ذلـك يف              

، والقفز على جسم احملتجز وركله؛ وتكبيل األيدي واألرجل معـاً وتعليـق             شحمة األذن 
احملتجز يف وضع مقلوب؛ والدوس على يدي احملتجز حىت تدميان؛ وتكميم فمه ملنعه مـن               
إصدار أي صوت؛ وتكبيل يدي احملتجز حول عمود أو تثبيتهما على جدار، وإجباره على              

 القفز بعد الضرب على أصـابع القـدمني؛         الوقوف طوال الليل؛ ومحله على الركض أو      
 دقيقة؛ وإطفـاء الـسجائر علـى    ٢٠- ١٥وإجباره على اجللوس يف وضع القرفصاء ملدة      

جسده؛ وشد األذنني وقرص أجزاء من اجلسم؛ وصب املاء داخل األنـف؛ والتهديـد؛               
أما أسـاليب التعـذيب احملـددة       . واستخدام أنواع أخرى من اإلساءة اللفظية؛ والسخرة      

ملستخدمة ضد النساء فتشمل االغتصاب أو التهديد باالغتـصاب أو اإليـذاء اجلنـسي              ا
وُيزعم أن معظم هذه املمارسات تستخدم أثنـاء        . اإليذاء بألفاظ ذات إحياءات جنسية      أو

االستجواب، مع أن أساليب الضرب واللطم وعصب العينني واإلساءات اللفظية تستخدم           
  . )٣٦(فر الشرطةالشخص ونقله إىل خم عند اعتقال

__________ 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة  )٣٤(
)٣٥( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Advocacy Forum and 

REDRESS, 5 March 2010, p. 7.  
وقد وردت هذه االدعـاءات     . ٢٠٠٩يه  يون/ حزيران ٢٦جترمي التعذيب، احتاد مناهضة التعذيب يف نيبال،         )٣٦(

 Submission to the Committee against Torture under article 20”, Advocacy Forum and“أيـضاً يف  

Redress, 5 March 2010 ٩، الصفحة. 
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 تعذيب األطفال احملتجزين  ‘٢‘  

أنه على الرغم من اعتماد أنظمة قضاء األحـداث يف          بتفيد املنظمات غري احلكومية       -٥٩
وأشـار  . ، فإن األحداث احملتجزين ال يزالون يتعرضون بشدة للتعذيب يف نيبال          ٢٠٠٦ عام

 مـن   ١ ٠٢٤ى مقابالت مـع      احملفل أجر  حمفل الدفاع ومجعية املساعدة على اجلرب إىل أن       
أهنم تعرضوا للتعذيب أو غريه     منهم   يف املائة    ٢٣,٩ذكر  وقد  ،  ٢٠١٠األحداث خالل عام    

سوء املعاملة، وهو معدل أعلى بكثري مما هو عليه يف أوسـاط الـسكان عامـة    ضروب  من  
وإضافة إىل ذلك، يدعي األحداث الذين ينتمـون إىل         . )٣٧()٢٠١٠ يف املائة يف عام      ١٩,٣(
ئات األقليات اإلثنية أهنم يتعرضون للتعذيب أكثر بكثري من غريهم من األحـداث الـذين               ف

وعلى سبيل املثال، بلغت نسبة األحداث املنـتمني إىل     .  اإلثنية الرئيسية  اجلماعاتينتمون إىل   
 يف املائـة،    ٢٣,٤ ما جمموعه    ٢٠١٠ الشيتري الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب يف عام         مجاعة

 يف  ١٣,٥ ، وبلغت  ترياي اإلثنية  مجاعة األحداث من     يف املائة بني   ٢٢,١لنسبة  وبلغت هذه ا  
 .)٣٨( اإلثنيةداليتحداث من مجاعة ال األبنياملائة 

وأشار حمفل الدفاع ومجعية املساعدة على اجلرب إىل أن فئة احملتجزين الـيت كانـت                 -٦٠
 مبوجـب   من أُدينـوا   ئةف هي   ٢٠١٠تعرض للتعذيب أكثر بكثري من غريها يف عام         دعي ال ت

أُجريت معهـم    فرداً   ١٥٣ فرداً من أصل     ٦٥ يف املائة أو     ٤٢,٥(قانون األسلحة والذخائر    
وميكن حماكمة األشخاص الذين يعتقلون مبوجب قانون األسلحة والذخائر أمـام           ). تمقابال

 كبار املسؤولني يف املقاطعات بدون تعيني حمام ميثلهم أو منحهم الوقـت الكـايف إلعـداد               
وقد ادعى حمفل الدفاع أن كبار املسؤولني يف املقاطعات أميل بوجه عام إىل قبـول          . دفاعهم

 عنبدأ احملاكمة العادلة    االنتهاكات مل هذه   وتعرب   .)٣٩(االعترافات املنتزعة حتت وطأة التعذيب    
الل خف. تباين شديد يف معدالت اإلدانة ما بني احملاكم احمللية وكبار املسؤولني يف املقاطعات            

 يف  ٧٢,٦٧، بلغت نسبة املتهمني الذين أدانتهم احملاكم احملليـة          ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنة املالية   
 متهماً يف حني بلغت نسبة املتهمني الذين أداهنم كبار املـسؤولني يف             ٤ ٥٢٤املائة من أصل    

  .)٤٠( متهما٢ً ٥١٦  يف املائة من أصل٩٨,٢٧املقاطعات 

__________ 

)٣٧( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Update January-December 2010, 
Advocacy Forum and REDRESS, 29 April 2011, p. 6-7. 

 .١٢، اجلدول ٢ و١املرجع نفسه، املرفقان  )٣٨(
)٣٩( “Review of the implementation of recommendations made by the Special Rapporteur on the 

question of torture, Manfred Nowak, after his mission to Nepal in 2005, Advocacy Forum, 
September 2010, p. 2. 

)٤٠( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Advocacy Forum and 
REDRESS, 5 March 2010, p. 20. 
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 االحتجاز يف أماكن معزولة  ‘٣‘  

 متنقلة تـستخدم    جمهولة مراكز احتجاز    وجوددعى مركز نيبال لضحايا التعذيب      ا  -٦١
ألغراض التعذيب، مشرياً إىل أنه على الرغم من تعذر تأكيد وجود هذه األمـاكن اخلفيـة                

 .)٤١(وجودهاعن لالحتجاز، فإن املنظمة تلقت ادعاءات كثرية من الضحايا تفيد 

 التجاوزات يف منطقة ترياي  ‘٤‘  

ت منظمات غري حكومية أن االضطرابات الداخلية، وال سيما يف منطقة ترياي،            ذكر  -٦٢
قد أدت إىل زيادة حاالت التعذيب واإلعدامات خارج نطاق القضاء اليت ارتكبتها شـرطة              

ووفقاً حملفل الدفاع ومجعية املـساعدة  . نيبال وقوات الشرطة املسلحة النيبالية واجليش النيبايل      
ت التعذيب كانت يف السنوات األخرية أعلى بكـثري مـن املتوسـط             على اجلرب، فإن معدال   

 مقاطعـات مـن      عدة عينة من البلد، وبصفة خاصة يف     املناطق  املالسنوي املسجل يف بعض     
 يف املائة من احملتجزين الذين أجريت مقابالت معهـم   ٤٠,٩وعلى سبيل املثال، ذكر     . ترياي

 يف املائـة يف مقاطعـة       ٣٠,٥غت هذه النسبة    يف مقاطعة دهانوشا أهنم تعرضوا للتعذيب وبل      
وتقع هذه املقاطعات مجيعها يف منطقـة  .  يف املائة يف مقاطعة سوركهيت  ٢٩,٣سونساري و 

وإضافة إىل ذلك، ازدادت اجتاهات تقارير اإلبالغ عن التعذيب يف منطقـة تـرياي              . ترياي
يف املائة يف مقاطعـة      ٢٧ إىل   ٢٣,٣ يف املائة يف مقاطعة مورانغ ومن        ٣٣,٢ إىل   ٢٢,٤ من

 يف املائـة يف مقاطعـة       ١٣ إىل   ١٠املائة يف مقاطعة جهابا ومن        يف ٢٦ إىل   ٢١بانكي ومن   
وذكر حمفـل الـدفاع     . )٤٢( يف املائة يف مقاطعة أوديابور     ١٤,٥  إىل ١٣,٤كابيلفاستو ومن   

قة ترياي كانوا ومجعية املساعدة على اجلرب أيضاً أن احملتجزين من أفراد األقليات اإلثنية يف منط           
 نسبة حيث إن بدرجة أكرب من تعرض احملتجزين اآلخرين، ٢٠١٠ يتعرضون للتعذيب يف عام  

 يف املائة، ١٧اإلثنية من بني احملتجزين الذين أجريت مقابالت معهم ال تتعدى  أفراد هذه الفئة 
  . يف املائة من ادعاءات التعذيب املسجلة٢٢,٩ قد قدموامع ذلك فو

ات الشرطة املسلحة تشارك بصورة متزايدة يف االعتقـاالت املتعلقـة           وأصبحت قو   -٦٣
وليس هلذه القوات صالحيات قانونية واضحة لالعتقال       . باجلماعات املسلحة يف منطقة ترياي    

يف ا ُنشرت مع قوات الشرطة النيبالية ملواجهة االضـطرابات املـستمرة            بيد أهن . واالحتجاز
وجود ادعاءات تتعلق بقيـام قـوات الـشرطة املـسلحة      عنوقد أُفيد أيضاً . منطقة ترياي 

 يف وعلى سبيل املثال، ادعى حمفل الدفاع ومجعية املساعدة على اجلرب    . باالحتجاز غري القانوين  
 قوات الشرطة املسلحة هـاتليوا وموجيليـا يف         ي حدوث التعذيب يف معسكر    ٢٠١٠ عام

  . )٤٣(جي مبقاطعة جهاباوغمقاطعة دهانوشا فضالً عن معسكر باتيبارا غان يف بادا

__________ 

)٤١( “Centre for victims of torture Nepal’s report on the situation of torture in Nepal”, April 2010. 
)٤٢( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Update January-December 2010, 

Advocacy Forum and Redress, 29 April 2011, p. 5 and 7.. 
)٤٣( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Advocacy Forum and Redress, 5 

March 2010, p. 7.. 
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إعـدامات  تنفيـذ   حالة تتعلق بادعاء ١٢وسجل املركز اآلسيوي للموارد القانونية    -٦٤
 /فربايـر وتـشرين األول    /يف منطقة ترياي يف الفترة ما بـني شـباط         القضاء  خارج نطاق   

ويف معظم احلاالت، كان اجلاين املزعوم فرداً من        .  شخصاً ١٥ راح ضحيتها    ٢٠٠٩ أكتوبر
ووفقاً للمركـز   . فراد الشرطة باستثناء حالتني تورط فيهما أفراد من قوات الشرطة املسلحة          أ

 يف كل حالة من تلـك       "مواجهة"اآلسيوي للموارد القانونية، فإن قوات األمن ادعت وقوع         
بيد أنه ال يوجد ما يـدل       .  مسلحة اتمجاعُزعم أهنم يشكلون    احلاالت بني الشرطة وأفراد     

 .)٤٤(الشرطة أو إصابتهم يف أي حادث من تلك احلوادثمن  على مقتل أفراد

  عدم وجود ضمانات ألغراض احلماية من التعذيب  ‘٦‘  

 سجالت االحتجاز  )أ(  

ذكر مركز نيبال لضحايا التعذيب أيضاً أن قوات األمن متارس التعـذيب وسـوء                -٦٥
وهذه املمارسة  . زاملعاملة بصورة متزايدة ضد األشخاص وهم يف طريقهم إىل مكان االحتجا          

ن السلطات قد حتتج بـأن إصـابات        ألتشل قدرة احملتجزين على إثبات ادعاءات التعذيب        
 .)٤٥( مدنينيوقعت على أيدي عن أساليب اعتقال مشروعة أو جنمتاحملتجز 

وأشار حمفل الدفاع ومجعية املساعدة على اجلرب كذلك إىل أنه على الرغم مـن أن                 -٦٦
، وهي مادة مكرسة    )١٩٥٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤( احلقوق املدنية    من قانون ) أ(١٥ املادة

يف الدستور املؤقت أيضاً، تشترط إبالغ الشخص الذي يتعرض لالعتقال بأسـباب توقيفـه             
 يف املائة من احملتجزين الذين أجرى حمفـل         ٧٣,٦ساعة اعتقاله، فمن الناحية العملية، ذكر       

 يف املائة من الذين أجريت مقابالت معهم يف         ٧٧,٧ و ٢٠٠٩الدفاع مقابالت معهم يف عام      
 .)٤٦(اعتقاهلم ساعة توقيفهم أهنم مل يبلغوا بأسباب ٢٠١٠ عام

 الفحوص الطبية املطلوبة للمحتجزين  )ب(  

 حمتجزاً أجرى حمفل الدفاع مقابالت معهم يف        ٣ ٩٦٨  يف املائة من بني    ١٧,٢ذكر    -٦٧
 أهنم مل خيـضعوا     ٢٠٠٩نوفمرب  /شرين الثاين  وت ٢٠٠٨ديسمرب  /الفترة ما بني كانون األول    

 للفحص ا خيضعوألي فحص طيب أثناء فترة احتجازهم، وقد اخنفض معدل احملتجزين الذين مل   
ومع ذلك يشري حمفل الدفاع ومجعية املساعدة على . )٤٧(٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٣الطيب إىل 

التعذيب يقتـضي إخـضاع مجيـع       اجلرب إىل أنه على الرغم من أن قانون التعويض املتعلق ب          
__________ 

)٤٤( Submission to the Human Rights Council’s Universal Periodic Review concerning the human 
rights situation in Nepal, 2010, ALRC_AF, par. 17. 

)٤٥( “Centre for victims of torture Nepal’s report on the situation of torture in Nepal”, April 2010. 
)٤٦( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Advocacy Forum and 

REDRESS, 5 March 2010, p. 21. 
 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة  )٤٧(
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 ساعة إطالق سراحهم، فإن القانون      فحصهماحملتجزين لفحص طيب ساعة اعتقاهلم فضالً عن        
وعلى العكس من ذلك، فإن القانون      .  هبذا الفحص  مستقلينص على اشتراط قيام طبيب       ال

 أن يكون الطبيب الذي جيري هذه الفحـوص مـن أطبـاء             بقدر اإلمكان يذكر أنه ينبغي    
ونتيجة هلـذا   . )٤٨(دمات احلكومية، وبأن تقوم الشرطة باملعاينة يف حال تعذر حتقيق ذلك          اخل

. احلكم، فإن احملتجزين قلما خيضعون لفحص طيب مستقل أو ال خيضعون له على اإلطـالق              
وذكر مركز نيبال لضحايا التعذيب أنه يف احلاالت اليت يوجه فيها أفراد اهتامات إىل الشرطة               

 التعذيب ويدفعون احملكمة إىل إصدار أمر بالفحص الطيب، فإن أفراد الـشرطة             تتعلق بأفعال 
يأخذون احملتجز إىل مستشفى الشرطة أو إىل طبيب من اختيارهم لضمان عدم الكشف عن              

 .)٤٩(آثار التعذيب يف التقرير الطيب

  ساعة من توقيفهم٢٤اشتراط مثول احملتجزين أمام القاضي يف غضون   )ج(  

، وقـانون   ١٩٥٥قانون الشرطة وقانون احلقوق املدنية الصادرين يف عـام          يقتضي    -٦٨
 ساعة  ٢٤ والدستور املؤقت مثول احملتجز أمام القاضي يف غضون          ١٩٩٣قضايا الدولة لعام    

وقد أفاد . بيد أن تطبيق هذه القوانني ال حيترم من الناحية العملية إال بشكل جزئي. من توقيفه
 ضـمن  ضساعدة على اجلرب أن نسبة احملتجزين الذين مل ميثلوا أمام قا          حمفل االدعاء ومجعية امل   

 بني احملتجزين الذين أجريت مقابالت معهـم يف         يف املائة  ٤٧,١هذا اإلطار الزمين قد بلغت      
 .)٥٠(٢٠١٠ يف املائة ممن أجريت مقابالت معهم يف عام ٤٧,٦ و٢٠٠٩ عام

 احلق يف استشارة حمام  )د(  

 يف املائة من احملتجزين الذين ٧٧,٦ ومجعية املساعدة على اجلرب أن ذكر حمفل االدعاء    -٦٩
 ،أجريت مقابالت معهم مل يكونوا على علم حبقهم يف استشارة حمام مبوجب القانون النيبايل             

مما يدل على أن ضمانات احلماية من التعذيب أثناء االحتجاز قد ترد يف القانون لكنها ليست     
 .)٥١(نافذة من الناحية العملية

 حظر استخدام اإلفادات املنتزعة باإلكراه اليت تدين أصحاهبا يف إجراءات احملاكم  )ه(  

أن االعترافات القسرية غالباً ما تقبل كدليل يف        بتفيد بعض املنظمات غري احلكومية        -٧٠
اإلجراءات اجلنائية وأنه ليس مثة ما مينع الشرطة من استخدام القسر البدين والعقلي إلكـراه               

ويذكر حمفل االدعاء ومجعية املساعدة على اجلرب أن القضاة نـادراً           . تجزين على االعتراف  احمل
 مـن  عوضاً عن ذلك     يطلبونما يسألون احملتجزين عما إذا كانت إفاداهتم مقدمة حبرية، بل           

__________ 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة  )٤٨(
)٤٩( “Centre for victims of torture Nepal’s report on the situation of torture in Nepal”, April 2010. 
)٥٠( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Advocacy Forum and 

REDRESS, 5 March 2010, p. 21. 
 .املرجع نفسه )٥١(
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احملتجزين الذين يدعون أن اعترافاهتم قد انتزعت باإلكراه أن يقيموا الـدليل علـى أهنـم                
 .)٥٢(م، وبالتايل فإهنم يعكسون املسار الصحيح لعبء اإلثباتحض إرادهتإفاداهتم مبيقدموا  مل

  للمعاملة الالإنسانية احملتجزينتعرضالتحقيق يف ادعاءات عدم   )و(  

 إذا كان احملتجز قـد تعـرض        االستفسار عما ال يشترط قانون نيبال على القضاة         -٧١
 من ممارسات بعض القـضاة أن يطلبـوا إىل          أصبحويف حني   .  أم ال  للتعذيب أثناء االحتجاز  

 للتعذيب على أيدي الشرطة، فإن      واإلفادة عما إذا كانوا قد تعرضوا      قمصاهنم   خلعاحملتجزين  
ومن بني  . البعض اآلخر ال يلجأ إىل هذه املمارسة، ولذلك، فإهنا ليست موحدة بني القضاة            

 يف املائة من األشـخاص      ٩٣,٣احملتجزين الذين أجرى حمفل الدفاع مقابالت معهم، هناك         
 مل يسأهلم القضاة عمـا إذا كـانوا قـد تعرضـوا     ٢٠٠٩الذين قدموا إىل احملاكمة يف عام   

 .)٥٣(٢٠١٠ يف املائة يف عام ٨٦,٧ ةنسبهذه ال وقد بلغت ،للتعذيب

 اإلفالت من العقاب  -٢  

 مصادر األمم املتحدة  )أ(  

ات حقوق اإلنسان اليت حـدثت يف       ال تزال مسألة اإلفالت من العقاب على انتهاك         -٧٢
املاضي واحلاضر أحد الشواغل الرئيسية املعرب عنها يف مجيع تقارير األمم املتحدة، مبـا يف               

 عن طلب نيبال املساعدة من األمم املتحدة لدعم عملية          ٢٠١٠ذلك تقرير األمني العام لعام      
نـسان الـصادر يف     ، وتقرير مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإل          )٥٤(السالم فيها 

، وموجز الشواغل الصادر عن مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان يف            )٥٥(٢٠١٠ عام
" ادعاءات اإلعدامات املنفذة خارج نطاق القضاء يف ترياي" بعنوان) ٢٠١٠يوليه /متوز(نيبال  

  .)٥٦(تعذيب الذي أعده املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين مبسألة ال٢٠١١وتقرير املتابعة لعام 

  املسؤولني عنها ومعاقبتهمومالحقةعدم إجراء حتقيقات مناسبة يف ادعاءات ممارسة التعذيب   ‘١‘  

وفقاً ملا أشار إليه املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف تقرير املتابعة الـذي أعـده                  -٧٣
جلنائية واإلدانة  اباملالحقة  ، فإنه ال توجد معلومات موثوقة تثبت صدور أية أحكام           ٢٠١١ لعام

__________ 

)٥٢( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Advocacy Forum and Redress, 5 
March 2010, p. 22. 

)٥٣( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Update January-December 2010, 
Advocacy Forum and Redress, 29 April 2011, p. 10. 

 ٧،  S/2010/17تقرير األمني العام عن طلب نيبال املساعدة من األمم املتحدة لدعم عملية السالم فيهـا،                 )٥٤(
 .٢٧، الفقرة ٢٠١٠يناير /كانون الثاين

امية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وأنشطة مكتبها، مبا يف ذلك            تقرير مفوضة األمم املتحدة الس     )٥٥(
 .٢٦، الفقرة ٢٠١٠فرباير /شباط ٥ ،A/HRC/13/73أنشطة التعاون التقين، يف نيبال، 

 .٧٧، الفقرة A/HRC/16/52/Add.2تقرير املتابعة املقدم من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب،  )٥٦(
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وقد وجـد املقـرر     . )٥٧(ضد السلطات بسبب ممارسات اإليذاء والتعذيب اليت حتدث يف نيبال         
اخلاص بوجه عام من خالل املقابالت اليت أجراها أن الضحايا وأسرهم ال يثقون بنظام العدالة               

 أن نظـام     إىل ٢٠١١وخلص املقرر اخلاص يف تقرير املتابعة الذي أعده لعام          . وسيادة القانون 
القضاء املدين قد أخفق يف حتقيق العدالة ألن السلطات احلكومية نفـسها ال تتقيـد بـأوامر                 

وأعرب املقرر اخلاص أيضاً عن قلقه ألن هناك عدداً من القوانني اليت متنح لكبـار               . )٥٨(احملاكم
خمففة املسؤولني يف املقاطعات سلطات شبه قضائية وال تفرض سوى عقوبات تأديبية وجزاءات             

على املوظفني احلكوميني يف حال ادعاء تورطهم يف ممارسة التعذيب وسوء املعاملة وهـو مـا                
وأشار املقرر اخلاص إىل أن قانون الشرطة ينص علـى  . )٥٩(يسهم يف ثقافة اإلفالت من العقاب    

فرض إجراءات تأديبية وجزاءات خمففة علـى ضـباط الـشرطة املتـورطني يف ممارسـات                
شار املقرر اخلاص كذلك إىل أن األفراد الـذين تثبـت إدانتـهم بارتكـاب               وأ. )٦٠(التعذيب

انتهاكات حلقوق اإلنسان هم الذين يستبعدون من املشاركة يف عمليات األمم املتحدة حلفـظ              
 .)٦١( مما جيعل هذه العقوبة املفروضة على مرتكيب أفعال التعذيب غري فعالة إىل حد كبري،السالم

ضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقـوق          وقد كشف تقرير مفو     -٧٤
 عن أنه على الرغم من التزامات الدولة الطرف العامة واخلاصة،    ٢٠١٠ اإلنسان يف نيبال لعام   

، ٢٠٠٩سـبتمرب   /مبا يف ذلك التزامات رئيس الوزراء قبل انعقاد اجلمعية العامة يف أيلـول            
 من العقاب على انتهاكات وجتاوزات حقوق       يسجل أي تقدم يذكر يف التصدي لإلفالت       مل

وما زال اجليش النيبايل واحلزب الـشيوعي املوحـد املـاوي           . اإلنسان أثناء الرتاع أو بعده    
يقاومان حماوالت حتميل موظفيهما املسؤولية عن انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان، ومنع           

وأثار األمني العام أيضاً يف     . )٦٢(تتعاون السلطات املدنية املسؤولة عن التحقيق يف هذه احلاال        
. )٦٣( التصدي لإلفالت مـن العقـاب      يفتقدم  عدم إحراز    مسألة   ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

وكان الستمرار اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان أثر سليب على مؤسسات 
 مباشـر يف    وقد ساهم اإلفالت من العقاب بشكل     . سيادة القانون وأضر كذلك مبصداقيتها    

__________ 

 .١٨٢-١٨١املرجع نفسه، الصفحتان  )٥٧(
 .١٨٢-١٨١املرجع نفسه، الصفحتان  )٥٨(
 .٧٧فقرة املرجع نفسه، ال )٥٩(
 .١٧١ الصفحةاملرجع نفسه،  )٦٠(
 ١٨٦، الفقرتـان    )A/HRC/16/52/Add.2(تقرير املتابعة املقدم من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب            )٦١(

 .١٨٧و
 وأنشطة مكتبها، مبا يف ذلك      تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان           )٦٢(

 .٢٦، الفقرة ٢٠١٠فرباير / شباط٥، )A/HRC/13/73 (أنشطة التعاون التقين، يف نيبال،
، )S/2010/17(تقرير األمني العام عن طلب نيبال املساعدة من األمم املتحدة يف دعم عملية السالم فيهـا                  )٦٣(

 .٣٠ و٢٧، الفقرتان ٢٠١٠يناير /كانون الثاين
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انتشار أوجه اخللل يف األمن العام بتوجيه رسالة مؤداها أن العنف ال تترتب عليه أيـة آثـار           
 .)٦٤(بالنسبة ملرتكبيه

عدم رد احلكومة على    عن أسفها ل   ٢٠١٠لعام  يف تقريرها    املفوضة السامية    أعربتو  -٧٥
جليش، مبا يف ذلك عدم     اورط فيها أفراد    دعاءات اخلطرية النتهاكات حقوق اإلنسان اليت ت      اال

وعلى سبيل املثال، أصدرت حمكمة كافري احمللية       . تنفيذ األوامر الصادرة عن احملاكم النيبالية     
 يأمر اجليش بأن يوقف عن العمل شخصاً يدعى أنه مـسؤول            ٢٠٠٩سبتمرب  /قراراً يف أيلول  

ب وقتل ماينا   عن االنتهاكات، وقد صدر حبقه أمر توقيف مل ُينفذ بعد، وذلك يف قضية تعذي             
، كما طلب تقدمي املستندات ذات الصلة،       ٢٠٠٤ عاماً يف عام     ١٥سونوار البالغة من العمر     

ومل ميتثل اجليش ألمر توقيف املشتبه به عن العمل، بل أرسله للعمل ضمن بعثة حلفظ السالم                
يش ورفض اجل . وأعادت األمم املتحدة الضابط يف وقت الحق إىل بلده        . تابعة لألمم املتحدة  

النيبايل تسليمه للسلطات املدنية إلجراء حتقيق مستقل، على الرغم مـن طلبـات الـشرطة               
ومل تعتقل احلكومة بعد أي واحد من األشـخاص         . النيبالية واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    
 /منذ متوز بانتظار التنفيذ   ن أوامر التوقيف ال تزال      مع أ األربعة املتهمني يف هذه القضية، حىت       

 .)٦٥(٢٠٠٨ ليهيو

 إىل أنه على الرغم من أن املفوضية السامية ٢٠١٠ويشري تقرير املفوضة السامية لعام    -٧٦
 أفعـال التعـذيب     ٢٠٠٨ يف عـام     ُنشرحلقوق اإلنسان قد وثقت باستفاضة يف تقرير عام         

 املتعلقة بالرتاع يف معسكرات شيساباين يف مقاطعة بارديا، فـإن            القسري وحاالت االختفاء 
 مل تتعاون كما   . املسؤولني الرئيسيني املزعومني عن هذه األفعال ال يزال خيدم يف اجليش           أحد

 التحقيقات اجلنائية اجلارية بشأن تورط كـوادره يف         يفقيادة احلزب الشيوعي املوحد املاوي      
 ٤٠التجاوزات اخلطرية حلقوق اإلنسان أثناء الرتاع وبعده، مبا يف ذلك عمليات قتل زهـاء               

، وعملية قتـل    ٢٠٠٥يف قصف حافلة للنقل العام يف مادي، مبقاطعة شيتوان، يف عام            مدنياً  
عدم إحـراز   ووثقت املفوضية   . رام هاري شرستها، وأرجون الما، والصحفي بريندرا ساه       

تقدم يف كل حالة من هذه احلاالت يف رسالة وجهتها إىل رئيس احلزب الشيوعي املوحد يف                
 .)٦٦(٢٠٠٩ هيولي/متوز

شار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أنه على الرغم من الطلبـات املتكـررة         وأ  -٧٧
وجهتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل احلكومة إلجراء حتقيقات شاملة ونزيهـة يف              اليت

ادعاءات التعذيب الذي حيدث يف معسكرات ماهاراجغونج اخلاضعة لسيطرة كتيبة هبريابنـات            
 النيبايل، مل جتر أية حتقيقات مناسبة وال يزال هناك واحد على األقل من اجلنـاة                التابعة للجيش 

__________ 

ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وأنشطة مكتبها، مبا يف ذلك              تقرير مفوضة ا   )٦٤(
 .٢٧، الفقرة ٢٠١٠فرباير /شباط ٥، )A/HRC/13/73(أنشطة التعاون التقين، يف نيبال، 

 .٢٩، الفقرة املرجع نفسه )٦٥(
 .٣١-٣٠، الفقرتان املرجع نفسه )٦٦(
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ومع ذلك، أشار املقرر اخلاص إىل أنه جرى حتديد موقع يف كانون            . )٦٧(خيدم يف اجليش النيبايل   
، ميكن أن تكون جثة أحد األفراد الذين اختفوا قد أُحرقت فيـه، وزار              ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 وقدم املساعدة إىل    ٢٠٠٨يناير  / الطب الشرعي الفنلنديني البلد يف كانون الثاين       فريق من خرباء  
، وبني املقرر اخلاص أنه إضافة إىل ذلك بدأ فريـق           ه رفات  من اخلرباء احملليني يف استخراج بعض    

 عضواً من خرباء الطب الشرعي الفنلنديني والنيباليني برئاسة اللجنة الوطنية حلقـوق             ١١يضم  
 .)٦٨(مليات استخراج الرفات فيما يتعلق حباالت االختفاء يف مقاطعة دهانوشااإلنسان ع

الـيت  " خلية حقوق اإلنسان  "وانتقد املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أيضاً أداء           -٧٨
يبدو أنه يشمل بـصفة     الذي تعتمده   أُنشئت داخل الشرطة النيبالية قائالً إن مفهوم التحقيق         

تضمن معلومات تفصيلية عن الشكوى إىل مكتب شرطة املنطقـة ذي  أساسية توجيه رسالة ت 
الصلة وطلب الرد من ذاك املكتب، بدون القيام بزيارة فعلية إىل احملتجزين الـذين قـدموا                

وحىت وقت كتابة هذا التقرير، مل يكـن قـد          . الشكوى وإجراء مقابالت معهم على انفراد     
نتيجة التحقيقات اليت أجرهتا خلية حقوق      صدر توقيف عن العمل حبق أي ضابط يف الشرطة          

 ومل تقم اخللية بزيارة مقدمي الشكاوى وإجراء مقابالت معهم على انفراد يف أيـة               ،اإلنسان
 .)٦٩(قضية من القضايا للتأكد من صحة االدعاءات

وأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أيضاً إىل أن املدعي العام قد ذكر بنفسه                -٧٩
 أن إدارته مل تكلف بالتحقيق يف حاالت سوء املعاملة يف السجون على             ٢٠١٠مايو  /يف أيار 

مراقبـة  من الدستور املؤقت وإمنا فقـط بـسلطة         ) ٣(١٣٥النحو املنصوص عليه يف املادة      
 .)٧٠(التحقيقات اليت جتريها الشرطة

عدم تقدمي تعـويض  شى مع التعريف املنصوص عليه يف االتفاقية و      اعدم جترمي التعذيب مبا يتم      ‘٢‘  
 مناسب إىل ضحايا التعذيب

 ،، عقب زيارته إىل نيبال    ٢٠٠٥أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف عام           -٨٠
سيما  عن بالغ قلقه إزاء انتشار ثقافة اإلفالت من العقاب على أفعال التعذيب يف نيبال، وال              

. ة على مرتكيب هذه األفعال    التشديد على تعويض الضحايا كبديل عن فرض جزاءات جنائي        
 ١٩٩٦ قانون التعويض املتعلق بالتعذيب الصادر يف عاماعتربوا وعلى الرغم من أن املسؤولني  

ممارسة التعذيب، فإن املقرر اخلاص أشـار إىل أن القـانون           يف مواجهة    ا ورادع ا مانع اًتدبري
 ؛يقدم سبل انتصاف فعالـة     من االتفاقية وال     ١شى مع املادة    ايتضمن تعريفاً للتعذيب يتم    ال
. ينص القانون على جترمي التعذيب أو فرض عقوبة تتناسب مع خطورة فعـل التعـذيب             وال

__________ 

 .180، الصفحة A/HRC/16/52/Add.2ين مبسألة التعذيب،  تقرير املتابعة املقدم من املقرر اخلاص املع )٦٧(
 .١٧٩املرجع نفسه، الصفحة  )٦٨(
 .١٨١-١٨٠املرجع نفسه، الصفحتان  )٦٩(
 .١٨٠املرجع نفسه، الصفحة  )٧٠(
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على مـرتكيب   " إجراءات إدارية "فرض  املعاقبة ب ويرى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن        
 وخاه القـانون   أي أثر مانع أو رادعٍ يت       حيث إنه جيعل   أمر غري مناسب هنائياً   أفعال التعذيب   

صـد  وقد رأى املقرر اخلاص أن التأثري الوحيد للقانون هـو أنـه        . معىن على أرض الواقع    بال
 .)٧١(يف حاالت التعذيب وسوء املعاملةونيلها ن التماس العدالة وأثناهم فعلياً عضحايا التعذيب 

 إىل أن الثغـرات    ،٢٠١٠وأشار تقرير املفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان لعـام             -٨١
انتهاكات حقـوق   على  قاضاة  امل عرقلة   منالغموض يف اإلطار القانوين النيبايل زادت        جهوأو

 احملاكم النيبالية، وال جيّرم التشريع النيبايل ال التعذيب وال االختفاء القـسري،             أماماإلنسان  
 عدالةلليضع عقبات إضافية يف طريق الضحايا واألسر ممن يلتمسون املساءلة يف نظام              وهو ما 

 .)٧٢(نائية خمتل بالفعلاجل

 املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  )ب(  

تتفق املنظمات غري احلكومية مع الرأي القائل إن اإلفـالت مـن العقـاب علـى                  -٨٢
انتهاكات حقوق اإلنسان ال يزال هو املعيار السائد يف نيبال فيما يتعلق بانتهاكات حقـوق               

وقـد  .  واالنتهاكات اليت وقعت مؤخراً    ،أثناء الرتاع املسلح  يف املاضي   ت  اإلنسان اليت حدث  
ضباط الشرطة وغريهم من املوظفني الذين اهتمـوا        متكن  سلطت هذه املنظمات الضوء على      

اإلفالت من العقاب، وإخفاق أعضاء النيابـة العامـة         من  التعذيب  مارسة  مراراً وتكراراً مب  
 .)٧٣(ادعاءات التعذيبوالقضاة يف إجراء حتقيقات بشأن 

  املسؤولني عنه ومعاقبتهمومالحقةعدم إجراء حتقيقات مناسبة يف ادعاءات التعذيب   ‘١‘  

 سريتشري املنظمات غري احلكومية إىل أن ظاهرة اإلفالت من العقاب ال تزال تعرقل                -٨٣
نار العدالة فيما خيص اجلرائم اليت ارتكبت مؤخراً، كما هو احلال يف قـضية أمريتـا سـو                

 اثنتانوتدعي  . ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠وديفيسارا سونار وشاندراكاال سونار اللوايت قتلن يف        
 مجاعة غري مسلحة من القرويني الذين كانوا        إىل تميات النساء كن من   هؤالءمن الناجيات أن    
 ن فرداً من أفراد اجليش بتطـويقه      ١٧عندما قام حنو    ) حلاء األشجار الطيب  (جيمعون الكاولو   

ويدعي اجليش النيبايل أن الضحايا     .  مما أدى إىل مقتل الضحايا الثالث      نقوا النريان عليه  وأطل
وأجرى حمفـل   . بدون ترخيص  أثناء تبادل إطالق النار مع صيادين مسلحني         نالثالث قد قتل  

. الدفاع ومركز خدمات القطاع غري النظامي حتقيقاهتما اخلاصة لـدعم أقـارب الـضحايا             
__________ 

تقرير السيد منفرد نواك، املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة            )٧١(
 .٣ الصفحة، ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ٩، )E/CN.4/2006/6/Add.5(ة، أو الالإنسانية أو املهين القاسية

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وأنشطة مكتبها، مبا يف ذلك                 )٧٢(
 .٣٢، الفقرة ٢٠١٠فرباير /شباط ٥، )A/HRC/13/73(أنشطة التعاون التقين، يف نيبال 

ـ عراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان من ائتالف منظمات غري حكومية            رسائل مقدمة إىل االست    ) ٧٣( شمل ي
 .٢٠١٠ العفو الدولية وجلنة احلقوقيني الدولية وحمفل الدفاع واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، منظمة
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وقد ذهبت  . ، توجهت شرطة بارديا إىل مكان اجلرمية للتحقيق       ٢٠١٠مارس  / آذار ١٢ ويف
 ٢٥ويف  . جهودمها أدراج الرياح، وتعود أسباب ذلك جزئياً إىل عدم رغبة اجليش يف التعاون            

 ١٧، متكن أحد أقارب الضحايا من جعل الشرطة تسجل بالغاً أولياً ضد ٢٠١٠مارس /آذار
ووفقاً ملا ذكرته أسر الضحايا، فإن عناصر من        . اتالغابمسؤويل  من  من أفراد اجليش وأربعة     

اجليش هددوها وأجربوها على التوقيع علـى اتفـاق يقـضي بـسحب الـبالغ األويل                
  / آذار ١٧ويف  . )٧٤() دوالراً من دوالرات الواليات املتحـدة      ٣٤٠(  روبية ٢٥ ٠٠٠ مقابل

وقـدمت  .  احلادث ، أُنشئت جلنة حتقيق برئاسة مساعد املدعي العام للنظر يف         ٢٠١٠مارس  
بعد جلنـة    وشكلت احلكومة فيما  . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩اللجنة تقريرها إىل احلكومة يف      

ومل ُتعلن النتائج إىل اآلن، ومل ُيتخـذ أي إجـراء           . وزارية لدراسة ما خلصت إليه من نتائج      
 . )٧٥(الشأن ذاهب

 ٤ ُتـويف يف     وأثارت منظمات غري حكومية أيضاً قضية دهارميندرا باراي الـذي           -٨٤
ـ           ،٢٠١٠يوليه  /متوز . عـم ا ز  بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة على حد م
 السلطات احلكومية الوطنية واحمللية حتقيقات رداً على احتجاج اجملتمـع املـدين يف              أجرتو

، أنشأت وزارة الداخلية فريق حتقيق قـام بزيـارة          ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٨ويف  . أعقاب موته 
 /بيد أن الفريق مل ينشر حـىت تـشرين الثـاين          . لذي تعرض فيه للتعذيب كما زعم     املكان ا 
، كشف فريق حتقيق آخـر  ٢٠١٠أغسطس / آب٣ويف .  أي تقرير عن ذلك  ٢٠١٠ نوفمرب

 غري معروفة   الوفاةوخلص التقرير إىل أن أسباب      . أنشأته إدارة املقاطعة عن تقريره للجمهور     
وجـاء يف التقريـر أن     . الوفـاة التعذيب هو الذي سبب     وأنه ال توجد أدلة كافية تثبت أن        

. الشرطة مل ُتخضع دهارميندرا لفحص طيب ساعة اعتقاله، ومل تبلغ السلطات العليا باعتقاله            
ومل تـدفع احلكومـة سـوى       . وأوصى التقرير احلكومة بتقدمي تعويض إىل أسرة الـضحية        

ل القضية معلقـة يف احملكمـة       وال تزا .  روبية لتغطية تكاليف مراسم الدفن     ٢٠ ٠٠٠ مبلغ
، حاول والد الضحية تـسجيل      ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٢ويف  . يتخذ أي إجراء تأدييب    ومل

سجلت بالغاً بذلك أن ا  قد سبق هلبالغ بذلك لكن الشرطة رفضت تسجيل البالغ مبينة أنه 
 .)٧٦(وأن التحقيقات جارية

ة العملية ضد املتهمني بأفعال     وأشار حمفل الدفاع إىل أنه قلما ترفع دعاوى من الناحي           -٨٥
التعذيب ألنه ال توجد آلية حمايدة لتلقي الشكاوى املتعلقة بالتعذيب والتحقيق فيهـا، وألن              

وحىت عندما تـصل الـشكاوى إىل       . )٧٧(الشرطة هي السلطة املكلفة بتلقي تلك الشكاوى      
__________ 

 .عام إال بقرار من املدعي البعد تسجيلهالبالغ   ال ميكن سحب،مبقتضى قانون قضايا الدولة وقواعده )٧٤(
)٧٥( “Indifference to duty, impunity for crimes committed in Nepal”, Human Rights Watch and 

Advocacy Forum, December 2010, p. 15. 
)٧٦( “Indifference to duty, Impunity for Crimes Committed in Nepal”, Human Rights Watch and 

Advocacy Forum, December 2010, p. 15. 
)٧٧( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Advocacy Forum and 

REDRESS, 5 March 2010, p. 25. 
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البالغـات  الشرطة فإهنا ترفض بصورة روتينية أن تقبلها من أقارب الضحايا وأن تـسجل              
 النيابة مياطلون بصورة روتينيـة  ووكالءوعندما تسجل البالغات، فإن أفراد الشرطة    . األولية

تحقيقات، وهم يفعلون ذلك أحياناً على الرغم من أوامر رؤسائهم أو من أحكام             اليف إجراء   
ية ولعلم  وميكن أن يعزى هذا السلوك إىل النفوذ الكبري للجيش النيبايل والقوات املاو           . احملكمة

ويف أعقاب  .  يف إجراء التحقيقات   األحزاب السياسية  وأاجليش  تعاون   بعدم إمكانية الشرطة  
، ساعدت ٢٠٠٨أكتوبر /يف تشرين األول" بانتظار العدالة"صدور تقرير حمفل الدفاع املعنون 

 بالغاً أولياً إىل الـشرطة،      ٣٠ ضحية يف تقدمي ما جمموعه       ٥١املنظمات غري احلكومية أسر     
 حاولت أسر الـضحايا     ،، وهو يوم حقوق اإلنسان    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠ ويف

ورفـضت الـشرطة    .  مقاطعة ١٢ بالغاً آخر إىل سلطات الشرطة يف        ٢٨واحملامون تقدمي   
 .)٧٨(تسجيل أي بالغ مقدم مشرية إىل أن عليها أن تستشري أوالً سلطاهتا العليا

جهت فيها اهتامات إىل    داً من القضايا اليت وُ    وأثارت منظمات غري حكومية أيضاً عد       -٨٦
ايل بالقيام بأفعال التعذيب واالختفاء القـسري،       بضباط من ذوي الرتب العالية يف اجليش الني       

وعوضاً عن ذلك، كانت هناك بعض احلاالت اليت        . لكنهم مل خيضعوا ألية مالحقات قضائية     
ى سبيل املثال، كان توران باهـادور       وعل. اتنال فيها مرتكبو هذه األفعال املزعومون ترقي      

أثناء سينغ، وهو قائد سابق للواء العاشر متهماً بتورطه يف قضايا االختفاء القسري والتعذيب              
 ٢٠٠٣ اليت وقعت يف معسكرات ماهاراجغونج املعروفـة بكامتانـدو يف عـامي              االحتجاز

اء وتوىل منـصب    وقد حصل سينغ على الترقية يف مرحلة الحقة، وأصبح برتبة لو          . ٢٠٠٤و
 .)٧٩(٢٠٠٩أكتوبر /قائد اجليش يف تشرين األول

وتذكر املنظمات غري احلكومية أيضاً ظاهرة اإلفالت من العقاب يف حاالت التعذيب              -٨٧
ويف قضية أرجون باهـادور     .  املاوي -واالختفاء اليت ارتكبها احلزب الشيوعي املوحد النيبايل        

 ، مل يتعاون احلزب الشيوعي املوحد     ٢٠٠٥يون يف عام    الما الذي اختفى بعض أن اختطفه املاو      
املاوي مع الشرطة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف حتقيقاهتما مبينـاً أنـه ينبغـي        -النيبايل  
 . )٨٠(آلنحىت اهذه القضايا عن طريق آليات العدالة االنتقالية، وهي آليات مل ُتنشأ  معاجلة

يف عدة أمثلة االفتقار إىل االتساق بـني حمكمـة      والحظت املنظمات غري احلكومية       -٨٨
ـ كم األ ا احترام حمكمة االستئناف ألحكام احمل     عدموعلى  كم األ ااالستئناف واحمل  فقـد  . ىعل

 فيمـا يتعلـق     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٨قضت احملكمة العليا النيبالية يف حكمها الصادر يف         
ـ  ةتصخمحملاكم املدنية   ا بأن   بأفعال التعذيب اليت تعرضت هلا ماينا سونوار ووفاهتا،        النظر يف  ب

يف كم الصادر   احلويف  . األفعال اجلنائية املزعومة اليت ارتكبتها قوات األمن أثناء الرتاع املسلح         

__________ 

)٧٨( “Indifference to duty, impunity for crimes committed in Nepal”, Human Rights Watch and 
Advocacy Forum, December 2010, p. 4. 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة  )٧٩(
 .١٠املرجع نفسه، الصفحة  )٨٠(
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فعـل  أي  ، ذكرت احملكمة العليا أن      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٤رينا راسيلي يف    قضية  
ه أو مركزه أو الظروف اليت وقع فيها        جيرمه القانون يعترب جرمية بغض النظر عن هوية مرتكب        

ـ القانون ال مينع أي أحد من التحقيق يف بالغ يفيـد            "وأضافت احملكمة أن    . هذا الفعل  أن ب
أفراداً من اجليش أو من األمن قاموا باعتقال امرأة قسراً بينما هي نائمة ليالً يف مرتهلا وقتلوها                 

ومع ذلـك،  . )٨١("حبقوق املدنيني الوطنيةووسيكون ذلك استهزاءاً بالقانون . رمياً بالرصاص 
دعـاوى  وعلى الرغم من صدور هذا احلكم فإن بعض حماكم االستئناف تواصـل رفـض               

يف الشكاوى املرفوعـة    بالنظر   خمتصة   غري على أساس أن احملاكم املدنية       االستئناف املستعجل 
العليا الصادر يف    تطبق بعض حماكم االستئناف األخرى حكم احملكمة         بينما ،ضد أفراد األمن  

 .)٨٢(٢٠٠٧ عام

وقد أبلغت املنظمات غري احلكومية أيضاً عن مشاكل يف تنفيذ أوامر احملاكم مشرية إىل                -٨٩
 فيها حمكمة ت اليت قضعاماً،مخسة عشر   البالغة من العمر    التحقيق يف موت ماينا سوناوار      قضية  

 موهتا وسجنهم ملدة ستة أشـهر       عسكرية بإدانة الضباط الثالثة الذين يدعى أهنم مسؤولون عن        
وبناء على شكوى من والـدة الـضحية،    ). ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول( وتعليق ترقيتهم لفترة مؤقتة   

أدانت احملكمة احمللية بعد ذلك أربعة ضباط يف اجليش بقتل ماينا سوناوار وأصدرت أمراً بتوقيف 
وعلى العكس من ذلـك،     . وإىل اليوم مل يقبض عليهم    . ٢٠٠٨يناير  /الضباط يف كانون الثاين   

اجليش النيبايل أوفد واحداً من املتهمني يف منتصف التسعينات يف مهمة من مهام عمليـات                فإن
 ه لكن ٢٠٠٩ ديسمرب/وأعادته األمم املتحدة إىل وطنه يف كانون األول       . حفظ السالم يف تشاد   

 اآلن إىل السلطات    م حىت وصوله إىل املطار يف نيبال، ومل يسلّ      وضع يف احلبس لدى اجليش عند       
 .)٨٣(املدنية على الرغم من صدور أوامر من احملكمة ومن رئيس الوزراء بذلك

ء رداً على احملكمة العليا     ا، أصدر مكتب رئيس الوزر    ٢٠١٠أغسطس  /وباملثل، يف آب    -٩٠
 باإلشـارة   ،التحقيقات اليت جتريها جلنة ستشكل هلذا الغرض      بعد  يذكر فيه أن اجلناة سيعاقبون      

ويتجاهل ذلك احلكم الذي أصـدرته      .  واملصاحلة اليت مل تكن قد أُنشئت بعد       ةقينة احلق إىل جل 
السابق احملكمة العليا الذي يقضي برفض احملاوالت اليت قامت هبا الشرطة لتأخري التحقيقات              يف

وباملثـل،  . )٨٤(اللجنـة هـذه   على أساس أن هذه التحقيقات ال ميكن أن ُتجرى إال من قبل             
راء اليت أصدرهتا جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان فيما يتعلـق باختفـاء              أعقاب اآل  يف

أن اللجنة املعنية بالتحقيق يف حاالت االختفاء اليت        بسوريا براساد شارما، أفادت حكومة نيبال       

__________ 

، )٢٠٠٧(٠٣٣٩/٢٠٦٤ يف األمر رقم     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٤حمكمة نيبال العليا، احلكم الصادر يف        ) ٨١(
 .٤ الصفحة

)٨٢( “Indifference to duty, Impunity for Crimes Committed in Nepal”, Human Rights Watch and 
Advocacy Forum, December 2010, p. 7. 

)٨٣( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Advocacy Forum and Redress, 5 
March 2010, p. 27. 

 ).٢٠٠٧(١٢٣١ يف األمر رقم ٢٠٠٨مارس / آذار١٠حكم احملكمة العليا الصادر يف  )٨٤(
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حتترم آراء اللجنة    ستشكل هلذا الغرض هي اليت ستحقق يف اختفاء صاحب البالغ، وبالتايل مل           
 .)٨٥( مبقاضاة املسؤولني يف الوقت املناسب فيما يتعلقية حبقوق اإلنساناملعن

ودفعت املنظمات غري احلكومية أيضاً بأن حاالت التأخري يف إنشاء آليات، مثل جلنـة                -٩١
سهم يف انتشار ظاهرة اإلفالت ت ، واملصاحلة، واللجنة املعنية بالتحقيق يف حاالت االختفاءةقياحلق

ال، ألهنا تظهر باستمرار ضعف اإلرادة السياسية يف التحقيق يف االنتـهاكات            من العقاب يف نيب   
 حالـة   ١ ٠٠٠ اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت حدثت يف املاضي، مبا يف ذلك التحقيق يف زهاء            

 .)٨٦( منذ انتهاء الرتاعمعلقةحاالت االختفاء القسري واالختطاف اليت ال تزال  من

 ة حلقوق اإلنسانعدم فعالية اللجنة الوطني  ‘٢‘  

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف تقريرها السنوي عـن الفتـرة               -٩٢
مسألة افتقار احلكومة إىل تنفيذ توصيات اللجنة بوصفها إحدى التحديات الرئيـسية الـيت              

 / متـوز  ١٤ إىل   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١٧ويف الفترة مـن     . تواجهها اللجنة يف أداء عملها    
 ١٠٤ شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان تشمل        ١ ١٧٣، تلقت اللجنة    ٢٠٠٨ يوليه

 حتقيقـاً،   ١٧٥ ما جمموعه  وأجرت اللجنة . شكاوى تتعلق بالتعذيب على أيدي قوات األمن      
وأعربـت  . ومل تنفذ أية توصية من التوصيات اليت قدمتـها .  قضية٦٢وقدمت توصيات يف   

كررة عن شعورها باإلحبـاط إزاء عـدم تنفيـذ          اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بصورة مت     
تنفـذ   ، ذكرت اللجنة أن احلكومة مل     ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب . توصياهتا من قبل احلكومة   

 .)٨٧( توصية كانت قد قدمتها٣٨٦ توصية من أصل ٣٤ سوى

وأعربت املنظمات غري احلكومية أيضاً عن قلقها إزاء فعالية عمل اللجنـة الوطنيـة                -٩٣
قد ُعرضت على    شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان       ٦٧٧أن  ب وأفيد   .حلقوق اإلنسان 

وتـشمل هـذه    . )٨٨(٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٤ إىل   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦يف الفترة من    اللجنة  
ومن بني هذه القـضايا الـسبعني،       .  ادعاًء بالتعذيب على أيدي قوات األمن      ٧٠الشكاوى  

وقد أوصت اللجنة يف قـضيتني      . يف ثالث قضايا  حتقق اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إال        مل
__________ 

، اآلراء املعتمـدة    ١٤٦٩/٢٠٠٦، البالغ رقـم     ياسهودا شارما ضد نيبال   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      )٨٥(
 .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨ يف

)٨٦( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Advocacy Forum and 

REDRESS, 5 March 2010, p. 27 .  ًانظـر أيـضا“Recipe for impunity at work in Bardiya National 

Park”, Asian Commission for Human Rights؛ وانظر أيضاً املوقع التايل : 
www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-081-2010/. 

)٨٧( “Discrimination and Irregularities, The painful Tale of Interim Relief in Nepal”, A report, 
Advocacy Forum, 2010, p. 6. 

 ٢٠٠٩يوليـه   / إىل متـوز   ٢٠٠٨يوليه  /عن الفترة من متوز   التقرير السنوي للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        )٨٨(
 Discrimination and“تقرير متاح باللغة النيبالية فقط ولذلك فقد أشري إليه يف تقرير حمفـل الـدفاع   وهو

Irregularities, The painful Tale of Interim Relief in Nepal” ،٦صفحة ال، ٢٠١٠. 
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وال يقـدم التقريـر     . )٨٩(منها باختاذ إجراء ضد اجلناة ومبنح تعويضات يف القضايا الـثالث          
وباملثل، .  قضية ٦٧السنوي معلومات تبني أسباب عدم التحقيق يف القضايا املتبقية وعددها           

 ٥٩٤مركز ضحايا التعذيب تناولت فإن دراسة مشتركة بني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان و
 ضحايا التعذيب يف مخس مقاطعات قد كشفت عن زيادة انتشار ظاهرة التعذيب،              قضايا من

شاكل بدنية وعقلية خطرية وما يرتبط بذلك مـن         مل الضحايا   تعرضوهي ظاهرة تسببت يف     
من أجـل  ايا   هذه القض  بتجهيزومل تتخذ اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املبادرة        . )٩٠(إعاقات

تعويضات، ولكنها دعت منظمات حقوق اإلنسان إىل توفري خدمات         حصول الضحايا على    
 .)٩١(فورية إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب

 شى مع التعريف الوارد يف االتفاقيةاعدم جترمي التعذيب مبا يتم  ‘٣’  

 /كانون الثاين وفقاً حملفل الدفاع، فإنه على الرغم من أن الدستور املؤقت الصادر يف               -٩٤
 يتضمن أحكاماً تعترب ممارسة التعذيب جرمية جنائية، فإن التعذيب ال يزال يعترب             ٢٠٠٧يناير  

مشروع قـانون   (جرمية مدنية لعدم إصدار مشروع قانون إىل اليوم يتعلق مبمارسة التعذيب            
مل يصدر تشريع يعـرف جرميـة        وما. )٩٢()ينص على عقوبات جنائية على أفعال التعذيب      

تعذيب صراحة، فإن مرتكبيها ال ميكن أن يدانوا إال مبوجب حكم االعتداء الوارد يف قانون               ال
 .)٩٣(جنائيةجزاءات  ١٩٩٦وال يتضمن قانون التعويض املتعلق بالتعذيب لعام . البلد

مشروع وطرح   ٢٠٠٧وعلى الرغم من قرار احملكمة العليا التارخيي الصادر يف عام             -٩٥
إلجياد يف القانون النيبايل  مبسألة املختفني، ال توجد تطورات إجيابية رئيسية قانون اللجنة املعنية

 .)٩٤(حل لقضايا االختفاء أو جترمي االختفاء القسري

 عدم تقدمي تعويض مناسب إىل ضحايا التعذيب  ‘٤’  

أنه على الرغم من وجود قانون التعـويض املتعلـق          بتفيد املنظمات غري احلكومية       -٩٦
ومنذ سن هـذا    . ن ضحايا التعذيب قلما يتمكنون من احلصول على التعويض        بالتعذيب، فإ 

 قضية رفعهـا    ١٦٠ قضية من أصل     ٥٠القانون، صدرت قرارات إجيابية لصاحل الضحايا يف        
__________ 

 .املرجع نفسه )٨٩(
)٩٠( NHRC, “Study on the insurgency related to torture and disability”, 2003. 
)٩١( “Discrimination and Irregularities, The painful tale of interim relief in Nepal”, A report, Advocacy 

Forum, 2010, p. 6. 
)٩٢( Criminalize Torture, Advocacy Forum, 2009, p. 3و ،“Submission to the Committee against 

Torture under article 20”, Advocacy Forum and REDRESS, 5 March 2010, p. 25. 
)٩٣( “Centre for victims of torture Nepal’s report on the situation of torture in Nepal”, April 2010. 
)٩٤( “Submission to the Committee against Torture under article 20”, Advocacy Forum and 

REDRESS, 5 March 2010, p. 27 .  ًانظر أيـضا“Recipe for impunity at work in Bardiya National 
Park”, Asian Commission for Human Rights؛ وانظر املوقع التايل : 

www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-081-2010/. 
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مركز نيبال لضحايا التعذيب للحصول على تعويض عن أضرار التعـذيب، وقـد حـصل               
ونظـراً إىل هـذا   .  القضايا اخلمسنيمن التعويض يف مثاين قضايا من بنيشيء الضحايا على   

االفتقار إىل الوصول إىل العدالة وإىل احلصول على التعويض، فإن الضحايا فقدوا ثقتـهم يف               
ويف القضايا اليت حيصل فيها .  رفع قضايا التعويض إىل احملاكمعزوفهم عننظام القضاء وتزايد 

تكـون   و ، بعد تأخر كبري   ويضقدم التع  عادة ما ي   ، أشكال التعويض  شكل من الضحايا على   
 ١٠٠ ٠٠٠و)  يورو ١٠٠( روبية   ١٠ ٠٠٠ تتراوح بني    حيثللغاية  متدنية  مبالغ التعويض   

ال يكاد يكفي لتغطية الذي معظم الضحايا يتلقون احلد األدىن بيد أن . ) يورو١ ٠٠٠(روبية 
  .)٩٥(ياً ونفساًتكاليف إعادة تأهيلهم بدني

 اهتااستنتاجات اللجنة وتوصي  -خامساً  

للتعذيب، وهـو تعريـف     باملمارسة املنهجية     املتعلق تشري اللجنة إىل التعريف التايل      -٩٧
 :اعتمدته يف حتقيقها األول

ترى اللجنة أن التعذيب ميارس بصورة منهجية عندما يكون واضـحاً أن              
حاالت التعذيب اليت أبلغ عنها مل حتدث مصادفة يف مكان معني أو يف وقت معـني           

دو معتادة وواسعة االنتشار ومتعمدة يف جزء كبري من إقليم الدولة املعنية            ولكنها تب 
ويف الواقع ميكن أن يكون التعذيب ذا طابع منهجي دون أن يكون ناجتاً             . على األقل 

 وميكن أن يكون نتيجة لعوامل يصعب على احلكومـة          ،عن النية املباشرة للحكومة   
على وجود تضارب بني السياسة العامة  السيطرة عليها كما أن حدوثه ميكن أن يدل         

. على حنو ما حددهتا احلكومة املركزيـة وتنفيـذها مـن جانـب اإلدارة احملليـة              
والتشريعات غري الوافية اليت تفسح اجملال يف الواقع الستخدام التعذيب، رمبا تضيف            

 .)٩٦(أيضاً إىل الطبيعة املنهجية هلذه املمارسة

ات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية واملؤسـسات    وتشري اللجنة إىل نتائج هيئ      -٩٨
الوطنية حلقوق اإلنسان املذكورة يف هذا التقرير، مبا يف ذلك تقرير املفوضة السامية حلقـوق               

، وهي نتائج بيَّنت أن هناك تقارير )٩٧( عن حالة حقوق اإلنسان يف نيبال٢٠٠٩اإلنسان لعام 
اصـة أثنـاء    خب أحياناً إىل حـد التعـذيب، و       صلوي  ذكثرية تتحدث عن سوء املعاملة ال     

 الذي أعده املقرر اخلـاص      ٢٠١١مارس  / آذار ٤االستجواب، وإىل تقرير املتابعة الصادر يف       
املعين مبسألة التعذيب، وهو تقرير خلص فيه املقرر اخلاص إىل أن حاالت الـضرب وسـوء                

يف نيبال، وال سـيما أثنـاء       بصورة واسعة   املعاملة اليت تصل أحياناً إىل حد التعذيب تنتشر         
__________ 

)٩٥( “Centre for victims of torture Nepal’s report on the situation of torture in Nepal”, April 2010. 
)٩٦( A/48/44/Add.1 و٣٩، الفقرة A/56/44 ١٦٣، الفقرة. 
)٩٧( A/HRC/10/53 ،٢٠٠٩مارس / آذار٣. 
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اخنفاض ممارسة التعذيب يف نيبال     عن  االستجواب، وتقارير املنظمات غري احلكومية اليت تفيد        
هذه املمارسة ال تزال تنتشر يف مرحلة االسـتجواب         غري أن   بدرجة كبرية منذ انتهاء الرتاع،      

منذ بدايـة   رسة جمدداً   مثة إشكاليات يطرحها تصاعد هذه املما     أثناء االحتجاز لدى الشرطة و    
 .مما يعكس منطاً مستمراً من التعذيب ميارس يف نيبال بصورة معتادة ومتفشية، ٢٠٠٩ عام

وتشري اللجنة أيضاً إىل أن األحداث احملتجزين ال يزالون يتعرضون بشدة للتعذيب يف               -٩٩
احلكوميـة  وقد أكدت املعلومات اليت قدمتها هيئات األمم املتحدة واملنظمات غـري            . نيبال

عدل أعلى مما هو مـسجل يف       مبلتعذيب يف السجون،    التعرض ل إبالغ األحداث عن    استمرار  
  للتعـذيب ونتعرضيأوساط عامة السكان، وال يزال األحداث ُيحتجزون يف مرافق البالغني و       

وتشري . أعلى بكثري من املتوسط الوطين املسجل يف عدة مقاطعات يف منطقة ترياي           مبعدالت  
الـشرطة  رجال   متارس على أيدي     ُيقال عادة إهنا   أن أفعال التعذيب وسوء املعاملة       اللجنة إىل 

 مـن أجـل     الغاباتالنيبالية وقوات الشرطة املسلحة وضباط اجلمارك واملسؤولني يف إدارة          
 .انتزاع االعترافات باإلكراه

ارس علـى   تشري إىل أن التعذيب ميةوترى اللجنة أن هذه التقارير تتضمن دالئل قوي      -١٠٠
ه ُيستخدم كثرياً منذ فترة طويلة ألغراض التحقيق اجلنائي وألغراض انتـزاع            أنحنو منهجي و  

 . االعترافات يف جزء كبري من أراضي نيبال

ترى ": وتشري اللجنة إىل استنتاجاهتا السابقة يف حتقيقها األول اليت تذكر فيها ما يلي              -١٠١
بات وقوع عدد قليل من حاالت التعذيب بتأكيـد         اللجنة، أنه حىت وإن مل يكن باإلمكان إث       

ها إنكار وجـود    معمطلق، فإن الشهادات العديدة اجملمعة تتميز باالتساق إىل درجة ال ميكن            
 .)٩٨("املمارسة املنهجية للتعذيب

وتالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها هيئات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية             -١٠٢
ءات انتشار التعذيب يف نيبال، وتأسف ألن نيبال مل توافق على الزيارة الـيت   فيما يتعلق بادعا  

طُلب القيام هبا إىل أراضيها واليت كانت ستتيح االتصال املباشر بني أعضاء اللجنة واألفـراد               
وتالحظ اللجنة  . السلطات ذات الصلة  االتصال ب  فضالً عن    ،الذين يّدعون التعرض للتعذيب   

أنه على الرغم من أن ممارسة التعذيب أثناء االحتجاز ال تـزال            بأن عدداً من املراقبني أفادوا      
 يف  ٢٠حبيث تصل نسبة احملتجزين الذين ُيزعم تعرضهم للتعذيب إىل حنـو            واسعة االنتشار   

 إىل ممارسة التعذيب مبعدل حالياًلجأ أن قوات األمن يف نيبال تباملائة، فإن هذه التقارير توحي 
ومع ذلك، وعلى النحو الذي قررتـه       . أقل مما كانت تلجأ إليه كما يزعم يف مرحلة الرتاع         

 الدولة الطرف متارس التعذيب بصورة منهجية حىت وإن كانت           أن اللجنة سابقاً، ميكن اعتبار   
. )٩٩(ات اليت أُجري فيها التحقيق    السنوخالل  االدعاءات املتعلقة بانتهاك االتفاقية قد تراجعت       

__________ 

)٩٨( A/48/44/Add.1 ٣٨، الفقرة. 
)٩٩( A/56/44١٦٠ رة، الفق. 
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أن ردود الدولة الطرف على هذه االدعاءات املتعلقة بانتشار التعذيب غري           إىل   اللجنة   وختلص
 .لدحضها كافية

تالحظ اللجنة دفوع الدولة الطرف بأهنا ال تقر أفعال التعـذيب وتلتـزم             يف حني   و  -١٠٣
ن الدولة الطرف مل تقدم إىل اللجنـة         أ هابوضع حد لإلفالت من العقاب، فإهنا ترى يف قرار        

ومل حترز نيبال تقدماً كبرياً يف التصدي لإلفالت من العقاب  . أدلة واضحة وعملية تدعم ذلك    
وال تزال ادعاءات التعذيب ُتقـدَّم      . على انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان يف فترة الرتاع       

، ومل ُتجر الدولة الطـرف      ٢٠٠٦بكثرة شديدة على الرغم من انتهاء الرتاع املسلح يف عام           
ويف احلاالت النادرة الـيت     . حتقيقات كافية يف مجيع هذه االدعاءات وإمنا يف عدد قليل منها          

مل تصدر عقوبات جنائيـة ضـد       كلل بالنجاح،   كانت فيها التحقيقات يف ادعاء التعذيب تُ      
تناسب مـع   أحكام بالسجن ت   تصدر على وجه اخلصوص      عن أفعال التعذيب، ومل   املسؤولني  

 اجلهـات   بـشأن  ، الذي ذكرت فيه   ٢وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم       . خطورة اجلرمية 
 أنه إذا كان لدى السلطات احلكومية من األسباب املعقولة ما يـدفع             ،الفاعلة من غري الدول   

نع إىل االعتقاد بارتكاب أفعال التعذيب أو سوء املعاملة وعجزت عن ممارسة العناية الواجبة مل             
مرتكبيها والتحقيق معهم ومقاضاهتم ومعاقبتهم، فإن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك وينبغـي            

 مسؤولني مبوجـب االتفاقيـة عـن قبوهلـا          احملظورةاعتبار موظفيها مرتكيب هذه األفعال      
 للجنة أيضاً على أن عدم ممارسة الدولة العناية         ٢وينص التعليق العام رقم     . السكوت عنها  أو

تدخل لوقف أفعال التعذيب ومعاقبة مرتكبيها وتوفري سبل انتـصاف لـضحاياها،     الواجبة لل 
يسّهل على اجلهات الفاعلة من غري الدول ارتكاب أفعال غري مسموح هبا مبوجب االتفاقيـة            
مع اإلفالت من العقاب وميكّن هذه اجلهات من ارتكاهبا، وإن ال مباالة الدولة أو تقاعـسها          

وعلى الرغم  . )١٠٠( بفعل األمر الواقع   أو التصريح بارتكاهبا  /تشجيع و يوفر شكالً من أشكال ال    
 مع التركيز على جلنـة مناهـضة        ٢من أن هذه املبادئ منصوص عليها يف التعليق العام رقم           

التعذيب وأفعال سوء املعاملة اليت ترتكبها جهات فاعلة من غري الدول، فإهنا تنطبق بال شك               
ا أن أعوان الدولة مسؤولون بشكل مباشر عـن ارتكـاب           يف حاالت كتلك اليت ُيّدعى فيه     

 .أفعال التعذيب وإساءة معاملة األفراد احملتجزين لديهم

ولذلك فإن األفعال اليت تقوم هبا نيبال واليت متتنع عن القيام هبا تصل إىل درجة أكرب                  -١٠٤
 وُيدل ذلك على أن السلطات مل ختفـق فقـط يف دحـض            .  عارض تقصريمن كوهنا جمرد    

 بل إهنا ظهرت مبظهر من يرضخ لسياسة عامـة   ،ادعاءات تقوم على أسس صحيحة فحسب     
 . عليها مبا يتعارض مع شروط االتفاقيةبل وتشجعهذه األفعال حتمي 

إن قرار اللجنة اخلاص بالبت فيما إذا كان التعذيب ُيمـارس بـصورة منهجيـة                 -١٠٥
لد ونطاقها اإلقليمي على حد سـواء،       يأخذ يف احلسبان تكرار حوادث التعذيب يف الب        ال أم

ويراعي كذلك مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أنشأت آليات فعالة ملنع ارتكاب هذه               
__________ 

 .١٨ للجنة مناهضة التعذيب، الفقرة ٢التعليق العام رقم  )١٠٠(
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 الذي تالحظ فيه أن الـدول األطـراف         ٢وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم       . التجاوزات
مل تكفل   ويف هذا اخلصوص،     .)١٠١(منع التعذيب كفالة فعالية   ملزمة باختاذ تدابري إجيابية فعالة ل     

 مقاضاة املسؤولني يف قضايا مجعت املنظمات غري احلكومية واللجنـة الوطنيـة             فعاليةنيبال  
، وال سيما القضايا اليت أثبتت فيها احملاكم الوطنيـة          إدانتهمحلقوق اإلنسان أدلة كثرية تثبت      

رسات، مثل تزييف وأخفقت الدولة الطرف يف وضع حد ملما .  املتورطني األشخاصمسؤولية  
لعدة أيام أو لفتـرات     أماكن معزولة    الشرطة لألفراد يف     واحتجازسجالت الشرطة والسجن    

 ساعة قبل مثوهلم أمام القاضي وحاالت رفض الشرطة تـسجيل البالغـات             ٢٤أطول من   
ومل تضع الدولة الطرف حداً لتنفيذ أحكام قانون األسلحة والذخائر الـيت تنتـهك              . األولية
ومل تضمن الدولة الطرف تلقي احملتجزين للفحـوص         .ت األساسية ألصول احملاكمة   الضمانا

 كما مل تضمن عدم استخدام القضاة لالعترافات املنتزعـة          ،الطبية على أيدي أطباء مستقلّني    
بإعـدامات   حتت وطأة التعذيب يف اإلجراءات القانونية ومنع املوظفني املتهمني بالتعذيب أو          

 وحظر حاالت رفض إيقـافهم عـن        ،لقضاء من احلصول على ترقيات    منفّذة خارج نطاق ا   
.  الدولة الطرف أيضاً أوامر احملاكم وتوصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان          مل تنفذ و. العمل

وُتسهم مجيع هذه املمارسات وأفعال اإلمهال يف استمرار ممارسة التعذيب يف نيبال بـصورة              
بيانات الدولة الطرف اليت تنكر فيها دعـم التعـذيب          إن  . معتادة وواسعة النطاق ومتعمدة   

 .عاجلة أوجه القصور هذهملوتدين اإلفالت من العقاب ال تكفي وحدها 

 يشري إىل أن الدول ملزمة بإزالة مجيـع       ٢وتالحظ اللجنة أيضاً أن التعليق العام رقم          -١٠٦
. لتعذيب وسوء املعاملـة   العقبات القانونية أو العقبات األخرى اليت حتول دون القضاء على ا          

 أي منـذ عـشرين عامـاً، ويف         ،١٩٩١مايو  / أيار ١٤انضمت نيبال إىل االتفاقية يف      قد  و
 ،١٩٩٤أبريل  / يف نيسان  )١٠٢(املالحظات اخلتامية للجنة املتعلقة بالتقرير األويل للدولة الطرف       

نفـسها يف   وكررت اللجنة التوصية    . أوصت اللجنة نيبال أوالً، بسّن تشريع حيظر التعذيب       
. )١٠٣( يف املالحظات اخلتامية للجنة املتعلقة بالتقرير الدوري الثاين لنيبال         ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

أهنا ب فإن تعريف جرمية التعذيب      ،٢وعلى النحو الذي تشري إليه اللجنة يف التعليق العام رقم           
 الـسعي   إىلالـدول األطـراف      يدفع   ختتلف عن جرائم االعتداء العادية أو اجلرائم األخرى       

وسـيعزز  . بصورة مباشرة إىل حتقيق اهلدف العام لالتفاقية وهو منع التعذيب وسوء املعاملة           
وصف اجلرمية وتعريفها هدف االتفاقية، بوسائل منها تنبيه اجلميع، مبن فيهم اجلناة والضحايا             

وسوف يؤدي أيضاً تدوين هـذه اجلرميـة إىل         . واجلمهور إىل مدى خطورة جرمية التعذيب     
تعزيـز األثـر    ) ب(تأكيد ضرورة إنزال عقوبة مناسبة تراعي خطورة اجلرم؛ و        ) أ: (يلي ما

تعزيز قدرة املوظفني املسؤولني على تتبع جرميـة التعـذيب          ) ج(الردعي للخطر حبد ذاته؛ و    
ختويل اجلمهور وتفويضه لرصد اإلجراءات اليت تتخذها الدولة وامتناعها عـن           ) د(حتديداً؛ و 

__________ 

)١٠١( CAT/C/GC/2. 
)١٠٢( A/49/44١٤٧ إىل ١٣٨فقرات من ، ال. 
)١٠٣( CAT/C/NPL/CO/2 ١٢، الفقرة. 



A/67/44 

GE.12-44490 396 

إن تقاعس الدولـة    .  إجراءات انتهاكاً لالتفاقية والطعن يف ذلك عند اللزوم        يلزم من  اختاذ ما 
الطرف فيما يتعلق بااللتزام األساسي بسّن قانون جيّرم التعذيب هو عامل آخر دفع باللجنـة               
إىل أن ختلص إىل أن الدولة الطرف ُتسهم بشكل فعال يف انتشار التعذيب يف نيبال بالنظر إىل               

 .  مل حتظر بعد وال يعاقب عليها مبوجب القانون احملليأن أفعال التعذيب

وتذكر اللجنة احلكومة بأن اتفاقية مناهضة التعذيب ُتلزم الدول األطراف بـضمان              -١٠٧
واملعلومات املعروضـة   . تنفيذها يف القانون احمللي وبالتقيد التام بأحكامها من الناحية العملية         

 أن نيبال قد حددت سياسات حكومية واستمرت هبا         على اللجنة ال متكّنها من أن ختلص إىل       
على درجة كافية من الفعالية ملنع التعذيب ولوضع حد لتفشي ظاهرة اإلفالت من العقـاب               

 . أفعال التعذيبرتكيببالنسبة مليف نيبال املتفشية 

ويف ضوء وفرة املعلومات املقدمة إىل اللجنة واتساقها وتنوع مـصادرها، وعلـى               -١٠٨
لذي توصلت إليه اللجنة فيما سبق، فإهنا ختلص إىل أن التعـذيب ُيمـارس بـصورة    النحو ا 

بصفة رئيـسية أثنـاء     ذلك   و ،منهجية على أراضي نيبال وفقاً لتعريفه القائم منذ أمد طويل         
 .االحتجاز لدى الشرطة

 تؤكد اللجنة جمدداً التوصيات التاليـة الـواردة يف          ،ويف ضوء هذه االعتبارات     -١٠٩
 :ا اخلتامية السابقةمالحظاهت

ينبغي للدولة الطرف أن تدين علناً ممارسات التعذيب وأن تتخذ تدابري فعالة              )أ(  
كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ،      . ملنع أفعال التعذيب يف أي إقليم خاضع لوالياهتا القضائية        

 ؛)١٠٤(لتعذيبعند االقتضاء، كل ما يلزم من تدابري حلماية مجيع أفراد اجملتمع من أفعال ا

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات حملية تكفـل اعتبـار أفعـال            )ب(  
التعذيب، مبا يف ذلك حماولة ممارسة التعذيب والتواطؤ يف ممارسته واملشاركة فيه، جـرائم              
جنائية ُيعاقب عليها بشكل يتناسب مع خطورة اجلرمية املرتكبـة، وأن تنظـر يف اختـاذ                

شى مع مجيع   ا وجعله يتم  ١٩٩٦ التعويض املتعلق بالتعذيب لعام      إجراءات لتعديل قانون  
 ؛)١٠٥(عناصر تعريف التعذيب املنصوص عليها يف االتفاقية

ينبغي للدولة الطرف أن ترسل إىل كل من خيضع لواليتها القضائية مـن             )ج(  
وينبغـي  . أشخاص ومجاعات رسالة واضحة وصرحية تدين فيها التعذيب وسوء املعاملـة          

الطرف أن تتخذ تدابري تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لضمان التحقيق سريعاً يف            للدولة  
 دون صدور أوامر بذلك واإلعدامات املنفـذة خـارج نطـاق            التوقيفمجيع ادعاءات   

__________ 

)١٠٤( CAT/C/NPL/CO/2 ١٣، الفقرة. 
 .١٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٠٥(
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القضاء وحاالت الوفاة أثناء االحتجاز وحاالت االختفاء، ولضمان اإلسراع يف مقاضـاة            
 ؛)١٠٦(مرتكبيها ومعاقبتهم

ؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن ُتظهر الدولة الطرف رغبتها والتزامهـا            تإذ  و  -١١٠
توصي الدولة الطـرف باختـاذ      فإهنا  من الناحية العملية مبكافحة التعذيب على أراضيها،        

 :التدابري التالية

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ بدون تأخري هيئات مستقلة للتحقيق، مثل    )أ(  
 للتحقيـق يف مجيـع      ،واللجنة املعنية بالتحقيق يف حاالت االختفاء      واملصاحلة   يقةجلنة احلق 

ادعاءات التعذيب واإلعدامات املنفذة خارج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القـسري،    
مبا يف ذلك ما يزعم من حاالت التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء اليت حـدثت يف                

، واحلاالت املزعومة املتعلقـة     )١٠٧(٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٩منطقة ترياي يف الفترة املمتدة من       
امللكـي  لجيش   التابعة ل  ماهاراجغونجثكنات  باالحتجاز التعسفي والتعذيب واالختفاء يف      

، وحاالت االختفـاء الـيت      ٢٠٠٤ إىل عام    ٢٠٠٣النيبايل بكامتاندو يف الفترة من عام       
 ؛)١٠٨()٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(الرتاع يف مقاطعة بارديا خالل يدعى حدوثها 

ينبغي التحقيق على حنو سريع وفعال ونزيه يف الشكاوى الـيت تـدعي               )ب(  
لتعذيب، ومقاضاة مرتكيب تلك األفعال وفرض عقوبـات        لممارسة املسؤولني احلكوميني    

 تتناسب مع الطابع اخلطري ألفعاهلم إذا ثبت أهنم مذنبون؛

ـ             )ج(   اء بالتعـذيب   ينبغي متكني مكتب املدعي العام من فتح حتقيقات يف أي ادع
 يلزمه من املوارد املالية والبشرية لكي يتمكن من االضطالع هبذه املسؤولية؛ وتوفري ماوإجرائها 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة فورية لضمان حصول مجيـع              )د(  
احملتجزين من الناحية العملية على مجيع الضمانات القانونية األساسية منذ الوهلـة األوىل             

 احلق يف استشارة حمامٍ علـى    ،حتجازهم، وتشمل هذه الضمانات، على وجه اخلصوص      ال
الفور واخلضوع لفحص طيب مستقل واحلق يف إبالغ أقارهبم وتعريفهم حبقوقهم سـاعة             

فضالً عن مثوهلم أمام قاض خالل مهلة األربع إليهم االحتجاز، مبا يف ذلك بالتهم املوجهة       
غي للدولة الطرف أيـضاً أن تكفـل إدراج أمسـاء مجيـع            وينب. عشرين ساعة احملددة  الو

 احملتجزين يف سجل مركزي ورصد أداء املسؤولني يف مسك هذا السجل بدقة؛

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن ُتنشئ نظاماً وطنياً فعاالً لرصـد مجيـع               )ه(  
. رصد املنهجي وأن تتخذ ما يلزم من تدابري ملتابعة نتائج هذا ال،أماكن االحتجاز وتفتيشها 

__________ 

)١٠٦( CAT/C/NPL/CO/2، ٢٤ الفقرة. 
)١٠٧( A/HRC/13/73 ٣٨، الفقرة. 
)١٠٨( A/HRC/13/42 ، ١٨٢-١٨٠الفقرات. 
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وينبغي هلا أيضاً أن تكفل حضور أخصائيني يف الطب الشرعي لديهم التـدريب الكـايف               
 لكشف عالمات التعذيب خالل تلك الزيارات؛

 القانون وأفـراد اجلـيش املتـهمني        ذينبغي وقف املوظفني املكلفني بإنفا      )و(  
عمليات األمـم املتحـدة   مهام وظائفهم وعن املشاركة يف أية أنشطة يف أداء بالتعذيب عن  

  بنتيجة التحقيق يف ادعاء التعذيب وأية إجراءات قانونية أو تأديبية الحقة؛حلفظ السالم رهناً

عندما يدعي حمتجز أن اعترافاته انتزعت حتت وطأة التعـذيب، ينبغـي              )ز(  
 ؛حض إرادتهلالدعاء أن يتحمل عبء إثبات أن احملتجز قد قدم تلك االعترافات مب

بغي التحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت ارتكبـها           ين  )ح(  
اجليش النيبايل وقوات الشرطة املسلحة ضد املدنيني ومقاضاة مرتكبيها يف حماكم مدنيـة             

 عادية يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية؛

ينبغي للدولة الطرف جرب مجيع ضحايا التعذيب، مبا يشمل دفع تعويض             )ط(  
، وإعادة تأهيلهم تأهيالً كامالً وتوفري أشكال أخرى من اجلـرب عنـد             منصف ومناسب 

وينبغي أال ختضع أهلية الضحية لرفع دعاوى من أجـل          . االقتضاء دون مزيد من التأخري    
وينبغي أن تضمن الدولة الطرف جرب مجيـع األفـراد          . احلصول على اجلرب ملبدأ التقادم    

 برامج تعويض مناسـبة،     إعدادرف أن تكفل    وإضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الط     . بسرعة
يف ذلك توفري العالج الطيب يف حالة الصدمة النفسية وغريه من أشكال إعادة التأهيل               مبا

املقدمة إىل ضحايا التعذيب وسوء املعاملة وختصيص ما يكفي من املوارد لضمان عمـل               
 تلك الربامج بفعالية؛

 وجسامة جـرمهم علـى      عمرهم ينبغي فصل األحداث اجلاحنني على أساس       )ي(  
 ؛)١٠٩(النحو الذي أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة فضالً عن جلنة حقوق الطفل

ينبغي أال حتتفظ مراكز الشرطة باحملتجزين بدون عرضهم علـى قـاض              )ك(  
  ساعة وهي املدة املنصوص عليها يف القانون؛٢٤ألكثر من 

ة علنية عن عدد شكاوى التعذيب الواردة       ينبغي مجع إحصاءات يف وثيق      )ل(  
والتحقيقات اليت أجريت فيها على أن تكون مصنفة حبسب العمر ونوع اجلنس والعرق،             

 وتقدميها إىل الربملان وعرضها على اللجنة؛

ينبغي للسلطات املختصة أن تضمن يف مجيع القضايا اليت يـدعي فيهـا               )م(  
مستقل وفقاً لدليل التقصي والتوثيـق      شخص ما تعرضه للتعذيب إخضاعه لفحص طيب        

الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة              
وينبغي توفري التدريب لألطباء يف جمال الكشف عـن عالمـات           ). بروتوكول اسطنبول (

__________ 

)١٠٩( CAT/C/NPL/CO/2و٢١رة ، الفق ،CRC/C/15/Add.261 ٩٧، الفقرة. 



A/67/44 

399 GE.12-44490 

وينبغي أن تكـون    . لاليت متيز التعذيب أو سوء املعاملة وفقاً لربوتوكول اسطنبو        اإلصابة  
 وأن جترى دون طلـب      إجراء روتينيا الفحوص الطبية الشرعية اليت خيضع هلا احملتجزون        

 من الشرطة؛

ينبغي ضمان االستقاللية التقنية والعلمية لألطباء الـشرعيني يف تنفيـذ             )ن(  
بأيـة سـلطة     عملهم املتعلق بالطب الشرعي، مبا يف ذلك إحلاقهم بالسلطة القضائية أو          

 تقلة أخرى وفصلهم عن مجيع هياكل الشرطة؛مس

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري            )س(  
القيام بزيارات دورية إىل بصالحية لالتفاقية الذي ينص على إنشاء آلية محاية وطنية تتمتع        

 أماكن االحتجاز؛

للجنـة يف تلقـي     ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف قبول اختـصاص ا           )ع(  
  .من االتفاقية ٢٢البالغات الفردية والنظر فيها مبوجب املادة 

  ٢اجلزء     
  ٢٠١١أغسطس / آب٨واملالحظات املقدمة من نيبال يف تعليقات ال    

 مـن اتفاقيـة     ٢٠تسلمت نيبال تقريراً اعتمدته جلنة مناهضة التعذيب عمالً باملادة            -١١١
وبة أو املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة           مناهضة التعذيب وغريه من ضروب العق     

وخيلص التقرير، الذي ُيفترض أنه يقوم على معلومات وفرية ومتسقة قُدمت إىل            ). االتفاقية(
اللجنة ووردت من عدة مصادر متنوعة، إىل أن التعذيب ُيمارس بصورة منهجية يف نيبـال،               

تويات التقرير، تـود نيبـال توضـيح أن         وبعد االطالع على حم   . وخباصة يف خمافر الشرطة   
املعلومات واالدعاءات اليت اعُتمد عليها يف الوصول إىل هذا االستنتاج ليس هلا أساس مـن               

  . الصحة يف واقع األمر
 -  عملية حتول عميقة على الصعيد االجتمـاعي       تشهدنيبال  وجتدر اإلشارة إىل أن       -١١٢

ميقراطية جاءت عقـب احلركـة الـشعبية        االقتصادي والسياسي ضمن إطار عام لسياسة د      
وكانت مهمة هذه احلركة حتقيـق الـسالم، والتغـيري،          . ٢٠٠٦أبريل  /السلمية يف نيسان  

دميقراطي متعدد األحزاب قائم علـى املنافـسة، وسـيادة          حكم  واالستقرار، وإنشاء نظام    
للـصحافة،  ، واحلرية الكاملـة     واحلريات األساسية  حقوق اإلنسان    ةالقانون، وتعزيز ومحاي  

يف وتظل حقوق اإلنـسان  . وإنشاء جهاز قضائي مستقل قائم على القيم واملعايري الدميقراطية       
العدالـة،  و مبـادئ الدميقراطيـة،      على راسخ   تقوم بشكل عملية السالم اليت    بؤرة اهتمام   

ال ويشكل قرار اجلمعية التأسيسية املنتخبة دميقراطياً القاضي بإعالن نيب        . واإلدماج واملشاركة 
 عملية حتول سلمي نـادرة يف التـاريخ         ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٨مجهورية دميقراطية احتادية يف     

وجاءت عملية التحول لترسخ احلقوق السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية         . املعاصر
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 بنـاء   علـى  نيبال حاليـاً     تعملو. للشعب بوصف ذلك دعامة العملية الدميقراطية يف نيبال       
لدميقراطية الوطنية من أجل تعزيز املكاسب الدميقراطية، وتسريع عملية التحـول           املؤسسات ا 
 االقتصادي، والسري بعملية السالم إىل هناية هادفة مبا يف ذلك وضـع دسـتور    - االجتماعي

  . دميقراطي تعده اجلمعية التأسيسية
 من  ٢٠ املادةويبدو أن قرار اللجنة املتعلق بالشروع يف إجراء حتقيق سري مبوجب ب             -١١٣

االتفاقية قد استند إىل بعض التقارير اليت ُنشرت يف إطار محلة مناهضة لنيبال تتجاوز أهدافها               
وعليه، تود نيبال تأكيد أن مثل هذه التقارير ال ينبغـي           . مسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    

وق اإلنسان،  أن تكون جزءاً من أي من إجراءات التحقيق اليت تقوم هبا هيئات معاهدات حق             
وذلك توخياً للحفاظ على استقاللية هذه اهليئات ونزاهتها وعدم خضوعها ألي نوع مـن              

  .أفراد أو كيانات أخرى التأثري من جانب الدولة أو منظمات دولية أو
على التزام الدولة باعتماد نظام     ) الدستور (٢٠٠٧وينص دستور نيبال االنتقايل لعام        -١١٤

ملفاهيم املتفق عليها عاملياً بشأن حقوق اإلنسان األساسية، والنظـام          سياسي يدعم بالكامل ا   
الدميقراطي التنافسي املتعدد األحزاب، وسيادة القانون، واستقالل القضاء، مع وضـع حـد             

 وتكون أي مرحلة انتقالية يف حـد ذاهتـا        .  انتقالية ومتر نيبال مبرحلة  . لإلفالت من العقاب  
ويبقـى  . الفساد واإلفالت من العقـاب ك حتديات هاد في أي بلكما يواجه .حساسة وشاقة 

وتعتقـد  . إرساء سيادة القانون يف الصدارة باعتباره أساساً ال غىن ألي جمتمع دميقراطي عنه            
 هـذه  ميكن أن تـساعد علـى جماهبـة        والشاملةنيبال اعتقاداً راسخاً أن الدميقراطية القوية       

 اختذت حكومة نيبال وسـتتخذ طائفـة مـن      وبناًء عليه، . التحديات بصورة شاملة ودائمة   
وتشمل تلك التدابري تعزيز احترام سيادة القانون، مع التركيز         . املسائلاإلجراءات ملعاجلة هذه    

على زيادة الفعالية يف تنفيذ القوانني املتصلة حبقوق اإلنسان ومعاهدات حقـوق اإلنـسان              
وق اإلنسان، وإنعـاش املؤسـسات   وتوجيهات وتوصيات احملكمة العليا واللجنة الوطنية حلق  

 املوارد الكافية، وإنشاء جلان معنيـة حبـاالت         مبنحهااملعنية حبقوق اإلنسان واهليئات األمنية      
  .االختفاء وجلان للحقيقة واملصاحلة

العقوبـة   وحيظر الدستور تعُرض أي حمتجز للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو             -١١٥
وحيق لكل من تعرض للتعذيب أو سوء املعاملة احلصول على       . هينةالقاسية أو الالإنسانية أو امل    

وقد أمتت وزارة الداخلية يف نيبال إعداد مشروع تـشريع جيـّرم            . تعويض مبوجب القانون  
 مع االتفاقية، وأحالته إىل وزارة العدل لصياغته        ممارسة التعذيب جترمياً كامالً مبا يتماشى متاماً      

وعالوة على .  قانون تعويض ضحايا التعذيب١٩٩٦ال منذ عام وتنفذ نيب. يف مشروع قانون
ذلك، قدمت حكومة نيبال عدداً من مشاريع القوانني اهلامة إىل اهليئة التشريعية يف الربملـان               

وهي تشمل مشاريع قوانني تتعلق بقانون العقوبات وقـانون اإلجـراءات           . لسنها يف قوانني  
 شكل من أشكال التعذيب ومنح الضحايا احلق يف         اجلنائية، وتتضمن أحكاماً منها حظر أي     

وعليه، فإن نيبال ملتزمة التزاماً ال لبس فيه بسيادة القانون وال تتغاضى . احلصول على تعويض
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واالدعاءات املتعلقة باملمارسة املنهجية للتعذيب غـري       . حتت أي ظرف عن ممارسة التعذيب     
وتود نيبال أيضا مالحظـة  . ضد نيبالمنصفة يف األساس وهي رواية من طرف واحد لُفقت  

وتود نيبـال   . أن تفسري احلالة من جانب املقرر اخلاص ال يتفق مع احلقائق على أرض الواقع             
. التشديد على أهنا ترفض االستنتاج املتعلق بوجود ممارسة منهجية للتعـذيب يف أراضـيها             

و ممارسة ال وجود هلا     ، وه واجلدير باملالحظ أيضاً أن الدستور حيظر احلبس يف أماكن معزولة         
  .يف نيبال
 الذي ألغى القـانون     ٢٠٠٧، سنت نيبال القانون العسكري لعام       ٢٠٠٧ويف عام     -١١٦

 حكم يـنص    ٢٠٠٧ من القانون العسكري لعام      ٦٢ويرد يف املادة    . ١٩٥٩العسكري لعام   
ارسـة  على إنشاء جلنة برئاسة نائب املدعي العام للتحقيق يف قضايا الفـساد والـسرقة ومم              

. التعذيب وحاالت االختفاء، وجيري النظر يف هذه القضايا أمام احملكمة العسكرية اخلاصـة            
ويف حالة االعتراض على احلكم الصادر من هذه احملكمـة، يـنص القـانون العـسكري                

وباإلضافة .  منه على عرض القضية على حمكمة االستئناف العليا        ١١٩ يف املادة    ٢٠٠٧ لعام
 منه، جرائم االغتصاب والقتل اليت      ٦٦ القانون العسكري، مبوجب املادة      إىل ذلك، ال يشمل   

  .يرتكبها أحد العسكريني ضد شخص مدين، إذ ُتحال هذه القضايا إىل احملاكم العادية
وتود نيبال أن تدفع بأن وقوع حاالت معزولة، إن وجدت، ال ينبغي تعميمه علـى               -١١٧

فنيبال ال تتغاضى عن ممارسة التعذيب وال تنتهج        . هاأنه ناتج عن سياسة تتعمد الدولة انتهاج      
كما ظلت تتعامل جبدية مع أي ادعاءات تتعلق        . سياسة متكن اجلناة من اإلفالت من العقاب      

وقد اختذت إجراءات ضـد     . مبمارسة التعذيب وتقدم املذنبني إىل العدالة على وجه السرعة        
 من أفراد الـشرطة  ٥٧١ت إجراءات ضد فاُتخذ. عدد من املسؤولني األمنيني يف هذا الصدد   

 منهم إلجراءات بـسبب     ٣٧٥من أدىن الرتب إىل رتبة نائب املفتش العام للشرطة، وخضع           
املـة القاسـية    انتهاك احلق يف عدم ممارسة التعذيب وغريه من ضـروب العقوبـة أو املع             

الختاذ إجراءات   من أفراد الشرطة املسلحني      ٥٤وخضع ما جمموعه    . أو املهينة الالإنسانية   أو
ومشلت اجلزاءات خفض الرتبة والطرد من اخلدمة       . ضدهم بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان    

 مـن   ٢٨٥وباملثل، أنزل اجليش النيبايل عقوبات حبق       . وحجب الترقيات والوقف عن العمل    
وأجرى اجليش النيبايل حتقيقات   . أفراده بسبب انتهاكات حلقوق اإلنسان ارتكبوها يف السابق       

انتهاكات حقوق اإلنسان وأنزل العقوبات التالية حبق عدد مـن أفـراده مـن خمتلـف                يف  
 حكمـاً خبفـض الرتبـة       ٤٠ حكماً بإهناء اخلدمة، و    ٦٢ حكماً بالسجن؛ و   ١١٨ :الرتب

 ٨ حكماً باحلرمان من الترقية، و     ٢٦ حكماً بالتجريد من الرتبة العسكرية، و      ٢٣العسكرية، و 
وتعتقد نيبال أن ذلك يعكس االهتمام      . ت ألسر الضحايا   أحكام بدفع تعويضا   ٨إنذارات، و 

الكبري من جانب الدوائر األمنية وجديتها يف التعامل مع كل حالة من حاالت انتهاك حقوق               
كما يعكس ذلك سياسة عدم     . اإلنسان اليت يتورط فيها أفرادها والتحقيق فيها ومعاقبة اجلناة        

  . ق اإلنسانالتسامح مطلقاً فيما يتعلق بانتهاكات حقو
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اُتخذ العديد من السياسات والتدابري القانونية واملؤسسية ملواصلة كفالـة إدمـاج            و  -١١٨
كما أدخل اجليش النيبـايل يف مجيـع        . مبادئ وقيم حقوق اإلنسان يف كافة الدوائر األمنية       

 حزمة برامج تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل             ةدوراته التدريبي 
وُينفذ أيضاً بصورة دورية برنامج تدريب منفصل       ). دورات أساسية ومهنية ومناهج خاصة    (

، ٢٠١٠ وعـام    ٢٠٠٧ويف الفترة ما بني عام      . يف العديد من مواقع قيادات الفرق واألولية      
 فـرداً   ١ ٠٣٢قُدم التدريب يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ملا جمموعـه             

 من العاملني يف اجليش ٣٦٧ جمموعه وحصل ما.  العاملني باملعايري األساسية  ومتت توعية مجيع  
ويف إطـار   . ١٨٢٠ ورقـم    ١٣٢٥فعليا على تدريب فيما يتعلق بقراري جملس األمن رقم          

اجلهود املشتركة بني اجليش النيبايل واللجنة الدولية للصليب األمحر، أُعد فيلم تـدرييب عـن     
وباملثل، ومن أجـل تزويـد القـادة        . زع على وحدات اجليش   قانون الرتاعات املسلحة ووُ   

امليدانيني بكتاب مرجعي سريع، أُعد كتيب عن القانون اإلنساين الدويل وُوزع على وحدات             
وتطبق احلكومة سياسة عدم التسامح مطلقاً مع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون           . اجليش

فقـد أسـس اجلـيش النيبـايل يف         . سبةواُتخذت ترتيبات مؤسسية متنا   . اإلنساين الدويل 
 إدارة معنية حبقوق اإلنسان مهمتها األساسية نشر املعرفة يف أوساط العسكريني            ٢٠٠٦ عام

وعـالوة علـى    .  يف هذا امليدان   يف جمال حقوق اإلنسان ومتكينهم من الوفاء بالتزاماهتم متاماً        
ـ        ة وأقـسام حلقـوق   ذلك، يوجد قسم خاص حبقوق اإلنسان يف كل قيادة عسكرية إقليمي
 وجتدر اإلشارة أيضاً  . اإلنسان يف كل قيادة لواء، ويعتزم تعميم ذلك على مستوى العمليات          

إىل أنه قد مت مؤخراً إنشاء إدارة يف وزارة الدفاع معنية بتعزيز حقـوق اإلنـسان وتلقـي                  
ظـر  ، بدأ إنفاذ مدونة لقواعد السلوك العسكرية، حت       ٢٠١٠ويف عام   . الشكاوى املتعلقة هبا  

  .  التورط يف أي ممارسة للتعذيبأيضاً
ولدى شرطة نيبال وحدة معنية حبقوق اإلنسان تضطلع برصد األنشطة العملياتيـة              -١١٩

للشرطة، وقد سلّمت كل واحد من رجال الشرطة نسخة من األوامر الدائمة لشرطة نيبال يف 
اوى تتعلق حبقـوق    وجتري الوحدة حتقيقات داخلية عند تسلمها شك      . جمال حقوق اإلنسان  

وطّورت الشرطة آلية جيدة األداء تولت النظر والتحقيق يف ادعاءات ضلوع رجال            . اإلنسان
 جلنـة  ٢٠٠٧وُشكلت يف عـام  . الشرطة، من خمتلف الرتب، يف انتهاكات حلقوق اإلنسان 

وتعكف اللجنـة علـى     . وطنية خاصة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان برئاسة وزير العدل        
لقانون احمللي لنيبال الصكوك املتعلقة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت أصـبحت            تضمني ا 
  . طرفاً فيها

وخيول حملكمة  . وحتتفظ السلطات بسجالت للمحتجزين يف خمافر الشرطة والسجون         -١٢٠
. االستئناف ومديري الشرطة يف املقاطعات االطالع على هـذه الـسجالت يف أي وقـت              

سجالت أكثر منهجية وتفصيالً من أجل إعطاء معلومات مفصلة عـن           وأصبح االحتفاظ بال  
وُمنحت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مبـا فيهـا   . احملتجزين واإلفراج عنهم أو نقلهم   

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات من قبيل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واللجنة            
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لوصول إىل السجون وأماكن االحتجاز يف ظل التعاون التام         الدولية للصليب األمحر، إمكانية ا    
ويكفل الدستور حرية القضاء وحق األشخاص يف االستفادة من سبل          . من ِقبل حكومة نيبال   

ويتمتع كل حمتجز باحلق يف اللجوء إىل سـبل االنتـصاف           . االنتصاف واملثول أمام احملاكم   
  . الدستورية والتحقق من قانونية احتجازه

وخيضع كل شخص جيري احتجازه لفحص طيب، وُيتبع ذات اإلجراء لـدى نقـل                -١٢١
وعند تورط أي من رجال الشرطة . الشخص إىل السجن تنفيذاً ألمر صادر عن حمكمة خمتصة 

يف ممارسة التعذيب، جيري التحقيق يف احلالة على وجه السرعة وُيعاقـب اجلنـاة مبوجـب                
 قضية تعويض لـصاحل ضـحايا       ٣٥ حلقوق اإلنسان    وباملثل، قدمت اللجنة الوطنية   . القانون

وقد حصل الضحايا بالفعل على تعويضات      .  إىل اآلن  ٢٠٠٧التعذيب خالل الفترة من عام      
  .  روبية، وجيري دفع بقية التعويضات مبوجب قرار من جملس الوزراء١ ٤٥٠ ٠٠٠بقيمة 
اإلشـراك املباشـر    وينص قانون قضايا الدولة على أن جتري التحقيقات اجلنائيـة ب            -١٢٢

وُمنح احملتجزون احلق يف استشارة حمامني مـن        . للمدعني العامني يف املقاطعة وحتت إشرافهم     
، التحقيـق يف أي شـكاوى       ١٣٥وخيّول الدستور للمدعي العام، عمالً باملادة       . اختيارهم

فيـذاً  وُمنح ضحايا التعذيب تعويضات تن. ادعاءات تتعلق مبمارسة التعذيب وسوء املعاملة    أو
وال تزال حكومة نيبال ملتزمة بوضـع اهلياكـل األساسـية           . لألحكام الصادرة عن احملاكم   

القانونية واملؤسسية املطلوبة من أجل االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة             
وقامت نيبال باعتماد وتنفيذ خطة عمل تتعلق بتنفيذ التوصيات املقدمـة يف إطـار              . الدولية
  . راض الدوري الشاملاالستع
وتقوم حكومة نيبال بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان،              -١٢٣

ووضعت احلكومة قاعد بيانات تتعلق حبالة تنفيذ توصيات        . وتواصل التزامها بالتعاون مع اللجنة    
  . بعة تنفيذهااللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واعتمدت آلية سريعة لتنفيذ التوصيات ومتا

وتعكف نيبال على تنفيذ خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان مدهتا ثـالث سـنوات                -١٢٤
، عقب االستعراض الشامل هلذه اخلطة بغية مواءمتـها مـع حتقيـق             ٢٠١٠اعتباراً من عام    

األهداف االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل عام، واألهداف اإلمنائية لأللفية بـشكل            
 خطة العمل املذكورة عدة فصول يتعلق بعضها بالـسالم واألمـن وإنفـاذ       وتشمل. خاص

وتشمل جماالت التدخل الرئيسية اإلصـالحات القانونيـة        . القانون ومحاية حقوق اإلنسان   
وإصالح السجون وحتسني مراكز االحتجاز والتنفيذ الفعلـي لألحكـام املتعلقـة بتقـدمي              

 لوضع قانون جديد ملنـع ممارسـة التعـذيب          واختذت تدابري . التعويضات لضحايا التعذيب  
وجيري إنشاء صندوق مركزي لـضمان      . وتعويض الضحايا عمالً باتفاقية مناهضة التعذيب     
وباملثل، ُنفذت طائفة من األنشطة لتحقيق      . دفع التعويضات بصورة فورية لضحايا التعذيب     

 األنشطة الرئيسية ومن. أهداف إدارة السجون واإلصالحات على حنو ما ورد يف خطة العمل       
اليت أُطلقت يف هذا الصدد تعزيز املعايري االقتصادية واالجتماعية وتـوفري املرافـق الالزمـة               
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السجناء، وإدخال اإلصالحات بشكل فوري عمالً باملبادئ واملعايري الدوليـة،          /للمحتجزين
غريهم مـن   احملتجزين، وفصل السجناء املصابني بأمراض عقلية عن        /وتقدمي التوجيه للسجناء  

السجناء، وتطوير نظام اخلدمة االجتماعية ملرتكيب اجلنح البسيطة والعمل على إعادة إدمـاج             
السجناء يف اجملتمع، وإدخال حتسينات مادية علـى الـسجون، وإنـشاء نظـام              /احملتجزين

  . السجناء/إصالحيات األحداث اجلاحنني ومحاية وتعزيز حقوق األطفال احملتجزين
عدد كبري من برامج التوعية لفائدة رجال األمن بشأن أمهيـة االمتثـال             ومت إطالق     -١٢٥

ومن األمثلـة علـى     . ألحكام االتفاقية عند التعامل مع أوضاع ذات صلة باألمن والقانون         
اجلهود اليت تبذهلا نيبال للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، الزيارة اليت قام هبا املقرر اخلـاص               

ذيب إىل نيبال، وتقدمي التقرير الدوري لنيبال من أجل النظر فيه من جانـب         املعين مبسألة التع  
وال ُيقبل أي   . ومينع القانون حبزم انتزاع االعترافات أو املعلومات عن طريق التعذيب         . اللجنة

وتود نيبال أن تبني بوضوح أهنا ال تعتمـد         . اعتراف انتزع هبذه الطريقة كدليل أمام احملكمة      
  . رسة التعذيب كواحد من وسائل التحقيق اجلنائيسياسة جتيز مما

وفيما يتعلق مبسألة التدقيق يف هويات رجال األمن قبل تعيينهم، تود نيبال تأكيد أهنا                -١٢٦
، ينفذ اجليش النيبـايل سياسـة       ٢٠٠٥ومنذ عام   . اعتمدت بالفعل هذا النظام مببادرة منها     

 من املشاركة يف عمليات األمم املتحـدة        حرمان املدانني بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان     
  . كما تنتهج الشرطة النيبالية والشرطة املسلحة سياسة مماثلة. حلفظ السالم

التحقيـق  "وبالنسبة لتقرير مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف نيبال املعنون             -١٢٧
، قدمت  ٢٠١٠يه  يول/، الذي صدر يف متوز    "يف ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء يف ترياي       

وتود نيبال تأكيد رفضها القاطع حملتويات التقرير       . نيبال تعليقاهتا وآراءها بشأن ذلك التقرير     
  . والوقائع اليت وردت فيه

وُوجهت عناية نيبال أيضاً إىل التوصيات الصادرة من اللجنة، وتود يف هذا الـصدد                -١٢٨
  : تقدمي املالحظات التالية

والدستور هو الـسياسة    . أي عمل من أعمال التعذيب     حيظر الدستور نفسه    )أ(  
كما أن التعذيب حمظـور     . العامة وقانون الدولة األساسيان، وأي قانون خيالفه يكون باطالً        

فعندما تكون ممارسة التعـذيب     . مبوجب عدة قوانني منها قانون التعويض املتعلق بالتعذيب       
 قد  ، فإن ذلك ُيعد شاهداً على أن نيبال       حمظورة بصورة صارمة وفقاً للقانون األساسي للدولة      

وقد بينت نيبال اإلجراءات اليت اختذهتا للقضاء علـى ممارسـة           . أدانت عالنية هذه املمارسة   
التعذيب، وذلك يف التقارير الدورية اليت قدمتها يف إطار خمتلف املعاهدات اليت أصبحت طرفاً             

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،     فيها، مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد         
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقـوق الطفـل،    

  فضالً عن تقريرها الدوري املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل؛
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 لروح  وتعكف نيبال على اعتماد تشريع حمدد ُيجّرم ممارسة التعذيب امتثاالً           )ب(  
 الربملان إلدراجه يف -وهناك مشروع قانون قدمته حكومة نيبال إىل اهليئة التشريعية       . االتفاقية

  قانون العقوبات يتضمن أيضاً أحكاماً جترم التعذيب؛
ومن خالل اإلعالن عن العديد من التدابري الرامية إىل منع التعذيب، ترسل              )ج(  

ارسة التعذيب وسوء املعاملـة ضـد أي شـخص    نيبال رسالة واضحة ال لبس فيها تدين مم     
  جمموعة حتت واليتها القضائية؛ أو

وجتري اللجنة التشريعية يف الربملان مداوالت نشطة بشأن مشاريع القوانني            )د(  
وتعتقد حكومة نيبـال    . املتعلقة بلجنة احلقيقة واملصاحلة وجلنة التحقيق يف حاالت االختفاء        

ذكورة هذه سُيوافق عليها دون إبطاء وفقاً لإلجراءات التشريعية جازمةً أن مشاريع القوانني امل
  للربملان؛

ومثلما ورد أعاله، فقد جرى التحقيق بسرعة وفعالية ونزاهة يف الشكاوى             )ه(  
املتعلقة بادعاءات التعرض للتعذيب على أيدي موظفني عموميني، ومتـت مالحقـة اجلنـاة      

  وإدانتهم؛
لى الربوتوكول االختياري لالتفاقية، واملوافقة على      وفيما يتعلق بالتصديق ع     )و(  

 مـن   ٢٢اختصاص اللجنة فيما يتصل بتلقي البالغات الفردية والنظر فيها عمـالً باملـادة              
االتفاقية، تود نيبال اإلشارة إىل أهنا ال تعتزم يف الوقت الراهن االنـضمام إىل الربوتوكـول                

  شأن البالغات؛االختياري أو املوافقة على اختصاص اللجنة ب
وفيما يتعلق بالتوصيات األخرى، فقد مت بالفعل اعتماد وتنفيذ عدد مـن              )ز(  

واألحكام القانونية القائمـة تـستجيب بـصورة        . السياسات والتدابري القانونية واملؤسسية   
  . مستفيضة هلذه التوصيات

لـسياسية  وبالرغم من وجود العديد من القيود والتحديات املقترنـة بـالتحوالت ا       -١٢٩
 االقتصادية وعملية السالم خالل فترة ما بعد الرتاع، فإن نيبال ملتزمة التزاماً             -واالجتماعية  

وتشعر حكومة نيبال بأن التقرير كان ينبغي أن يـشيد          . تاماً حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان    
ن على  على النحو الواجب هبذه التطورات اإلجيابية والتحسن امللحوظ يف حالة حقوق اإلنسا           

  . أرض الواقع وأن يعترف هبا
ويف ضوء ما سبق، فإن نيبال ال توافق على ادعاء ممارسة التعذيب بشكل منـهجي                 -١٣٠

كما أن استنتاج اللجنة، القائم على حمض ادعاءات، بـأن هنـاك            . يف نيبال وترفض التقرير   
 ويبـدو  ة هنائياًممارسة للتعذيب على نطاق واسع يف نيبال هو استنتاج ال أساس له من الصح         

وعليه، تود  . أنه يتغاضى عن اجلهود املخلصة اليت بذلتها السلطات الوطنية حملاربة هذه اجلرمية           
  .نيبال أن تطلب من اللجنة سحب إجراء التحقيق
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  املرفق الرابع عشر

   من االتفاقية٢٢قرارات جلنة مناهضة التعذيب مبوجب املادة     

  يةقرارات بشأن األسس املوضوع  -ألف  

  افتخاري ضد النرويج: ٣١٢/٢٠٠٧البالغ رقم     
  محيد رضا افتخاري      :املقدم من  
  صاحب الشكوى  : أنه ضحيةىالشخص املدع  
  النرويج      :الدولة الطرف  
تاريخ الرسالة  (٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٤    :تاريخ تقدمي البالغ  

  )األوىل
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو
  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ يف وقد اجتمعت  
، املقدم إىل جلنة مناهضة التعذيب      ٣١٢/٢٠٠٧ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب أو غريه مـن         ٢٢من السيد محيد رضا افتخاري مبوجب املادة        
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

 مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى وحماميـه          وقد أخذت يف اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  : ما يليتعتمد  

  مناهضة التعذيب من اتفاقية ٢٢ من املادة ٧قرار معتمد مبوجب الفقرة     
صاحب الشكوى هو محيد رضا افتخـاري، وهـو مـواطن إيـراين مولـود يف                  -١
وعلى الرغم  . ، معرض للترحيل من جانب النرويج إىل مجهورية إيران اإلسالمية         ١٩٧٩ عام

من )  سابقاً ١٠٨املادة   (١١٤من أن صاحب الشكوى مل حيتج يف رسالته األوىل إال باملادة            
متثل شكوى فحواهـا أن     ، فإن احلجج اليت قدمها      (CAT/C/3/Rev.5)نة  النظام الداخلي للج  

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        ٣ترحيله إىل إيران سيشكل انتهاكاً ألحكام املادة        
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ومل يعد ميثله حمام أمـام اللجنـة        . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
  .٢٠٠٨مرب سبت/اعتباراً من أيلول

  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
مجهورية إيران   يف   Asiaصاحب الشكوى هو صحفي كان يعمل سابقاً يف صحيفة            ١-٢

، ألهنـا، حـسب املـزاعم،       ٢٠٠٣وقد أُغلقت هذه الصحيفة يف ربيع عـام         . اإلسالمية
ـ  ". معلومات كاذبة وألهنا اضطلعت بأنشطة حتدث بلبلة بني النـاس         " نشرت  /رانويف حزي
، ألقي القبض على صاحب الشكوى ومت تفتيش مرتلـه وصـادر   ٢٠٠٣يوليه / متوز - يونيه

واسـتجوبت الـسلطات    . موظفو احلكومة الذين نفذوا العملية وثائق وحاسوباً من مرتلـه         
  . ساعة تقريباً عن أنشطته الصحيفة١٤صاحب الشكوى ملدة 

. ورية إيـران اإلسـالمية    وقد اختبأ صاحب الشكوى بعد إطالق سراحه، يف مجه          ٢-٢
وبعد تلقي  . وخالل فترة اختبائه، أُرسل إىل مرتله أمران باملثول أمام حمكمة الثورة يف طهران            

 / تـشرين األول ١١، يف  وقـدَّم صـاحب الـشكوى     . ار من إيران  هذين األمرين قرر الفر   
  .، طلب جلوء إىل النرويج٢٠٠٣ أكتوبر

 وصوله إىل النرويج، أن حمكمة الثورة يف        ويشري صاحب الشكوى إىل أنه علم، عند        ٣-٢
جمموعـات  " سنوات، بتهمة تعاونه املزعوم مع       ٥طهران حكمت عليه بالسجن غيابياً ملدة       

ويضيف أنه حـصل، يف وقـت       ". نشر مقاالت ضد اجلمهورية اإلسالمية    "و" معادية للثورة 
ة عن احملكمة تتعلـق  الحق، عن طريق أقربائه يف مجهورية إيران اإلسالمية، على وثائق صادر     

وذكر صاحب الشكوى أن حمكمـة      . باحلكم الصادر حبقه، لدعم طلبه اللجوء إىل النرويج       
الثورة ال تسمح باحلصول على نسخ من األحكام الصادرة عنها، ولذلك فإن أقرباءه اضطروا             

  .إىل دفع رشوة للحصول على الوثائق املذكورة
ت سلطات اهلجرة النروجيية رفـض طلـب        ، قرر ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٤ويف    ٤-٢

، أيد جملـس طعـون      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٨ويف  . اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى    
واستندت القرارات  . اهلجرة النروجيي قرار رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى         

احب أساساً إىل أن سلطات اهلجرة النروجيية وجملس طعون اهلجرة النروجيي خلصا إىل أن ص             
الشكوى مل يقدم أدلة تثبت تعرضه خلطر ملموس وفردي باالضطهاد أو التعذيب أو سـوء               

ومع ذلك، ركزت اهليئتان بشكل خاص . املعاملة يف حال عودته إىل مجهورية إيران اإلسالمية
وقـد  . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٥على تقرير حتقق أجرته السفارة النروجيية يف طهران، مؤرخ          

قق إىل أن وثائق احملكمة اليت قدمها صاحب الشكوى إلثبات احلكم عليـه             خلص تقرير التح  
  . سنوات، هي وثائق مزورة٥غيابياً بالسجن ملدة 

.  طُلب من صاحب الشكوى مغادرة النرويج      ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ويف    ٥-٢
  .واختبأ صاحب الشكوى لتجنب إلقاء القبض عليه وترحيله من جانب الشرطة
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 صاحب الشكوى ممارسة أنشطته الصحفية بعد وصوله إىل النرويج، واستمر          وواصل  ٦-٢
يف الكتابة على مدونتيه اإللكترونيتني اللتني كان ينشر فيهما مقاالت تتضمن آراء انتقاديـة              
وحتريضية تتناول مواضيع سياسية ودينية، وتنتقد بصفة خاصة حكومـة مجهوريـة إيـران              

تخدم امسه احلقيقي يف املقـاالت الـيت نـشرها يف           صاحب الشكوى يس  وكان  . اإلسالمية
وفضالً عن ذلك، أجرى مقابالت مع صحيفة نروجيية حملية وكتـب           . املدونات اإللكترونية 

ويشري صاحب الشكوى إىل أن السلطات اإليرانية أغلقـت مدونتيـه           . مقاالت قصرية هلا  
  .اإللكترونيتني عندما كان يف النرويج

د لو أنه استطاع مواصلة قضيته املتعلقة بـاللجوء أمـام           وكان صاحب الشكوى يو     ٧-٢
فتقدم صاحب الشكوى بطلب    . لجوءلاحملاكم النروجيية، بعد أن رفضت سلطات اهلجرة طلبه ا        

غري أن املقاطعة رفضت طلبه     . للحصول على املساعدة القضائية بغية مواصلة قضيته أمام احملاكم        
، وأيدت حمكمة الطعون    ٢٠٠٦ديسمرب  /ون األول  كان ٧ يف   احلصول على املساعدة القضائية،   

يتمكن من   صاحب الشكوى مل  ومبا أن   . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٦اإلدارية هذا القرار، يف     
مواصلة التماس سبل االنتصاف القضائية دون مساعدة قضائية، فإن حرمانه مـن املـساعدة              

  .ه أمام احملاكم النروجييةالقضائية اجملانية حال بالفعل دون متكنه من متابعة قضيت

  الشكوى    
يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إىل مجهورية إيران اإلسالمية سـيعرض حياتـه               ١-٣

للخطر وأنه سيتعرض للسجن والتعذيب، وأن ذلك سيشكل انتهاكاً من جانـب النـرويج              
ة والبالغ يستند إىل ممارسة صاحب الشكوى أنشطة صـحفي        .  من االتفاقية  ٣ألحكام املادة   

عندما كان يف إيران وكذلك إىل استمرار ممارسته هذه األنشطة كصاحب مدونة إلكترونيـة   
ودعماً هلذا االدعـاء، يـشري صـاحب        . ٢٠٠٣وصحفي بعد وصوله إىل النرويج يف عام        

الشكوى إىل أمري املثول أمام حمكمة الثورة يف طهران، وإىل احلكم الذي صدر غيابياً عـن                
 سنوات، ويشري إىل معاملة الصحفيني وحالة حقوق اإلنـسان          ٥دة  حمكمة الثورة بسجنه مل   

  . عام احلالية اخلطرية يف إيران، بشكل
ويدعي صاحب الشكوى أن سلطات اللجوء النروجيية مل تتبع اإلجراءات القانونيـة          ٢-٣

الواجبة عند نظرها يف قضية جلوئه ألهنا مل تركز إال على التحقق من الوثائق الـصادرة عـن     
ويف هذا الصدد، يدعي صاحب الشكوى أن الـسلطات أعطـت           . مة الثورة يف طهران   حمك

التزوير املزعوم لوثائق احملكمة اليت قدمها دعماً لطلبه، وزناً غري متناسب، وأهنا مل جتـر أيـة            
ويدعي أنه ال ميلك القدرة على التحكم مبضمون وثيقة احملكمـة         . حتقيقات أخرى يف القضية   

  .م عليه غيابياً، ألنه حصل عليها بواسطة أقاربه بعد وصوله إىل النرويجاليت تنص على احلك
ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن أمري املثول أمام حمكمة الثورة يف إيران ال جدال                ٣-٣

فيهما، وأن عدم مثوله أمام حمكمة الثورة بعد أن تلقى األمرين هو يف حد ذاته دليـل علـى    
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أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية     خطر تعرضه لالعتقال والتعذيب     
  .أو املهينة، يف حال إعادته إىل مجهورية إيران اإلسالمية

ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن قضيته ليست موضع نظر من جانب أي إجراء دويل               ٤-٣
  .آخر للتحقيق أو التسوية وأنه قد استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية

 / تـشرين األول   ٢٣د طلب صاحب الشكوى يف رسـالته األوىل، املؤرخـة           وق  ٥-٣
، اختاذ تدابري مؤقتة، لكن اللجنة رفضت ذلك ألن صاحب الشكوى كـان             ٢٠٠٦ أكتوبر

  .خمتبئاً حني قدم الطلب

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
ولة الطـرف علـى مقبوليـة       ، اعترضت الد  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٦يف    ١-٤

.  من االتفاقية ٣الشكوى لعدم إثبات ادعاءات صاحب الشكوى ولو بالقرائن، مبوجب املادة           
 من االتفاقية،   ٢٢ من املادة    ٢وذكرت أنه ينبغي اعتبار الشكوى غري مقبولة مبوجب الفقرة          

  . ألن من الواضح أهنا ال تقوم على أي أساس
االنتصاف احمللية، فإن الدولة الطرف ال تدعي أن صاحب    وفيما يتعلق باستنفاد سبل       ٢-٤

الشكوى مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية، ألنه استنفد مجيع سبل االنتصاف اإلداريـة وأن              
طلبه احلصول على املساعدة القضائية قد رفض، مما حال فعالً دون مواصلته اللجوء إىل سبل               

وتشري الدولة الطرف إىل السوابق القضائية للجنة       . االنتصاف القضائية أمام احملاكم النروجيية    
  .) أ(فيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف احمللية يف حال عدم تقدمي املساعدة القضائية

وتدفع الدولة الطرف بأن وجود أمناط مستمرة من انتهاكات جـسيمة وصـارخة               ٣-٤
 كافياً لكي تقرر اللجنة أن      وشاملة حلقوق اإلنسان يف دولة ما ال يشكل، يف حد ذاته، سبباً           

شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إىل ذلك البلد، وتذكّر بالـسوابق              
 وجيب أن تكون هناك أسباب إضافية تربر االعتقاد بـأن           .) ب(القضائية للجنة يف هذا الصدد    

حقوق اإلنسان  وفيما يتعلق حبالة     . الفرد املعين سوف يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب       
الراهنة يف مجهورية إيران اإلسالمية، تعترف الدولة الطرف بأن الصحفيني وغريهم من ممثلي             

  .وسائط اإلعالم يف البلد يعملون يف ظروف سيئة بوجه عام
ومع ذلك، تشري الدولة الطرف إىل أهنا ترى أن صاحب الشكوى مل يقدم أية وقائع                 ٤-٤

ه بأنه سيكون معرضاً خلطر شخصي ميكن توقعه باملالحقـة          ميكن التعويل عليها لدعم ادعائ    
ويف هذا الصدد، تكرر    . التعذيب أو سوء املعاملة عند عودته إىل مجهورية إيران اإلسالمية          أو

__________ 

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤، القرار املعتمد يف ضد النرويج) ٢رقم . (ت. ز، ٢٣٨/٢٠٠٣البالغ رقم   ) أ (
، والـبالغ   ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٠، القرار املعتمـد يف      عجيزة ضد السويد  ،  ٢٣٣/٢٠٠٣البالغ رقم     )ب (

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧، القرار املعتمد يف ضد كندا. أ. ب. ، س٢٨٢/٢٠٠٥ رقم
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الدولة الطرف اآلراء اليت اعتمدها جملس طعون اهلجرة النروجيي وكذلك سـلطات اهلجـرة       
سائط اإلعالم يف إيران يعملون يف ظروف سيئة، النروجيية، بأن الصحفيني وغريهم من ممثلي و 

غري أن صاحب الشكوى مل ميارس أنشطة صحفية ذات طبيعة أو نطاق جتعـل الـسلطات                
وتدعي الدولة الطـرف أن األنـشطة       . تواصل اهتمامها به، وتعرضه خلطر شخصي متوقع      

 تكـن   الصحفية اليت اضطلع هبا صاحب الشكوى، وذلك حىت بعد وصوله إىل النرويج، مل            
أنشطة تؤدي إىل تعرضه ملراقبة السلطات اإليرانية، ألن هذه األخرية مشغولة بالدرجة األوىل             

  .النظام مبراقبة أنشطة اإليرانيني يف املهجر اليت قد تشكل خطراً ملموساً على
وفيما يتعلق بـادعاء صاحب الشكوى أن حمكمة الثورة يف طهران حكمت عليـه               ٥-٤

 مخس سنوات، وبأنه سيسجن على األرجح ويتعرض للتعذيب يف حـال            غيابياً بالسجن ملدة  
إعادته إىل مجهورية إيران اإلسالمية، تدعي الدولة الطرف أن سفارة النـرويج يف طهـران               

وقامـت سـفارة    . خلصت إىل أن الوثائق اليت قدمها صاحب الشكوى لدعم قضيته مزورة          
تقرير التحقق إىل صـاحب الـشكوى       النرويج يف طهران بالتحقق من تلك الوثائق وقدمت         

وتالحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى اعتـرض        . بواسطة حماميه لكي يبدي تعليقاته    
ومع ذلـك، خلـصت الـسلطات إىل أن         . على تقرير التحقق وادعى صحة وثائق احملكمة      

وتعترب الدولة الطرف   . صاحب الشكوى مل يقدم أية حجج تدعم شكوكه يف عملية التحقق          
ثائق األساسية يف هذه القضية مزورة؛ وبالتايل فإهنا تشكك يف مـصداقية وإمكانيـة              أن الو 

  . التعويل على الوثائق اليت قدمها صاحب الشكوى برمتها
، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف رسالة مؤرخة      ٦-٤

 طلب صاحب الشكوى    ٢٠٠٨  نوفمرب/ تشرين الثاين  ٥جملس طعون اهلجرة النروجيي رفض يف       
، باالسـتناد إىل عـدم تقـدمي        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢إعادة فتح ملف قضيته، املؤرخة      

. معلومات جديدة تسمح بإجراء تقييم خمتلف عن التقييم الذي أجراه اجمللس يف قراراته السابقة             
 النـرويج   وأعلمت الدولة الطرف اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لديه عنوان مـسجل يف            

  .، وبذلك فإنه مل يعد خمتبئاً منذ ذلك التاريخ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠اعتباراً من 

  مالحظات صاحب الشكوى    
، حاول صاحب الشكوى دحض املالحظـات الـيت         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٨يف    ١-٥

ق واحتج بأن وثائق احملكمة اليت قدمها لدعم طلبـه اللجـوء وثـائ            . قدمتها الدولة الطرف  
صحيحة، وأن الدولة الطرف مل تنظر على النحو الواجب يف الرسائل اليت قـدمها حماميـه                

  .السابق بشأن صحة الوثائق
ويقدم صاحب الشكوى وثائق أخرى عن أنشطته الصحفية وذلك يف كـل مـن                ٢-٥

مجهورية إيران اإلسالمية والنرويج، تتضمن مقاالت كتبها عن موضوع الدين والـسياسة يف        
وحيتج صاحب  .  ووقعها باستخدام امسه احلقيقي، ونشرها على اإلنترنت ويف الصحف         إيران،
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يديولوجيا اليت تعكسها، تعترب خطرية مبا يكفـي        اإلالشكوى بأن مضمون وطبيعة مقاالته و     
ويذكِّر بأن السلطات اإليرانية    . جلعل السلطات اإليرانية تضطهد شخصاً ما وتسجنه وتعذبه       

  .اإللكترونيتني على اإلنترنت بعد أن فرَّ إىل النرويجأغلقت وحجبت مدونتيه 
وأخرياً، يوجه صاحب الشكوى االنتباه إىل تزايد خطورة حالة حقوق اإلنـسان يف          ٣-٥

مجهورية إيران اإلسالمية يف الوقت الراهن، مع التركيز بصفة خاصة على اعتقال وتعـذيب              
اص ذوي النشاط السياسي الـذين      وقتل الصحفيني وأصحاب املدونات اإللكترونية واألشخ     

ويرى صاحب الشكوى أن احلالة الراهنة يف إيران ستؤدي، بال شك، إىل            . ينتقدون احلكومة 
  .اضطهاده يف حال ترحيله إىل البلد

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
ى جلنة مناهـضة التعـذيب أن    عليتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-٦

وقـد تأكـدت    .  من االتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال      تبت في 
 من االتفاقية، من أن املسألة ذاهتا مل ُتبحث وال جيري           ٢٢من املادة   ) أ(٥ اللجنة، وفقاً للفقرة  

  .ة الدوليةحبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوي
 من االتفاقية، ال تنظر اللجنة يف أي شـكوى إال      ٢٢من املادة   ) ب(٥ووفقاً للفقرة     ٢-٦

إذا حتققت من أن صاحبها قد استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة؛ وال ينطبق هـذا                
احلكم عندما يستغرق تطبيق هذه السبل وقتاً طويالً يتجاوز احلد املعقول، أو كان من غـري                

  .احملتمل أن حيقق إنصافاً فعاالً للفرد املدعى أنه ضحية
. وحتيط اللجنة علماً بأن صاحب الشكوى قد استنفد مجيع سبل االنتصاف اإلدارية             ٣-٦

وحتيط اللجنة علماً بأن صاحب الشكوى قد ُحرم من املساعدة القضائية املقدمة من املقاطعة،           
، وقد أيـدت هـذا القـرار        ٢٠٠٦يسمرب  د/ كانون األول  ٧املؤرخ  وذلك مبوجب القرار    

 / كانون الثـاين   ٢٦الطعون اإلدارية، بعد تقدمي الطعن اإلداري يف قرارها الصادر يف            حمكمة
صاحب الشكوى مل يكن قادراً على مواصلة       وترى اللجنة أنه باالستناد إىل أن       . ٢٠٠٧يناير  

مانه من املساعدة القضائية    اللجوء إىل سبل االنتصاف القضائية دون مساعدة قضائية، فإن حر         
اجملانية يؤدي فعالً إىل عدم إتاحة املراجعة القضائية، وبناء على ذلك، جيب اعتبار أن صاحب               

  .) ج(الشكوى قد استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة
وحتيط اللجنة علماً حبجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البالغ غري مقبول ألن من                ٤-٦

غري أن اللجنة ترى أن البالغ يثري مسائل موضوعية يف          . ح أنه ال يقوم على أي أساس      الواض
ولذلك فقد خلصت اللجنة إىل     .  من االتفاقية ينبغي النظر يف أسسها املوضوعية       ٣إطار املادة   

  . مقبولية البالغ
__________ 

 ). أعاله١احلاشية  (لنرويجضد ا) ٢رقم . (ت. ز  )ج (



A/67/44 

GE.12-44490 412 

  النظر يف األسس املوضوعية    
ة لصاحب الشكوى إىل مجهورية     ينبغي للجنة أن حتدد ما إذا كانت اإلعادة القسري          ١-٧

 من االتفاقية   ٣ من املادة    ١إيران اإلسالمية ستنتهك التزامات الدولة الطرف مبوجب الفقرة         
أو تسليمه إىل دولة أخرى، إذا تـوافرت لـديها          ") رده("بعدم طرد أي شخص أو إعادته       

  .أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون معرضا خلطر التعرض للتعذيب
 ) د( مـن االتفاقيـة  ٣بشأن تنفيذ املادة ) ١٩٩٦(١وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم      ٢-٧

وبأحكامها السابقة اليت أشارت فيها إىل أن خطر التعرض للتعذيب جيب تقييمه على أسس               
وبالرغم من أنه ال يلزم إثبات أن هذا اخلطر مرجح بـشدة،            . تتجاوز جمرد النظرية أو الشك    

شري إىل أن عبء اإلثبات يقع يف العادة على صاحب الشكوى الذي جيـب أن               فإن اللجنة ت  
 )ه ه(؟"متوقعاً وحقيقياً علـى شخـصه     "يعرض قضية تثبت مبا هلا من وجاهة أنه يواجه خطراً           

 أهنا جيب أيضاً أن حتدد ما إذا كان         ١وعالوة على ذلك، تذكر اللجنة يف تعليقها العام رقم          
شاط سياسي داخل الدولة املعنية أو خارجها، على حنو يبدو صاحب الشكوى قد اشترك يف ن

وتذكر اللجنة أيضاً، بأهنا، وإن     . ))ه(٨الفقرة  (اصة إىل خطر التعذيب     أنه يعرضه بصورة خ   
كانت تقيم وزناً كبرياً لالستنتاجات الوقائعية اليت ختلص إليها أجهزة الدولة الطرف، فإن هلا              

 من االتفاقية، أهلية تقدير وقائع كل قـضية حبريـة           ٢٢  من املادة  ٤مبوجب أحكام الفقرة    
  . ُمجمل مالبسات كُل منهاباالستناد إىل 

وجيب على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت هناك أسس معقولة لالعتقاد بأن صـاحب                 ٣-٧
وجيب . الشكوى سيتعرض شخصياً خلطر التعذيب لدى عودته إىل مجهورية إيران اإلسالمية          

 تقييم هذا اخلطر، أن تضع يف اعتبارها مجيع الظروف ذات الصلة، عمـالً              على اللجنة، لدى  
 من االتفاقية، مبا يف ذلك وجود أو عدم وجود منط ثابت مـن      ٣ من املادة    ٢بأحكام الفقرة   

  .االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية
بأن حالة حقوق اإلنسان     ،) و(وابقها القضائية األخرية  وتذكّر اللجنة، باإلشارة إىل س      ٤-٧

يف مجهورية إيران اإلسالمية تبعث على قلق بالغ وال سيما بعد االنتخابات اليت أجريـت يف                
وقد تلقت اللجنة تقارير متعددة تتنـاول بـصفة خاصـة           . ٢٠٠٩يونيه  /البلد يف حزيران  

ا العديد من اإلصالحيني والطـالب      ممارسات االضطهاد واالحتجاز التعسفي اليت يتعرض هل      

__________ 

، )Corr.1 و A/53/44 (٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقـم             )د (
  .املرفق التاسع

 القـرار املعتمـد   ،  ضد هولندا . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢، والبالغ رقم    ١انظر تعليق اللجنة العام رقم        )ه(
 .٣- ٧قرة ، الف٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤  يف

، ٢٠١١مـايو  / أيـار ٢٣ يف القرار املعتمد ،  جيهاين ضد سويسرا  ،  ٣٥٧/٢٠٠٨انظر البالغ رقم      )و(
 ٢١ يف   القرار املعتمـد  ،  فاراجوال وآخرون ضد سويسرا   ،  ٣٨١/٢٠٠٩ والبالغ رقم    ٤- ٩الفقرة  

 .٤- ٩، الفقرة ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
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والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، حيث مت احتجاز بعضهم يف أمـاكن جمهولـة              
وتالحظ اللجنة أيضاً أن سـتة    . وُحكم على بعضهم اآلخر بعقوبة اإلعدام اليت نفذت حبقهم        

يف جمـاالت   (ن  من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسا          
االحتجاز التعسفي؛ واإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة؛ واحلـق يف حريـة              
الرأي والتعبري؛ والتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               

 )املهينة؛ وحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ وحاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي            أو
، اليت  ٢٠٠٩أعربوا عن قلقهم إزاء االحتجاجات املرتبطة باالنتخابات الرئاسية اإليرانية لعام           

 شخصاً وإصابة مئات آخرين جبروح خطرية يف االشتباكات        ٢٠شهدت مقتل ما ال يقل عن       
وأعرب هـؤالء  . مع قوات األمن اليت ُيزعم أهنا استخدمت الذخرية احلية والرصاص املطاطي     

ضاً عن قلقهم إزاء التقارير اليت تفيد عن حدوث عمليات اعتقال واحتجـاز دون              اخلرباء أي 
  .) ز(توجيه اهتامات للمحتجزين ومع معاملتهم معاملة سيئة

وفضالً عن ذلك، حتيط اللجنة علماً باملالحظات اخلتامية بشأن مجهوريـة إيـران               ٥-٧
، ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢اإلسالمية اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف         

بالغ قلقها إزاء تواتر اإلخالل بضمانات احملاكمة العادلة املنصوص         "حيث أعربت اللجنة عن     
 ،)٢١، الفقرة   CCPR/C/IRN/CO/3" (عليها يف العهد، وال سيما يف سياق عمل احملاكم الثورية         

لتعذيب أو غريه من ضروب     قلقها البالغ إزاء ما وردها من أنباء عن انتشار استخدام ا          "وعن  
يف مرافق االحتجاز، وال سيما تلك اخلاصة       املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

باملتهمني جبرائم تتصل باألمن الوطين أو مبن حياكمون أمام احملاكم الثورية، وهي ممارسـات              
  ).١٤قرة املرجع نفسه، الف". (أدت يف بعض احلاالت إىل وفاة احملتجز

وتالحظ اللجنة أيضاً أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد أعربت عـن قلقهـا إزاء                 ٦-٧
  : يلي ما

إغالق الكثري من الصحف واجملالت فضالً عن نقابـة الـصحفيني منـذ               
، وإيقاف واحتجاز الكثري من الـصحفيني والناشـرين واملخـرجني           ٢٠٠٨ عام

الم منذ االنتخابات الرئاسية الـيت جـرت يف         السينمائيني والعاملني يف وسائط اإلع    
ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء مراقبة استعمال اإلنترنـت وحمتوياتـه،           . ٢٠٠٩ عام

وتعطيل املواقع الشبكية اليت تنشر أخباراً وحتليالت سياسية، وإبطاء سرعة اإلنترنت،           
__________ 

 الـدوري قوق اإلنسان لالستعراض    ألمم املتحدة السامية حل    اليت أعدهتا مفوضية ا    الوثائقانظر أيضاً     )ز(
 على  ٥٦ و ٣١ و ٢٨الفقرات  . A/HRC/WG.6/7/IRN/2:  املتعلق جبمهورية إيران اإلسالمية    الشامل

وأخرياً انظر أيضاً البيان الذي . ٢٩- ٢٨، الفقرتان Corr.1 وA/HRC/WG.6/7/IRN/3سبيل املثال؛ و
 ٦٦ عن إعدام ما ال يقل عـن  ٢٠٠١فرباير / شباط٢إلنسان يف أدلت به املفوضة السامية حلقوق ا    

، مبن فيهم على أقل تقدير ثالثة من السجناء السياسيني          ٢٠١١يناير  /شخصاً يف شهر كانون الثاين    
 متاح على املوقع(

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10698&LangID=E.(  
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نتخابـات  وتشويش البث بواسطة القنوات الفضائية األجنبية، وال سـيما منـذ اال          
  ).٢٧املرجع نفسه، الفقرة ) (١٩املادة  (٢٠٠٩الرئاسية اليت جرت يف عام 

وحتيط اللجنة علماً بأن السلطات اإليرانية كانت تنـشغل يف الـسابق بـصاحب                ٧-٧
 باملثول أمام ٢٠٠٣الشكوى، عن طريق إلقاء القبض عليه واستجوابه، وإصدار أمرين يف عام 

وتالحظ اللجنـة أن صـاحب الـشكوى        .  أنشطته الصحفية  حمكمة الثورة يف إيران بسبب    
يدع أنه تعرض للتعذيب يف أي وقت من األوقات من جانب السلطات اإليرانيـة أثنـاء                 مل

ومع ذلك، تالحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه        . ٢٠٠٣ احتجازه واستجوابه يف عام   
يرانية أغلقـت مدونتيـه     واصل أنشطته الصحفية منذ وصوله إىل النرويج، وأن السلطات اإل         

وترى اللجنة بالتايل أن من املمكـن بالفعـل أن تكـون            . تني خالل هذه الفترة   اإللكتروني
  . السلطات اإليرانية ال تزال مهتمة به

وفيما يتعلق مبزاعم احلكم عليه غيابياً بالسجن ملدة مخس سنوات، تالحظ اللجنـة               ٨-٧
اليت قدمها صاحب الشكوى لـدعم طلـب        ادعاء الدولة الطرف عدم صحة وثائق احملكمة        

اللجوء وادعاء التعرض خلطر السجن والتعذيب يف حال ترحيله إىل مجهورية إيران اإلسالمية،       
ومن جهة أخرى، تالحظ اللجنة أن      . وفقاً للتحقق الذي أجرته السفارة النروجيية يف طهران       

الدولة الطرف، وأكـد    صاحب الشكوى اعترض على عملية التحقق من الوثائق اليت أجرهتا           
ولـيس بإمكـان    . أن حمكمة الثورة يف طهران قد حكمت عليه بالسجن ملدة مخس سنوات           

اللجنة تقييم عملية التحقق من وثائق احملكمة املتعلقة باحلكم عليه غيابياً بالسجن ملدة مخـس           
  .ةسنوات، علماً بأن الدولة الطرف وصاحب الشكوى قدما بيانات متضاربة دون أدلة داعم

ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تعترض على األمرين املتعلقني مبثول               ٩-٧
، إىل جانب عدم مثول صاحب      كمة الثورة، ويشكل هذان األمران    صاحب الشكوى أمام حم   

الشكوى أمام حمكمة الثورة يف طهران عند طلب حضوره، عنصراً يعرض صاحب الشكوى             
للجنة أن مجهورية إيران اإلسالمية ليست طرفاً يف االتفاقية، ولذا وأخرياً، تالحظ ا. خلطر بالغ 

فإن صاحب الشكوى سيحرم من خيار اللجوء إىل اللجنة للحصول على محاية أيـاً كـان                
  .نوعها، يف حال ترحيله إىل إيران

وترى جلنة مناهضة التعذيب، يف ضوء ما تقدم ومع مراعاة مجيع مالبسات القضية               -٨
 مـن اتفاقيـة     ٢٢ من املـادة     ٧ملعروضة عليها، وهي تتصرف مبوجب الفقرة       واملعلومات ا 

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، أن               
قرار الدولة الطرف بإعادة صاحب الشكوى إىل مجهورية إيران اإلسالمية سيشكل انتـهاكاً             

  . من االتفاقية٣للمادة 
من النظام الداخلي للجنة، تود )  سابقا١١٢ًاملادة  (١١٨ من املادة ٥وعمالً بالفقرة     -٩

 يوماً بـاخلطوات الـيت اختـذهتا اسـتجابة          ٩٠اللجنة أن تبلغها الدولة الطرف يف غضون        
  .القرار هلذا
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  بوايل ضد كندا: ٣٢٧/٢٠٠٧البالغ رقم     
تيان ديلورييه ميثله احملاميان كريس(رجيان بوايل       :املقدم من  

  )وفيليب الروشيل
  صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية  
  كندا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٧يوليه / متوز٤    :تاريخ تقدمي البالغ  
 من اتفاقية مناهضة التعذيب ١٧، املنشأة مبوجب املادة إن جلنة مناهضة التعذيب  

  وبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،وغريه من ضروب املعاملة أو العق
  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٤ يف وقد اجتمعت  
، املقدم إىل جلنة مناهضة التعذيب      ٣٢٧/٢٠٠٧ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          ٢٢من السيد رجيان بوايل مبوجب املادة       
  قاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛املعاملة أو العقوبة ال

 مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى وحمامياه وقد أخذت يف اعتبارها  
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار معتمد مبوجب الفقرة     
. ١٩٤٤اليـد عـام     صاحب الشكوى هو رجيان بوايل، وهو مواطن كندي من مو           ١-١

 أن تسليمه إىل املكسيك قد يشكل انتهاكاً   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٤ويدَّعي يف شكواه املقدمة يف      
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية          من اتفاقية    ٣من كندا للمادة    

  . الروشيلوميثله حماميان، مها كريستيان ديلورييه وفيليب. أو الالإنسانية أو املهينة
املقرر املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتـة إىل        ، طلب   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٦ويف    ٢-١

، ) أ()CAT/C/3/Rev.4( من نظام اللجنة الداخلي      ١٠٨ من املادة    ١الدولة الطرف، عمالً بالفقرة     
  .نظر اللجنةما دامت شكواهم قيد عدم تسليم صاحب الشكوى إىل املكسيك 

قرر املقرر املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة       ،  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٣ويف    ٣-١
 ٢٧سحب الطلب املؤقت، بعد أن دقق يف املالحظات اليت قدمتـها الدولـة الطـرف يف                 

  . وتلك اليت قدمها صاحب الشكوى٢٠٠٧يوليه /متوز
__________ 

 .(CAT/C/3/Rev.5) ١فقرة  اجلديدة، ال١١٥املادة   )أ (
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ق اإلنسان ، طلبت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقو٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٧ويف   ٤-١
إىل الدولة الطرف، بناء على طلب صاحب الشكوى، أن تبني التدابري اليت اختذهتا للتأكد من               

  .أن املكسيك ستفي بضماناهتا الدبلوماسية

  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
، قرر صاحب الشكوى الرحيل من كندا للعيش يف املكسيك حيث           ١٩٩٣يف عام     ١-٢

، بعد أن خسر نصف مدخراته، بدأ       ١٩٩٨ويف عام   . ع ممتلكاته تزوج مرة أخرى ونقل مجي    
، ألقت الشرطة القبض علـى صـاحب        ١٩٩٨مارس  / آذار ٩ويف  . يعمل يف نقل املارخيوانا   
وضربه أحد ضـباط الـشرطة وسـأله أن         .  كلغ من املارخيوانا   ٥٨٣الشكوى ويف مركبته    

ويف . ه مبواصله مـسريه   ينقله مقابل أن يسمح ل      دوالر أمريكي ونصف ما    ٢٥ ٠٠٠ يعطيه
. مركز الشرطة، أصر صاحب الشكوى، دون جدوى، على حقه يف أن ميثله حمـام كنـدي      

يكشف عن أمساء شـركائه ومـصدر املخـدرات       وهدده أحد ضباط الشرطة بالقتل إن مل      
رفض تقدمي تلك املعلومات، ُخنق بكيس من البالستيك، وأدخلت يف أنفه         وعندما. ووجهتها

وأرغم صاحب الـشكوى    . ا مرق الفلفل احلار، وُضرب بكتاب على رأسه       مواد شىت، منه  
مث اقتيد إىل سجن يف اليوم نفسه، . الحقاً على توقيع إفادة باإلسبانية دون أن يعرف مضموهنا        

يشر إىل إساءة معاملته يف مركز الشرطة خشية انتقام ضـابط            وأخضع لفحص طيب، لكنه مل    
ضوء فيها، اقتيد   ساعة يف زنزانة ال  ٧٢وبعد مرور   . فحصالشرطة الذي كان حاضراً أثناء ال     

صاحب الشكوى إىل غرفة التمريض بالسجن حيث التقى باثنني من ضباط الشرطة اللـذين              
  .تعرض له من تعذيب وهدَّداه بالقتل فحذراه من أن يبلغ عما. عذبوه يف خمفر الشرطة

لـشكوى بالـسجن   ، حكم على صـاحب ا  ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ويف    ٢-٢
وزعم صاحب الشكوى أن اإلفادة اليت وقَّعها حتت        .  عاماً بتهمة االجتار باملارخيوانا    ١٤ ملدة

  .التعذيب قد قُبلت كدليل يف هذه القضية
، دّبر صاحب الشكوى عملية هروب قُتـل يف أثنائهـا           ١٩٩٩مارس  / آذار ٩ويف    ٣-٢

، ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١ويف  .  إىل كنـدا   مث فّر هارباً  . واحد من احلارَسني املكلفني حبراسته    
وطلبـت املكـسيك    . قبض عليه يف بيته يف كندا مبوجب مذكرة تسليم مؤقتة إىل املكسيك           

تسليمه كي ُيتم مدة سجنه وملواجهة هتمة قتل حارس السجن وهتمة اهلروب مـن احتجـاز    
. فض، قدم صاحب الشكوى طلب إفراج بكفالة، فـرُ  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١١ويف  . قانوين

، ُسـجن   ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٢ويف  . ورفضت حمكمة االستئناف طلبه بدورها    
، قدم حججه إىل وزيـر      ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٣ويف  . صاحب الشكوى ريثما يسلَّم   
اإلجهاد اضطراب  َمني نفسانيني يؤكدان أنه ُعذب وأن أعراض          العدل، ومنها تقريران من عال    

أيضاً نتائج اختبار كاشف الكذب الذي أعدته دائرة شرطة أوتـاوا،           وقدم  .  للصدمة الالحق
، أمر وزير العدل بتـسليمه      ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٤ويف  . والذي يثبت أنه كان يقول احلقيقة     
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ورفضت حمكمة االستئناف بكيبيك دعوى مراجعة      . مقابل ضمانات دبلوماسية من املكسيك    
  .كمة كندا العليا السماح باستئناف القرار، رفضت حم٢٠٠٧يوليه / متوز٥ويف . ذلك القرار

، بعد أن رفعت اللجنة التدابري املؤقتة، سلم صاحب         ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧ويف    ٤-٢
الشكوى إىل املكسيك ونقل إىل سجن زاكاتيكاس، وهو السجن الذي اهتم بأنه قتـل فيـه                

 ، عذب حـراس الـسجن     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠ و ١٧ويف الفترة املمتدة بني     . حارساً
يبلغ صاحب الـشكوى     ومل. صاحب الشكوى، وُمنع االتصال بالسفارة الكندية ومبحاميه      

  .صراحة بسوء املعاملة خشية االنتقام

  الشكوى    
ادعى صاحب الشكوى يف رسالته األوىل أن تسليمه إىل املكسيك قد يشكل خرقـاً                ١-٣

قي وشخصي إذا ُسلم إىل     وقال إن احتمال تعرضه للتعذيب متوقع وحقي      .  من االتفاقية  ٣ للمادة
 / آذار ٩املكسيك ألن السلطات املكسيكية كانت قد عذبته عندما ألقـي عليـه القـبض يف                

 وهدده بالقتل شرطيان يف غرفة التمريض بالسجن، وإن رأيني طبيني مستقلني            ) ب(١٩٩٨ مارس
 مرتكيب  وأضاف قائالً إن خطورة اجلرمية املتهم بارتكاهبا، وكون       . أكدا صحة تعرضه للتعذيب   
يلَق عليهم القبض، واحتمال إيداعه جمدداً السجن الذي فر منه، كل            تلك اجلرمية وقت فراره مل    

  .ذلك جيعل احتمال تعرضه للتعذيب يف املكسيك متوقعاً وحقيقياً وشخصياً
 أن ضمانات املكـسيك الدبلوماسـية       ،إضافة إىل ذلك  ،  وأكد صاحب الشكوى    ٢-٣
لتعذيب، ذلك أن من املعـروف أن التعـذيب ممنـهج           ل تعرضتزيل احتمال ال  ميكنها أن    ال

وادعى أن  . تسيطر على قواهتا األمنية إال قليالً       يف املكسيك، وأن الدولة املكسيكية ال      ومتفّش
 من الـسذاجة    أن وأضاف. ) ج(يؤكد عدم فعاليتها  إمنا   املتعلق بقيمة الضمانات     انعدام اليقني 

 مثلما حتمل الـضمانات     -  فيهما احملكمةتنظر    اللتني مل  ل عن اجلرميتني  ساَءافتراض أنه لن يُ   
 مضى قائالً إنـه و. يقبض عليهما بعد املسؤولني عنهما مل نظراً إىل أن -على االعتقاد بذلك   

 قتل  ، هي ، إذ إنه متهم بارتكاب جرمية أخطر      ١٩٩٨ يف وضع أصعب مما كان عليه يف عام       
  .موظف حكومي

   التقيد بالضمانات الدبلوماسيةلتأكد مندابري املتخذة لمالحظات الدولة الطرف على الت    
 ما استجد مـن التـدابري    الدولة الطرف آخر    قدمت  ،  ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول ٢٨ يف  ١-٤

وقالت الدولة الطـرف إن   .  وفاء حكومة املكسيك بضماناهتا الدبلوماسية     لتأكد من لاملتخذة  
__________ 

/  تـشرين الثـاين    ٢٣، القـرار املعتمـد يف       فالكون ريوس ضد كنـدا    ،  ١٣٣/١٩٩٩انظر البالغ رقم      )ب (
 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٤ نوفمرب

؛ انظر أيـضاً    ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٠، القرار املعتمد يف     عجيزة ضد السويد  ،  ٢٣٣/٢٠٠٣انظر البالغ رقم      )ج (
، اآلراء املعتمـدة    الزيري ضد السويد  ،  ١٤١٦/٢٠٠٥قوق اإلنسان رقم    البالغ املقدم إىل اللجنة املعنية حب     

 .٥-١١ و٤-١١، الفقرتان ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥يف 
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، لقيه مـسؤول    ٢٠٠٧ أغسطس/ آب ١٧ وصل إىل املكسيك يف   عندما  صاحب الشكوى،   
صاحب الشكوى أعرب عن    قيل إن    االجتماع،    هذا ويف.  باخلدمات املتاحة له   وأبلغهقنصلي  

 / آب ٢٠ ويف.  إزاء سالمته ألنه أعيد إىل الـسجن الـذي فـر منـه             القلق الذي يساوره  
، طلب مسؤولون قنصليون إىل جلنة حقوق اإلنسان يف والية زاكاتيكاس أن ٢٠٠٧ أغسطس
 وبعد تلقي رسالة ادُّعي فيها أن صاحب الـشكوى          .ني لزيارة صاحب الشكوى   ترسل ممثل 
، اتصلت الدولة الطرف مبسؤولني مكـسيكيني كبـار         ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٩عذب يف   

 لتـذكريهم بأنـه جيـب الوفـاء         ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٢وبإدارة سجن زاكاتيكاس يف     
ويف . ون صاحب الـشكوى   ويف اليوم نفسه، زار مسؤولون قنصلي     . بالضمانات الدبلوماسية 

يرغب يف رفع شكوى يف  أثناء هذه الزيارة، ادعى صاحب الشكوى جمدداً أنه عذب، لكنه مل
ويف خـالل التحقيـق الـذي       . ير املسؤولون القنصليون أي آثار للتعذيب      ومل. هذا الصدد 

السلطات املكسيكية، أنكر مدير سجن زاكاتيكاس ادعـاءات صـاحب الـشكوى             أجرته
  .التعذيبب املتعلقة

، أفيد بأن سجيناً ضرب صاحب الشكوى، لكن هذا         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٣ويف    ٢-٤
وطلبـت  . األخري قال إن جروحه عوجلت جيداً، وإن املعتدي وضع يف احلبس االنفـرادي            

الدولة الطرف إىل مدير السجن الحقاً أن يرفع إليها تقريراً عن احلـادث، وتقريـراً طبيـاً،         
لكن الدولـة  . بري اليت اختذت لتجنب تكرار العنف ضد صاحب الشكوىوتوضيحاً عن التدا  

يكن يرغب يف تقدمي شكوى، وطلب عـدم         الطرف شددت على أن صاحب الشكوى مل      
 تـشرين  ١٨ويف . اإلفصاح للسلطات املكسيكية عن تفاصيل ادعاءاته املتعلقـة بالتعـذيب    

هتها الدولة الطـرف إىل     ، طلب صاحب الشكوى، ُمدعماً برسالة وج      ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
  .القاضي املعين بالقضية، نقله إىل السجن الواقع يف والية أغواسكالينتس

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
، قدمت الدولـة الطـرف      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٠ و ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٥يف    ١-٥

وقالت فيها إنه ينبغي إعالن الـبالغ       مالحظاهتا بشأن مقبولية الشكوى وأسسها املوضوعية،       
هو   من االتفاقية، وال٣يثبت وجود انتهاك ظاهر للمادة  غري مقبول ألن صاحب الشكوى مل

. يكفي من أدلة ادعاءه بأن احتمال تعرضه للتعذيب شديد إذا سـلم إىل املكـسيك    دعم مبا 
احب الشكوى قد   وشددت الدولة الطرف على أن األسباب اليت حتمل على االعتقاد بأن ص           

، وأنه جيب إثبات أن    ) د(يتعرض للتعذيب إذا أعيد جيب أال تنبين على جمرد االفتراض أو الشك           
(الشخص املعين سيكون معرضاً للخطر شخصياً     

 ه

وقالت الدولـة الطـرف إن ادعـاءات        . )ه
__________ 

، ٢٠٠٣نـوفمرب  / تشرين الثـاين ١٤، القرار املعتمد يف ضد هولندا. ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢انظر البالغ رقم      )د (
 .٣-٧الفقرة 

؛ ٢-٧ ، الفقـرة ١٩٩٦يونيه / حزيران٨، اآلراء املعتمدة يف    نداضد هول . س ،٣٦/١٩٩٥انظر البالغات رقم      )ه(
؛ ٢-١٢ ، الفقـرة  ١٩٩٤ نـوفمرب / تشرين الثاين  ١٥، اآلراء املعتمدة يف     كاهن ضد كندا  ،  ١٥/١٩٩٤ورقم  
 .٣-٩، الفقرة ١٩٩٤ أبريل/ نيسان٢٧، اآلراء املعتمدة يف موتومبو ضد سويسرا، ١٣/١٩٩٣ورقم 
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، ١٩٩٨صاحب الشكوى املتعلقة بالتعذيب مرتبطة بقبض الشرطة عليه واستجوابه يف عام             
يبـدو، أن    يستطع، فيما  إذن، فصاحب الشكوى مل   . يّدع قط أنه عذب يف السجن      وإنه مل 

يثبت أن الشرطة ستستجوبه إن ُسلم إلكمال العقوبة الصادرة يف حقه واملثول أمام احملكمة،              
  .وأنه ستعرض من مث للتعذيب يف سجون املكسيك

ضافية اليت عرضـها    ميكن أن ُيستنتج من األسباب اإل      ودفعت الدولة الطرف بأنه ال      ٢-٥
صاحب الشكوى، مثل التقارير الدولية عن التعذيب يف املكسيك، والتهم املوجهة إليه بسبب             

وأكـدت أن   . مشاركته يف قتل حارس سجن، أنه قد يتعرض شخصياً للتعذيب إذا ُسـلم            
ب ، تلمح إىل مشكلة التعذي    ) و(التقارير الدولية، مثل آخر مالحظات ختامية أبدهتا هذه اللجنة        

وأكـدت  . تشري إىل أن التعذيب مستشر يف منظومة الـسجون       يف مراكز الشرطة، لكنها ال    
 وإن هذه اآلليات    ) ز(أيضاً وجود آليات للمراجعة القضائية واإلدارية ولرصد حقوق اإلنسان        

وقد صدقت املكسيك أيضاً على الربوتوكـول       . تطبق عندما يقضي الناس عقوبات بالسجن     
عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واعترفـت باختـصاص      االختياري امللحق بال  

اللجنة املعنية باملوضوع يف النظر يف شكاوى األفراد، األمر الذي يتيح أمام صاحب الشكوى              
  .خيار رفع شكاوى على املكسيك إىل أي من اللجنتني

مـال  وأضافت الدولة الطرف أن الضمانات الدبلوماسية تكفي لوضع حـد الحت            ٣-٥
أن تتخذ  : وأشارت إىل أهنا طلبت إىل حكومة املكسيك الضمانات التالية        . التعرض للتعذيب 

املكسيك تدابري احترازية معقولة تضمن سالمة صاحب الشكوى؛ وأن تضمن متكني حمامي            
صاحب الشكوى واملسؤولني يف سفارة كندا من زيارة صاحب الـشكوى يف أي وقـت               

 هبم يف أي وقت معقول؛ وأن تبذل قصارى جهدها لضمان    معقول، وأن يتمكن من االتصال    
حماكمة صاحب الشكوى وإجنازها دون إبطاء؛ وأن جيري تناول أي شكوى أو طلب آخـر      

وشددت الدولة الطرف على أن املكسيك كانت وافقت على تلك الـضمانات يف             . بسرعة
ا يف ضوء التزاماهتا    قضية أخرى، وأن كل شيء يدعوها إىل الوفاء بالضمانات املنصوص عليه          
وادعت الدولـة   . مبوجب معاهدة تسليم املطلوبني للعدالة ولتفادي اإلضرار بسمعتها الدولية        

  .) ح(الطرف، زيادة على ذلك، أهنا استحدثت آلية ملراقبة وضع صاحب الشكوى يف املكسيك

__________ 

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١ يف تاعتمد، CAT/C/MEX/CO/4  )و(
عندما صدقت حكومة املكسيك على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب        )ز(

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أنشأت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت متلك سـلطة                 
 .اإلنسان، مبا فيها التعذيبالتحقيق يف انتهاكات حقوق 

، ٢٠٠٣نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١٧، القرار املعتمد يف     عطية ضد السويد  ،  ١٩٩/٢٠٠٢انظر البالغ رقم      )ح(
 .٥-١١، الفقرة )احلاشية ج أعاله (الزيري ضد السويد؛ و٣-١٢الفقرة 
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وعن االدعاء املتعلق بالتعذيب منذ عودته إىل سجن زاكاتيكاس، قالـت الدولـة               ٤-٥
. هو قدم أي تفاصيل هلذا الغـرض       يدعم دعواه باألدلة وال    الطرف إن صاحب الشكوى مل    

  ".غري وجيهة"وقالت إن حتقيقاً أجرته املكسيك خلص إىل أن ادعاءاته 
وأكدت الدولة الطرف أن احملاكم الوطنية حبثت بعناية ادعاءات صاحب الـشكوى          ٥-٥

ينبغي للجنة أن حتل حمل احملـاكم الوطنيـة         واحتمال تعرضه للتعذيب وقت تسليمه، وأنه ال      
إىل عدم وجود أخطاء بّينة أو جتاوزات إجرائية أو سـوء نيـة أو حتيـز أو خمالفـات            نظراً

  .) ط(جسيمة إجرائية
واحتجت الدولة الطرف، من جهة أخرى، بأن قبول اللجنة البالغ سـيكون دون               ٦-٥

  .أساس لألسباب املقدمة أعاله

  ى على مالحظات الدولة الطرفتعليقات صاحب الشكو    
، اعترض  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٦ و ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٦أبريل و / نيسان ٢٥يف    ١-٦

صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف، وأشار إىل أن عدم تشكيك الدولة الطرف             
وقـال صـاحب    . يف قيمة الضمانات الدبلوماسية املقدمة من املكسيك هو إنكار للعدالـة          

تأخذ يف احلسبان مبا يكفي احتمال تعرضـه         ن الدولة الطرف، عندما سلمته، مل     الشكوى إ 
فمن شأن إعادته إىل السجن الذي هرب منه، إضافة إىل كون حـارس             . للتعذيب شخصياً 

ُتكشف قط هوية شركاء صاحب الـشكوى، أن       كان يعمل يف ذلك السجن لقي حتفه ومل       
 التقارير الدولية وآخر تقرير دويل قدمتـه        وقد أكد ذلك مضمونُ   . يعرِّضاه للخطر شخصياً  

املكسيك إىل جلنة مناهضة التعذيب، إذ أوضحت هذه التقارير أن ممارسة التعذيب متفـشية              
. يفّند قـط   مل١٩٩٨وأضاف إىل ذلك أن ادعاءه التعرض للتعذيب يف عام    . ) ي(يف هذا البلد  

حب الـشكوى إن وزارة     ، قال صا  ١٩٩٨يتعلق بنظر الدولة الطرف يف أحداث عام         وفيما
العدل أساءت عن عمد تفسري فحوى الرسالة اليت وردت من السلطات املكـسيكية والـيت               

وادعى . تدعي أن مزاعم صاحب الشكوى املتعلقة بتعرضه للتعذيب ال أساس هلا من الصحة            
يرد يف أي جزء متصل هبذا املوضوع مـن الرسـالة أن مزاعمـه               صاحب الشكوى أنه مل   

 ألن حكومة املكسيك اكتفت بالقول إن املزاعم جمردة من أي أساس قـانوين              أساس هلا،  ال
وأكد صاحب . وإن وجوده على األراضي املكسيكية يكفي لضمان حقوقه اإلنسانية وحرياته

الشكوى أن الدولة الطرف تصرفت بسوء نية وبنت قراراهتا على مقّدمة خاطئـة برفـضها               
__________ 

، ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٧، القرار املتخذ يف     ضد كندا . أ. ب. س،  ٢٨٢/٢٠٠٥البالغ رقم     )ط(
/  تـشرين الثـاين  ٢١، القـرار املعتمـد يف      ضد فرنسا  .إ. ب،  ١٩٣/٢٠٠١؛ والبالغ رقم    ٦-٧ الفقرة
 ١٢، القرار املعتمـد يف  ضد كندا. س. س. ب، ١٨٣/٢٠٠١؛ والبالغ رقم ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٢ نوفمرب
 .٦-٧رة ، الفق)احلاشية د أعاله (ضد هولندا. ر. أ؛ و٦-١١، الفقرة ٢٠٠٤ مايو/ أيار

الذي سـلّمت فيـه حكومـة       ) ٢٩٩، الفقرة   CAT/C/55/Add.12(انظر تقرير املكسيك الدوري الرابع        )ي(
 .يزال يشكل مشكلة يف إقليمها رغم التشريعات القانونية املسنونة ملكافحته املكسيك بأن التعذيب ال
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تكن قرارات احملـاكم     لذا، مل . لتعذيب شخصياً تصديقه عندما حتدث عن احتمال تعرضه ل      
مث إن عدم معاقبة املوظفني احلكوميني      . تكن قائمة على أدلة    الوطنية قائمة على أساس ألهنا مل     

  . زاد احتمال تعرضه للتعذيب شخصياً من دون شك١٩٩٨الذين عذبوه يف عام 
كـان ميكـن    تنظـر فيمـا إذا       وأشار صاحب الشكوى إىل أن الدولة الطرف مل         ٢-٦

للمكسيك أن تسيطر فعلياً على قواهتا األمنية، ومـن مث التأكـد مـن الوفـاء بـضماناهتا            
تنص، على سبيل املثال، على عدم       وأشار أيضاً إىل أن الضمانات فضفاضة وال      . الدبلوماسية

تسأل عن صـحته     وأضاف قائالً إن الدولة الطرف مل     . إعادته إىل نفس السجن الذي فر منه      
بشواغله واملخاطر اليت تنطوي عليها   رغم أهنا كانت على علم٢٠٠٧أغسطس /ب آ٢٠قبل 

ونظراً إىل أن مسؤويل السفارة الكندية يف املكسيك        . عودته إىل نفس السجن الذي هرب منه      
يكونوا يعلمون بالضمانات الدبلوماسية قبل      يبلَّغوا بقضيته إال قبل تسليمه بيومني وأهنم مل        مل

، فإن صاحب الشكوى اعترض على ادعاء الدولة الطرف أهنا وضعت           ) ك(ديدذلك اليوم بالتح  
  .آلية لكفالة وفاء املكسيك بضماناهتا الدبلوماسية

وقال صاحب الشكوى إن حارسني من حراس السجن ومدير األمـن يف سـجن                ٣-٦
 انتقاماً لزميلهم   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢١ و ١٩ و ١٧: زاكاتيكاس عذبوه يف التواريخ التالية    

فقد ضربوه على ظهره، وغمسوا رأسه يف برميل ماء حـىت كـادوا    . ذي قتل وقت هروبه   ال
يغرقونه، ووضعوا رأسه يف كيس من البالستيك حىت أغمي عليه، ووضعوا مرق الفلفل احلار              

/  آب ١٧ويف الفتـرة املمتـدة بـني جميئـه إىل سـجن زاكاتيكـاس يف                . ) ل(يف منخريه 
. نع من االتصال بـأي شـخص هاتفيـاً        ، مُ ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠ و ٢٠٠٧ أغسطس

 أن الدولـة    ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٢٠وكشفت مكاملة بني أخته ومسؤول يف السفارة يف         
تكن تعلم إن كان صاحب الشكوى يستطيع االتصال باهلـاتف أم ال، وبـذلك               الطرف مل 

تتخذ إجراءات للتحقق مـن      وأضاف أن الدولة الطرف مل    . أخلّت بالضمانات الدبلوماسية  
  .٢٠٠٧أغسطس / آب٢٢ه إال بعد زيارة مسؤولني قنصليني يف سالمت

وأفاد صاحب الشكوى بأن معاهدة تسليم املطلوبني للعدالة بني الدولـة الطـرف               ٤-٦
 من املادة الثالثة على أن كندا غـري ملزمـة بتـسليم             ١واملكسيك تنص صراحة يف الفقرة      

لى جرائم اهتموا بأهنم ارتكبوهـا يف       مواطنيها إىل املكسيك، وجتيز لكندا حماكمة مواطنيها ع       
وأكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف خاطرت خماطرة غري مقبولة بتسليمه إىل . املكسيك

  . من االتفاقية٣املكسيك، ومن مث فقد أخلت بأحكام املادة 
__________ 

مسؤويل السفارة ووزارة اخلارجية    يستند صاحب الشكوى يف زعمه إىل تبادل لرسائل الربيد إلكتروين بني              )ك(
 .والتجارة الدولية

قدم صاحب الشكوى إقراراً من سجني آخر قيل إنه رأى حالة صاحب الشكوى بعد إعادته إىل زنزانتـه                    )ل(
وقال يف اإلقرار إن وجه صاحب الشكوى كان أمحر بالكامل، والحظ أنه            . ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧ يف

وقيل إنه اتصل يف اليوم التايل مبحامي صاحب الـشكوى        .  إىل الزنزانة  وأيت به حارسان حمموال   . كان يبكي 
 .وأخته إلبالغهما باملعاملة اليت ُعومل هبا صاحب الشكوى
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  التعليقات اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف    
مالحظاهتا السابقة فقالت إنـه     ، أكدت الدولة الطرف     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨يف    ١-٧
ينبغي اخللط بني تقييم احتمال التعرض للتعذيب قبل تسليم صاحب الشكوى واالدعـاءات              ال

وجزمت الدولة الطرف بأهنـا    . املتعلقة بسوء املعاملة بعد أن وقع يف قبضة السلطات املكسيكية         
 ٢١صاحب الـشكوى يف     تقبل دون حتفظ حقيقة االدعاءات الواردة يف اإلقرار الذي قدمه            مل

يكن يف مقدور موظفي قنصلية الدولـة        ُتدعم بأدلة كافية ألنه مل      واليت مل  ٢٠٠٩مارس  /آذار
 ٢١ و ١٩ و ١٧وقع يف    موظفي جلنة حقوق اإلنسان يف زاكاتيكاس أن حيققوا فيما         الطرف وال 

وأضافت الدولة الطرف أنه، بـصرف      . ، دون موافقة صاحب الشكوى    ٢٠٠٧أغسطس  /آب
عما إذا كانت االدعاءات الواردة يف إقرار صاحب الشكوى واملتعلقة بالتعذيب صحيحة            النظر  

أم ال، فقد كان من املعقول، وقت إجراءات التسليم، تسليم صاحب الشكوى إىل املكـسيك               
على أساس الضمانات الدبلوماسية وعدم وجود احتمال كبري بأن يتعرض صـاحب الـشكوى              

تؤثر يف مشروعية قرار تسليم      دعاءات اليت قُدمت بعد التسليم ال     وقالت إن اال  . للتعذيب شخصياً 
وأضافت الدولة الطرف أهنا وضعت آلية للتأكد من أنه يتم الوفاء بالضمانات            . صاحب الشكوى 

  .الدبلوماسية وأهنا استجابت االستجابة املناسبة عندما ادعى صاحب الشكوى أنه عذب
حت الدولة الطرف أن وزارة العدل هي املسؤولة        يتعلق بعملية التسليم، أوض    وفيما  ٢-٧

عن حاالت التسليم يف بادئ األمر، وأنه مىت تأكد األمر الصادر بالتـسليم، باتـت وزارة                
وعلى هذا،  . الشؤون اخلارجية والتجارة الدولية هي املسؤولة عن متابعة احلاالت يف اخلارج          

. إال بعد تسليم صـاحب الـشكوى      يصبح موظفو هذه الوزارة األخرية معنيني بالقضية         مل
وأكدت الدولة الطرف يف هذه احلالة أن سفارة كندا يف املكسيك أبِلغت حسب األصـول               

، ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١٧ويف  . ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥بتسليم صاحب الشكوى يف     
وعن . التقى مسؤول قنصلي بصاحب الشكوى وأمده مبعلومات تسمح له باالتصال بالسفارة

إذا كان ميكنه تلقـي مكاملـات        كوى عدم معرفة املسؤولني الكنديني مبا     ادعاء صاحب الش  
هاتفية أم ال، قالت الدولة الطرف إن لكل سجن قواعَده املتعلقة باالتصاالت اهلاتفية، وإنـه               

توجد أسباب وجيهة تربره؛ وقد ُعقد اتصال هاتفي         دخل ملسؤويل القنصلية يف ذلك ما مل       ال
وأكـدت الدولـة    . ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٢٠لطات يف   بني صاحب الشكوى وتلك الس    

ينته إىل علمهم احتمـال اإلخـالل بالـضمانات          الطرف أيضاً أن مسؤويل القنصلية، ما مل      
  .الدبلوماسية، ليسوا جمربين على القيام بأكثر من اإلبقاء على االتصال بصاحب الشكوى

 إىل أن تقيـيم     وأشارت الدولة الطرف إىل سوابق اللجنة القضائية الـيت تـذهب            ٣-٧
احتماالت التعرض للتعذيب قبل التسليم عملية تقوم على التقدير، وأن القرار الناتج عن هذا              

وقالت إن املعاملـة    . ) م(جيوز أن يكون حمل شك نتيجة أحداث الحقة غري متوقعة          التقدير ال 
__________ 

ضد . د. س. إ،  ١٩٤/٢٠٠١؛ والبالغني رقم    ٢-١٣، الفقرة   ) أعاله جاحلاشية   (عجيزة ضد السويد  انظر    )م(
، القرار  سوجي ضد كندا  ،  ٢٩٧/٢٠٠٦؛ ورقم   ٣-٩فقرة  ، ال ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣ املعتمد يف    القرار،  فرنسا

 .٦-١٠، الفقرة ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦املعتمد يف 
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اءات تعين سوى أنه ميكن التشكيك يف إجر       السيئة اليت عومل هبا صاحب الشكوى الحقاً ال       
الدولة الطرف للتأكد من الوفاء بالضمانات، وليس يف قرارها تسليم صاحب الـشكوى يف              

وذكّرت بأن وزير العدل ّحمص النظر يف كل من ادعاءات صاحب الـشكوى             . املقام األول 
 ورفض السلطات املكسيكية الرمسي تك االدعاءات؛ ونظر        ١٩٩٨املتعلقة بالتعذيب يف عام     

 تدعي انتشار انتهاكات حقوق اإلنسان يف املكسيك، وكـذا جتـارب            أيضاً يف تقارير عدة   
ويف اخلتام، أخذ يف احلسبان أيضاً قتل حارس سجن         . كنديني آخرين حوكموا يف املكسيك    

واقتنع وزير  . أثناء هروب صاحب الشكوى، واحتمال سعي سلطات السجن إىل االنتقام منه          
ية، نظراً إىل األمهية الـيت توليهـا الحتـرام          العدل بأن املكسيك ستفي بضماناهتا الدبلوماس     

وأيدت حمكمة االستئناف استنتاجات . عالقاهتا الدبلوماسية وما أثبتته التجربة اإلجيابية السابقة
  .وزير العدل تأييداً كامالً

  التعليقات اإلضافية اليت قدمها صاحب الشكوى    
، ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلول٢٩يف التعليقات اإلضافية اليت قدمها صاحب الشكوى يف     ١-٨

 وأن الـسلطات    ١٩٩٨كان ادعاه طوال عملية التسليم من تعرضه للتعذيب يف عام            أكد ما 
  .) ن(تشكك قط يف ذلك الكندية مل

يكونوا  يتعلق بعملية التسليم أكد أيضاً أن املسؤولني الكنديني يف املكسيك مل           وفيما  ٢-٨
ة الطرف اليت جاء فيها أن السفارة أبِلغت        على علم بقضيته، وهذا ما أيدته مالحظات الدول       

وشدد صاحب الـشكوى  .  ساعة فقط٤٨  ، أي قبل تسلميه ب   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥يف  
على أن الدولة الطرف نفسها اعترفت بأن مسؤويل السفارة اكتفـوا بـرد الفعـل علـى                 

ـ               صول األحداث، وأكد أن هذا املوقف حمّير، وال سيما أنه كان من املفترض بالضرورة احل
على الضمانات الدبلوماسية من بلد الوجهة قبل التسليم، وأن زيارةً من مسؤويل القنـصلية              

ضع حـد لـسوء     للسجن ورسالةً من السفري إىل حاكم والية زاكاتيكاس كانتا كفيلتني بو          
 أكـد   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨إىل مالحظات الدولة الطرف املؤرخة      ويف إشارة   . املعاملة

يكونوا يعرفون أن الدولة الطرف حصلت علـى         سؤويل القنصلية مل  صاحب الشكوى أن م   
يتخذوا أي إجراءات للتأكد من أنه حيق لصاحب الشكوى          ضمانات دبلوماسية، لذا فهم مل    

يتحققوا قط مـن أنـه       أن املسؤولني الكنديني مل    كما. أن يتصل مبحاميه ومبسؤويل السفارة    
  .ميكنه فعل ذلك

فتراض الدولة الطرف عدم احتمال تعرضه للتعـذيب        ويرى صاحب الشكوى أن ا      ٣-٨
قبل تسليمه يتعارض مع قرار طلب الضمانات الدبلوماسية ومع كون حمكمـة االسـتئناف              

ويؤكد أيضاً أن   . أعطت ادعاءاته املتعلقة بالتعذيب مصداقية أكرب من إنكار املكسيك القاطع         
تسمح باملقارنة بني القـضيتني،  قضية التسليم السابقة لكندّي ُعرضت دون أي معلومات قد      

__________ 

، QCCA 250 2007 )وزيـر العـدل  (بوايل ضد كندا  إىل قرار حمكمة االستئناف، الشكوىأشار صاحب   )ن(
 .٥٥ و٥٤الفقرتان 
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يقلل بأي حال من األحوال من وجود احتمال كبري وشخصي للتعـرض             علماً بأن ذلك ال   
  .للتعذيب يف قضية صاحب الشكوى

وعّرج صاحب الشكوى على احلديث عن نوعية الضمانات الدبلوماسية فأكـد أن              ٤-٨
ار إمكانية االنتقام من صـاحب      الضمانات الدبلوماسية، حىت مع أخذ وزير العدل يف االعتب        

تتضمن أي تدابري ملنـع      الشكوى بسبب التهم املوجهة إليه يف قضية قتل حارس السجن، مل          
تتخذ إجراءات قبل تسليمه للتأكد من أنه سـينعم          كما أن الدولة الطرف مل    . ذلك االنتقام 

لتقيد بالضمانات  ويعترض أيضاً على االدعاء بوضع آلية لرصد ا       . باألمن وُيسمح له باالتصال   
يكـن إال رداً علـى       الدبلوماسية، وشدد على أن اإلجراء الذي اختذه مسؤولو القنصلية مل         

ويؤكد صاحب الشكوى من جديد     . ادعاءاته املتعلقة بالتعذيب، وليس جزءاً من آلية للرصد       
أيضاً أن تسعة أشهر قد مضت بني اللحظة اليت حصلت فيها الدولة الطرف على الضمانات               

، واللحظة اليت حاول فيها مسؤول يف وزارة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦دبلوماسية، يف ال
. ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥الشؤون اخلارجية والتجارة الدولية احلصول على نسخة منها يف          

يكن لدى مسؤويل السفارة نسخة من الضمانات الدبلوماسـية،          ولفت االنتباه إىل أنه إذا مل     
تكـن لـديها      أن سلطات السجن وسلطات واليـة زاكاتيكـاس مل         فإن ذلك يعين بداهة   

  .منها نسخة

  املالحظات اإلضافية اليت أبدهتا الدولة الطرف بشأن املقبولية    
، قالت الدولة الطرف إنه ينبغي إعالن الـبالغ غـري           ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦يف    -٩

/  نيـسان  ٨رفع يف   مقبول بسبب عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية ألن صاحب الشكوى           
.  دعوى أمام احملكمة االحتادية تتعلق مبضمون الشكوى املعروضة على اللجنـة           ٢٠١٠ أبريل

وادعى صاحب الشكوى أمام احملكمة االحتادية أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بتـسليمه             
 واضعةً ثقتها يف الضمانات الدبلوماسية املقدمة،       ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧إىل املكسيك يف    

 للتأكد من أن تلك الضمانات سـُتحترم بعـد          - على حد قوله     -تفعل شيئاً     بأهنا مل  علماً
يقم من مث دعوى ظاهرة الوجاهـة        وأكدت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل      . تسليمه

توجد أسباب حتمل على االعتقاد بأن سبيل االنتصاف         كما أنه ال  . ) س(إلثبات مقبولية بالغه  
  .معقولةاحمللي سيطول لدرجة غري 

  التعليقات اإلضافية اليت قدمها صاحب الشكوى    
، ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠يف التعليقات اإلضافية اليت قدمها صاحب الشكوى يف           ١-١٠

أكد أن الدعوى اليت رفعها إىل احملكمة االحتادية والبالغ املعروض على اللجنـة مـسألتان               
 من االتفاقية،   ٣احب الشكوى باملادة    ففي شكواه املعروضة على اللجنة، احتج ص      . خمتلفتان
__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة       (٣املادة  بشأن تنفيذ   ) ١٩٩٦(١ رقمانظر تعليق اللجنة العام       )س(
 ). املرفق التاسع(A/53/44 and Corr.1) ٤٤واخلمسون، امللحق رقم 
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اليت حتظر تسليمه إىل بلد ُيحتمل احتماالً كبرياً أن يتعرض فيه للتعذيب، وكان اهلدف منها               
تبيان انتهاك الدولة الطرف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة     

وأكـد  . ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧ك يف   القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بتسليمه إىل املكسي       
جمدداً أن الطبيعة املتوقعة واحلقيقية والشخصية الحتمال التعرض للتعذيب تقوم على كـون             
حارس سجن قد قتل أثناء هروب صاحب الشكوى، وأن التعذيب ممارسـة مستـشرية يف               

وى أما يف الدعوى املقدمة إىل احملكمة االحتادية، فقد سعى صاحب الشك          . سجون املكسيك 
إذن، . إىل احلصول على تعويض عما حلقه من تعذيب وليس عن احتمال تعرضه للتعـذيب             

فليس صحيحاً اإلملاح إىل أن الدعوى املعروضة على احملكمة االحتادية سـبيل لالنتـصاف              
  .يستنفد بعد مل

اتفاقيـة  وأكد صاحب الشكوى أن االحتجاج أيضاً أمام احملكمة االحتادية بانتهاك             ٢-١٠
يعين   ال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          مناهضة

ففي البالغ املعروض علـى    . أنه ميكن رفض البالغ حبجة عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية         
اللجنة، يتمثل الضرر يف انتهاك االتفاقية نفسها، يف حني أن ذلك االنتـهاك، يف الـدعوى                

 على احملكمة االحتادية، يكمن يف حلقة من حلقات األخطاء املزعومة اليت قد تثبت              املعروضة
وأكد صاحب الشكوى أيضاً أن البالغ املعروض على اللجنة         . مسؤولية الدولة الطرف عنها   

 ٢١ و ١٩ و ١٧، أي قبـل أن يعـذب يف املكـسيك يف            ٢٠٠٧ يوليـه /  متوز ٤قدم يف   
 على احملكمة االحتادية فلم ترفع إال بعـد شـهر       القضية املعروضة  أما. ٢٠٠٧أغسطس  /آب

كما أن رفع دعوى تعويض يف اإلجراءات     . ونصف الشهر، ومن مث فلم يكن يتعني استنفادها       
ميكن استعماهلا لتحقيق أهـداف      املدنية ليس وسيلة فعالة ملنع تسليم صاحب الشكوى، وال        

دداً أنه قد سبق له الطعـن    وأكد صاحب الشكوى جم   . هذا البالغ يف مواجهة الدولة الطرف     
  .يف أمر التسليم حىت وصل إىل احملكمة العليا اليت ليس بعدها سبل انتصاف حملية

  املالحظات اإلضافية اليت أبدهتا الدولة الطرف بشأن املقبولية     
، قالت الدولة الطرف إن الدعوى احمللية ترتبط بتلـك          ٢٠١١فرباير  / شباط ١٠يف    ١-١١

ودفعت بأن الترتيـب الـزمين للـدعويني        . ة بقدر ما تتعلق بنفس الوقائع     املقدمة إىل اللجن  
أمهية ُتذكر هلما، نظراً إىل أن أحكام احملاكم احمللية  الفروق بني نوعي اإلنصاف املطلوب ال   أو

  .جيب أن تستند إىل النظر يف نفس االدعاءات املقدمة إىل اللجنة
ى وقف دعواه املقامة أمـام      ، طلب صاحب الشكو   ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٦ويف    ٢-١١

 كـانون   ٦ويف  . وكانت الدولة الطرف نفسها طلبت رفـض الـدعوى        . احملكمة االحتادية 
، رفضت احملكمة االحتادية طلب صاحب الشكوى وقف الـدعوى،          ٢٠١٠ديسمرب  /األول

وأقرت طلب رفض الدعوى فقضت بأن مسألة تسليم صاحب الشكوى سبق أن نظرت فيها       
وأِقرَّ طلـب رفـض     . يعد يف اإلمكان اعتبارها سبباً لرفع دعوى       تصة ومل مجيع احملاكم املخ  

 كـانون   ١٠ويف  . الدعوى بسبب إساءة صاحب الشكوى استعمال اإلجراءات القـضائية        
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، وهو األجل الذي حددته احملكمة لرفع دعوى هبدف احلـصول علـى             ٢٠١١يناير  /الثاين
م، رفع صاحب الشكوى دعوى جديدة      تعويض عن األحداث اليت قيل إهنا وقعت بعد التسلي        

 ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦وكررت الدولة الطرف مالحظاهتا املؤرخة      . أمام احملكمة االحتادية  
  .وأكدت أنه ينبغي إعالن البالغ غري مقبول بسبب عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية

ت الرصـد   وعن متابعة مسؤويل القنصلية، أوضحت الدولة الطرف أهنا تقصد بآليا           ٣-١١
تدابري املتابعة القنصلية املعتادة اليت جتسد اهتمام الدولة الطرف باحلالـة البدنيـة والنفـسية               

  .لصاحب الشكوى أثناء فترة سجنه يف املكسيك

  التعليقات اإلضافية اليت قدمها صاحب الشكوى    
، أكّد صاحب الشكوى أنه قدم طلب تعـويض عـن           ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٤يف    ١-١٢

ميكن االحتجاج باملخاطر اليت جـرى       وشدد على أنه ال   .  اليت وقعت بعد تسليمه    األحداث
. تعريضه هلا واليت تنتهك االتفاقية بوصفها أساساً للقول إن الدولة الطرف تصرفت مبسؤولية            

وقال إن ذلك جييز الطعن يف قانونية قرار تسليمه إىل املكسيك أمام اللجنة اليت هـي اهليئـة                  
عامل مع القضية، ودفع بأن من الواضح أن رفع دعوى تعويض بعد ما تعرض              الوحيدة اليت تت  

ميكن أن يكون سبيل انتصاف فعاالً مينع مـن          له من تعذيب عقب تسليمه إىل املكسيك ال       
  .ميكن اعتباره وسيلة انتصاف حملية متاحة تسليمه، ومن مث ال

ي سـفارة كنـدا يف      أما بشأن املتابعة القنصلية فقال صاحب الـشكوى إن مـوظف            ٢-١٢
يكونوا يعلمون مبـضمون الـضمانات       ، مل ٢٠٠٧أغسطس  /املكسيك، وقت تسليمه يف آب    

وأشار أيـضاً  . سيما بواسطة الرسائل اإللكترونية    الدبلوماسية، كما تثبته األدلة اليت قدمها، وال      
مال الفعلي  تقترن بتدابري حمددة تتخذ فوراً من شأهنا أن حتد من االحت           إىل أن هذه الضمانات مل    

 تؤكـد  ٢٠١١فرباير / شباط١٠لتعرضه للتعذيب، وقال إن مالحظات الدولة الطرف املؤرخة   
 القنصلية املعتـادة؛    وقد اتُّخذت تدابري املتابعة   . تتخذ أي تدابري معينة حملاولة منع تعذيبه       أهنا مل 
  .يوضع أي نظام للمراقبة ومل

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  لنظر يف املقبوليةا    
 على جلنة مناهـضة التعـذيب أن   يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-١٣

وقد تأكدت اللجنة،  .  من االتفاقية  ٢٢مبوجب املادة    ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال      تبت في 
تبحـث   ها مل  من االتفاقية، من أن املـسألة نفـس        ٢٢من املادة   ) أ(٥تقتضيه الفقرة    وفقاً ملا 

  .ُتبحث يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية وال
تنظر يف أي بالغ مقدم من فرد من األفراد إال بعد أن تكون              بأهنا ال  اللجنة   وتذكّر  ٢-١٣

قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة، وذلـك مبوجـب               
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تتبع هذه القاعدة إذا كـان اسـتنفاد سـبل            وال . من االتفاقية  ٢٢من املادة   ) ب(٥ الفقرة
 أن يوفر انتصافاً حاالنتصاف يستغرق وقتاً طويالً بشكل غري معقول أو إذا كان من غري املرج     

 أن احملكمة االحتادية    وتالحظ اللجنة . فعاالً للشخص الذي وقع ضحية النتهاك هذه االتفاقية       
 وأن هذا   ، صاحب الشكوى  أقامها الدعوى اليت    ٢٠١٠ ديسمرب/نون األول  كا ٦ رفضت يف 

 أيضاً  وتالحظ. ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٠ األخري رفع دعوى أخرى إىل تلك احملكمة يف       
 سـبل االنتـصاف   استنفادمقبولية البالغ على أساس عدم اعترضت على   أن الدولة الطرف    

ـ و. احملكمة االحتادية أمام   الشكوى   صاحبأقامها  احمللية نتيجة الدعوى اليت       ر اللجنـة  ذكّت
 مفادها أن مبدأ استنفاد سبل االنتصاف احمللية يستلزم من مقدم الطلب            ) ع(بسابقة قضائية هلا  

 اليت تتعلق مباشرة باحتمال التعرض للتعذيب يف البلد الذي ُيبعـد           أن يتوخى سبل االنتصاف   
 طلب التعويض عما حلق ٢٠١١ يناير/انون الثاين  ك ١٠ ويف احلالة موضع النظر، قُدم يف     . إليه

 اللجنـة أن سـبيل      ترىو. على حد قوله   -صاحب الشكوى من سوء معاملة يف املكسيك        
يـأيت   جداً أن     املستبعد  من هيكن متاحاً قبل تسليم صاحب الشكوى، وأن       االنتصاف هذا مل  

 تالحظو. من االتفاقية  ٣  الذي يدعي أنه ضحية انتهاك املادة      بنتيجة فعلية لصاحب الشكوى   
 السماح بالطعن يف قـرار تـسليم        ٢٠٠٧ يوليه/ متوز ٥ اللجنة أن احملكمة العليا رفضت يف     

مـن  ) ب(٥ وعلى هذا، ترى اللجنة، يف ظل هذه املالبسات، أن الفقرة         . صاحب الشكوى 
  .متنع من قبول البالغ  من االتفاقية ال٢٢ املادة
اعترضت على مقبولية البالغ على أساس عـدم         اللجنة أن الدولة الطرف      تالحظو  ٣-١٣

قم الدليل على   ُي  ألنه مل  ، من االتفاقية  ٣ إثبات صاحب الشكوى وجود انتهاك ظاهر للمادة      
أنه، إن ُسلم، احُتمل أن يتعرض شخصياً للتعذيب يف سجون املكسيك، وألن الـضمانات              

حجة الدولة  إىل  للجنة أيضاً   اوتشري  . الدبلوماسية كافية الستبعاد أي احتمال من ذلك القبيل       
 الدولة   نظرَ  خمالفاتٌ عترت ينبغي للجنة أن حتل حمل احملاكم الوطنية إذا مل          ال  القائلة إنه  الطرف

بيد أن اللجنة ترى أن احلجج املقدمة إليها تثري قضايا          . الطرف يف ادعاءات صاحب الشكوى    
جتـد   الاللجنة  ومبا أن   . ليتهاينبغي معاجلتها من جهة أسسها املوضوعية وليس من جهة مقبو         

  .البالغ مقبولفإهنا تعلن أن لمقبولية، ة ل إضافيموانعأي 

  النظر يف األسس املوضوعية    
على اللجنة أن تبت يف ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إىل املكسيك خيل بالتزام       ١-١٤

 طرده أو إعادته     من االتفاقية القاضية بعدم تسليم شخص أو       ٣ الدولة الطرف مبوجب املادة   
. حتمل على االعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب      حقيقية   أسباب   إذا كانت هناك  إىل دولة أخرى    

وجيب على اللجنة، لدى تقييم احتمال التعرض للتعذيب، أن تـضع يف حـسباهنا مجيـع                 
ط  من االتفاقية، ومن ذلك وجود من      ٣ من املادة    ٢االعتبارات املتصلة باملوضوع، وفقاً للفقرة      

__________ 

، ٢٠٠١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٣ يف   املعتمـد ، القرار   ١٧٠/٢٠٠٠، البالغ رقم    ضد السويد . ر. أ  )ع(
 .١-٧ الفقرة
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غري أن القصد مـن     . ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان         
هذا التحليل هو البت فيما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً للتعذيب إذا سـلم               

ويستتبع ذلك أن وجود منط ثابت من االنتـهاكات الفادحـة أو الـصارخة     . إىل املكسيك 
يعد يف حد ذاته سبباً كافياً إلثبات أن شخصاً ما قد يتعرض             ان ال اجلماعية حلقوق اإلنس   أو

للتعذيب لدى عودته إىل ذلك البلد، إذ إنه جيب االستشهاد بأسـباب إضـافية تثبـت أن                 
يعين عدم وجود منط ثابـت مـن         ويف املقابل، ال  . الشخص املعين سيتعرض شخصياً للخطر    

كن أن يتعرض شخٌص ما للتعذيب يف حالة معينة         مي االنتهاكات الفادحة حلقوق اإلنسان أنه ال     
يتعلق بعبء اإلثبات، تذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام وسوابقها القـضائية        وفيما. ) ف(خاصة به 

اليت تفيد بأنّ مسؤولية تقدمي حجج مقنعة تقع عموماً على صاحب الشكوى، وأنه يتعني تقدير               
  . أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشكوجود احتمال التعرض للتعذيب باالستناد إىل

وتالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم حججه واألدلة الداعمة هلا إىل خمتِلـف               ٢-١٤
الذي تقـيم   ) ٩الفقرة   (١وتذكّر يف هذا الصدد بتعليقها العام رقم        . سلطات الدولة الطرف  

أن اللجنة غـري ملزمـة      فيه لالستنتاجات اليت توردها أجهزة الدولة الطرف وزناً كبرياً؛ بيد           
 من االتفاقيـة، لتقـدير      ٢٢ من املادة    ٤بتلك االستنتاجات بل إهنا مؤهلةٌ، مبوجب الفقرة        

وبينما حتيط اللجنة علمـاً بادعـاء صـاحب         . الوقائع حبرية يف ضوء مالبسات كل قضية      
 يتعلق بقيمـة   الشكوى أن حماكم الدولة الطرف أقامت قراراهتا على افتراضات خاطئة فيما          

سيما خبصوص قدرة السلطات املكسيكية      الضمانات الدبلوماسية املقدمة من املكسيك، وال     
على السيطرة على قوات أمن البلد ومن مث تقليل احتمال التعرض للتعذيب، فإهنا ختلـص إىل    

تشري إىل أي أخطاء بّينة يف نظر الدولة الطرف يف ادعـاءات             أن املعلومات اليت بني يديها ال     
  .كوى واألدلة اليت قدمهاصاحب الش

ولدى تقييم اللجنة الحتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب وقـت تـسليمه،              ٣-١٤
الحظت أنه ادعى تعرضه للتعذيب عندما قبض عليه وُهدد بالتعذيب يف غرفـة التمـريض               

، وأنه، لدعم ادعاءاته، قدم تقريرين طبـيني        ١٩٩٨املوجودة يف السجن يف املكسيك يف عام        
، إضافة إىل للصدمةاإلجهاد الالحق اضطراب نه كان يعاين اضطرابات نفسية، منها      يؤكدان أ 

نتائج اختبار كاشف الكذب الذي أجرته الشرطة يف الدولة الطرف والـذي يـشري إىل أن                
وعن احتمال التعرض للتعذيب حقيقةً وشخصياً إذا ُسلم،        . ادعاءاته املتعلقة بالتعذيب معقولة   

 الشكوى ادعى أن احتمال تعرضه للتعذيب كبري نظراً إىل أنه قد            تالحظ اللجنة أن صاحب   
يعاد إىل السجن الذي فر منه والذي قيل إن فردين من مركز الشرطة كانا مـسؤولني عـن                

واعترض صاحب الشكوى على موثوقية .  قد هدداه فيه بالتعذيب١٩٩٨القبض عليه يف عام  
لد قيل إن التعذيب منتشر فيه أو أن ممارسته الضمانات الدبلوماسية، من جهة ألن من قدمها ب

تنكرها السلطات، ومن جهة أخرى ألن من املـستبعد أال يتعـرض صـاحب الـشكوى                
__________ 

 .٦ الفقرة، ١التعليق العام رقم   )ف(
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يتعلق مبتابعة الـضمانات     وفيما. لالستجواب على يد الشرطة بشأن اجلرمية املتهم بارتكاهبا       
عد تسليمه، وهو   الدبلوماسية تالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ادعى أنه تعرض للتعذيب ب          

وتالحظ اللجنة أيضاً أن احملاكم الوطنية يف الدولـة         . األمر الذي تعترض عليه الدولة الطرف     
الطرف رأت أن احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب يف السجن ضئيل وأن صـاحب              

وحتيط اللجنة علماً بتأكيد الدولـة الطـرف أن         . يثبت أن الشرطة قد تستجوبه     الشكوى مل 
تعرض للتعذيب ستخفف منه الضمانات الدبلوماسية اليت قُّدرت قيمُتها بالنظر إىل           احتمال ال 

أن آليةً سُتستحدث لرصد وضع صاحب الشكوى من خالل قيام موظفي القنصلية بزيارات             
تستعلم قـط    ويطعن صاحب الشكوى يف هذه املقولة ويؤكد أن الدولة الطرف مل          . منتظمة

  .٢٠٠٧أغسطس / آب٢٠ و١٧ عن سالمته يف الفترة املمتدة بني
وختلص اللجنة إىل أن القضية األساسية هي حتديد ما إذا كـان احتمـال تعـرض                  ٤-١٤

 من االتفاقية   ٣فاملادة  . صاحب الشكوى للتعذيب، وقت تسليمه، متوقعاً وحقيقياً وشخصياً       
 تتخذ  تلزم الدولة اليت تقرر تسليم شخص خيضع لواليتها إىل دولة أخرى أو عدم تسليمه بأن              

ويعين هذا اإللزام أن مـن واجبـها متحـيص مجيـع            . مجيع اإلجراءات الالزمة ملنع تعذيبه    
املالبسات اليت قد ُيعترب من املعقول أهنا تشري إىل وجود احتمال للتعرض للتعذيب على النحو               

واملعايري اليت جيب استيفاؤها للتأكد من منع حدوث ذلـك  . احملدد أعاله وأخذها يف االعتبار  
تكون أشد عندما تقرر الدولة الطرف طلب ضمانات دبلوماسية قبل اإلقدام على التـسليم              

نظراً إىل أن تقدمي طلب من هذا القبيل يـدل علـى أن             ) أي شكل من أشكال اإلحالة     أو(
. الدولة املسلِّمة ينتاهبا القلق إزاء املعاملة اليت قد يعامل هبا الشخص املسلَّم يف بلـد الوجهـة            

تشري األدلة صراحة إىل وجود احتمال له تلك الطبيعة، فإن مالبسات القـضية              ما ال عندوحىت  
قد تثبت وجود شك معقول يف أن الدولة املسلَّم إليها ستفي بالتزامها مبنع التعذيب مبقتـضى                

جيادل أحد يف أن صـاحب الـشكوى    ففي القضية حمل النظر، ال  .  من االتفاقية  ٢ و ١املادتني  
ويف ظل هذه الظروف، على اللجنة أن تبت فيما إذا كان من شـأن              . عذيبسبق أن تعرض للت   

الضمانات الدبلوماسية، يف هذه احلالة احملددة، أن تزيح أي شك معقول يف أن يتعرض صاحب               
وعلى اللجنة يف هذا الصدد أن تأخذ يف حسباهنا ما إذا كانـت       . الشكوى للتعذيب بعد عودته   
  .احلصول عليها تشتمل على إجراءات متابعة تكفل فعاليتهاالضمانات الدبلوماسية اليت مت 

تأخذ يف االعتبار، قبـل أن تقـرر         وترى اللجنة يف هذه احلالة أن الدولة الطرف مل          ٥-١٤
تسليم صاحب الشكوى، مجيع الظروف اليت تشري إىل أن احتمال تعرض صاحب الشكوى             

 صاحب الشكوى قد يرسـل      تراع كون  فهي، أوالً، مل  . للتعذيب متوقع وحقيقي وشخصي   
إىل نفس السجن الذي لقي فيه حارس سجن حتفه أثناء فرار صاحب الشكوى قبل سنوات،              
وأن وفاة احلارس هي أيضاً أحد مواضيع طلب التسليم؛ وثانياً، إن نظام الضمانات الدبلوماسية              

لطات الدبلوماسـية   ُتَحط الـس   فلم. املتفق عليه مل يعد إعداداً دقيقاً حبيث مينع التعذيب فعلياً         
تبلَّـغ بـضرورة أن      والقنصلية علماً، وفق ما تقتضيه األصول، بتسليم صاحب الشكوى، ومل         
هـذه احلالـة،     ويف. تكون قريبة منه وعلى اتصال مستمر به ابتداء من اللحظة اليت ُسلم فيها            
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تعرض صاحب  تأخذ الضمانات الدبلوماسية والزيارات القنصلية املرتقبة يف حسباهنا احتمال           مل
وقـد تـبني أن هـذا االحتمـال         . الشكوى للتعذيب، وخباصة يف األيام األوىل من احتجازه       

 وقال إنه   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧ذلك أن صاحب الشكوى وصل إىل املكسيك يف          حقيقي،
تتخـذ    الطـرف مل   ، لكن الدولة  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠ و ١٧عذب يف الفترة املمتدة بني      

وختلص اللجنة مما تقّدم إىل أن      . ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٢حىت  إجراءات للتأكد من سالمته     
تسليم صاحب الشكوى إىل املكسيك يف تلك الظروف يعد انتهاكاً من الدولـة الطـرف               

  . من االتفاقية٣ للمادة
 من اتفاقيـة مناهـضة      ٢٢ من املادة    ٧وترى جلنة مناهضة التعذيب، عمالً بالفقرة         ٦-١٤

 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، أن تـسليم            التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    
  . من االتفاقية٢٢ و٣الدولة الطرف صاحب الشكوى إىل املكسيك شكل انتهاكاً للمادتني 

 من االتفاقيـة،    ١٤وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة            -١٥
تعويـضه  ) أ: (بواسطة ما يلي، يف مجلة أمور     أن توفر لصاحب الشكوى سبيل انتصاف فعاالً      

إعادة تأهيله تأهيالً تاماً قدر اإلمكان، وذلـك        ) ب(؛ و ٣عن انتهاك حقوقه املكفولة باملادة      
الرعاية الطبية والنفسية، واخلدمات االجتماعية، واملـساعدة  : بتوفري ما يلي، على سبيل املثال  

سابقة والتكفل مبا سيتلقاه مـن خـدمات        القضائية، ومن ذلك سداد ما تكبده من نفقات         
إعادة النظر يف نظامها للضمانات الدبلوماسية      ) ج(الحقة، إضافة إىل املصاريف القانونية؛ و     

  .قصد جتنب ارتكاهبا انتهاكات مماثلة يف املستقبل
مـن نظامهـا    )  الـسابقة  ١١٢املادة   (١١٨ من املادة    ٥وتود اللجنة، عمالً بالفقرة       -١٦

 يوماً، على معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف          ٩٠صول، يف غضون    ، احل الداخلي
 من االتفاقيـة،  ٣استجابة لآلراء املعرب عنها أعاله، مبا يف ذلك تدابري التعويض عن انتهاك املادة  

  .وحتديد مكان وجود صاحب الشكوى حالياً ومعرفة حالته الصحية، بالتشاور مع املكسيك
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  كالونزو ضد كندا: ٣٤٣/٢٠٠٨رقم البالغ     
  آرثر كاسومبوال كالونزو      :املقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية
  كندا      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٨يونيه / حزيران٤    :تاريخ تقدمي الشكوى
عذيب  من اتفاقية مناهضة الت١٧ املنشأة مبوجب املادة إن جلنة مناهضة التعذيب،  

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠١٢مايو / أيار١٨ يف وقد اجتمعت  
 آرثر كاسـومبوال    املقدم باسم ،  ٣٤٣/٢٠٠٨ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

ه من   من اتفاقية مناهضة التعذيب وغري     ٢٢كالونزو إىل جلنة مناهضة التعذيب مبوجب املادة        
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

وحماميـه  صاحب الشكوى   هلا   مجيع املعلومات اليت أتاحها      وقد أخذت يف اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢دة  من املا٧قرار مبوجب الفقرة     
 ٢ومبوال كالونزو، من رعايا الكونغو، ومن مواليد        صاحب الشكوى هو آرثر كاس      ١-١

ويدعي . ويقيم حالياً يف كندا   .  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    ١٩٧٦ديسمرب  /كانون األول 
 مـن   ٣أن ترحيله إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية سيشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة             

  . اتفاقية مناهضة التعذيب
، طلب املقرر املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة        ٢٠٠٨ونيه  ي/ حزيران ٦ويف    ٢-١

، عدم ترحيـل     للجنة نظام الداخلي ال من   ١٠٨ من املادة    ١إىل الدولة الطرف، وفقاً للفقرة      
. نظـر اللجنـة   ما دامت شكواه قيـد      صاحب الشكوى إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية       

  .ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب

  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
كان صاحب الشكوى يبلغ مثاين سنوات من العمر عنـدما توجهـت أسـرته إىل                 ١-٢

 للتخلص من االضطهاد الذي كانت تتعرض له يف مجهورية          ١٩٨٤الواليات املتحدة يف عام     
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ومعروفاً السياسية لوالده الذي كان عضواً مؤثراً       املعارضة  الكونغو الدميقراطية بسبب أنشطة     
  .) أ(ل الدميقراطية والتقدم االجتماعييف حزب االحتاد من أج

، قامت سلطات الواليات املتحـدة بترحيـل صـاحب          ٢٠٠٢أبريل  /ويف نيسان   ٢-٢
وكـان سـجله    . الشكوى إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية بسبب سوابقه اجلنائية املتعددة        

ولـدى  . أيضاً، خالفاً لبقية أفراد أسرته    كية  األمرياجلنائي سبباً يف عدم حصوله على اجلنسية        
 وأخذت مجيـع    بأنه جمرم وصوله إىل مطار كينشاسا، احتجزته السلطات الكونغولية واهتمته         

وبعد بضع ساعات، أبلغته السلطات بأهنا على علم بسجله اجلنائي يف         . النقود اليت كانت معه   
عيب كرة القدم املشهورين، وتعـرف      الواليات املتحدة وبأهنا تعرف والده، الذي كان من ال        

صـاحب  هـم   واتُّ. أنشطته املوالية حلزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتمـاعي         
إىل سجن ماكاال حيث تعـرض لـسوء        واقتيد  بانتمائه مثل والده إىل هذا احلزب       الشكوى  

ة أشهر وبضعة   واستمر احتجازه مدة أربع   . ) ب(املعاملة والضرب والتعذيب واالعتداء اجلنسي    
  .مث هرب من السجن. أيام
ومتكن صاحب الشكوى من احلصول على وثائق سفر للذهاب إىل كنـدا، وقـدم           ٣-٢
ونظراً حلالته النفسية نتيجة لألحـداث الـيت        .  طلباً للجوء إىل هذا البلد     ٢٠٠٣ فرباير   ٤ يف

 الواليات املتحدة   تعرض هلا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أعرب عن رغبته يف العودة إىل           
، حاول العـودة    ٢٠٠٣مايو  / أيار ١ويف  . اليت عاش هبا كل حياته من أجل اللحاق بأسرته        

بصورة غري مشروعة إىل الواليات املتحدة باستخدام شهادة ميالد مزورة ولكن مت القـبض              
ومبا أن صـاحب    .  شهراً ٣٠دة  يف الواليات املتحدة مل   عليه واحتجازه وحكم عليه بالسجن      

 حان موعد النظر يف الطلب الذي قدمـه          عندما يف الواليات املتحدة  ال يزال    كان   لشكوىا
 ٧قررت جلنة اهلجـرة والالجـئني الكنديـة يف          و،  فإنه مل حيضر اجللسة   للجوء إىل كندا،    

 ٢٨وصدر أمر بالقبض عليه وترحيله من كندا يف         .  وقف اإلجراءات  ٢٠٠٣أغسطس  /آب
  .٢٠٠٤يونيه /حزيران

صاحب الشكوى، بناء على األحكام الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب، طلباً وقدم    ٤-٢
. لإلقامة يف الواليات املتحدة، بدعوى أنه سيتعرض يف مجهورية الكونغو الدميقراطية للتعذيب           

وأشار دعماً لطلبه إىل وقائع كثرية، منها األنشطة السياسية لوالده، العضو يف حزب االحتاد               
راطية والتقدم االجتماعي؛ واآلراء السياسية املنسوبة إليه بسبب أنشطة والده؛          من أجل الدميق  

كاساي وعالقة هذه اجلماعة حبزب االحتاد من أجـل         بإقليم  ه إىل مجاعة لوبا اإلثنية      ؤوانتما

__________ 

 واملرفق بامللف، والد صاحب الشكوى، أندريـه كـالونزو          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ املؤرخ   لإلقرار قاًوف  )أ (
 إيلوجنا، من مؤسسي حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي، ويباشر احلزب نشاطه رمسيـاً              

 .١٩٨٢فرباير / شباط١٥منذ 
شكوى، انظر البيانات املقدمة إىل السلطات الكندية       لالطالع على تفاصيل املعاملة اليت تعرض هلا صاحب ال          )ب (

 .واملرفقة بامللف
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الدميقراطية والتقدم االجتماعي؛ والوضع السياسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ فضالً عن 
لتعذيب اللذين تعرض هلما أثناء عودته القسرية إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية           االحتجاز وا 

بعـد  ) نيوآرك، نيوجريسي (وقدم أيضاً تقريراً طبياً من املستشفى اجلامعي        . ٢٠٠٢ يف عام 
أن صـاحب   ويشري التقرير إىل    . ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٧الفحص الذي قام به يف      
، عمليات اغتصابتعذيب تدل على ما تعرض له من مات قليلة عالالشكوى حيمل على بدنه 

يعاين على ما يبـدو     وأنه  أن اآلثار النفسية واضحة،     وتعارض مع الوقائع املزعومة،     ي الوهذا  
  .) ج(للصدمة الالحق اضطراب اإلجهادمن 
، منح أحد القضاة يف الواليـات املتحـدة احلمايـة           ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٢ويف    ٥-٢

احتمال تعرضـه  باالستناد يف املقام األول إىل   يها يف االتفاقية لصاحب الشكوى      املنصوص عل 
بموجب االتفاق بني حكوميت    فومع ذلك،   . ) د(السياسية املعارضة والده  للتعذيب بسبب آراء    

الواليات املتحدة وكندا بشأن التعاون يف استعراض طلبات اللجوء املقدمة من رعايا بلـدان              
 إىل كنـدا   صاحب الشكوىقوبة السجن يف الواليات املتحدة، مت ترحيلثالثة، وبعد تنفيذ ع 

  .٢٠٠٦أبريل / نيسان٩يف 
ـ              ٦-٢  ئوعند وصوله إىل كندا، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على مركز الالج

 تـشرين   ١٨ويف  .  بوقف اإلجراءات  ٢٠٠٣فض بسبب القرار الصادر يف عام       ولكن طلبه رُ  
ارة اجلنسية واهلجرة الكندية تقريراً ملنـع بقـاء صـاحب           ، أعدت وز  ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

، قدم ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ويف . ي السابق اإلجرامنشاطه  الشكوى يف أراضي كندا بسبب      
(صاحب الشكوى طلباً لتقييم املخاطر قبل الترحيل      

 ه

، رفـض  ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٧ويف  . )ه
__________ 

لتعـذيب  على ا عند الفحص البدين، مل أجد سوى أدلة مادية قليلة          : "جاء يف تقرير الطبيبة مىن اجلابري ما يلي         ) ج (
ع واالغتصاب اللذين تعرض هلما صاحب الشكوى، ولكن من الناحية الطبية، ال يتعارض هذا على اإلطالق م               

 سم على تاج رأسه، يف خـط الوسـط،   ١والحظت أن هناك ندبة خطية ناقصة التصبغ بطول        (...). روايته  
وال توجد بالسيد كالونزو عالمات خارجية الغتصابه،       .  املكان اتتفق مع إصابته املزعومة جبرح مفتوح يف هذ       

لونزو إيل تعرضه ملعاملة وحشية     ويشري السيد كا  . ولكن نادرا ما توجد عالمات خارجية لالغتصاب أو اللواط        
حصل على  ألنه  وألنه كان شابا عند إصابته هبذه اجلراح، و       . وصدمات نفسية على أيدي السلطات الكونغولية     

رعاية طبية مناسبة فور اإلفراج عنه من السجن يف الكونغو، ال توجد سوى عالمات مادية قليلة على تعرضـه                   
واستنادا إىل ما يصفه السيد كالونزو عن أوضاعه املعيشية الراهنـة،        . ضحةواآلثار النفسية ال تزال وا    . للتعذيب

وعـالوة  . الـصدمة وبناء على جتربيت وخربيت يف تقييم ضحايا التعذيب، يبدو أنه يعاين من اضطرابات ما بعد      
 ". على ذلك، يبدو أن لديه خماوف معقولة جداً ملا ستكون عليه حياته يف حالة إعادته إىل الكونغو

 للمعلومات املقدمة من صاحب الشكوى، رأى القاضي األمريكي أن هناك أدلة كافية ألن خيلص إىل                 وفقاً  )د (
احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب يف حالة الترحيل، ليس بالضرورة على الفور، وليس بالتأكيـد،               

 .ولكن االحتمال ال يزال قائماً
ويشري املسؤول عن التقيـيم، يف مجلـة        . رحيل يف مرفقات الطلب   يرد التقرير املتعلق بتقييم املخاطر قبل الت        )ه(

أمور، إىل أن صاحب الشكوى يفيد يف استمارة املعلومات الذاتية املقدمة إىل جملس اهلجرة والالجئني بـأن               
بيد أن الوثائق اليت اطلع عليها تفيد بأن األب ال يزال على            .  نتيجة لسوء معاملته   ٢٠٠٢والده تويف يف عام     

كذلك، ال يشري صاحب الشكوى إىل إقامته بالواليات املتحدة ولكنه يفيد بأنه عاش دائمـاً يف                .  احلياة قيد
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ضواً يف حزب االحتاد مـن      أن صاحب الشكوى ليس شخصياً ع     ) أ(هذا الطلب على أساس     
أنه مل يثبت أن والده ال يزال عـضواً يف هـذا            ) ب(أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي؛ و    

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦احلزب وأنه تعرض خالل إقامته يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفتـرة         
مجاعة اللوبا  أنه ميكنه اإلقامة يف كينشاسا لعدم تعرض        ) ج(ملشاكل بسبب آرائه السياسية؛ و    
الشك يف مصداقية صاحب الـشكوى فيمـا يتعلـق          ) د(ألعمال العنف املزعومة هناك؛ و    

  . ٢٠٠٢باألحداث اليت تعرض هلا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام 
ويؤكد صاحب الشكوى أنه قدم أدلة تنفي النتائج اليت توصل إليها املسؤول عـن                ٧-٢

فعلى سبيل املثال، تلقى والده عندما      .  مل تؤخذ يف االعتبار    هاكنتقييم املخاطر قبل الترحيل ول    
 إىل تـشرين    ٢٠٠٦مـارس   /كان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفتـرة مـن آذار          

 نيجمهـول مـن أشـخاص      مبناسبة االنتخابات عدة مكاملات هاتفيـة        ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
 لصاحل  أجراهحويل النقدي الذي    وهتديدات من الشرطة، وكان ذلك على األرجح بسبب الت        

ما كان يبذله مـن     صندوق حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي، وبسبب          
  .الستعادة مرتله الذي كان يشغله أصحاب السلطة بوجه خمالف للقانونجهود 

بتحريات مـن تلقـاء     قام  املسؤول عن تقييم املخاطر     أن   صاحب الشكوى    ويدعي  ٨-٢
للتشكيك يف  ) مل يفصح عنها لصاحب الشكوى    (خارجية  واستخدم أدلة   والده  نفسه بشأن   

والده حلزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي، وطبيعة املـشاكل الـيت             انتماء  
غري . ٢٠٠٧-٢٠٠٦تعرض هلا والده عند إقامته يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفترة            

ورفـض  . لإلدالء بشهادته  ه على الرغم من استعداد    حب الشكوى أنه مل ُيستمع إىل والد صا     
أيضاً املسؤول عن تقييم املخاطر إيداع بيان مكتوب بـدعوى أن شـهادة األب سـتكون                

وقدم صاحب الشكوى عندئذ رسالة تأييد من أحد أعضاء احلزب ولكن رفـض             . منحازة
 منحـاز،   مصدرها شاهد  أن   املسؤول عن تقييم املخاطر األخذ مبا جاء هبذه الرسالة بدعوى         

إىل أن القـرار الـذي   يشري صاحب الشكوى و. وهذا ادعاء يعترض عليه صاحب الشكوى  
يف املقـام  اختذته السلطات األمريكية مبنحه احلماية مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب يـستند          

يزال وكون والده ال    . السياسية املعارضة والده  إىل خطر تعرضه للتعذيب بسبب آراء       األول  
 يف هـذه    حامساًعضواً يف حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي أم ال ليس             

 ؛ حيمل نفس االسم    صاحب الشكوى   وألن ؛احلالة ألنه كان عضواً يف هذا احلزب يف املاضي        
__________ 

ويشري التقرير كذلك   . ٢٠٠٣يناير  /مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل حني وصوله إىل كندا يف كانون الثاين          
  مراراً  مع نفسه  أنه تناقض ، و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧إىل االستماع ألقوال صاحب الشكوى يف       

 صاحب الشكوى أنه ال ميكنه تقدمي تفاصيل عن الـسجن           ادعىفعلى سبيل املثال،    .  هامة كما أغفل أموراً  
هـرب مـن   كان قـد  إذا ما ومل يتبني من أقواله . الذي احتجز فيه، أو تقدمي تفاصيل حمددة عن احتجازه  

نه أخلي سبيله يف    ادعى أ بيانات خمتلفة،   ا أدىل به من      مل اًووفق.  مبساعدة حماميه   أخلى سبيله قانوناً   مالسجن أ 
 ٩ و ٣، أي بفاصل يتراوح بـني       ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين و ٢٠٠٢أغسطس   /، وآب ٢٠٠٢يوليه  /متوز
 يف تواريخ إقامة والده يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأسـباب هـذه             ووجدت تناقضات أيضاً  . أشهر

 . يف حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعيوية والده حالياًاإلقامة، وعضوية أو عدم عض
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وألن السلطات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تستهدف األشـخاص الـذين تـشتبه يف              
  .ة بصورة منهجية، ومل يعترض املسؤول عن تقييم املخاطر على ذلكمعارضتهم السياسي

الداخلي، ليس هناك يف رأي صاحب الشكوى       بالبديل املتمثل يف الفرار     وفيما يتعلق     ٩-٢
 ،يسمح للمسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل بالقول بأنه ميكنه اللجوء إىل كينـشاسا            ما

اإلثنيـة  تعرض هذه اجلماعـة     ويف ظل   كاساي  بإقليم  ثنية   إىل مجاعة اللوبا اإل    يف ظل انتمائه  
  .للعنف

ويشكك املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل يف مصداقية صاحب الـشكوى              ١٠-٢
 ولكنـه   ٢٠٠٢ هلا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام         هتعرضزعم  بشأن األحداث اليت    
لدليل املقـدم   تعسفي ل نوية وإىل استبعاد    بعض التناقضات الثا  التركيز على   يستند يف ذلك إىل     

. للوقـائع تذكره  يؤثر على   ميكنه أن   ، الذي   للصدمةاإلجهاد الالحق   اضطراب  بعلى إصابته   
ستبعد املسؤول عن تقييم املخاطر أيضاً رسالة احملامي الكونغويل الذي كان مـشاركاً يف              يو

 صـاحب   عـاءات ادأكد   والذي   ٢٠٠٢حماوالت إطالق سراح صاحب الشكوى يف عام        
لكنه ال يبدي األسباب اليت جتعله خيلـص إىل         منحاز و املسؤول أن احملامي     ويعترب. الشكوى

اإلجهاد الالحـق   اضطراب  بعد الدليل املقدم على إصابة صاحب الشكوى ب       اسُتكما  . ذلك
طبيبة أن التقرير الطيب الذي أصدرته      ، على الرغم من     ذا القرار سبب هل دون إبداء أي    للصدمة  

  .ضحايا التعذيبخصصة يف فحص مت
 ٦، تلقى صاحب الشكوى إشعاراً بأنه سيتم ترحيلـه يف           ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦ويف    ١١-٢

إىل احملكمة االحتادية الكندية    التماسا ً ، قدم   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢ويف  . ٢٠٠٨ هيوني/حزيران
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢يف التماسه ورفضت احملكمة . لوقف التنفيذ

  الشكوى    
اإلجرامي يف الواليات املتحدة، واحتجازه     سجله   صاحب الشكوى، بالنظر إىل      يدعي  ١-٣

اآلراء السياسية لوالده،   و،  ٢٠٠٢مث هروبه من السجن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام           
وقـد  . إىل بلـده األصـلي  إذا ما عاد مرة أخرى وُيعذب القبض عليه  أن من احملتمل أن يلقى      

بـإقليم  اإلثنيـة  ) بالوبا(لشكوى للخطر أيضاً نتيجة النتمائه إىل مجاعة اللوبا    يتعرض صاحب ا  
زب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقـدم االجتمـاعي         اإلثنية حب  هذه اجلماعة    الرتباطكاساي  
صاحب الشكوى أن هذا اخلطر معروف للسلطات الكندية، بدليل وجـود           ويدعي  . املعارض

بيد أن هناك اسـتثناءات هلـذا الوقـف،         .  الكونغو إىل هذا البلد    رعاياإلبعاد  وقف اختياري   
، ي الـسابق   اإلجرام  نشاطهم سيما لألشخاص املمنوعني من البقاء يف أراضي كندا بسبب         الو

ويشكل هذا االستثناء متييزاً على     . من أنظمة اهلجرة ومحاية الالجئني    ) ج)(٣(٢٣٠  للمادة وفقاً
وحيتج . لتايل انتهاكاً للحق يف املساواة يف املعاملة أمام القانون        أساس صحيفة سوابقه اجلنائية وبا    

، حيث أشارت   كندا سوغي ضد ،  ٢٩٧/٢٠٠٦قرار اللجنة يف البالغ رقم      بصاحب الشكوى   
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 متنح احلماية املطلقة لكل شخص يوجد على أراضى دولـة طـرف             ٣إىل أن املادة    اللجنة  
وبناء على ذلـك،    . خطر على اجملتمع  ما قد يشكله من      الشخص أو    طباعبصرف النظر عن    

لكي تربر اخلروج على اإلجرامي لصاحب الشكوى  بالسجل  جيوز للدولة الطرف أن حتتج       ال
  .إىل بلد سيتعرض فيه خلطر التعذيبإعادته الوقف االختياري و

وثائق متعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة        بصاحب الشكوى أيضاً    ويستشهد    ٢-٣
االحتجاز التعسفي، والتعذيب، واإلعـدام خـارج       مبمارسة  سيما   الواطية،  الكونغو الدميقر 

على عدم سيطرة احلكومـة     اليت قدمها   وتدل الوثائق   . نطاق القضاء، واإلفالت من العقاب    
 يف مجيع أحناء البلد، وعلى قيام هذه القوات بعمليات توقيـف            األمنالكونغولية على قوات    

  . عقاب حاملا تشك يف وجود معارضة سياسة أيواحتجاز تعسفي للمواطنني دون 
، وإبعـاده وبالنظر إىل إقامته الطويلة يف اخلارج، وطلبه اللجوء، وسجله اجلنـائي،              ٣-٣

والده، وإجـراءات   من خالل   وعالقته حبزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي         
طية، وحالته الصحية، فإنـه     التحقق من شخصيته لدى وصوله إىل مجهورية الكونغو الدميقرا        

  .أكثر عرضة للتوقيف واالحتجاز وسوء املعاملة

  قبوليةاملمالحظات الدولة الطرف بشأن     
. البالغ، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن مقبولية        ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥يف    ١-٤

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية، وأن الشكوى             
ال أساس هلا من الصحة وتشكل إساءة الستعمال اإلجـراءات القـضائية، وأن صـاحب               
الشكوى مل يقم الدليل على أن قرارات السلطات الكندية الـصادرة يف قـضيته تعـسفية                

صاحب الشكوى ال يوافق على القرارات اليت اختذهتا الـسلطات          و. تشكل إنكاراً للعدالة   أو
نة ال ينبغي أن تكون درجة رابعة من درجات التقاضـي وأن            بيد أن اللج  . الكندية يف قضيته  

  .تعيد النظر يف الوقائع واألدلة أو تستعرض تطبيق السلطات الكندية لقوانينها احمللية
 / آذار ١٩وقدم يف   . ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٤قد طلب صاحب الشكوى اللجوء يف       ل  ٢-٤

ورية الكونغو الدميقراطية    معلومات حتت اسم مستعار بشأن اضطهاده يف مجه        ٢٠٠٣مارس  
ادعى بوجه خاص أنه عاش كل حياته يف مجهورية         فقد  . متاماًخمتلقة  وتبني أن هذه املعلومات     

الكونغو الدميقراطية، وأنه ألقي عليه القبض مع والده بسبب أنشطتهما السياسية، وأن والده             
  . نتيجة للتعذيب٢٠٠٢قد تويف يف عام 

 ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٥سة االستماع املعقودة يف     ومل حيضر صاحب الشكوى جل      ٣-٤
نظراً لعدم حضور   و. جلسة استماع أخرى  ذلك التاريخ   وحددت يف   . للنظر يف طلب اللجوء   

يطلب صاحب  ومل. صاحب الشكوى أو حماميه، صدر قرار بوقف إجراءات النظر يف الطلب          
  . الشكوى املراجعة القضائية لقرار الوقف أمام احملكمة االحتادية
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، طلب صاحب الشكوى إجراء تقييم للمخاطر قبـل         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ويف    ٤-٤
ورأى املسؤول عن تقييم املخـاطر    . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧الترحيل، وُرفض هذا الطلب يف      

قبل الترحيل أن هناك ثغرات وتناقضات هامة يف املعلومات املقدمة من صاحب الـشكوى              
، قدم صاحب الـشكوى طلبـاً إىل        ٢٠٠٨ايو  م/ أيار ٢٠ويف  . وخلص إىل عدم مصداقيتها   

. احملكمة االحتادية إلعادة النظر يف قرار املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل وقرار الترحيل  
 السلطات الكندية والواليات املتحدة، مما يبعـث  كذبه مراراً علىوُرفض هذا الطلب بسبب    

أخطاء يف أية جتد احملكمة  ة على ذلك، مل  وعالو. على عدم مصداقيته بالنسبة للوقائع املزعومة     
  .تقييم املخاطر الذي قام به املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية علـى               ٥-٤
ر أنه ختلى طواعية عن طلب اللجوء إىل كندا ومل يطلب املراجعة القضائية لقـرا             ) أ: (أساس

.  ووجدانيـة  أنه مل يقدم طلباً لإلقامة استناداً إىل اعتبارات إنسانية        ) ب(وقف اإلجراءات؛ و  
وعندما يقدم مثل هذا الطلب على أساس املخاطر اليت قد يتعرض هلا الشخص يف بلد املنشأ،                

بيد أنه خالفاً لطلبات تقيـيم      . يقوم املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل بفحص الطلب        
 اطر قبل الترحيل، ال يقتصر فحص الطلبات املقدمة اسـتناداً إىل اعتبـارات إنـسانية               املخ

يراعـي  بـل  . القرار األخري يف املوضـوع صدور  على األدلة اجلديدة املقدمة منذ     ووجدانية
يتوقف عند عوامل اخلطر، ويتجاوز املعايري املوضـوعة لتقيـيم           مجيع الظروف، وال  الفحص  

  .املخاطر قبل الترحيل
وال توافق الدولة الطرف على ما ارتأته اللجنة يف بعض قراراهتا السابقة مـن أنـه                  ٦-٤
نظـراً للطـابع    والوجدانية  نسانية  اإلعتبارات  االيلزم استنفاد الطلبات املقدمة استناداً إىل        ال

. فال يعين الطابع التقديري لسبيل االنتصاف أنه عدمي الفعاليـة         . التقديري للقرارات الوزارية  
وعلى الرغم من أن القرارات الوزارية تقديرية من الناحية التقنيـة، فإهنـا ختـضع ملعـايري                 

امليثاق الكندي للحقوق   ووجيب أن متارس السلطة التقديرية وفقاً للقانون،        . وإجراءات حمددة 
عتبارات اال تعتمد الطلبات املقدمة استناداً إىل       وميكن أن . الدوليةكندا   والتزامات   ،واحلريات

على خطر التعرض للتعذيب يف بلد العودة، وجيوز الطعن يف القـرارات            والوجدانية  نسانية  اإل
وجيوز الطعن يف قرار الرفض الصادر من احملكمة االحتادية أمام    . الوزارية أمام احملكمة االحتادية   

الطعـن  وجيوز أيضاً . حمكمة االستئناف االحتادية إذا كانت احلالة تثري مسألة ذات أمهية عامة   
  .يف القرار الصادر من حمكمة االستئناف االحتادية أمام احملكمة العليا الكندية

، وبالتايل  الشكوى ال أساس هلا من الصحة على اإلطالق       أن   الدولة الطرف    وتؤكد  ٧-٤
وادعاءات صاحب الشكوى واألدلة اليت قدمها للجنة هي يف جوهرها نفس           . فال جيوز قبوهلا  

استمع املسؤول عن تقييم املخاطر قبـل       قد  و. ليت قدمها للسلطات احمللية    واألدلة ا  االدعاءات
واستنتاجاته بالنسبة  . الترحيل إىل صاحب الشكوى واستطاع أن حيكم بنفسه على مصداقيته         

وتشري الدولة الطـرف إىل آراء   . للمخاطر يف حالة الترحيل مالئمة وقائمة على أسس سليمة        
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دورها أن تعيد تقييم االستنتاجات املتعلقة بالوقائع واملـصداقية   اللجنة اليت تفيد بأنه ليس من       
اليت توصلت إليها السلطات الوطنية املختصة، ما مل يكن ذلك التقييم تعـسفياً أو يـشكل                

وال تفيد الوثائق اليت قدمها صاحب الشكوى إىل اللجنة بأن االسـتنتاجات            . إنكاراً للعدالة 
.  املخاطر قبل الترحيل مشوبة مبثـل هـذه املخالفـات          اليت خلص إليها املسؤول عن تقييم     

ولذلك، ليس هناك ما يدعو إىل إعادة النظر يف النتائج اليت توصلت إليها السلطات احملليـة                
  .يتعلق بالوقائع ومبصداقية صاحب الشكوى فيما
أن روايته متناقـضة  ) أ: (وتستند عدم مصداقية صاحب الشكوى إىل العناصر التالية     ٨-٤

فقد أكد يف مناسبات خمتلفة أنه وصـل يف         .  يتعلق بتاريخ وصوله للمرة األوىل إىل كندا       فيما
أنه قـدم   ) ب(؛ و ٢٠٠٣أبريل  /، ونيسان ٢٠٠٣يناير  /، وكانون الثاين  ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول

فيما يتعلق بامسـه وتـاريخ مـيالده؛        وال سيما   أيضاً معلومات متناقضة فيما يتعلق هبويته،       
 هاضطهادأنشطة والده السياسية و   مات كاذبة فيما يتعلق، يف مجلة أمور، ب       أنه قدم معلو   )ج(و

أنه قدم معلومات كاذبة لسلطات اهلجرة يف الواليات املتحدة         ) د(؛ و ته ووفا ه وتعذيب هوتوقيف
أنه أنكر يف بداية األمر،     ) ه( شهراً؛ و  ٣٠دة  ملبالسجن  واحلكم عليه   مما أدى إىل القبض عليه      

أنه قـدم، يف  ) و(إىل كندا، أنه طلب اللجوء إىل كندا من قبل؛ و     إبعاده  وبعد إطالق سراحه    
إطار تقييم املخاطر قبل الترحيل، معلومات متناقضة حول الوقائع اليت ادعي أنه كان ضحية              

وبالتحديد، مل يقدم صاحب الـشكوى      .  الدميقراطية كونغو يف مجهورية ال   ٢٠٠٢ هلا يف عام  
 هرب  مومل يوضح ما إذا كان قد أطلق سراحه أ        . جزاً به تفاصيل عن السجن الذي كان حمت     

ض يف أقواله بشأن التاريخ الذي استعاد فيه حريته والوقت الذي قضاه يف             وتناقَ. من السجن 
للمسؤول عن تقييم املخاطر بـشأن      متناقضة  معلومات  كما قدم   . احتجازهلومومباشي بعد   

وبعـد  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦يـة يف الفتـرة      تاريخ عودة والده إىل مجهورية الكونغو الدميقراط      
 .املسؤول عن تقييم املخاطر وثائق معينـة      منه  ، طلب    صاحب الشكوى  االستماع إىل أقوال  

 النسخة التصويرية جلواز سـفر والـده      فلم تكن .  غري مرضية  غري أن الوثائق املقدمة اعُتربت    
غو الدميقراطية؛ وقـدم  هبا تاريخ إقامته يف مجهورية الكون     يظهر  ومل  على سبيل املثال،    مقروءة  

نسخة من رسالة حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتمـاعي           صاحب الشكوى   
  . الذي طلبه املسؤول عن تقييم املخاطريقدم األصل ومل
 صاحب الشكوى كدليل على التعذيب الذي    اوفيما يتعلق بالتقرير الطيب الذي قدمه       ٩-٤

قراطية، رأى املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل أنه         تعرض له يف مجهورية الكونغو الدمي     
إىل الحظ أن الطبيبة تشري  و.االنتهاك قليلة وأدلة على التعذيب  الحظ أن األ  فقد  . ليس قطعياً 

من ضطراب ما بعد الصدمة ولكنها مل تستخلص        عليه أعراض اال  بدو  تصاحب الشكوى   أن  
.  نفـسه تحارية هي أقوال صـاحب الـشكوى      واالكتئاب واألفكار االن  . نتيجة هنائية ذلك  
على و. تبني الطبيبة االختبارات اليت مسحت بتشخيص إصابته باضطراب ما بعد الصدمة           وال

ال يوجد دليل على    الرغم من اإلشارة إىل أن إصابات صاحب الشكوى متسقة مع ادعاءاته،            
. كونغو الدميقراطيـة  أثناء احتجازه يف مجهورية ال    يف  اإلصابات  أن صاحب البالغ مين هبذه      
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تبني الطبيبة العالقة بني الذحبة الصدرية والضغط اللذين يعاين منهما صاحب الـشكوى              وال
ويف ضوء ما سلف، مل يثبت صاحب الشكوى أن االستنتاج          . واالدعاءات املتعلقة بالتعذيب  

طـاؤه   الترحيل بشأن الوزن الذي ينبغي إع      لالذي توصل إليه املسؤول عن تقييم املخاطر قب       
  .مل يكن معقوالًللشهادة الطبية 

ونظراً لعدم مصداقية صاحب الشكوى، خلص املسؤول عن تقييم املخـاطر قبـل               ١٠-٤
 ٢٠٠٢الترحيل إىل عدم وجود دليل على احتجازه يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام              

ب االحتاد من   والحظ أن أعضاء حز   . إىل هذا البلد  عودته  تعرضه للتعذيب يف حالة     احتمال  و
بيد أنه وفقـاً    . املعاملةوسوء   يتعرضون أحياناً للتوقيف     ماعيأجل الدميقراطية والتقدم االجت   

 أفضل من حالتهم يف     ٢٠٠٧لتقرير وزارة الداخلية باململكة املتحدة، كانت حالتهم يف عام          
  .٢٠٠٥عام 
األمريكي أعـرب  والحظ املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل أيضاً أن القاضي        ١١-٤

بيد أنه أجرى تقييماً خاصاً وخلـص إىل أن         . عن شكوك حول مصداقية صاحب الشكوى     
صاحب الشكوى مل يقم الدليل على أنه هو أو والده عضوان نشطان يف حزب االحتاد مـن                 

خباصـة إذا   و أو أنه ستساء معاملته بسبب أصله اإلثين،         ،أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي   
وال ينكر املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل الصعوبات الـيت      .  يف كينشاسا  كان سيقيم 

غـري أن هـذه      .قد يواجهها صاحب الشكوى ألنه عاش معظم حياته يف الواليات املتحدة          
لخطـر،  تعريض حياته ل  االضطهاد مبعناه الوارد يف االتفاقية، أو       الصعوبات لن تصل إىل حد      

  .غري العاديةواملعاملة أو العقوبة القاسية لتعذيب أو اطر تعريضه خل أو
احلالة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       مع الرأي القائل إن     الدولة الطرف   وتتفق    ١٢-٤

ومع ذلك، ال يكفي هذا إلثبات أن صاحب الشكوى سـيتعرض           . منذ عدة سنوات  صعبة  
أنه حـىت لـو    بوتدفع الدولة الطرف. حال عودتهخلطر حقيقي وشخصي ومتوقع للتعذيب      

. يف مجيع أحناء البلدموجود  رطأن هذا اخلصاحب الشكوى مل يثبت ف، كانت تلك هي احلال
أن احلالة قد تكون صعبة بالنسبة جلماعـة        ب املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل        أقروقد  

  .طر يف كينشاسامثل هذا اخلاللوبا يف منطقة كاتانغا ولكن صاحب الشكوى مل يثبت وجود 

  تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى    
، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على مالحظات    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣يف    ١-٥

وأشار جمدداً إىل أسباب حماولته الدخول بطريقة غري مشروعة         . الدولة الطرف بشأن املقبولية   
 واحتجازه يف هذا البلـد، ممـا أدى إىل عـدم      ٢٠٠٣ايو  م/ أيار ١إىل الواليات املتحدة يف     

وقال، بالنظر إىل طلب احلماية الذي قدمه يف الواليـات          . حضوره جلسة االستماع يف كندا    
املتحدة مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والظروف النفسية اليت محلته على مغـادرة كنـدا             

 عدم مواصلة    عن اعتباره مسؤوالً  ال ميكن    والتماس الدعم من أسرته يف الواليات املتحدة، إنه       
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 يف ذلك الوقت، أو عدم طلب احلصول على إذن          كندااإلجراءات املتعلقة بطلب اللجوء إىل      
  .باالستئناف وإجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر بوقف اإلجراءات

 فعالً احلصول على اإلقامة   صاحب الشكوى   وخالفاً لتأكيدات الدولة الطرف، طلب        ٢-٥
ومل يتم الفصل يف هذا الطلـب       . ) و(٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩يف  ووجدانية  الدائمة ألسباب إنسانية    

وعالوة على ذلك، صدر قرار من احملكمة االحتاديـة بـشأن           . إىل حني إرسال هذه التعليقات    
 قضائية لقرار املسؤول عن تقييم املخـاطر        اجعةطلب احلصول على إذن باالستئناف وإجراء مر      

  .٢٠٠٨أغسطس /  آب١٤سبب يف إبداء أي ورفض هذا الطلب دون . يلقبل الترح
ويدفع صاحب الشكوى بأن الطلبات املقدمة لتقييم املخاطر قبل الترحيل والطلبات             ٣-٥

فال تصدر القرارات املتعلقة    . املقدمة استناداً إىل اعتبارات إنسانية ليست سبل انتصاف فعالة        
تبارات إنسانية بناء على أسس قانونية وإمنا تصدر باعتبارهـا          بالطلبات املقدمة استناداً إىل اع    

وال توقف الطلبات املقدمة استناداً إىل اعتبارات إنسانية بقـوة القـانون            .  من الوزير  منحة
وال تشكل الطلبات املقدمة بعد رفض تقييم املخـاطر قبـل           . ترحيل أصحاب هذه الطلبات   

جراء مراجعة قضائية أمام احملكمـة االحتاديـة        طلبات احلصول على إذن بالطعن وإ     (الترحيل  
سبل انتصاف فعالة أيضاً ألهنا ال توقف بقوة        )  حمكمة االستئناف االحتادية   موباالستئناف أما 

والتقييم الذي أجرى للوقائع واألدلة يف الشكوى قيد        . القانون ترحيل أصحاب هذه الطلبات    
  .ة إنكاراً للعداليشكلأو /البحث تعسفي بشكل واضح و

فوالده معارض سياسي . ادعاءاته مدعمة باألدلة الكافيةويؤكد صاحب الشكوى أن   ٤-٥
منذ مدة طويلة، وهو معروف ومعترف به يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بـصفته مـن                
مؤسسي حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي ومن األعضاء يف هذا احلزب،         

وخالفاً لتأكيدات الدولة الطرف، مل تـشكك الـسلطات         . عارضةوهو احلزب الرئيسي للم   
وعالوة . بينه وبني والده  األسرية اليت   عالقة  الالكندية إطالقاً يف هوية صاحب الشكوى أو يف         

على ذلك، فإن هوية كل منهما والعالقة بينهما ثابتة مادياً جبواز سفر صـاحب الـشكوى                
 بالواليـات املتحـدة     ارجية تقرير وزارة اخل   ويستند صاحب الشكوى إىل   . وشهادة ميالده 

 أو معتربين كـذلك     سواء كانوا معارضني فعلياً   إلثبات أن املعارضني السياسيني،     ) ٢٠٠٧(
، يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يتعرضون للتوقيف والتعـذيب، وأن أفـراد أسـرة              فقط

  .الحتجاز والتعذيباألشخاص املشتبه هبم أو اجلاري البحث عنهم يتعرضون للتوقيف وا
فليست هلا أي   وفيما يتعلق بادعاءات عدم املصداقية اليت أعربت عنها الدولة الطرف             ٥-٥

مناسبات أن عدم مصداقية ملتمس     عدة  وقد قررت احملاكم الكندية يف      . رفضهاأمهية وينبغي   
__________ 

ويفيد الطلب، يف مجلة أمور، بأن مجهورية الكونغو الدميقراطيـة أحـد            . ترد نسخة من هذا الطلب بامللف       )و(
ها بـسبب    وقف إعادة ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباهتم إلي        البلدان الثمانية اليت أعلنت كندا اختيارياً     

وال ينطبق قرار الوقف على صاحب الشكوى لدخوله إىل الواليات املتحدة مث كندا             . العنف السائد يف البلد   
 .بوجه خمالف للقانون
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ـ    وباملثل، ال . اللجوء ال حتول دون اعتباره الجئاً باملعىن املقصود يف االتفاقية           ةأمهيـة لدرج
مبا أنه يظل من الناحيتني املوضوعية      مصداقية صاحب الشكوى فيما يتعلق ببعض االدعاءات،        

   .للتعذيب يف حالة عودته إىل مجهورية الكونغو الدميقراطيةوالذاتية معرضاً 

   الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية مالحظات    
مالحظاهتـا بـشأن األسـس    ، قدمت الدولة الطـرف     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦يف    ١-٦

  . أنه ينبغي إعالن عدم مقبوليتهاهوأكدت يف الوقت نفس. املوضوعية للشكوى
صاحب الشكوى حاول تربير وقف اإلجـراءات املتعلقـة         تفيد الدولة الطرف بأن       ٢-٦

بطلب اللجوء حبالته النفسية بعد األحداث اليت تعرض هلا يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة              
غري أن هذا التفسري غري صحيح ومل يقـدم         . أسرته يف الواليات املتحدة   اللحاق ب  وحاجته إىل 

والتقرير الطيب الوحيد الذي    . ه طبية أو غري طبية، لتأييد ادعاءات      ية،صاحب الشكوى أدلة كاف   
واإلجهاد .  ليس قطعياً، كما ذكرت من قبل      ٢٠٠٥أكتوبر  /قدمه والصادر يف تشرين األول    

ف بني ملتمسي اللجوء، بيد أن هـذا لـيس عـذراً لعـدم متابعـة       النفسي ليس غري مألو   
وكان ينبغي، بالتايل، أن يعلم النتـائج       .  حمام اعدةسيما أنه كان حيظى مبس     الواإلجراءات،  

وباإلضافة إىل ذلك، ال توافق الدولة الطرف على الدفع املقدم . املترتبة على مثل هذا التصرف    
وتقر . لصادر بوقف اإلجراءات وتؤكد أن هذه املراجعة فعالة       بشأن املراجعة القضائية للقرار ا    

استناداً إىل اعتبارات إنسانية وتؤكد أنه ينبغي       باً  الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم طل      
  .استنفاد هذا السبيل من سبل االنتصاف

وتكرر الدولة الطرف أن االدعاءات املقدمة من صاحب الشكوى ال أساس هلا من               ٣-٦
وفيما يتعلق باألسس املوضوعية،مل يقدم صاحب الشكوى       . فهي غري مقبولة  وبالتايل  الصحة  

أدلة كافية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب يف حالة عودته إىل مجهورية الكونغـو               
  .أدناهاملبينة  وذلك لألسباب طية،الدميقرا

ه يف مجهوريـة    قدم صاحب الشكوى معلومات متناقضة عن احتجازه وسوء معاملت          ٤-٦
وفيما يتعلق مبدة االحتجاز، قال يف مناسبات خمتلفة إهنا         . ٢٠٠٢الكونغو الدميقراطية يف عام     

وفيما يتعلق باتصاله باحملتجزين اآلخرين، قال يف البداية        . بلغت ثالثة أو أربعة أو تسعة أشهر      
رمسية يف البلد،   لغة  ية  وعندما استرعي انتباهه إىل أن الفرنس     .  ال يتكلمون الفرنسية   كانواإهنم  

. وأخرياً، قال إن معظمهم كانوا يتكلمون الفرنـسية       . قال إن بعضهم كان يتكلم الفرنسية     
. جوربيه دوالراً معه، قال أوالً إنه احتفظ بالنقود يف          ٤٠ أو   ٢٠وفيما يتعلق باحتفاظه مببلغ     

مني، قال إن النقود كانت وعندما استرعي انتباهه إىل أنه أشار يف بيانه إىل أنه كان حايف القد            
فيما يتصل ووفقاً للدولة الطرف، ال مصداقية هلذه األقوال . خمبأة يف سرواله ومل يتم اكتشافها 

 يف تـصرحياته  الوفيما يتعلق بكيفية استعادة حريته، ق.  النتهاكات متكررة بادعاءات تعرضه 
إىل نـسبها   يف رسـالة    ر  غري أنه مذكو   .املكتوبة إن حارساً ممن يعرفون جده أخرجه بالليل       
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. لنائب العام وأحد كبار القضاة العـسكريني      لن اإلفراج كان نتيجة لتدخل وكيل       ألحماميه  
وأخرياً، قال يف طلبه املقدم إىل املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل إنه كان حمتجـزاً يف                 

غري أنه . ٢٠٠٣يناير / الكونغو الدميقراطية إىل حني وصوله إىل كندا يف كانون الثاين         هوريةمج
  .قال يف جلسة االستماع إنه أقام يف زامبيا عدة أشهر قبل التوجه إىل كندا

، ال يشري صاحب الشكوى إىل ٢٠٠٣فرباير /ويف طلب اللجوء الذي قدمه يف شباط  ٥-٦
وترى الدولة الطرف أن من املـستبعد أن        . تعرضه للتعذيب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     

 الشكوى اإلشارة إىل التعذيب يف طلب اللجوء إذا كان قـد تعـرض فعـالً                يغفل صاحب 
  . النفسيباإلجهاد هذا التصرفوال ميكن تفسري . للتعذيب

 تناقض يف معلومات أخرى قدمها صاحب الشكوى إىل السلطات          وقد ثبت وجود    ٦-٦
  امساً ٢٠٠٣م  وهكذا، فيما يتعلق بامسه وتاريخ ميالده، قدم يف طلب اللجوء يف عا           . الكندية
؛ وقدم تواريخ خمتلفة لوصوله للمرة األوىل إىل كندا؛ وحاول الدخول إىل الواليـات              مزوراً

 طلبه اللجوء إىل كندا من قبل؛ وقال للمسؤول عـن           ونفىاملتحدة باستخدام وثائق مزورة     
  إن والده مل يذهب إىل مجهورية      ٢٠٠٧ديسمرب  /تقييم املخاطر قبل الترحيل يف كانون األول      

الكونغو الدميقراطية منذ مدة طويلة يف حني أن والده كان عائداً لتوه من اإلقامة يف هذا البلد                 
  . شهرا٢٠ًملدة 
. وتكرر الدولة الطرف تعليقاهتا بشأن التقرير الطيب املقدم من صـاحب الـشكوى             ٧-٦
 يعاين على يشري، استناداً إىل أقوال صاحب الشكوى وبصورة غري قطعية، إىل أنه       التقريرهذا  ف
 املخاطر  تقييماملسؤول عن   وتشري الدولة الطرف أيضا إىل أن       . يبدو من اضطرابات نفسية    ما

املقدمة لدعم الشكوى، مبا أن بعضها صدر عـن   كان على حق يف عدم االعتداد باإلقرارات   
  .أشخاص منحازين وبعضها اآلخر جانبته الدقة

طة ميكن أن تـؤدي إىل تعرضـه   ومل يشارك صاحب الشكوى يف أي وقت يف أنش          ٨-٦
منظمة سياسية ومل يقدم الدليل على احتمال أن يـشكل          أي  وهو ليس عضواً يف     . للتعذيب

قـد  و. خطراً للتعرض للتعذيب  يف حد ذاته    ماضيه اجلنائي يف الواليات املتحدة وترحيله منها        
 يف  اطيـة بعض الوقت يف مجهورية الكونغو الدميقر     أمضيا  صاحب الشكوى   أفيد بأن والدي    
 وتـشرين   ٢٠٠٦مارس  /وأمضى والد صاحب الشكوى الفترة بني آذار      ( السنوات األخرية 

وقـدم  .  لالحتجاز أو التعذيب   ايتعرضدون أن    ) بالتحديد يف هذا البلد    ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
 من أحد األعضاء يف حزب االحتاد من أجـل الدميقراطيـة            رسالة موجهة صاحب الشكوى   

والده من جانب الشرطة أثناء حماولتـه اسـترداد         لهتديدات  يد بتوجيه   تف االجتماعي   دموالتق
  .احتجاز أو اعتداء بدينغري أنه ال يوجد ما يفيد عن وقوع أي حادث انطوى على  .مرتله
 إىل وجـود خطـر      ٢٠٠٥ الذي خلص يف عـام       ،وقد أعطى القاضي األمريكي     ٩-٦

ن والد صاحب الشكوى أقـام يف       بيد أ .  حلالة والد صاحب الشكوى    ةكبريأمهية   ،التعذيب
مل يكن  باإلضافة إىل ذلك،    و. أن ُيحتجز مجهورية الكونغو الدميقراطية بعد هذا التاريخ دون        
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 صـاحب الـشكوى إىل      قـدمها القاضي، على ما يبدو، على علم باملعلومات الكاذبة اليت          
  . ٢٠٠٣السلطات الكندية عندما طلب اللجوء يف عام 

ولة الطرف إىل أن حاالت التعذيب املرتكب ضد أعـضاء حـزب            وأخرياً، تشري الد    ١٠-٦
 كاساي املشار إليها يف     إقليماالحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي أو مجاعة اللوبا يف           

التقارير املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مثل تقرير منظمة العفـو          
  .، قليلة للغاية٢٠٠٨تقرير وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة لعام  أو ٢٠٠٧ لعام يةالدول

  تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    
، قدم صاحب الشكوى تعليقات علـى مالحظـات         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧يف    ١-٧

ملسؤول عن تقييم املخـاطر قبـل       إىل أنه قدم طلباً ملراجعة قرار ا      يشري فيها   و. الدولة الطرف 
ورفـض  . وليس لديه بعد رفض هذا الطلب سبل انتصاف أخرى للطعن يف الترحيل    . هترحيل

 حني الفصل يف الطلب الذي قدمه للحصول على إىلأيضاً الطلب الذي قدمه لتأجيل الترحيل   
  . ووجدانيةمساعدة إنسانية

لب اللجوء بإصابته باضطرابات    ويربر صاحب الشكوى وقف اإلجراءات املتعلقة بط        ٢-٧
مثـل هـذه    ، وقد تأكد ذلك بالتقرير الطيب الذي أعدته طبيبة متخصصة يف            ما بعد الصدمة  

وفيما يتعلق بالتناقضات اليت أشارت إليها الدولة الطرف يف أقواله أمام الـسلطات             . املسائل
جيالت جللسة االستماع    تويل اللجنة أمهية هلذا االدعاء، لعدم وجود تس        أنالكندية، ال ينبغي    

اليت أجراها املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل وعدم وجود بالتايل دليل علـى هـذه                
وقد سئل عندئذ عن املكان الذي يوجد فيه والده وأجاب بأنه سافر إىل الكونغو              . التناقضات

  .اقدمهسبق أن  يتناقض هذا الرد مع املعلومات اليت الو.للمشاركة يف االنتخابات
ويكرر صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب يف الكونغـو بـسبب اآلراء الـسياسية                ٣-٧

وفيما يتعلق مبالحظة الدولـة  . وأنه خيشى، نظراً لتعذيبه من قبل، أن يتم تعذيبه مرة أخرى  لوالده،
ن إالطرف أن والده مل يتعرض يف الكونغو لإلزعاج، قال إن والده حيمل جواز سفر أمريكـي، و                

ويفسر هذا اختالف معاملـة     . ر له بعض احلماية، يف حني أنه حيمل اجلنسية الكونغولية         ذلك يوف 
وإذا مت الترحيل، سيعامل يف مطار مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة بوصـفه مـن               . كل منهما 

  .، وسيسبب له هذا السياق مشاكل مع السلطات الكونغوليةيلاألشخاص اخلاضعني للترح
نه مل يذكر يف طلب اللجوء إىل كندا أنه ابن إيلونغا أندريه            وأقر صاحب الشكوى بأ     ٤-٧

وقال إن السبب يف ذلك هو اعتقاده، بعد ما تعرض لـه يف مجهوريـة الكونغـو                 . كالونزو
  .الدميقراطية بسبب عالقته بوالده، أن أفضل سبيل لألمان هو عدم اإلشارة إىل هذه العالقة

قف االختياري لترحيـل رعايـا مجهوريـة      وأغفلت الدولة الطرف اإلشارة إىل الو       ٥-٧
ومل يتغري الوضـع يف مجهوريـة       . الكونغو الدميقراطية إىل هذا البلد بسبب انعدام األمن فيه        

الكونغو الدميقراطية منذ أن منحه القاضي األمريكي احلماية على أسـاس تعرضـه خلطـر               
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النظر عـن انتمـائهم      يتعرضون للتعذيب يف هذا البلد، بغض        جزونوال يزال احملت  . التعذيب
وأشار، يف هذا الـصدد، إىل تقريـر وزارة اخلارجيـة           . عدم انتمائهم إىل حزب سياسي     أو

  . عن احلالة يف هذا البلد ٢٠٠٧لعام ، وتقرير منظمة العفو الدولية ٢٠٠٨األمريكية لعام 
وظيفة منذ وصوله إىل كندا وأنه      حصل على    هوأخرياً، يشري صاحب الشكوى إىل أن       ٦-٧
وطلب إىل اللجنة أن جتد حالً لعدم الفصل بينه وبني ابنته ورفيقته اللـتني              .  لطفلة كندية  أب

  .تقيمان يف كندا

  اللجنةاملسائل واإلجراءات املعروضة على     

  النظر يف املقبولية    
تبت  على جلنة مناهضة التعذيب أن       يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-٨
ـ وقد تأ .  من االتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    ت الشكوى مقبولة أم ال    ما إذا كان  في دت اللجنــة،   ك

 يجير تبحث وال   من االتفاقية، من أن املسألة نفسها مل       ٢٢من املادة   ) أ(٥وفقاً ملا تقتضيه الفقرة     
  . حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

لماً باملالحظات اليت أعربت عنها الدولة الطرف فيما يتعلق بعـدم           وحتيط اللجنة ع    ٢-٨
وتالحظ . استنفاد سبل االنتصاف احمللية وبتعليقات صاحب الشكوى على هذه املالحظات         

 ٩اللجنة أن صاحب الشكوى طلب بعد ترحيله مـن الواليـات املتحـدة إىل كنـدا، يف             
.  كندا رفـضت هـذا الطلـب        الالجئ، ولكن  مركز، احلصول على    ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
، طلب صاحب الشكوى إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيـل،          ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ ويف

 / نيـسان  ٧ورفض هذا الطلـب يف      . وهو سبيل االنتصاف الوحيد الذي كان متوفراً لديه       
 ادية، قدم صاحب الشكوى طلباً إىل احملكمة االحت       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠ويف  . ٢٠٠٨ أبريل

إبـداء  ، دون   الترحيل، ورفض هذا الطلب أيـضاً     أمر  إلعادة النظر يف قرار الرفض و     الكندية  
  .٢٠٠٨أغسطس / آب١٤ سباب، يفاأل
، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول علـى اإلقامـة          ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩ويف    ٣-٨

ويف ضوء مالحظات الدولة الطرف بشأن فعاليـة هـذا          .  ووجدانية الدائمة ألسباب إنسانية  
تشري اللجنة إىل أهنا حبثت يف دورهتا اخلامسة والعشرين، يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن             الطلب،  

والحظـت  .  ووجدانية  الوزاري ألسباب إنسانية   اإلعفاءتقرير الدولة الطرف، مسألة تطبيق      
لموظفني املسؤولني عن النظر يف هـذا النـوع مـن       الواضح ل اللجنة عندئذ عدم االستقالل     

وخلصت اللجنـة   .  إمكان ترحيل الشخص املعين قبل الفصل يف الطلب        الطلبات، فضالً عن  
 مـن   ٣ من املـادة     ١ لفقرةإىل أن ذلك يقلل من فعالية محاية احلقوق املنصوص عليها يف ا           

والحظت أنه على الرغم من إمكان أن يشكل احلق يف احلصول علـى مـساعدة               . االتفاقية
ها يف القانون، فإن هذه املساعدة مينحها الوزير        إنسانية سبيالً من سبل االنتصاف املنصوص علي      

. بطبيعتـها هي تشكل منحة    هكذا ف استناداً إىل معايري إنسانية حبتة وليس على أساس قانوين، و         
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والحظت اللجنة كذلك أن احملكمة االحتادية حتيل امللف، عند قبول املراجعـة القـضائية، إىل               
تصة أخرى، وال تقوم بنفسها بإعادة النظر يف القضية      اجلهة اليت اختذت القرار األصلي أو هيئة خم       

 للوزير ومن مث يف نطاق      يريةويدخل القرار بالتايل يف نطاق السلطة التقد      . ) ز(باختاذ قرار فيها   أو
وبناء على هذه االعتبارات، ختلص اللجنة يف الشكوى قيـد البحـث إىل أن          . السلطة التنفيذية 

  .نتصاف ال يشكل عقبة أمام مقبولية الشكوىعدم استنفاد هذا السبيل من سبل اال
، ترى اللجنة أن احلجج اليت قدمها صـاحب         ٣وفيما يتعلق باالدعاء بانتهاك املادة        ٤-٨

. الشكوى تثري مسائل ينبغي النظر فيها من حيث األسس املوضوعية وليس من حيث املقبولية             
  .سس املوضوعيةولذلك، تعلن اللجنة مقبولية الشكوى وتشرع يف النظر يف األ

   يف األسس املوضوعيةالنظر    
جيب أن حتدد اللجنة ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إىل مجهوريـة الكونغـو          ١-٩

 من االتفاقية بعـدم طـرد       ٣الدميقراطية يشكل انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة         
ىل االعتقـاد بأنـه     شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إ            

  .سيتعرض فيها خلطر التعذيب
تدعو إىل االعتقاد بأن صاحب الشكوى      وجيهة  ولتقييم ما إذا كانت هناك أسباب         ٢-٩

لتعذيب يف حالة ترحيله إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيب على اللجنة           طر ا سيتعرض خل 
ك مدى وجود منط ثابت مـن       أن تأخذ يف حسباهنا مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذل          

بيد أن اهلـدف    .  أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف هذا البلد       رخةاالنتهاكات اجلسيمة أو الصا   
من هذا التحليل هو حتديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطـر التعـرض                

  .الذي سريحل إليهبلد الللتعذيب يف 
 من االتفاقية الذي ذكرت فيه أنه       ٣املادة  وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تطبيق         ٣-٩

وعلى الرغم من أنه    . تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك         جيب  
ليس من الضروري إثبات أن اخلطر شديد االحتمال، تذكر اللجنة بأن عبء اإلثبات يقـع               

 عنها إلثبات أنه     الذي جيب عليه أن يقدم حججاً ميكن الدفاع        لشكوى،عادة على صاحب ا   
وتذكّر اللجنة أيـضاً، علـى حنـو        . للتعذيب" متوقع وحقيقي وشخصي  "سيتعرض خلطر   

 بأهنا لئن كانت تعطي وزناً كبرياً لالستنتاجات        ) ح()١٩٩٦(١ذكرته يف تعليقها العام رقم       ما
، اليت ختلص إليها أجهزة الدولة الطرف، فإن هلا احلق يف تقدير الوقائع يف كل قضية حبريـة                

  .آخذة املالبسات احمليطة بكل منها يف االعتبار

__________ 

، ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٥، القرار املعتمد يف     ضد كندا . إ. ت،  ٣٣٣/٢٠٠٧انظر البالغ رقم      )ز(
 .٣-٦الفقرة 

 ).Corr.1 وA/53/44 (٤٤العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم معية جالوثائق الرمسية لل  )ح(
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املالحظات اليت أعربت عنها الدولة الطرف بشأن عدم مصداقية          ب علماًاللجنة  وحتيط    ٤-٩
معلومات متناقضة إىل   اليت تستند حتديداً إىل ما قدمه صاحب الشكوى من          صاحب الشكوى   

الدميقراطية، واتصاله بـاحملتجزين    السلطات الكندية حول مدة احتجازه يف مجهورية الكونغو         
معه، وكيفية استعادة حريته، وإقامته يف زامبيا قبل        ادعى االحتفاظ هبا    اآلخرين، والنقود اليت    

. ذهابه إىل كندا، وإقامته مع والده يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وغريها من التناقـضات          
الدولة الطرف واليت مفادها أن صاحب      املالحظات اليت أعربت عنها     علماً ب اللجنة  كما حتيط   

 مجهورية الكونغو الدميقراطية    الشكوى ليس عضواً يف أي منظمة سياسية وأن والديه ذهبا إىل          
  .مراراً دون التعرض لإلزعاج

حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة       بالصعوبات اليت تواجهها حالة      علماً اللجنة   وحتيط  ٥-٩
ي الذي أعلنته كندا بشأن إعادة ملتمسي اللجوء الذين       الكونغو الدميقراطية، والوقف االختيار   

ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل املعلومـات املقدمـة مـن            . رفضت طلباهتم إىل هذا البلد    
 أن سبب الوقف االختياري هو انتشار العنف يف مجهوريـة           مفادهاصاحب الشكوى واليت    

ومل تعترض  .  اجلنائي ه بسبب ماضي  هذا الوقف تطبيق  الكونغو الدميقراطية وأنه سيستبعد من      
وترى اللجنة أن هذه املعلومات تؤكد الطابع التقـديري  . الدولة الطرف على هذه املعلومات    

 األشخاص املعرضني للخطر إىل بلـدهم       إعادةلإلجراء املتعلق بالوقف االختياري وأن وقف       
 االتفاقية، على الكافة     من ٣بسبب العنف الذي يسود فيه ينبغي أن ينطبق، وفقاً لروح املادة            

  .ودون أي متييز
احتجازه وتعذيبه يف   ) أ: (ادعاءات صاحب الشكوى بشأن   علماً ب  اللجنة   كما حتيط   ٦-٩

 ٢٠٠٥التقرير الطيب الصادر يف عـام       ) ب(؛ و ٢٠٠٢مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام      
ه، علـى أن األمـر      الذي يدل، على الرغم من قلة العالمات املادية للتعذيب اليت وجدت ب           

اإلجهـاد  اضـطراب   عالمات  ظهرت عليه    النفسية، حيث    ارخالف ذلك فيما يتعلق باآلث    
على مصريه يف   أنه خيشى   بصورة معقولة   ويتضح   ،تتسق متاماً مع روايته   اليت  للصدمة  الالحق  

القاضي األمريكي الذي منحـه  رأي ) ج(؛ و ) ط(إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية   إعادته  حالة  
صـاحب  العتقاد بـأن    وجيهة تدعو إىل ا    اأسبابأن هناك    ، ومفاده حلماية مبوجب االتفاقية  ا

  .لتعذيب يف حالة العودةطر ا خليتعرضسالشكوى 
 ٢٠٠٧يف عامي   املؤرخة  إشارة الدولة الطرف إىل التقارير      علماً ب  اللجنة   كما حتيط   ٧-٩
حزب االحتاد مـن أجـل      قلة حاالت التعذيب املرتكب ضد أعضاء       تفيد عن    اليت   ٢٠٠٨و

وترى اللجنة يف هذا الصدد     . كاسايإقليم  الدميقراطية والتقدم االجتماعي أو مجاعة اللوبا يف        
خطر التعرض للتعذيب فيما يتعلق بـصاحب       فإن   ، نادرة لتعذيبحاالت ا أنه حىت لو كانت     

تماعي، الشكوى، الذي هو جنل أحد زعماء حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االج            
__________ 

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١، القرار املعتمد يف     وآخرون ضد السويد  . م. س،  ٣٧٤/٢٠٠٩انظر البالغ رقم      )ط(
 .٧-٩، الفقرة ٢٠١١
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كاساي، وسبق أن تعرض للعنف أثناء احتجازه يف كينشاسا         بإقليم  وينتمي إىل مجاعة اللوبا     
 أن اقتراح الدولة الطرف بأن جنةوباإلضافة إىل ذلك، ترى الل . يزال قائماً  ، ال ٢٠٠٢يف عام   
يف كينشاسا، لعدم تعرض مجاعة اللوبا على ما يبدو للعنف          لإلقامة  صاحب الشكوى   انتقال  

حيدث يف منطقة كاتانغا، ال يستبعد متاماً احتمال أن يواجه صـاحب             يها، على عكس ما   ف
وتشري اللجنة يف هذا الصدد، إىل آرائهـا        . الشكوى شخصياً خطر التعذيب يف هذه املنطقة      

ال يضع معايري قابلة للقياس وال يكفي ألن يبدد         " اخلطر احمللي "السابقة اليت تفيد بأن مفهوم      
  .) ي("التعرض شخصياً للتعذيبمتاماً خطر 

، ختلص اللجنة إىل أن صاحب الشكوى قدم ما يكفي من األدلة           ما تقدم وبالنظر إىل     ٨-٩
إىل إعادتـه   لتعرض للتعذيب يف حالة     با ومتوقعاًحقيقياً  وإلثبات أنه سيواجه خطراً شخصياً      

  .مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مـن اتفاقيـة     ٢٢ من املادة    ٧وجب الفقرة    مب تعملجلنة مناهضة التعذيب، إذ     وإن    -١٠

ترى مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،              
أن قرار الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية سيشكل،            

  . من االتفاقية٣يف حالة تنفيذه، انتهاكاً للمادة 
الدولة أن حتيطها    من نظامها الداخلي،     ١١٢ من املادة    ٥لفقرة   ل وفقاً اللجنة،   وتود  -١١

  . يوماً، باخلطوات اليت اختذهتا استجابة هلذا القرار٩٠، يف غضون  علماًالطرف

__________ 

 .٤-٧، الفقرة ٢٠١١و ماي/ أيار٢٣، القرار املعتمد يف موندال ضد السويد، ٣٣٨/٢٠٠٨انظر البالغ رقم   )ي(
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  ضد سويسرا. م-.ب. ن: ٣٤٧/٢٠٠٨البالغ رقم     
  )ال ميثلها حمام(. م-ب. ن  :املقدم من

  احبة الشكوىص  :الشخص املدعى أنه ضحية
  سويسرا  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٨أبريل /نيسان١٠  :تاريخ تقدمي الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين١٤ يف وقد اجتمعت  
 .م-ب. السيدة ن  اليت قدمتها ،  ٣٤٧/٢٠٠٨نظر يف الشكوى رقم      من ال  فرغتوقد    

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ٢٢مبوجب املادة    إىل جلنة مناهضة التعذيب   
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

حماميها  و الشكوى ةها هلا صاحب  تيع املعلومات اليت أتاح    مج ها اعتبار يفوضعت  وقد    
  الدولة الطرف،و

  : ما يليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
 من مواطين مجهورية الكونغو الدميقراطيـة      ، وهي .م-ب. ي ن  الشكوى ه  ةصاحب  ١-١

هذا دعي أن   تو. ويسرا إىل بلدها األصلي   تواجه خطر الترحيل من س     و ١٩٧٤ يف عام    ةمولود
. تفاقيةاال من   ٣ املكفولة مبوجب املادة     اسيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا حلقوقه     اإلجراء  
 . حماماوال ميثله

وفقـاً   وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إىل الشكوى         ،٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٨ويف    ٢-١
إىل الدولـة الطـرف     طلبت اللجنة   ،  ت نفسه ويف الوق .  من االتفاقية  ٢٢ من املادة    ٣للفقرة  
 الـشكوى إىل    ةصـاحب عدم ترحيـل     من نظامها الداخلي     ١٠٨ من املادة    ١لفقرة  عمالً با 

ووافقت الدولة الطرف على هذا     . ما دامت شكواها قيد النظر     مجهورية الكونغو الدميقراطية  
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٣٠الطلب يف 
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 ) أ(الوقائعبيان     

حالة ،  ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ١٠ بتاريخ األوىل   ايف رسالته  الشكوى   وصفت صاحبة   ١-٢
وحالـة   مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،      إىل ةعودال من   اخلوف الكرب اليت تعاين منها جراء    

نامجة مشاكل نفسية من االكتئاب وتعاين من هنا وادعت أ. يف سويسراتردي ظروفها املعيشية 
  يف سويـسرا   مزاولة أي عمل  لكونغو الدميقراطية وعدم     من العودة إىل مجهورية ا     ا خوفه عن

ـ /متوز ٢٤ بتاريخ ايف رسالته وأكدت جمدداً   . ألن القانون ال يسمح هلا بذلك      ، ٢٠٠٨ هيولي
ـ ادعت أهنا كما . منتظمةطبية تستدعي متابعة هنا تعاين من مشاكل صحية خطرية  أ  تتعرض

هي واقعة قالت إهنـا     ر ندجيلي، و  من مطا   على الفرار  هاساعداموظفَني  لالغتصاب من قبل    
 . منها واعتقاداً بعدم أمهيتها لإلجراءاتاللجوء حياًءها خالل إمتام إجراءات ذكرأغفلت 

يشري امللف إىل   هورية الكونغو الدميقراطية،    وخبصوص مغادرة صاحبة الشكوى جلم      ٢-٢
ال هاتفي، يف   أن خطيبها الذي غادر كينشاسا يف رحلة عمل إىل لوبومباشي أخربها يف اتص            

ان بيار التابعني جليعمل حلساب املتمردين  ، بأنه مّتجه إىل كيسانغاين، وأنه       ٢٠٠٠ عام   أواخر
 ابـن لـوران     يسجوزيف كابيال ل  ا االتصال أيضاً أن      هذ يف مت منه علوادعت أهنا   . بيمبا

ـ  ، ويرواندرجلٍ  ابن  وإمنا  كابيال،  ديزيريه   ستويل أن اغتيال كابيال األب مت التخطيط لـه لي
وادعت صاحبة الشكوى أهنـا     . مجهورية الكونغو الدميقراطية  على احلكم يف     يرواندرجلٌ  

وأن خطيبها أرسل هلا .  املعلوماتأطلعت أشخاصاً من احلي الذي تقطنه بكينشاسا على تلك   
 "Jeune Afrique "ونسخة مـن جملـة  اً وأمواالً خلوياً هاتف محل إليها  وقت الحق رسوالًيف
بعد و. اتوزيعه لتتوىل   كابيالديزيريه  مالبسات وفاة لوران    تضمنت مقاالً عن     )كأفريجون  (

ادعت صاحبة الشكوى أيضاً أهنا     و. هاستجوابوجرى  الرسول  أُلقي القبض على ذلك     ،  ذلك
صـاحبة  ىل مـرتل    ، ودخلت الشرطة إ   ستجوابأثناء اال خطيبها  واسم  امسها  علمت بورود   

 اليت بعـث  رسائلعلى ال و" أفريكجون"من جملة  نسخ  علىعثرت فيه   ، و ا غياهب الشكوى يف 
 . خطيبهاهبا

يف البداية عنـد   ا، هربت صاحبة الشكوى على حد زعمها وأقامت   على حياهت  وفاًوخ  ٣-٢
وعندما علمت مـن    . ٢٠٠١أغسطس  /آب ٢٥  يوم حىتحيث مكثت   مالوكو،   هلا يف    أقارب

 ةغادررتل األسرة لالستعالم عنها، قررت م والدهتا أن أفراداً من اجليش يترددون باستمرار على م        
متجهـة   مطار ندجيلي    غادرت،  ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٨ ويف. مجهورية الكونغو الدميقراطية  

، ٢٠٠١سـبتمرب   /أيلول ٩إىل روما يف    مث وصلت عرب الغوس وأكرا وأديس أبابا        باماكو،  إىل  
 طلباً نفسه   يف اليوم  وقدمت. ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٠عن طريق الرب يف      سويسرا   ومن مث إىل  

 . بلدة فالوربللحصول على اللجوء يف

__________ 

 قدر اإلمكان، مت االستناد يف هذا اجلزء إىل رسائل صاحبة            ومتسقاً  كامالً  على عرض الوقائع عرضاً    حرصاً  )أ (
 .القرارات القضائية الصادرة بشأهناإىل الشكوى و
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، رفض املكتب االحتادي السويسري لشؤون الالجئني ٢٠٠٢ يونيه/ حزيران١٣يف و  ٤-٢
فقـد  . قابلة للتـصديق  ادعاءاهتا غري   طلب صاحبة الشكوى احلصول على اللجوء معترباً أن         

حركـة   يف   خطيبهاثبات دور   إ، عدم متكن صاحبة الشكوى من       خاصالحظ املكتب بوجه    
 السياسية يف ومل يقتنع بروايتها بشأن تكليفها ببث الدعاية      جان بيري بيمبا،      اليت تزّعمها  التمرد

أشار إىل أن دور صاحبة الشكوى كمعِارضة هو دور ثانوي وخلـص            و. تسكنهاحلي الذي   
 . افة العتقاهلابالتايل، إىل أن ذلك يضعف مصداقية ادعائها بشأن تعبئة قوات األمن بكث

اللجنة احلكومية املعنية بـالطعون يف      ت  ، رفض ٢٠٠٢رب  نوفم/ تشرين الثاين  ١٤  ويف  ٥-٢
رسـوم  الدفع  طلب االستئناف الذي قدمته صاحبة الشكوى ألهنا ختلفت عن          قضايا اللجوء   

 .متتالني لتمديد موعد الدفع نيطلبكما أعلنت عدم قبول . املوعد احملدديف اإلجرائية 

املكتب إعادة النظر يف قرار     ت صاحبة الشكوى    طلب،  ٢٠٠٥ أغسطس/ آب ١٥  ويف  ٦-٢
دلـة  يف ضـوء أ   ،  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣االحتادي السويسري لشؤون الالجئني املؤرخ      

لوكورييه " (Le Courrier d’Afrique" ) ب(األسبوعية اجمللة    مبا يف ذلك نسخة من      قدمتها جديدة
أجهزة األمن يف مجهورية الكونغـو   ، أن، على حد زعمها    يثبتان  اليت نشرت مقالني   )دافريك

تقـوم املمثليـة     أن   طلبـت أيـضاً   و. ةمعارضجمموعة  دعم  تبحث عنها بتهمة    الدميقراطية  
 .هذا الدليل صحة   حتقيق للتثبت من مدى      جراءبإ يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      ةيسريالسو
أنه ال توجد مـسوغات، يف      رة  لهجلكتب االحتادي   رأى امل ،  ٢٠٠٥أغسطس  /آب ١٩ ويف

ألن  ،"لوكورييه دافريـك "من جملة  حمرفةنسخة ظل عدم توافر وقائع أو أدلة جديدة وتقدمي        
 .ُينظَر يف طلب املراجعة الذي قدمته صاحبة الشكوى

قـرار  ، طعنت صاحبة الشكوى مرة أخرى يف آخـر          ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول ١٢ويف    ٧-٢
دامغة على اخلطر الـذي يتهـددها يف         أدلة   مت قد اأهنعية  مد اختذه املكتب االحتادي للهجرة   

 تضمنت استدعاء   أدلة جديدة ت صاحبة الشكوى طعنها ب    دعمو. مجهورية الكونغو الدميقراطية  
اللجنـة  واعتربت قاضـية التحقيـق يف       . موجها إىل والدهتا ورسالة موجهة إليها من والدهتا       

الطعن حمكوم عليه بالفشل فرفضت يف األول من         أن   احلكومية املعنية بالطعون يف قضايا اللجوء     
رسـوم  الهلـة لتـسديد   وحددت مأمر باختاذ تدابري مؤقتة، أن ت ،  ٢٠٠٥ نوفمرب/تشرين الثاين 

 /تـشرين الثـاين    ١١وطعنت صاحبة الشكوى يف هذا القـرار بتـاريخ          . اإلجرائية املقررة 
 ١٠ موجه إليها يف  دعاء  ستيها ا ضمت إل  و صحة الوثائق املقدمة  ت جمدداً   كد، وأ ٢٠٠٥ نوفمرب

 طلـب   ة القاضي ت، رفض ٢٠٠٥وفمرب  ن/تشرين الثاين  ١٨  ويف .٢٠٠١أكتوبر  /تشرين األول 
 .ات اإلجراءيسبق أن أشري إليه بتاتاً يفمل مزيف واالستدعاء صاحبة الشكوى وأشارت إىل أن 

 طلب  ،٢٠٠٨مارس  /آذار ٣١ املؤرخرارها   يف ق  رفضت احملكمة اإلدارية االحتادية   و  ٨-٢
 أو أدلة جديـدة،     واقعة أي   يتضمن أنه مل    اعتبار  من صاحبة الشكوى على    قدمامل االستئناف

__________ 

  .)٢٠٠٥مايو / أيار١٠أبريل إىل / نيسان٢٥من  (٤٧العدد رقم   )ب (
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ة أن  احملكمة اإلدارية االحتادي  ورأت  .  واألدلة املقدمة  االدعاءات عدم مصداقية  وأكدت جمدداً 
 ماأهنالثبوتية لالستدعاءين اللذين قدمتهما صاحبة الشكوى ضعيفة للغاية، والحظت          قيمة  ال
 .ث املزعومة األحداعلىمخس سنوات أي بعد مرور حوايل ، ٢٠٠٥ عام ا يفمدِّقُ

الطعـن  رة أخرى   ت احملكمة اإلدارية االحتادية م    ، رفض ٢٠٠٨ هيولي/متوز ١٨ويف    ٩-٢
 .املقدم من صاحبة الشكوى ألهنا مل تسدد الدفعة املقدمة من الرسوم اإلجرائية

. هنا متلك أسباباً وجيهـة لطلـب اللجـوء         أ  اللجنة وأكدت صاحبة الشكوى أمام     ١٠-٢
 إىل مجهورية الكونغو    أُعيدتعتقال والتعذيب واالغتصاب إذا     التعرض لال هنا ختشى   وادعت أ 
ا ختـشى أن تتعـرض يف       هنأ، و هتاعود حالا ستودع السجن مباشرة     وقالت إهن . الدميقراطية

 والدهتا تعرضت   ن أ وأضافت. أمراض خطرية  واإلصابة ب  والعمل القسري السجن لالغتصاب   
أهنا لن جتد   يف كينشاسا، و  ، وأنه مل يعد هلا أهل       ىل مغادرة كينشاسا  للتهديد أيضاً واضطرت إ   

من العالقـات   يف سويسرا شبكة    متلك  عنوي يف حني أهنا     املادي و املدعم  هناك من يقدم هلا ال    
ـ فضالً عن أهنا حتصل على معونة       تأمني صحي،   لديها سكن و  جتماعية، و اال يف و. ةاجتماعي

أكدت صاحبة الشكوى جمدداً أهنا تعـاين مـن         ،  ٢٠٠٨ أغسطس/ آب ٢١ة مؤرخة   رسال
 .طيب جوختضع لعالكتئاب اال

 الشكوى    

 من سويسرا إىل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة         تدعي صاحبة البالغ أن ترحيلها      ١-٣
ـ بعتقـاد   اال تدعو إىل     وجيهة اًأسبابألن هناك    من االتفاقية،    ٣لمادة  سيشكل انتهاكاً ل    اأهن

  .يف حال إعادهتاللتعذيب ستتعرض 

 مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    

 األسـس  بشأن، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين ٢٢يف    ١-٤
 اً خطـر   شخصياً  صاحبة الشكوى مل تقدم ما يثبت أهنا تواجه        أنوادعت  . املوضوعية للبالغ 

.  عند عودهتا إىل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة        للتعذيبيتمثل يف تعرضها     اًق وحمد اًحقيقي
حقوق اإلنسان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،         وقالت الدولة الطرف إهنا تعي حالة       

 حـد   هذه احلالة ال تشكل يف    أن  لكنها أكدت   ،  ) ج(١  رقم  للجنة إىل التعليق العام  وأشارت  
يف خلطـر التعـذيب   لى االعتقاد بأن صاحبة الشكوى قد تتعرض ا عنصراً كافياً حيمل ع    ذاهت

  شخـصياً  اً خطـر   وادعت أن صاحبة الشكوى مل تقدم دليال يثبت أهنا تواجه          ،حال عودهتا 
 . يف حال عادت إىل مجهورية الكونغو الدميقراطيةللتعذيبومتوقعاً يتمثل يف تعرضها  اًحقيقيو

__________ 

 ني إىل الـبالغ   وتشري الدولة الطرف أيضاً   ). ١٩٩٧نوفمرب  /رين الثاين  تش ٢١(، املرفق التاسع    Corr.1 و A/53/44  ) ج (
، ١٠٠/١٩٩٧ورقـم   ) ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ١٩عتمدة يف   املراء  اآل (ضد سويسرا . ن.ك،  ٩٤/١٩٩٧رقم  
  ).١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠عتمدة يف املراء اآل ( ضد سويسرا.أ .ي .ج
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لالغتصاب مبزاعم تعرضها  تبلغها مل لشكوىصاحبة اأن إىل الدولة الطرف وأشارت   ٢-٤
ـ  واعتربت التفسري الذي ساقته لتربيـر     . ٢٠٠١ مطار ندجيلي يف عام      اأثناء مغادرهت  ا  إغفاهل

أن صـاحبة    الدولة الطرف    الحظتوباإلضافة إىل ذلك،    . وجيه اإلبالغ عن هذا األمر، غري    
واطآ معها يف اهلروب مـن      الشكوى ادعت على أية حال أن من قام باغتصاهبا مها موظفان ت           

هـذه  عليه، فإن   و.  الرمسية مابصفته وبالتايل، فإهنما مل يتصرفا      مجهورية الكونغو الدميقراطية،  
الستنتاج أن صاحبة الشكوى سـتكون عرضـة        ،  ت صحتها ، حىت لو ثبت   الواقعة ال ُيعتّد هبا   

 . إىل مجهورية الكونغو الدميقراطيةأعيدتلتعذيب إذا اطر خل

جازفـت  هنـا    يف مصداقية صاحبة الشكوى ألهنا تدعي أ       لدولة الطرف وشككت ا   ٣-٤
 وال عن األنشطة    اجتربته دون أن تتمكن من تقدمي تفاصيل عن         رسالة سياسية بالغ   إل اياهتحب

ا بشأن قـدوم    ادعاءاهتكما رأت أن من الصعب تصديق       . خطيبها اليت اضطلع هبا  السياسية  
 رسـالة   وأمواالً لنشر  "أفريكجون  " من جملة    سخاًاً ون هاتفشخص أرسله خطيبها ليسلمها     

تبدو متناسبة مع النتائج ال ن وتمرداحلي الذي تسكنه، ألن الوسائل اليت سخَّرها امل  سياسية يف   
أن الدولـة الطـرف     كذلك اعتربت   .  مخسني شخصاً  ما يقرب من   يسكنهحي  املرجوة من   

نها يف مرتهلا أكثر من مـرة       ادعته صاحبة الشكوى بشأن استماتة السلطات يف البحث ع         ما
  .وهي غائبة، أمر ال يرجح حدوثه يف حالة معارِضة معزولة

والحظت الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى استطاعت أن تغادر مجهورية الكونغو             ٤-٤
 قـوات   لرقابة مشدَّدة من ِقبـل    الدميقراطية من مطار ندجيلي، وهو من األماكن اليت ختضع          

 غري  روايتهاجيعل   على حد زعمها، وهذا أيضاً       االعتقال مهددة ب  حفظ األمن، مع أهنا كانت    
 ني اللذين استشهدت هبما فإن زيفهما مفـضوح        الصحفي نيقالوفيما خيص امل  .  للتصديق ةقابل

وكذلك األمر بالنسبة لالستدعاءين املوجهني إىل صـاحبة الـشكوى ووالـدهتا واللـذين              
أي ،  ٢٠٠٥ يف عـام     تهما الثبوتية ألهنما قدما   وال ُيعتد بقيم  خماطر  يكفيان إلثبات وجود     ال

 .اليت أبلغت عنها االدعاءات علىمخس سنوات بعد مرور 

 صاحبة الشكوى تدعي     الدولة الطرف أن   ت، الحظ ة السياسي أنشطتهافيما يتعلق ب  و  ٥-٤
 الوطنيني من أجـل إصـالح       حتالف" حالياً أهنا مستمرة يف نشاطها السياسي يف إطار تأييد          

ة يف جلـس  وأشارت إىل أهنا ادعـت      . تقدم أدلة تدعم هذه اإلدعاءات    مل  ، لكنها   "الكونغو
 حـزب سياسـي   مل تؤيد أي     و بداً، أهنا مل تنشغل بأمور السياسة أ      ٢٠٠١  عام استماع يف 

 إفادهتا امللتبسة واملتخبطة غري     الدولة الطرف إىل أن   من مث خلصت    و. تنتم إىل أي حزب    ومل
 .ي احلايلالسياسها شاطءاهتا بشأن نادعاة قابلة للتصديق، وشككت يف صح

ة لصاحبة الـشكوى يف الوقـت       الصحي، فيما خيص احلالة     الدولة الطرف وادعت    ٦-٤
 إىل مجهوريـة    يف حال أُعيدت   للعنف من التعرض    اعزى إىل خوفه  تميكن أن   احلاضر، أنه ال    

عالوة على ذلـك،   هيو.  سويسراإمنا إىل عدم مزاولتها ألي عمل يف  الكونغو الدميقراطية، و  
 نسـيما أ   وال،  أمر ترحيلها دون تنفيذ   ال تعاين من حالة صحية تبلغ من اخلطورة ما حيول           
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. طبيب يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةبإمكاهنا التماس مساعدة مالية لدى عودهتا واستشارة 
 بـأن   االعتقـاد ىل   حقيقية تدعو إ   سبابجمدداً عدم وجود أ    الدولة الطرف    أكدت،  وأخرياً
 إىل مجهورية ا عودهتيف حالللتعذيب بالتعرض شخصياً  و حمدداًتواجه خطراً الشكوى ةصاحب

 .ةالكونغو الدميقراطي

 ات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعيةتعليق    

دولة الطـرف اعترفـت     ادعت صاحبة الشكوى أن ال    ،  ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٦يف    ١-٥
ه مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأن هـذ   يف  بت من انتهاكات حقوق اإلنسان      وجود منط ثا  ب

 خماوف   عن أيضاًحتدثت  و. باملخاطر اليت قد تواجهها يف حال عودهتا       ةمباشر احلالة هلا صلة  
أكدت جمـدداً أن    و. اوالدهتإىل  هتديدات  موضوعية انتابتها بعد هروهبا وال سيما بعد توجيه         

وادعت . يت حتدق هبا  ملخاطر ال ما ميثالن أدلة موضوعية على ا     قدمتهلذين  يني ال صحفني ال الاملق
حتالف الوطنيني مـن أجـل إصـالح        "يف إطار   سياسية  ة   أنشط متارس يف الوقت احلايل    أهنا

 لدى وجه وال سمفهي معروفة باال  لذلك  .  هبدف إذكاء الوعي ونشر رسالة سياسية      ،"الكونغو
 .السلطات الكونغوليةمث، لدى األوساط الكونغولية يف سويسرا ومن 

وأكدت صاحبة الشكوى أهنا مل تأت على ذكر حادثة اغتصاهبا أمـام الـسلطات                ٢-٥
 أن وضعها الصحي    واعتربت. ها آنذاك كشفا مل تقَو بفعل تأثري الصدمة على        هنالسويسرية أل 

،  ترحيلـها   حال يفاليت قد تتعرض هلا     تقييم املخاطر   مراعاته يف   ينبغي  اً  مهمحالياً ميثل عامالً    
 يف االعتبـار  خذأتصاحبة الشكوى إىل اللجنة أن  توأخريا، طلب. يف ذلك خطر االنتحار  مبا

 الـسياسي يف سويـسرا      ا أن نـشاطه   وأكدت،  بشكل خاص املخاطر اليت تواجهها النساء     
 .يف حال عودهتا إىل بلدها فعليطر يعرضها خل

 ة الشكوىإضافية مقدمة من صاحبمعلومات     

ـ ت صاحبة الشكوى اللجنة بأهنـا قـدمت         ، أبلغ ٢٠١٠ أبريل/ نيسان ١٥ يف  ١-٦ اً طلب
 .) د(من قانون اللجوء  ) ٢(١٤مبوجب املادة   " حالة الضيق "بسبب  قامة  اإلللحصول على تصريح    

، مث رفض   ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٣بتاريخ   الطلب األويل ة  ورفض املكتب االحتادي للهجر   
تـستويف    الشكوى ال  لسبب أساسي هو أن صاحبة    ،  ٢٠١٠ رفرباي/شباط ١٢الطعن بتاريخ   

ومل ميـض علـى إقامتـها يف        من قانون اللجوء،    ) ٢(١٤ يف املادة    املنصوص عليها شروط  ال
__________ 

  :يلي على ما) ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٦( من قانون اللجوء االحتادي )٢(١٤تنص املادة   )د (
 مبوافقة املكتب االحتادي، منح تصريح إقامة لكل شخص خيوله هـذا القـانون              جيوز للمقاطعة، رهناً  "   

  : للشروط التاليةذلك، وفقاً
إذا كان الشخص املعين قد مضى على إقامته يف سويسرا مخس سنوات على األقل من تـاريخ                   )أ(  

 تقدمي طلب اللجوء؛
 إذا كانت السلطات تعلم منذ البداية مبكان إقامة الشخص املعين؛   )ب(  
  ".عن شدة اندماج الشخص املعينخطرية ناجتة إذا كان األمر يتعلق حبالة ضيق   )ج(  
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ومل تربهن على أهنا اندجمت يف البلد بالقدر الكايف على الـصعيد            وات،   سن ٨سويسرا سوى   
هجرة أيضاً إىل عدم وجود ما يوحي       وأشار املكتب االحتادي لل   . واملهين واألسري جتماعي  اال

 الـيت   مجهورية الكونغو الدميقراطية  ن تفلح يف االندماج من جديد يف         ل بأن صاحبة الشكوى  
 . عاما٢٧ًمتأخرة إذ كان عمرها آنذاك  تغادرها إال يف سن مل

رفعـت   اللجنة بأهنا     صاحبة الشكوى  بلغتأ،  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ويف    ٢-٦
األخري للمكتب االحتادي للـهجرة     قرار  ، ضد ال  ٢٠١٠يناير  /يف كانون الثاين  دعوى استئناف   
حلصول ا اطلبه ، رفضت احملكمة اإلدارية االحتادية٢٠١٠مايو /أيار ١٤ويف . املشار إليه أعاله

 ٢٩  ويف .اإلجرائيةفيما يتصل هبذا االستئناف، وطالبتها بتسديد الرسوم        على املساعدة القضائية    
إىل احملكمة تقريراً يتعلق باإلجراء الـذي         املكتب االحتادي للهجرة   ، قدم ٢٠١٠ هيوني/حزيران

، أكد فيه جمدداً أهنـا غـري        من قانون اللجوء  ) ٢(١٤ املادة   قامت به صاحبة الشكوى مبوجب    
. مندجمة مبا فيه الكفاية يف اجملتمع السويسري وأنه ليست هلا صالت وثيقة تربطهـا بسويـسرا               

 من صاحبة الشكوى أن تديل أيضاً       احملكمة اإلدارية االحتادية  طلبت  ،  ٢٠١٠ يوليه/ متوز ١ يفو
  .)ه ه(ة احملددهو ما فعلته خالل املهلة، و٢٠١٠أغسطس / آب١٦بتعليقاهتا حبلول 

 تـشرين   ١٥يف  وأعادت صاحبة الشكوى يف نفس الطلب الذي قدمتـه بتـاريخ              ٣-٦
ـ  ال   اينشاسا، زاعمة أهن   ك تأكيد خماوفها من العودة إىل    ،  ٢٠١٠ أكتوبر/األول  زال عـضواً  ت
حـزب  "وأضـافت أن    . زيـورخ يف  " حتالف الوطنيني من أجل إصالح الكونغو      " يف نشطاً

املقرب من الرئيس كابيال، له حضور أيضاً يف        " إعادة اإلعمار والدميقراطية  من أجل   الشعب  
 الذي يزيد من    زيورخ، وهو يشي بأفراد املعارضة النشطني لنظام احلكم يف كينشاسا، األمر          

كما أبلغت صاحبة الشكوى اللجنة بـأن       . حجم املخاطر اليت قد تتعرض هلا يف حال عودهتا        
ـ /حزيـران مجهورية الكونغو الدميقراطية يف     والدهتا توفيت يف      خطيبـها أن  و،  ٢٠١٠ هيوني

 انتبـاه اللجنـة إىل      استرعت،  أخرياًو. أن أخباره انقطعت عنها    يف عداد املفقودين و    يزال ال
جسدية ونفـسية،    راضإصابتها بعدة أم  شهادة طبية تثبت    وأرفقت بطلبها    الصحي،   اضعهو

 .وميول انتحاريةشديد اكتئاب وأرق سيما حالة  وال

 إضافية مقدمة من الدولة الطرفمعلومات     

طلـب اللجنـة،    بناء علـى    الدولة الطرف   قدمت  ،  ٢٠١١بريل  أ/ نيسان ١٤يف    ١-٧
، االسـتئناف  إجراءاتيف املنطبق على االستعانة مبحام جماناً  النظام الداخلي   مالحظات بشأن   

  الدولة الطرف  شددت األول   بالنظامفيما يتعلق   و.  مقدماً اللجوءنظام دفع رسوم إجراءات     و
بالتكفل الدولة الطرف   ُيمكن أن ُتفسر على أهنا تلزم         ال  من االتفاقية  ٣املادة  على أن   ،  بدايةً

وأضافت . ) و(مالبسات القضية أيا كانت    يف مجيع احلاالت      احملكمة الذي تعيِّنه امي  بأتعاب احمل 
__________ 

 .٢٠١٠أغسطس / آب١٨بتاريخ   اإلدارية االحتاديةأرفقت صاحبة الشكوى التعليقات اليت قدمتها إىل احملكمة  )ه(
  .١رقم للجنة  من التعليق العام ٥ الطرف إىل الفقرة تشري الدولة  )و(
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 حدد ثالثة شروط ينبغي استيفاؤها لتكفل الدولـة   املنطبقالداخلي أن القانون الدولة الطرف 
، اًلشخص معـوز  أن يكون ا   )أ(: بدفع أتعاب احملامي املَُعيَّن من احملكمة، وهذه الشروط هي        

ن القضية  اً أل ضروريتعيني احملامي   أن يكون    )ج(يه الفشل، و  أال يكون طلبه حمكوماً عل     )ب(
الطـرف عـن حلـها       معينة يعجز    صعوبات على    حبكم القانون أو حبكم الواقع،     تنطوي،
 .هذه املبادئال تتخطى  من االتفاقية ٣ملادة  أن مقتضيات الدولة الطرفورأت ا. ) ز(بنفسه

األول  أن تقدمي طلب اللجوء   ة الطرف    الدول أكدت،  بالرسوم اإلجرائية ما يتعلق   وفي  ٢-٧
من قبل املكتـب االحتـادي      جراءات إعادة النظر    غري أن الرسوم ُتفرض على إ     . يكون جمانياً 

كما جيوز للمكتب االحتادي للهجرة أن يطالـب      . ) ح( املتكررة على طلبات اللجوء  ، و للهجرة
تنفيذ أمـر    النظر قبل     إعادةِ  طلبُ ويف حال قُدِّم  . ) ط(املقررة مقدماً  اإلجرائية   بتسديد الرسوم 
املكتب االحتادي للهجرة يتنـازل     فإن  وكان الترحيل قد تقرر بالفعل،      ،  ةقصريالترحيل بفترة   

يف مقدماً وينظر يف الطلب باالستناد إىل أسسه املوضـوعية          لرسوم  عادة عن املطالبة بتسديد ا    
كما هو األمر عنـد تقـدمي    اصةاخلظروف بعض اليف  نفسها  املمارسة  ُتتَّبع  و. اآلجالأقرب  
يف بقيـة احلـاالت     و. عندما يكون صاحب الطلب رهن االحتجـاز      يف املطار، أو     الطلب
مآلـه   بدا أن طلبـه ، أو إذا  معوزاًالطرف مل يكنإذا يشترط عادة التسديد مقدماً  ،  األخرى
 يف  مـا ُينظـر   عادة   و .سواء تعلق الطلب بإعادة النظر أو بالتماس اللجوء من جديد         الفشل،  

 . ب مباشرةتقدمي الطلإذا كان جيب التسديد مقدماً أم ال بعد  ما

إال  اإلجرائيـة  إذا مل يكن مبقدوره حتمـل الرسـوم        ويعترب الشخص املعين معوزا     ٣-٧
ووفقـاً للفقـه    . واحتياجات أسـرته  الشخصية  باستخدام األموال الالزمة لتلبية احتياجاته      

كسبها أضعف بكثري مـن     ماالت  مة إذا كانت احت    الدعوى منعد  فرص جناح تعترب   القانوين،
 عن  يسوراحلصيف وامل  املتقاضي تثيندرجة  احتمال خسارهتا، وإذا بدت هذه الفرص ضئيلة ل       

 ويف املقابـل، ميكـن تـوفري   . الشروع يف اإلجراءات بسبب الرسوم اليت سيضطر إىل دفعها 
إذا كانت  ، أو   اوية تقريباً متس الفشلاحتماالت  فرص النجاح و  إذا كانت   املساعدة القضائية   

وُيتَّخذ القرار الرمسي استناداً إىل تقيـيم أويل        . فرص النجاح أقل قليالً من احتماالت الفشل      
وغالباً ما ُتـرفض طلبـات   . الطلب مقدِّمادعاءات صحة  تحقق من   ؛ وجيب ال   لألدلة وموجز

 وهلة حمكوماً عليه    ألن الطلب يبدو من أول     إجراءات اللجوء،    اإلعفاء من تسديد الرسوم يف    
ويف املمارسة العملية، يطلب املكتب االحتادي للهجرة من مقدِّم الطلب تسديد دفعة            . بالفشل

 إرسـال   تاريخمنتبدأ  مخسة عشر يوماًمدهتا  زمنية مقدمة عن طريق رسالة تنص على مهلة  
ـ             ،  الرسالة الة مـن   وهي مهلة غري قابلة للتمديد حىت لو تأخر مقدِّم الطلب يف سحب الرس

 -ة املقررة    اإلجرائي  اليت تعادل الرسوم   -مل ُتسدد الدفعة املقدمة املطلوبة      إذا  و. مكتب الربيد 
__________ 

نشرة القوانني   (- ١٩٩٩بريل  أ/ نيسان ١٨ستور االحتاد السويسري الصادر يف      من د  ٢٩ من املادة    ٣الفقرة    )ز(
  .)RS 101االحتادية، 

  .قانون اللجوء االحتادي من )ب(١٧ من املادة ١الفقرة   )ح(
  .قانون اللجوء االحتادي من )ب(١٧ من املادة ٣الفقرة   )ط(
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وبإمكان مقدِّم الطلب الطعن يف هذا القرار أمام احملكمة اإلدارية          . ال ينظر املكتب يف الطلب    
  . يوما٣٠ًاالحتادية يف غضون 

 املكتـب   الدولة الطرف إىل أن   أشارت   ،صاحبة الشكوى حتديداً  ما يتعلق حبالة    وفي  ٤-٧
 / حزيـران  ١٣ اختـذه بـشأهنا بتـاريخ        قرارأول   االحتادي للهجرة مل يفرض رسوماً عن     

 كما مل يفرض رسوماً عندما أبلغ صاحبة الشكوى بأن طلب إعـادة النظـر             . ٢٠٠٢ يونيه
 ه قرار عادة النظر يف   مل يتضمن أسباباً موجبة إل     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥بتاريخ  قدمته   الذي
 فرنك سويسري   ٦٠٠قيمة  غري أن املكتب فرض رسوماً ب     . ٢٠٠٢ هيوني/حزيران ١٣ املؤرخ

، ٢٠٠٨ أبريـل / نيـسان  ٩يف  الذي قدمته صاحبة الشكوى     طلب إعادة النظر    عن معاجلة   
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٤والذي رفضه مبوجب قراره الصادر يف 

أعاله  املكتب املذكور    رار يف ق  طعنت صاحبة الشكوى  ،  ٢٠٠٢ هيولي/متوز ١٢يف  و  ٥-٧
اليت حلت حملـها مـؤخراً احملكمـة    (اللجنة احلكومية املعنية بالطعون يف قضايا اللجوء        أمام

منحتها اللجنة  ،  ٢٠٠٢ هيولي/متوز ٢٤ويف خطاب مسجل أُرِسل بتاريخ      ). اإلدارية االحتادية 
 ٦٠٠  اليت تعـادل   مقدماً اإلجرائيةرسوم  لتسديد قيمة ال   ٢٠٠٢ أغسطس/ آب ٨مهلة حىت   

بأن القاعدة تقضي بعدم قبول الدفع بالتقسيط،       ،  جرياً على العرف املتبع    كما أبلغتها، رنك،  ف
وأرسلت صاحبة . بأهنا سُتعلن عدم قبول االستئناف ما مل ُيسدِّد املبلغ مقدماً يف املهلة احملددةو

، ٢٠٠٢أغسطس /آب ٦ يخإىل اللجنة تتعلق بوضعها املادي غري املستقر بتاررسالة الشكوى 
القـرار  مبوجـب   طلب  ورفضت ال ،  إعفاء من دفع الرسوم اإلجرائية     طلب   فهمتها على أهنا  

أن نظرت يف قرار املكتب االحتادي للـهجرة        ، بعد   ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين األول  ٢٣ املؤرخ
. االستئناف يبدو ظاهرياً أن مآله الفـشل      ن  خلصت إىل أ  ، و ويف ادعاءات صاحبة الشكوى   

. الرسـوم اإلجرائيـة    لتسديد مدهتا ثالثة أيام     إضافية  اللجنة صاحبة الشكوى مهلة    ومنحت
مبوجـب  عدم قبول االستئناف    ت اللجنة   ، أعلن وعندما مل تتمكن صاحبة الشكوى من ذلك      

 فرنك  ٢٠٠وفرضت رسوماً إضافية بقيمة     . ٢٠٠٢ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٤القرار املؤرخ   
اللجنةَ بأهنا    أخطرت صاحبةُ الشكوى   ،٢٠٠٢ديسمرب  /ألول كانون ا  ٢ويف  . هذا القرار عن  

 يف مكتب الربيد،    ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ الستالم القرار املؤرخ      إشعار  أي مل تتلق 
 كانون  ١٢رسالة بتاريخ    أيضاًوأرسلت  . املبلغ املطلوب مقدماً   هنفسوبأهنا سددت يف اليوم     

وأعلنت اللجنة عدم قبول هذا الطلب مبوجب . لة تطلب فيها متديد امله٢٠٠٢ديسمرب  /األول
 ١٠بدعوى أن الفترة املقررة للتمديد هي       ،  ٢٠٠٢ ديسمرب/ كانون األول  ٢٣قرار املؤرخ   ال

وفُرضـت رسـوم    . أيام اعتباراً من تاريخ انتفاء املانع الذي حال دون التقيد باألجل احملدد           
  . فرنك عن هذا القرار٢٠٠ بقيمة
، قدمت صاحبة الشكوى ممثّلة مبحام، طلبـاً إىل         ٢٠٠٣يناير  /ثاين كانون ال  ١٦ويف    ٦-٧

 تلتمس فيه مراجعة القـرار علـى أسـاس          اللجنة احلكومية املعنية بالطعون يف قضايا اللجوء،      
 / تـشرين الثـاين    ١٤، و ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٣تستلم القرارين املؤرخني     مل أهنا

، أرسلت اللجنة   ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٣ويف  . عن يف الوقت املناسب لتقدمي ط     ٢٠٠٢ نوفمرب
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 ١٤إىل ممثل صاحبة الشكوى رسالة تتضمن عدداً من الوثائق اليت تثبت أن القرار املـؤرخ                
، ٢٠٠٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥ قد أُرسل قبل تـاريخ       ٢٠٠٢نوفمرب  /تشرين الثاين 

 / شـباط  ٦الة مؤرخة   ويف رس . ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥استالمه يف الربيد قبل      ومت
وبناء على ذلك،   . أن، أعرب ممثل صاحبة الشكوى عن رفضه التعليق هبذا الش         ٢٠٠٣ فرباير

، عدم قبول طلب متديد املهلة الثـاين، وفرضـت     ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٧ يف   أعلنت اللجنة 
 . فرنك عن هذا القرار٤٠٠رسوماً بقيمة 

  الـذي اختـذه    قراروى يف ال  طعنت صاحبة الشك  ،  ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول ١٢ويف    ٧-٧
إعـادة  املتعلق ب األول   التماسها بشأن ٢٠٠٥ أغسطس/ آب ١٩ يف املكتب االحتادي للهجرة  

اللجنة احلكومية املعنية  منحتها، ٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين١ حتفظي مؤرخقرار ويف . النظر
رسـوم  لتـسديد    ٢٠٠٥نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١٦ حىت   مهلةبالطعون يف قضايا اللجوء     

 اللذين ضمتهما   "كورييه دافريك "أشارت يف البداية إىل مقايل      و.  فرنك مقدماً  ١ ٢٠٠ بقيمة
صاحبة البالغ إىل امللف، فقالت إهنما مزوران ويفتقران إىل القيمة الثبوتية، وإنه من الواضح              

شارت وأ. أهنما ال يعربان عما أدلت به من أقوال بشأن األسباب اليت دفعتها إىل طلب اللجوء
 ١ويف  . اللجنة أيضاً إىل أن صاحبة البالغ مل تقدم أي معلومات جديدة تدعم طلبها اللجوء             

، خلصت على إثر استعراض أويل لطلب االستئناف، إىل أن مآله           ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 
، نظرت  ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ و ١١وبعد أن مت تسديد الدفعة املقدمة يف        . الفشل

  . اإلدارية االحتادية يف الطعن ورفضته يف اجلانب املتعلق باملقبوليةاحملكمة 
اعترضت صاحبة الشكوى على قرار املكتب االحتادي ، ٢٠٠٨ هيوني/حزيران ٧ ويف  ٨-٧

واعترب . ، واملتعلق بطلبها الثاين من أجل إعادة النظر       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤للهجرة املؤرخ   
 إىل احملكمة اإلدارية االحتادية باعتبارها اهليئة املختصة بـالنظر          املكتُب الطلَب استئنافاً فأحاله   

ومبا أنه تضمن إشارة إىل وضعها املايل غري املستقر فقد استنتجت احملكمة من ذلك أهنـا      . فيه
 ١٩تطلب إعفاءها من دفع الرسوم اإلجرائية، ورفضت الطلب مبوجب القرار الـصادر يف              

االستئناف يبدو منذ البداية حمكوماً عليه بالفـشل يف          أن، على أساس    ٢٠٠٨ يونيه/حزيران
ظل عدم تضمني الطلب معلومات جديدة وأن الوثائق املرفقه به ال تثبت مزاولـة صـاحبة                

وأشارت احملكمة فضال عـن ذلـك، إىل أن املـشاكل           . الشكوى لنشاط سياسي يف املنفى    
 احلصول على العـالج النفـسي يف        الصحية اليت ذكرهتا ال حتول دون إعادهتا مبا أنه بإمكاهنا         

 لتـسديد   ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٤ومنحت احملكمة صاحبة الشكوى مهلة تنتهي يف        . كينشاسا
 فرنك مقدماً، وأبلغتها أيضاً أهنا ستعلن عدم قبول الطعن ولـن            ١ ٢٠٠رسوم إجرائية بقيمة    

ئية ما مل تسدد    متنحها مهلة إضافية حىت يف حال تقدمي طلب ثان للحصول على املساعدة القضا            
 الرسوم  دفع، طلبت صاحبة الشكوى جمدداً إعفاءها من        ٢٠٠٨ هيوني/حزيران ٣٠ويف  . املبلغ
وبناء عليه، أعلنت احملكمة عدم قبول الطعن . مدعية أهنا تعيش على اإلعانات احلكومية مقدماً

ن  فرنك ع٢٠٠ وفُرضت عليها رسوم بقيمة. ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨مبقتضى حكم صادر يف 
 .هذا القرار
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من قبل حمام ُمعيَّن من احملكمة،      اللجوء   ملتمسي   تمثيلوخبصوص املعلومات املتعلقة ب     ٩-٧
األحكام القانونيـة ذات     الدولة الطرف إىل  وهي املعلومات اليت طلبتها اللجنة أيضا، أشارت        

  أول مرة،   إعادة النظر الذي قدمته    طلبوقالت إن حمامياً مثَّل صاحبة الشكوى يف        ،  ) ي(الصلة
 إعادة النظر  طلبويف  . يطلب تسديد أتعابه يف إطار املساعدة القضائية اجملانية        وإن احملامي مل  

املذكرة الـيت   واستنتجت الدولة الطرف من. الثاين، مل يكن هناك حمام ميثل صاحبة الشكوى    
تعـيني   من بقية مستندات امللف أهنا مل تطلب أبداً       ، و ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٩قدمتها بتاريخ   

 طلبات إعادة النظر اليت قدمتـها       أنإىل   ، من ناحية أخرى،   الدولة الطرف شري  وت. حمام ميثلها 
ا هذ لبت يفاهليئات القضائية اليت طُلب منها املختلف صاحبة الشكوى كان مآهلا الفشل وفقاً 

ـ   انونية، ألن ق اتصعوبال تنطوي القضية على أي      وعالوة على ذلك،    . األمر ق  املسألة تتعل
باملعىن املقـصود يف قـانون      حتمل صفة الالجئ     ت صاحبة الشكوى  ما إذا كان  فقط بتحديد   

حتول دون ترحيلها إىل مجهوريـة الكونغـو        االحتادي، وما إذا كانت هناك أسباب       اللجوء  
 عندما مثلها احملامي، مثلما ُرفضت      إعادة النظر ها األول اللتماس    فض طلب وقد رُ . الدميقراطية

األرجح أن النتيجة ما كانت لتتغري حىت لو مثلها حمـام يف            و.  قدمتها بعد ذلك   الطلبات اليت 
هي مل يلحقها أي ضرر جراء عدم متثيلها من قبل حمام أمـام املكتـب               ، و اجللسات الالحقة 
  . االحتادي للهجرة

 احملكمة اإلدارية االحتادية، مثَّل حمـام صـاحبة         الدعوى املرفوعة أمام  بوفيما يتعلق     ١٠-٧
اللجنة احلكوميـة املعنيـة     النظر يف طلب متديد املهلة الثاين الذي قدمته إىل          خالل  كوى  الش

وكما مل تطلب تعيني حمام     . ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١٦ بتاريخ   بالطعون يف قضايا اللجوء   
ميثلها يف اإلجراءات أمام املكتب االحتادي للهجرة، مل تطلب ذلك أيضاً لدى عرض القضية              

واألرجح، يف ضوء رفض منحها املساعدة القضائية بـسبب         . ة اإلدارية االحتادية  على احملكم 
ويتبني  .ضآلة فرص جناح الطعون اليت قدمتها، أن طلب تعيني حمام ميثلها كان ُسريفض أيضاً             

قد معايري إجراءات اللجوء، و   لديها فكرة واضحة عن      من دراسة امللف أن صاحبة الشكوى     
سوابق بل إهنا استشهدت ب   ،  اً ومفهوم اًواضحا من دوافع عرضاً     استطاعت أن تعرض ما لديه    

فإن تعيني حمام هلا مل يكـن أمـراً         ،  وبالتايل. قضائية يف طلبات إعادة النظر اليت تقدمت هبا       
 حمام  عدم متثيل هي مل تتضرر من     ، و ها على حنو يفي بالغرض    قوقضرورياً ليتسىن هلا املطالبة حب    

 . قامت هبا اليت اإلجراءاتهلا يف مجيع

ُيمكن أن ُتفسر    ال من االتفاقية    ٣ أن املادة     جمدداً  الدولة الطرف  أكدتويف اخلتام،     ١١-٧
على أهنا تلزمها مبنح إعفاء من الرسوم اإلجرائية وتعيني حمام عن طريق احملكمـة يف مجيـع                 

 دفعترى الدولة الطرف أن عدم اإلعفاء من        القضية،  هذه  ظروف  كافة   ويف ضوء    .احلاالت
 مـن   ٣مـادة   لل  انتـهاكاً  نشكالتعيني حمام عن طريق احملكمة ال ي      وعدم  اإلجرائية  رسوم  ال

 الـيت سـبق أن      ستنتاجاتومتسكت الدولة الطرف، عالوة على ذلك، جبميع اال       . االتفاقية
 .للشكوى قدمتها بشأن األسس املوضوعية

__________ 

  . أعاله١-٧انظر الفقرة   )ي(
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 مالحظات إضافية مقدمة من صاحبة الشكوى    

احملكمة اإلداريـة   اللجنة بأن   صاحبة الشكوى   ، أبلغت   ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٩يف    ١-٨
للحـصول   الذي قدمته    طلب، ال ٢٠١١أغسطس  / آب ٨االحتادية رفضت، يف قرارها املؤرخ      

وخلصت احملكمة اإلدارية إىل مجلة أمور من بينـها         . ) ك(اإلقامة بداعي حالة الضيق   على تصريح   
االجتماعية والعائلية،  واملهنية  لنواحي  ايف سويسرا من    أي اندماج    مل تظهر    صاحبة الشكوى أن  
اليت غادرهتا وهي كبرية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      بإمكاهنا أن تندمج من جديد       أنرأت  و

وقالت صاحبة الـشكوى إهنـا تقـيم يف         . يف السن إذ كانت يف السابعة والعشرين من العمر        
ـ مل تتمكن من العمل ألن      هنا  إ، و سويسرا منذ عشر سنوات     عها القـانوين يف سويـسرا     وض

إىل ُرحلـت   ذا  إخاطر كبرية   صحتها وسالمتها ستتعرضان مل    أكدت أن و .بذلكهلا  سمح  ي ال
بالنسبة خصوصاً  ضع املأساوي حلقوق اإلنسان هناك،       يف ظل الو   مجهورية الكونغو الدميقراطية  

حتـالف   "وبسبب معارضتها للنظام احلاكم حالياً واألنشطة اليت تضطلع هبـا ضـمن           للنساء،  
أنـه  باإلضافة إىل ذلك،    ادعت  و. املقلقة الصحية   احالتهو،  "الوطنيني من أجل إصالح الكونغو    

 . وأهنا لن تتمكن أبداً من االندماج هناكيف مجهورية الكونغو الدميقراطيةيعد هلا أهل  مل

   اللجنةاملعروضة علىاملسائل واإلجراءات     
 على جلنة مناهـضة التعـذيب أن   يتعنيوى ما،   قبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شك         ١-٩

اللجنة، تأكدت وقد .  من االتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال      تبت في 
 وال جيـرى    ُتبحث املسألة مل    هذه من االتفاقية، من أن      ٢من املادة   ) أ(٥ا تقتضيه الفقرة    مل وفقاً

 كمـا تالحـظ   .أو التسوية الدوليةالدويل لتحقيق من إجراءات اآخر أي إجراء يف إطار   حبثها  
. اللجنة أن سبل االنتصاف احمللية قد اسُتنفدت وأن الدولة الطرف ال تطعن يف مقبولية الشكوى              

 .  أسسها املوضوعيةذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع يف النظر يفوبناء على 

لدولة الطرف فيمـا يتعلـق باجلوانـب         باملعلومات اليت قدمتها ا    حتيط اللجنة علماً    ٢-٩
االستعانة مبحام   و  مسبقاً لرسوممسألة دفع ا  سيما   الو،  العملية وممارساهتا   هاقوانيناإلجرائية يف   

وتالحظ اللجنة أن حمامياً مثَّل صـاحبة       . اللجوءيف القرارات ذات الصلة بطلب      الطعن  لدى  
حلصول علـى املـساعدة القـضائية    ا مل تلتمس أبداً ا، وأهناإلجراءات جزء من   الشكوى يف 

اللجنـة   ، تالحـظ اللجنـة أن  اإلجرائية مقدماً رسوم  يتعلق بدفع ال  فيما  و. واالستعانة مبحام 
، عدم  ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤يف  أعلنت   احلكومية املعنية بالطعون يف قضايا اللجوء     

ومتكنت صـاحبة   ،رسومهنا مل تسدد هذه الألقبول الطعن الذي تقدمت به صاحبة الشكوى  
الشكوى عن طريق احملامي الذي كان ُيمثِّلها، من الطعن يف هذا القرار أمام احملكمة اإلدارية               

تـتظلم  مل  صاحبة الشكوى   تالحظ اللجنة أن    و. ٢٠٠٣ يناير/كانون الثاين  ١٦االحتادية يف   
تـضررت  ا  امللف أهن  يظهر من    أمام خمتلف هيئات الدولة الطرف، وال     بشأن إجراءات الطعن    

 .املساعدة القضائيةمنحها رفض من أو عدم تعيني حمام ميثلها  من

__________ 

  . والفقرات اليت تليها١-٦انظر الفقرة   )ك(
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 الـشكوى إىل    ةما إذا كان ترحيل صـاحب     فياللجنة  وتتمثل املسألة املعروضة على       ٣-٩
 مـن   ٣ يشكل انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب املـادة          مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 تـدعو  حقيقيةىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب        االتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إ      
 .طر التعذيبسيتعرض خلأنه بإىل اعتقاد 

 الشكوى قد   ةأن صاحب بتدعو إىل اعتقاد    حقيقية  ولتقييم ما إذا كانت هناك أسباب         ٤-٩
أن علـى اللجنـة    إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيب     ُرحِّلتلتعذيب إذا   اطر  تتعرض خل 

مـن  وجود منـط ثابـت    مدى  ا مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك         تأخذ يف حسباهن  
 غري أن اهلـدف مـن هـذا         .ماعية حلقوق اإلنسان  اجلصارخة أو   السيمة أو   اجلالنتهاكات  ا

 شخصياً خطر التعرض للتعذيب تواجه الشكوى ة صاحبت كانذاإما  يف حتديد يتمثلالتحليل 
ذلـك أن وجـود منط ثابـت مـن االنتـهاكات          ويستتبـع  . إليهرحَّل  ُتيف البلد الذي س   

اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلٍد ما ال ُيشكل بذاتـه سـبباً كافيـاً       
أن شخصاً بعْينه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب يف حال إعادته إىل هذا البلد؛         للخلوص إىل   

على العكـس    و . شخصياًً للخطر  يتعرضسإذ جيب تقدمي أسباب إضافية ُتبّين أن الفرد املعّين          
، فإن عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ال يعين أنـه               من ذلك 

  . حتديداًاخلاصةه جيوز اعتبار شخص ما معرضاً للتعذيب يف ظروف ال
 يف مجهوريـة الكونغـو      ، وخباصة النساء،  حالة حقوق اإلنسان  بتردي  اللجنة  وتقر    ٥-٩

الدولـة  أن  وتالحظ اللجنة   . ) م(يف هذا الشأن  قرارها السابق    إىل   شري أيضاً ت، و ) ل(يةالدميقراط
اخلطر الذي ميكن أن تتعرض له صاحبة  تقييم لدىعتبار االيف  العامل   هذا   قد وضعت الطرف  
املتعلقة علومات  امل إىل   استناداً ،ترى اللجنة عالوة على ذلك    و. ا إىل بلده   ُرحِّلت  إذا الشكوى
ذلك الوضـع لـيس       اليت سُترحل إليها صاحبة الشكوى، أن      ) ن(يف كينشاسا لسائد  بالوضع ا 

__________ 

 الذي أعـده سـبعة      يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   الثاين عن احلالة     يف مجلة أمور، التقرير املشترك       ،انظر  )ل(
وتقرير مفوضة األمـم املتحـدة      ،  )٢٠١٠مارس  / آذار ٨ املؤرخ   A/HRC/13/63(خرباء من األمم املتحدة     

 السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وأنشطة مكتبـها يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                
)A/HRC/13/64 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٨، املؤرخ( .  

  .٥-٩، الفقرة ٢٠١٠مايو / أيار١٤عتمد يف املقرار ال، جنامبا ضد السويد، ٣٢٢/٢٠٠٧البالغ رقم   )م(
طلبت اللجنة رأي مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني فيما يتعلق بإعادة طاليب اللجـوء إىل مجهوريـة                 )ن(

ومتيز املفوضية يف املبادئ التوجيهية الـيت أتاحتـها للجنـة    . الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك إىل كينشاسا      
وترى املفوضـية   : حبسب مناطقهم األصلية  ، بني حاالت طاليب اللجوء      ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ يف

إيتـوري،  ( سكان مشال كيفو أو جنوب كيفو أو مانييما أو من احملافظات الـشرقية               نيأن أي الجئ من ب    
 من انتـهاكات جـسيمة      حيتاج إىل محاية دولية، يف ضوء ما ُيرتكب حالياً        ) وأويلي السفلى وأويلي العليا   

فيما يتعلق باملناطق األخرى من مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة          و. حلقوق اإلنسان يف مناطق الرتاع تلك     
ترى املفوضية ضرورة دراسة كل حالة من حاالت اللجوء على حدة لتحديد مدى             ) يف ذلك كينشاسا   مبا(

وتدعو املفوضية مع ذلك الدول إىل مراعـاة        . الالجئنيبوضع   اخلاصة ١٩٥١مقبوليتها مبوجب اتفاقية عام     
  . عن الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسانانية ذات صلة، فضالًأي اعتبارات إنس
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بالتايل يف حتليل اخلطر الشخصي احملـدق       تشرع اللجنة   و. باخلطورة اليت حتول دون ترحيلها    
 .من االتفاقية ٣ للمادة وفقاًبصاحبة الشكوى 

جيب  " هأنية الذي جاء فيه  من االتفاق٣املادة تنفيذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن   ٦-٩
أنه ال يتحـتم أن     غري   .أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك          

 هناك  نإ وتقول صاحبة الشكوى     .) س(" احتمال وقوعه  موافقاً الختبار مدى   هذا اخلطر    يكون
 ب نـشرها  بسبالدميقراطية    للتعذيب يف مجهورية الكونغو    هابتعرضشخصياً وحقيقياً    اًخطر

هـو  بناء على طلـب خطيبـها، و       يف احلي الذي تقطنه،   احلاكم  رسالة سياسية ضد النظام     
اليت ما زالت تبحث عنها      أجهزة األمن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية        تدايدعرضها لته  ما

وتالحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف       . ٢٠٠١عام  منذ أن غادرت مرتل أسرهتا مث البلد يف         
ما قالته عن نشرها رسالةً سياسية      ، مبا يف ذلك     صاحبة الشكوى قية ادعاءات    يف مصدا  تطعن

ن واملتمـرد اعتربت ما قالته صاحبة الشكوى عن اجلهود اليت سخَّرها          و. وردهتا من خطيبها  
معارِضـة  للعثور على   من اجلهة األخرى    السلطات الكونغولية    من جهة و    الرسالة تلكلنشر  

ومل تقـدم صـاحبة     . وخاليا من الوجاهـة     غري منطقي  سياسية منعزلة كصاحبة الشكوى   
. يف استنتاجات الدولة الطرف يف هذا الصدد      بالتشكيك  للجنة  مقنعة تسمح   حجة  الشكوى  

صاحبة الشكوى بشأن اسـتمرار      مبا دفعت به  للجنة   تقتنع ا  الظروف، مل هذه  يف ضوء كل    و
يت مل يكن هلا أبـداً نـشاط         وهي ال  احلادثة املذكورة، على    عاماً ١١البحث عنها بعد مرور     

سويسرا، ورغم  يف  فيما يتعلق بنشاطها السياسي      و .سياسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
، فإهنـا   ) ع("لكونغواحتالف الوطنيني من أجل إصالح      " مع    أهنا متارس نشاطاً   ادعائها مؤخراً 

ح بشكل مقنع كيف    وض ت ركة، ومل احلهذه  الفترة اليت دأبت فيها على املشاركة يف        دد  حت مل
ينطوي على انتهاك الدولة الطـرف اللتزامهـا مبوجـب          خلطر حمدد    ا النشاط هذسيعرضها  

 .مجهورية الكونغو الدميقراطيةيف حالة عودهتا إىل  ٣ ملادةا

 لالغتصاب يف مطار كينـشاسا    ها  عرضت عن صاحبة الشكوى  مبا ادعته ما يتعلق   وفي  ٧-٩
يه يف ثاين رسالة     إل وهو ادعاء أشارت  نغو الدميقراطية،   هورية الكو وهي يف طريقها ملغادرة مج    

وزنا كبريا مبا أن صاحبة الشكوى      دعاء  فال تستطيع اللجنة أن تِقيم هلذا اال      ،  ) ف(للجنةقدمتها  
من قبـل مـوظفني     لالغتصاب  ها  تعرضمل تذكره إال بشكل مقتضب مكتفيةً باإلشارة إىل         

 .هادعاءاما يثبت تقدم أن ، دون الفرارها على اساعد

حتيط اللجنة   الصحي احلايل،    اضعهبواملتعلقة  صاحبة الشكوى   وفيما يتعلق بادعاءات      ٨-٩
بأن  الدولة الطرف    كما حتيط علماً حبجة   . تعاين منها صاحبة الشكوى   الصعوبات اليت   علما ب 

__________ 

  .)٤-٦الفقرة ( أعاله ٩انظر احلاشية   )س(
 / آذار٢٦املـؤرخ  (ال يرد هذا االدعاء إال يف الطلب الرابع الذي قدمته صـاحبة الـشكوى إىل اللجنـة               )ع(

  .)٢٠٠٩ مارس
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤مؤرخة   )ف(
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صاحبة  ومل تطعن . استشارة طبيب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     بوسعها   صاحبة الشكوى 
  وإن تفيد بانعـدام الـيقني      تقاريرعلى  للجنة نفسها   وقد اطلعت ا  ،  ه احلجة يف هذ  الشكوى

تـشري  إال أهنا   لنظام الصحي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،       ل ة الرعاية الطبية  وارتفاع تكلف 
وتالحـظ  . ) ص(االكتئاب يف كينـشاسا   األدوية ملعاجلة حاالت    واهلياكل األساسية    توافرإىل  

فـإن هـذا    ،  بعد طردها  لصاحبة الشكوى حلالة الصحية   حىت لو تدهورت ا   نه   أ اللجنة أيضاً 
الدولة ُتنسب إىل  أو مهينة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانيةمعاملة التدهور ال يشكل يف حد ذاته 

 .) ق(ة من االتفاقي١٦املقصود يف املادة باملعىن الطرف 

هو املسؤول عادةً   احب الشكوى    السابقة اليت تقضي بأن ص     قراراهتاوتذكّر اللجنة ب    ٩-٩
استناداً إىل مجيع املعلومات املقدمة إىل اللجنة، مبا يف         و. ) ر(قوية عن تقدمي قضية مدعمة حبجج    

 صاحبة الشكوى مل تقدم أدلة كافية حتملها        أنذلك احلالة السائدة يف كينشاسا، ترى اللجنة        
ة ستعرضها خلطر حقيقي وحمـدد       عودهتا إىل مجهورية الكونغو الدميقراطي     أنب على االعتقاد 

  . من االتفاقية٣ ملا تقتضيه املادة وشخصي بالتعرض للتعذيب، وفقاً
 من  ٢٢ من املادة    ٧الفقرة  وجب  مبإذ تعمل   جلنة مناهضة التعذيب،    فإن  ،   عليه وبناًء  -١٠

هينة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل 
 اًانتـهاك تـشكل    ال   مجهورية الكونغو الدميقراطية   الشكوى إىل    ةأن إعادة صاحب  ختلص إىل   

  .  من االتفاقية٣للمادة 

__________ 

معلومات عن بلـد  "شروع املعلى سبيل املثال، امللف اخلاص جبمهورية الكونغو الدميقراطية املدرج يف    انظر    )ص(
، والتقرير الذي أعدته املنظمة السويسرية ملساعدة       ١-٦-٣، الفقرة   )٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين " (العودة

  .  ٢، الصفحة ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ر، يسغا. ، أ"Psychiatrische Versorgung" الالجئني حتت عنوان 
، ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١عتمدة يف   املراء  اآل،   ضد سويسرا  .ك .ك،  ١٨٦/٢٠٠١انظر البالغ رقم      )ق(

، ١٩٩٨مايو  / أيار ١٥عتمدة يف   املراء  اآل،   ضد السويد  .ب .ر .غ،  ٨٣/١٩٩٧؛ والبالغ رقم    ٨-٦الفقرة  
  .٧-٦الفقرة 

، ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨عتمدة يف   املراء  اآل،   وآخرون ضد كندا   .م .ر .أ .ك،  ٢٩٨/٢٠٠٦انظر البالغ رقم      )ر(
، ٢٠٠٦مـايو  / أيار١٢عتمدة يف املراء اآل،  ضد السويد.ز. م، ٢٥٦/٢٠٠٤؛ والبالغ رقم  ١٠-٨الفقرة  
   ،٢٠٠٤مـايو   / أيار ١٢عتمدة يف   املراء  اآل،   ضد أملانيا  .ك .أ .م،  ٢١٤/٢٠٠٢؛ والبالغ رقم    ٣-٩الفقرة  
  ، ٢٠٠١مايو  / أيار ١١عتمدة يف   املراء  اآل،   ضد السويد  .ل .س؛  ١٥٠/١٩٩٩؛ والبالغ رقم    ٥-١٣الفقرة  
  .٣-٦الفقرة 
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  ضد سويسرا. ل. إ: ٣٥١/٢٠٠٨البالغ رقم     
  )ال ميثلها حمام. (ل. إ       :املقدم من  
  ة الشكوىصاحب  :الشخص املدعى أنه ضحية  
  سويسرا       :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٨مايو / أيار٩     :شكوىخ تقدمي التاري  
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ يف وقد اجتمعت  
إىل جلنـة   . ل. ، الذي قدمتـه إ    ٣٥١/٢٠٠٨من النظر يف البالغ رقم      وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة          ٢٢مناهضة التعذيب مبوجب املادة     
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو

ولـة  مجيع املعلومات اليت أتاحتها هلا صاحبة الشكوى والد       وقد أخذت يف اعتبارها       
  الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        ٢٢ من املادة    ٧قرار مبوجب الفقرة        
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، وهي من مواطين مجهورية الكونغو الدميقراطية، مـن         .ل. صاحبة الشكوى هي إ     ١-١
وتدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها . الترحيل من سويسرا، وتواجه خطر   ١٩٨٨مواليد عام   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      ٣إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية يشكل انتهاكاً للمادة        
  .وال ميثلها حمام. من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

اص املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري     ، طلب املقرر اخل   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٨ويف    ٢-١
 مـن النظـام الـداخلي للجنـة،     ١٠٨ من املادة ١املؤقتة إىل الدولة الطرف، مبوجب الفقرة    

  .ما دامت قضيتها قيد النظرترحيل صاحبة الشكوى إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية  عدم

  ) أ(بيان الوقائع    
 يف أعقـاب وفـاة      - ١٩٩٨دهتا يف عام    تدعي صاحبة الشكوى أهنا بعد وفاة وال        ١-٢

 كانت تعيش مع أخويها األكرب منها سناً حىت رحـال إىل روانـدا   - ١٩٩٠والدها يف عام   
__________ 

تعتمد الوقائع املعروضة على ما قدمته صاحبة الشكوى من معلومات وعلى القرارات الصادرة يف سـياق                  )أ (
 .طلب اللجوء إىل سويسرا
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. وبعد رحيلهما، كانت تعيش مـع جرياهنـا       . ٢٠٠٢لالنضمام إىل قوات املتمردين يف عام       
سـتقبال  ، وهي يف اخلامسة عشرة من العمر، عملت موظفة ا         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٢ ويف

وكان . يف مكتب مقرر اجلمعية الوطنية الكونغولية يف كينشاسا، السيد رافائيل لوهولو لونغي           
املوقرين، وإعداد وثائق اجللـسات، وتنظيـف        من بني مهام عملها استقبال زائري الربملان      

  .مكتب املقرر
، ادعت صاحبة الشكوى أهنا تلقت مكاملة هاتفية مـن أحـد            ) ب(٢٠٠٤ويف عام     ٢-٢
خويها وأبلغها بأنه انضم إىل قوات املتمردين وطلب منها موافاته جبميع املعلومـات الـيت               أ

ميكنها احلصول عليها يف سياق عملها، وعلى وجه التحديد معلومات عن القوانني اليت سيتم              
. التصويت عليها وكذلك معلومات عن تشكيل القوات املـسلحة الكونغوليـة ومواقعهـا            

وى، حسب زعمها، لطلب أخيها ونقلت إليه معلومـات كـثرية           واستجابت صاحبة الشك  
  .) ج(بواسطة اهلاتف

، تلقت صاحبة الشكوى حتـذيراً مـن أحـد          ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٦ويف    ٣-٢
 بأن الوكالة على علم باتصاالهتا مع قـوات         ) د(املوظفني التابعني لوكالة االستخبارات الوطنية    

ويف اليوم التايل، استدعى مقرر الربملان مجيـع   . يت تنقلها إليها  املتمردين وباملعلومات السرية ال   
املوظفني العاملني يف مكتبه وأبلغهم بأن وكالة االستخبارات الوطنيـة تقـوم بـالتحقيق يف           

  .املكتب وبأهنا ستكشف آجالً أو عاجالً عن املوظف املسؤول عن نقل املعلومات
بالتحذير الذي تلقته بشأن الكشف عن      وعلى الفور، أبلغت صاحبة الشكوى أخيها         ٤-٢

ويف اليـوم   . املسؤول عن تسريب املعلومات، واختذ أخوها إجراءات عاجلة هلروهبا من البلد          
التايل، استقلت صاحبة الشكوى، مبساعدة أحد معارف أخيهـا، زورقـاً إىل برازافيـل،              

 ٢٢يـسرا يف  بضعة أيام يف أحد املنازل، مث استقلت الطـائرة وتوجهـت إىل سو           واختبأت
  .٢٠٠٥مارس /آذار
وأصدر املكتب  . ، قدمت صاحبة الشكوى طلباً للجوء     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٣ويف    ٥-٢

 قراراً برفض الطلب على أسـاس أن البيانـات   ٢٠٠٥مارس  /آذار ٢٣االحتادي للهجرة يف    
ورأى املكتب االحتادي على وجه التحديد أن من        . املقدمة منها ال تستويف شروط املصداقية     

املستبعد أن تكون صاحبة الشكوى قد حصلت على معلومات سرية حبكـم وظيفتـها يف               
وعالوة على ذلك، مل تـتمكن صـاحبة        . مكتب املقرر، وال سيما على معلومات عسكرية      

الشكوى من حتديد حمتوى املعلومات السرية اليت تدعي أهنا نقلتها إىل أخيها، أو شرح كيفية               
مكتب املقرر على الرغم من انقطاع االتصال بينـهما لعـدة           علم أخيها بعملها اجلديد يف      

__________ 

 .ةمل حتدد صاحبة الشكوى تاريخ هذه املكاملة اهلاتفي  )ب (
 .مل حتدد صاحبة الشكوى مضمون هذه املعلومات  )ج (
تقوم وكالة االستخبارات الوطنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مبهام االستخبارات يف كل من الـداخل                 )د (

 .واخلارج
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 املكتب االحتادي أن الوضع يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، الـيت            ىوأخرياً، رأ . سنوات
تشهد حرباً أهلية وال تعاين من العنف يف مجيع أرجاء البلد، ال يربر القول بإهنا معرضـة                  ال

من القانون االحتادي السويسري بـشأن    ) أ(١٤ املادة    من ٤للخطر باملفهوم الوارد يف الفقرة      
  .إقامة واستيطان األجانب

، طعنت صاحبة الشكوى يف هذا القرار أمـام احملكمـة           ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٤ويف    ٦-٢
يوليه، قدمت صاحبة الشكوى نسخة من مقـال نـشر يف           / متوز ٢٦ويف  . اإلدارية االحتادية 

 الكونغولية اليت تـصدر مـرتني       المانشيتحيفة   من ص  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٨ عدد
باالجتار باملعلومات  "أسبوعياً يفيد بأن الشرطة السياسية تبحث عن صاحبة الشكوى الهتامها           

يف  وتستند صاحبة الشكوى إىل هذا املقال لتأكيد أن خوفها مـن االضـطهاد            ". والتجسس
(املستقبل كان حقيقياً  

 ه

ت احملكمة اإلداريـة االحتاديـة   ، رفض٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦ويف  . )ه
وخلص حكـم   . الطعن وأصبح القرار الصادر برفض اللجوء وترحيل صاحبة الشكوى هنائياً         

احملكمة اإلدارية االحتادية إىل عدم اقتناع احملكمة بعدم قدرة صاحبة الشكوى على تقدمي أي              
أهنا ظلت تنقلـها    أدلة ملموسة على طبيعة ومضمون املعلومات احلساسة والسرية اليت ُزعم           

وأضافت احملكمة أن املالبسات اليت علمت صاحبة البالغ من         . طوال عدة شهور إىل أخويها    
خالهلا أن وكالة االستخبارات الوطنية تشك يف قيامها بنقل معلومات إىل املتمـردين غـري               

طر احملدق  معقولة، وال سيما فيما يتعلق بقيام أحد املوظفني التابعني للوكالة بتحذيرها من اخل            
هبا بدالً من القبض عليها، وبتمكُّن أخويها اللذين كانا يعيشان يف املنفى يف رواندا من اختاذ                
الترتيبات الالزمة إلخراجها من البلد مبثل هذه السرعة مبجرد إجراء اتصال هاتفي ويف أقـل               

 إلمكانيـة   وفيما يتعلق باملقال الصحفي، رأت احملكمة أنه ال حجية له نظراً          . من يوم واحد  
تزوير هذا النوع من النسخ املصورة، وال سيما أن حجم احلروف اليت وردت باملقال خيتلف               

  .عن حجم احلروف الواردة باملقاالت األخرى يف نفس الصفحة من الصحيفة
، أعلنت احملكمة اإلدارية االحتادية رفض التماس       ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ويف    ٧-٢

 من صاحبة الشكوى على أساس أهنا مل تقدم وقائع جديدة أو أدلة حامسـة               إعادة النظر املقدم  
، قدمت صاحبة الشكوى طلباً جديداً إلعادة       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١ويف  . فيما يتعلق باملوضوع  

، وأعلنت احملكمـة    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٥النظر يف قرار احملكمة اإلدارية االحتادية الصادر يف         
  .عدم قبول هذا الطلب لتقدميه بعد األجل احملدد للطعن ٢٠٠٨مارس / آذار١٨ يف

  الشكوى    
تدعي صاحبة الشكوى أهنا ستتعرض يف حالـة عودهتـا إىل مجهوريـة الكونغـو                 ١-٣

وأشارت إىل أهنا كانت منخرطة يف العمل السياسي يف         . الدميقراطية للتعذيب أو سوء املعاملة    
لسياسي واألمين فيه، وأهنـا تركـت البلـد     البلد، وكانت حميطة بأسرار كثرية عن الوضع ا       

__________ 

 .مرفق نسخة من املقال املشار إليه بالشكوى األصلية املقدمة من صاحبة الشكوى  )ه(
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وتوجهت إىل بلد أجنيب لطلب اللجوء، ويعترب ذلك يف نظر السلطات الكونغوليـة مبثابـة               
وتؤكد صاحبة الشكوى أهنا ستتعرض يف حالة عودهتا خلطر جسيم وملموس           . للبلد" خيانة"

  .ألهنا ستخضع، على األرجح، الستجواب واف، وبالتايل، لسوء املعاملة
وتفيد صاحبة الشكوى بأن ما يدعم وجود خطر التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة               ٢-٣

هو حماضر جلسات االستماع، والقرارات الصادرة يف طعوهنا املختلفة، وأدلة اإلثبات املقدمة            
، والشهادة اخلطيـة    ) و(يف إطار اإلجراءات الداخلية، مبا فيها مقال الصحيفة املشار إليه أعاله          

 من السيد لوهولو لونغي، اليت مل يؤخذ هبا، فضالً عن التصريح اخلاص هبـا، الـذي                 املقدمة
  .يثبت أهنا عملت مع اجلمعية الوطنية

وتشري صاحبة الشكوى إىل أسباب حمددة هلروب النساء وطلبهن اللجوء ولكنـها              ٣-٣
  .تقدم ما يؤيد هذه األسباب ال

  للشكوىمالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية     
، أفادت الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى مل تقـدم          ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٧يف    ١-٤

دليالً على احتمال تعرضها بصورة متوقعة وشخصية وحقيقية للتعذيب يف حالة عودهتـا إىل              
. ومل تّدع صاحبة الشكوى تعرضها لسوء املعاملة مـن قبـل          . مجهورية الكونغو الدميقراطية  

لى صحة ما تدعيه بشأن نقل معلومات سرية إىل أخويها املرتبطني حبركـة             تقدم دليالً ع   ومل
وبالتحديد، مل تتمكن صاحبة الشكوى من توضيح كيفية علم أخيهـا بعملـها يف              . التمرد

وعالوة على  . خدمة الربملان، وكيفية حصوله على عنواهنا بعد ما ترك كينشاسا بعدة سنوات           
 الشكوى عملها وأن تتعرض لآلثار الوخيمـة الـيت          ذلك، من غري املعقول أن تترك صاحبة      

ستترتب على ذلك جملرد تلقيها مكاملة هاتفية، وال سيما أن النشاط املزعوم كان منسوباً إىل               
كذلك، مل حتدد صاحبة الشكوى     . الشخص الذي قام بتعيينها يف الوظيفة اليت كانت تشغلها        

 وتناقضت أقواهلا يف هذا الـشأن حيـث         الفترة اليت جرى فيها االتصال بينها وبني أخيها،       
أكدت يف أقواهلا األوىل أنه مل يكن هناك اتصال بينها وبني أخويها منذ اتصاهلما هبا هاتفيـاً                 

 سنة، مث قالت بعد ذلك أهنا كانت تنقل معلومات إليهما عن طريـق  ١٥ عندما كان عمرها  
تقدم بيانات عن املعلومـات     وتشري الدولة الطرف أيضاً إىل أن صاحبة الشكوى مل          . اهلاتف

اليت تدعي أهنا قامت بنقلها وأن التفسري الذي قدمته لذلك وهو خوفها مـن تـذكُّر هـذه           
 .املعلومات ليس مقنعاً

وتشري الدولة الطرف أيضاً إىل وجود تناقضات يف الوقائع اليت أدلت هبـا صـاحبة                 ٢-٤
 مل تقدم صاحبة الشكوى ما يدل فوفقاً للدولة الطرف،. الشكوى مما يدعو إىل عدم تصديقها

على صحة املعلومات اليت قدمتها عن حميطها العائلي، وال تتفق هذه املعلومات مع العالقات              
فليس من املعقول أن جتهل من هم أقارب والديها، واألصـل           . االجتماعية الشائعة يف أفريقيا   

__________ 

 .٦-٢انظر الفقرة   )و(
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وتضيف الدولـة   .  به أخواها  اإلثين لوالدهتا وتاريخ ميالدها بالتقريب، أو املكان الذي يوجد        
الطرف أن املعلومات اليت قدمتها صاحبة الشكوى عن أسباب هروهبا تتناقض مع الواقع العام              

وهكذا، من املستبعد أن خياطر أحـد املـوظفني العـاملني يف وكالـة              . والسلوك املنطقي 
الوضع السائد  االستخبارات الوطنية بتحذيرها بالتحريات اجلارية بشأهنا، وال سيما يف سياق           

ومما يؤكد هذا القول أهنا ذكرت يف بداية األمر أن املوظف           . يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   
وتشري الدولة الطرف إىل أن     . املذكور اتصل هبا هاتفياً مث عادت وأكدت أنه كلمها شخصياً         

صاحبة الشكوى وصفت هروهبا بطريقة سطحية، دون ذكر من قام مبساعدهتا، ومـن قـام            
 من رواندا   القاًوكيف متكن أخواها من تنظيمها انط     بتمويل هذه الرحلة، وكيف متت فعلياً،       

 .يف غضون بضع ساعات

وتفيد الدولة الطرف بأن عدم صحة رواية صاحبة الشكوى تأكدت بنسخة املقال              ٣-٤
الصحفي اليت قدمتها إىل احملكمة، يف مرحلة الطعن، وهو مقال غريب، واضـح التزويـر،               

وهكذا، يفيد املقال بأهنا كان يتعقبها      . اقض مع ادعاءات صاحبة الشكوى يف عدة نقاط       ويتن
ويفيد املقال أيضاً بأن    . كل يوم رجال يرتدون الزي العسكري، وهو أمر مل تذكره من قبل           

ومن ناحية أخرى، قدمت صاحبة الشكوى إىل       . والديها يبحثان عنها يف حني أهنما متوفيان      
 تؤكد صحة هذا املقال بينما حتمل الورقة        المانشيترئيس حترير صحيفة    احملكمة شهادة من    

وتستبعد الدولـة الطـرف أن      .  الماشيت اليت حررت هبا الشهادة امساً آخر للصحيفة وهو       
 .تتضمن ورقة صادرة من وسيلة إعالم مطبوعة مثل هذا اخلطأ اإلمالئي

 منسوبة إىل السيد لوهولـو      خطية" شهادة"وأخرياً، تدعي الدولة الطرف أن تقدمي         ٤-٤
فوفقاً للدولـة   . لونغي، يف مرحلة الطعن، دليل أيضاً على عدم صحة رواية صاحبة الشكوى           

الطرف، من املشكوك فيه أن يقر السيد لوهولو لونغي صراحة مبـسؤوليته عـن تـسرب                
وعالوة على ذلك، ال يعقل أن تصدر هذه الـشهادة مـن ذات             . معلومات هامة من مكتبه   

واسـتناد  .  الذي يكون مستاء من صاحبة الشكوى لقيامها بنقل معلومات سـرية           الشخص
، والذي يعترب مقاال حمرفاً، يلقي بظـالل         المانشيت الشهادة إىل املقال الذي نشر يف صحيفة      
 .من الشك يف عدم مصداقية هذه الشهادة

تأييـدها  وخلصت الدولة الطرف إىل أن إدعاءات صاحبة الشكوى واألدلة املقدمة ل            ٥-٤
تسمح بالقول باحتمال تعرضها بصورة حقيقية وملموسة وشخصية للتعـذيب يف حالـة           ال

  .عودهتا إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية

  تعليقات صاحبة الشكوى على مالحظات الدولة الطرف    
، أكدت صاحبة الشكوى جمدداً النتائج اليت توصـلت         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤يف    ١-٥

وقدمت صاحبة  .  اللجنة عدم األخذ باملالحظات املقدمة من الدولة الطرف        إليها وطلبت إىل  
 إىل ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثـاين ٢٥الشكوى نسخة من أمر الضبط واإلحضار الصادر يف      
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وتؤكد صاحبة الشكوى   . وكالة االستخبارات الوطنية للبحث عنها فوراً يف مدينة كينشاسا        
 بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية ملعاملـة خمالفـة         أن هذا األمر يدل على احتمال تعرضها      

وتربر صاحبة الشكوى هذا االحتمال بالتصرفات اليت قامت هبا قبل          .  من االتفاقية  ٣للمادة  
مغادرة مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف الربملان، وفيما يتعلق باملعلومات الـواردة يف وثـائق              

وتشري صاحبة  .  اللجوء الذي قدمته إىل سويسرا     الدولة احلساسة اليت كانت يف حوزهتا، وطلب      
الشكوى إىل أن الدولة الطرف مل تشكك يف عملها السابق يف برملـان مجهوريـة الكونغـو                 

 علـى   - وتشدد على أمهية شهادة املقرر، السيد لوهولو لونغي، واملقال الصحفي         . الدميقراطية
 األخطـار   ما عنصرين يدالن علـى     بوصفه -الرغم من العيوب الشكلية البسيطة الواردة هبما        

  .اجلسيمة اليت ستتعرض هلا يف حالة عودهتا إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية

  مالحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
، كررت الدولة الطرف مالحظاهتا السابقة وأفادت بـأن         ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢يف    -٦

وتؤكد الدولة الطرف أن أمـر      . مالحظات صاحبة الشكوى ال تنطوي على عناصر جديدة       
الضبط واإلحضار الذي تشري إليه صاحبة الشكوى مزور بوضوح، فمن املستبعد أن يـصدر        

.  بعد مغادرهتا للبلد بنحو أربع سنوات تقريبـاً        ٢٠٠٩يناير  /مثل هذا األمر يف كانون الثاين     
بحـث عنـها يف   وعالوة على ذلك، من غري املعقول أن تصدر السلطات الكونغولية أمراً بال    

  .كينشاسا يف حني أهنا كانت تعلم بأهنا طلبت اللجوء إىل سويسرا

  تعليقات إضافية مقدمة من صاحبة الشكوى    
، أكدت صاحبة الشكوى أن احتجاج الدولـة الطـرف          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٤يف    -٧

 هذا  فقد توافرت يف  . بتزوير أمر الضبط واإلحضار يستند إىل افتراضات تفتقر إىل املوضوعية         
وأكدت أهنا حصلت على نسخة من هذا       . األمر مجيع الشروط الشكلية واملوضوعية املطلوبة     

األمر بواسطة أحد املعارف الذين ال تزال على اتصال هبم وأنه حييطهـا علمـاً باسـتمرار                 
  .باملخاطر اليت ستتعرض هلا يف حالة عودهتا

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

   املقبوليةالنظر يف    
تبت  على جلنة مناهضة التعذيب أن       يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            -٨
، وفقـاً   تأكدت اللجنة قد  و.  من االتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال      في
ث وال جيري حبثها     مل تبح  نفسها من أن املسألة      من االتفاقية،  ٢٢من املادة   ) أ(٥تقتضيه الفقرة    ملا

 وتالحظ اللجنة أيضاً أن     .أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية         يف إطار   
مجيع سبل االنتصاف الداخلية قد استنفدت، وأن الدولة الطـرف مل تعتـرض علـى مقبوليـة                 

  .وضوعيةوعليه، خلصت اللجنة إىل مقبولية البالغ وشرعت يف النظر يف أسسه امل. الشكوى
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  النظر يف األسس املوضوعية    
جيب على اللجنة أن ُتحدِّد ما إذا كان ترحيل صاحبة الشكوى إىل مجهورية الكونغو   ١-٩

 من االتفاقية بعدم ٣ من املادة    ١الدميقراطية ميثل انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب الفقرة         
أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقـاد      طرد شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا توافرت لديها           

  .بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب
منـط  وعند القيام بذلك، ينبغي أن تراعي اللجنة مجيع العناصر، مبا يف ذلك وجود                ٢-٩

 يف البلد الذي يـراد      اإلنسانأو اجلماعية حلقوق     أو الصارخة    الفادحة من االنتهاكات    ثابت
لك، ينبغي أن حتدد اللجنة أيضاً ما إذا كانت صـاحبة           ومع ذ . ترحيل صاحبة الشكوى إليه   

 ثابـت منط  وتؤكد اللجنة جمدداً أن وجود      . الشكوى معرضة شخصياً للتعذيب يف هذا البلد      
 يف هذا البلد لـيس      اإلنسانأو الواسعة النطاق حلقوق      أو الصارخة    الفادحةمن االنتهاكات   

ذيب عند عودته إىل هذا البلـد، ويلـزم   سبباً كافياً للقول بأن الشخص سيكون معرضاً للتع      
وبـالعكس،  . وجود عناصر إضافية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون معرضاً شخصياً للتعذيب          

أو اجلماعيـة    أو الصارخة    الفادحة من االنتهاكات    ثابتمنط  ميكن القول بأن عدم وجود       ال
لتعـذيب بـسبب     يف هذا البلد دليل على أن الشخص لن يكون معرضـاً ل            اإلنسانحلقوق  

  .الظروف اخلاصة هلذا الشخص
 من االتفاقية وتؤكد جمدداً أنـه       ٣وتشري اللجنة إىل تعليقها العام بشأن تطبيق املادة           ٣-٩
غري أنه ال يتحتم    . أو الشك االفتراض  ب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز جمرد          جي"

، وينبغي أن يكـون اخلطـر       ) ز(""مدى احتمال وقوعه  "أن يكون هذا اخلطر موافقاً الختبار       
ويف هذا الصدد، خلصت اللجنة يف قرارات سابقة إىل أن خطر التعـذيب             . شخصياً وحمدقاً 

وتشري اللجنة أيضاً إىل أهنا ينبغي أن تعطـي،  . )  ح("ينبغي أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  
لمعلومات الوقائعية الـيت     من االتفاقية، وزناً كبرياً ل     ٣لدى ممارسة اختصاصها عمالً باملادة      
  .توفرها أجهزة الدولة الطرف املعنية

وتدرك اللجنة حالة حقوق اإلنسان السائدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               ٤-٩
واالنتهاكات العديدة اليت ال يزال يشار إليها يف التقارير الواردة عن هذا البلد ومـن بينـها                 

بيد أن اللجنة تشري إىل أن هذا الوضع        . ) ط(د املرأة التعذيب، واالحتجاز التعسفي، والعنف ض    
__________ 

 ).، اجمللد الثاينHRI/GEN/1/Rev.9انظر  (٦، املرفق التاسع، الفقرة ١ليق العام رقم التع  )ز(
، )٢٥٨/٢٠٠٤الـبالغ رقـم    (مصطفى دادار ضد كندا  انظر على وجه التحديد قرارات اللجنة يف قضية           )ح(

/ ار أي ٦، املؤرخ   )٢٢٦/٢٠٠٣البالغ رقم    (أ ضد السويد  .ت  ؛ و ٢٠٠٥نوفمرب  /ن الثاين  تشري ٢٣املؤرخ  
 .٢٠١٠مايو / أيار٦، املؤرخ )٣٥٦/٢٠٠٨البالغ رقم  (ضد سويسرا. س.ن؛ و٢٠٠٥مايو 

انظر، يف مجلة أمور، تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وأنـشطة                   )ط(
؛ وتقريـر   (A/HRC/16/27) ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاين  ١٠ املؤرخ املفوضية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    

ـ   بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يفاألمني العام عن    ١٧ة املـؤرخ  مجهورية الكونغـو الدميقراطي
 ؛ واستنتاجات اللجنة بشأن التقرير املقدم مـن مجهوريـة الكونغـو           (S/2011/20) ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية           الدميقراطية مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغري     
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ال يشكل سبباً كافياً يف حد ذاته إلثبات أن صاحبة الشكوى ستكون يف خطـر التعـرض                 
للتعذيب عند عودهتا إىل هذا البلد، ويلزم وجود أسباب أخرى تـدعو إىل االعتقـاد بأهنـا       

  .ستكون معرضة شخصياً هلذا اخلطر
اءات صاحبة الشكوى بأن نقلها معلومات سرية إىل القـوات          وتالحظ اللجنة ادع    ٥-٩

املتمردة يف رواندا عندما كانت تعمل موظفة استقبال يف مكتب مقرر الربملان يف مجهوريـة               
 عن طلبها اللجوء السياسي إىل سويسرا قد يؤدي          فضالً ٢٠٠٤الكونغو الدميقراطية يف عام     

وتالحظ اللجنة أيـضاً أن     .  الكونغو الدميقراطية  إىل إساءة معاملتها عند عودهتا إىل مجهورية      
صاحبة البالغ مل تفد عن تعرضها ألي سوء معاملة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وأن             

  .السلطات الوطنية تشكك يف مصداقية ادعاءات صاحبة الشكوى
 باالستناد   وعلى الرغم من أن اللجنة حتتفظ، وفقاً لتعليقها العام، حبرية تقييم الوقائع             ٦-٩

إىل جمموع املالبسات املتصلة بكل قضية، فإهنا تذكّر بأهنا ليست هيئة قضائية استئنافية، وأنه              
جيب عليها أن تعطي وزناً كبرياً للمعلومات الوقائعية اليت توفرها أجهزة الدولـة الطـرف               

هزة املختلفة  ويف القضية قيد البحث، تعطي اللجنة الوزن الالزم الستنتاجات األج         . ) ي(املعنية
للدولة الطرف، اليت نظرت يف الوقائع واألدلة املقدمة من صاحبة الـشكوى يف إجـراءات               

وتستند هذه االستنتاجات إىل عدم االتـساق       . اللجوء، وخلصت إىل أهنا تفتقر إىل املصداقية      
 إىل والتناقضات يف روايتها، وال سيما فيما يتعلق باملعلومات السرية اليت تدعي أهنـا نقلتـها   

قوات املتمردين يف رواندا، واتصاهلا بأخويها، والتحذير الذي تلقته من أحد املوظفني التابعني             
وتستند . لوكالة االستخبارات الوطنية، وهروهبا من البلد، والتفاصيل املتعلقة مبحيطها العائلي         

، ) ك(ليه أعاله  مثل املقال الصحفي املشار إ     -هذه االستنتاجات أيضاً إىل استخدام أدلة مزورة        
وأولت اللجنـة   . لوهولو لونغي، مقرر الربملان الكونغويل     والشهادة اخلطية املنسوبة إىل السيد    

االعتبار الالزم لتعليقات صاحبة الشكوى ولكنها ترى مع ذلك أن ادعاءاهتا ليست مؤيـدة              
  .ظاهتابأدلة كافية لتوضيح أو إبطال التناقضات اليت أشارت إليها الدولة الطرف يف مالح

__________ 

؛ واملالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بـشأن         (CAT/C/DRC/CO/1/CRP.1(2006))املهينة   أو
التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية                  

(CCPR/C/COD//CO/3(2006)) التقرير املوحد لسبعة إجـراءات     : املساعدة التقنية وبناء القدرات   "؛ وتقرير
خاصة مواضيعية بشأن املساعدة التقنية املقدمة إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية والنظـر بـصورة               

 .(A/HRC/10/59)" عاجلة يف األوضاع السائدة يف شرق البلد
وانظر أيضاً، يف مجلة أمور، قـرار اللجنـة يف          . ٩املرجع السابق، الفقرة    ،  ١انظر التعليق العام للجنة رقم        )ي(

 .٨-٧، الفقرة ٢٠١٠مايو / أيار٦، املؤرخ )٣٥٦/٢٠٠٨البالغ رقم  (ضد سويسرا. س.ن قضية
 حروفاً  ."ل. السيدة إ ] أي تتعقب [الشرطة السياسية تبحث عن     "يتضمن هذا املقال، املرفق بامللف واملعنون         )ك(

 ٢٨(بصحيفة المانـشيت    " االقتصاد واجملتمع "جمها بوضوح عن حجم بقية احلروف يف صفحة         خيتلف ح 
والحظت اللجنة أيضاً أن عنوان الشهادة املقدمة لتأكيد صحة هـذا املقـال             ). ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 

 ").المانشيت"بدالً من " الماشيت("تتضمن خطأً إمالئياً فادحاً 
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ويف ضوء ما سلف، فإن اللجنة غري مقتنعة بأن الوقائع، على حنو ما ُعرضت جمتمعة،          ٧-٩
كافية الستنتاج أن صاحبة الشكوى ستواجه خطر التعّرض للتعذيب بصورة متوقعة وحقيقية            

 ٣ على النحـو الـوارد يف املـادة          وشخصية إذا أُعيدت إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية      
  .ةاالتفاقي من
 مـن اتفاقيـة     ٢٢ من املادة    ٧وإن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل مبوجب الفقرة           -١٠

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ترى              
أن ترحيل صاحبة الشكوى إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية لن يشكل انتهاكاً من جانـب              

  . من االتفاقية٣رف للمادة الدولة الط
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  سليوسار ضد أوكرانيا: ٣٥٣/٢٠٠٨البالغ رقم     
  )ال ميثله حمام(دميترو سليوسار       :املقدم من

  صاحب الشكوى   :الشخص املدعى أنه ضحية
  أوكرانيا      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٨يوليه / متوز٢٨    :تاريخ تقدمي الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     تعذيبإن جلنة مناهضة ال     

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٤ يف وقد اجتمعت  
، اليت قّدمها دميترو سليوسار     ٣٥٣/٢٠٠٨من النظر يف الشكوى رقم      وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ٢٢التعذيب مبوجب املادة    إىل جلنة مناهضة    
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى وحماميـه         وقد أخذت يف اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
صاحب الشكوى هـو السيد دميترو سليوسار، وهو مواطـن أوكراين مولود يف             -١

، ٢ مـن املـادة     ١ويدعي صاحب الشكوى أنه وقـع ضحية النتهاك الفقرة         . ١٩٨١عام  
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو               ١٢واملادة  
  .وال ميثل صاحب الشكوى حمام. سانية أو املهينةالالإن

  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
. ، اختفى والد صاحب الشكوى يف ظروف غامـضة        ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٧يف    ١-٢

أنه ترك  ويزعم أن والده كان قد كتب وصيته قبل يومني من اختفائه، وهي وصية جاء فيها                
، توجه صاحب الشكوى ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٨ويف . سليوسارمجيع أمالكه ألخيه، يوري 

مبعية والدته إىل الشرطة وإىل غريها من وكاالت إنفاذ القانون لإلبالغ عن اختفاء أبيه، ومع               
وعوضاً عن ذلك فتحت قضية جنائية      . ذلك، مل ُتتخذ أية إجراءات للتحقيق يف أمر اختفائه        

  .تتعلق مبقتله
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ي سليوسار قد عرقل التحقيق يف القضية بتقدمي        ويدعي صاحب الشكوى أن عمه يور       ٢-٢
  .إفادات كاذبة وحتريض آخرين على تقدمي إفادات كاذبة ضد صاحب الشكوى ووالدته

 قام ثالثة رجال حيملون بطاقات للشرطة بالقبض علـى     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٧ويف    ٣-٢
. لوميانـسكي وهو يف طريقه إىل عمله واقتادوه إىل مركز شرطة منطقة سو          صاحب الشكوى   

وهو يدعي أهنم قدموا تقريراً يتهمونه فيه بارتكاب خمالفة إدارية لكونه استخدم عبارات غـري               
ويف . ويزعم صاحب الشكوى أن تلك االهتامـات كاذبـة        . الئقة على الرغم من حتذيراهتم له     

. ياماليوم نفسه، اقتيد إىل حمكمة منطقة سفياتوشينسكي اليت حكمت عليه بالسجن ملدة سبعة أ             
  .ويزعم صاحب الشكوى أنه مل حيصل على مساعدة قضائية أثناء وجوده يف االحتجاز اإلداري

ويدفع صاحب الشكوى بأن القبض عليه قد صدر يف الواقع بأمر من مكتب املدعي                ٤-٢
ويزعم صاحب الشكوى أنه احتجز يف البداية يف        . العام الذي كان حيقق أيضاً يف مقتل والده       

 املؤقت بكييف، وبعد مرور يومني أو ثالثة أيـام، ُنقـل إىل إدارة شـرطة                مركز االحتجاز 
وتعرض لضرب مربح واحتجـز يف      . سولوميانسكي حيث خضع للتعذيب البدين والنفسي     

ومل يسمح له بالنوم أو باألكل وكـان يتلقـى   .  درجات مئوية  ٤زنزانة تبلغ درجة حرارهتا     
 ٢٤ويف . اء إن مل يعترف بأنـه قتـل والـده   هتديدات بأن زوجته ووالدته ستتعرضان لإليذ    

، احُتجز مرة أخرى بأمر من مكتب املدعي العام الهتامـه بقتـل أبيـه      ٢٠٠٦فرباير  /شباط
وقد تدهورت حالته الصحية بدرجة كبرية وأظهر التشخيص        . ) أ(وتعرض من جديد للتعذيب   

  . ضغط الدماملرضي أنه مصاب باضطراب يف القلب واألوعية الدموية ناجم عن ارتفاع
وطعن صاحب الشكوى يف القرار الصادر عن حمكمـة منطقـة سفياتوشينـسكي              ٥-٢

 / نيـسان  ٤حمكمة االستئناف بكييف، فألغت القرار وأحالت القضية إلعادة النظر يف            أمام
، أكد قاض آخر يف حمكمـة منطقـة         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ويف  . ٢٠٠٦أبريل  

  .قد ارتكب خمالفة إداريةسفياتوشينسكي أن صاحب الشكوى 
وقدم صاحب الشكوى طعناً آخر إىل حمكمة االستئناف بكييف ضد القرار الثـاين               ٦-٢

 ألغـت   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ويف  . الصادر عن حمكمة منطقة سفياتوشينسكي    
حمكمة االستئناف بكييف مرة أخرى قرار حمكمة منطقة سفياتوشينسكي وأحالـت إليهـا             

، قرر قاض ثالث من حمكمة منطقة       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٤ويف  . عيد النظر فيها  القضية لكي ت  
سفياتوشينسكي أن صاحب الشكوى ارتكب خمالفة إدارية، وأغلق ملف القضية مرة أخرى            

ورفض الطعن الثالث الذي قدمه صاحب الـشكوى إىل         . بسبب الفترة الزمنية اليت انقضت    
 كـانون  ٢٦العليا هـي األخـرى طعنـه يف      ورفضت احملكمة   . حمكمة االستئناف بكييف  

  .٢٠٠٧ديسمرب /األول

__________ 

 .٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧أفرج عن صاحب الشكوى يف   )أ (
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ويدفع صاحب الشكوى بأن ادعاءاته املتعلقة بالتعرض للتعذيب مدعمة بتقرير الطب   ٧-٢
، رفع شكوى إىل مكتب املدعي العام بـشأن تعرضـه           ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢ويف  . الشرعي

ا إىل حمكمة منطقة سولوميانـسكي   وُرفضت الدعوى اليت رفعه   . للتعذيب فلم يعر باالً لشكواه    
وطعن صاحب الـشكوى    . بشأن عدم حتقيق مكتب املدعي العام يف ادعاءات تعرضه للتعذيب         

يف قرار حمكمة منطقة سولوميانسكي أمام حمكمة االستئناف بكييف اليت ألغت قـرار حمكمـة            
دعي العام يف   وأقرت احملكمة على حنو خاص مبسألة عدم حتقيق مكتب امل         . املنطقة بشكل جزئي  

ولذلك، خلـص   . ادعاءات صاحب الشكوى لكنها مل تلزم املكتب بإجراء حتقيقات يف األمر          
  .صاحب الشكوى إىل أن أياً من سبل االنتصاف احمللية لن يكون فّعاالً، كما أهنا غري متاحة

  الشكوى    
يدعي صاحب الشكوى أنه احتجز بصورة غري شرعية وتعرض لتعذيب شديد ممـا               -٣

  . من االتفاقية١٢ وللمادة ٢ من املادة ١ انتهاكاً للفقرة يشكل

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
، دفعت الدولة الطرف بأن مكتب املدعي العـام         ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤يف    ١-٤

 والـد    بـشأن أسـر    ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٠يف منطقة سولوميانسكي قد فتح قضية جنائية يف         
 ١٤٦ من املادة    ١صاحب الشكوى السيد سليوسار سريغي بصورة غري شرعية مبوجب اجلزء           

 التحقيـق   ، شرع مكتب املدعي العام نفسه أثناء      ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٩ويف  . من القانون اجلنائي  
يف هذه القضيه اجلنائية يف حتقيق جنائي مع صاحب الشكوى ووالدته مبوجب املادة نفـسها               

ويف ذاك اليوم، احُتجز كل من صاحب الشكوى ووالدته ملدة عـشرة            .  اجلنائي من القانوين 
، أفرج عنهما بشرط    ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٨ويف  . أيام بقرار من حمكمة مدينة سولوميانسكي     

ونظراً إىل تعذر إثبات تورط صاحب الشكوى ووالدته يف القضية، فإن           . عدم مغادرهتما البلد  
  .٢٠٠٣يوليه /متوز ٢١ملف القضية قد أغلق يف 

، احتجزت الشرطة صاحب الشكوى بسبب أفعـال        ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٧ويف    ٢-٤
ويف اليوم نفسه نظرت حمكمة منطقة سفياتوشينسكي يف القضية وحكمـت           . شغب بسيطة 

  . من القانون اإلداري١٧٣على صاحب الشكوى باحلبس ملدة سبعة أيام مبوجب املادة 
، احُتجز صـاحب    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٤حتجاز يف   وبعد إطالق سراحه من اال      ٣-٤

 ٢٧ويف  . الشكوى من جديد، غري أن التهمة اليت وجهت إليه هذه املرة هي قتـل والـده               
، طلب صاحب الـشكوى   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٨ويف  . ، أخلي سبيله  ٢٠٠٦فرباير  /شباط

 وقدم شـكوى إىل مكتـب     . توقيع فحص طيب عليه، كشف عن تعرضه إلصابات خفيفة        
 أيدي ضباط الشرطة يف املرتني اللـتني        علىاملدعي العام عن تعرضه للضغط البدين والنفسي        

بيد أن التحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية ومكتب املدعي العـام مل يؤكـد     . احتجز فيهما 
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وخلصت احملكمة العليا إىل أن احتجاز صاحب الشكوى فيما يتعلق بأفعال           . تلك االدعاءات 
  .وقررت تأييد قرار حمكمة منطقة سفياتوشينسكيالشغب مشروع 

وتدفع الدولة الطرف بأنه نتيجة اللتماسات الطعن اليت قدمها صاحب الـشكوى،              ٤-٤
وقـام  . فإن قرار احتجازه قد خضع للمراجعة مرات عديدة من قبل احملكمة األدىن درجـة             

ـ    يفصاحب الشكوى أيضاً برفع شكوى إىل مكتب املدعي العام           شأن تعرضـه    املنطقـة ب
 فتح قضية جنائية ضد     ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٦للتعذيب غري أن مكتب املدعي العام رفض يف         

وقد طعن صاحب الشكوى يف هذا القرار أمام مكتب املدعي العام األعلـى             . ضباط الشرطة 
ومل ُيبت يف الطعن بعُد، وال يكون صاحب الشكوى قـد اسـتنفد بـذلك سـبل               . درجة

  .االنتصاف احمللية

 عليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبوليةت    

، كرر صاحب الشكوى الوقائع اليت عرضها منذ        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٩يف    -٥
. رسالته األوىل وادعى أنه استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة فيما يتعلق باحتجـازه             

صادرة عن حماكم أوكرانية تتضمن مجيعها      ويدعي صاحب الشكوى أن هناك سبعة قرارات        
وبعد مرور أربعة أشهر على الشكوى األوىل اليت قدمها بـشأن تعرضـه             . رفضاً الدعاءاته 

 املدعي العام يف منطقـة سولوميانـسكي بكييـف يف           مكتبللتعذيب، أحيلت قضيته إىل     
حب وطعـن صـا  . ، فرفض املكتب فتح قضية جنائية ضد ضباط الشرطة      ٢٠٠٦يوليه  /متوز

 لكنه مل يستلم أي رد ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٦الشكوى يف قرار مكتب املدعي العام بكييف يف 
وبناء على ذلك، فإنه يدعي أن فترة استنفاد سبل االنتصاف استغرقت وقتاً            . منذ ذلك الوقت  

طويالً جتاوز احلد املعقول وال ميكن أن تشكل سبيل انتصاف فعاالً ألهنا ستؤدي إىل إعـادة                
  . ة إىل مكتب املدعي العامالقضي

  مالحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف
، دفعت الدولة الطرف بأنه ال توجد صلة بني الوقـائع           ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠يف    ١-٦

 وتقرير العيادة الطبية الصادر ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨املثبتة يف الفحص الطيب الذي أجري يف   
 واحتمال ممارسة التعذيب ضـد صـاحب        ٢٠٠٦ مايو/ أيار ٤عن وزارة الداخلية واملؤرخ     

. وتؤكد شهادات الشهود والضحية إدانتـه فيمـا يتعلـق باملخالفـة اإلداريـة             . الشكوى
يستخدم صاحب الشكوى حقه الدستوري يف رفع شكوى أمام احملكمة بشأن استخدام             ومل

  .الشرطة للتعذيب
ع احمللي املتعلق بإجراء    ، أفادت الدولة الطرف عن التشري     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧ويف    ٢-٦

  .الطعن الذي حيدد مهلة من سبعة أيام للطعن يف قرار مكتب املدعي العام



A/67/44 

GE.12-44490 476 

  تعليقات إضافية قدمها صاحب الشكوى    
، اعترض صاحب الشكوى علـى مالحظـات الدولـة          ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١يف    ١-٧

ارة شـرطة   وذكر أن الشهود الذين أشارت إليهم الدولة الطرف هم ضـباط يف إد            . الطرف
سولوميانسكي تصرفوا بأوامر من مكتب املدعي العام بكييف الذي كان حيقـق يف مقتـل               

ويؤكد صاحب الشكوى من جديد أنه بعد مرور سبعة أيام على احتجازه بـسبب              . والده
املخالفة اإلدارية، وقبل أن يغادر مبىن إدارة شرطة سولوميانسكي، احُتجـز مـرة أخـرى               

ويدعي أن ضباط الشرطة كانوا يف منطقته حيققون يف قضية          . ل والده  ساعة بتهمة قت   ٧٢ ملدة
ويزعم أنه لو احُتجز جملرد ارتكابه خمالفـة إداريـة كمـا         . والده وتلقوا تعليمات باحتجازه   

ذكرت الدولة الطرف لكان من األوىل احتجازه يف مركز االحتجاز املؤقت بكييف ال إحالته              
  .إىل إدارة شرطة سولوميانسكي

ويدعي صاحب الشكوى أن هناك أوجه عدم اتساق وأكاذيب أخرى كـثرية يف               ٢-٧
وهي أقوال مل جتر احملكمة ) يف جرمية أفعال الشغب" الضحية("أقوال ضباط الشرطة ومعاوهنم 
  .حتقيقاً وافياً للتأكد من صحتها

ويدفع صاحب الشكوى بأنه وفقاً للتقرير الطيب فإن إصـاباته حـدثت يف أثنـاء                 ٣-٧
أنه مصاب   تشخيصونتيجة لذلك، كان عليه الذهاب إىل املستشفى حيث أظهر ال         . جازهاحت

على النحـو املـبني يف      باضطراب يف القلب واألوعية الدموية ناجم عن ارتفاع ضغط الدم           
وأخرياً يكرر صاحب الشكوى مالحظاته السابقة بشأن       . ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤التقرير املؤرخ   

  .ا يتعلق بادعاءاته املتعلقة بالتعذيباستنفاد سبل االنتصاف فيم
، أكد صاحب الشكوى مرة أخرى أن مكتب املدعي العام ٢٠٠٩يوليه / متوز٦ويف   ٤-٧

 مبوجب القانون أن يرسـل      عليهبكييف مل يتخذ أي قرار يف قضيته على الرغم من أنه كان             
ة يف قرار مكتب    ويدفع صاحب الشكوى بأنه مل يطعن أمام احملكم       . رّده يف غضون ثالثة أيام    

املدعي العام يف املنطقة املتعلق بعدم فتح قضية جنائية، ألنه قدم الطعن إىل مكتب املدعي العام            
  .األعلى درجة وال ميكن لطعنه أن يكون موضع نظر هيئيت استعراض يف آن معاً

، دفع صاحب الشكوى بأن طعونه األخـرى  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول  ٢٦ويف    ٥-٧
 إىل مكتب املدعي العام ومكتب املدعي العام يف كييف        ٢٠١١ و ٢٠١٠يف عامي   اليت قدمها   
  .قد رفضت

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
ما إذا كانت تبت فيلجنة أن ال على   يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-٨

  .  من االتفاقية٢٢ مبوجب املادة الشكوى مقبولة أم ال
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تالحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يستنفد سبل االنتصاف              ٢-٨
وقد اعترض صـاحب    . بكييفاحمللية ألن شكواه ال تزال قيد النظر يف مكتب املدعي العام            

الشكوى على االدعاء مشرياً إىل أن طعنه ظل معلقاً لسنوات عديدة، ولذلك فإن اإلجـراء               
وتشري اللجنة إىل أنه يتعني على الدول األطراف أن         .  وقتاً طويالً جتاوز احلد املعقول     استغرق

جتري حتقيقاً سريعاً ونزيهاً إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن فعالً مـن                
وترى اللجنة أنه قد انقضى وقت طويل منذ تقـدمي صـاحب            . أفعال التعذيب قد ارتكب   

يف ظل هذه الظروف، ختلص اللجنة إىل أن استنفاد سبل االنتصاف احمللية            و. الشكوى لطعنه 
مـن  ) ب(٥وأن الشروط الـواردة يف الفقـرة        قد استغرق وقتاً طويالً جتاوز احلد املعقول        

  . من االتفاقية ال متنعها من النظر يف البالغ٢٢ املادة
  . مقبولية البالغ املقبولية األخرى، تعلن اللجنةشروطوبالنظر إىل استيفاء   ٣-٨

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا الطرفان وفقـاً                 ١-٩

  . من االتفاقية٢٢ من املادة ٤للفقرة 
 مـن   ٢ مـن املـادة      ١ الشكوى يدعي انتهاك الفقرة      صاحبوتالحظ اللجنة أن      ٢-٩

. ولة الطرف مل تؤد واجبها يف منع أفعال التعذيب واملعاقبة عليها          االتفاقية على أساس أن الد    
وتالحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب الشكوى املتعلقة باملعاملة اليت ُعومل هبا أثناء احتجازه      
وما قدمه من شهادات طبية تصف اإلصابات البدنية اليت تعرض هلا فضالً عن عـدم تـوافر                 

واكتفت الدولة الطرف باإلشارة إىل عدم      . ة االحتجاز اإلداري  الضمانات القانونية أثناء فتر   
 وتقرير العيادة   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٨وجود صلة بني الوقائع املثبتة يف التقرير الطيب املؤرخ          

 واحتمال ممارسة التعذيب ضد     ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤الطبية الصادر عن وزارة الداخلية املؤرخ       
 مفصلة من الدولة الطرف واسـتناداً إىل الوثـائق          ويف غياب توضيحات  . صاحب الشكوى 

املقدمة، فإن اللجنة ختلص إىل أن الوقائع كما هي مقدمة تشكل فعالً من أفعـال التعـذيب            
 من االتفاقية وأن الدولة الطرف مل تؤد واجبـها يف منـع أفعـال               ١باملعىن الوارد يف املادة     

  . من االتفاقية٢ من املادة ١لفقرة التعذيب واملعاقبة عليها وهو ما يشكل انتهاكاً ل
 من االتفاقية، تالحظ اللجنة أنـه       ١٢ املتعلقة بانتهاك املادة     وفيما خيص االدعاءات    ٣-٩

وفقاً لصاحب الشكوى فإن الدولة الطرف مل جتر حتقيقات يف ادعاءات تعرضه للتعذيب أثناء              
ك، ظل طعـن صـاحب   وإضافة إىل ذل. ومل تدحض الدولة الطرف هذا االدعاء     . االحتجاز

الشكوى املتعلق بعدم اختاذ أي إجراء من قبل مكتب املدعي العام يف املنطقة معلقاً لـسنوات          
ويف ظل هذه الظروف، تكـرر اللجنـة أن                   . عديدة على النحو الذي أكدته الدولة الطرف      

إذا ونزيهـة    تشترط على الدولة الطرف أن جتري حتقيقات سريعة          ) ب( من االتفاقية  ١٢املادة  
__________ 

، ١٩٩٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٨، اآلراء املعتمدة يف      ندزييب ضد النمسا   -حليمي  ،  ٨/١٩٩١البالغ رقم     )ب (
 .٥-١٣الفقرة 



A/67/44 

GE.12-44490 478 

 ونظراً .كانت هناك أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن فعالً من أفعال التعذيب قد ارتكب
لعدم توافر أية معلومات أخرى، ترى اللجنة أن الدولة الطرف مل تف بالتزاماهتـا مبوجـب                

  من االتفاقية بـضمان حـق      ١٣ من االتفاقية كما مل تف بالتزامها مبوجب املادة          ١٢ املادة
صاحب الشكوى يف رفع شكوى إىل السلطات املختصة ويف التحقيق يف قضيته على حنـو               

 جبرب صـاحب الـشكوى      ١٤سريع ونزيه من قبل هذه السلطات، وبالتزامها مبوجب املادة          
  .وتعويضه بوصفه ضحية من ضحايا التعذيب

فاقيـة   مـن ات   ٢٢ من املـادة     ٧، إذ تعمل مبوجب الفقرة      التعذيبوإن جلنة مناهضة      ٤-٩
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ترى أن               

  . من االتفاقية١٤ و١٣ و١٢، واملواد ٢ من املادة ١ والفقرة ١الدولة الطرف انتهكت املادة 
لجنـة  من النظام الـداخلي ل    )  سابقاً ١١٢املادة   (١١٨ من املادة    ٥وعمالً بالفقرة     -١٠

(CAT/C/3/Rev.5)           يوماً، عن   ٩٠، فإن اللجنة ترغب يف احلصول على معلومات، يف غضون 
  . اليت اختذهتا الدولة الطرف استجابة هلذا القرارالتدابري
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  ضد سويسرا. ل. ل. ج: ٣٦٤/٢٠٠٨البالغ رقم     
  .ل. ل. ج      :املقدم من  
  . ل.وم. ن. صاحب الشكوى وطفاله أ  :الشخص املدعى أنه ضحية  
  سويسرا      :الدولة الطرف  
تاريخ الرسالة  (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨    :تاريخ تقدمي الشكوى  
  )األوىل          
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠١٢ مايو/ أيار١٨ يف جتمعتوقد ا  
. ل. ل. الـيت قـدمها ج  ، ٣٦٤/٢٠٠٨نظر يف الشكوى رقـم       من ال  فرغتوقد    

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية            ٢٢مبوجب املادة   
  أو الالإنسانية أو املهينة،

حماميـه   و الشكوىاحب   مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا ص       اعتبارها يفوضعت  وقد    
  الدولة الطرف،و

  : مايليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧مبوجب الفقرة قرار     
، .ل. ل.  هو السيد ج   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨املؤرخة  صاحب الشكوى     -١

 .ل.  وم ١٩٩٥املولـود يف عـام      . ن.  وطفاله القاصران أ   ١٩٦٨مايو  / أيار ٢٠املولود يف   
ويقيمـون حاليـاً يف      من مواطين مجهورية الكونغو الدميقراطية     ، وهم ٢٠٠٠ املولود يف عام  

ويؤكد صاحب الشكوى أن ترحيلهم من سويسرا إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية . سويسرا
  . حمام صاحب الشكوىوال ميثل.  من اتفاقية مناهضة التعذيب٣للمادة سيشكل انتهاكاً 

  ) أ(بيان الوقائع    
. ولد صاحب الشكوى يف كينشاسا من أب رواندي توتسي ومـن أم كونغوليـة               ١-٢
، أثناء اهلجوم الذي وقع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية علـى       ١٩٩٨أغسطس  / آب ٢ ويف

أيدي متمردين يتلقون الدعم واملساندة من رواندا، أُفيد بأن صاحب الشكوى تعرض إلساءة             
__________ 

حرصاً على عرض الوقائع عرضاً كامالً ومتسقاً قدر اإلمكان، مت االستناد يف هذا اجلـزء إىل الـشكوى                    )أ (
 .ئق أخرى تظهر يف ملف صاحب الشكوىاألولية وإىل القرارات القضائية وإىل وثا
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الب وسكان احلي الذي كان يقطن فيه وموظفني عموميني         معاملته يف كينشاسا من قبل الط     
  .وأفيد بأن السلطات مل تتمكن من محايته. كونغوليني إىل أن اعُتقل بسبب أصله

 وهو التاريخ الذي ٢٠٠٣يوليه / متوز٢وقد وصل صاحب الشكوى إىل سويسرا يف   ٢-٢
وء الذي قدمه إىل    وادعى صاحب الشكوى أثناء النظر يف طلب اللج       . قدم فيه طلب اللجوء   

 عندما كان   ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠السلطات السويسرية، أنه اعُتقل بتاريخ يقارب       
طالباً يف كلية احلقوق جبامعة كينشاسا على أيدي املوظفني العموميني بسبب أصله الرواندي،             

حد حراسه  واقتيد إىل مقر إقامة لوران ديزيريه كابيال حيث متكن من اهلرب بفضل مساعدة أ             
وادعى صاحب الشكوى أنه متكن بعد ذلك من الفرار إىل بونيـا     . بعد أسبوع من االحتجاز   

، ٢٠٠٣ مايو/ وادعي أن عناصر من ميليشيات الليندو اختطفوه يف األول من أيار          ). إتوري(
وزعم أن عناصـر ميلـشيات   . وأساؤوا معاملته بعد أن اعتقدوا أنه من اهليما بسبب مظهره         

 ٥وأثناء نقلـه يف     . اولت احلصول على أمساء األشخاص الذين يعتزمون مهامجتهم       الليندو ح 
، متكن صاحب الشكوى من الفرار بفضل مساعدة أحد عناصر امليليشيات           ٢٠٠٣مايو  /أيار

وتوجـه  . ، هرب إىل أوغندا على مـنت زورق       ٢٠٠٣مايو  / أيار ٧ويف  . الذي تعّرف عليه  
مث توجـه إىل    . ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ٢٩ روما يف    بالطائرة بعد ذلك إىل كينيا ومنها إىل      

  .  وقدم طلب اللجوء يف اليوم نفسه٢٠٠٣يوليه / متوز٢سويسرا حيث وصل يف 
، رفض املكتب االحتادي للهجرة طلب اللجوء الذي قدمه         ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢ويف    ٣-٢

أجرهتا السفارة  فقد أثبت املكتب االحتادي للهجرة مبساعدة التحقيقات اليت         . صاحب الشكوى 
السويسرية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أن صاحب الشكوى هو من أب رواندي من إثنية              

وإضافة إىل ذلك، مل يكن صاحب الشكوى قادراً علـى          . اهلوتو وليست التوتسي كما يدعي    
يعرف شيئاً عن مـسقط      التحدث بلغة التوتسي، وال يعرف أي تقليد من تقاليد التوتسي، وال          

ويدعي صاحب الشكوى يف شكواه اليت قدمها إىل اللجنة أنه من إثنية التوتسي على              . س أبيه رأ
وعالوة على ذلك، فإن املكتب     . عكس ما جاء يف التحقيقات اليت أجرهتا السلطات السويسرية        

االحتادي للهجرة قد أثبت باالستناد إىل حتقيق املمثلية السويسرية يف كينـشاسا أن صـاحب               
وقد متسك صاحب الشكوى هبذا     . ٢٠٠٣ إىل   ١٩٩٨يقم يف بونيا يف الفترة من       الشكوى مل   

. االدعاء وطلب االستماع إىل شهود من بونيا، غري أن املكتب االحتادي للهجرة رفض طلبـه              
ويف املقابل، أكد املكتب االحتادي للهجرة أن صاحب الشكوى تعرض ملـضايقات يف عـام               

مل تكن شديدة إىل درجة جتعل صاحب الشكوى غـري          ، لكنه رأى أن هذه املضايقات       ١٩٩٨
  .٢٠٠٣قادر على مواصلة حياته يف كينشاسا حىت عام 

، رفضت اللجنة السويسرية للطعون املتعلقة باللجوء واليت ٢٠٠٥يوليه / متوز١١ويف   ٤-٢
حلت حملها فيما بعد احملكمة اإلدارية االحتادية، طعن صاحب الشكوى، وأصـدرت أمـراً              

وقد دفعت اللجنة السويسرية للطعون بأن      . ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٨ن سويسرا يف    بترحيله م 
أصل صاحب الشكوى التوتسي مل يثبت، وبأن ادعاءاته اليت تتعلـق هبروبـه مـرتني مـن           
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ويف املقابل، أقرت اللجنة السويسرية للطعون      . االحتجاز يف كينشاسا وبونيا ال تبدو صحيحة      
 يف كينشاسا، لكن مل يثبت أنه كـان         ١٩٩٨يف عام   بأن صاحب الشكوى واجه صعوبات      

سيتعرض خلطر حقيقي ملموس وحمدق للتعذيب يف حالة إعادتـه إىل مجهوريـة الكونغـو               
  .  من االتفاقية٣الدميقراطية مبوجب املادة 

، قدم طفال صاحب الشكوى طلب جلـوء رفـضه          ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٢ويف    ٥-٢
/  أيلــول٢٤ويف . ٢٠٠٧ديــسمرب /ألول كــانون ا٢٠املكتــب االحتــادي للــهجرة يف 

، رفضت احملكمة اإلدارية االحتادية طعنهما وأصدرت أمـراً بترحيلـهما مـن             ٢٠٠٨ سبتمرب
ويدعى أن الطفلني غـادرا مجهوريـة الكونغـو         . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣سويسرا يف   

/  آب ويف. الدميقراطية بعد تعرضهما للتهديـد واالضـطهاد بـسبب أصـوهلما الروانديـة            
. جمهولة اهلوية أبلغت والدمها بوصوهلما إىل سويسرا      " سيدة بيضاء "، ُزعم أن    ٢٠٠٥ أغسطس

ورأت احملكمة اإلدارية االحتادية أن تصرحيات الطفلني ال تبدو صحيحة، وأثبتت أن أصـلهما              
اإلثين التوتسي ال ميكن أن يكون صحيحاً بسبب الطعن يف صحة هذا األصل اإلثـين نفـسه                 

وإضافة إىل ذلك، أكدت احملكمة اإلدارية االحتادية أن االضطرابات النفسية          .  والدمها خيص فيما
املثبتة يف التقرير الطيب لطفلي صاحب الشكوى ال تشكل عائقاً أمام ترحيلهما ألن العالج متاح              

وخلصت احملكمة اإلدارية االحتادية إىل أن طفلي صاحب الشكوى مل يثبتا أهنمـا    . يف كينشاسا 
  .  سيتعرضان شخصياً خلطر التعذيب يف حالة إعادهتما إىل مجهورية الكونغو الدميقراطيةكانا

  الشكوى    
يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله وطفليه إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               ١-٣

 من اتفاقية مناهضة التعذيب ألن أصوهلم الروانديـة مـن إثنيـة             ٣سيشكل انتهاكاً للمادة    
لالضطهاد على أيدي موظفني عموميني وأفراد مـن اجملتمـع احمللـي            التوتسي ستعرضهم   

  .عودهتم لدى
ويضيف صاحب الشكوى أنه على الرغم من أن هناية احلرب قد أتاحـت إدمـاج               ٢-٣

ومنـذ  . أفراد خمتلف األطراف يف إدارة شؤون الدولة، فإن السالم ال يزال غـري مـستتب              
 شرقي مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       ، ظهرت حركة مترد تدعمها رواندا يف      ٢٠٠٥ عام

بقيادة نكوندا باتوار، وهو توتسي كونغويل، وهتدف هذه احلركة إىل محاية أفراد التوتـسي              
وتعترب وسائط اإلعالم واألوساط املدرسية أن حالـة        . املوجودين يف الكونغو من االضطهاد    

  . سيعدم االستقرار اليت يعيشها البلد بأسره تعزى إىل مجاعة التوت

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية     
، على مقبولية الـبالغ     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٦اعترضت الدولة الطرف، يف       ١-٤

لعدم استنفاده سبل االنتصاف احمللية، حيث إن صاحب الشكوى قدم طلباً بإعادة النظـر يف               
وقد رفض  .  بعد عرض شكواه على اللجنة     ، أي ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨حالته يف   
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/  كـانون األول   ٣٠املكتب االحتادي للهجرة طلب صاحب الشكوى يف قراره الصادر يف           
 بأن  ١٩٩٩مايو  / أيار ١٣وأبلغت الدولة الطرف اللجنة يف رسالة مؤرخة        . ٢٠٠٨ ديسمرب

. ٢٠٠٩ فربايـر /  شـباط  ٤صاحب الشكوى قدم طعنا أمام احملكمة اإلدارية االحتادية يف          
 أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن احملكمة اإلدارية االحتادية قد        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٣ ويف

 برفض ادعاءات صاحب الـشكوى، وأهنـت        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩أصدرت قرارا يف    
  . بذلك سبل االنتصاف احمللية

، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بـشأن األسـس         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٨ويف    ٢-٤
وبعد اإلشارة إىل مراحل إجراء اللجوء املتعلق بصاحب الشكوى وطفليه، توجز           . املوضوعية

الدولة الطرف أسباب طلب إعادة النظر الذي قدمه صاحب الشكوى باألصالة عن نفـسه              
أي بعد عرض الـشكوى علـى        (٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨وبالنيابة عن ولديه يف     

ام السلطات السويسرية بأنه قد أُبلغ بأن زوجته الـيت          ويدعي صاحب الشكوى أم   ). اللجنة
ونتيجة . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١بقيت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية قد توفيت يف         

وإضافة . لذلك، فإنه مل يعد لديه ولدى طفليه أي سند يلجأون إليه يف شبكة املعارف املقربني  
  . تدهورت كما ُزعم منذ اإلعالن عن وفاة والدهتماإىل ذلك، فإن احلالة النفسية للطفلني قد

وعرض صاحب الشكوى على اللجنة شهادة مقدمة من مؤسسة العمل على إعادة              ٣-٤
. تأهيل أطفال الشوارع ومحايتهم وتقارير طبية وإعالناً صادراً عن مجاعة التوتسي يف أوروبا            

 عنصر جديد يتيح التشكيك    بيد أن الدولة الطرف تشري إىل أن صاحب الشكوى مل يقدم أي           
 / حزيـران  ١٧ و ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٤يف قراري احملكمة اإلدارية االحتادية املؤرخني       

ومل يقـدم صـاحب     .  اللذين أصدرهتما يف أعقاب مراجعة مفصلة للقـضية        ٢٠٠٩ يونيه
الشكوى للجنة أية توضيحات عن أوجه التضارب والتناقض اليت أشارت إليها الـسلطات              

  .ة املختصة أثناء اإلجراءالسويسري
 على املعايري اليت حـددهتا  ٣وتشدد الدولة الطرف يف معرض إشارهتا إىل نص املادة          ٤-٤

 وما يليها عن ضرورة وجود خطر ٦سيما يف الفقرات  ، وال) ب(١اللجنة يف تعليقها العام رقم     
على الرغم من   و. شخصي وفعلي وحمدق للتعرض للتعذيب يف حالة اإلعادة إىل البلد األصلي          

 من االتفاقية تنص بالفعل على مراعاة مجيع االعتبارات ذات الصلة،           ٣ من املادة    ٢أن الفقرة   
مبا يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الـصارخة أو اجلماعيـة حلقـوق                 
اإلنسان يف الدولة املعنية، فإن األمر يتعلق بتحديد ما إذا كان الشخص املعـين سـيتعرض                

بيد أنه حسبما أشارت احملكمة اإلدارية االحتادية يف قرارها الصادر          . شخصياً خلطر التعذيب  
، فإن مجهورية الكونغو الدميقراطية ال تعـيش حالـة حـرب            ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤يف  
نزاعات أهلية وال تشهد انتشاراً للعنف على نطاق واسع يف كامل إقليمها إىل درجة تتيح                أو

البداية أن مجيع أصحاب الشكاوى من هذه الدولة معرضون تلقائياً للخطـر            االفتراض منذ   
  .بغض النظر عن ظروف كل قضية

__________ 

 .(A/53/44) ٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم   )ب (
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ووفقاً للمعلومات اليت حصلت عليها السفارة السويسرية يف كينشاسا يف كـانون              ٥-٤
، ال يوجد يف كينشاسا حالياً، وهي املدينة اليت عاش فيهـا صـاحب        ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

فليه قبل مغادرهتا، أية نزاعات بسبب األصل اإلثـين أو حـاالت اضـطهاد       الشكوى مع ط  
وإضافة إىل ذلك، فإن أهل كينشاسا يعتربون احلرب يف شرق البلـد            . جلماعات إثنية معينة  

وعالوة على ذلك، ال يـرى  . نزاعا بني النخبة من مجيع اإلثنيات ألسباب اقتصادية وسياسية    
 الذين يعيش حوايل مائة ألف شخص منهم يف كينـشاسا           أهل كينشاسا أن التوتسي واهلوتو    

ونتيجة لذلك، فإن أصحاب الشكوى لـن يتعرضـوا         . هم املسؤولون عن الرتاع املشار إليه     
  .بسبب انتمائهم اإلثين خلطر حقيقي وحمدق يف حالة ترحيلهم

ي وإضافة إىل ذلك، تشري الدولة الطرف إىل أن االلتماس الذي قدمته مجاعة التوتس              ٦-٤
 ٢٠٠٧نـوفمرب  / تشرين الثاين١٣الكونغولية والذي يدين استمرار خطر اإلبادة اجلماعية يف         

ومع ذلـك،  . واملرفق بالشكوى، مل يعرض على سلطات الدولة الطرف بل على اللجنة فقط       
فإن الدولة الطرف تالحظ أن هذا االلتماس يشري إىل احلالة العامة للتوتـسي يف مجهوريـة                

اطية، وبالتايل فإنه ال خيص صاحب الشكوى وطفليه، وال سيما أن سلطات            الكونغو الدميقر 
  .الدولة الطرف شككت يف أصوهلم التوتسية أثناء إجراء اللجوء

وتضيف الدولة الطرف أن مصداقية صاحب الشكوى وطفليه كانت موضع شكوك             ٧-٤
ابيال واختطافه من أثناء إجراء اللجوء، وال سيما فيما خيص احتجازه يف مقر إقامة جوزيف ك          

وعلى الرغم من أن سلطات الدولة الطرف تعترف بالصعوبات اليت          . قبل ميليشيات يف بونيا   
، فإهنا ال تعتربها شديدة إىل درجة تكفي جلعلـها          ١٩٩٨واجهها صاحب الشكوى يف عام      

يت وإضافة إىل ذلك فإن الفترة الزمنية الفاصلة ال       . تشكل خطر التعرض لالضطهاد يف املستقبل     
 ١٩٩٨انقضت ما بني مواجهة هذه الصعوبات، أي تلك املرتبطة بأصله اإلثـين، يف عـام                

، تستبعد أيـة رابطـة سـببية بـني تلـك الـصعوبات              ٢٠٠٣ورحيله من البلد يف عام      
  . اللجوء وطلب

وعالوة على ذلك، تالحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى وطفليه مل يقـدموا               ٨-٤
  . يدعم طلب جلوئهمدليال على أي نشاط سياسي

وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يثبت قط أنه رواندي من أصل إثـين                 ٩-٤
توتسي، وكل ما فعله هو إنكار نتائج حتقيقات السفارة السويسرية يف هذا اخلصوص دون أن 

وأكـد صـاحب    . يدعم أقواله باألدلة، وردد موقفه أمام اللجنة دون إضافة أية أدلة أخرى           
 ١٩٩٨نوفمرب /أمام السلطات الوطنية أنه كان خمتبئاً يف مكان حمدد يف تشرين الثاين        الشكوى  

بيد أن نتائج حتقيقات    . للهروب من الفظائع اليت كانت ترتكب حبق الروانديني يف كينشاسا         
ولذلك، فإن هـذا    . الدولة الطرف تبني أنه مل ُيستدل على صاحب الشكوى يف هذا العنوان           

وإضافة إىل ذلك، مل يتقدم صاحب الشكوى هبذه احلجـة          . اً من املصداقية  االدعاء يبدو خالي  
وبعد إجراء التحقيقات تبني أيضاً أن صاحب الشكوى مل يذهب قط إىل بونيا،             . إىل اللجنة 

  .وهو أمر زعزع الثقة يف ادعاءاته املتعلقة باختطافه من قبل ميليشيات
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حقيقات أيضاً يف مـصداقيتهما     وفيما يتعلق بطفلي صاحب الشكوى، شككت الت        ١٠-٤
ألنه تبني أن الطفلني مل يتعرضا ألية شتائم أو هتديدات يف املدرسة ويف احلي الـذي كانـا                  
يقطنان فيه، وإمنا كانا يعيشان حياة رغدة على عنواهنما يف كينشاسا الذي أشارا إليه، وكانا               

أشـارت أيـضا   و. على عكس ذلك مندجمني جيداً يف اجملتمع وغري معرضـني ألي خطـر            
السلطات املعنية بطلبات اللجوء إىل أن إفادات الطفلني املتعلقة بظروف مغادرهتما كينشاسا            

اصطحبتهما يف املرحلـة    " سيدة بيضاء "فإن الطفلني يدعيان، يف الواقع، أن       . كانت متضاربة 
أن بيد أن التحقيق كشف عـن       . األوىل بالطائرة إىل جنوب أفريقيا مث بالقطار إىل سويسرا        

وعالوة على ذلك، فـإن     . الطفلني اصطُحبا إىل سويسرا مباشرة دون أن ميرا جبنوب أفريقيا         
مؤسسة العمل على إعادة تأهيل أطفال الشوارع ومحايتهم يف كينشاسا قد أكدت يف مستند              

 ٦مرفق بالشكوى أن طفلي صاحب الشكوى أقاما يف مراكز تابعة هلا يف الفترة املمتدة من                
 وهو تاريخ مغادرهتما مجهورية الكونغو ٢٠٠٥يوليه / متوز٢ إىل ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين 
غري أن الطفلني أوضحا أثناء إجراء اللجوء أهنما كانا مقيمني لدى والـدهتما إىل    . الدميقراطية

  . حني مغادرهتما البلد
وتشكك الدولة الطرف يف صحة أقوال صاحب الشكوى اليت تفيد بأن زوجته قد               ١١-٤
ويف الواقع، مل تقدم إىل سـلطات الدولـة         . يت وأن هذا النبأ هو مصدر طلب املراجعة       توف

الطرف سوى صورة من شهادة الوفاة، ومل يكشف أصحاب الشكوى للسلطات الوطنية عن         
ومل يرغب صاحب الشكوى على وجه      . الظروف احلقيقة اليت حصلوا فيها على هذا املستند       

  .الذي أرسل الفاكس الذي يتضمن نبأ وفاة زوجتهالتحديد يف الكشف عن اسم الشخص 
وفيما خيص احلالة الصحية لصاحب الشكوى وطفليه، تفيد الدولة الطـرف بأهنـا               ١٢-٤
تشكل معياراً لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بوجود خطـر      ال

 الصدد إىل األحكام السابقة     وتشري الدولة الطرف يف هذا    . التعرض للتعذيب يف حالة إبعادهم    
للجنة اليت خلصت فيها إىل أن تدهور احلالة الصحية البدنية أو العقلية لشخص ما من جراء                
اإلبعاد ال ميثل عموماً سبباً كافياً، يف غياب أية عوامل إضافية، لكي يشكل ضرباً من ضروب     

وقد ذكر صاحب الشكوى أمـام      . ) ج( من االتفاقية  ١٦ املادة   املعاملة املهينة مبا ينتهك أحكام    
 ٤غري أن التقريـر الطـيب الـصادر يف          . سلطات الدولة الطرف أنه يعاين من مرض السل       

وإضافة إىل ذلـك، ويف  .  يشري إىل أن العالج الطيب ضد السل قد انتهى     ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
  . األحيانحالة االنتكاس، فإن عالج هذا املرض متوفر يف كينشاسا، بل وُيقدُم جماناً يف بعض

وفيما يتعلق بالطفلني، فإن حالتهما الصحية ال ميكن وصفها بأهنا خطرية إىل درجة               ١٣-٤
تعرضهما للخطر بشكل ملموس إذا ما عادا إىل بلدمها األصلي، حسبما أشـارت احملكمـة               

وليس هناك ما يدل على أهنما      . ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤اإلدارية االحتادية يف قرارها املؤرخ      
__________ 

 تـشرين   ١٦، القرار املعتمـد يف      ٢٢٧/٢٠٠٣، البالغ رقم    ضد السويد . ش. أ. عتذكر الدولة الطرف      )ج (
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
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. جان إىل عالج قوي ال ميكن تقدميه يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف املستقبل القريب             حيتا
ويف حالة عدم كفاية الدعم املايل الذي تقدمه أسرهتما يف كينـشاسا ملواصـلة العالجـات                
املناسبة، فإن صاحب الشكوى ميكن أن يطلب إىل املكتب االحتادي للهجرة املساعدة لـدى         

ا املساعدة الفردية هبدف احلصول على تغطية لنفقات العناية الطبية ملدة زمنية  العودة، وال سيم  
وعلى الرغم من أنه قد تبني أن أسرة صاحب الـشكوى موسـرة، وأن صـاحب                . مالئمة

الشكوى نفسه حاصل على تعليم جامعي، فإن احملكمة اإلدارية االحتادية تعتزم منحه مهلـة              
وأفادت احملكمة اإلدارية االحتادية أيضاً بـأن       .  اجلاري للرحيل تتناسب مع متطلبات العالج    

التصوير السليب حلالته النفسية هو رد فعل يظهر عادة لدى الشخص الـذي ُيـرفض طلبـه              
  .احلصول على اللجوء، وأن ذلك ال يشكل عائقاً جدياً أمام تنفيذ اإلبعاد

 ١٩نة زيـوريخ، املـؤرخ      وفيما يتعلق بتقرير قسم الرعاية النفسية يف املدارس مبدي          ١٤-٤
الشيء على ذلك اجلزء    ، تتحفظ احملكمة اإلدارية االحتادية بعض       ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

الذي يفيد بأن خطر انتحار الطفلني قد يرتفع وأن ما يعانياه أصالً من أعراض              من التشخيص   
لتقرير الطيب من عدة    وخيتلف تاريخ احلالة الوارد يف ا     . بسبب نبأ وفاة والدة الطفلني     قد تفاقم 

نواح عن االستنتاجات الوقائعية الواردة يف القرارات اليت دخلت حيز النفاذ لألمر املقضي به              
يف إجراء اللجوء العادي ويف أحكام الطعن املتعلقة به، وال يسمح التقرير باالستنتاج بأنه قد               

رعايـة النفـسية يف     وفيما خيص الشهادة الطبية خلدمة ال     . أجريت عمليات للتحقق من ذلك    
، واليت عرضـها صـاحب   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠وريخ، املؤرخة ياملدارس التابعة ملدينة ز 

الشكوى على اللجنة، فإهنا ال تتضمن عناصر جديدة بالنسبة إىل الشهادات الـسابقة هلـذه               
يف اخلدمة، وهي شهادات نظرت فيها احملكمة اإلدارية االحتادية على النحو الواجب ووضعتها 

وأخرياً، فإنه يف حال طرد الطفلني      . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧االعتبار يف حكمها الصادر يف      
إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية فإهنما سيطردان مبعية والدمها، وبالتايل فإهنما لن يكونا غري             

  .مصحوبني ومن دون مورد للدعم
تـدعو   وجود أسباب وجيهة     وختلص الدولة الطرف إىل أنه ليس هناك ما يدل على           ١٥-٤

إىل التخوف من تعرض صاحب الشكوى وطفليه بصورة حقيقية وشخصية خلطر التعـذيب             
  .إىل مجهورية الكونغو الدميقراطيةلدى عودهتم 

  معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى    
 أيار مايو ١٧يشري صاحب الشكوى إىل أن سبل االنتصاف احمللية قد اسُتنفدت، يف              ١-٥
، وإىل أنه ال يوجـد بالتـايل أي عـائق حيـول دون إمكانيـة                ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٨و

  .الشكوى قبول
ويشري صاحب الشكوى إىل أنه يف أعقاب رفض طلب اللجوء الذي قدمه، فإنـه                ٢-٥

 مـن   ١٤  من املادة  ٢شرع يف إجراءات طلب تصريح إقامة ألسباب إنسانية مبوجب الفقرة           
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ويوجـه صـاحب    . قوبل هذا الطلب بالرفض هو اآلخـر       وقد. قانون اللجوء السويسري  
الشكوى انتقادات لسياسة اللجوء اليت يتبعها كانتون زيوريخ ألهنا تستهدف، يف نظره، إثناء             

ويستشهد صاحب الشكوى باندماجه    . مجيع طاليب اللجوء عن تسوية إقامتهم تسوية قانونية       
  .صل على عرض عمل وأحلق طفليه باملدرسةاجليد يف اجملتمع حيث إنه يتقن اللغة األملانية وح

وخيشى صاحب الشكوى من أن تؤدي االنتخابات الرئاسية املقـرر إجراؤهـا يف               ٣-٥
، اليت قد تسفر عن إعـادة       ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨مجهورية الكونغو الدميقراطية يف     

أخرى بـني   انتخاب جوزيف كابيال وهو من أصل رواندي، إىل تأجيج حدة التوترات مرة             
اجلماعتني اإلثنيتني مع ما نطوي عليه ذلك من احتماالت التعرض للتعذيب بـل واالعتـداء      

  .على األرواح، وال سيما فيما يتصل به وبطفليه

  ات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف تعليق    
 ادعـاءات   ٢٠١١أغسطس  / آب ١٨يرفض صاحب الشكوى يف تعليقاته املؤرخة         ١-٦

طرف اليت تفيد بأن سكان كينشاسا يعتربون الرتاع الذي يدور يف شرق مجهوريـة              الدولة ال 
ويذّكر صاحب الشكوى بأن اإلثنيات، مثـل       . الكونغو الدميقراطية نزاعاً بني النخب اإلثنية     

وإضافة إىل ذلك، فإن اجملازر اليت تعرض هلا        . إثنية نداد أو باشي أو اهليما ليست لديهم خنب        
  .النساء ليست حكراً على النخب اإلثنيةالسكان واغتصاب 

وفيما يتعلق باألنشطة السياسية اليت يضطلع هبا صاحب الشكوى، فإنه يشري إىل أنه               ٢-٦
وميكن أن يؤكد رئـيس     . كان عضواً نشطاً داخل حتالف الوطنيني من أجل إصالح الكونغو         

مرات علـى   ويضيف صاحب الشكوى أنه حتدث عدة       . هذا التنظيم يف سويسرا مشاركته    
  . راديو تشيوندو الذي يبث عرب اإلنترنت مما ّعرف بنشاطه السياسي يف سويسرا

وفيما يتعلق باستنتاجات السفارة السويسرية اليت تفيـد بالتـشكيك يف أصـوله               ٣-٦
 معظم السكان يف منطقة كينشاسا غري قادرين علـى          التوتسية، يدفع صاحب الشكوى بأن    

، ولذلك فإن العنصر الرئيسي الذي يستندون إليه ببـساطة هـو        التمييز بني اهلوتو والتوتسي   
  .الرواندية اجلنسية

ويدعي صاحب الشكوى أن السلطات السويسرية مل تستفسر قط عن مالبـسات              ٤-٦
وعلى العكس مـن أقـوال      . وفاة زوجته، فموهتا مل يكن ألسباب طبيعية وإمنا ماتت مقتولة         

ض هلا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية كانت أكثـر         الدولة الطرف، فإن التهديدات اليت تعرّ     
  .ألن أي شخص حتدد هويته كرواندي ميكنه أن ميوت ميتة أليمة" مضايقات"من 
ويتطـرق إىل  . ويذكر صاحب الشكوى أيضاً بتشكيك الدولة الطرف يف مصداقيته      ٥-٦

ليت أمضاها بعيداً عن عنوانه يف كينشاسا الذي يؤكده وإىل معرفته بأصوله الرواندية وطفولته ا       
وفيما يتعلق باحتجازه على أيدي امليليشيات، يشري صاحب الشكوى إىل أنه قـد             . كينشاسا

  .احُتجز يف كوخ طيين لعدم وجود سجن لدى امليليشيات
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ويأسف صاحب الشكوى لقلة ثقة السلطات السويسرية يف أقوال طفليه، ويستنكر             ٦-٦
ب الشكوى أن من املتوقع أال يّتذكر األطفال بدقة         ويرى صاح . عدم التحقق من ادعاءاهتما   

بعض التواريخ كتاريخ الدخول إىل مركز مؤسسة إعادة تأهيل أطفال الشوارع ومحايتـهم             
ويف اخلتام، يرفض صاحب الشكوى احلجة اليت ساقتها الدولة الطرف          . وتاريخ اخلروج منه  

ويـشري  . كونغو الدميقراطيـة  بأن طفليه ميكن أن خيضعا لعالج طيب مناسب يف مجهورية ال          
صاحب الشكوى أخرياً إىل أن مرض السل قد انتقل إليه يف ذلك الوقت أثناء احتجازه، وهو                

  . ما يثبت ماضيه العسري يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

   اللجنةاملعروضة علىاملسائل واإلجراءات     

  النظر يف املقبولية    
تبت  على جلنة مناهضة التعذيب أن       يتعني شكوى ما،    قبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف        ١-٧
وقد حتققـت اللجنــة،     .  من االتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال      في

 من االتفاقية، من أن املسألة نفـسها مل ُتبحـث           ٢٢من املادة   ) أ(٥وفقـاً ملا تقتضيـه الفقرة     
  .  إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليةجيري حبثها يف إطار أي إجراء آخر من وال
) ب(٥الفقرة  وتالحظ اللجنة كذلك أن سبل االنتصاف احمللية قد اسُتنفدت مبوجب             ٢-٧

 .فيما يتعلق باالدعاءات الواردة يف البالغ األصـلي املعـروض علـى اللجنـة              ٢٢من املادة   
البداية على مقبولية الـشكوى     الواقع، على الرغم من أن الدولة الطرف قد اعترضت يف            ويف

فإن هذه السبل املتاحة قد استنفدت فيما بعد، وأقـّرت        ،  لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية    
بيد أنه فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى الذي يفيد بأنه          . الدولة الطرف مبقبولية الشكوى   

ا عـّرف بنـشاطه     كان عضواً نشطاً يف حتالف الوطنيني من أجل إصالح الكونغو، وهو م           
السياسي يف سويسرا، تشري اللجنة إىل أن صاحب الشكوى قدمه للمـرة األوىل يف مرحلـة       

ولذلك، فإن اللجنة تالحظ أن الفرصة مل تتح للدولة         . تعليقاته على مالحظات الدولة الطرف    
 الطرف لكي تعلّق على هذا االدعاء الذي مل يذكر أيضاً أمام سلطات القضاء احمللية كعنصر              

وبالنظر إىل  . يعّرض صاحب الشكوى للتعذيب إذا ما عاد إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية          
 ٢٢من املادة   ) ب(٥ما تقدم تعترب اللجنة أن هذا اجلزء من البالغ غري مقبول مبوجب الفقرة              

  . من االتفاقية
لن اللجنة   من االتفاقية، تع   ٣وفيما يتعلق باالدعاءات األخرى املقدمة مبوجب املادة          ٣-٧

  .أهنا مقبولة وتنتقل بالتايل إىل النظر يف األسس املوضوعية للبالغ

  النظر يف األسس املوضوعية    
الطرفان، وفقاً  أتاحها هلا    مجيع املعلومات اليت     يف ضوء البالغ  هذا  نظرت اللجنة يف      ١-٨

  . من االتفاقية٢٢ من املادة ٤ألحكام الفقرة 
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ذا كان طرد صاحب الشكوى وطفليـه إىل مجهوريـة          وعلى اللجنة أن تبت فيما إ       ٢-٨
 من االتفاقية الـيت     ٣الكونغو الدميقراطية يشكل انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة          

تنص على عدم طرد أو إعادة شخص إىل دولة أخرى لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد 
  .بأنه سيتعرض خلطر التعذيب

اءات صاحب الشكوى اليت قدمها باألصالة عن نفسه وبالنيابة عـن           وفيما يتعلق بادع    ٣-٨
، ينبغي أن تراعي اللجنة مجيع العناصر، مبا يف ذلك وجود منط ثابت من              ٣ طفليه مبوجب املادة  
بيد .  يف الدولة اليت سريّحل إليها     حلقوق اإلنسان   أو الصارخة أو اجلماعية    االنتهاكات الفادحة 

ا كان صاحب الشكوى وطفاله سيواجهون شخصياً خطر التّعرض         أن الغرض هو إثبات ما إذ     
منط ثابت من االنتهاكات    ومن مث، فإن وجود     . للتعذيب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أم ال      

 يف البلد ال يشكل يف حد ذاته سـبباً كافيـاً            حلقوق اإلنسان   أو الصارخة أو اجلماعية    الفادحة
ض للتعذيب عند طردهم إىل هذا البلد، بل جيب أن تكـون         إلثبات أهنم سيواجهون خطر التّعر    

  .) د(هناك أسباب إضافية تفيد بأن األشخاص املعنيني سيتعرضون للخطر شخصياً
 يف سـياق    ٣املتعلق بتطبيـق املـادة      ) ١٩٩٦(١وتذّكر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٤-٨

م حمتمل جداً، ولكن جيـب      ، والذي أوضحت فيه أنه ال يلزم إثبات أن اخلطر القائ          ٢٢ املادة
ويف هذا الصدد، أوضحت اللجنة يف قرارات سـابقة أن خطـر            . أن يكون شخصياً وفعلياً   
ر  وفيما خيص عبء اإلثبات، تـذكّ      .)ه ه("متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  "التعذيب ينبغي أن يكون     

رض  جيب تقييم خطر التعّ    ه عموماً تقدمي حجج مقنعة، وأن     شكوىأن على صاحب ال   باللجنة  
  .شكوك وأللتعذيب بناًء على أدلة ال تقتصر على جمرد افتراضات 

ومع  ،) و( حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      اهلشتدرك اللجنة الوضع    و  ٥-٨
 الـيت  دعاءاتالمصداقية احول الحظ الشكوك اليت أعربت عنها الدولة الطرف ت اذلك، فإهن 

__________ 

؛ ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٧يف  قرار املعتمد    ال ،كندا ضد   . أ . ب .س،  ٢٨٢/٢٠٠٥البالغ رقم   انظر    ) د (
؛ ٢٠١٠ نـوفمرب / تشرين الثاين  ١٥ املعتمد يف    قرار ال ،كندا ضد   .إ. ت،  ٣٣٣/٢٠٠٧البالغ رقم   انظر أيضاً   

 .٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين١٢ املعتمد يف قرارال ضد سويسرا،. أ. م. أ، ٣٤٤/٢٠٠٨والبالغ رقم 
 ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٤يف  القرار املعتمد    ضد هولندا، . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢البالغ رقم   ظر  ان  )ه(

 / تشرين الثاين  ١٠ املعتمد يف    قرار ال وآخرون ضد سويسرا،  . أ .أ،  ٢٨٥/٢٠٠٦ البالغ رقم و؛  ٣-٧ الفقرة
 ٣عتمـد يف    ، القرار امل  ضد سويسرا . ن. ت. ر،  ٣٥٠/٢٠٠٨، والبالغ رقم    ٦-٧ الفقرة   ٢٠٠٨نوفمرب  
 .٤-٨، الفقرة ٢٠١١يونيه /حزيران

انظر، يف مجلة أمور، تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وأنشطة                  )و(
تقرير األمني العام عن بعثة منظمـة األمـم         و؛  (A/HRC/16/27) املفوضية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    

 مناهضة التعذيب استنتاجات جلنةو؛ (S/2011/20) قرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   املتحدة لتحقيق االست  
مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       التقرير املقدم من مجهورية الكونغو الدميقراطية مبوجب اتفاقية       بشأن  

الحظـات اخلتاميـة    امل؛ و (CAT/C/DRC/CO/1/CRP.1) املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
 اخلاص بـاحلقوق    الدويلقوق اإلنسان بشأن التقرير املقدم من الدولة الطرف مبوجب العهد            املعنية حب  للجنة

التقرير املوحد لـسبعة    : املساعدة التقنية وبناء القدرات   "وتقرير  ؛  (CCPR/C/COD/CO/3) املدنية والسياسية 
ملقدمة إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية والنظـر        إجراءات خاصة مواضيعية بشأن املساعدة التقنية ا      
 .(A/HRC/10/59)" بصورة عاجلة يف األوضاع السائدة يف شرق البلد
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 ٢٠٠٣ يوليـه / متوز ٢ يف    األول جلوئهمطلب  دمي  منذ تق  شكوى مث طفاله   صاحب ال  قدمها
  . على التوايل٢٠٠٥أغسطس / آب٢٢و
وتالحظ اللجنة لدى تقييم خطر التعذيب يف احلالة قيد النظر، احلجة اليت يسوقها صاحب                ٦-٨

الشكوى بأنه قد تّعرض لسوء املعاملة على أيدي الطالب وسكان احلـي الـذي كـان يقطنـه                  
وتـشري  . ١٩٩٨ لعموميني بسبب أصله الرواندي التوتسي وذلك منذ عام       كينشاسا واملوظفني ا   يف

اللجنة إىل أنه أثناء إجراء اللجوء، أوضح صاحب الشكوى أنه اقتيد إىل مقر إقامة لوران ديزيريـه                 
 حيث متكن من اهلرب بعد أسـبوع مـن          ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠كابيال بتاريخ يقارب    

 على  ٢٠٠٣مايو  / أيار ٥نيا يف شرقي البلد، وأنه تعرض لالختطاف يف         احتجازه، ومن مث فّر إىل بو     
أيدي مليشيات، واحتجز يف كوخ طيين، وأنه متكن من الفرار واهلرب من البلد، وأنـه ذهـب إىل    

. ٢٠٠٣يوليـه   / متوز ٢كينيا ومن مث إىل إيطاليا لينتهي به األمر يف سويسرا حيث طلب اللجوء يف               
 لالضـطهاد  احب الشكوى اليت تفيد بأن طفليه قد تعرضا مهـا أيـضاً        وتشري اللجنة إىل حجة ص    

 /يف متـوز  " امـرأة بيـضاء   "كينشاسا بسبب أصوهلما مما محلهما على مغادرة البلد مبساعدة           يف
وأخرياً، تشري اللجنة إىل    . ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٢ وإىل أهنما قدما طلب جلوء يف        ٢٠٠٥ يوليه

طر تعرضهم لالضطهاد بسبب أصـوهلم الروانديـة        أنه حسبما ذكر صاحب الشكوى، فإن خ      
هو فعلي ألن التوترات اإلثنية يف كينـشاسا ال تـزال           ) سواء أكانوا من اهلوتو أم من التوتسي      (

  .مستمرة وألن االنتخابات الرئاسية املقبلة لن تؤدي إال إىل تأجيجها
لـيت قـدمها صـاحب      وتشري اللجنة إىل احلجة اليت ساقتها الدولة الطرف بأن األدلة ا            ٧-٨

الشكوى لدعم بالغه املعروض على اللجنة ليست ذات طابع يتيح التشكيك يف قرارات سلطات              
وتشري اللجنة إىل حجة الدولة الطـرف       . الدولة الطرف اليت أصدرهتا بعد مراجعة مفصلة للقضية       

كينشاسا، وهـي  اليت تفيد بأن السفارة السويسرية يف كينشاسا أجرت حتقيقاً أظهر أنه ال يوجد يف     
املدينة اليت عاش فيها صاحب الشكوى مع طفليه حىت رحيلهم عن البلد، نزاع على أسـاس إثـين            

اضطهاد جلماعات إثنية معينة، وأن صاحب الشكوى وطفليه هم روانديون من إثنيـة اهلوتـو                أو
  .قية هلاوليس التوتسي، ولذلك فإن ادعاءاهتم اليت تقوم على أساس هذا املنشأ اإلثين ال مصدا

ـ    رىيف ضوء املعلومات املقدمة من الطرفني، ت      و  ٨-٨  مل يثبـت  شكوى اللجنة أن صاحب ال
خطـر  بني  ، و بلدهم األصلي  إىل مغادرة     هو وطفليه  وجود عالقة سببية بني األحداث اليت دفعته      

قـدم  مل ي ،يف واقع األمـر  و.  إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية    يف حالة عودهتم  التعرض للتعذيب   
شكوى إىل اللجنة سوى معلومات مقتضبة جداً عن املعاملة اليت عومل هبا كـضحية،              صاحب ال 

، ومل تتمكن اللجنة مـن تكـوين        ١٩٩٨وال سيما املعاملة اليت عاىن منها يف كينشاسا يف عام           
صورة واضحة الدعاءات صاحب الشكوى وطفليه إال بعد الرجـوع إىل قـرارات الـسلطات        

 ترى اللجنة أن املعلومات اليت تتعلق بالتوترات اإلثنية احملتملة يف البلد األصلي           ويف اخلتام، . الوطنية
  . ومتوقع بالتعرض للتعذيب ي حقيقي وشخصعامة الطابع وال تتيح االستنتاج بوجود خطر
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  الـشكوى  املعلومات املعروضة عليهـا، أن صـاحب  يف ضوء مجيعاللجنة،  رى  وت  ٩-٨
 يواجه خطـراً أو أي طفل من طفليه  ما إذا كان هو نفسهبت يقدم ما يكفي من األدلة ليث      مل

  .بلدهم األصلي إىل طردوالتعرض للتعذيب إذا باشخصياً و اًيحقيقو ومتوقعاً
 مـن اتفاقيـة     ٢٢ من املادة    ٧وإن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل مبوجب الفقرة           -٩

و الالإنسانية أو املهينة، ختلص مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أ    
إىل أن طرد صاحب الشكوى مع طفليه إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية ال يشكل انتـهاكاً          

  . من االتفاقية٣للمادة 
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  *سونكو ضد إسبانيا: ٣٦٨/٢٠٠٨البالغ رقم     
ريفويلتـا  . ألربتـو ج   احملـامي    اثلهمي (فاتو سونكو   :املقدم من

  )لوسريغا
  )متوىف(لودنغ سونكو   : أنه ضحيةىالشخص املدع
  إسبانيا  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٢٣  :تاريخ تقدمي الشكوى
اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  ،و املهينةوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ
  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ يف وقد اجتمعت  
، املقدم إىل جلنة مناهضة التعذيب      ٣٦٨/٢٠٠٨ رقم    من النظر يف البالغ    وقد فرغت   

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية           من اتفاقية  ٢٢مبوجب املادة   
  ،أو الالإنسانية أو املهينة

 مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا كلّ من صاحبة الـشكوى           عتباروقد وضعت يف اال     
  وحماميها والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
.  مواطنة سنغالية تقيم يف إسـبانيا      ، وهي  فاتو سونكو  هي السيدة صاحبة الشكوى     ١-١

 / تـشرين األول   ١٦، مـن مواليـد       سـونكو   شقيقها لودنغ   الشكوى بالنيابة عن   توقدم
 مـن  ١وتشري صاحبة الشكوى إىل أن شقيقها ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة           . ١٩٧٨ أكتوبر
 إسبانيا اإلعالن مبوجـب    وقد أصدرت .  من االتفاقية  ١٦ من املادة    ٢و ١ والفقرتني   ١املادة  
 احملامي  صاحبة الشكوى وميثل  . ١٩٨٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ من االتفاقية يف     ٢٢املادة  

  .ريفويلتا لوسريغا. ألربتو ج

  صاحبة الشكوىها ت كما عرضالوقائع    
 أفارقةحاولت جمموعة من أربعة مهاجرين      ،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦مساء يوم   يف    ١-٢
، دخول مدينة سـبتة املتمتعـة   منهم واحداً سونكوالسيد لودنغ كان ،  ) رجال وامرأة  ةثالث(

وكان مع كل   . زوـم الذايت عن طريق السباحة على امتداد الساحل بني بليونكس وبن          باحلك
__________ 

  .للسيدة فيليس غاير، عضو اللجنة) خالف جزئياًامل(مرفق هبذه الوثيقة نص الرأي الفردي   *  
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 صباحاً، اعترضت   اخلامسة ومخس دقائق   الساعة   ويف. غوص مطاطي وسترة    قارب منهم   فرد
ونقلوا . ىل منت السفينة  إ أحياء   وانُتشلواسفينة تابعة للحرس املدين اإلسباين السباحني األربعة        

 اإلقليمية املغربية، وأجربوا على القفـز يف        املياه، يف   سب من شاطئ باستيون   إىل منطقة بالقر  
املطاطية  املهاجرين  قد ثقبا زوارق احلرس املدين اطبوقبل ذلك، كان ضا   . املياه يف موقع عميق   

  .املرأةباستثناء قارب 
 يطب السباحة ولكـن ضـا     يعرفال  أنه   مردداً السفينة   حباجزعلق السيد سونكو    وَت  ٢-٢
 النجدةواستغاث السيد سونكو طالباً  . يف البحر وقذفاهالسفينة  ترك  ه على   احلرس املدين أجرب  ا
 احلرس املدين يف املياه     يطبقفز أحد ضا  فلوصول إىل الشاطئ،    يف ا كان يواجه صعوبة كبرية     و

 عـضالت  بدأ الضابط يف تـدليك  ،وفور الوصول إىل الشاطئ. ملساعدته وإنقاذه من الغرق  
 ودفن  إلنعاشه السيد سونكو بعد ذلك بقليل، على الرغم من اجلهود اليت بذلت             وتويف. قلبه
  .عالمة يف مقربة سانتا كتاالنياأي  قرب ال حيمليف 
 يف سبتة، أثناء حتقيق     ١ رقم   التحقيق حمكمة   رفضت،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ويف    ٣-٢

أهنا ليست خمتصة   إىل  وصها  وفاة السيد سونكو استناداً إىل خل     املرفوعة بشأن   أويل، الدعوى   
  .املغريبعلى اإلقليم بحث قضية تتعلق بأحداث وقعت ب
، طلبت صاحبة الشكوى أن حيقق أمـني        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٩ و ٤ويف    ٤-٢

أمـني  أحال  ،  ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ويف  . وفاة السيد سونكو  مالبسات  املظامل يف   
 باختاذ  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤أمر يف    الذي   عاماملظامل األحداث إىل علم النائب ال     

  .اخلطوات الالزمة لتحديد وقائع املسألة
السيد داو وهو  اجملموعة، بني أفراد، قدم أحد املهاجرين من ٢٠٠٨مايو / أيار ٩ويف    ٥-٢
 يف  ١ رقـم    التحقيـق  إىل حمكمة    ٢٠٠٧سبتمرب  /تعلق بأحداث أيلول  ت ةخطيإفادة  يه،  رتو

 يف  توريـه وقـال الـسيد     . ١١٣٥/٢٠٠٧يف التحقيق األويل رقم     هذه اإلفادة   رد  تو سبتة،
  :ما يلي إفادته

يرغبـون يف    أهنـم     إىل مل يشريوا يف أي وقت من األوقات      ] املهاجرون"[  
إلـيهم بالفرنـسية،   ]  احلرس املدينابطاض[يتحدث ومل  إسبانيا، إىل اللجوء   التماس

ن اومل يكن هناك سوى ضـابط     . شكالحياوال التواصل معهم بأي شكل من األ       ومل
ـ    . من ضباط احلرس املدين على منت السفينة      فقط    ممـا يقولـه     يءومل يفهما أي ش

  .جادالن؛ وأخرياً توجها إىل شاطئ بليونكستيوبديا وكأهنما املهاجرون 
 ينومل يكونوا بعيد  .  شاطئ بليونكس  بالقرب من وأوقفا الزورق بعد ذلك       

 ثقـب وباستعمال سكني،   . (...)  منه أيضاً  قريبنيا  عن الشاطئ ولكنهم مل يكونو    
، قـارب املـرأة    املهاجرين املطاطية باسـتثناء      زوارقمجيع  ]  احلرس املدين  اطبضا[

 املغاربـة يف    اجلنـود وكانت هناك جمموعة من     . هبم يف املياه، يف موقع عميق      وقذفا
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سنغايل الذي  يف املياه هو الشخص ال    به   يوكان أول من ألق   . الشاطئعلى  انتظارهم  
 ويكرر أنه وكان عصبياً جداً.  للنجاة من الوقوع يف مياه البحر      أمسك جبسر الزورق  

وقـذفاه  على فّك قبضته عن اجلسر       ضباطا احلرس    أرغمه السباحة، ولكن    يعرف ال
 :النجـدة يغرق وظل يصرخ طالباً     كان   الشخص السنغايل    غري أن . (...) يف البحر 

'aide-moi, aide-moi') احلـرس املـدين يف  ضابطيمث قفز أحد ). ، ساعدينساعدين  
وأمسك ضابط احلرس املـدين     .  من الزورق  يتابع املوقف  يف حني ظل اآلخر      البحر

تدليك قلبه وصدره، يف    يف  بالشخص السنغايل وجذبه إىل الشاطئ، حيث بدأ فوراً         
  ". على ظهره على الشاطئحني كان الشخص السنغايل مستلقياً

 مبا يف ذلك     هذه الدعوى،   الشكوى إىل أهنا مل تقدم نسخة من سجل        وتشري صاحبة   ٦-٢
، ألن  ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ يف يف سبتة    ١ رقم   التحقيق حمكمة   أصدرته الذي   احلكم

وال حماميها، وهو أحد أعضاء مكتب املساعدة القضائية يف مكتب الفرع اجلنـويب              أسرهتا ال
وتشري صاحبة الشكوى كـذلك     . اإلجراءاتهبذه  ا  أُخطرللجنة اإلسبانية ملساعدة الالجئني،     

مكتب املساعدة القضائية يف مكتب الفرع اجلنويب للجنة اإلسبانية ملـساعدة           وإىل أن أسرهتا    
  . مكتب النائب العامحركها اليت الدعوى كطرف يف املشاركةالالجئني مل يتمكنا من 

  الشكوى    
 ١ من املادة    ١هاك إسبانيا للفقرة    ية انت حتدفع صاحبة الشكوى بأن شقيقها كان ض        ١-٣

وتدعي صاحبة الشكوى أن السيد سونكو كان       .  من االتفاقية  ١٦ من املادة    ٢ و ١والفقرتني  
 والسلطات اإلسـبانية    ، على منت سفينة احلرس املدين     هدو صع منذ حلظة حتت العلم اإلسباين    

ألشخاص املوجودين  مسؤولة عما حدث على منت هذه السفينة وعن توفري احلماية الواجبة ل           
  .حتت هذا العلم

إىل أن الدولة الطرف، من خالل ضباط الشرطة التابعني هلا، صاحبة الشكوى وتشري    ٢-٣
ومل ميثـل   .  السباحة وبالتايل غـرق    يعرفاستعملت القوة إللقاء الضحية يف البحر، وهو ال         

البت ئة املسؤولة عن    ، وهي اهلي  سبتةأمام قوة شرطة التحقيقات يف      رفاقه   وال   الشخص املتويف 
وتشري صاحبة الشكوى إىل أنه مل يكن  . املسائل املتعلقة باهلجرة، ومل ميثلوا أمام أي حمكمة        يف

حفـظ  يشمل جلسة استماع وقرار يُ    سهناك أي إجراء إداري لرفض الدخول، وهو ما كان          
رس احلدود  حفيه  تنبه  الذي  وقت  الويف  .  مثل هذا القرار   الطعن يف يف ملف القضية وإمكانية     

 وإصدارهماإلسباين  اإلقليم  حماولة أربعة أجانب دخول     إىل  بواسطة كامريات تصوير حراري     
  .يستكملداري لرفض دخوهلم ولكنه مل اإلجراء بدأ حتريك اإل، األمر مبنعهم

على منت السفينة   الذين كانوا متواجدين    وتدفع صاحبة الشكوى بأن إلقاء املهاجرين         ٣-٣
كرامتـهم الشخـصية وتعـرض      ب خملةاملة ال إنسانية ومهينة، وهي جرمية       ميثل مع يف البحر   
 ١٦ من املادة    ١، يف انتهاك للفقرة     )وفاة الضحية بالفعل  كما تدل على ذلك     (للخطر   حياهتم

  .من االتفاقية
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 للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      تانتهاكاإىل وجود   صاحبة الشكوى أيضاً    تشري  و  ٤-٣
وعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل          موجملاملدنية والسياسية   

  .من أشكال االحتجاز أو السجن
يع سبل االنتصاف   أن مج تدعي  ن صاحبة الشكوى    وفيما يتعلق مبقبولية الشكوى، فإ      ٥-٣

لنظر با يف سبتة إىل أهنا غري خمتصة        ١ رقم   التحقيقعندما خلصت حمكمة    استنفدت  القانونية  
 .) أ( الـدعوى  بـرفض  وأصدرت أمراً    ،يف املغرب قيد النظر وقعت    ضية ألن األحداث    يف الق 
  .نفدت سبل االنتصاف احمللية يف إسبانياوبالتايل، اسُت. طعن يف األمر وأصبح هنائياًُي ومل

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية    
 أن  ٢٠٠٩يـر   فربا/ شـباط  ١١تؤكد الدولة الطرف يف مذكرهتا الشفوية املؤرخة          ١-٤

وتشري الدولـة الطـرف إىل أن       . ستنفدالشكوى غري مقبولة ألن سبل االنتصاف احمللية مل تُ        
 وبالتحديـد   سبانية السلطات القضائية اإل   فيها حالياً األحداث املشار إليها يف الشكوى حتقق       

  . يف سبتة١رقم التحقيقات حمكمة 
 وال اللجنة اإلسبانية ملـساعدة       أنه غري صحيح أن ال األسرة       الدولة الطرف  وتضيف  ٢-٤

دائـرة   القانونية اليت شـرعت فيهـا   اإلجراءات كأطراف يف   املشاركةالالجئني مل يستطيعا    
 يف سبتة   ١ رقم   التحقيق، أرسلت حمكمة    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ويف  .  العام االدعاء

 ٥ ويف .شخص املتـويف أقارب المكان تواجد  العليا طلبت فيه حتديد أملريةرسالة إىل حمكمة    
 السيد سـونكو يف   عمومة اءبنأحد أ انكوبا كويل،   ي، أخطر السيد    ٢٠٠٩ يناير/ الثاين كانون
  .اإلجراءات كطرف يف نفسهمل يسجل من أفراد األسرة  اًغري أن أي.  بالدعوى)ريةأمل(فيكار 

ن األحداث ختتلف يف جوانـب      ع صاحبة الشكوى    روايةوتؤكد الدولة الطرف أن       ٣-٤
 الدولة الطرف نسخة من وأرفقت. ساسية معينة عن الوقائع اليت تأكدت منها الدولة الطرف      أ

الـزوارق  ي يشري فيـه إىل أن       ذ العامل يف مقر احلرس املدين يف سبتة، ال        أصدره املقدم  تقرير
كانوا وأن املهاجرين    املطاطية مل تثقب؛ وأن عملية املساعدة واإلنقاذ جرت يف املياه املغربية؛          

؛ وأن ضابط احلرس املـدين قفـز إىل امليـاه    املعنيانيفهمها ضابطا الشرطة   ال   لغة   تحدثوني
. على جسد السيد سونكو   إصابات  ؛ وأنه مل توجد     هنقاذإلحماولة  يف  شال السيد سونكو    تالن

وعمل ضابطا احلرس املدين وفقاً إلجراءات التعامل مع اهلجرة عن طريق البحر اليت وضـعها               
__________ 

  : اإلجراءات اجلنائيةلقانونوفقاً   )أ (
  : الدعوىُترفض -٦٣٧املادة "

  .فعلياً قد وقع رفع الدعوىعندما ال يوجد ما يشري بشكل معقول إىل أن الفعل الذي أدى إىل   )أ(  
  . الفعل فعالً جرمياًيشكلعندما ال   )ب(  
مسامهني فيها جرمية أو شركاء أو لل عندما يتبني أن األشخاص الذين حياكمون كمرتكبني  )ج(  

 ."نائيةاجلسؤولية امل معافون من
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املنطبقة واالتفاقيات واملعاهدات اليت وقعت عليهـا       اخلاصة  يف سبتة والقوانني    احلرس املدين   
عثـر  ُي ملساعدة املهاجرين الـذين      اليت اتبعت وفقاً للتقرير، فإن اإلجراءات      و .الدولة الطرف 

عليهم يف املياه املغربية وبالقرب من العالمات املائية اليت تفصل حدود كل بلد قللت بشكل               
وأضافت الدولة الطرف أن السفن اليت تنقذ األشخاص يف البحر يف           . لوفياتعدد ا من  كبري  

ومعاملتـهم  " مكان آمن "ساعدة هلم ونقلهم إىل     املخطر عليها التزام بتوفري      حالة استغاثة أو  
  .بطريقة إنسانية

  تعليقات صاحبة الشكوى على تقرير الدولة الطرف    
 أن مجيع سـبل     ،٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٦تؤكد صاحبة الشكوى، يف بالغها املؤرخ         ١-٥

 يف سبتة أعلنت عن إغـالق       ١وتشري إىل أن احملكمة العامة رقم       . نفدتاالنتصاف احمللية استُ  
ومل يطعـن   .  الدعوى املتعلقة بوفاة السيد سونكو غرقاً      برفضالتحقيق األويل وأصدرت أمراً     

عنيني وال مكتـب النائـب    الدعوى احملامي الذي ميثل ضابطي احلرس املدين امل  رفضيف قرار   
ـ إىل وتشري صاحبة الشكوى . العام يف سبتة وبذلك أصبح هنائياً       مل تـستطع التـسجيل   اأهن

مكـان   القضائية حتديد    اإلجراءات أثناء   حتاول ألن الدولة الطرف مل      اإلجراءاتكطرف يف   
 تفيد بأن السوابق القضائية احمللية اليتإىل  وتشري صاحبة الشكوى     . أسرة السيد سونكو   تواجد

  . أن يصبح هنائياًما أمراً مقضياً به يكون الدعوى رفضأمر 
 الوقائع حسبما تتعارض معووفقاً لصاحبة الشكوى، فإن ادعاءات الدولة الطرف ال       ٢-٥

وتكرر  .وصفتها أصالً صاحبة الشكوى وتثبت حدوث تعذيب أو معاملة ال إنسانية أو مهينة       
 منت زورق الدورية اإلسبانية ولذلك كانوا حتت الوالية         أن السيد سونكو ورفاقه نقلوا على     

غري أن  . وكان السيد سونكو بصحة جيدة عندما كان على منت الزورق         . انيةبالقضائية اإلس 
.  بعد ذلك  اجة إىل مساعدة طبية وتويف    حبحالته كانت سيئة عندما وصل إىل الشاطئ؛ وكان         

  .حداثوجدود عالقة سببية بني هذه األوال يوجد شك يف 
وتؤكد صاحبة الشكوى أن مبدأ عدم الرد ُيلزم الدولة بـاإلذن بقبـول ملتمـسي         ٣-٥

اللجوء أو بدخوهلم مؤقتاً، وبإتاحة الفرصة هلم للوصول إىل إجراءات حتديد موضوعي بشأن             
ما إذا كانوا سيتعرضون أم ال، يف حالة إعادهتم، خلطر كبري يهدد حياهتم أو حلرماهنم مـن                 

وتشري صاحبة الشكوى دعماً ملزاعمها     . تعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة     حريتهم أو لل  
، الذي يعترض فيه على اإلجراء الـذي        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣تقرير أمني املظامل املؤرخ     إىل  

 اعترضهم   حيث اخلدمات البحرية اإلقليمية يف سبتة إلعادة األشخاص إىل املغرب        دائرة  اتبعته  
اإلقلـيمني   الفاصلة بـني     البحريةيف املياه املغربية بالقرب من احلدود       اإلسباين  احلرس املدين   

 لذلك التقرير، فإن العامل الفاصل ليس ما إذا كان ملتمسو اللجوء            اًوفقو. اإلسباين واملغريب 
 اإلقليم اإلسباين ولكن ما إذا كانوا أو مل يكونوا حتت السيطرة الفعليـة للـسلطات                داخل
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 الـرد  مبدأ عدم    التنصل من  فال ميكن    ،انيةبذا كانوا حتت سيطرة السلطات اإلس     اإلسبانية؛ وإ 
  .) ب(أن اإلنقاذ جرى خارج املياه اإلقليمية اإلسبانيةاحتجاجاً ب

  مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    
 ١٥قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن األسس املوضوعية هلـذه الـشكوى يف       ١-٦

  .٢٠٠٩نيه يو/حزيران
 قيد  هي حالياًوتكرر الدولة الطرف أن األحداث اليت أشارت إليها صاحبة الشكوى     ٢-٦

السبب يف  ينطبق  ومن مث    ، يف سبتة  ١رقم  التحقيق  حتقيق السلطات اإلسبانية وحتديداً حمكمة      
 ٢٢من املادة ) ب(٥إىل أن الشكوى غري مقبولة على النحو املنصوص عليه يف الفقرة االنتهاء 

كأطراف املشاركة  األسرة فرادأيضاً إىل أنه كان بإمكان أ   الدولة الطرف   وتشري  . من االتفاقية 
  . ذلكيفعلوا القضائية ولكنهم مل اإلجراءاتيف 
 الذي  ١١٣٥/٢٠٠٧وقدمت الدولة الطرف نسخة من سجل التحقيق األويل رقم            ٣-٦

  : إىل ما يلي يف جزء منهيشري
 يف سبتة حتقيقاً    ١ رقم   التحقيق فتحت حمكمة    ،٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨يف    -١

 رفض الدعوى  على أساس األدلة،      يف اليوم نفسه،   قرر القاضي و. للتأكد من الوقائع  
القضية ألن األحداث املشار إليها مل تقع يف اإلقليم اإلسباين واألفعـال            ملف  وغلق  

كمة بأخذ عينات   كما أمرت احمل  . نائييف القانون اجل  املشار إليها غري معرفة كجرائم      
 دائـرة  إىل   اإلجـراءات  إحالـة    ت وقـرر  اهلوية الوراثي من اجلثة ألغراض حتديد     

  .العام االدعاء

__________ 

بالنظر إىل ما ذكر آنفـاً، ومـع التـسليم بالعمـل          ": إىل أنه  ه يف التقرير املشار إليه أعال     ملظاملايشري أمني     )ب (
إنقاذ أرواح عدد كبري من املهاجرين غـري    ‘الضروري والكفء الذي قام به احلرس املدين يف سبتة من أجل            

الـسباحة  عـن طريـق      الشرعيني الذين حياولون دخول إسبانيا بطريقة غري مشروعة عن طريق البحر، إما           
. فإن اإلجراء املتبع يفتقر إىل أي نوع من أنواع الـدعم          حسبما جاء يف التقرير،      ،‘حتت ظروف خاصة   أو

خمتلـف فئـات   بني اجة إىل محاية دولية من حبقد يكون الكشف عّمن  جيعل من املستحيل  اإلجراء كما أن 
 مـن اتفاقيـة جنيـف       ٣٣يف انتهاك للمادة    ا بطريقة غري مشروعة     نول إقليم لون دخ حياوالذين  املهاجرين  

حـدودها يف   خارج  الالجئني، اليت تلتزم إسبانيا مبوجبها بتطبيق مبدأ عدم الرد          اخلاصة بوضع    ١٩٥١ لعام
  ."ا اإلقليمية وكان من بينهم ملتمسو جلوءنمهاجرين خارج مياهبإنقاذ ترفع العلم اإلسباين قيام سفينة حالة 
(...)  

الإنـسانية  لاهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو ا            مبوجب اتفاقية من  "  
له ما يسوغه   شاطئ إذا كان هناك خوف      الىل  إ أشخاص   توصيلجيوز يف أي حال من األحوال        ال املهينة، أو

 السلطات اإلسبانية سلطات البلـد ُتطلع وال ينبغي أن . أن هؤالء األشخاص ميكن أن يتعرضوا للتعذيب     من  
معلومـات   علـى    الفارين منه أو سلطات بلدان أخرى ميكن أن حتيل هذه املعلومات إىل تلك الـسلطات              

 ".شخصية عن ملتمسي اللجوء
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، طلب مكتب النائب العام أن تعيد حمكمة ٢٠٠٨ يناير/ كانون الثاين١١يف و  -٢
 يف سبتة فتح القضية يف ضوء املعلومات اجلديدة اليت تـشري إىل أن              ١ رقم   التحقيق

 احملـاكم  وقعت على منت سفينة ترفع العلم اإلسباين، مما جيعـل           ذكورةاملاألحداث  
ووجد النائب العام أن التحقيق األويل كشف عن      . نظر يف القضية  بالاإلسبانية خمتصة   

احتجاز  ألن السيد سونكو تويف أثناء       ، نظراً جرمية جنائية  عن ارتكاب عالمات تفيد   
 املدين كانا مسؤولني عن محاية حياتـه         احلرس يطب، مما يعين أن ضا     له حلرس املدين ا

  .وضمان سالمته
 يف سـبتة فـتح    ١ رقم   التحقيق، أعادت حمكمة    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٧يف  و  -٣

أعـضاء  وأحد   املشتبه فيهم   الثالثة  ضباط احلرس املدين   بأخذ أقوال ت  رالتحقيق وأم 
لجنـة  أحد أعضاء مكتب الفرع اجلنويب ل     ( والسيد لوسريغا    ،احلرس املدين كشاهد  

ضباط احلرس املدين   كما أُخذت أقوال    . ، كشاهد أيضاً  )اإلسبانية ملساعدة الالجئني  
عضو احلرس املدين كشاهد أقوال ؛ و ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥الثالثة املشتبه فيهم يف     

  .٢٠٠٨مايو / أيار١٣  يفالسيد لوسريغاأقوال ؛ و٢٠٠٨مارس / آذار١٣يف 
ن مكتب الفرع اجلنويب للجنة اإلسبانية  ، وقف حمام م   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩يف  و  -٤

 أدىل به السيد داو توريـه،       اً وقدم بيان  ١رقم  التحقيق  ملساعدة الالجئني أمام حمكمة     
احة عـرب   ب األربعة الذين حاولوا الس    ةاملهاجرين األفارق بني  مواطن سنغايل من    وهو  

 وقـال   .األحداثعن   صاحبة الشكوى    روايةوأكد السيد توريه    . احلدود إىل سبتة  
 يفاللجـوء   التماس  أن أهنم يرغبون يف     إىل  إهنم مل يشريوا يف أي وقت من األوقات         

نـوع مـن    إسبانيا وإن احلراس مل يتحدثوا إليهم بالفرنسية، ومل حياولوا إقامة أي            
  .معهمالتواصل 

، قال حمامي مكتب الفرع اجلنويب للجنة اإلسبانية        ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٤يف  و  -٥
 بـشهادته يف  لإلدالءستدعى كشاهد   أن السيد توريه سيُ   ب إنه علم    ملساعدة الالجئني 

 ١٥يف  و.  عندما يديل السيد توريـه بـشهادته       باحلضوراحملكمة وطلب السماح له     
ركـز  لعدم متتعه مب   طلب احملامي    ١ رقم   التحقيق، رفضت حمكمة    ٢٠٠٨مايو  /أيار

  .قانوين يف القضية
لعام يف سبتة طلباً حث فيـه علـى         ، قدم النائب ا   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٣يف  و  -٦

لنظر يف القـضية،    با إىل احملكمة الوطنية العليا، اليت يرى أهنا خمتصة          اإلجراءاتإحالة  
  .األحداث وقعت يف إقليم أجنيبأن  واإلسبانواطنني من املنظراً ألن املشتبه فيهم 

عـن النظـر يف      ١ رقم   التحقيق حمكمة   تنحت،  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧يف  و  -٧
  .ية وحولتها إىل احملكمة الوطنية العلياالقض
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، قدم حمامي الدولة طلباً اعترض فيـه علـى          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦يف  و  -٨
القضية على أساس أن التحقيقات اإلضافية اليت اضطلع هبا مل تقدم           ملف  فتح   إعادة
 ٢٨ يف   رفـض الـدعوى    ختتلف عن تلـك الـيت أدت إىل           عن أي أوضاع   أدلة
 ليس حملاكم   ،كما دفع احملامي بأنه يف أي حال من األحوال         .٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

مثـل  ُي الدورية زورق هذه القضايا على أساس أن يف املركزية والية قضائية  التحقيق
 يف سـبتة    ١ رقـم    التحقيقدت حمكمة   ي، أ ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٩ويف  . إقليماً وطنياً 

  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٧قرارها الصادر يف 
دعى فيه أنه مـن غـري   ا، قدم حمامي الدولة طعناً      ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٨يف  و  -٩

نه مل تظهر أدلـة   وأل أصبح هنائياًرفض الدعوىاملناسب إعادة فتح القضية ألن قرار      
، أيدت حمكمة كاديـث العليـا اإلقليميـة    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف  . جديدة
األشخاص الذين  " إىل    ليس هنائياً ألنه مل يرسل     الرفض، وخلصت إىل أن     جزئياً الطعن

وقـررت احملكمـة    . ، على النحو املنصوص عليه يف القانون      "ميكن أن يتأثروا به سلبياً    
 / أيـار  ٢٧القضية، الصادر يف    التنحي عن النظر يف     قليمية عدم األخذ بقرار     ا اإل العلي

لمثول أمام احملكمة   ل، حىت يتم إخطار األطراف املعنية، مما يعطيهم فرصة          ٢٠٠٨مايو  
يف ،  وتشري احملكمة العليـا اإلقليميـة     . رفض الدعوى طعن يف   الطراف يف القضية و   كأ

، إىل أن سجالت التحقيـق تـشري إىل         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣٠قرارها الصادر يف    
 كمـا تـشري إىل أن       ؛وجود أعضاء من أسرة املتويف وتوفر أمساء والديه، ماالن وفاتو         

ويب للجنة اإلسبانية ملساعدة الالجئني حدد      كتب الفرع اجلن  ملمكتب املساعدة القضائية    
  .وأحد أبناء عمومته وزوج إحدى شقيقاته شقيقاته إحدى مكان تواجد

 يف سـبتة    ١ رقم   التحقيق، أرسلت حمكمة    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٥يف  و  -١٠
 / شـباط  ١٩ويف   . الـضحية  أحد أبناء عمومـة   انكوبا كويل،   يإخطاراً إىل السيد    

القـضية  التنحي عن النظر يف     يف سبتة    ١ رقم   التحقيقت حمكمة   ، قرر ٢٠٠٩ فرباير
  .وحتويلها إىل احملكمة الوطنية العليا

 التحقيـق ، أخطر كبري حمامي الدولة حمكمـة        ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٢يف  و  -١١
  .إىل جلنة مناهضة التعذيبقدمت  شكوى بأن هناك يف سبتة ١ رقم

ة يف الشكوى ال تدل على حـدوث تعـذيب          وترى الدولة الطرف أن الوقائع الوارد       ٤-٦
حادث مؤسف عندما ساعدت دورية احلرس املدين عدة أشخاص     وقوع  سوء معاملة، ولكن     أو

أن الدولـة الطـرف     وتؤكد  . الشاطئمنطقة قريبة من    كانوا يسبحون يف البحر ونقلتهم إىل       
ركوا يف منطقة قريبة    ُتاألحداث وقعت يف املياه املغربية وأن األشخاص الذين انتشلتهم السفينة           

 املطاطية للسيد سونكو    الزوارق حيدثا ثقوباً يف   احلرس املدين مل     ضابطيجداً من الشاطئ، وأن     
  .اإلنعاشتقنيات معه  ومارسا احلرس املدين ساعدا السيد سونكو ضابطيورفاقه، وأن 
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  تعليقات صاحبة الشكوى على مالحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة الشكوى تعليقها على املالحظـات الـيت          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣يف    ١-٧

  .قدمتها الدولة الطرف
 اإلجراءدت، نظراً ألن    فوتدعي صاحبة الشكوى أن سبل االنتصاف القضائية استن         ٢-٧

وأرفقت صاحبة الشكوى أقـواالً      .٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣ أغلق يف    ١١٣٥/٢٠٠٧ رقم
ية السيد داو توريه الـذي كـان شـاهداً يف            هبا حتت القسم السيدة عبد الرمحن حمام       تأدل

 يف سبتة فيما يتصل بوفـاة الـسيد         ١ اليت شرعت فيها حمكمة االستجواب رقم        اإلجراءات
: أنـه ب ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٣سبتة أبلغها يف    يف  سونكو، تشري فيها إىل أن النائب العام        

 ودوره السيد داو توريـه باملتعلق  [...] ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٦ املؤرخ   ميتعلق بطلبك  فيما"
 النهائي املتـصل هبـذه      الرفضأن قرار   ب م، أبلغك ١١٣٥/٧رقم  الدعوى  كشاهد يف موجز    

  ." أمام احملكمةم ولذلك ال توجد حاجة إىل مثولك،طعن فيه قد صدر ومل ُياإلجراءات
 أسرة الـسيد    أفرادوتدفع صاحبة الشكوى بأن بيانات الدولة الطرف املتعلقة بإخطار            ٣-٧
مل يرسل أي  ،٢٠٠٧أكتوبر / يف تشرين األول  فتح الدعوى ذلك أنه منذ    . صحيحةنكو غري   سو

وقد وصل اإلخطار املرسل إىل     . هبذه الدعوى إخطار إىل شقيقته، وهي الشخص املتأثر مباشرة        
ويف . فتح الـدعوى   السيد سونكو بعد سنة ونصف من        كويل أحد أبناء عمومة   انكوبا  يالسيد  

 مـن النظـام   ١٠٧املادة  من) ه(احبة الشكوى باجلملة الثانية من الفقرة        ص حتتجهذا الصدد،   
 احلـي املوجـود يف      كما تدفع بأن السلطات املختصة منعت الشاهد الوحيد       . الداخلي للجنة 

  . واإلدالء بشهادتهاحملكمةإسبانيا، وهو السيد داو توريه، من املثول أمام 

مبوجـب القـانون احمللـي،       تتحمل،   الدولة هي اليت  صاحبة الشكوى أن     وتؤكد  ٤-٧
وبالتايل، فإن ادعاءات الدولة    .  وإقامة الدعوى ومباشرهتا   التحقيق يف جرمية ما   املسؤولية عن   

أو حضورها يفتقر إىل بتحريك الدعوى صاحبة الشكوى على االلتزام املفترض   بشأن  الطرف  
  .ةالقانونيالوجاهة 

  طرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعيةمن الدولة الاملقدمة ضافية اإل الحظاتامل    
تعلق بالوضـع   ت، معلومات إضافية    ٢٠١١مايو  / أيار ٢٨ يف   ،قدمت الدولة الطرف    ١-٨

  .للدعوىاحلايل 
، ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٨  يف وتضيف الدولة الطرف أنه يف قرار صادر        ٢-٨

 وبالتحديـد   ، سونكو  أسرة السيد  أفراد يف سبتة على إخطار      ١ رقم   التحقيقوافقت حمكمة   
  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨انكوبا كويل باألمر الصادر يف يشقيقته السيدة 

 التحقيق، أعلنت احملكمة الوطنية العليا أن إحالة حمكمة         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١يف  و  ٣-٨
، علـى   التحقيقمرة أخرى إىل حمكمة     وأحالت الدعوى   ،  باطلة يف سبتة القضية إليها      ١رقم  
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 عـدم   إىلأصبح هنائياً بـالنظر      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ الصادر يف    لرفضاأساس أن أمر    
  .هفي الطعن

 يف سبتة بأنـه ينبغـي       ١ رقم   التحقيقحكمت حمكمة    ،٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢يف  و  ٤-٨
فيما يتعلق يف سبتة يمية العليا اإلقل القضية فور تنفيذ األمر الذي أصدرته حمكمة كاديث  رفض

 على النحو الواجب وعـدم      بالدعوى) أقارب الشخص املتويف  ( املتضررةبإخطار األطراف   
  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ الرفضالطعن يف أمر 

   اللجنةعلى واإلجراءات املعروضة املسائل    

   يف املقبوليةالنظر    
 على جلنة مناهـضة التعـذيب أن   يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-٩

  . من االتفاقية٢٢ مبوجب املادة نت الشكوى مقبولة أم الما إذا كاتبت في
أن الشكوى غري   أصالً  دعت  اوتالحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الدولة الطرف            ٢-٩

 ٢٨مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، فإن الدولة الطرف أبلغت اللجنـة يف          
. ٢٠٠٩مايو / أيار١٢ القضية يف  رفضتة   يف سبت  ١ رقم   التحقيقأن حمكمة   ب ٢٠١١مايو  /أيار

 مبوجـب   لنظر يف األسـس املوضـوعية للـشكوى       مانع ل  ال يوجد    هاللجنة أن ترى  وبالتايل،  
  . من االتفاقية٢٢من املادة ) ب(٥ الفقرة

   يف األسس املوضوعيةالنظر    
ـ               ١-١٠ ا حتيط اللجنة علماً مبالحظات الدولة الطرف اليت تفيد بأن األحداث املـشار إليه

ركوا يف منطقة قريبة جداً من الشاطئ،       وقعت يف املياه املغربية وأن األشخاص الذين انتشلوا تُ        
 وأن الـسيد  ،السيد سـونكو ورفاقـه  زوارق  احلرس الوطين مل حيدثا ثقوباً يف  يطبوأن ضا 

 تقنيـات   مارسـا معـه   ذين  ل احلرس املدين ال   ضابطي مساعدة من قبل     ىسونكو حصل عل  
 اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى اليت تفيد بأنه ال ميكن إنكـار             كما حتيط . اإلنعاش
 السيد أن بقدر ما ،عالقة سببية بني وفاة السيد سونكو وإجراءات ضباط احلرس املدين   وجود  

 عنـدما وصـل إىل      هالدورية ولكن زورق  بصحة جيدة عندما كان على منت       كان  سونكو  
  . بعد ذلك سيئة وتويفحالتهالشاطئ كانت 

وتشري اللجنة إىل أنه ليس من مهامها تقدير األدلة أو إعادة تقييم األقوال الـيت أديل                  ٢-١٠
وتالحظ اللجنة  .  السلطات الوطنية املختصة   التشكيك يف مصداقية  هبا فيما يتعلق بالوقائع أو      

هذه األحداث  مالبسات   الدولة الطرف وصاحبة الشكوى عن       رواييت االختالف بني كذلك  
خرين اعترضتهم سفينة   آلعلى أن السيد سونكو والسباحني الثالثة ا      متفقني  لطرفان  اوإن كان   

أن حالة السيد سـونكو     الطرفان  ؤكد  يكما  . احلرس املدين وصعدوا على متنها وهم أحياء      
  .إلنعاشهذلت على الرغم من اجلهود اليت ُبتويف تكن جيدة عندما وصل إىل الشاطئ وأنه  مل
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 فيه أن الوالية القـضائية للدولـة        تذكر الذي   ٢ تعليقها العام رقم     وتشري اللجنة إىل    ٣-١٠
 سيطرة فعليـة   ،لقانون الدويل حكام ا  وفقاً أل   الطرف، أي إقليم متارس فيه الدولة    تشمل  الطرف  
وال ينطبق هذا التفسري    . ) ج(حبكم القانون أو حبكم الواقع     جزئية،أو  كلية   ة أو غري مباشر   ةمباشر

 فحسب، بل أيضاً على مجيع األحكام املنصوص عليها يف          ٢ائية على املادة    ملفهوم الوالية القض  
 احلرس املـدين    ضابطي هذه القضية، تالحظ اللجنة أن       ويف. ) د(٢٢االتفاقية، مبا يف ذلك املادة      

  .مارسا السيطرة على األشخاص على منت السفينة ولذلك كانا مسؤولني عن سالمتهم
 سوء  سوء املعاملة مبوجب االتفاقية حظر مطلق وأن منع       وتشري اللجنة إىل أن حظر        ٤-١٠

(غري قابل لالنتقاص   ميثل تدبرياً فعاالً     املعاملة
 ه

وترى اللجنة أن على الدولـة الطـرف أن         . )ه
. شل من امليـاه   وفاة السيد سونكو نظراً ألنه كان على قيد احلياة عندما انتُ          مالبسات  توضح  

 يف حدثا ثقوبـاً أ قد  احلرس املدين  ضابطا كان    إذا وترى اللجنة كذلك أنه بصرف النظر عما      
مـن  فيها  أنزل  اليت  من الشاطئ   أم ال وبغض النظر عن املسافة        السيد سونكو املطاطي     قارب
 القانوين للطريقة اليت    بالتوصيفوفيما يتعلق   .  فقد وضع يف موقف تسبب يف وفاته       ،الزورق

فإن اللجنة ترى أنـه يف حـني أن         ،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦عومل هبا السيد سونكو يف      
 اخلـاص   وضعها ضعف هت قبل وفاته زاد من حد     وذهنية جسدية   عاناةتعريض السيد سونكو مل   

عتبة املعاملة أو العقوبة    فعلياً  يتجاوز  فإنه   من االتفاقية،    ١انتهاكاً للمادة   يشكل    ال ،كمهاجر
  .ن االتفاقية م١٦ املادة أحكامالإنسانية أو املهينة، مبوجب لا القاسية أو

 ١وترى اللجنة أنه على الرغم من أن صاحبة الشكوى مل تدع إال انتهاك املـادتني                  ٥-١٠
 ١٢املادة  تكون هلا صلة أيضاً ب     من االتفاقية، فإن هذه القضية تتعلق بظروف ميكن أن           ١٦و

 وتالحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى والدولة الطرف قدمتا مالحظـات          . من االتفاقية 
  .الدولة الطرففتحته  القضائي الذي لتحقيقا يتعلق بافيم
 أحد أقـارب  أرسلت إخطاراً إىلويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف          ٦-١٠

أو أحـد   /و (الشكوىوتالحظ أيضاً أن صاحبة     .  شهراً من بداية التحقيق    ١٦الضحية بعد   
شارت اللجنـة يف مناسـبات      ألقد سبق أن    و. الدعوىكطرف يف   تشارك  مل  )  األسرة أفراد

 احملـاكم   أمامتقدمي شكوى رمسية    ب ،مبوجب االتفاقية مطالب،  غري  اجملين عليه   أن  إىل  أخرى  
الوطنية عندما حيدث تعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية               

 وبالتـايل، . ) و(وميةيكفي أن تكون الوقائع قد نقلت إىل علم السلطات احلك         وأنه   ،املهينة أو
__________ 

الوثـائق  .  من االتفاقيـة   ٢لمادة  ل للجنة مناهضة التعذيب بشأن تنفيذ الدول األطراف         ٢التعليق العام رقم      )ج (
 . ١٦املرفق السادس، الفقرة ) A/63/44 (٤٤ رقم امللحق، الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون

، ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ الصادر يف ، القرار   ضد إسبانيا . أ . ه.ج،  ٣٢٣/٢٠٠٧انظر البالغ رقم      )د (
 .٢-٨الفقرة 

 .٣، الفقرة ) أعالهجانظر احلاشية  (٢العام رقم اللجنة تعليق   )ه(

؛ ١٩٩٥مـايو   / أيـار  ٢ الصادر يف ، القرار   ناي باروت ضد إسبانيا   هنري يو ،  ٦/١٩٩٠انظر البالغ رقم      )و(
 .١٩٩٨مايو / أيار١٤ الصادر يف، القرار إنكارناثيون بالنكو أباد ضد إسبانيا، ٥٩/١٩٩٦والبالغ رقم 
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 فـراد  آخر من أ   فردأو  /و(ترى اللجنة أنه مل يكن من الضروري أن تنضم صاحبة الشكوى            
 مـن   ١٢كي تفي الدولة الطرف بالتزامها مبوجـب املـادة          الدعوى  كطرف يف   ) األسرة

سوء معاملة واجب مطلق مبوجب     وقوع  شري إىل   ت يف أحداث االتفاقية، وأن االلتزام بالتحقيق     
  . على عاتق الدولةويقعاقية االتف
إجراء  ب اًأن عليها التزام  بر اللجنة الدولة الطرف     ذكّوعلى الرغم من تعقد القضية، تُ       ٧-١٠

معاملـة  تشكل  هناك ما يشري إىل أن األفعال املرتكبة ميكن أن          مىت كان    وكامل   سريعحتقيق  
حتديد طبيعة األحداث   ىل  إمثل هذا التحقيق    يهدف  وينبغي أن   . قاسية أو ال إنسانية أو مهينة     

 بدأ التحقيق   وقد. ) ز( فيها اشتركشخص ميكن أن يكون قد      أي  وهوية  ومالبساهتا  املبلغ عنها   
 بـدون   ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٢ وانتهى متاماً يف     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨يف الوقائع يف    

تـه  لذلك، ترى اللجنة أن التحقيق الـذي أجر       .  يف الوقائع  ونزيهسريع  ضطالع بتحقيق   اال
  . من االتفاقية١٢ املنصوص عليها يف املادة يستويف الشروطسلطات الدولة الطرف ال 

  من االتفاقيـة، ٢٢ من املادة ٧وإن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل مبوجب الفقرة           ٨-١٠
مناهضة  من اتفاقية    ١٦ و ١٢ترى أن املعلومات املعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادتني          

  .ن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه م
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حتقيق مناسب يف األحداث الـيت وقعـت                ٩-١٠
، ومالحقة األشخاص املسؤولني عن هذه األفعال ومعاقبتـهم،         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ يف

 من ٥وعمالً بالفقرة .  ألسرة السيد سونكووتوفري سبيل انتصاف فعال يشمل تعويضاً مالئماً
 ٩٠ من النظام الداخلي للجنة، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف يف غضون               ١١٨املادة  

  .يوماً من صدور هذا القرار باخلطوات اليت اختذهتا استجابة للمالحظات املبينة أعاله
  

__________ 

 ٨، القرار الـصادر يف  ماين ضد صربياثم عيبس، ٢٦١/٢٠٠٥ على سبيل املثال، البالغ رقم   ،انظر  )ز(
 .٧- ١٠لفقرة ، ا٢٠٠٩مايو /أيار
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  تذييل

  )جزئياًي خمالف رأ( فردي لعضو اللجنة، السيدة فيليس غاير رأي    
أساسي يف هذه القضية بني صاحبة الشكوى والدولة الطرف املعنيـة           خالف  هناك    -١

  من االتفاقية  ١٦حامسة يف حتديد ما إذا كان انتهاك للمادة         هلا أمهية   حول وقائع رئيسية معينة     
  االعتراض على القرار النهائي للجنة يف هذه القضية الـذي يفيـد            ودون . أم ال  كبارُتقد  

املنهجية اليت تدعي اللجنة أهنا اتبعتها      مع   ، مع كامل احترامايت،    اختلف إينحبدوث انتهاك، ف  
  .١٦لتسوية الرتاع فيما يتعلق باالنتهاك املزعوم للمادة 

 ضـابطي  اللجنة يف هذه القضية ادعاء من صاحبة الشكوى يفيد بأن            لقد ُعرض على    -٢
حدثا ثقوباً  أ، و ا ورفاقه على منت سفينتهم    ، سونكو احلرس املدين اإلسباين أخذا شقيقها، لودنغ     

البحـر   هبم يف    وقذفااملطاطية األربعة اليت كانوا يستعملوهنا يف وقت سابق         الزوارق  بثالثة من   
 يعـرف نـه ال    قـائالً إ  على الرغم من اعتراضات شقيقها      على عمق ال يسمح هلم بالوقوف،       

 احلرس  ضابطيوتؤكد الدولة الطرف أن     . السباحة، وما نتج عن ذلك من غرق السيد سونكو        
يف وقت الحق،   " طلقا سراحهم أ" و زورقهمااملدين أخذا السيد سونكو ورفاقه بالفعل على منت         

 حيـدثا ثقوبـاً يف      أهنمـا مل  و"  منطقة قريبة جداً من الشاطئ     يف" فعال ذلك    الكنها تدعي أهنم  
" حادثاً مؤسفاً  "تلسيد سونكو كان  وبالتايل، تدعي الدولة الطرف أن وفاة ا      . املطاطيةالزوارق  
  . من أفعال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالًوليس فع

 من ١٦ هي حتديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للمادة القضيةومهمة اللجنة يف هذه       -٣
ولكن بدالً  . ضية دون تقييم وقائع الق    بذلكوبالطبع ال ميكن أن تقوم اللجنة       .  أم ال  االتفاقية

، أعلنت اللجنة بدالً من ذلك      عليهامن أن تتناول اللجنة مباشرة الرتاعات الوقائعية املعروضة         
 ليس من مهامها تقدير األدلة أو إعادة تقييم األقوال اليت أديل هبا           " للغرابة يفيد بأنه     رأياً مثرياً 

 ٢-١٠انظر الفقرة  ("ة املختصةالسلطات الوطنيالتشكيك يف مصداقية فيما يتعلق بالوقائع أو    
للجنة انه يتعارض مع كل من حمتوى تعليق        إ حيث   القولهذا  مع   بشدة   اختلفوأنا  ). أعاله

العديد من قرارات اللجنة والسوابق القضائية للجنة يف طائفـة          استرشد به    الذي   ١العام رقم   
  .من البالغات الفردية

 وقد جاء فيهـا  .تناول هذه املسألة مباشرة   ت ١للجنة العام رقم    ا من تعليق    ٩الفقرة  ف  -٤
  :يلي ما

وإذا وضع يف االعتبار أن جلنة مناهضة التعذيب ليست هيئة استئناف أو هيئة       "  
شبه قضائية أو هيئة إدارية، بل هي هيئة رصد أوجدهتا الدول األطـراف نفـسها               

  :بسلطات إعالنية فقط، فإن ذلك يعين ما يلي
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... ارسـة اللجنـة الختـصاصها       سيعطى وزن كبري، لـدى مم       )أ(  
  لالستنتاجات الوقائعية اليت توفرها أجهزة الدولة الطرف املعنية؛

ال تتقيد اللجنة هبذه االستنتاجات غري أن هلا بدالً من ذلك حقـاً               )ب(  
 من االتفاقية، يف التقدير احلر للوقائع بنـاء علـى   ٢٢ من املادة ٤تنص عليه الفقرة  
  .") أ(كل قضيةُمجمل مالبسات 

 ذات صلة   استنتاجاتويف عدد من القضايا اليت توصلت فيها الكيانات القضائية إىل             -٥
 احلال يف   ي مثلما ه  للدولة،مل تقم فيها الكيانات القضائية      اليت   االدعاءات قيد النظر     تؤثر على 

اسـتنتاجات وقائعيـة    بإجراء حتقيقات فورية وكاملة وبالتايل مل تتوصـل إىل          ،  هذه القضية 
للوقائع قيـد   "  حر ديرتق"، فقد عملت اللجنة على إجراء       "وزن كبري "أن يكون هلا     قحتست

ـ  ومن األمثلة ذات الصلة القرار      . القضيةالبسات  ُمجمل م  إىل   النظر، استناداً  البالغ املتعلق ب
في تلك القضية، رفضت اللجنـة ادعـاء        ف. كريمييدشييف ضد بلغاريا  ،  ٢٥٧/٢٠٠٤رقم  

ضباط شرطة الدولة الطرف استعملوا بأن ا والذي يفيد ه قرار حماكمنع الناتجالدولة الطرف   
أضـرار جـسدية     "به سـوى   ومل تلحق     صاحب الشكوى  قوة ضرورية ومتناسبة لتوقيف   

جداً خطرية  وبدالً من ذلك، وجدت اللجنة أن إصابات صاحب الشكوى كانت           ". بسيطة
 لةحمكمة الدو استنتاجات  ط ورفضت   القوة املتناسبة من قبل الضاب    استعمال   مع   مبا ال يتوافق  

، وخلصت بدالً من ذلك إىل      "بسيطة"الطرف بأن اإلصابة الناجتة عن استعمال القوة كانت         
أهنا تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة على النحـو املنـصوص عليـه يف        

  .) ب( من االتفاقية١٦ املادة
مـع  " ليس من مهامها تقدير األدلـة    "أنه  ى  الذي ينص عل  وال يتعارض بيان اللجنة       -٦

ال يتسق أنه  بل يبدو ، ومع سوابقها القضائية يف فرادى البالغات فحسب    ١التعليق العام رقم    
 تتوصل اللجنة إىل قرار حدوث انتهاك       ولكي .أيضاً مع قرار اللجنة يف هذه القضية بالتحديد       

.  الدولة الطرف يف القضية    قدمتها اليت    الوقائع رواية ض من االتفاقية، جيب أن ترف     ١٦للمادة  
 الدولة الطـرف يف      لدى دون جدال حمتجزاً  ويف حني تالحظ اللجنة أن السيد سونكو كان         

 أن الدولة   االنتهاء إىل  ينبغي أال تدفعنا إىل      وحدهاوفاته، فإن هذه الواقعة     ل السابقةاللحظات  
وال تشكل كل حالة    . هينةاملإنسانية أو   الالقاسية أو   العاملة   فعالً من أفعال امل    الطرف ارتكبت 

احلاالت اليت يؤدي وفاة حتدث أثناء االحتجاز انتهاكاً لالتفاقية؛ وباإلضافة إىل ذلك، حىت يف       
ـ تأن  علـى الدولـة      ينبغي   ،وفاة شخص حمتجز لديها   إىل   الدولة   تقصري أعوان  فيها  لتحم

ليس من الضروري   و،  ااتج عن إمهاهل  لضرر الن عن ا املسؤولية مبوجب قانون اخلطأ املدين احمللي       
__________ 

الوثائق الرمسيـة للجمعيـة   ، ٢٢ يف سياق املادة ٣، تنفيذ املادة ١نة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم       جل  )أ (
  .، املرفق التاسع)Corr.1 وA/53/44 (٤٤اإلضافة رقم . العامة، الدورة الثالثة واخلمسون

، ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١١، القرار الصادر يف     كريمييدشييف ضد بلغاريا  ،  ٢٥٧/٢٠٠٤البالغ رقم     )ب (
 .٣-٩الفقرة 
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علـى النحـو    " معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة        "أن يشكل هذا اإلمهال أيضاً      
التوصـل إىل   إىل  مـدعوة   اللجنـة   كانـت    هذه القضية،    ويف .املنصوص عليه يف االتفاقية   

ملعرفة لة الطرف،    صاحبة الشكوى والدو   رواييت وتسوية االختالفات بني     استنتاجات وقائعية 
من على ألقياه  املطاطي عندما وحبوزته قاربهتركا السيد سونكو    قد   الدولة   ضابطاما إذا كان    

ذلك، كيف ميكن أن يكون السيد      األمر ك ، وإذا كان    ، على سبيل املثال    الدورية زورقمنت  
 .كان هذا هو ما حـدث سونكو قد غرق على الرغم من ذلك قبل الوصول إىل الشاطئ إذا     

ومن . لألحداث تفتقر إىل املصداقية    الدولة الطرف    أن رواية  بوضوح إىل اللجنة   توصلتلقد  
  . بكل بساطةذلكعليها أن تقوم وكان متاماً أن تفعل ذلك اللجنة  صالحيات

  غاير  فيليس )التوقيع(
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  ضد كندا. ل .إ: ٣٧٠/٢٠٠٩البالغ رقم     
  ) تييو- كارلوس هويوس احملامي ميثله (.ل. إ  :املقدم من

   الشكوىصاحب  : أنه ضحيةىالشخص املدع
  كندا  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٩ يناير/ الثاينكانون ١٤  :تاريخ تقدمي الشكوى
اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  ،إنسانية أو املهينةوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال
  ،٢٠١٢ مايو/أيار ٢١ يف وقد اجتمعت  
ة إىل جلنـة مناهـضة      ، املقدم ٣٧٠/٢٠٠٩ رقم    من النظر يف الشكوى    وقد فرغت   
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        من اتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    .ل. من إ  التعذيب

  ،الالإنسانية أو املهينة أو العقوبة القاسية أو
مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى وحماميـه         ضعت يف االعتبار    وقد و   

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
، هـو مـن     ١٩٦١ عام   ، وقد ُولد يف هاييت يف     . ل .إالسيد  هو   صاحب الشكوى   ١-١

 جانـب  انتهاكاً من    سيشكل  إىل هاييت   أن ترحيله  وىويدعي صاحب الشك   .مواطين هاييت 
  احملـامي  صـاحب الـشكوى    ثلميو . مناهضة التعذيب   من اتفاقية  ٣ ة للماد الدولة الطرف 

  . تييو-كارلوس هويوس 
 من  ١ للفقرة   ، طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف، ووفقاً      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١١ويف    ٢-١

ـ  هـاييت  صاحب الشكوى إىل طردعدم  من النظام الداخلي للجنة،    ١٠٨املادة   ت  مـا دام
 ٢٨ويف ضوء املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف، قـررت اللجنـة يف             . النظر  قيد شكواه

    . سحب طلبها بشأن اختاذ التدابري املؤقتة٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

   الشكوىصاحب كما عرضها الوقائع    
 وأصبح مقيماً   ١٩٩٠نوفمرب  /ثاين تشرين ال  ٢١وصل صاحب الشكوى إىل كندا يف         ١-٢

  ، أدين بسبب اعتدائـه     ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٩ويف  . إقامة دائمة، حتت رعاية زوجته األوىل     
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 / حزيـران  ١٢ويف  . على شخص آخر وحكم عليه بالسجن ملدة سنتني مع إيقاف التنفيـذ           
وحكم . أخرى منتهكاً بذلك شروط إيقاف تنفيذ احلكم السابق        ، أدين مبخالفة  ٢٠٠٦ يونيه

، أدين باسـترياد    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٩ويف  .  دوالراً كندياً  ٥٠ عليه بدفع غرامة قدرها   
 ٣١خمدرات وحيازة خمدرات هبدف االجتار هبا وحيازة مواد ممنوعة وحكم عليه بالسجن ملدة 

، ألغت وزارة املواطنة واهلجرة الكندية إقامتـه        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١ويف  . شهراً
  .ئمة على إثر عدم السماح له باإلقامة يف كندا بسبب ارتكابه جرائم خطريةالدا
، وبعد صدور قـرار بترحيـل صـاحب         ٢٠٠٧ديسمرب  /  كانون األول  ٣١ويف    ٢-٢

على مركز الالجئ، ومل ُيقبل الطلب بسبب عدم الـسماح لـه            احلصول  الشكوى، طلب   
إجراء تقيـيم   ، ُرفض طلب    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢١ويف  . باإلقامة الرتكابه جرائم خطرية   

مـايو  / أيـار  ٢٧ويف  .  وطلب مراعاة األسباب اإلنسانية والوجدانيـة      املخاطر قبل الترحيل  
، ُعلق الترحيل مؤقتاً للسماح للمحكمة االحتادية بإجراء مراجعة قـضائية للقـرارين       ٢٠٠٨

ويف . إلنسانية وطلب مراعاة األسباب ا    إجراء تقييم املخاطر قبل الترحيل    السلبيني بشأن طلب    
ورأت احملكمة االحتادية أن    . ، رفضت احملكمة االحتادية الطلبني    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٥

هاييت ليس فيها رعاية طبيـة       صاحب الشكوى مل يقدم أي دليل يدعم مزاعمه اليت تفيد بأن          
ووفقـاً  . تنظيم ضربات القلـب   جيدة ملرضى القلب وال معدات الستبدال بطاريات أجهزة         

  .لمحكمة االحتادية، كان على صاحب الشكوى نفسه أن يقدم هذه األدلةل

، استلم صاحب الشكوى رسالة مـن وكالـة         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٦ويف    ٣-٢
وقـدم حمـامي    . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٨اخلدمات احلدودية الكندية تبلغه بأنه سُيرحل يف        

ثبت عدم وجود استعدادات طبية يف      صاحب الشكوى طلباً لوقف تنفيذ احلكم إلحضار ما ي        
ودعمـاً لطلبـه،    . هاييت الستبدال جهاز تنظيم ضربات القلب اخلاص بصاحب الـشكوى         

صاحب الشكوى أن اإلثباتات اليت تفيد بعدم توافر األجهزة الطبية موجـودة ولكنـها               ادعى
سباب اإلنسانية   وطلب مراعاة األ   إجراء تقييم املخاطر قبل الترحيل    تقدم أثناء النظر يف طلب       مل

صـاحب   وقدم. بسبب سجن صاحب الشكوى وبالتايل عدم قدرته على مجع هذه اإلثباتات          
، ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩الشكوى رسالة من القنصلية العامة جلمهورية هاييت يف مونتريال مؤرخة           

ع احلايل  نظراً للوض  تفيد بأنه لن يستطيع أن حيصل يف هاييت على الرعاية املناسبة املطلوبة حلالته            
كما قدم صاحب الشكوى رسالة أخرى،      . للتكنولوجيا الطبية يف هاييت وطبيعة مرضه اخلاصة      

 وموقعة من أحد أطباء أمراض القلب يف كندا، يشري فيها الطبيب            ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢مؤرخة  
 ٢٠٠٠يونيـه   /إىل أن صاحب الشكوى يستعمل جهاز تنظيم ضربات القلب منذ حزيـران           

وأنه ينبغـي تغـيري اجلهـاز        KDR 733 Kappaمن طراز   ) مدترونيك (Medtronicجهاز   وهو
 غـري   مدترونيك خدمات شركة    وأضاف طبيب أمراض القلب أن    . ٢٠١٠يونيه  /حزيران يف

  .متاحة يف هاييت
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  الشكوى    
وضعه الشخصي وحالته الصحية يستدعيان عدم ترحيله،        أن   صاحب الشكوى يدعي    ١-٣

شريكته تعـاين   ، وأن)٢٠٠٥ و٢٠٠٢من مواليد  (طفلني صغريين   وخباصة بالنظر إىل أنه أب ل     
ويقدم صـاحب   .  هاييت من اضطرابات نفسية بسبب احتجازه والقلق من ترحيله القسري إىل         

الشكوى أيضاً وثيقة تؤكد أنه جيب تغيري جهاز تنظيم ضـربات القلـب اخلـاص بـه يف                  
  .يف هاييت غري متاحة مدترونيك وأن خدمات شركة ٢٠١٠يونيه /حزيران

بوصفه مرحالً ألسباب إجرامية عاش لسنوات عديدة        بأنه   ويدفع صاحب الشكوى    ٢-٣
 قد اليت اجلماعات اإلجرامية   جانبالختطاف من   اطر  خل يف اخلارج، فإنه معرض بدرجة أكرب     

اجمللس  وأشار إىل أن   .يف كندا نتيجة إقامته الطويلة     ضخمةموارد مالية   ميتلك    فيه منافساً  ترى
وعلى الرغم من ذلك،    . دي للهجرة والالجئني يطبق وقفاً طوعياً على الترحيل إىل هاييت         الكن

ال يطبق الوقف الطوعي على األشخاص الذين يعتربون جمرمني خطريين أو يشكلون خطـراً              
 /أيـار (ويستشهد باملالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن كنـدا          . على اجملتمع 

ت فيها اللجنة عن قلقها من استبعاد فئات معينة من األشخاص الذين            اليت أعرب ) ٢٠٠٥ مايو
يعتربون جمرمني من احلماية الدولية من خطر تعرضهم للتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة              

أحدمها اثنني من مواطين هاييت،  صاحب الشكوى ب  ستشهد  وا. العقوبة القاسية والالإنسانية   أو
لب  إىل اللجنة وطُ    شكوى اآلخر قدم أيضاً  ذلك احلني و    منذ وانقطعت أخباره كندا  ُرحل من   

  .) أ(هاييتلوقف ترحيله إىل اختاذ تدابري مؤقتة بشأنه 
وأرفق صاحب الشكوى ببالغه عدة مقاالت صحفية تشهد بصفة خاصة علـى أن               ٣-٣

اهلايتيني العائدين حيتجزون بصورة منهجية يف ظروف يرثى هلا بدون غذاء وماء ورعاية طبية              
وتشري هذه الوثائق نفسها إىل ممارسة احلكومة اهلايتية        .  ميكن أن يؤدي يف حالته إىل الوفاة       مما

املتمثلة يف حرمان أي شخص عائد من حق احلصول على جواز سفر هاييت ملدة مثانية أشهر                
ويدعي صاحب الشكوى أنه لن يستطيع تغيري جهاز تنظيم ضـربات القلـب             . من عودته 

احلصول على رعاية طبية مناسبة حسبما تشري الرسالتان املقدمتان دعماً          اخلاص به يف هاييت و    
للطلب الذي قدمه لوقف تنفيذ الترحيل، باإلضافة إىل أنه يتعرض خلطر التجريد من جـواز               

وتدل مجيع هذه العناصر على وجود خطـر حقيقـي          . سفره يف الشهور األوىل من عودته     
  .حيله إىل هاييتوشخصي على حياة صاحب الشكوى يف حالة تر

   بشأن املقبولية واألسس املوضوعية الدولة الطرفمالحظات    
سس األقبولية و امل مالحظاهتا بشأن    قدمت الدولة الطرف  ،  ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٤يف    ١-٤

أن الشكوى ال تتسق مع أحكام االتفاقيـة ألن املخـاطر            وترى الدولة الطرف  . املوضوعية

__________ 

 / تـشرين الثـاين    ٢٢، الذي ُشطب من قائمة البالغات املقدمة إىل اللجنـة يف            ٣٦٧/٢٠٠٨البالغ رقم     )أ (
 .٢٠١٠ نوفمرب
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.  مـن االتفاقيـة    ٢٢ من املادة    ٢ض املقبولية مبوجب الفقرة     املزعومة ال تشكل تعذيباً ألغرا    
وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن الشكوى ليست مدعومة باألدلة الكافية ألهنا تـستند إىل              
جمرد افتراضات وال تتضمن أي دليل يثبت اخلطر الشخصي بالتعرض للتعـذيب يف حالـة               

مـن  أنه ينبغي رفض الـشكوى      ، ترى الدولة الطرف     ويف املقابل . ترحيل صاحب الشكوى  
ترحيل صاحب  أن  بالعتقاد  يدعو إىل ا   حقيقياألسس املوضوعية ألنه ال يوجد سبب       حيث  

  .لتعذيببا خلطر حقيقي وشيك  إىل هاييت سيعرضه شخصياًالشكوى
 بالغـه  يف   صاحب الشكوى  قدمها اليت   االدعاءاتأن مجيع   وتشري الدولة الطرف إىل       ٢-٤

  إىل دائماًاليت خلصت   من جانب السلطات الكندية      لتقييمات متعمقة    خضعتلجنة  املقدم إىل ال  
 ١إىل أن صاحب الشكوى أدين يف        الدولة الطرف    وتشري. االدعاءاتذه  هلأساس  يوجد   ال   هأن

م غ ك ١,٩ -خمدرات  ، بعد حصوله على وضع املقيم إقامة دائمة، السترياده          ٢٠٠٧مايو  /أيار
ـ /حزيـران  ٢٩وحكم عليـه يف     .  هبا جتارغرض اال  وحيازهتا ب  - من الكوكايني   ٢٠٠٧ هيوني
أمـراً   يةكندال ، أصدرت وكالة اخلدمات احلدودية    اإلدانة هلذه   ونظراً.  شهراً ٣١بالسجن ملدة   

 اهلجرة  التابع جمللس لت قضيته إىل قسم اهلجرة      اوأحبعدم السماح لصاحب الشكوى باإلقامة      
بعد جلـسة اسـتماع     و،  ٢٠٠٧يسمرب  د/كانون األول  ٣١  ويف .والالجئني للتحقيق فيها  

 قسم خلصعتربها ذات صلة،    اليت ي دلة  سنحت فيها لصاحب الشكوى فرصة لكي يقدم األ       
بسبب ارتكابه جلرائم خطرية وفقاً      ممنوع فعالً من الدخول    صاحب الشكوى أن  إىل  اهلجرة  
قـراراً    اهلجـرة  اختذ قـسم  قانون اهلجرة ومحاية الالجئني و     من   ٣٦من املادة   ) أ(١ للفقرة
  .مقيم دائم يف كنداكوضعه صاحب الشكوى ، فقد قرار الترحيل هذابسبب و. بترحيله

 ٩وطلب صاحب الشكوى بعد ذلك منحه حق اللجوء إىل كندا، وُرفض الطلب يف                ٣-٤
 من  ١٠١ملادة  من ا ) أ(٢للفقرة    وفقاً عدم السماح له باإلقامة    بسبب   ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

الالجـئني  اخلاصة بوضـع   من االتفاقية ٣٣املادة  من ٢الفقرة اية الالجئني واهلجرة ومح  قانون
تقييم املخاطر قبل الترحيل واإلعفاء من تأشرية الـدخول  إلجراء ورفضت طلباته   . ١٩٥١ لعام
ورأى . ٢٠٠٨أبريـل  /نيـسان  ٢١ يف  إنـسانية ألسبابإقامة دائمة يف كندا  احلصول على   و

تبني قدم أدلة كافية    ي مل   صاحب الشكوى خاطر قبل الترحيل أن     تقييم امل املوظف املسؤول عن    
. قاسـية وغـري عاديـة     معاملة   أو   اتهيأو هتديداً حل  لتعذيب  التعرض ل خطر  أنه يواجه شخصياً    

، وأضاف أنه   تعرضه لالحتجاز تقييم املخاطر قبل الترحيل خطر      املوظف املسؤول عن     واستبعد
ته لن يستطيع   ىل أن أحد أفراد أسر    ما يشري إ   وجدال ي ،  يف حالة احتجاز صاحب الشكوى    حىت  

ليست مناسـبة    االدعاء بأن اخلدمات الصحية يف هاييت        أيضاًاملوظف   واستبعد. طالق سراحه إ
 أن  املوظـف  والحظ. لتغيري بطاريات جهاز تنظيم ضربات القلب اخلاص بصاحب الشكوى        

  .صاحب الشكوىمسقط رأس نس ابر أو احلصول على الرعاية أقل صعوبة يف بورت
طلباً للحصول على إذن بـالطعن       صاحب الشكوى ، قدم   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩يف  و  ٤-٤

 الكنديـة  احملكمة االحتاديـة     أوقفت،  ٢٠٠٨ هيوني/حزيران ٤  ويف . مراجعة قضائية  وإجراء
، ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثـاين   ٥  ويف .قيد النظر االلتماسان   ما دام هذان   أمر الترحيل  تنفيذ

املراجعة القضائية للقـرارين   اإلذن باالستئناف وإجراء  طليب الكنديةة االحتادية   رفضت احملكم 
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ورأت احملكمة  . نسانية اإل وطلب مراعاة األسباب  تقييم املخاطر قبل الترحيل     املتعلقني بطلب   
صلة بني وضعه الشخصي واألوضـاع      المسؤولية إقامة   صاحب الشكوى   على   االحتادية أن 

راجعـة  إجراء امل أنه يف سياق طلب     إىل   احملكمة   وأشارت. مل يفعل ذلك  نه  أالعامة يف بلده، و   
ـ  وظف  امل إىل   تيف أدلة جديدة مل يسبق أن قدم      أن تنظر    ميكنها ال ،قضائيةال . اهلجرةاملعين ب

 السـتبدال    غـري جمهـزة    اخلدمات الصحية يف هاييت   اليت تفيد بأن     املزاعمرفضت  ولذلك،  
  .اخلاص بصاحب الشكوى جهاز تنظيم ضربات القلب اتبطاري
وكالـة  موظـف    إىل   قدم صاحب الشكوى  ،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٣١يف  و  ٥-٤
أن فيـه مـرة أخـرى        زعـم    اًإداريلوقف تنفيذ الترحيل      طلباً يةكندال يةدمات احلدود اخل

 إىل اللجنة،   املقدمةهذا الطلب بنفس األدلة     ودعم  . ليست مناسبة الصحية يف هاييت     اخلدمات
قلـب يف   أحد أطباء أمراض ال   اييت يف مونتريال ورسالة من      اهللة من نائب القنصل     وهي رسا 

املواطنة واهلجـرة  ب معتمد لدى إدارة      إىل طبي  صاحب الشكوى ، أحيل ملف    وبالتايل. كندا
 الكندية  الطبيب اإلقليمي املعتمد لدى البعثة     أيضاًواستشري  . الكندية للحصول على رأي طيب    

ـ  توافر إىل   اخلبريانص  بعد التحقق، خلُ  و. رينيداد وتوباغو  ت  سبني، أوف يف بورت  دمات اخل
 من  يتألف من املتخصصني    اًوفريقا مستشفى   هاييت وحدد يف  لقلب  املتعلقة بأمراض ا  ة  يصحال

 التحقق من تشغيل جهاز تنظيم ضربات القلب وتغيري         ميكنهماثنني من أطباء القلب وجراح      
 لتوافر هـذه    نظراًو. إىل صاحب الشكوى  املستشفى  وهاتف  وأرسل اسم وعنوان    . البطارية

  .اًإداريتنفيذ الترحيل فض طلب وقف اخلدمات يف هاييت، ُر
 من االتفاقية تستدعي ٣وفيما يتعلق باملقبولية، تشري الدولة الطرف أوالً إىل أن املادة         ٦-٤

وجود أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجـه خطـر التعـرض               
وحقيقيـاً،   اًشخصيهذا اخلطر   جيب أن يكون    ،   للجنة لالجتهادات القانونية  وفقاًو. لتعذيبل

ـ إىل   الدولة الطرف    كما تشري . وك أو شك  جمرد افتراضات يقتصر على    الوينبغي أ   ه علـى  أن
 مـن  ٢٢مبوجب املـادة   إثبات أن شكواه مقبولة بطريقة ظاهرة الوجاهة        صاحب الشكوى   

والتعـذيب   تعرضه لالختطاف خطر  مبا يزعمه صاحب الشكوى من       فيما يتعلق و. االتفاقية
إىل خـضوع    الدولة الطرف    تشريذلك،  ل الداعمة واألدلة   ني جمرمني هايتي  جانبمن  والقتل  

 جديد إىل   دليلمل يقدم أي    و.  من جانب السلطات الكندية    متعمق لتقييمبالفعل  هذه املزاعم   
 معروف يف هاييت، وسـيتم حتديـده   شخص هبأنالذي يفيد اللجنة، وال سيما لدعم االدعاء  

األشـخاص   أي دليل على أن      كما ال يوجد  . خدراتامل مثل جتار  جمرمني   جانبمن  بسرعة  
 حـسبما   الختطـاف اً خاصاً بالتعرض ل    خطر يواجهون إجرامية هاييت ألسباب    املرحلني إىل 

عثـة األمـم    بلاألمني العام   بأحد تقارير   الدولة الطرف   وتستشهد  . صاحب الشكوى ادعى  
. ) ب(حـاالت االختطـاف  عدد والذي يشري إىل اخنفاض هاييت  املتحدة لتحقيق االستقرار يف   

ختلص الدولة الطـرف  و.  على مجيع السكان   ينطبقوعالوة على ذلك، فإن خطر االختطاف       
نظـراً ألن    من االتفاقية    ٣املادة  نطاق  دخل يف   فإنه ال ي  ،  اًاخلطر حقيقي حىت إذا كان    إىل أنه   
__________ 

 .٢٥ و١٧، الفقرتان S/2009/129 الطرف إىل وثيقة األمم املتحدة الدولةتشري   )ب (
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جيـب أن تكـون هـذه        مـسألة شـدة املعانـاة،        وخبالف. شكل تعذيباً ي تطاف ال االخ
ومع ذلك، ال يوجد أي دليـل      . همبتحريض من مرتكبة من جانب موظفي الدولة أو        األفعال

، يبدو أن اخلـاطفني     أخرياًو. ات االختطاف هذه  يف عملي متورطة   ةايتياهلعلى أن السلطات    
 ١األسباب املذكورة يف املادة  بدافع سبب من   وليسلتحقيق مكاسب    اجلشع   يتصرفون بدافع 
  .من االتفاقية

، ترى الدولة الطرف أن هذا االدعـاء        وفيما يتعلق خبطر احتجاز صاحب الشكوى       ٧-٤
 يف الـسجن الـوطين يف       للمرحلني اجملرمني يبدو إىل ممارسة االحتجاز الوقائي      على ما   شري  ي

ـ اهل قـرار مـن احملكمـة        دوربصهذه املمارسة   وقد ألغيت   . نسابر أو بورت  ١١ة يف   ايتي
احتجاز هـؤالء   تتمثل يف    ةاهلايتيالعامة  السياسة  و ،ومنذ ذلك احلني  . ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول

املركزية للشرطة القضائية بالقرب من املطار      أحد مراكز اإلدارة     يف   ةمؤقتبصورة  األشخاص  
 الشخصما إذا كان    حتديد  و  هاالحتجاز الوقائي   والغرض من هذا    . سبوعنيأ تتجاوزملدة ال   

وُيفرج عن الشخص بعد    . بضمانهأفراد األسرة   حد  قد ارتكب جرائم يف هاييت، والسماح أل      
الدولة الطرف أن هذه    وتالحظ  . أشهر ٦و أسابيع   ٨تتراوح بني    ملدة   ذلك إفراجاً مشروطاً  

 أشـخاص مـن     ٩احتجـز   ،  ٢٠٠٨أغسطس  /آبوهكذا، منذ   . املمارسة ليست موحدة  
 إىل   الدولة الطرف أيـضاً    وتشري .رميةاجلمن كندا إىل هاييت بسبب      مرحالً   شخصاً ٢٣ أصل

أشخاص  ٧حيث احتجز    ،٢٠٠٨أغسطس  /إىل آب  ٢٠٠٧ أغسطس/آبأرقام الفترة من    
 أي شـخص يف     مل حيتجز  للمعلومات املتاحة للدولة الطرف،      وفقاًو.  شخصاً ١٥ن أصل   م

 الدولة كما تشري. سوء املعاملة من هؤالء األفرادادعاءات بالسجن الوطين ومل ترد تقارير عن    
 ة واحـد فإن عملية توقيـف أو احتجـاز  للجنة، لالجتهادات القانونية  أنه وفقاً إىل  الطرف  

خطر ، ال يدعى صاحب الشكوى أنه يواجه        يف هذه احلالة  و. ) ج(اً تعذيب اشكل يف حد ذاهت   ت ال
ظـروف  تدعو إىل االعتقاد بأن     م أدلة   التعرض للتعذيب من جانب السلطات اهلايتية وال يقد       

  . املركزية للشرطة القضائية تشكل تعذيباًاإلدارة جانب من االحتجاز
غـري  ته  وزوجصاحب الشكوى    بطفليوترى الدولة الطرف أن االدعاءات املتعلقة         ٨-٤

  . مبوجب االتفاقيةهنا ال تشكل تعذيباًأل ة موضوعياًمقبول
 بالفعـل   جـرى قد  فتنظيم ضربات القلب،    جبهاز   اصةاخل باالدعاءاتوفيما يتعلق     ٩-٤

. يف إطار طلب وقف تنفيذ حكـم الترحيـل إداريـاً          من جانب السلطات الكندية      حتليلها
ـ    التمست وزارة   ،  )٥-٤الفقرة  ( أعاله   أشري وحسبما ـ  اًاملواطنة واهلجرة الكندية رأي اً،  طبي

لصاحب  تنظيم ضربات القلب    هازلصيانة ج أن الرعاية الطبية الالزمة     الرأي الطيب   أكد  حيث  
ليست النقطة  فإن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن هذه       هاييت، وبالتايل،     متوفرة يف  الشكوى
احتمـال   "، فإن للجنةوفقاً لالجتهادات القانونية الدائمة     ه  الدولة الطرف أن   وتضيف. مقنعة

__________ 

 تشرين  ١٧ يف   املعتمد، القرار   ضد كندا . س. ل. ك. ب،  ٥٧١/١٩٩٦تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم         )ج (
 .١٩٩٧نوفمرب /الثاين
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ملعاملة القاسية  تدهور احلالة الصحية لصاحب الشكوى يف حال ترحيله ال يشكل ضرباً من ا            
واجب عدم   وهذا يعين أن     .) د(" من االتفاقية  ١٦املهينة اليت تنص عليها املادة       أو الالإنسانية أو  

(١٦املادة  تنص عليها   شمل حاالت سوء املعاملة اليت      ي ال   ٣املادة   مبوجبالرد  
 ه

وبالتـايل،  . )ه
  .ة كافية ألغراض املقبوليةبأدلغري مدعوم توافق مع االتفاقية وال ي الشكوىزء من اجلهذا فإن 
 املوضـوعية،   األسس من حيث  صاحب الشكوى وترفض الدولة الطرف ادعاءات       ١٠-٤

مع احترم   ونزيهةوطنية مستقلة   جانب هيئات    من    هذه االدعاءات  حتليلأنه جرى    إىل   ةمشري
 خطأ يف اإلجـراءات     وواضح أ  وقوع خطأ يف حالة عدم وجود أدلة على       و.  والعدالة القانون

 حتل حمل هيئـات     الحتيز صريح أو جتاوزات خطرية يف اإلجراء، على اللجنة أ          وأسوء نية    أو
 تقـدير  ليس من اختصاصها الطعن يف   أنه    وتكراراً  مراراً ) و( أقرت اللجنة  كما. الدولة الطرف 

  .) ز(وطنيةتوصلت إليها اهليئات الالوقائع واألدلة اليت 

  ة الطرف على مالحظات الدولصاحب الشكوى تعليقات    
أن قبل   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ١٦ و ١٣ يف   إضافيةمعلومات  صاحب الشكوى    قدم  ١-٥

قـدم  صاحب الشكوى إىل أنه      يشريو. اختاذ تدابري مؤقتة  املتعلق ب تعليقاته، لدعم طلبه    يقدم  
 نفـسه،   فض يف اليوم  ، رُ ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٤ اً يف إداريالترحيل   لوقف تنفيذ   جديداً طلباً
لوقـف   رفض الطلب األول     لرسالةلقلق ألهنا مطابقة    تثري ا رد حيتوي على عناصر     هذا ال وأن  

ميكـن  : " اجلملة  من زء التايل اجل باستثناء   ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٩ؤرخ  امل اً إداري تنفيذ الترحيل 
وهـذه  . "يـة مهورية الدومينيك اجليف  للشخص املدعو   استبدال جهاز تنظيم ضربات القلب      

 يف  اسـتبداله  ال ميكن     اخلاص بصاحب الشكوى   نظيم ضربات القلب  عين أن جهاز ت   العبارة ت 
الـذهاب   وال يوجد ما يضمن أن يستطيع صاحب الشكوى       . بلدههاييت ولكن يف بلد ليس      

لطلـب  رفض األول   البعد  و.  بسبب ماضيه اإلجرامي   ، وخصوصاً يةمهورية الدومينيك اجلإىل  
 ١٢ و١١بيـتني مـؤرختني    شهادتني ط صاحب الشكوى على    ، حصل   وقف تنفيذ الترحيل  

 صـاحب الـشكوى  بلـغ  تمن شركة مدترونيك كندا  منهما   واحدة   ،٢٠٠٩فرباير  /شباط
 لتنظيم   أجهزة مدترونيك  لصيانةيف هاييت   مؤهل  طبيب  أو  جود عيادة   بوليست على علم     أهناب

 طبيـة يف    متابعـة ليس جمـرد     إليه   حيتاجويؤكد صاحب الشكوى أن ما      .  القلب ضربات
__________ 

 تـشرين   ١٦، القرار املعتمد يف     ضد كندا . س. س. س،  ٢٤٥/٢٠٠٤تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم         )د (
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

 تـشرين   ١٨ار املعتمـد يف     ، القر ضد السويد . م. ت،  ٢٢٨/٢٠٠٣تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم         )ه(
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

 تـشرين   ٢١، القرار املعتمـد يف      ضد فرنسا . ي. ب،  ١٩٣/٢٠٠١تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم         )و(
 ٧ ، القرار املعتمد يف   ضد كندا . أ. ب. س،  ٢٨٢/٢٠٠٥؛ والبالغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين

، القرار املعتمد   ضد أستراليا . ك. أ،  ١٤٨/١٩٩٩؛ والبالغ رقم    ٦-٧، الفقرة   ٢٠٠٦ نوفمرب/تشرين الثاين 
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٤مايو / أيار٥يف 

 .٢٠٠٩أغسطس /آب ٤  يفطرف، قررت اللجنة أن تسحب طلبها باختاذ تدابري مؤقتةال تعليقات الدولة على إثر  )ز(
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  أيـضاً  ويشري صاحب الشكوى  . موجودة يف هاييت  ن تكون أجهزة مدترونيك     ولكن أ  هاييت
يشكك  مستشفى جامعة مونتريال     يف من طبيب    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ١٤رسالة مؤرخة   إىل  

تنظـيم ضـربات   لجهاز مدترونيك لتغيري طبيني مدربني   أخصائيني   توافر   فيها الطبيب أيضاً يف   
  .) ح(القلب يف هاييت

 تعليقاتـه علـى     صـاحب الـشكوى    قدم   ،٢٠٠٩أكتوبر  /األول تشرين   ٤ويف    ٢-٥
مالحظاهتا اخلتامية عـن قلقهـا       اللجنة أعربت يف     أنوأشار إىل   . مالحظات الدولة الطرف  

 من حيث الـسالمة  االستبعاد الصريح لفئات معينة من األشخاص الذين يشكلون خطراً      إزاء
ليه يف قانون اهلجرة ومحاية الالجـئني       املنصوص ع الرد   من مبدأ عدم     من االستفادة رمية  اجلأو  

 الدولة الطـرف  حتذفأوصت اللجنة بأن ولذلك، ). ١١٥املادة  من ٢الفقرة  (٢٠٠٢لعام  
هذه حبيث ميكن لألشخاص    الستبعاد  أسباب ا  ٢٠٠٢عام  ل قانون اهلجرة ومحاية الالجئني      من

بب وجود خطر التعـرض     بسالرد  مبدأ عدم   املستبعدين بالفعل أن يتمتعوا باحلق يف احلماية و       
 ارتكب  أنههاييت حبجة   صاحب الشكوى بذلك أنه ال جيوز ترحيله إىل         يدعي  و. ) ط(للتعذيب

هناك أشخاصـاً   حاالت فردية أخرى تبني أن      كما أن هناك    . راضي الكندية جرائم على األ  
 ترد أنباء عن مصريهمكانوا معرضني خلطر التعذيب وكانت هلم سوابق إجرامية ورحلوا، ومل 

  . الوقتمنذ ذلك
فإن ممارسات احتجاز األشخاص العائـدين       الدولة الطرف،    ما أكدته  وعلى عكس   ٣-٥

 يف السجن الـوطين يف      للمجرمني املرحلني إلغاء ممارسة االحتجاز الوقائي     و. ليست موحدة 
 االحتجازاستنتاج أهنا ال تنطوي على خطر       مسألة حديثة جداً وال تسمح ب     نس  ابر أو بورت

 التعسفي  االحتجاز أن   صاحب الشكوى بعض املقاالت الصحفية اليت قدمها      وتبني   .التعسفي
لحـصول  سبل مناسبة ل   بدونإنسانية،  االحتجاز ال   يف مراكز الشرطة موجود وأن ظروف       

 أن القصورهذا ملثل ، ميكن   صاحب الشكوى يف حالة   و. ةيصحاخلدمات ال غذاء و ال و املاءعلى  
الرعايـة الطبيـة،    نفسها تعاين من سـوء        العادية مجلرائاسجون  كما أن   . يؤدي إىل وفاته  

يستند صاحب الشكوى   ،  وعليه. يترتب عليه تعرض أكيد حلياة صاحب الشكوى للخطر        مما
 يف  االحتجاز ظروف   اليت تشري إىل سوء   ،  "ةفرصة البديل ال" املنظمة غري احلكومية     إىل مقاالت 

يف أماكن أخـرى خـارج      ه أيضاً   ويرى صاحب الشكوى أن هناك خطراً على حيات       . هاييت
اخلاص السجن بسبب عدم وجود مرافق طبية مناسبة الستبدال جهاز تنظيم ضربات القلب             

  . يف هاييتبه

__________ 

تقدم أن  ،  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ١٥  يف  الدولة الطرف،  إىل ضافية، طلبت اللجنة  اإلعلومات  هذه امل على  بناء    )ح(
استبدال يتيح  إذا كان الوضع احلايل للتكنولوجيا الطبية يف هاييت         متكن اللجنة من حتديد ما      توضيحات  إليها  

عـدم طـرد     الدولة الطـرف  تطلب إىل    و اخلاص بصاحب الشكوى؛  بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب      
 .حىت يصلها رد الدولة الطرف،  إىل هاييتصاحب الشكوى

 ).ب(٥و) د(٤، الفقرتان ٢٠٠٥يوليه / متوز٧، CAT/C/CR/34/CANاملالحظات اخلتامية بشأن كندا،   )ط(
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 تعرض خلطر اإلعادة إىل    آخر  إىل حالة فردية لشخص     أيضاً صاحب الشكوى يشري  و  ٤-٥
حملكمة االحتادية  اويرى صاحب الشكوى أن قاضي      .  سوابق جنائية يف كندا    أيضاًولديه  هاييت  
املقدمة يف تلك القضية وزناً أكـرب ممـا         " الفرصة البديلة " غري احلكومية    ظمةنامل وثائق   ىأعط

يرى أن األشخاص الذين يرحلـون إىل هـاييت ال          كومي الذي   أعطاه لتأكيدات املوظف احل   
 تالحتلـي إعطاء   ، ينبغي للجنة أيضاً   القضيةيف هذه   و. ) ي(يتعرضون لالحتجاز وال للتعذيب   

ن ي يفيد بـأ   مقال صحف الوارد يف   تأكيد  وزناً أكرب من ال   " ةبديلالفرصة  ال"نزيهة مثل   منظمة  
 أهنـت   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ١١يف   ةايتياهل اليت تلت قرار احملكمة      االحتجاز اجلديدة سياسة  

السابق ويكرر صاحب الشكوى احلجة اليت تفيد بأن من         . التعسفي يف هاييت  خطر االحتجاز   
  . يف هذا اجملال فعالةةايتياهلحتديد ما إذا كانت التدابري اليت اختذهتا السلطات  ألوانه

العائـدين الـذين    حصاءات اليت قدمتها الدولة الطرف عن عـدد         باإلوفيما يتعلق     ٥-٥
. اً حقيقي فإن اخلطر يظل  شخص واحد،   ه حىت إذا احتجز      أن يرى صاحب الشكوى  ،  احتجزوا

 توقيف أو احتجـاز بأن عملية الذي يفيد لدولة الطرف   موقف ا  ويتفق صاحب الشكوى مع   
إنسانية دون احلصول علـى   ال  يف ظروف مهينة و   غري أن االحتجاز    . شكل تعذيباً تواحدة ال   

 احلصول علـى حماكمـة     الطبية ودون إمكانية     امللفاتالوصول إىل   املناسبة و الرعاية الطبية   
  .قاسية وغري عاديةو عقوبة أ ومعاملة اًيف حد ذاته تعذيبيشكل قضائية عادلة 

 غري  ةوثيقة نشرت على املوقع االلكتروين للمنظم     ب  صاحب الشكوى أيضاً   ويستشهد  ٦-٥
جملـرمني  رد ابعـدم  املتعلقة األمريكي تعرض السوابق القضائية     ) ك("ةفرصة البديل ال"احلكومية  

فريوس ويعاين من   عقلياًاًقا معاً أن شخص أمريكية حمكمة   رأت،  إحدى احلاالت يف  و. نيايتياهل
وخيلـص  . يف حالة طرده  التعذيب  متاثل  عاملة  سيتعرض خلطر التمييز ومل   نقص املناعة البشري    

خطر التعـرض  ال تواجه   املرحلني عموماًجمموعات صاحب الشكوى إىل أنه حىت إذا كانت    
ـ          إىل هاييت،    تللتعذيب إذا عاد   ن فإن املرضى مثله يتعرضون خلطر بسبب اإلمهال املتعمد م

صاحب الـشكوى،   رى  يولذلك  .  حلقوق اإلنسان  انتهاكاًيشكل   ،لسلطات اهلايتية جانب ا 
يف حالـة   حقيقي وشخصي   تعذيب  طر  أنه أثبت تعرضه خل    الدولة الطرف،    خالفاً لتأكيدات 

  .ترحيله إىل بلده األصلي

صـاحب  تنظيم ضربات القلـب، يـدعي       املتعلقة جبهاز   وفيما يتعلق باالدعاءات      ٧-٥
ويدل الرد على طلب    . ) ل(أجرت حتليالً سطحياً وجزئياً للموقف    ن الدولة الطرف    أالشكوى  

__________ 

 .املذكورالشخص تذكر هوية ، مل بالتزام السريةألسباب تتعلق   )ي(
 Cases of respondents who fear imprisonment as criminal deportees to Haiti: updates“ معنونةوثيقة   )ك(

in the law since Matter of J-E-”)ألسباب جنائية مرحلني السجن كخيشون الذين  املدعى عليهماالت ح
 .http://alternativechance.org  اإلنترنت على موقع،).ي. قضية جيف القانون منذ املستجدات :  هاييتإىل

 وقف تنفيذ رفض  ل مراجعة قضائية    إلجراء احملكمة االحتادية    أمام أنه قدم طلباً  ب اللجنة   الشكوىأبلغ صاحب     )ل(
 . إىل اللجنةهتعليقاتاً، زبأن الطلب كان ال يزال قيد النظر عندما قدم إداريالترحيل 
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التحليل، حيث كان    سطحية    على ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٤وقف تنفيذ الترحيل إدارياً املؤرخ      
ـ األول لوقف تنفيذ الترحيل     طلب  ال لرسالة رفض     متاماً اًمطابق  / شـباط  ٩اً املـؤرخ    إداري
للـشخص  ميكن استبدال جهاز تنظيم ضربات القلب       : "ة التالي بارةباستثناء الع  ٢٠٠٩ فرباير

 إىل بلـد  ترحيلهميكن ويتعجب صاحب الشكوى من أنه . "يةمهورية الدومينيكاجليف  املدعو  
ه ن مثل هذ  إوقال  . حلالة مرضه القليب   بلد ثالث لتلقي العالج الالزم       إىلله بالسفر   السماح  مث  

مهوريـة  اجل إىل   إذا استطاع الـذهاب   حىت  و. اإلجراميماضيه  الفرصة غري متاحة له بسبب      
ا الدوليـة   كند  التزامات يتعارض مع  بعد عودته إىل هاييت، فإن الترحيل من كندا          يةالدومينيك

  أن يذهب بعد ذلك إىل بلديستطيع أنه   افتراض على   اًاعتمادما   شخص   ترحيل اليت متنعها من  
ىل حتليلـه  صاحب الشكوى إهاييت، يشري ملناسبة يف الرعاية الطبية ا فيما يتعلق بتوافر    و. ثالث
).  أعـاله  ١-٥انظر الفقرة    (٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ١٦ و ١٣ الرسالتني املؤرختني  يف   الوارد

يفتقـر إىل   السلطات الكنديـة    حتليل املخاطر الذي أجرته     إىل أن   صاحب الشكوى   وخيلص  
  .اً واضحوأن هناك خطأًالرتاهة 

  الطرفنين  م مقدمة إضافيةمالحظات    

ـ ٢٠٠٩ديـسمرب  /كانون األول ١٧ يف ،الدولة الطرف ادعت    ١-٦  ال يوجـد يف  ه، أن
الـذي  القلب املقدس   مبستشفى  االتصال  إىل أنه حاول    ما يشري    صاحب الشكوى    تعليقات
إىل بيانات االتصال به بعد أن حتققت من أن املتخصصني العاملني فيه            الدولة الطرف   أشارت  

 وتغـيري   اخلاص بصاحب الـشكوى   ل جهاز تنظيم ضربات القلب      لتحقق من عم  مؤهلون ل 
االتصال باملستشفى الذي   الدولة الطرف   أعادت  ،  صاحب الشكوى وبعد تعليقات   . البطارية

اخلـاص  نظيم ضربات القلـب  لتجهاز مدترونيك بطارية أكد مرة أخرى أنه ميكن استبدال       
ثـل هـذه    ميكن أن يقوم مب    وأن أخصائي املستشفى   بايوترونيكبطارية  بصاحب الشكوى ب  

لصاحب الشكوى جهازاً جديـداً      أيضاًأن يركب    للمستشفىإذا لزم األمر، ميكن     و. العملية
 من طراز كابا، هو جهاز بايوترونيك من طراز         KDR 733لتنظيم ضربات القلب مماثل جلهاز      

  . هلا من الصحةال أساسصاحب الشكوى ادعاءات ولذلك، فإن . أكسيوس

ني املـرحلني مـن     ايتيأحد اهل مصري   تأكيدات صاحب الشكوى، فإن      وعلى عكس   ٢-٦
الكنديـة   معروف لدى السلطات اهلايتية و     ) م(الذين أشار إليهم صاحب الشكوى يف تعليقاته      

مونتريال كـانوا   شرطة مدينة   حيث أفرج عنه بعد احتجازه حسبما الحظ أفراد من رجال           
املعين (األول  السكرتري  من  هناك إقراراً   أن  تالحظ الدولة الطرف كذلك     و. إىل هاييت معارين  

ـ نس  ابـر  أو بـورت املوظف املعين حبركات اهلجرة يف البعثة الكندية يف         و) اهلجرةب صف ي
ـ فيما يتعلق    ٢٠٠٧أغسطس  / آبمنذ   حالياًلسلطات اهلايتية   ا اليت تتبعها املمارسة   واطين مب

مـع   بشكل قاطع    التفصيليةومات  علاملهذه  وتتناقض  .  من كندا بسبب اجلرمية    املرحلنيهاييت  

__________ 

 . أعاله٤-٥انظر الفقرة   )م(
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حديثـة جـداً    ىل ممارسـة    إتستند  االدعاءات الكندية   أن  الذي يفيد ب   ادعاء صاحب الشكوى  
 ويؤكد اإلقرار أن املـرحلني ال حيتجـزون       . ال ميكن تقييمها بشكل صحيح     لسلطات اهلايتية ل

ويواصل اإلقرار  . أيام يبلغ مخسة  االحتجاز مدةمتوسط  فإن  ،  ويف حالة احتجازهم  بصفة عامة،   
 أثنـاء  املعاملة لسوء يتعرضون األشخاص هؤالء بأن يدعو إىل االعتقاد   سبب أي يوجد ال أنه

 أن ادعـاءات    الطـرف  الدولة وبالتايل، تؤكد . ال إنسانية  االحتجاز أو أهنم حيتجزون بطريقة    
  .) ن(تفاقية من اال٣ للمادة  ال تشكل انتهاكاً، احتياطياً،هناأو أصاحب الشكوى غري مقبولة، 

وقوع الزلـزال يف  ، وبعد  ٢٠١٠فرباير  /شباط ٢٧ويدعى صاحب الشكوى أنه يف        ٣-٦
 وأنـه حـاول االتـصال       ،أو دمرت جزئياً  آخر   اً صحي اً مستشفى ومرفق  ٢٩هاييت، تضرر   

نس دون جدوى، وهو ما يشري إىل دمار على األقل          ابر أو  يف بورت  املقدس القلب   مبستشفى
ألن عدداً كبرياً مـن   القضائي للنظام يف أزمة كبرية سبب الزلزال أيضاًتو.  املرفقيف جزء من 

 من جديد احلجج اليت     كرر صاحب الشكوى  وباإلضافة إىل ذلك،    . السجناء فر من السجن   
  .سبق تقدميها

طبيـب  ، نسخة من رسالة من      ٢٠١٠مارس  / آذار ٩وقدم صاحب الشكوى، يف       ٤-٦
 لضبط أن الطريقة الوحيدة يشري فيها إىلمعة مونتريال االتابعة جليف مستشفى أوتيل ديو     يعمل  

 هو تغيري   أجهزة الضبط من ماركة مدترونيك    دون  بتنظيم ضربات القلب    لجهاز مدترونيك   
 للمخاطر  نظراًفومع ذلك،   . جبهاز جديد من ماركة بايوترونيك    جهاز تنظيم ضربات القلب     

الذي يزيد عمره   تنظيم ضربات القلب    تغيري جهاز   حيظر  ،  ةطبيال اتجراءجلميع اإل املصاحبة  
علـى   املريض   حيصل القترح أ ولذلك يُ . الوحيد هو املتابعة  غرض  إذا كان ال  مثاين سنوات   عن  

  . القلبضربات  لتنظيمأجهزة مدترونيكميكن فيها ضبط كن امأ املتابعة إال يف

/ آذار ١٦يف   الدولة الطرف    قدمتصاحب الشكوى،   ل على االدعاءات األخرية     رداًو  ٥-٦
 املفوضية العليا الكندية يف ترينيـداد وتوبـاغو         معتمد لدى طبيب  لطيب  الرأي  ال ٢٠١١مارس  
يف رسالته   الطبيب   وأكد. عدة مرات بشأن صاحب الشكوى    ستشفى القلب املقدس    مب اتصلت

 القلب على الـرغم مـن       لتنظيم ضربات أجهزة مدترونيك   بإمكانه ضبط مجيع    ن املستشفى   أ
لدى  مل يكن  حىت لو الطبيب أنه   وأضاف  . ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢ يف   الزلزال الذي وقع  

تنظيم ضـربات   لمدترونيك  أجهزة  من  طراز معني    لضبطوقع  املاملعدات الالزمة يف    املستشفى  
ـ   عادي   متنقل عن بعد، باستخدام هاتف      ضبطهقادر على   فإنه  القلب،   أي مـن   ربط  يسمح ب

  . موقع آخراملناسبة املوجودة يفالتشخيص مبعدات  تنظيم ضربات القلبلأجهزة مدترونيك 

لوقف تنفيذ  لرفض الثاين   لقضائية  الراجعة  إجراء امل وتضيف الدولة الطرف أن طلب        ٦-٦
 مجيـع سـبل     فقد اسـُتنفدت  ، وبالتايل   ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٩ اً ُرفض يف  إداريالترحيل  

كـانون   ٢٨يف  ؤقتـة   ملاتـدابري   الطلـب اختـاذ     ل سحب اللجنة بعد  و. االنتصاف احمللية 
.  الـشكوى إىل هـاييت     ل صاحب ترحجيوز للدولة الطرف أن     فإنه  ،  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

__________ 

 .٢٠٠٩يسمرب د/كانون األول ٢٨  يف التدابري املؤقتةبشأن الدولة الطرف، سحبت اللجنة طلبها اتبعد توضيح  )ن(
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هاييت بعد الزلـزال    إىل   اًإداريأمراً بوقف تنفيذ الترحيل      الدولة الطرف    أصدرتذلك،   ومع
اعتبـارات إنـسانية    بدافع  التدبري  كان هذا   و. ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢الذي وقع يف    

. صاحب الـشكوى  لق ترحيل   ، عُ وبالتايل. صدر ضده أمر ترحيل   طبق على أي شخص     انو
 صاحب الشكوى   ادعاءات مقبولية   بشأن عدم السابقة   مواقفهاتكرر الدولة الطرف    ولذلك،  

  .استنادها إىل أساس سليم أو، احتياطياً، بشأن عدم

يف يـب   طب  رسالة جديدة مـن    صاحب الشكوى ، قدم   ٢٠١١ يوليه/ متوز ١ويف    ٧-٦
هذا اجلانب  ويعترب  . متابعة عمل اجلهاز عن بعد     بساطة   يشكك يف  مستشفى جامعة مونتريال  

 ٦  ويف .ىل الوضع يف هاييت بعد الزلزال     إ بالنظر   من وجهة نظر صاحب الشكوى     اًالتقين مهم 
 ٢٢يـوم   بأن ترحيله حتدد لـه      لجنة  صاحب الشكوى ال  ، أبلغ   ٢٠١١أغسطس  /آب ١٨و

  .٢٠١١أغسطس /آب

 تـشرين   ١٠ يف   ىل هـاييت  إبعـد وصـوله     احتجز   أنه   ويدعي صاحب الشكوى    ٨-٦
 ٢٣يف  و. كـان يعرفـه    تدخل مفتش شـرطة      بفضلمث أفرج عنه     ،٢٠١١أكتوبر  /األول
خيـالف   وحصل علـى تأكيـد       املقدسقلب  الىل مستشفى   إ، ذهب   ٢٠١١ أغسطس/آب

 ميكن استخدامها   ، وهو أن أجهزة الضبط من ماركة بايوترونيك ال        الدولة الطرف تأكيدات  
 شهادة  صاحب الشكوى طلب  و.  من ماركة مدترونيك    القلب تنظيم ضربات أجهزة  لضبط  

 األخصائي إصدار هذه    لكن رفض و،  لن يستطيع ضبط اجلهاز   نه  تؤكد أ  الطيب   األخصائي من
تشرين  ٢٤صاحب الشكوى إىل أن موعد كشفه الطيب القادم حتدد له يوم             ويشري. الشهادة
ىل ، جيب أن يكون بإمكانه العودة إ       حل يف حالة عدم التوصل إىل    ، وأنه   ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  .) س(كندا لتلقي العالج

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
 على جلنة مناهـضة التعـذيب أن   يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-٧

وقد حتققت اللجنة،   .  من االتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    مقبولة أم ال  ما إذا كانت الشكوى     تبت في 
 من االتفاقية، من أن املـسألة نفـسها مل ُتبحـث            ٢٢من املادة   ) أ(٥ حسبما تقتضيه الفقرة  

  .جيري حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية وال

) ب(٥الفقرة   نتصاف احمللية قد اسُتنفدت مبوجب    وتالحظ اللجنة كذلك أن سبل اال       ٢-٧
  .مل تعترض على ذلك من االتفاقية، وأن الدولة الطرف ٢٢من املادة 

__________ 

قـدمت األمانـة   و. هذه املسألة إىل اللجنةعن زيد من املعلومات امل من خالل حماميه قدم صاحب الشكوى    )س(
أكد ويف اليوم نفسه،    . صاحب الشكوى الة  املعلومات املتعلقة حب   لتحديث    طلباً ٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٧ يف

 .التاريخ منذ ذلك يتصل مبحاميه  مل يعدصاحب الشكوى يف اتصال هاتفي أن صاحب الشكوىحمامي 
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صـاحب  ادعـاءات    اليت تفيد بعدم توافـق        الدولة الطرف  بادعاءاتفيما يتعلق   و  ٣-٧
 صـاحب الـشكوى   ، تالحظ اللجنة أن ادعاء      عدم وجود أسس هلا    و ١ املادة   الشكوى مع 

عوامل مثل ة   من االتفاقية على أساس عد     ١املادة  ملعاملة تتعارض مع     خطر التعرض    إىل يستند
ملعاملـة تتعـارض مـع      تعرضه   اجلماعات اإلجرامية، وخطر     خطر أن ُيستهدف من جانب    

وترى اللجنة . الوضع العام يف هاييت، فضالً عن ةي، وحالته الصح االحتجازرهن  وهو   ١ املادة
 تعلـن اللجنـة أن      ،ولـذلك .  باألسس املوضوعية   وثيقاً ارتباطاًبط  أن هذه االدعاءات ترت   
  .النظر يف األسس املوضوعية  يفالشكوى مقبولة وتشرع

  النظر يف األسس املوضوعية    
أتاحهـا هلـا   البالغ آخذة يف اعتبارها مجيع املعلومات الـيت      هذا  نظرت اللجنة يف      ١-٨

  .تفاقية من اال٢٢ من املادة ٤لفقرة لالطرفان، وفقاً 

 يشكل انتـهاكاً    هاييتوعلى اللجنة أن تقرر ما إذا كان طرد صاحب الشكوى إىل              ٢-٨
 من االتفاقية اليت تنص على عـدم جـواز طـرد أي             ٣اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة      

إىل دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنـه            قسراً  شخص أو إعادته    
  .يتعرض للتعذيبس

 يف هـذه احلالـة،      تتوصل إليها اللجنة  االستنتاجات اليت ميكن أن     باإلخالل  ودون    ٣-٨
الشكوى اليت تفيد بأن الدولة الطرف تطبـق        املعلومات املقدمة من صاحب     تالحظ اللجنة   

تستبعد األشخاص الـذي لـديهم       هاولكنإىل بلدهم   هاييت   واطينوقفاً طوعياً على ترحيل م    
وتشري اللجنة  . الدولة الطرف هذه املعلومات   ومل تنكر   . ب الشكوى صاحمثل  تاريخ إجرامي   

بلدان متر  فإن الوقف الطوعي لترحيل األشخاص إىل        من االتفاقية،    ٣  لروح املادة   وفقاً هإىل أن 
  .) ع(بأزمات ينبغي أن يطبق على اجلميع دون متييز

تراعي اللجنـة   ، ينبغي أن    ٣وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى مبوجب املادة          ٤-٨
 أو اجلماعية   أو الصارخة  الفادحةمنط ثابت من االنتهاكات     مجيع العناصر، مبا يف ذلك وجود       

بيد أن الغرض هو إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخـصياً             . حلقوق اإلنسان 
منط ثابـت مـن االنتـهاكات       ومن مث، فإن وجود     . خطر التعرض للتعذيب يف هاييت أم ال      

 يف البلد ال يشكل يف حد ذاته سبباً كافيـاً           حلقوق اإلنسان   الصارخة أو اجلماعية    أو الفادحة
إلثبات أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند طرده إىل البلد، بل جيـب               

وعند . ) ف(أن تكون هناك أسباب إضافية تثبت أن الشخص املعين سيتعرض للتعذيب شخصياً           
__________ 

 ).ب(٥و) د(٤، الفقرتان CAT/C/CR/34/CANاملالحظات اخلتامية، كندا،   )ع(

؛ وانظر  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧يف    القرار املعتمد  ،كندا ضد   . أ . ب .س،  ٢٨٢/٢٠٠٥البالغ رقم     )ف(
؛ ٢٠١٠ نـوفمرب / تشرين الثـاين   ١٥ القرار املعتمد يف     ،كندا ضد   .أ. ت،  ٣٣٣/٢٠٠٧البالغ رقم   أيضاً  

 .٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين١٢القرار املعتمد يف  ضد سويسرا،. أ. م. أ، ٣٤٤/٢٠٠٨والبالغ رقم 
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السـتنتاجات   من االتفاقيـة، ل ٣ي وزناً كبرياً، تطبيقاً للمادة      حبث املخاطر، فإن اللجنة تعط    
غـري ملزمـة بتلـك      بيـد أن اللجنـة       . الدولة الطرف  هيئاتاليت خلصت إليها    الوقائعية  

 مـن   ٢٢ من املـادة     ٤، مبوجب الفقرة    ةبل إهنا، على العكس، مؤهل    االستنتاجات الوقائعية   
  .كل قضيةُمجمل مالبسات  ىلاستناداً إاالتفاقية، لتقدير الوقائع حبرية 

 من االتفاقية يف سـياق  ٣ املتعلق بتطبيق املادة ١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم         ٥-٨
، والذي أوضحت فيه أنه ال يلزم إثبات أن اخلطر القائم حمتمل جداً، ولكن جيـب                ٢٢املادة  

سـابقة أن خطـر     ويف هذا الصدد، أوضحت اللجنة يف قرارات        . أن يكون شخصياً وفعلياً   
وفيما خيص عبء اإلثبات، تذكر      .) ص("متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  "التعذيب ينبغي أن يكون     

 جيب تقييم خطر التعرض     هأن على صاحب الشكوى عموماً تقدمي حجج مقنعة، وأن        باللجنة  
 .شكوك وأللتعذيب بناًء على أدلة ال تقتصر على جمرد افتراضات 

خطر تعـذيب   وجود  تفيد عن   قدم أدلة   يالشكوى مل   وتالحظ اللجنة أن صاحب       ٦-٨
  قدم صاحب الـشكوى يف الواقـع       ولقد. ترحيله إىل هاييت  ومتوقع بعد   شخصي   و حقيقي
أدلة مقنعة سـواء    ولكنه مل يدعمها ب   خطر التعذيب   اليت تؤيد وجود     من االدعاءات    جمموعة

 احليـاة أثنـاء     انتـهاك احلـق يف    طر التعرض للتعذيب أو     بشأن ادعاءات االختطاف أو خ    
 خضعت االدعاءات اليت قدمها صاحب الشكوى إىل تقيـيم وباإلضافة إىل ذلك،  . االحتجاز

فيمـا يتعلـق    و. اللجنة وأيضاً أمام    من جانب سلطات الدولة الطرف أثناء إجراءات اللجوء       
لـصاحب  توافر العـالج املناسـب      مدى   الدولة الطرف    ت، حبث صاحب الشكوى بصحة  
طر باخلفيما يتعلق ال ميكنها، ، و١ املادةال تدخل املسألة يف نطاق تطبيق و.  يف هاييتالشكوى
 وتالحظ اللجنة أيضاً  . ) ق( من االتفاقية  ١٦املادة  إطار  يف  وحدها  ندرج  أن ت صحته،  املرتبط ب 

لفتـرة  فإنه احتجز   ،  ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٢يف  ىل هاييت   إ صاحب الشكوى  ةأنه منذ عود  
  .لتعذيب أو سوء املعاملةبتعرضه لعاءات اد  إىل اللجنةومل يقدموجيزة 

 مـن   ٣ لتعليقها العام بشأن تطبيق املـادة         وفقاً إىل أنه وتشري اللجنة يف هذا الصدد        ٧-٨
يف حالـة   عند تقييم خطر التعرض للتعـذيب       فإنه  ،  فضالً عن اجتهاداهتا القانونية    ،االتفاقية

 حمتمـل "طر اخلالطرف أن تبني أن الث، ليس من الضروري بالنسبة للدولة      ثبلد  الترحيل إىل   
يف هذا الصدد، خلصت اللجنـة يف       و. فعلياً و اًشخصيهذا اخلطر   يكون  ؛ بل جيب أن     "جداً

 الحـظ تو. اً وشخـصي  اً وحقيقي اًأن خطر التعذيب جيب أن يكون متوقع      إىل  قرارات سابقة   
 من االتفاقية، إىل    ٣مبوجب املادة   ة صالحياهتا    ممارس لدى ، كبرياً هنا تعطي وزناً  أ يضاًأ اللجنة

__________ 

، ٢٠٠٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٤يف    القرار املعتمـد   ضد هولندا، . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢البالغ رقم     )ص(
 تـشرين  ١٠ القـرار املعتمـد يف   ويسرا،وآخرون ضد س. أ .أ، ٢٨٥/٢٠٠٦ البالغ رقمو؛  ٣-٧ الفقرة
القـرار  ،  ضـد سويـسرا   . ن-ت. ر،  ٣٥٠/٢٠٠٨؛ والبالغ رقـم     ٦-٧ الفقرة   ،٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
 .٤-٨ الفقرة ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٣يف  املعتمد

 .٣-٧، الفقرة ضد كندا. س. س. س، ٢٤٥/٢٠٠٤البالغ رقم   )ق(
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 من الضروري حتديـد مـا إذا        ،ولذلك.  الدولة الطرف املعنية   االستنتاجات الوقائعية هليئات  
 اً تقييم،صاحب الشكوىاليت يتعرض هلا  تقييم املخاطر أجرت، عند الدولة الطرف قد  تكان

اليت يتعرض  اطر  تقييم املخ العناصر اليت تسمح هلا ب     مجيع   ووضعت يف االعتبار   ه الدعاءات شامالً
  .) ر( هلذه املبادئوترى اللجنة أن الدولة الطرف أجرت التقييم يف هذه احلالة وفقاً. هلا

وترى اللجنة أن املعلومات اليت قدمت إىل اللجنة ال تثبت أن صـاحب الـشكوى                 ٨-٨
  .بلده األصلي عودته إىل عندلتعذيب شخصي باحقيقي ومتوقع خلطر  اً شخصييتعرض

 مـن اتفاقيـة     ٢٢ من املادة    ٧ مبوجب الفقرة    تعملناهضة التعذيب، إذ    إن جلنة م  و  -٩
ختلص مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،     

  . من االتفاقية٣ ال يشكل انتهاكاً للمادة هاييتصاحب الشكوى إىل ترحيل  أن إىل
  

__________ 

اإلعادة القـسرية    (٢٢ من االتفاقية يف سياق املادة       ٣فيذ املادة   بشأن تن ) ١٩٩٦ (١انظر التعليق العام رقم       )ر(
، ضد سويـسرا  . س. ن،  ٣٥٦/٢٠٠٨، ومجلة أمور منها البالغ رقم       )أ(٩ و ٧ و ٦، الفقرات   )والبالغات

 .٣-٧، الفقرة ٢٠١٠مايو / أيار٦القرار املعتمد يف 
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   وآخرون ضد السويد.م .س: ٣٧٤/٢٠٠٩البالغ رقم     

  )متثلهم احملامية سانا فسنت. (م. وأ. م. هو. م. س  :املقدم من
   الشكوىأصحاب  : أنه ضحيةىالشخص املدع
  السويد  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١  :تاريخ تقدمي الشكوى
اتفاقية مناهضة التعـذيب      من ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن حلنة مناهضة التعذيب     

  ،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢١ يف وقد اجتمعت  
 إىل جلنـة مناهـضة      ة، املقدم ٣٧٤/٢٠٠٩ رقم    من النظر يف الشكوى    وقد فرغت   

مناهضة التعذيب وغريه من     فاقية من ات  ٢٢مبوجب املادة   . م. وأ. م. هو. م. التعذيب من س  
  ،ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا أصحاب البالغ وحماميتـهم  وقد وضعت يف اعتبارها   
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
 ٢٠٠٩فربايـر   /شباط ٩ و ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ املؤرخ   البالغ أصحاب  -١

ويقدم ). ١٩٥٥من مواليد عام     (.م. هوالسيدة  ) ١٩٥٠من مواليد عام     (.م .هم السيد س  
 أن  ويـدعي أصـحاب الـبالغ     ). ١٩٩٢  عام من مواليد . (م.  باسم ابنتهما أ   البالغ أيضاً 
 ثـل متو . من االتفاقيـة   ٣ ة السويد للماد  جانبهاكاً من    انت سيشكل  إىل أذربيجان  ترحيلهم
  . الشكوى احملامية سانا فسنتأصحاب

   الشكوىأصحاب كما عرضها الوقائع
 ١٩٨٨ وأصبحوا يف عام     .كاراباخ -  الشكوى من إقليم ناغورنو    ينحدر أصحاب   ١-٢

من ناحية   أرمين مسيحي . م. سو.  بالقرب من باكو   وأقاموامن األشخاص املشردين داخلياً     
 األسرة بأكملها   تعرضوقد أدى ذلك إىل     . بلهجتهم األرمن ويتحدث    وهو يشبه عامة  األم؛  

 انتحـرت بعـد أن      شـقيقاته ن إحدى   أ. م. ويدعي س . بدافع إثين يف أذربيجان   الضطهاد  
قـرر أن يتـرك     ومن أجل أن خيفض خطر االضطهاد،        ،لذلك. تعرضت لالغتصاب أمامه  
هتما من حني   ر وزيا ، وأن يبحث عن عمل خارج البلد يف موسكو        زوجته وابنته يف أذربيجان   
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تعرضت زوجته للضرب   حيث  ؛  االضطهادتوقف  يوعلى الرغم من ذلك، مل      .  فقط إىل آخر 
  . أيضاًإصابةابنتهما ب وحلقتمما أدى إىل كسر ساقها؛ على أيدي جرياهنما، 

 أفراد  ، ومت ترحيل  ا طلبه  السويد وُرفض  إىلاألسرة اللجوء   طلبت  ،  ٢٠٠٢ويف عام     ٢-٢
 إىل  هويتهم، قدموا وثائق    وصوهلموعند  . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٩ إىل أذربيجان يف     األسرة

أعطـت  قـد   الشرطة السويدية   كانت  ،   الوثائق غري أنه قبل تسليمهم   . يةذربيجاناألشرطة  ال
ء وأثنـا  . األرمين وبالتايل كانتا يف حقيبتـها      .م . س صل وثيقتني تشريان إىل أ    .م .هزوجته  

واسـتجوب  . شفت الوثيقتان واعتربتا حماولة إلخفاء معلومات مهمـة       تفتيش حقائبهم، اكتُ  
واحتجزت األسرة يف املطار ملـدة      . اًعنيفو اً مكثف اًاألمن الوطين األسرة استجواب   ضباط دائرة   

وأُصـيب بـالتواء يف     . م. وكسرت أسنان س  . مأوى مناسبني  أو   غذاءأربعة أيام بدون أي     
.  وتعرضت للضرب واالعتداء اجلنسي    .م. ه واستجوبت. وضرباً أيضاً ركالً ع  وأُوسذراعه؛  

يعاين . م. أن س واتضح  . وقضت األسرة بعد ذلك عشرة أيام يف مستشفى بالقرب من باكو          
  تـدل علـى    ت عالمـا  .م. هجسد  على   تكانأنه  تصلب الشرايني؛ و  و قلبيةمن مشاكل   

هدت ابنتهما بعض العنف الذي     اوقد ش . جمةضرب، مبا يف ذلك إصابة يف اجلم      العتداء و اال
، حهم إطـالق سـرا    وبعد . وتعاين من اضطرابات نفسية منذ ذلك احلني       ،تعرضت له أمها  

ومل تـستطع ابنتـهما     .  للمزيد من االسـتجواب    عدة مرات األمن الوطين   دائرة   ماستدعته
ها سفارة  الشكوى إىل مؤسسات ومنظمات خمتلفة، من بين      أصحاب  وجلأ  . االلتحاق مبدرسة 

لـشؤون الالجـئني وإحـدى      السامية  الواليات املتحدة األمريكية ومفوضية األمم املتحدة       
  . سعياً إلجياد طريقة للخروج من البلد نظراً خلوفهم على حياهتم،النسائيةنظمات امل
 ، عادت األسرة إىل السويد وقدمت طلب جلـوء        ٢٠٠٤ديسمرب  /ويف كانون األول    ٣-٢
وقدمت األسرة عدة وثائق دعماً لطلب اللجوء، من        . ٢٠٠٤يسمرب  د/ كانون األول  ١٣ يف

نظمـات  امل ورسالة من إحـدى      ،أرمنية. م. بينها شهادات طبية ووثيقة تثبت أن والدة س       
 ،وبدالً مـن ذلـك  . أي فحوص طبيةإجراء  جملس اهلجرة يطلبومل   .يف أذربيجان النسائية  
 والصدماتالشكوى إىل مركز األزمات    ب  أصحا الدولية   العفو الفرع السويدي ملنظمة     أحال

حـداث  أسـرد  . م. وخلص الفحص النفسي إىل أن س   . ستكهومليف مستشفى داندريد يف     
جوب حتت التعذيب بالطريقة اليت     أنه استُ وميكن اجلزم ب  معايري التعذيب؛   تتوافر فيها    اضطهاد
 سوء دعيه منما يأنه ال يوجد ما يتعارض مع إىل فحص الطب الشرعي كما خلص . وصفها
أن  االنتحار وتفكر يف ا، خلص رأي الطب النفسي إىل أهن     .م. هوفيما يتعلق بالسيدة    . معاملة

 أيضاً إىل أهنا تعرضت     ص؛ وخل اضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة   معايري  حالتها تتوافر فيها    
ا وميكن أن تؤكد نتائج فحص الطب الشرعي أهن       .  لألحداث اليت وصفتها   للجدلمبا ال يدعو    

  .خضعت للتعذيب

، إىل  ٢٠٠٥أهنا تعرفت أثناء مشاهدة نشرة أخبار أذربيجان يف عام          . م. هوتدعي    ٤-٢
ضابط دائرة األمن الوطين الذي اعتدى عليها والذي أصبح اآلن من كبار املسؤولني يف إدارة               
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وقررت بعد ذلك أن تتحدث علناً عن تعرضها لالعتداء اجلنسي من جانـب             . مراقبة احلدود 
  .ذلك الضابط وقُدم طلب إضايف بشأن هذه املسألة إىل جملس اهلجرة

 أصحابرفض جملس اهلجرة طلب اللجوء الذي قدمه      ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧ويف    ٥-٢
للضرب واالعتداء،  تعرضوا   الشكوى   أن أصحاب ويف حني مل يشكك اجمللس يف       . الشكوى

. ٢٠٠٤اذ أمر الترحيـل يف عـام        فقد أشار إىل أن هذه األحداث مل تقع بالضرورة بعد إنف          
أصـحاب  مل يتصرفوا باسم السلطات وأن مرتكيب هذه األفعال  أن   إىل وخلص جملس اهلجرة  

  . العيش يف أذربيجانبإمكاهنم الشكوى 

وعقدت جلـسة   .  الشكوى يف قرار جملس اهلجرة أمام حمكمة اهلجرة        أصحابوطعن    ٦-٢
مبا يف    إىل احملكمة،  خطيةدمت عدة رسائل    قُويف وقت الحق،    . ٢٠٠٧مايو  / أيار ٧احملكمة يف   

 تـشري إىل أن مبادئهـا       ستكهومل يف   الالجئنيذلك رسالة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون        
إىل  يعـود بشأن أذربيجان ال تزال سـارية وأن أي شـخص أرمـين        ٢٠٠٣لعام  التوجيهية  

هلجرة علـى الطعـن      جملس ا  واعترض. ) أ(األمندوائر  ط  ولضغالتعرض  خطر  أذربيجان يواجه   
 تنطبق على األرمن واألسر     الالجئنيمدعياً أن املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون         

دمت وثيقة أخـرى    وقُ. إىل هذه الفئة  . م. ة، يف حني ال تنتمي أسرة س      ط األصول املختل  ذات
  .ت اهلجرة باكو ألول مرة إىل سلطايف الالجئنيصادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

 الشكوى على   أصحاب، رفضت حمكمة اهلجرة طعن      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧ويف    ٧-٢
أساس أن الشهادات الطبية مل تكن قاطعة مبا فيه الكفاية فيما يتعلق بسوء املعاملة املزعومـة،                

.  الدولـة  تصرف مـوظفي  املزعومة كانت نتيجة تصرف أشخاص وليس       تداءات  وأن االع 
 اإلثنية املختلطة لألسرة علـى أسـاس أن         لرة أخرى يف األصو   وشككت حمكمة اهلجرة م   

. على أهنما من أصـل أذربيجـاين      ن   مسجال الوالدينشهادات ميالد األطفال تشري إىل أن       
 إىل  ١٩٧٦عمل يف مطار باكو من عـام        . م .وباإلضافة إىل ذلك، الحظت احملكمة أن س      

إىل أنـه   ري هذان األمـران     يش، و ٢٠٠٠ وأنه حصل على تصريح قيادة يف عام         ١٩٩٦ عام
لى ذلك، فقـد    عالوة ع و. يواجه أي مشاكل مع السلطات بسبب أصول والدته األرمنية         مل

__________ 

وي األصول اإلثنية األرمنية املقـيمني يف       حالة األشخاص ذ  " إىل أن    ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٢تشري الوثيقة املؤرخة      )أ (
املتحـدة   من ورقة موقف مفوضية األمم      ٢- خامساً الفرعلذلك، فإن   . ٢٠٠٢منذ عام    أذربيجان مل تتحسن    

 األذربيجـانيني   والالجـئني  اللجـوء    مبلتمسي يتعلق   فيمااعتبارات احلماية الدولية      املعنونة الالجئني،لشؤون  
 اللجوء من   بإعادة ملتمسي وفيما يتعلق   . طبق على هذه احلالة   ين ال يزال سارياً و    ،٢٠٠٣سبتمرب  /املؤرخة أيلول 

خطـر عنـد   يتعرضـوا لل ميكن أن هؤالء األشخاص األصول اإلثنية األرمنية أو األصول اإلثنية املختلطة، فإن       
ـ  مبلتمـسي املبادئ التوجيهية فيمـا يتعلـق       أوضحت   وحسبما .الوصول مرة أخرى إىل أذربيجان     وء  اللج

مـدى  بـشأن    شكوك   وهناك .األذربيجانيني، فإن معظم األرمن الذين يعيشون يف أذربيجان خيفون هويتهم         
 ترى أهنم  الالجئنيمفوضية األمم املتحدة لشؤون     ، وإذا مت قبوهلم، فإن      إمكانية قبوهلم مرة أخرى يف أذربيجان     

. بدون رأفة من قبل غالبية الـسكان      عاملة  املاألمن أو   دوائر  من قبل   لضغوط  لتعرض  با اً كبري اًخطرسيواجهون  
 الوطين يف املطار للتحقـق مـن هويتـه          منوزارة األ موظفي  عودته إىل أحد    عند   حيال    ُمرّحل وأي شخص 
 ".ملزيد من االستجوابل إىل وزارة األمن الوطين رّحاألمر، حيال الشخص املُلزم  وإذا ،[...]واستجوابه 
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ابنتهما باملدرسة وهو ما يـبني      لتسجيل  اتصلت األسرة بثالث مدارس خمتلفة ووزارة التعليم        
 فوضـية موأشارت احملكمة إىل أن اآلراء اليت قدمتها . عدم وجود اضطهاد من قبل السلطات 

الدولة يف  جتيزه  اضطهاد  وجود   ومنظمة العفو الدولية ال تثبت       الالجئنياألمم املتحدة لشؤون    
إىل عدد من أوجـه     احملكمة  الضطهاد؛ كما أشارت    تعرضت ل . م .أسرة س  أن   وأأذربيجان  

 إىل أن قرار ونالشكوى يشريأصحاب غري أن . الشكوىأصحاب عدم االتساق يف شهادات    
  .لصاحلهمب أحد القضاة رأياً معارضاً ت وقد ك؛مجاعاإليتخذ ب مل حمكمة اهلجرة

 أن  نيباهلجرة مـدعي  اخلاصة   الشكوى طعناً أمام حمكمة االستئناف       أصحابوقدم    ٨-٢
مل تول االعتبار الواجب للتقارير الطبية الصادرة عن اخلرباء املعنيني بالتعـذيب    اهلجرة  حمكمة  

من مفوضـية األمـم املتحـدة       اخلرباء املقدمة عن البلد      وأهنا مل تأخذ يف احلسبان معلومات     
، مل متنح حمكمـة     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٣ويف  .  ومنظمة العفو الدولية   الالجئنيلشؤون  

 ١٢الـشكوى يف    أصـحاب   وتقـرر ترحيـل     . اإلذن بالطعن اهلجرة  اخلاصة ب االستئناف  
. إىل االختبـاء  . م. هو. م. سكـل مـن     ومنذ ذلك التاريخ، جلأ     . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

  .يف السويدوهي منتظمة يف الدراسة ووضعت ابنتهما يف دار رعاية 

يف واسـعة  إعالميـة  بتغطيـة  ت ي الشكوى أيضاً أن قضيتهم حظ     أصحابويدعي    ٩-٢
، ٢٠٠٧أكتوبر  /ويف تشرين األول  .  بشأهنا شرت عدة مقاالت  وُن .وسائط اإلعالم يف السويد   

، كتـب  ٢٠٠٨مـايو  /ويف أيـار .  مظاهرة ضد أمر الترحيل  نظم زمالء ابنتهما يف املدرسة    
وقد حدثت معظم الضجة اإلعالميـة      . رسالة مفتوحة إىل املدير العام جمللس اهلجرة      األسقف  
املقرر لترحيل أفـراد    وعد  امل عقب قرار حمكمة اهلجرة ويف األسابيع اليت سبقت          ةسرحول األ 
ت هبا قضيتهم ميكن أن تزيد مـن خطـر          يأن الدعاية اليت حظ   م يدعون   لذلك، فإهن . األسرة

سافر أحـد   عندما   ذلك،وباإلضافة إىل   .  أهنم أعداء للنظام   يفاشتباه السلطات األذربيجانية    
أن يف املطار بدون     مت استجوابه     وثيقة،  الستخراج ٢٠٠٨يف عام    إىل أذربيجان    ء األسرة أبنا

بلغ  عن والديه وأُ إقامته، فضالًحمل إقامته يف السويد والغرض من     بشأن  لسوء معاملة،   يتعرض  
  ".ايف انتظارمه"أن الشرطة ب

 الشكوى إىل جملس اهلجرة طلباً إلعادة       أصحابدد، قدمت حمامية    حمويف تاريخ غري      ١٠-٢
 عوائق أمام إنفاذ أمر الترحيل، وهـي  شكل جديدة تظروفالنظر يف قضيتهم، مدعية ظهور     

يتهم يف السويد واهتمام السلطات األذربيجانية      ت هبا قض  يالضجة اإلعالمية الكبرية اليت حظ    
ـ    و. إىل أذربيجان االبن   حسبما أوضحت ذلك زيارة      رة،باألس . م. روابط أ مت االحتجـاج ب

تقارير الطب النفسي اجلديدة الـيت      ب و ،سبع سنوات أن قضت فيها    بالسويد بعد   االجتماعية  
إنفاذ أمر  حتول دون   افية   كعوائق إض  ،الشكوى مل تتحسن  ألصحاب  تؤكد أن الصحة العقلية     

، رفض جملس اهلجرة طلب إعادة الفحص على أساس أن          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣ويف  . الترحيل
. الـسابقة اللجـوء   على طلبات   بسيطة  ال متثل إال تعديالت أو تغيريات       الظروف احملتج هبا    

  .، أيدت حمكمة اهلجرة هذا القرار٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ ويف
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  الشكوى    

 انتهاكاً مـن    سيشكل الشكوى أن ترحيلهم القسري إىل أذربيجان        أصحابيدعي    ١-٣
الشكوى بصفة خاصة معاناهتم مـن      أصحاب   ويؤكد . من االتفاقية  ٣ السويد للمادة    جانب

، فضالً  ٢٠٠٤ول يف عام    األالتعذيب وسوء املعاملة بعد عودهتم إىل أذربيجان بعد ترحيلهم          
  .٢٠٠٢ل ترك البلد يف عام منه قبعانوا عن االضطهاد بدافع إثين الذي 

 تركز إال على أوجه عـدم        الشكوى أن السلطات السويدية مل     أصحابكما يدعي     ٢-٣
أصلهم بسبب الضطهاد ادعائهما التعرض لاتساق بسيطة بدالً من النظر على النحو الواجب ب   

ا وذكرأو مل يت  يف االحتجاز    وه يف تقدير الوقت الذي قض     وا قد بالغ  واوحىت إذا كان  . املختلط
املهربـون  اسـتطاع   أو عدم متكنهم من تفسري كيف       املخابرات   قبل   من ئهمتواريخ استدعا 

 أو اإلصابات الـيت     الصادمةالتجربة  ال تكفي إلنكار    سفر، فإن هذه العوامل     مدهم جبوازات   
 وهناك خطر حقيقـي بتكـرار تعرضـهم     ،دعم سردهم للوقائع تقارير طبية    تو. ا هلا وتعرض

  . مرة ثانيةهتم بعد عودللتعذيب واإلهانة

   بشأن املقبولية واألسس املوضوعية الدولة الطرفمالحظات    

، مالحظاهتـا بـشأن     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١، يف   قدمت الدولة الطرف    ١-٤
وابنتـهما   .م. هو. م. أن س الطرف   ي الدولة وتدع.  املوضوعية ا وأسسه الشكوىمقبولية  

 ٢ وطلبـوا اللجـوء يف       ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٩يف  وصلوا إىل السويد ألول مـرة       . م .أ
 يف أذربيجـان الـيت      اباخركا - وأشاروا إىل أهنم من إقليم ناغورنو     . ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

 االضطهاد عقب وعاشوا منذ ذلك الوقت كأشخاص مشردين داخلياً ١٩٩٨تركوها يف عام 
. م. س تعـرض    عليه،بناء  و.  وهلجته األرمنية   األرمين .م. مظهر س بسبب  الذي تعرضوا له    

وتعرضـت  . هينة واضطر إىل ترك وظيفته بسبب أصله اإلثين املخـتلط         املمعاملة  للللضرب و 
 ةسـر األ، أيضاً بسبب أصـل      يف إحدى املناسبات   وللضرب   ات لالغتصاب عدة مر   .م .ه

.  ملدة ثالثة أيام بسبب شجار يف حمل جتـاري         .م.  ه إحدى املرات، احتجزت   ويف .املختلط
.  إقامـة  تـصريح منح ابنتهما    تدعو إىل    الشكوى بأن هناك أسباباً إنسانية    ب  وحيتج أصحا 

  . مل ميارسا أي نشاط سياسياأشارا إىل أهنم كما
أو االضطهاد الـذي    تمييز  الورفض جملس اهلجرة طلب اللجوء األول على أساس أن            ٢-٤

لوضع العام للمواطنني    ا ميثلال حيدث يف أذربيجان وال ميكن أن        مبعرفة الدولة    نألرميتعرض له ا  
عدم تقدمي ما يثبـت     ووجد اجمللس   .  أساساً للجوء   يف حد ذاته   هذه اجملموعة اإلثنية  إىل  املنتمني  

ومل تكـن   .  إىل بلدهم األصلي   إعادهتم ةاللالضطهاد يف ح  أن أصحاب الشكوى سيتعرضون     
 الطـرد مـر   الشكوى باخلطورة اليت تستدعي تعليق أ     أصحاب  هبا  حيتج  املشاكل الصحية اليت    

الشكوى إىل اجمللس املعين بطعون األجانب الذي أيد قرار جملس          أصحاب  وجلأ  . االصادر ضدمه 
. ٢٠٠٤أغـسطس   / آب ١٩ ونفذ أمر رفـض الـدخول يف      . ٢٠٠٤مارس  /اهلجرة يف آذار  
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إقامة رفـضه اجمللـس   تصريح الشكوى بعد ذلك طلباً جديداً للحصول على أصحاب   وقدم
  .بالفعلكان قد ُنفِّذ إنفاذ أمر الطرد أن ى أساس املعين بطعون األجانب عل

 وقـدموا   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠وعاد أصحاب الشكوى إىل السويد يف         ٣-٤
، تناولت  . م .هوبناء على طلب من     . ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٤طلباً ثانياً للجوء يف     

 قدمها أصحاب الـشكوى     غري أن الطلبات اليت   . السلطات السويدية حالتها بصورة منفصلة    
وجرت املقابلة الشخصية ألصحاب    . كانت متطابقة إىل حد كبري أو على األقل متشاهبة جداً         

وادعوا أنه عند وصوهلم إىل باكو      . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٠الشكوى بشأن اللجوء يف     
جوبوا واسُت. ، سلمتهم الشرطة السويدية إىل السلطات األذربيجانية وانصرفت       ٢٠٠٤يف عام   

عـن  . م. وبعد سؤال س  . وطُلب إليهم تقدمي وثائق حتتوي على معلومات عن أصلهم اإلثين         
. م. سبب وصوهلم على منت طائرة مستأجرة والغرض من إقامتهم يف الـسويد، تعـرض س       

وأُجربوا . م. وأ.  م .هكما اسُتجوبت كل من     . وأصبح أيضاً هدفاً لتعليقات مهينة    . للضرب
تشري إىل أهنم سيقيمون يف عنوان معني واصطحبتهم الـشرطة إىل ذلـك             على توقيع وثيقة    

ويف اليوم التـايل،    . وحدث ذلك بعد االستجواب يف املطار ملدة أربعة أو مخسة أيام          . املكان
. استدعاؤهم إىل مكتب دائرة األمن يف باكو، حيث اسُتجوبوا وتعرضوا لإليذاء اجلسدي            مت

يف . م.  ست مرات قبل أنـه ينتـهي احلـال بالـسيد س            ومثلوا أمام دائرة األمن مخس أو     
ذلك أن . وبعد إقامته يف املستشفى، اختبئوا ومل يتصلوا بالسلطات منذ ذلك احلني    . املستشفى
وظلوا على اتصال   . املختلط جيعلهم مستهدفني من السلطات يف بلدهم األصلي       . م. أصل س 

يات املتحدة، ولكن مل تستطع أي جهة       مبفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وسفارة الوال      
اإلجهـاد  اضطراب  إىل أنه يعاين من     . م. وفيما يتعلق بصحتهم، أشار س    . منهما مساعدهتم 

للصدمة وعدد من اإلصابات اجلسدية الناجتة عن املعاملة اليت تعرض هلا بعد عودته إىل الحق ال
 أيام نتيجـة آالم يف      ١٠دة   إىل أهنا دخلت املستشفى يف باكو مل       .م. هوأشارت  . أذربيجان

  .الظهر بسبب تعرضها للضرب أثناء استجواهبا

 الشكوى عدداً كبرياً من الوثائق دعماً لطلبهم الثاين، مبا يف ذلك عدة     أصحابوقدم    ٤-٤
وخلص . من مشاكل صحية عقلية   يعاين  . م.  س فإنلتقارير الطبية،   ذه ا ووفقاً هل . تقارير طبية 

جوب حتـت    استُ .م.  س  تأكيد أن  ،ى أساس التقييم النفسي وحده     عل ،أنه ميكن إىل  الطبيب  
ميكن . م. ساليت أُصيب هبا    الصغرية  آثار الندبات    أن   ضافوأ. التعذيب بالطريقة اليت ذكرها   

هناك مـا يـشري إىل أن        وليس   .أن تكون قد حدثت يف األوقات وبالطريقة اليت أشار إليها         
. يكن نتيجة سوء املعاملة اجلسدية اليت تعرض هلـا         مل   أسنانهالضرر الكبري الذي تعرضت له      

االنتـهاء   ولذلك ال ميكن السبب إىل حد ما، غري حمددة    الندباتوأشار اخلبري كذلك إىل أن      
 تعـرض  .م.  سإىل أن النتائج قاطعة؛ غري أنه خلص إىل أن نتائج التقييم ميكن أن تؤيـد أن         

  .املزعومة بالطريقة للتعذيب
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، طلب اللجـوء الـذي قدمـه        ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧رة، يف   ورفض جملس اهلج    ٥-٤
 والتحرش لالعتداء   واالشكوى تعرض أصحاب  ومل يشكك اجمللس يف أن      .  الشكوى أصحاب

. ٢٠٠٤ بعد ترحيلهم إىل أذربيجان يف عـام          وقع  حدث  ما حىت وإن كان ذلك ال يعين أن      
ـ راميـة ولـيس      عناصر إج  مرتكيب أعمال العنف  وخلص اجمللس إىل أنه ينبغي اعتبار        ثلني مم

وبعد إجراء  . سلطات الدولة جتيزه   ولذلك فإن القضية ليست قضية اضطهاد        ،لسلطات البلد 
الشكوى  أصحاب   شامل جلميع الظروف وجد املكتب، استناداً إىل التقارير املتاحة، أن         تقييم  

اجة إىل  حبآخرين   اًص أو أشخا  الالجئني من   وا فهم ليس  ،وبالتايل. العيش يف أذربيجان  ميكنهم  
، فإن احلكومة األذربيجانيـة تـوفر       لهوأشار اجمللس إىل أنه وفقاً للمعلومات املتاحة        . محاية

عالجاً جمانياً لألشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية وميكن عالج معظـم األمـراض يف               
يعانيـان مـن أمـراض     . م.  وأ .م .سه ال ميكن اعتبار أن      أنإىل  اجمللس  وخلص  . أذربيجان

 .م. هورفض طلب   . إقامةتصريح  ا  م أساساً ملنحه  حياهتم مما يشكل   صحية هتدد    وفرظ أو
  . تقريباًلنفس األسبابالثاين 

ا سـرداً موثوقـاً     و أهنم قدم  واوادع. الشكوى طعناً إىل حمكمة اهلجرة    أصحاب  وقدم    ٦-٤
جـان  ا له وأن جمرد اخلوف من العودة القـسرية إىل أذربي          وومتسقاً حول التعذيب الذي تعرض    

 عليها عالمات خطرية جـداً      تبد. م. ا أن أ  وكما أدع . جربهميكن أن يسبب ضرراً ال ميكن       
وأكدت .  وقامت بزيارات متكررة إىل العيادة النفسية لألطفال واملراهقني        رتعرضها للضر تبني  
  . أن التقارير الطبية تدعم مزاعمها بتعرضها إليذاء خطري بعد عودهتا إىل بلدها األصلي.م. ه

ممثل مفوضية األمم املتحدة لـشؤون      أعدها  الشكوى رسالة خطية    أصحاب  قدم  و  ٧-٤
 الذين يعودون إىل البلد بعد التماسـهم        ،أصول إثنية خمتلطة  من   منشري إىل أن األر   ت الالجئني

 الرسالة كذلك إىل أن هنـاك      وتشري.  يواجهون خطراً كبرياً يف أذربيجان     ،اللجوء يف اخلارج  
أذربيجان هلم مرة أخرى، ويف حالة قبوهلم، سيكون هناك خطر كـبري             ولشكوكاً حول قب  

وأشري .  السكان غالبيةاألمن أو معاملتهم بدون رأفة من قبل        دوائر  بتعرضهم للضغط من قبل     
أصـحاب  وباإلضافة إىل ذلك، قدم     .  يف أذربيجان خيفون هويتهم    ن األرم غالبيةأيضاً إىل أن    

 العفو الدولية بالسويد تشري ضمن مجلة أمور إىل أنـه           الشكوى رسالة خطية من ممثل منظمة     
. زواج خمـتلط  إطـار   يف  يعيـشون   أشخاص  على أهنم   الشكوى  أصحاب   النظر إىل ينبغي  

 وثيقة صادرة عن إحدى املنظمات العاملة علـى تعزيـز           .م . هوباإلضافة إىل ذلك، قدمت   
  .حقوق النساء األذربيجانيات

الـشكوى  أصـحاب   الطعن مشرياً إىل أن     اإلذن ب واعترض جملس اهلجرة على منح        ٨-٤
ا أدلة مقنعة تفيد بأنه ينبغي اعتبارهم الجئني أو يف حاجة إىل محاية وال ميكن منحهم ويقدم مل

وال ميكن أن ميثل سردهم أساساً لتقييم خطر االضطهاد أو أي  . ألي سبب آخر  إقامة  تصريح  
ك عدداً من أوجه عدم االتساق اليت تضعف        ن هنا نظراً أل  إنسانية أو مهينة أخرى،      المعاملة  

وفيما يتعلق باملشاكل الصحية املزعومة، رأى اجمللـس أنـه          . العامة ملزاعمهم املصداقية  ن  م
  .ا احلصول على رعاية طبية مناسبة يف أذربيجانويوجد ما يشري إىل أهنم لن يستطيع ال
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الـشكوى  ب  أصـحا  رفضت حمكمة اهلجرة طعون      ،٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧ويف    ٩-٤
ادعـاءات أصـحاب    دعم  تمشرية إىل أن التقارير الطبية واألدلة اخلطية األخرى املقدمة ال           

وتشتمل الوثائق  . ذلكحدوث  ا فيها   ومزعسوء املعاملة يف األوقات اليت      التعرض ل الشكوى  
 ذلك، فإن الوثائق الصادرة عن مفوضية       وباإلضافة إىل . متناقضةها على معلومات    واليت قدم 

حيدث مبعرفة  اًاضطهادأن هناك  ومنظمة العفو الدولية ال تثبت    الالجئنيم املتحدة لشؤون    األم
أن إىل   خلـصت احملكمـة      ،ولذلك.  يف أذربيجان  يةأرمن أصول إثنية من  الدولة لألشخاص   

  .لتعذيب عند عودهتمالتعرض لا ما يدعم وجود خطر والشكوى مل يقدمأصحاب 

ا أن حمكمة اهلجرة أجرت تقييماً خاطئاً       وم وأكد احلكيف  الشكوى  أصحاب  وطعن    ١٠-٤
اخلاصـة  ، قررت حمكمة االسـتئناف      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢١ويف  . لألدلة املقدمة 

الشكوى عندئذ طلبات إىل جملس اهلجـرة       أصحاب  وقدم  . الطعناإلذن ب باهلجرة عدم منح    
 إعـادة   احتياطياً، ،إقامة أو تصريح   جديدة متنحهم حق احلصول على       ظروفمدعني ظهور   
 هبـا ال متثـل إال تعـديالت         احملـتج  هذه الطلبات ألن الظروف      فضتوُر .فحص قضيتهم 

دت حمكمة  يوأ. الشكوىأصحاب  السابقة اليت قدمها    اللجوء  تغيريات بسيطة على طلبات      أو
  .اهلجرة قرار جملس اهلجرة

على علم بأن هـذه      الدولة الطرف أهنا ليست      يوفيما يتعلق مبقبولية الشكوى، تدع      ١١-٤
املسألة ذاهتا ُبحثت أو جيري حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيـق الـدويل                 

غري أن الدولة الطـرف     .  مجيع سبل االنتصاف احمللية    د وتقر أيضاً باستنفا   التسوية الدولية  أو
تفاقية تعارض مع اال  بطريقة ت خطر املعاملة   يواجهون  الشكوى أهنم   أصحاب  تؤكد أن ادعاء    

 ولذلك فهـو غـري مقبـول    ،ألغراض املقبوليةباألدلة األساسي الدعم ال يرقى إىل مستوى     
  .) ب( من االتفاقية٢٢ من املادة ٢مبوجب الفقرة 

وإذا ما رأت اللجنة أن الشكوى مقبولة، فإن املسألة املعروضة أمامها هـي مـا إذا            ١٢-٤
نتهك التـزام الـسويد مبوجـب    تن الشكوى إىل أذربيجا ألصحاب  كانت اإلعادة القسرية    

ـ     اليت تقضي    من االتفاقية    ٣ املادة ت بعدم طرد أي شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا كان
 الطرف  ولةوتشري الد . لتعذيبا أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض خلطر        هناك

 انتـهاكاً   تـشكل  اإلعادة القسرية لشخص ما إىل بلد آخر         تإىل أنه عند حتديد ما إذا كان      
 مبا يف   ، من االتفاقية، على اللجنة أن تأخذ يف احلسبان مجيع االعتبارات ذات الصلة            ٣للفقرة  

 أو اجلماعية حلقوق اإلنـسان يف    الصارخةأو  الفادحة   منط ثابت من االنتهاكات   ذلك وجود   
التأكد مما  تحديد هو   عملية ال  فإن اهلدف من     ،راراًمغري أنه حسبما شددت اللجنة      . لدهذا الب 

تم إعادتـه   ت عرضة خلطر التعذيب يف البلد الذي س       إذا كان الشخص املعين سيكون شخصياً     
 أو اجلماعيـة    الـصارخة أو  الفادحة   وجود منط ثابت من االنتهاكات       ويعين ذلك أن  . إليه

حلقوق اإلنسان يف بلد ما ال ميثل يف حد ذاته أساساً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيكون                 
__________ 

 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٣مايو / أيار٢، القرار املعتمد يف ضد السويد. أ .إ .ه ،٢١٦/٢٠٠٢انظر البالغ رقم   )ب (
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، ٣ وقوع انتهاك للمـادة      إثباتومن أجل   . عودته إىل هذا البلد   بعد  خلطر التعذيب   ضاً  معر
  .) ج(خطرللشخصياً سيتعرض  إضافية تبني أن الشخص املعين أسبابجيب توافر 

وفيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف أذربيجان، تدعي الدولة الطرف أن التعـذيب               ١٣-٤
. شائعةكلها حاالت   ة الشرطة والتوقيف التعسفي     الضرب الذي يفضي إىل املوت ووحشي     و

وعلى الرغم من أن التحرش قد      . عامة اجلمهور بني   يف أذربيجان مسعة سيئة      نوللسكان األرم 
 كـان قـد   و. ) د(الدولةلتمييز حيدث مبعرفة     كفئة مستهدفة    ن األرم اعتبارحيدث، فال ميكن    

ـ      من  التمييز ضد األشخاص      وكـان املواطنـون     ٢٠٠٦ام  أصول إثنية أرمنية مشكلة يف ع
خيفون أصلهم اإلثين عن طريق تغيري هويتـهم اإلثنيـة          أرمنية   أصول إثنية    من يونذربيجاناأل

 كانت هناك شكاوى حمددة فيما يتعلق بطريقـة         كما. ) ه(جوازات سفرهم بصورة قانونية يف    
 لتقرير  ووفقاً. ) و(واالبتزازوأشري إىل أمثلة على التحرش      . ن إنفاذ القانون لألرم   جهاتمعاملة  

وزارة خارجية الواليات املتحدة، مل تكن هناك على الرغم من ذلك أي حاالت متييز ضـد                
الشريك املنفذ   ٢٠٠٣يف عام    إىل ذلك، وفقاً ملسح أجراه       وباإلضافة .٢٠٠٨ يف عام    ناألرم

ـ من  يف حني أن التمييز ضد األشخاص       فإنه  ،  الالجئنيملفوضية األمم املتحدة لشؤون       لوأص
يف أذربيجان، من الواضح أن هناك بعض التمييز ضدهم         معلنة   ليس سياسة رمسية     ة أرمني ةإثني

يف  إىل درجة االضـطهاد      ييزهذا التم ال يرقى   يف احلياة اليومية، وتتسامح السلطات بشأنه؛ و      
 إىل  وباإلضـافة . ) ز( األثر التراكمي يف حاالت فردية متييـزاً       يشكل، ولكن ميكن أن     حد ذاته 
 يـشري إىل    ٢٠٠٨ الدولة الطرف أن عدم اإلبالغ عن حاالت متييز خالل عام            يتدعذلك،  

  .حتسن الوضع

 أعـاله   املذكورةوتدعي الدولة الطرف كذلك أن الظروف املشار إليها يف التقارير             ١٤-٤
 الشكوى إىل أذربيجان سيترتب     ألصحابتكفي يف حد ذاهتا لتأكيد أن اإلعادة القسرية          ال

أثبـت   إال إذا    ٣وال ينتهك الترحيل القـسري املـادة        .  من االتفاقية  ٣مادة  للعليه انتهاك   
ووفقاً للسوابق القـضائية للجنـة      . لتعذيباخلطر  عرضة   سيكونونالشكوى أهنم   أصحاب  

، فإن الشخص املعين جيب أن يواجه خطراً متوقعاً وحقيقيـاً وشخـصياً             ٣وألغراض املادة   
__________ 

؛ ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠١مايو  / أيار ١١املعتمد يف   القرار  ،  ضد السويد . ل .س،  ١٥٠/١٩٩٩انظر البالغني رقم      )ج (
 ،٢٠٠٣نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٤، القرار املعتمـد يف  ضد السويد. م .ف .ج .إ،  ٢١٣/٢٠٠٢ورقم  
 .٣-٨ الفقرة

 .٢٠٠٧لعام  رة اخلارجية السويدية، تقرير حقوق اإلنسان بشأن أذربيجانوزا  )د (
 .United Kingdom Home Office, Operational Guidance Note: Azerbaijan, 26 April 2007, paras  )ه(

3.6.2-3.6.3. 
 ٧-٣ن،  جملس أوروبا، تقرير أعده مفوض حقوق اإلنسان السيد توماس هامابرغ عن زيارتـه ألذربيجـا                )و(

 .٩١، الفقرة )٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠ (٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
 والالجـئني  اللجوء   لتمسي يتعلق مب  فيمااعتبارات احلماية الدولية     "الالجئنيمفوضية األمم املتحدة لشؤون       )ز(

 .١٢٤، الفقرة ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول "األذربيجانيني
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 ١ الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم        وتشري. ) ح(د إليه لتعذيب يف البلد الذي سيعا    التعرض ل ب
 من االتفاقية والذي ينص على أنه يتعني على صاحب الشكوى أن            ٣للجنة بشأن تنفيذ املادة     

 ويف. ) ط(مع األدلة وتقدميها دعماً لسرده لألحـداث      أن يقوم جب  ، أي   ذات حجية يقدم قضية   
سلطات اهلجرة السويدية   فإن  قانون األجانب    عند النظر يف طلب جلوء مبوجب        ،هذا السياق 

. تطبقه اللجنة عند حبث شكوى مبوجب االتفاقيـة        االختبار الذي    تطبق اختباراً من نفس نوع    
يسمح هلا  جيد جداً   وضع اللجوء يف    بشأنوتعترب السلطات الوطنية اليت جتري املقابلة الشخصية        

تـشكل  يف حالة ترحيله، سيتعرض ملعاملة       ما،   اً الذي يفيد بأن شخص    ء االدعا مصداقيةتقييم  ب
الشكوى أمام السلطات واحملـاكم     أصحاب  وقد عرضت قضية    .  من االتفاقية  ٣مادة  انتهاكاً لل 
جملس اهلجرة وحمكمة اهلجرة عمليات حبـث شـاملة         كل من   وأجرى  . مراتعدة  السويدية  
عن طلب إعـادة    فضالً  اليت تقدم هبا أصحاب الشكوى،       ،مةإقاتصريح  حلصول على   الطلبات  

  . لقرارات السلطات السويديةاالعتبارولذلك، جيب إيالء القدر الواجب من . إجراء البحث

 من االتفاقية   ٣ الشكوى مبوجب املادة     أصحابوتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات        ١٥-٤
.  ومتعارضة إىل حد مـا نظراً ألن املعلومات املقدمة غري متسقة وغامضة      غري مدعومة باألدلة    

، النـساء األذربيجانيـات   حقوق   وثيقة صادرة عن منظمة تعمل على تعزيز         .م. هد قدمت   قف
هـذه   .م. ه نفتو. سيةنتميان دائماً للمعارضة السيا   كانا م . م. هو. م. إىل أن س  يشار فيها   

 أقواهلا تضمنت الوثيقة معلومات ال تتسق مع        ،وبالتايل. الشفويةاألقوال أثناء جلسة االستماع     
 القيمـة   منخفـضة  ولذلك اعتربت    ، املقدمة يف وقت سابق يف املداوالت      واملعلوماتالشفوية  
أهنا غري  ارتئي  ، فقد   ) أعاله ٤-٤الفقرة  (الشكوى  أصحاب  اآلراء الطبية اليت قدمها     أما  . كأدلة
 شـهادة الطـب     وتعتـرب .  مرة واحدة فقط   .م. هذلك أن أحد اخلرباء الطبيني التقى       . قاطعة

تعرض إلصابات  . م. هنا مل تشر إال إىل أنه ال ميكن استبعاد أن س          إ حيث   غامضة جداً الشرعي  
ـ     .م. هومل تشر شهادة أخرى إال إىل أن        . بالطريقة اليت وصفها    تعرضـت   د ميكن أن تكون ق

  . بشأن سوء املعاملة يف املاضيمادعم ادعاءاهتلدرجة ال ت غامضللتعذيب؛ وهذا البيان 

 رسـاالت   الالجـئني  ومفوضية األمم املتحدة لشؤون       منظمة العفو الدولية   توقدم  ١٦-٤
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل     . الشكوىأصحاب  خطية إىل حمكمة اهلجرة دعماً لقضية       

ن مرة أخـرى  والشكوى إىل أذربيجان فإهنم سيتعرض    ألصحاب  أنه يف حالة اإلعادة القسرية      
. يف السويداحلماية نه ينبغي منحهم  أساساً للجوء وأداهخلطر االضطهاد الذي ميثل بطبيعته وم

أصول إثنية  من   ن إىل أن األرم   الالجئنيوأشارت إحدى وثائق مفوضية األمم املتحدة لشؤون        
 . يتعرضون خلطر كبري يف أذربيجـان      ، الذين يعودون بعد التماس اللجوء يف اخلارج       ،خمتلطة

يجان ستقبلهم مـرة أخـرى    الوثيقة أيضاً إىل أنه من غري املؤكد ما إذا كانت أذرب        وأشارت
__________ 

، ١٩٩٩مـايو  / أيـار ٥، القرار املعتمـد يف  سويدضد ال. ر .م. مو. ر . م.س، ١٠٣/١٩٩٨البالغ رقم   )ح(
 .٧-٩ الفقرة

؛ ٤-٦، الفقـرة  ٢٠٠١مايو / أيار١١، القرار املعتمد يف ضد السويد. ل .، س١٥٠/١٩٩٩البالغان رقم   )ط(
 .٦-١١، الفقرة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦، القرار املعتمد يف ضد السويد. ه .أ، ٢٦٥/٢٠٠٥ورقم 
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األمن عليهم أو معاملتهم    دوائر   خلطر كبري يتمثل يف ضغط       ون يف حالة قبوهلم سيتعرض    موأهن
وتدعي الدولة الطرف أن الوثائق اليت قدمتها مفوضـية         . بدون رأفة من قبل غالبية السكان     

صـحاب  أقـضية   ب صلة   ذات ومنظمة العفو الدولية ليست      الالجئني املتحدة لشؤون    مماأل
. أرمينأصل من  فإن والده مواطن أذربيجاين ووالدته     ،.م. ووفقاً لشهادة ميالد س   . الشكوى

ـ   وتبني  ولقبه من األلقاب االعتيادية ملن هم من أصل أذربيجاين            أن  اشهادات ميالد أطفاهلم
واستقبلت األسرة بوصفها مكونة من مواطنني      .  إثين أذربيجاين  ل من أص  أصحاب الشكوى 

من ، فإن   الالجئنيووفقاً ملفوضية األمم املتحدة لشؤون      . وقت ترحيلهم من السويد   أذربيجان  
أصل من  أرمين أو   من أصل   كانوا مسجلني كأشخاص    لو  البلد مل يكن ليستقبلهم     املرجح أن   
 أن تعترب السلطات األذربيجانية     املشكوك فيه  من الدولة الطرف أن     تدعي ولذلك   ،إثين خمتلط 

 الدولة  تشريكما  . الشكوى من أصل إثين أرمين أو خمتلط      ن أصحاب   أأو أي سلطات أخرى     
على تصريح قيادة جديد ويف     . م.  حصل س  ،٢٠٠٠الطرف إىل أنه يف وقت قريب يف عام         

  .الشكوى على جوازات سفر جديدةأصحاب  حصل ٢٠٠٤عام 

 الشكوى من أصل إثين   أصحاب  وتشري كذلك الدولة الطرف إىل أنه يف حالة اعتبار            ١٧-٤
 مـن   ٣ملادة  انتهك  مبا ي ن خلطر سوء املعاملة     و ما يدعم أهنم سيتعرض    واخمتلط، فإهنم مل يقدم   

أصل إثين خمتلط يواجهون صعوبات     من   ن الدولة الطرف بأن السكان األرم     وُتسلم. االتفاقية
ن  املعنـو  الالجئنيغري أنه وفقاً لتقرير مفوضية األمم املتحدة لشؤون         .  األذربيجاين اجملتمعيف  

 الـصادر يف  "  األذربيجانيني والالجئني اللجوء   مبلتمسي يتعلق   فيمااعتبارات احلماية الدولية    "
فيمـا يتعلـق     إىل حد ما     محعلى الرغم من أن السلطات تتسا     فإنه  ،  ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول

ـ سياسة رمسية يف البلد وال يرقى       ذلك ليس   ، فإن   نالتمييز ضد األرم  ب ستوى التمييـز إىل    م
ـ           كدتؤو. االضطهاد  يف أذربيجـان  ن الدولة الطرف أنه ال يوجد ما يشري إىل أن حالة األرم

 العكس يبدو أن تقارير حديثة تشري إىل حتـسن          وعلى؛  ٢٠٠٣ عام   مما كانت عليه يف   أسوأ  
  .طفيف يف هذا الصدد

الشكوى أيضاً بوثيقة صادرة عن مفوضية األمم املتحدة حلقـوق          واحتج أصحاب     ١٨-٤
 بعـد إذا    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٤يف  . م. الطلب الذي قدمه س   لخص  تاإلنسان يف باكو    

إىل أنـه احتجـز هـو وأسـرته         . م. وأشار س . أعيدت األسرة مرة أخرى إىل أذربيجان     
. تدهور صحته وصحة ابنتـه    ل نظراً املطار   ركمح هلم بت  وُس. واستجوبوا ملدة يومني يف املطار    

هو وزوجتـه لالسـتجواب وأهنمـا       لب إليه احلضور يف تاريخ معني        أنه طُ  كذلكويدعي  
، الذي يعيش مع أمهم شقيقهإىل أن أيضاً . م. أشار سو. ددا بالسجناستجوبا ملدة ساعة وهُ   

وال تشري الوثيقة إىل سـوء      . األرمنية يف باكو، مل يواجه صعوبات مماثلة بسبب أصله اإلثين         
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . ار أثناء االستجواب يف املط     أنه عاىن منها   .م. ادعى س اليت  عاملة  امل
 هـو وأسـرته يف      تهإىل أن قوات األمن احتجز    . م.  أعاله، أشار س   املذكورةوفقاً للوثيقة   و

 استمر ملدة أربعـة     ازهاملطار ملدة يومني، يف حني أنه ادعى أمام السلطات السويدية أن احتج           
 إلفـادات  العامـة املصداقية  تضعف  أن   أوجه عدم االتساق هذه       ومن شأن  .مخسة أيام  أو
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وباإلضافة إىل ذلك، يبـدو  .  إىل أذربيجانهمتجربتهم بعد ترحيلاملتعلقة ب الشكوى  أصحاب  
 ،مع أمهما األرمنية  على ما يبدو    الذي يعيش   . م.  س شقيق ألن   اًأن هناك تعارضاً شديداً نظر    

  . بسبب أصله اإلثينباتمل يواجه أي صعو
 حدث بعـد إقامـة      بشأن ما شكوى  اليف أقوال أصحاب    وهناك عدم اتساق أيضاً       ١٩-٤
 ة على حد  .م. هو. م. فقد أشار كل من س    . ٢٠٠٤سبتمرب  /يف املستشفى يف أيلول   . م .س

 بعـد   ما إىل أهن  ةمث أشار كل على حد    . لبلد بأيام قليلة  ا ما قبل تركه  اجوب استُ ماخطياً إىل أهن  
وأثناء جلـسة   . ب إىل االختباء ومل خيضعا للمزيد من االستجوا       بااخلروج من املستشفى ذه   

 األوىل منها وأوضحا أهنما كانا يقصدان       سخةالشفوية غريا روايتهما ورجعا إىل الن     االستماع  
لـذلك، هنـاك   . املخـابرات كلمة االختباء أن خيتبئا من اجملتمع والشرطة احمللية وليس من    ب

  .مصداقية أقواهلمايف شكوك 

 مؤقتة من أجل ترك أذربيجان      أنه استعمل هو وأسرته جوازات سفر     . م. وادعى س   ٢٠-٤
 غري أنه إذا كانت السلطات مهتمة       .وزعموا أهنم حصلوا عليها مبساعدة من إحدى املنظمات       

إذا وباإلضافة إىل ذلك،    .  سفر اتجوازفإنه من املستبعد أن حيصلوا على       بأصحاب الشكوى،   
تنقل إىل علـم     املزعومة، فإن هذه املعلومات كانت س      يقةالشكوى بالطر أصحاب   معاملة   تمت

السفارة السويدية إما عن طريق سفارات أخرى أو مؤسسات على اتصال منـتظم بالـسفارة               
لذلك، ترى الدولة الطـرف أن مـن        . منظمات حقوق اإلنسان النشطة جداً يف أذربيجان       أو

املستبعد أن يكون أصحاب الشكوى قد تعرضوا لالنتهاكات املزعومـة بعـد عـودهتم إىل               
 وعدم اتساق  عن األحداث أن عدم وجود معلومات لدى السفارة السويدية        ومن ش . أذربيجان

الـشكوى  أصحاب   مع ما ذكره     الالجئني مفوضية األمم املتحدة لشؤون      عنالوثيقة الصادرة   
  . يف املاضيسوء املعاملةالتعرض لمصداقية ادعاء يف  الشكوك إثارةأمام السلطات السويدية 

أحد العناصـر الـيت     يف املاضي   ه يف حني يعترب التعذيب      وتشري الدولة الطرف إىل أن      ٢١-٤
اختـاذ  األساسي يف   عامل  ال، فإن   ٣ باملادة   ينبغي أخذها يف احلسبان عند إجراء التقييم عمالً       

الـشكوى  أصـحاب   العتقاد بـأن    ا أسباب حقيقة تدعو إىل   ما إذا كانت هناك      القرار هو 
 وبالنظر إىل أن    .دهتم إىل بلدهم األصلي   عوبعد   مع االتفاقية    ضتعارتن ألي معاملة    وسيتعرض

 إىل  يوجد مـا يـشري    ، فال   ٢٠٠٤ديسمرب  /ا البلد يف كانون األول    والشكوى ترك أصحاب  
  .استمرار اهتمام السلطات األذربيجانية هبم

الـشكوى  أصحاب هبا حيتج وختاماً، تدعي الدولة الطرف أن األدلة والظروف اليت      ٢٢-٤
أن يكـون   القاضية ب  يستويف الشروط لتعذيب املزعوم   تعرض ل الليست كافية لتبني أن خطر      

 يـشكل  ليس من شـأنه أن     لذلك، فإن إنفاذ أمر الترحيل       ووفقاً. متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  
املستوى إىل  الشكوى ال يرقى    أصحاب   اءوبالنظر إىل أن ادع   .  من االتفاقية  ٣انتهاكاً للمادة   

ألنه ال يـستند إىل      ة البالغ عدم مقبولي عن   نعالاإللدعم باألدلة، فإنه ينبغي     من ا األساسي  
يكشف وفيما يتعلق باألسس املوضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أن البالغ ال            . أساس سليم 

  . أي انتهاك لالتفاقيةعن
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   الشكوى على مالحظات الدولة الطرفأصحاب تعليقات    
 أن  ٢٠١٠ مـارس / آذار ٣١الشكوى مبوجب الرسـالة املؤرخـة       أصحاب  ادعى    ١-٥

صـابات  اإل من أبرز خرباء السويد يف تـشخيص         ةاألخصائي الذي أجرى الفحوص النفسي    
وفيما يتعلق برأي الدولة الطرف الذي يفيد بأن الوثائق اليت          . الصدماتالتعذيب و الناجتة عن   

 مل تثبـت حـدوث      الالجـئني  لشؤون   ةقدمتها منظمة العفو الدولية ومفوضية األمم املتحد      
 يف أذربيجان، فإن املنظمتني تـشريان إىل أن         ينأصل أرم من   الدولة لألشخاص    تقرهاضطهاد  
 نـد أصول أرمنية أو أصول إثنية خمتلطة ميكن أن يتعرضوا خلطر كبري ع           من   اللجوء   ملتمسي

ومع مراعاة   ،ولذلك. التعرض لضغط من قبل قوات األمن     خطر   مثل   ،وصوهلم إىل أذربيجان  
يف أصحاب الشكوى بالفعـل      ا تعرض هل  مة والضغوط اليت  الصادتجارب  الهذه املعلومات و  

احلكـوميني  على أيـدي املـسؤولني      ة  كبريمعاناة  أذربيجان، فإن عودهتم ستعرضهم خلطر      
وال ينبغي اعتبار عدم وجـود بالغـات         .غريهم من األشخاص العاملني بصفتهم الرمسية      أو

 على توقف مثل هذا التمييز      دليالمعينة   سنة واحدة    خالل ن التعذيب ضد األرم   شأنجديدة ب 
 املقـيمني يف    ن إىل أن األرم   هاصة عندما تشري تقارير أخرى خمتلفة صادرة يف الوقت نفس         خبو

  .أذربيجان حياولون إخفاء هويتهم
ويعترض أصحاب الشكوى أيضاً على ادعاء الدولة الطرف بأن أذربيجان مل تكـن               ٢-٥

ويف هـذا الـسياق، فـإهنم       .  إثنية خمتلطة  لتستقبلهم لو كانوا من أصل أرمين أو من أصول        
األرمين مل ُتسلم بالفعل إىل ضـباط مراقبـة         . م. يشريون إىل أن الوثائق اليت تثبت أصل س       

وعندما . احلدود ولكنها وجدت يف حقائب األسرة بعد رحيل الشرطة السويدية املصاحبة هلم   
كمـا  .  العداء جتـاههم   حياول إخفاء أصوله، زاد   . م. اكتشف ضباط مراقبة احلدود أن س     

فقد تـرك أحـد     : واجهوا أنواعا خمتلفة من الصعوبات    . م. أضافوا أن أشقاء وشقيقات س    
وحيـاول اآلخـرون    . أشقائه على األقل البلد وانتحرت إحدى شقيقاته بعد تعرضها لإليذاء         

  .إخفاء أصلهم اإلثين، ويف حالة جناحهم يف ذلك، فهذا ال يعين سالمتهم عند العودة

  من الدولة الطرفمقدمة  إضافية حظاتمال    

 إىل أهنـا    ٢٠١٠أكتوبر  / األول تشرين ٤أشارت الدولة الطرف يف تقريرها املؤرخ         -٦
عاملة بعد عودهتم إىل    املتعرضهم لسوء   بشأن   الشكوى   أصحاب روايةشككت يف مصداقية    

 ١٥-٤رتني  انظر ضمن مجلة أمور الفق    ( نتيجة عدم اتساق رواياهتم      ٢٠٠٤أذربيجان يف عام    
 موضع اهتمام الـسلطات     ون سيكون الشكوىأصحاب  أن  ب أيضاً   وأفادت).  أعاله ١٨-٤و

ولـذلك،  . املزعومة لترك أذربيجان مدعومة باألدلة    دوافعهم  رب أن   األذربيجانية حىت إذا اعتُ   
 هبا  احتجتكرر الدولة الطرف من جديد مالحظاهتا السابقة وتؤكد أن األدلة والظروف اليت             

يـستويف   بعد عودهتم    وملتعذيب املزع التعرض ل لشكوى غري كافية لتبني أن خطر       اأصحاب  
أن ترحيلهم إىل أذربيجان لـن  ومتوقعاً وحقيقياً وشخصياً، اخلطر أن يكون  الشرط القاضي ب  

  . من االتفاقية٣ انتهاكاً للمادة يشكل
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  الشكوىأصحاب من مقدمة  إضافية تعليقات    

 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ى يف رسالة مؤرخة     الشكوأصحاب  أبلغت حمامية     ١-٧
وتقيم االبنة يف دار رعاية مـع       . اإلقامة يف السويد  اإلذن ب نحت  الشكوى مُ أصحاب  أن ابنة   

إنفاذ الطرد، وهو أنه ال يوجـد       الذي يعوق   واستند القرار إىل العائق القائم      . أخيها وأسرته 
راً لوفاة أجـدادها واختبـاء والـديها         يف أذربيجان نظ   عايتهاشخص بالغ ميكن أن يتوىل ر     

 األخرى اليت وضعت يف االعتبار هي حالتها الصحية وتكيفهـا        والعناصر ).أصحاب البالغ (
  . السابقةنفسيةال هامشاكلالصادمة اليت عانت منها وتجارب ال السويد ومع احلياة يف

 أن طلب  ،٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ مبوجب الرسالة املؤرخة     ،وادعت احملامية   ٢-٧
 ملا يزيد عن سنتني     افض على أساس اختبائهم    رُ تهمامل مشل األسرة مع ابن    أصحاب الشكوى   

  .اذفلذلك، ال يزال أمر الطرد قابالً لإلن. وأن االبنة تستطيع البقاء يف دار الرعاية

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
 على جلنة مناهـضة التعـذيب أن   يتعني ادعاءات ترد يف شكوى ما،       قبل النظر يف أية     ١-٨

وقد حتققت اللجنة،   .  من االتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال      تبت في 
 من االتفاقية، من أن املـسألة نفـسها مل ُتبحـث            ٢٢من املادة   ) أ(٥حسبما تقتضيه الفقرة    

  . آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليةجيري حبثها يف إطار أي إجراء وال

 من االتفاقية، ال تنظر اللجنة يف أي بالغ إال إذا           ٢٢من املادة   ) ب(٥ووفقاً للفقرة     ٢-٨
وتالحظ اللجنة إقـرار    . حتققت من أن صاحبه قد استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة          

ف احمللية ولذلك ترى أن أصحاب الشكوى امتثلوا      الدولة الطرف باستنفاد مجيع سبل االنتصا     
  . من االتفاقية٢٢من املادة ) ب(٥ للفقرة

 مـن   ٢٢ من املـادة     ٢وتدعي الدولة الطرف أن البالغ غري مقبول مبوجب الفقرة            ٣-٨
االتفاقية نظراً ألن ادعاء أصحاب الشكوى بأهنم سيتعرضون خلطر التعذيب بعد عودهتم إىل             

وتـرى اللجنـة أن   . إىل مستوى الدعم باألدلة املطلوب ألغراض املقبولية   أذربيجان ال يرقى    
االدعاءات املعروضة أمامها تثري مسائل موضوعية ينبغي تناوهلا بناء على أسسها املوضـوعية             

وبالتايل، قررت اللجنة أن البالغ مقبول فيما يتعلـق         . بناء على اعتبارات املقبولية وحدها     ال
  .ية، وتشرع يف حبثه من حيث أسسه املوضوعية من االتفاق٣باملادة 

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة يف البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحتها هلا األطراف املعنيـة،                ١-٩

  . من االتفاقية٢٢ من املادة ٤وفقاً للفقرة 
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. م .البالغ أ  البنة أصحاب    ةوتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أصدرت تصريح إقام         ٢-٩
  .م. اجلزء من البالغ املتعلق بالسيدة أالنظر يف ولذلك، تقرر اللجنة عدم مواصلة 

وتتمثل املسألة املعروضة على اللجنة فيما إذا كان ترحيل أصـحاب الـشكوى إىل          ٣-٩
 من االتفاقية   ٣ من املادة    ١أذربيجان سيشكل انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب الفقرة         

إذا تـوافرت لـديها     إىل دولة   ) رده(نص على أنه ال جيوز طرد أي شخص أو إعادته           اليت ت 
  .التعذيب سيتعرض خلطرأسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه 

وعند تقدير ما إذا كانت هناك أسس حقيقية تدعو إىل االعتقـاد بـأن أصـحاب            ٤-٩
راعي مجيع االعتبـارات    الشكوى سيتعرضون خلطر التعذيب بعد عودهتم، على اللجنة أن ت         

ذات الصلة، مبا يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الـصارخة أو اجلماعيـة                
واهلدف من مثل هذا التحليل هو حتديد       ). ٣  من املادة  ٢ الفقرة(حلقوق اإلنسان يف أذربيجان     

ـ               ذي ما إذا كان أصحاب الشكوى سيتعرضون خلطر شخصي حقيقي بالتعذيب يف البلـد ال
ماعيـة  اجل أو   الـصارخة أو  الفادحة  نتهاكات  من اال  وجود منط    ويعين ذلك أن  . سُيعادون إليه 

أن شخصاً معينـاً سـيكون      إلثبات   كافياً   سبباًحلقوق اإلنسان يف بلد ما ال ميثل يف حد ذاته           
أن الشخص  لبيان   إضافية   تقدمي أسباب جيب  و ؛خلطر التعذيب بعد عودته إىل هذا البلد      معرضاً  

وباملثل، فإن عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات الصارخة         . عين سيكون شخصياً يف خطر    امل
  .حلقوق اإلنسان ال يعين أن الشخص ال ميكن أن يتعرض للتعذيب يف ظل ظروفه اخلاصة

، الذي جاء فيـه أنـه      ) ي(٣ بشأن تنفيذ املادة     ١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم         ٥-٩
ر ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن صـاحب             جيب على اللجنة تقدي   

. الشكوى سيتعرض خلطر التعذيب يف حالة طرده أو إعادته أو ترحيله إىل بلـده األصـلي               
. جيب أن يكون اخلطر حمتمالً جداً فحسب، ولكن جيب أن يكون اخلطر شخصياً وقائماً              وال

قة أن خطر التعرض للتعذيب جيب أن يكون        ويف هذا الصدد، أكدت اللجنة يف قرارات ساب       
 وباإلضافة إىل ذلك، عند ممارسة الوالية القضائية للجنة عمالً          ) ك(."متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  "

 من االتفاقية، جيب إيالء قدر كبري من األمهية لنتائج الوقائع اليت توصـلت إليهـا                ٣باملادة  
ري ملزمة باألخذ هبذه النتائج؛ بـل إن لـديها          غري أن اللجنة غ   . أجهزة الدولة الطرف املعنية   

 من االتفاقية، إلجراء تقييم حـر للوقـائع         ٢٢ من املادة    ٤السلطة الالزمة، مبوجب الفقرة     
 .) ل( كل قضيةُمجمل مالبساتاستناداً إىل 

__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة      من االتفاقية،    ٣بشأن تنفيذ املادة    ) ١٩٩٦(١العام رقم   تعليق اللجنة     )ي(
  .، املرفق التاسع)Corr.1 وA/53/44 (٤٤الثالثة واخلمسون، امللحق رقم 

 تـشرين   ١٤، القـرار املعتمـد يف       ضد هولندا . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢انظر، ضمن مجلة أمور، البالغات رقم         )ك(
 ١٠، اآلراء املعتمدة يف     وآخرون ضد سويسرا  . أ. أ،  ٢٨٥/٢٠٠٦؛ ورقم   ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين

 ١٤، القـرار املعتمـد يف   جنامبا ضد السويد،  ٣٢٢/٢٠٠٧؛ ورقم   ٦-٧، الفقرة   ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
 .٤-٩، الفقرة ٢٠١٠مايو /أيار

 .٩لفقرة ، ا)احلاشية ح أعاله( للجنة ١التعليق العام رقم   )ل(
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تعرضهم للتعذيب يف   احتمال  الشكوى الذي يفيد ب   أصحاب  وتالحظ اللجنة ادعاء      ٦-٩
 ملـسلطات يف بلـده    مستهدفني من ا   ماملختلط الذي جيعله  .  م . أصل س  بسببأذربيجان  
كذلك إىل ادعائهم الذي يفيد بأن األسرة بأكملها تتعرض لالضطهاد          اللجنة  وتشري  . األصلي

للـضرب  أصبحت األسرة ضـحية      ، لذلك ونتيجة. األرمين. م. بدافع إثين بسبب أصل س    
 وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن     ). لشرطةا(الدولة  أعوان  واالضطهاد من قبل اجلريان فضالً عن       

استجواهبم وتعرضهم للضرب واالعتـداء اجلنـسي       واحتجازهم  أصحاب الشكوى يدعون    
األمن الوطين، مبا يف ذلك يف املطار عند عودهتم من السويد           على أيدي ضباط دائرة     ) .م .ه(
  . وأثناء مواصلة االستجواب٢٠٠٤أغسطس / آبيف

 بتقـارير طبيـة     مدعمةالشكوى بالتعذيب   أصحاب  وتالحظ اللجنة أن ادعاءات       ٧-٩
ويف ضوء ما ورد أعـاله      . ستوكهلميف  الصدمات  معترف هبا صادرة عن مركز األزمات و      

 /الشكوى بعد عـودهتم إىل أذربيجـان يف آب        أصحاب  املعاملة اليت تعرض هلا     مراعاة  ومع  
ائي من جانـب    عد ال  املتاحة للجنة اليت تفيد بأن السلوك      لعامة واملعلومات ا  ٢٠٠٤أغسطس  

إثنية أرمنية الذين يعيشون يف أذربيجـان ال يـزال          من أصول   عامة اجلمهور جتاه األشخاص     
أصول إثنية أرمنية يواجهون خطر التمييز ضـدهم يف         من  األشخاص   وبأن   ،) م(واسع االنتشار 
  ويطلب إليهم صغار املسؤولني رشاوى عند تقـدمي        للمضايقة،يتعرضون   و ،) ن(حياهتم اليومية 

 وخيفون يف كثري من األحيان هويتهم عن طريق إجـراء       ،سفرالطلب احلصول على جوازات     
الشكوى أصحاب  تغيري قانوين ألصلهم اإلثين يف جوازات سفرهم، فإن اللجنة ترى أن عودة             

 مـن   ٣لتعذيب وفقاً ملعىن املادة     با وشخصي   قيقيإىل أذربيجان سيعرضهم خلطر متوقع وح     
 انتـهاكاً   سيـشكل ، ختلص اللجنة إىل أن ترحيلهم إىل أذربيجان          ذلك وبناء على . االتفاقية
  . من االتفاقية٣للمادة 

اتفاقيـة   مـن    ٢٢ من املادة    ٧وإن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل مبوجب الفقرة           -١٠
، أن  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             

  . من االتفاقية٣ إىل أذربيجان سيشكل انتهاكاً للمادة .م. هو. م. سإعادة 

، من النظام الداخلي للجنـة،      ) سابقاً ١١٢املادة   (١١٨ من املادة    ٥وعمالً بالفقرة     -١١
 يوماً، باخلطوات اليت اختذهتا اسـتجابة       ٩٠تود اللجنة أن تبلغها الدولة الطرف، يف غضون         

  .القرار هلذا

__________ 

انظر املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التقريرين اخلامس والسادس ألذربيجـان           )م(
)CERD/C/AZE/CO/6( ١٥، الفقرة. 

، )٢٠١١مارس  / آذار ٢٣(التقرير عن أذربيجان    . ملكافحة العنصرية والتعصب   جملس أوروبا، اللجنة األوروبية     )ن(
  .٩٨الفقرة 
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  فرج اهللا ضد سويسرا: ٣٨١/٢٠٠٩البالغ رقم     
ميثلهم حمام، هـو    (أبو القاسم فرج اهللا وآخرون            :املقدم من

  )أورس إبنوتري
  أصحاب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية

  سويسرا      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٩أبريل / نيسان١٧    :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ب املادة   املنشأة مبوج إن جلنة مناهضة التعذيب،       
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢١يف وقد اجتمعت   
، املقدمة إىل جلنـة مناهـضة       ٣٨١/٢٠٠٩ يف الشكوى رقم     وقد فرغت من النظر     

 من اتفاقيـة مناهـضة      ٢٢ وآخرين مبوجب املادة     التعذيب باسم السيد أبو القاسم فرج اهللا      
  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى وحماميـه         وقد وضعت يف اعتبارها       
  والدولة الطرف، 

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
 / تـشرين الثـاين    ١صاحب الشكوى هو أبو القاسـم فـرج اهللا، املولـود يف               ١-١

، ١٩٦٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧، فضال عن زوجته ميترا بيشان، املولودة يف         ١٩٥٦ نوفمرب
ومجيعهم من رعايـا    . ) أ(١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ٦وابنهما أرمني فرج اهللا، املولود يف       

ويؤكد صاحب الشكوى أن إعادهتم إىل إيران تشكل انتهاكاً من          . ية إيران اإلسالمية  مجهور
  .وميثله حمام، هو أورس إبنوتري.  من االتفاقية٣جانب سويسرا للمادة 

 من االتفاقية، أحالت اللجنة الـشكوى إىل الدولـة          ٢٢ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة     ٢-١
 مـن  ١ليها يف الوقت نفسه، عمالً بـالفقرة  ، وطلبت إ٢٠٠٩أبريل / نيسان ٢٣الطرف يف   

 من نظامها الداخلي، عدم طرد صاحب الشكوى وأسرته إىل مجهوريـة إيـران              ١٠٨املادة  
  .اإلسالمية ما دامت قضيته قيد النظر

__________ 

، ١٩٨٣سبتمرب  / أيلول ١٩ من امللف أن لصاحب الشكوى ابناً بالغاً آخر، هو أراش فرج اهللا املولود يف                يتضح  ) أ (
  .ومل ُيضم إىل الرسالة األوىل
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  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
ريـة  صاحب الشكوى وأفراد أسرته من الرعايا اإليرانيني، ويّدعي أهنم غادروا مجهو            ١-٢

وقدم صاحب الشكوى، عند وصوله إىل سويسرا، طلب        . ) ب(إيران اإلسالمية ألسباب سياسية   
الذي يسّمى اآلن املكتب    (، رفضه املكتب االحتادي لالجئني      ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٣جلوء يف   

ورفضت الطعـن يف هـذا القـرار اللجنـة          . ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٩يف  ) االحتادي للهجرة 
 ١٥يف  ) أُدجمت حالياً يف إطار احملكمة اإلدارية االحتاديـة       ( جمال اللجوء    السويسرية للطعون يف  

وقدمت زوجة صاحب الشكوى، ميترا بيشان، طلباً أوالً للجوء، هلـا           . ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
فرفض املكتب االحتادي لالجئني هذا الطلـب       . ) ج(٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٠والبنهما أرمني، يف    

 ١٥ ت القرار اللجنة السويسرية للطعون يف جمال اللجوء يف        ، وأكد ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٨يف  
النظـر يف    ، طلب صاحب الشكوى إعادة    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٦ويف  . ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

. ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٨ و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٩قراري املكتب االحتادي لالجئني املؤرخني      
  .٢٠٠٥ سطسأغ/ آب١٠فرفض املكتب االحتادي للهجرة هذا الطلب يف 

 إىل الرابطـة    ٢٠٠٥أكتـوبر   /ويؤكد صاحب الشكوى أنه انضم منذ تشرين األول         ٢-٢
، وهي منظمة للشتات اإليراين تنقـد بـشدة، حـسب    )الرابطة(الدميقراطية لشؤون الالجئني    

زعمه، النظام اإليراين احلايل، وتقوم بتوعية الرأي العام حبالة حقوق اإلنسان املزرية يف مجهورية              
  .ان اإلسالمية، مبا فيها مسألة عقوبة اإلعدام والتمييز وقمع أفراد املعارضة واألقلياتإير
، انُتخب صاحب الشكوى من جانب اللجنـة التنفيذيـة          ٢٠٠٧أبريل  /ويف نيسان   ٣-٢

وكتب بصفته هذه مقاالت تشجب النظام      . للرابطة ممثالً للرابطة على صعيد كانتون أوبفالد      
 منشورات للمنظمة، وشارك يف أحداث نظمتها منظمات غري حكومية          اإليراين احلايل، ووزع  

وكنائس حملية يف الكانتون الذي يقيم فيه، هبدف توجيه انتباه الرأي العام إىل انتهاك مجهورية               
ويف إطار الكانتون، يشارك صاحب الشكوى يف اجتماعات . إيران اإلسالمية حلقوق اإلنسان
ويعمل بشكل وثيق مع اللجنـة      . يط ألنشطتها االستراتيجية  قيادة الرابطة، ويسهم يف التخط    

  . التنفيذية ومع مديري الرابطة ونائب مديرها
وقدم صاحب الشكوى، من منطلق أنشطته السياسية يف سويسرا، طلـَب جلـوٍء               ٤-٢

 تـشرين   ٤، رفـضه املكتـب االحتـادي للـهجرة يف           ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٤جديداً يف   
 احملكمة أن صاحب الشكوى ما كان ليلفت انتباه الـسلطات           ورأت. ٢٠٠٧ أكتوبر/األول

وأقرت احملكمة اإلدارية االحتادية هذا     . اإليرانية، سواء أكان ذلك بصفته السياسية أم بأنشطته       
ورأت احملكمة أن أجهزة املخابرات اإليرانية توثق أنشطة        . ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩القرار يف   

وز ما يقوم به أشخاص غري بارزين يف املنفى مـن           األشخاص الذين يضطلعون بوظائف تتجا    
__________ 

الكامنة وراء مغادرة صـاحب الـشكوى       " األسباب السياسية "ال يتضمن امللف أي معلومات أخرى عن          )ب (
  .وأسرته مجهورية إيران اإلسالمية

  .٢٠٠٣فرباير / شباط٢٠رف أن تاريخ هذا الطلب هو تعترب الدولة الط  )ج (
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احتجاجات سياسية، وأن السلطات اإليرانية تدرك أن ملتمسي اللجوء يسعون للتركيز على            
ورأت احملكمة أيـضا أن     . هذه األنشطة هبدف احلصول على تصاريح إقامة يف البلد املستقبل         
وجمـرد احتمـال    . إليرانيةصاحب الشكوى غري معروف مبا يكفي جلذب انتباه السلطات ا         

التعرف عليه ال ينطوي على خطر التعرض لالضطهاد، وأن املعارضني الذين يشكلون هتديداً             
. لشخصهم هم وحدهم الذين خيضعون للمراقبة وُيسجلون يف قوائم املطلوبني          حقيقياً للنظام 

علـى صـعيد   ورأت احملكمة أن اتصاالت صاحب الشكوى الوثيقة واملنَتظمة بقيادة الرابطة  
الكانتون وعلى الصعيد الوطين متثل جمرد أنشطة داخلية للمنظمة، وال متنح صاحب الشكوى             

وعليه، رأت احملكمة أن هذه األنشطة ال تشكل        . مركزاً أبرز من مركز عضو مشارك عادي      
وباملثل، رأت احملكمـة أن منـشورات صـاحب         . أي خطر عليه من جانب النظام اإليراين      

 تأثري على الذي قد يتعرض له، نظراً إىل أن هناك كتابات مشاهبة رائجـة               الشكوى ليس هلا  
تتضمن انتقادات يف شكل قوالب منطية للنظام القائم وتـسعى لتـشويه مسعتـه، وتـصدر             

وعقب صدور هذا القـرار، أصـدر املكتـب         . على خمتلف مواقع شبكة اإلنترنت     بانتظام
 ٢١وأسرته لسويسرا يف موعـد أقـصاه        غادرة صاحب الشكوى    االحتادي للهجرة قرارا مب   

ويشكل هذا اإلجراء األخري موضوع الشكوى احلالية الـيت قـدمها           . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
ويؤكد صاحب الشكوى أن احملكمة رأت خطأً، يف قرارهـا الـصادر            . صاحبها إىل اللجنة  

لـد،  ، أن أنشطته بصفته ممثالً للرابطة على صعيد كـانتون أوبفا          ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩ يف
ومجيع األنشطة املتفرعة عنها، ال تعرضه ملواجهة خطر التعرض لالضطهاد يف حالة ترحيله إىل   

 .مجهورية إيران اإلسالمية

 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٩ويؤكد صاحب الشكوى أن استنتاجات احملكمة املؤرخة          ٥-٢
ت حق اللجـوء    ختتلف اختالفاً شديداً عن استنتاجاهتا السابقة يف حاالت مماثلة، إذ إهنا منح           

ملمثلني عن الرابطة على صعيد الكانتونات عندما كانوا يشغلون وظـائف قياديـة فيهـا،               
ويـضيف أن املكتـب     . ) د(فاعترفت بذلك باملخاطر اليت يتعرض هلا املعارضون املذكورون       

االحتادي للهجرة قرر من قبل أن ممثلي الرابطة على صعيد الكانتونات، بغض النظر عن حجم          
(، يواجهون خطر التعرض لالضطهاد يف حالة العودة إىل مجهورية إيران اإلسالمية         الكانتون

 ه

. )ه
وفضالً عن ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن احملكمة رأت صراحة أن وظيفة ممثل الرابطـة               
على صعيد الكانتون تؤدي إىل مواجهة خطر حقيقي بالتعّرض لالضطهاد يف حالة اإلعـادة              

__________ 

، يدعي فيه أهنا تعترف بـأن       ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٩يشري صاحب الشكوى إىل قرار اختذته احملكمة يف           )د (
السلطات اإليرانية تراقب األنشطة السياسية اليت ميارسها املعارضون السياسيون اإليرانيـون يف اخلـارج،               

واعترفت احملكمة يف القرار نفسه،     . يبية عن طريق البحث يف شبكة اإلنترنت      وتسجل األنشطة اليت تعترب ختر    
بأن الرابطة هي أهم جمموعة معارضة يف سويسرا وأنشطها، وأن مديرها السابق معـروف جيـداً لـدى                  

وعليه، خلصت احملكمة إىل أن الشخص الذي يكون على اتصال منتظم به قد يتعـرض            . السلطات اإليرانية 
  .مسه يف القوائم اليت تعدها السلطات اإليرانيةإىل إدراج ا

، تـشرين   ٤٠٩ ١٨٢ ورقـم    ٢٠٠٦يوليـه   /، متوز ٤٤٠ ٣٤١يشري صاحب الشكوى إىل القضايا رقم         )ه(
 .٢٠٠٩فرباير /، شباط٤٠٤ ٤٩٩رقم  و٢٠٠٧فرباير /، شباط٣٩٧ ٠٢٧رقم ، و٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
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ويف . ) و(رض خلطر جوهري إذا عاد إىل إيران خوف مشروع متاماً القسرية، وأن خوفه من التع    
، منحت احملكمة اللجوء لعضو من أعضاء الرابطة        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٩حكم تالٍ مؤرخ    

مل يكن يشغل وظيفة ممثل عن كانتون، بل كان نشطاً جداً داخل املنظمة عن طريق املشاركة                
 اإليراين احلايل ينشرها على شـبكة اإلنترنـت،         يف املظاهرات، وحترير مقاالت ناقدة للنظام     

ويف القرار نفسه، رأت احملكمة بالتايل      . وتنظيم مظاهرات، واالخنراط يف تنظيم أنشطة الرابطة      
أن صاحب الشكوى يسهل التعرف عليه يف الرابطة بسبب الدور الذي يضطلع به، ويعتـرب               

. ) ز(واجهة خطر التعرض لالضـطهاد    بالتايل أنه يشكل خطراً على السلطات، مما يؤدي إىل م         
ويضيف صاحب الشكوى أنه توجد، عالوة على هذه القرارات القضائية، تقـارير عديـدة     
موثوقة تؤكد أن السلطات اإليرانية تراقب عن كثب األنشطة السياسية اليت ميارسها الشتات             

  .) ح(اإليراين وتعد تقارير بشأهنا
لقرارات السابقة اليت اختذهتا احملكمـة، يعـرب        ويف ضوء التقارير السالفة الذكر وا       ٦-٢

صاحب الشكوى عن استغرابه لالستنتاجات اليت توصل إليها خمتلف اهليئات، من أنـه لـن               
ويؤكد جمدداً أنه ميثل الرابطة على صعيد       . يتعرض خلطر إذا عاد إىل مجهورية إيران اإلسالمية       

وهو خيطط  . ) ط( امسه وعنوانه منشوران   الكانتون، وأنه يشغل بصفته هذه مركزاً مسؤوالً، وأن       
للعديد من مظاهرات املنظمة واجتماعاهتا وينسقها، وتتجاوز أنشطته جمرد املشاركة يف هذه            

ويؤكد جمدداً أنه يشارك يف التخطيط االسـتراتيجي للمنظمـة،          . احلركات ونشر املقاالت  
لشكوى جمـدداً أن مـن      وهلذه األسباب، يؤكد صاحب ا    . ويتعاون تعاوناً وثيقاً مع مديرها    

احملتمل جداً أن يكون قد جذب انتباه السلطات اإليرانية، وأن تعترب هذه السلطات أنـشطته               
 وهو ما يشكل يف حد ذاته جرميـة يف          -السياسية ال تسيء إىل مسعة النظام احلايل فحسب         

ة االحتاديـة   ويضيف أن احملكمة اإلداري   .  بل تشكل أيضاً هتديداً لألمن الداخلي للبلد       -إيران  
خلصت مؤخراً إىل أن وظائف املمثل عن الرابطة على صعيد الكانتون تؤدي إىل التعـرض               

  .خلطر حقيقي لالضطهاد يف حالة العودة إىل إيران، وأنه ينبغي تطبيق احلجة نفسها عليه

__________ 

 .٢-٢-٢-٤، الفقرة ١٣ و١٢، الصفحتان ٢٠٠٨س أغسط/ آب٢٦ املؤرخ ٦٨٤٩/٢٠٠٦-القرار رقم دال  )و(
 .٣-٤، الفقرة ٩ و٨، الصفحتان ٢٠٠٩فرباير / شباط١٩ املؤرخ ٤٥٨١/٢٠٠٦-القرار رقم دال  )ز(
 ,Verfassungsschutzbericht(يشري صاحب الشكوى إىل تقرير صادر عن وزارة الداخلية االحتادية يف أملانيـا،    )ح(

2007, p. 297(ر صادر عن اجمللس السويسري لالجئني، بعنـوان  ، وإىل تقرير آخ“Iran: Dangers encourus 

par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens 

d’accès à l’information des autorités iraniennes” (Michael Kirschner, 4 April 2006))املخـاطر  :إيران 
وسـائل حـصول    . اليت يتعرض هلا الناشطون وأعضاء املنظمات السياسية يف املهجر عند العودة إىل بلـدهم             

، والتقرير مرفق بامللف، ويؤكد أن املواطنني اإليرانيني الـذين يقيمـون يف             )السلطات اإليرانية على املعلومات   
 .ملواجهة خطر االضطهادسويسرا، والذين يشغلون مراكز هامة يف الرابطة، معّرضون 

 /، نيـسان  ٤ة الدميقراطية لشؤون الالجئني، العـدد       ـالصادرة عن الرابط  ) قانون (Kanounاجمللة الشهرية     )ط(
 .٨-، ص٢٠٠٩أبريل 
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  الشكوى    
يّدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إىل مجهورية إيران اإلسالمية، وكذلك زوجتـه              -٣

 من االتفاقية، بسبب وجود أسـباب حقيقيـة تـدعو إىل            ٣، سيشكل انتهاكاً للمادة     وابنه
  .االعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب يف حالة إعادته

  مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    
، قدمت الدولة الطـرف مالحظاهتـا بـشأن         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢يف    ١-٤

دت أن صاحب الشكوى مل يثبت تعرضه ملواجهـة خطـر           وأك. األسس املوضوعية للبالغ  
ويف حني أن   . شخصي وفعلي ومتوقع للتعذيب يف حالة إعادته إىل مجهورية إيران اإلسالمية          

الدولة الطرف تالحظ حالة حقوق اإلنسان الباعثة على القلق يف إيران وتـشري إىل تعليـق                
 ليست يف حد ذاهتـا أساسـاً كافيـاً           فإهنا تشري إىل أن هذه احلالة      ،) ي(١اللجنة العام رقم    

وتقول إن صاحب الشكوى مل يثبت أنه        .للخلوص إىل أنه سيتعرض خلطر التعذيب إذا أُِعيد       
  .إيرانيواجه خطراً متوقعاً وشخصياً وحقيقياً بالتعرض شخصياً للتعذيب إذا أُِعيد إىل 

إطار اإلجراءات  ووفقاً ملا تقوله الدولة الطرف، فإن صاحب الشكوى قد صّرح يف              ٢-٤
 قرب جامعة طهـران، بـسبب االشـتباه يف          ٢٠٠٣القضائية الداخلية بأنه اعُتقل يف عام       

بيد أن اعتقاله ليس السبب الذي دفعه إىل        . مشاركته يف االنتفاضة اجلامعية لكويي دانيشغاه     
ومع ذلك، مل حيتج صاحب الـشكوى بأنـه تعـرض           . مغادرته مجهورية إيران اإلسالمية   

 ومل يرتكز البالغ الذي قدمه إىل اللجنة إال على إجرائها الثاين لطلـب اللجـوء،                للتعذيب،
  .املرتكز حصراً على أنشطته التالية لفراره من إيران

وفيما يتصل باألنشطة السياسية لصاحب الشكوى يف سويسرا، تشري الدولة الطرف             ٣-٤
اد طاليب اللجوء الـذين رفـضت       إىل أن احملكمة رأت يف العديد من القرارات املتعلقة باستبع         

طلباهتم إىل مجهورية إيران اإلسالمية، أن املخابرات اإليرانية قد ال تراقب األنشطة السياسية             
املعارضة للنظام يف اخلارج إال إذا كانت لألشخاص الذين يضطلعون هبا صفة معينة، وكانوا              

غلون وظائف أو يـضطلعون     يعملون خارج اإلطار املعتاد حلركة املعارضة اجلماهريية، ويش       
وتضيف الدولة الطرف، . ) ك(بأنشطة ذات طابع يشكل هتديداً خطرياً وحقيقياً للحكومة املعنية      

يف معرض إشارهتا إىل العديد من مصادر املعلومات، أن األشخاص الذين يشتبه يف تـورطهم    
اً خلطر إلقاء يف ارتكاب جرائم خطرية أو العاملني داخل مجاعات سياسية معينة معرضون أيض         

  .القبض عليهم
__________ 

وتـشري  ). ، اجمللد الثاين  HRI/GEN/1/Rev.9انظر  (املرفق التاسع،    Corr.1 و A/53/44،  ١التعليق العام رقم      )ي(
 / أيـار  ١٩ القـرار املعتمـد يف       ضد سويسرا . ن. ك،  ٩٤/١٩٩٧إىل البالغني رقم     الدولة الطرف أيضاً  

 .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠ القرار املعتمد يف ضد سويسرا. أ. يو. ج، ١٠٠/١٩٩٧ ، ورقم١٩٩٨ مايو
، ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٢٦تشري الدولة الطرف إىل احلكم الصادر عن احملكمة اإلداريـة االحتاديـة يف                )ك(

 .أعاله،؛ انظر احلاشية و١-٢-٢-٤ قرةالف
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وتقول الدولة الطرف إن تقرير املنظمة السويسرية ملساعدة الالجئني الذي يستشهد             ٤-٤
به صاحب الشكوى ال يذكر أن األشخاص الذين يشغلون مركزاً معينـاً داخـل الرابطـة                

نفسه، فـإن   ووفقاً ملا ورد يف التقرير       .سيتعرضون خلطر حمّدد إذا تقّررت إعادهتم إىل إيران       
املشاركة، ولو املتكررة، يف أعمال تنتقد النظام اإليراين احلايل ال تؤدي كذلك إىل ازديـاد               

 ويف املقابل، فإن ارتكاب أعمال عنف، أو ممارسـة وظيفـة         .خطر التعرض ألعمال انتقامية   
تنطوي على مسؤولية معينة يف صفوف مجاعات معارضة حمددة ميكن أن تـشكل عوامـل               

وفضالً عن ذلك، ال تشري املنظمة مثالً إال إىل منظمات هامة وذائعة            . ) ل(ذا الشأن حامسة يف ه  
وتشري الدولة الطرف، من جهة أخرى، إىل وجود عدة منظمات يف سويـسرا، إىل              . الصيت

جانب الرابطة، تسعى لتوفري وظائف معينة ألعضائها، متكّن من اعتبار أهنـم سيتعرضـون              
ولـيس بوسـع الـسلطات      . املة إذا عادوا إىل بلدهم األصلي     ملواجهة خطر حمدد لسوء املع    

اإليرانية التعّرف على كل شخص ومراقبته، حىت لو كانت على علم باألنشطة السياسية اليت              
وهي ال هتتم إال بالتعرف على األشخاص الذين متثل         . يضطلع هبا الرعايا اإليرانيون يف املنفى     
  .سي يف البلدأنشطتهم هتديداً حقيقياً للنظام السيا

وتؤكد الدولة الطرف، يف معرض إشارهتا إىل استنتاجات املكتب االحتادي للهجرة،             ٥-٤
سيما وظيفته كمسؤول عن كانتون أوبفالد،  أن أنشطة صاحب الشكوى لفائدة الرابطة، وال  

ومشاركته املنَتظمة يف مظاهرات، وتوزيعه منشورات وجمالت، ال تشكل أساسـاً كافيـاً             
وليـست لـصاحب    .  معاملته على حنو يتعارض مع االتفاقية إذا عاد إىل إيران          للخشية من 

الشكوى وظيفة قيادية هامة وبارزة مبا فيه الكفاية يترتب عليها احتمال التعرض لسوء املعاملة 
وينطبق ذلك أيضاً على اتصاالته بقيادة املنظمة، ونـشر مقـاالت علـى شـبكة               . إذا عاد 

نتقادات للنظام يف شكل قوالب منطية، على حنو ما ُينشر بصورة           تتضمن سوى ا   اإلنترنت، ال 
وحيث إن جملة الرابطة شهرية، وأن املنظمة نشطة بصفة خاصة          . منتظمة موقَّعاً بأمساء أخرى   

. يف سويسرا، فإن من املستبعد أن حتظى هذه اجمللة بالكثري من االهتمام خارج حدود سويسرا  
 اإليراين أي إجراءات ُتذكر ضد صاحب الـشكوى بـسبب         وليس مثة ما يفيد باختاذ النظام     

  . أنشطته يف سويسرا
وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى املتعلقة بقرارات احملكمة، اليت يقول فيهـا              ٦-٤

إهنا منحت صفة الالجئ ألشخاص يشغلون وظائف مماثلة، تشري الدولة الطرف إىل أنه ينظر              
 أنه بالرغم من منح اللجوء فعالً يف بعـض احلـاالت            وتالحظ. يف كل حالة تبعاً لظروفها    

ألشخاص نشطني يف الرابطة، فإهنا مل تفعل ذلك يف العديد من القضايا األخرى اليت تتعلـق                
فقد أصدرت احملكمة حنو أربعني قـراراً  . ) م(بأشخاص يشغلون وظائف خمتلفة يف هذه املنظمة     

ومل متنح  . عهم بأنشطة داخل الرابطة   ، تتعلق بأشخاص يّدعون اضطال    ٢٠٠٧منذ بداية عام    
__________ 

 .تشري الدولة الطرف إىل تقرير اجمللس السويسري لالجئني السالف الذكر؛ انظر احلاشية ح أعاله  )ل(
 .تشري الدولة الطرف إىل أحكام خمتلفة صدرت عن احملكمة، وأرفقت هذه األحكام  )م(
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وحىت عند وجود أنشطة    . احملكمة اللجوء إال يف بعض احلاالت، بعد النظر يف جممل الظروف          
متشاهبة داخل الرابطة، قد يتعرض شخصان ملخاطر خمتلفة الطابع إذا عادا إىل إيران، نظراً إىل               

  .طات املتزايدوجود عوامل أخرى هلا أثر يف احتمال التعرض الهتمام السل
وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن السلطات اإليرانية قادرة على التمييز بني األنـشطة               ٧-٤

السياسية اليت تنم عن قناعة شخصية جدية وحيتمل أن تثري اضطرابات هامة، وبني األنـشطة               
يف وفضالً عن ذلك، فإن الرابطة معروفـة    . اليت ترمي أساساً إىل منح أصحاهبا تصاريح إقامة       

سويسرا بكوهنا تتبع إجراًء منتظماً الغرض األساسي منه تزويد أعضائها بأدلة ذاتية للّجـوء،              
وتذهب حىت إىل نصب منصة أسبوعية، مبشاركة حنو اثين عشر شخصاً، وتصوير املشاركني             

. احلاملني للمنشورات بصورة متكّن من التعرف عليهم، مث نشر الصور على شبكة اإلنترنت            
يكفي أن يكون سبباً ذاتيـاً       ت احملكمة ممارستها بأن جمرد االنتماء إىل املنظمة ال        وعندما أكد 

للجوء بعد الفرار من إيران، أنشأت الرابطة وظائف خمتلفة مثل املسؤول عن اللوجـستيات،              
ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت مجيع القضايا تقريبـاً        . وعن األمن، وما إىل ذلك من الوظائف      

ويف احلالة  . داخل املنظمة " وظيفة قيادية "لرابطة تتعلق بأشخاص يشغلون     اليت تشمل أعضاء ا   
ُيثبِت صاحب الشكوى أنه سيتعرض ملواجهة خطر حمدد بسبب أنشطته   اليت حنن بصددها، مل   

  .داخل الرابطة

  تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف املتعلقة باألسس املوضوعية    
، أن عدم   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٣ تعليقاته املؤرخة    أكّد صاحب الشكوى، يف     ١-٥

إدراج الرابطة يف قائمة أهم منظمات املعارضة اإليرانية يفسَّر بأن هذه القائمة ليست سـوى             
يف املنظمة السويسرية ملـساعدة الالجـئني       قائمة إيضاحية وبأن الرابطة، عند صدور تقرير        

جيعلها ُتذكر ضمن حركات املعارضـة األقـدم        ، مل تكن معروفة بالقدر الذي       ٢٠٠٦ عام
  . ومع ذلك، فقد اعترفت هبا عدة قرارات قضائية يف الدولة الطرف. عهداً
ويرفض صاحب الشكوى تلميحات الدولة الطرف بأن دوافعه، على غرار العديد من              ٢-٥

ـ               ات ملتمسي اللجوء، اقتصادية أكثر منها سياسية، يسعى هبا من خالل االنـضمام إىل منظم
/ تـشرين األول  فهـو عـضو يف الرابطـة منـذ          . سياسية إىل احلصول على تصريح إقامـة      

. ٢٠٠٧ أبريـل /، ويشغل وظيفة مسؤول على صعيد الكانتون منـذ نيـسان          ٢٠٠٥ أكتوبر
 دوافعه الـسياسية، هـو      واخنراطه الشخصي واملايل أثناء السنوات األخرية، الذي يربهن على        

 مسؤوالً للرابطة علـى صـعيد       ١٢جد يف سويسرا حالياً     ويو. اخنراط حقيقي وذو مصداقية   
 عضو، فإن مسؤويل الكانتونات ميثلون بالتأكيد       ٢٠٠ومبا أن املنظمة تضم حنو      . الكانتونات

  . وظائف إدارية من أرفع املستويات
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ومييز صاحب الشكوى بني خمتلف األحكام الصادرة عن احملكمة اليت أشارت إليها              ٣-٥
 مبسؤولني عـن    ) ن(يناً أن املسألة كانت تتعلق يف أربعة من األحكام املعنية         الدولة الطرف، مب  

األمن يف الرابطة، أو مبجرد أعضاء ال يشغلون وظائف إدارية، خالفاً للوضع احلايل لصاحب              
ويضيف أن املكتب االحتادي للهجرة قد اعترف بصفة الالّجـئ للعديـد مـن              . الشكوى

ويف اخلتام، يؤكـد    . ) س(رابطة على صعيد الكانتونات   األشخاص الذين عملوا كمسؤولني لل    
صاحب الشكوى، يف ضوء احلالة الراهنة جلمهورية إيران اإلسالمية اليت تشهد انتـهاكات             

، وبالنظر إىل مركزه السياسي ونشاطه املتواصل، أنه سيواجه خطر          ) ع(جسيمة حلقوق اإلنسان  
  .  أُعيد قسراً إىل إيران من االتفاقية إذا٣التعرَّض ملعاملة تنتهك املادة 

  تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
، أوضحت الدولة الطرف، يف إشارة إىل قرار احملكمـة          ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٠يف    ١-٦

 الذي ذكَره صاحب الشكوى يف تعليقاته الواردة أعاله، أن هذا           ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٩املؤرخ  
انية يرافقها طفالها القاصران وكانت قد اعتنقت       القرار كان يتصل حبالة صاحبة شكوى إير      

ورأت احملكمة أن مزاعمهـا الـيت سـبقت مغادرهتـا       . الديانة املسيحية قبل مغادرهتا إيران    
جلمهورية إيران اإلسالمية ال تتصف باملصداقية، واعتربت أنه ال توجد أيضاً مربرات تاليـة              

بيد أنّ احملكمة منحت صاحبة الشكوى      . اسيلفرارها ميكن االستناد إليها ملنحها اللّجوء السي      
قبوالً مؤقتاً باإلقامة يف سويسرا، على أساس أن عودهتا لن ختدم مصلحة طفليها الفضلى، وقد 

  .قضيا أطول فترة من تعليمهما يف سويسرا

  تعليقات إضافية مقدَّمة من صاحب الشكوى    
املكتب االحتادي للهجرة   ، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة أنّ       ٢٠١٠مايو  / أيار ٥يف    ١-٧

 ١٩أبريـل البنـه أراش فـرج اهللا، املولـود يف        / نيـسان  ٢٧منح صفة الالّجئ بتـاريخ      
وقدم . وكان هذا األخري قد قدم طلب جلوء بشكل مستقل عن والَديه . ١٩٨٣ سبتمرب/أيلول

، وضّمنه املخاطر النامجة عن نشاطه السياسي داخل        ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٤آخر طلب له يف     
وكان أراش فرج اهللا خيصص وقتا طويال جلمع التوقيعات على االلتماسات، وتوزيع            . رابطةال

الصادرة عن الرابطة، واملشاركة يف مشروع إذاعة للرابطة على موجات راديـو    " قانون"جملة  
وكان يف البدايـة يـشغل وظيفـة املـسؤول الـتقين عـن الربنـامج اإلذاعـي                  . لورا

"Stimme des Widerstands) " ورأى . ، وشغل بعد ذلك وظيفة حمرِّر الربنامج      )صوت املقاومة
__________ 

 ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٨ و ٢٠٠٨يناير  /لثاين كانون ا  ٢١ و ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢القرارات الصادرة يف      )ن(
 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٦و

، الـصادر يف    ٤٤٠ ٣٤١يشري صاحب الشكوى إىل القرارات الصادرة عن املكتب االحتادي للهجرة رقم              )ص(
، الصادر  ٣٩٧ ٠٢٧، ورقم   ٢٠٠٦نوفمرب  /، الصادر يف تشرين الثاين    ٤٠٩ ١٨٢، ورقم   ٢٠٠٦يوليه  /متوز

 .٢٠٠٩فرباير /، الصادر يف شباط٤٠٤ ٤٩٩، ورقم ٢٠٠٧رباير ف/يف شباط
 .٢٧-٢٥، الصفحات ٢٠٠٩يوليه / متوز٩يشري صاحب الشكوى إىل قرار احملكمة اإلدارية االحتادية الصادر يف   )ع(
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املكتب االحتادي للهجرة، عند تقييم جممل االستنتاجات، أن مركز ابن صاحب الشكوى قد             
يلفت انتباه السلطات اإليرانية، وأنه قد توجد بالتايل أسباب لالعتقاد بأنه سيتعرض لـضرر              

  . ) ف(حقيقي إذا عاد
روف، يّدعي صاحب الشكوى أنّ خطر تعرضه ملواجهة التعذيب         ويف ظل هذه الظ     ٢-٧

واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة قد زاد، نظراً إىل أنه والد الجـئ معتـرف بـه يف      
  .سويسرا، وأن له نفس صفة املُنَشق

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
 على جلنة مناهـضة التعـذيب أن   يتعني ادعاءات ترد يف شكوى ما،       قبل النظر يف أية     ١-٨

وقد حتققت اللجنة،   .  من االتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال      تبت في 
 من االتفاقية، من أن املـسألة نفـسها مل ُتبحـث            ٢٢من املادة   ) أ(٥حسبما تقتضيه الفقرة    

  . آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليةإجراءجيرى حبثها يف إطار أي  وال
وإذ تعترب اللجنة أنه ال وجود ألي عقبة حتول دون قبول الشكوى، تشرع يف النظر                 ٢-٨

  . يف أسسها املوضوعية

  النظر يف األسس املوضوعية    
تتمثل املسألة املعروضة على اللجنة يف ما إذا كان إبعـاد صـاحب الـشكوى إىل                  ١-٩

 ٣إيران اإلسالمية من شأنه أن يشكل انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف، مبوجب املادة             ية  مجهور
من االتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي شخص إىل دولة تتوافر فيها أسباب حقيقية تـدعو إىل                 

  . االعتقاد بأنه سيتعرض خلطر التعذيب
عتقـاد بـأن صـاحب    وعند تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل اال    ٢-٩

ية، جيـب أن تراعـي    إيران اإلسالم الشكوى سيتعرض خلطر التعذيب إذا أعيد إىل مجهورية         
اللجنة مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو               

ن صاحب غري أن األمر يتعلق بتقرير ما إذا كا. الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف إيران
  . الشكوى ميكن أن يتعرض شخصياً للتعذيب يف البلد الذي سُيعاد إليه

 من االتفاقية الذي يفيد بأنه جيب       ٣وتشري اللجنة إىل تعليقها العام بشأن تنفيذ املادة           ٣-٩
وبالرغم من أنه من غري     . أن ُيقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك          

اخلطر املتوقَّع حمتمل جداً، تذكّر اللجنة بأن عبء اإلثبات يقع عادة على            الضروري إثبات أن    
صاحب الشكوى، الذي جيب أن يقدم دعوى ميكن الدفاع عنها تثبت أنه سيتعرض خلطـر               

__________ 

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣أُحيلت هذه املعلومات إىل الدولة الطرف يف   )ف(
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وعالوة على ذلك، تذكر اللجنة يف تعليقها العام أهنا جيـب       . ) ص("ُمتوقَّع وحقيقي وشخصي  "
 الشكوى قد قام بأنشطة سياسية داخل الدولة املعنيـة          أيضاً أن تتحقق مما إذا كان صاحب      

ولئن كانت اللجنة تعطـي  . ) ق(خلطر التعذيب" يعرضه بصورة خاصة  "خارجها، على حنو     أو
وزناً كبرياً لالستنتاجات اليت ختلص إليها أجهزة الدولة الطرف، فإن هلا احلق يف تقدير وقائع               

  .كل قضية حبرية، آخذة مالبساهتا يف االعتبار
الوضـع  فإهنا تذكِّر بأن  ،) ر(وإذ تشري اللجنة إىل القرارات السابقة اليت اختذهتا مؤخراً       ٤-٩

يف أعقـاب  اصة وخبللغاية، ما زال مقلقاً الفعلي حلقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    
قارير العديد من الت  على  اللجنة   وقد اطّلعت    .٢٠٠٩أُجريت يف البلد يف عام      االنتخابات اليت   

ـ    حبق الكثري من     القمع واالعتقال التعسفي  بّين حتديداً ممارسات    اليت ت   ةاإلصـالحيني والطلب
منهم والذين منهم من احتجز يف مكان جمهول،        والصحافيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان،      

بنفسها بأن حالـة    وقد اعترفت الدولة الطرف     . ) ش( فيه احلكم  ذفِّم عليه باإلعدام ونُ   ِكُحمن  
  . قوق اإلنسان يف إيران مقلقة جداً من وجوه عديدةح
وبدأ، منذ  . ٢٠٠٠وتالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى وصل إىل سويسرا يف عام             ٥-٩

، ينشط يف الرابطة الدميقراطية لشؤون الالجئني اليت ميثلها على صعيد كـانتون             ٢٠٠٥عام  
نشورات صادرة عن املنظمـة     أوبفالد وكتب مقاالت تندد بالنظام اإليراين احلايل، ووزع م        

وشارك يف أحداث خمتلفة نظمتها منظمات غري حكومية وكنائس حملية يف الكانتون الـذي              
__________ 

، القـرار   ضد هولندا . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢ احلاشية ي أعاله، والبالغ رقم       ،١ تعليق اللجنة العام رقم      انظر  )ص(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١املعتَمد يف 

 ).ه(٨، الفقرة املرجع نفسه، ١التعليق العام رقم   )ق(
 .٤-٩قرة ، الف٢٠١١مايو / أيار٢٣، القرار املعتمد يف ضد سويسرا جاهاين، ٣٥٧/٢٠٠٨ البالغ رقم انظر  )ر(
حقـوق  جمللس  اإلجراءات اخلاصة    مثالً، أعرب ستة من املكلفني بواليات يف إطار          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٧يف    )ش(

واحلق  حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛         و ؛لتعسفياالحتجاز ا ( اإلنسان
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة؛        والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة      ؛  يف حرية الرأي والتعبري   

رتبطـة  املحتجاجات  االعن قلقهم بشأن    ) وحاالت االختفاء القسري  ؛  املدافعني عن حقوق اإلنسان   وحالة  
أُِصـيب  قـل و   علـى األ    شخـصاً  ٢٠، اليت قُِتل على أثرها      ٢٠٠٩عام  يف  االنتخابات الرئاسية اإليرانية    ب

 احلّيـة   الـذخرية  اليت ُزِعم أهنـا اسـتخدمت        شتباكات مع قوات األمن   ن جبروح خطرية يف ا    وآخر مئات
 تفيـد   تقـارير ورود  عـن قلقهـم إزاء      كما أعرب اخلرباء أنفـسهم      .  ضد احملتجني  املطاطية والطلقات
 : العنـوان التـايل     انظـر  .إسـاءة معاملـة احملتجـزين     دون هتمـة و   هم مـن    احتجازاألفراد و  باعتقال

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=8383&LangID=E  وانظر ؛
 الدوري الشامل قوق اإلنسان بشأن االستعراض     السامية حل األمم املتحدة   ا مفوضية   مأعدهتثيقتني اللتني    الو أيضاً

 ،)٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٥(،  A/HRC/WG.6/7/IRN/2 الوثيقة   :مجهورية إيران اإلسالمية  فيما خيص   
ـ / تـشرين الثـاين    ٣٠(،  A/HRC/WG.6/7/IRN/3 مثالً؛ والوثيقة    ٥٦ و ٣١ و ٢٨الفقرات   ، )٢٠٠٩وفمرب  ن

 / شـباط ٢ حلقـوق اإلنـسان يف   ة الـسامي ة به املفوض تالبيان الذي أدل   كذلك   نظروا. ٢٩ و ٢٨ن  اتالفقر
م ثالثـة   منـه ،٢٠١١ ينـاير / يف شهر كانون الثاين شخصاً ٦٦بشأن إعدام ما ال يقل عن        ٢٠١١ فرباير

 سجناء سياسيني على األقل، 
)http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10698&LangID=E(. 
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ويؤكد، بصفته من إداريي املنظمة، أنه يشارك يف التخطيط االستراتيجي ألنـشطة            . يقيم فيه 
يـضاً أنـه مت     وتالحظ اللجنة أ  . املنظمة وأن امسه وعنوانه قد نشرا يف جملة الرابطة الشهرية         

االعتراف بابن صاحب الشكوى كالجئ، على أساس أنشطة مماثلة لألنشطة اليت يضطلع هبا             
والده يف الرابطة، وال سيما مجع التوقيعات على االلتماسات، وتوزيع اجمللة الشهرية للمنظمة             

ومل تعترض الدولة الطـرف علـى هـذه         . ، واملشاركة يف مشروع برنامج إذاعي     "قانون"
ومبا أن الدولة الطرف خلصت إىل أنه ال ميكن طرد ابن صاحب الـشكوى إىل               . ماتاملعلو

مجهورية إيران اإلسالمية بسبب مركزه السياسي، الذي قد يهدد أمنه إذا عاد، تالحظ اللجنة          
متييزاً يف املعاملة، ألن السلطات ذاهتا مستعدة لطرد والده إىل إيران، علماً بأنه يضطلع بأنشطة           

  .تعرض ملخاطر من نفس الطبيعةمماثلة وي
ويف ضوء جممل الظروف، مبا فيها احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف مجهورية إيـران                ٦-٩

اإلسالمية، والوضع الشخصي لصاحب الشكوى الذي يضطلع بأنشطة سياسـية معارضـة            
 اللجنة  ترى ،) ت(داخل الرابطة والذي اعُترف مبركز ابنه كالجئ، ومع مراعاة قراراهتا السابقة          
وعليه، تـرى   . أن من احملتمل أن يكون صاحب الشكوى قد لفت انتباه السلطات اإليرانية           

اللجنة أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض خلطر التعذيب إذا أعيـد إىل                
ن وتشري اللجنة أيضاً إىل أنه بـالنظر إىل أن إيـرا          . إيران مع زوجته وابنهما أرمني فرج اهللا      

ليست طرفاً يف االتفاقية، فإن صاحب الشكوى سيحرم من إمكانية التوجه قانونياً إىل اللجنة              
  . لتلقي أي شكل من أشكال احلماية يف حالة طرده إىل هذا البلد

 مـن اتفاقيـة     ٢٢ من املـادة     ٧وإن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل مبوجب الفقرة           -١٠
، أن طرد   ملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعا     
  . من االتفاقية٣ يشكل انتهاكاً للمادة إيران اإلسالميةصاحب الشكوى وأسرته إىل مجهورية 

 من نظامها الداخلي،    ١١٢ من املادة    ٥وحتث اللجنة الدولة الطرف، عمالً بالفقرة         -١١
اريخ إحالة هذا القرار، باخلطوات الـيت اختـذهتا          يوماً من ت   ٩٠على أن تبلغها، يف غضون      

  .استجابةً هلذا القرار

__________ 

، ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥، القرار املعتمد يف     أميين ضد الدامنرك  ،  ٣٣٩/٢٠٠٨انظر بالغي اللجنة رقم       )ت(
 .٤-٩، احلاشية ر أعاله، الفقرة سويسراجاهاين ضد ، ٣٥٧/٢٠٠٨، ورقم ٨-٩الفقرة 
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  سويسرا ضد .ت. د. م: ٣٨٢/٢٠٠٩البالغ رقم     
  ) حمامال ميثله. (ت. د. م  :املقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية
  سويسرا  :الدولة الطرف
  ) األوىلتاريخ الرسالة (٢٠٠٩أبريل / نيسان١١  :شكوىتاريخ تقدمي ال

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

  ،٢٠١٢مايو / أيار١٤ يف وقد اجتمعت  
ـ  ٣٨٢/٢٠٠٩ رقـم    شكوىنظر يف ال   من ال  فرغتوقد     . ت. د. ة مـن م   ، املقدم
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية            ٢٢املادة  مبوجب  

  أو الالإنسانية أو املهينة،
الدولـة  ها هلا صاحب الشكوى و  املعلومات اليت أتاح   مجيع    اعتبارها يفوضعت  وقد    
  الطرف،
  : ما يليتعتمد  

  عذيب من اتفاقية مناهضة الت٢٢ من املادة ٧مبوجب الفقرة قرار     
 ،، وهو من مواطين مجهورية الكونغو الدميقراطيـة       .ت .د .صاحب الشكوى هو م     ١-١

ويدعي . لترحيل من سويسرا إىل بلده األصلي     معرض ل ، و ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٢٩ُوِلد يف   
.  من االتفاقيـة   ٣ من املادة    ١أن ترحيله سيشكل إخالال من جانب سويسرا بأحكام الفقرة          

.  ترحيله إىل بلـده األصـلي  وقفوفري تدابري احلماية الفورية لوقد طلب صاحب الشكوى ت 
  .ميثله حمام وال
اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل     وجهت   من االتفاقية،    ٢٢ من املادة    ٣ للفقرة   ووفقاً  ٢-١

الدولة الطـرف،   إىل  ويف الوقت ذاته، طلبت اللجنة      . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩الشكوى يف   
 ترحِّـل صـاحب الـشكوى إىل         من نظامها الداخلي، أالّ    ١٠٨دة   من املا  ١عمالً بالفقرة   

وقد وافقت الدولة الطرف علـى هـذا        .  النظر يف بالغه   أثناءمجهورية الكونغو الدميقراطية    
  .٢٠٠٩مايو / أيار١الطلب يف 
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 ع كما عرضها صاحب الشكوىالوقائ    

 أن  ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ١١يدعي صاحب الشكوى يف رسالته األوىل املؤرخة          ١-٢
 من   سيشكل إخالالً  - مجهورية الكونغو الدميقراطية     -ترحيله من سويسرا إىل بلده األصلي       

 من االتفاقية ألنه سـيواجه خطـر التعـرض          ٣ من املادة    ١جانب سويسرا بأحكام الفقرة     
  . أُعيدإذاللتعذيب 

حركة حتريـر الكونغـو، يف       انضم صاحب الشكوى إىل حزب املعارضة الرئيسي،        ٢-٢
فقد شارك يف العديد مـن  .  وأضحى من أعضائه النشطني بعد ذلك بوقت قصري      ٢٠٠٥ معا

ه بنشاطه   يف حيِّ   جيداً وكان معروفاً . عادة سيادة القانون يف البلد    استأنشطة احلزب الرامية إىل     
، شـهدت   ٢٠٠٦وخالل محلة االنتخابات الرئاسية يف عـام        . زبيف الترويج ألنشطة احل   

 تبـاع فة للغاية بني أتباع الرئيس املنتهية واليته، لوران كـابيال، وأ          كينشاسا مصادمات عني  
 يف   انتخابيـاً  بيري بيمبا نصراً   - وأحرز جون .  بيري بيمبا  - الرئيسي، جون     السياسي منافسه

وينتمي صاحب الشكوى . الكونغو السفلىمقاطعة  االستوائية واملقاطعةكينشاسا وكذلك يف 
  .يف األصل إىل الكونغو السفلى

 ، نشب يف كينشاسا نزاع جديد اعُتبِـر فعـالً         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣ و ٢٢ويف    ٣-٢
 - أتباع جون    ضد، جوزيف كابيال،    قوات األمن التابعة للرئيس املنتخب حديثاً     من   انتقامياً

 يف  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢ويقول صاحب الشكوى إن احلرس الرئاسي أَوقفه يف         . بيري بيمبا 
 الدينية احلازمة إذ كان من الـسهل متييـزه          - آرائه السياسية    حي غوميب بكينشاسا بسبب   

.  اليت يتزعمها بيمبـا    كمشارك يف املظاهرات بقبعته اليت حتمل صورة حركة حترير الكونغو         
.  البنادق والصفع والضرب والشتم والتهديـد      كعوبوتعرَّض للتعذيب، الذي مشل استعمال      

 صندوق رمال ك، حسبما أفاد، يرتف يف      وفقد صاحب الشكوى الوعي، حسبما زعم، وُترِ      
  .وهتشمت اثنتان من أسنانه خالل احلادث حسبما أفاد. رصيفالعلى 
بانـسيكي، إحـدى ضـواحي    موعقب احلادث، اختبأ صاحب الـشكوى يف كي    ٤-٢

، عِلم أنه جيري البحث عنـه وأن        وبينما كان خمتبئاً  .  من اضطهاد الشرطة له    كينشاسا، فراراً 
. ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٦يف  مذكرة توقيف بشأنه    ت الوطنية أصدرت    وكالة االستخبارا 

 على حياته وأمنه، وال سـيما بـسبب          للتهديدات املوجهة إىل أسرته وأقاربه وخوفاً      ونظراً
، فقد قرر اهلرب من مجهوريـة       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢حادث التعذيب الذي تعرض له يف       

  .الكونغو الدميقراطية
 كـانون   ٢٦ جلوء لدى وصـوله إىل سويـسرا يف          وقدم صاحب الشكوى طلب     ٥-٢

 كـانون   ١٤ورفض املكتب االحتادي للهجرة يف قراره الصادر يف         . ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 طلب صاحب الشكوى باعتباره غري مدعم بأدلة وأمره بأن يغادر سويسرا ٢٠٠٩يناير /الثاين
ـ  أمـام وطعن صاحب الشكوى يف القرار      . ٢٠٠٩مارس  / آذار ١١قبل   ة اإلداريـة    احملكم

 وأمرت بالتنفيذ الفوري ألمر املكتب      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦االحتادية اليت رفضت طعنه يف      
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غري أن املكتب مدد األجل احملدد له ملغادرة سويسرا         . االحتادي للهجرة القاضي بإعادته قسراً    
 .٢٠٠٩ أبريل/ نيسان١٦حىت 

 الشكوى    

 مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،     يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله من سويسرا إىل         ١-٣
 طاليب اللجوء الذين ُترفَض طلباهتم، سيشكل       إعادة قبول  مع سويسرا بشأن     اليت وقعت اتفاقاً  

 من االتفاقية ألنه توجد أسباب جوهرية لالعتقاد بأنه سيواجه          ٣ من املادة    ١ للفقرة   انتهاكاً
  . أعيدإذاخطر التعرض للتعذيب 

ريا بصفة عامة إىل معلومات من منظمـات حلقـوق           مش ،ويزعم صاحب الشكوى    ٢-٣
، ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣ و ٢٢ ممن أوِقفوا خالل أحداث يومي        أن كثرياً  ،اإلنسان مل حيددها  

 املقاطعـة  بيري بيمبا واملنحـدرون مـن   -ومنهم أعضاء حركة حترير الكونغو وأتباع جون     
كما يـدعي   . يف مكان جمهول  الكونغو السفلى، ُوِضعوا رهن االحتجاز      مقاطعة  االستوائية و 

  . املوقوفني الذين قُِتل أو اختفى كثري منهمعنصاحب الشكوى أنه مل يصدر أي عفو 
ويدعي صاحب الشكوى، دون تقدمي أي تفاصيل، أن أفراد عائلته ال يزالون يعانون               ٣-٣

ولتعزيز األسـباب   .  منهم لعدم كشفهم عن مكان وجوده      من اضطهاد عناصر األمن انتقاماً    
يوجه صاحب الـشكوى    جلوهرية لالعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد،          ا

رتني وإىل مذكرة التوقيـف الـيت   وانتباه اللجنة إىل الشهادة الطبية املتعلقة بعالج ِسنَّيه املكس     
  .أصدرهتا بشأنه وكالة االستخبارات الوطنية لبلده

 مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    

، قدمت الدولة الطـرف مالحظاهتـا بـشأن         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧  يف  ١-٤
  .األسس املوضوعية للبالغ دون أي تعليقات على مقبوليته

وتذكِّر الدولةُ الطرف بأن صاحب الشكوى ترك مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة              ٢-٤
ووصـل  .  باريس  روما عرب  متجهة إىل  على منت طائرة     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٥ يف

أن صاحب الشكوى مل يـستند يف ادعاءاتـه         ب الدولة الطرف    دفعوت. إىل سويسرا بالسيارة  
 إىل وجود مذكرة توقيفه وشهادة طبية بـشأن عـالج           الّمبواجهة خطر التعرض للتعذيب إ    

وقد مت تناول هاتني الواقعتني على النحو الواجب يف قرار املكتب االحتادي للـهجرة              . أسنانه
 ١٦ وقرار احملكمة اإلدارية االحتادية الـصادر يف         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٤در يف   الصا
وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ الدولة الطـرف أن صـاحب الـشكوى       . ٢٠٠٩ مارس/آذار
يوضح سبب ما يعتري ادعاءاته من أوجه التضارب والتناقضات اليت حددهتا الـسلطات              مل

 الشكوى مل يقدم إىل اللجنة سوى احلكمني الـوارَدين          ومبا أن صاحب  . السويسرية املختصة 
ما، إىل جانب مذكرة التوقيف، فإن الدولة الطـرف تـرى أن            استنتاجاهتيف القرارين، دون    

  .حججه مضللة
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) ١٩٩٧(١ وإىل تعليقها العام رقم      ) أ(وإذ تشري الدولة الطرف إىل اجتهادات اللجنة        ٣-٤
، فإهنا تؤكد أن صـاحب الـشكوى        ) ب(٢٢سياق املادة    من االتفاقية يف     ٣بشأن تنفيذ املادة    

 بالتعرض للتعذيب إذا أعيـد إىل مجهوريـة    ومتوقعاً وحقيقياً شخصياًيثبِت أنه يواجه خطراً    مل
وحسبما تقول الدولة الطرف، ينبغي تقييم مدى وجود خطـر التعـرض           . الكونغو الدميقراطية 

وإذ تالحظ الدولة الطـرف حالـة       . لشك أو ا  االفتراضجمرد  تتجاوز  للتعذيب يف ضوء أدلة     
أن هذه احلالة ليست يف حد ذاهتا       زعم  حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، فإهنا ت       

  . الستنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إىل بلده كافياًسنداً
نيتني مبسألة اللجوء بشأن قضية     وتقول الدولة الطرف، مشريةً إىل قراري اهليئتني املع         ٤-٤

صاحب الشكوى، إنه كان يعيش يف كينشاسا وليس يف الشرق الذي كان أقـل املنـاطق                
الوضع السياسي يف البلد منذ     توتر  لدولة الطرف، فقد خفَّت حدة      ووفقاً ل . استقرارا يف البلد  

  .٢٠٠٧بيري بيمبا يف عام  - مغادرة جون
خبصوص تعرضـه املفتـرض     الشكوى  ءات صاحب   وباإلضافة إىل ذلك، فإن ادعا      ٥-٤

 الرتدائه قبعة حتمـل     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢للضرب من ِقبل قوات األمن خالل مظاهرات        
تعوزها املصداقية، وال سيما بسبب تنـاقض       اليت يتزعمها بيمبا    صورة حركة حترير الكونغو     

بية املتعلقة بعـالج    وعالوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن الشهادة الط        . أقواله وتضارهبا 
. هأسناناملتعلقة بكل اشاملال حتدد مصدر هنا إال صلة هلا باملوضوع إذ الشكوى أسنان صاحب 

قد يتعرض للتعذيب إذا أعيد إىل بلـده        الشكوى  بأن صاحب   حال  أي  بواملهم أهنا ال تفيد     
ثبات مل يقدم أي أدلة أخرى إلالشكوى وختاماً، تالحظ الدولة الطرف أن صاحب   . األصلي

  . يف املاضيلسوء املعاملةأنه تعرض 
خبصوص نـشاطه   الشكوى  وعلى حد رأي الدولة الطرف، فإن ادعاءات صاحب           ٦-٤

. سياسيناشطاً على املستوى ال    حيث مل يقدم الدليل على أنه كان         ،السياسي ال مصداقية هلا   
ركـة  أي تفاصيل عن مشاركته يف أنشطة ح      الشكوى  يقدم صاحب    وعالوة على ذلك، مل   

وباإلضافة إىل ذلك، فقد أقر بأنه مل ميـارس أي أنـشطة            . حترير الكونغو أو انضمامه إليها    
  .سياسية منذ وصوله إىل سويسرا

وقد رأى املكتب االحتادي للهجرة واحملكمة اإلدارية االحتادية معـاً أن ادعـاءات               ٧-٤
أنـه قـد يتعـرض      غري موثوق هبا وال ميكن بالتايل أن تدعم االستنتاج ب         الشكوى  صاحب  
 ،مزيفـة الشكوى  وعالوة على ذلك، اعتربت اهليئتان معاً مذكرة توقيف صاحب          . للتعذيب
__________ 

 / أيـار  ١٩يف  املعتمدة  راء  اآل،  ضد سويسرا . ن .ك،  ٩٤/١٩٩٧ إىل البالغ رقم     تشري الدولة الطرف أيضاً     )أ (
راء اآل،  ضـد سويـسرا   . أ .ي .ج،  ١٠٠/١٩٩٧رقم  البالغ  ، و ٥-١٠ و ٢-١٠، الفقرتان   ١٩٩٨ مايو

 .٥-٦ و٣-٦رتان ، الفق١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠يف املعتمدة 
، املرفـق   )Corr.1 و A/53/44( ٤٠ والثالثون، امللحق رقـم      سابعة الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال     وثائقال  )ب (

 .٦التاسع، الفقرة 
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وأشـارت  . أخرى مفقودة هناك أجزاء    و ،ن بعض أجزاء الوثيقة غري مفهوم وهبا أخطاء       إ إذ
الدولة الطرف أيضاً إىل أن مذكرة التوقيف اسُتنِسخت باأللوان، وهذه مسألة غري معتـادة،              

  .يف البلدجداً  على أن احلصول على الوثائق املزورة مسألة سهلة وشددت
طلب افتقر وعلى حد رأي املكتب االحتادي للهجرة واحملكمة اإلدارية االحتادية، فقد   ٨-٤
األقوال اليت أدىل هبا لـدعم      املقدم من صاحب الشكوى إىل األدلة، واعُترب الكثري من          للجوء  ا

  .متناقضة ومتضاربةالطلب 
لألحداث اليت أعقبت حادث    الشكوى  كما تقول الدولة الطرف إن رواية صاحب          ٩-٤

مث صـندوق رمـال   إن ادعاءاته بأن قوات األمن تركته يف  ف. تعرضه للضرب ال مصداقية هلا    
. غري معقولة يف رأي الدولة الطرف     هي ادعاءات   أصدرت الحقاً، كما أفاد، مذكرة لتوقيفه       

ض لالضطهاد من جانب قوات األمن ذات مصداقية ألنه بقـي           ادعاءاته بأنه تعر  كما ال تعد    
يعمل يف كينشاسا عدة أشهر عِقب احلادث رغم أنه كان، حسب زعمه، على علم بصدور               

وعالوة على ذلك، تالحظ الدولـة الطـرف أن         . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٦مذكرة توقيفه يف    
 بأنـه  ٢٠٠٨يناير /الثاين كانون ٢٣أقر خالل املقابلة اليت أجريت معه يف  الشكوى  صاحب  

 يف مظاهرة واحدة جرت يف ماتـادي يف      تهسياسي باستثناء مشارك  يف العمل ال  يكن نشطاً    مل
وغيَّر رأيه الحقاً بتأكيده أنه كان عضواً مهمـاً يف حركـة حتريـر              . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

الطعن الذي  ورفضت احملكمة اإلدارية االحتادية طلب      . الكونغو ومسؤوالً عن برنامج التوعية    
 وزعم فيه ضمن مجلة أمور أنه أساء فهم السؤال خـالل            ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٧قدمه يف   

غري مـدعم   طعناً  باعتباره  ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٣املقابلة األوىل اليت أجريت معه يف       
كما ينبغـي اإلشـارة إىل أن صـاحب         . بأدلة، وذلك ألن األسئلة كانت واضحة وبسيطة      

يقدم أي حجج مقنعة أو وثائق إثبات فيما يتعلق بأنشطته السياسية يف صفوف             مل  الشكوى  
  .يكل احلزب وزعمائههبكما مل يبِد أي معرفة . حركة حترير الكونغو

سبب التناقضات العديدة   الشكوى  وحسبما أفادت الدولة الطرف، مل يوضح صاحب          ١٠-٤
ولـذلك،  . ت الوطنية أو اللجنة   اليت تكشفت خالل إجراءات طلب اللجوء سواء أمام السلطا        

أيدت احلكومة ما خلص إليه القراران الصادران عن املكتب االحتادي للهجرة واحملكمة اإلدارية             
  .الشكوىاالحتادية من استنتاجات، وذلك بسبب عدم مصداقية ادعاءات صاحب 

 ما من شيء يوحي بوجود أسباب حقيقية تـدعو إىل      وختلص الدولة الطرف إىل أنه        ١١-٤
لتعذيب إذا  التعرض ل سيتهدده شخصياً وبشكل جدي خطر      الشكوى  العتقاد بأن صاحب    ا

فال ادعاءاته وال األدلة تربر بالقدر الكايف االسـتنتاج     . أعيد إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية    
 من ١بأنه سيواجه خطراً حقيقياً وملموساً وشخصياً بالتعرض للتعذيب احملظور مبوجب املادة          

 ما ترى وإذا اعتربت اللجنة هذا البالغ مقبوالً، فإهنا مدعوة، حسب        . قية إذا أعيد إىل بلده    االتفا
الدولة الطرف، إىل أن ختلص إىل أن الوقائع واالدعاءات املعروضة عليها ال تشكل انتـهاكاً               

 . من االتفاقية٣اللتزامات سويسرا مبوجب املادة 
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 الطرف بشأن األسس املوضوعيةات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة تعليق    

 بأن شكواه قائمة    ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ يف تعليقاته املؤرخة     شكوىذكّر صاحب ال    ١-٥
سوء املعاملة على أساس وجود خطر ملموس وشخصي بالتعرض للتعذيب وغريه من ضروب      

عذبـه   مجهورية الكونغو الدميقراطية أوقفه و      يف ويشري إىل أن جهاز األمن    . إذا أعيد إىل بلده   
وأساء معاملته بسبب آرائه السياسية، وهذه االدعاءات مدعمة مبذكرة التوقيف والـشهادة            

جديدة ويشري إىل االدعاءات اليت     عناصر  ويف الوقت ذاته، يعترض على ضرورة تقدمي        . الطبية
ويؤكد أن غرض بالغه ليس مراجعة قرارات السلطات        . أثارها خالل إجراءات طلب اللجوء    

يتعلق بالتناقـضات    كما يعارض ادعاءات الدولة الطرف فيما     . ل التماس العدل  السويسرية ب 
ويشري إىل األحداث الصادمة اليت عاشها،      . حسب رأيه جوهرية  وأوجه التضارب اليت ليست     

ويقول كـذلك إنـه     . من قبل موظفني جمهولني يف بلد أجنيب      واستجوابه  ومنها تركه لبلده    
طابقة لألحداث خالل جلسيت االسـتماع األوىل والثانيـة   من السهل تقدمي رواية مت  يكن   مل

الدولـة الطـرف أن     اعتبـار   ورّداً على   . اللتني عقدهتما له السلطات املعنية بشؤون اللجوء      
يقترح على اللجنة أن تتصل بطبيب األسنان للتحقق من         فإنه  الشهادة الطبية غري موثوق هبا،      

  .لعالجاأسباب تلقيه 
الدولة الطرف أن مـذكرة  اعتبار على الشكوى ك، يعترض صاحب وباإلضافة إىل ذل    ٢-٥

ورغم أنه يعترف بوجود ممارسة     .  ويعترب هذه االدعاءات غري صحيحة ومضللة      ،التوقيف مزورة 
التالعب بالوثائق الرمسية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، فإنه يعارض طعن الدولة الطرف يف             

سيلة لتفنيد أي شكوك هي التماس توضيحات إضافية        ويرى أن خري و   . صحة مذكرة التوقيف  
  . يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عرب السفارة السويسريةيةاألمنالسلطات من 
 واضـطلع   ، يف حركة حترير الكونغو    واعياًبأنه كان عضواً    الشكوى  ويذكِّر صاحب     ٣-٥

، فقـد    الشكوى وحسبما يقوله صاحب  . ٢٠٠٦بدور نشط خالل احلملة االنتخابية يف عام        
الوثائق اليت تثبت انتسابه إىل حركة حترير الكونغو أثناء توقيفه كما أوضح للسلطات             صودرت  

صـاحب  يـدعي   وخبصوص هيكل احلركـة،     . السويسرية يف سياق إجراءات طلب اللجوء     
االنتباه إىل سـجالت جلـسات      ويوجه  أنه أجاب على كل األسئلة على حد علمه         الشكوى  

ألحداث الـيت   اوخبصوص التناقضات اليت اكتنفت     . ة بإجراءات طلب اللجوء   االستماع املتعلق 
أعقبت تعرضه للضرب، يقول إنه استعاد وعيه يف كيمبانسيكي دون أن يعرف كيف وصل إىل               

  .االستماع تاوفيما يتعلق ببقية االستفسارات، حييل إىل سجالت جلس. هناك
 من التوضـيحات واملالبـسات      وختاماً، يزعم صاحب الشكوى أن ما يرد أعاله         ٤-٥

 ويؤكد جمدداً أنه خيشى العودة إىل     ،١قع ضمن نطاق تعليق اللجنة العام رقم        ياملتعلقة بقضيته   
 رهن  وا ظل ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣ و ٢٢بلده ألن معظم من أوِقفوا يف سياق أحداث يومي          
 .االحتجاز دون إدانة أو حماكمة وفق األصول املرعية
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  اللجنةت املعروضة على واإلجراءااملسائل     
 على جلنة مناهـضة التعـذيب أن   يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            -٦

حتققـت  وقـد  .  مـن االتفاقيـة  ٢٢ مبوجب املادة ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال  تبت في 
 ها مل  من االتفاقية، من أن املـسألة نفـس        ٢٢من املادة   ) أ(٥ما تقتضيـه الفقرة    حسباللجنـة،  
. جيري حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليـة               تبحث وال 

تعترض على   ال وتالحظ اللجنة كذلك أن سبل االنتصاف احمللية قد اسُتنفدت وأن الدولة الطرف           
  .عية املوضوا وتشرع يف النظر يف أسسهةمقبولالشكوى وعليه، تعترب اللجنة أن . املقبولية

إىل مجهورية  الشكوى  واملسألة املعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب             ١-٧
 من االتفاقية بعدم طـرد      ٣الكونغو الدميقراطية سينتهك التزام الدولة الطرف مبوجب املادة         

العتقـاد بأنـه    تـدعو إىل ا   أسباب حقيقية   إذا توافرت   إعادة شخص ما إىل دولة أخرى        أو
  .لتعذيبسيتعرض خلطر ا

العتقاد بـأن صـاحب     تدعو إىل ا  أسباب حقيقية   ملدى وجود   ولدى تقييم اللجنة      ٢-٧
تراعي لتعذيب إذا أعيد إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، ينبغي أن          الشكوى سيتعرض خلطر ا   

الفادحـة  مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك وجود منط ثابـت مـن االنتـهاكات                
مـا إذا   حتديد  هذا التحليل هو    من  دف  اهلغري أن   . اعية حلقوق اإلنسان  الصارخة أو اجلم   أو

. سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلد الذي سُيعاد إليـه          الشكوى  كان صاحب   
أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان الفادحة يشكل وجود منط ثابت من االنتهاكات  وال

عودته إىل  عند  للتعذيب  سيتعرض  للجزم بأن شخصاً معيناً     يف بلد ما يف حد ذاته سبباً كافياً         
.  سيتعرض للخطر شخـصياً     الفرد املعين  أسباب إضافية تبني أن   تقدمي  ذلك البلد؛ فال بد من      

حلقوق اإلنسان ال يعـين أن      الفادحة  ، فإن عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات         ويف املقابل 
  .شخصاً ما قد ال يتعرض للتعذيب

حالة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة الكونغـو         بانتشار تدهور   اللجنة علماً   وحتيط    ٣-٧
الدميقراطية، مبا يف ذلك تزايد انتهاكات حقوق اإلنـسان خـالل االنتخابـات الرئاسـية               

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أخذت هذا العامل يف االعتبـار لـدى              . ٢٠٠٦ لعام
شخصياً إذا أعيد إىل بلده، ويشمل      شكوى  التقييمها ملدى وجود خطر قد يواجهه صاحب        

  .٢٠٠٧بيري بيمبا للبلد يف عام  - ذلك رأيها بأن الوضع خفت حدته منذ مغادرة جون
خطـر  "، ويـرد فيـه أن       ٣ بشأن تنفيذ املادة     ١وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٤-٧

ـ   . على أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك       يقّيمالتعذيب جيب أن     ه ال يتحـتم أن      بيد أن
. ) ج(وقائمـاً  بل ينبغي أن يكون شخـصياً  ،"يستويف هذا اخلطر معيار ترجيح احتمال وقوعه   

__________ 

 / أيـار  ١٩يف  املعتمـدة   راء  اآل،  ضـد سويـسرا   . ن .ك،  ٩٤/١٩٩٧، البالغ رقم    يف مجلة أمور  انظر،    )ج (
راء اآل،  ضـد سويـسرا   . أ .ي .ج،  ١٠٠/١٩٩٧رقم  البالغ  ، و ٥-١٠ و ٢-١٠، الفقرتان   ١٩٩٨ مايو

 .٥-٦ و٣-٦، الفقرتان ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠يف املعتمدة 
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هذا الصدد، رأت اللجنة يف قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب جيب أن يكـون                ويف
 ، تعطـي  ١تعليقها العام رقم    وفق أحكام   وتذكِّر اللجنة بأهنا،    . ) د(حقيقياً وشخصياً متوقعاً و 

تتقيد هبـذه    ال   بيد أهنا تقوم به أجهزة الدولة الطرف املعنية،       لتقرير الوقائع الذي    وزناً كبرياً   
 مـن   ٢٢ مـن املـادة      ٤ غري أن هلا، بدالً من ذلك، حقاً تنص عليه الفقرة            االستنتاجات،

( كل قضيةُمجمل مالبساتباالستناد إىل االتفاقية، يف التقدير احلر للوقائع 
 ه

  .)ه
ـ  شخصياً  خطراً  أنه يواجه   الشكوى  صاحب  يدعي    ٥-٧ التعرض للتعـذيب يف    وقائماً ب

الفاعلـة  حركة حترير الكونغو ومعارضـته      عضويته يف   مجهورية الكونغو الدميقراطية بسبب     
 وأنه تعرض جراء ذلك للتوقيـف  ،٢٠٠٦لترشيح السيد كابيال يف االنتخابات الرئاسية لعام  

ادعاءاتـه  الشكوى  وقد أقام صاحب    . ث عنه منذئذ  والضرب من قبِل قوات األمن اليت تبح      
بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب على مذكرة التوقيف اليت أفاد بأهنا صدرت بشأنه وعلـى               

ورغـم أنـه   . شهادة طبية لعالج األسنان قدمها كدليل على ادعاءاته املتعلقة بإساءة معاملته   
طرف بشأن األسس املوضوعية متعلالً     طلب متديد األجل احملدد لرده على مالحظات الدولة ال        

على اتصال هبـم يف مجهوريـة الكونغـو         من أشخاص هو    طلب أدلة إضافية    باحلاجة إىل   
  .ادعاءاتهإثبات الدميقراطية، فلم يقدم أي وثائق جديدة تساعد يف 

وتالحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف طعنت يف صحة مذكرة التوقيـف الـيت                ٦-٧
صـلة  مدى  كما شككت الدولة الطرف يف      . واليت تعتربها مزورة  الشكوى  قدمها صاحب   

الشكوى وأكد صاحب . بالقضيةالشكوى صاحب قدمها الشهادة الطبية لعالج األسنان اليت 
ولكنه مل يقدم   . أمام اللجنة أن مذكرة التوقيف والشهادة الطبية سليمتان وهلما صلة بالقضية          

مل يوضح ملاذا ال تبيِّن الشهادة الطبيـة سـبب          أدلة كافية على صحة مذكرة التوقيف، كما        
، حسبما يرد يف التقريـر      الشكوىويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن صاحب        . كسر أسنانه 

املتعلق جبلسة االستماع اليت عقدها له املكتب االحتادي للهجرة، ذكر أن احلـصول علـى               
ة الطرف إىل استنتاج أن الوثيقة ا دعا الدولممنسخة من مذكرة التوقيف كلفه كثرياً من املال، 

حجة مقنعة من شأهنا أن جتعـل اللجنـة         الشكوى  ومل يقدم صاحب    . ُزوِّرت مقابل رشوة  
  .تشكك يف استنتاجات الدولة الطرف هبذا اخلصوص

أنه يواجهه ألنـه كـان      الشكوى  وفيما يتعلق خبطر التعذيب الذي يدعي صاحب          ٧-٧
واضطلع بدور نشط خالل محلة االنتخابات الرئاسـية        يف حركة حترير الكونغو     واعياً  عضواً  

كما تالحظ  . ، تالحظ اللجنة طعن الدولة الطرف يف صحة ادعاءاته ومصداقيتها         ٢٠٠٦لعام  
 الوثائق اليت تثبت انتسابه إىل حركة حتريـر   صادرتبأن قوات األمن الشكوى  قول صاحب   

على تقدمي تفاصيل إضافية  كوى  الشوتالحظ اللجنة عدم قدرة صاحب      . الكونغو أثناء توقيفه  
__________ 

 / تـشرين الثـاين    ٢٣يف  املعتمد  قرار  ال،  دادار ضد كندا  ،  ٢٥٨/٢٠٠٤، البالغ رقم    أموريف مجلة   انظر،    )د (
 .٢٠٠٥مايو / أيار٦يف مد املعتقرار ال، ضد السويد. أ .ت، ٢٢٦/٢٠٠٣رقم البالغ ، و٢٠٠٥ نوفمرب

 .٢٠١٠مايو / أيار٦يف املعتمد قرار ال، ضد سويسرا. س .ن، ٣٥٦/٢٠٠٨، البالغ رقم يف مجلة أمورانظر،   )ه(
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 مل يشارك يف األنشطة السياسية اليت       هوتالحظ كذلك أن  . عن هيكل احلركة وهيئتها اإلدارية    
ومل يقدم أي توضيح ألسباب عدم مشاركته يف أنشطة احلركة          . تنظمها احلركة يف سويسرا   

لى أنـه كـان     مل يقدم الدليل ع   الشكوى  وختلص اللجنة إىل أن صاحب      . بلدال تهبعد مغادر 
يشارك يف األنشطة السياسية إىل حد يدل بشكل مقنع على أن هذه املسألة قد تعرِّضه خلطر                

  .حمدد إذا أعيد إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية
وبالنظر إىل كل املعلومات املتاحة للجنة، فإهنا ترى أن املواد املعروضة عليها ال تظهِر           ٨-٧

يف سياق االنتخابـات الرئاسـية      فاعل  اضطلع بدور   الذي قد يكون    الشكوى  أن صاحب   
وبالتـايل،  . املعاملةسوء   ال يزال شخصاً مطلوباً أو أنه قد يتعرض للتعذيب أو            ٢٠٠٦ لعام

إىل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة      الشكوى  يتعذر على اللجنة استنتاج أن عودة صاحب        
 مـن   ٣اق ما تعنيـه املـادة       ستعرِّضه شخصياً وبشكل حقيقي وحمدد خلطر التعذيب يف نط        

 التقارير العديدة اليت ترد عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف          إزاءوينتاب اللجنةَ قلق    . االتفاقية
مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك ممارسة التعذيب، ولكنها تذكِّر بأن الشخص املعين             

عاً وحقيقياً وشخصياً بأن يتعرض      من االتفاقية، أن يواجه خطراً متوق      ٣ينبغي، ألغراض املادة    
ويف ضوء ما سلف، ترى اللجنة أن وجود خطر من هذا           . للتعذيب يف البلد الذي سيعاد إليه     

  .القبيل مل يثبت باألدلة
 مـن اتفاقيـة     ٢٢ من املادة    ٧الفقرة  وجب  مبإذ تعمل   جلنة مناهضة التعذيب،    وإن    -٩-٧

قوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،        مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو الع       
 ٣للمادة اً انتهاكلن تشكل  مجهورية الكونغو الدميقراطيةإىل الشكوى أن إعادة صاحب  ترى

  .من االتفاقية
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  وآخرون ضد السويد. ع. م. أ. م: ٣٩١/٢٠٠٩البالغ رقم     
ميثلهم حمام، هـو بـري      (وآخرون  . ع. م. أ. م      :املقدم من

  )أندرسون
  أصحاب الشكوى  : ضحيةهص املدعى أنالشخ

 السويد      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٩يوليه / متوز٧    :تاريخ تقدمي الشكوى
 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب       ١٧ املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  نة،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهي
 ، ٢٠١٢مايو /أيار ٢٣ يف وقد اجتمعت  

، املقدم إىل جلنة مناهضة التعذيب      ٣٩١/٢٠٠٩ نظرها يف البالغ رقم      وقد اختتمت   
 من اتفاقية مناهضة    ٢٢ مبوجب املادة    وآخرين. ع. م. أ. منيابة عن   من السيد بري أندرسون     

 نية أو املهينة،التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا

 م وحماميه الشكوى أصحابمجيع املعلومات اليت أتاحها هلا      اعتبارها   يف   وضعتوقد    
  والدولة الطرف،

  :ما يلي تعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧مبوجب الفقرة قرار     
، وزوجته  )١٩٥٦يونيه  / حزيران ٢٥من مواليد   . ( ع .م .أ . هم م  الشكوىأصحاب    ١-١
 ١٥ (. ع .م .أ .م .، وأبناؤمها الـستة، ن    )١٩٦٠أبريل  / نيسان ١٤من مواليد   . (ي .س .س

 ،)١٩٨٧أغـسطس   / آب ٢٣من مواليد   . ( ع .م .أ .م .د، أ )١٩٨٤أكتوبر  /تشرين األول 
 ٧مـن مواليـد      (. ع .م .أ .م .خ،  )١٩٩٠فرباير  / شباط ١٦من مواليد   . ( ع .م .أ .م .ش

.  ع .م .أ .م .عو) ١٩٩٤يونيه  / حزيران ٦من مواليد   . (ع .م .أ .م . ي ،)١٩٩٣فرباير  /شباط
يف بعض الوثائق املقدمة    . ب .ا لقب وحتمل العائلة أيضاً  ). ١٩٩٥يوليه  / متوز ١٤من مواليد   (

 مجيعهم من اجلنـسية     الشكوىوأصحاب  . ن اهلجرة وإىل جملس اهلجرة السويدي وحمكمة شؤ     
 ) أ(أن إنفاذ األوامر الصادرة بترحيلهم إىل مصر      وهم يدعون   .  يف السويد  املصرية ويقيمون حالياً  

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة          ١٦ و ٣ينطوي على انتهاك للمادتني     
  . احملامي بري أندرسونالشكوىوميثل أصحاب . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو

__________ 

 لكنها مل توافق على اختـصاص اللجنـة بتلقـي           ١٩٨٦يونيه  / حزيران ٢٥انضمت مصر إىل االتفاقية يف        )أ (
 .ية من االتفاق٢٢ للمادة البالغات والنظر فيها وفقاً
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     ها الداخلي، إىل الدولـة الطـرف،       من نظام  ١١٤وقد طلبت اللجنة مبوجب املادة        ٢-١
إىل مصر أثناء قيام اللجنـة      الشكوى  ، االمتناع عن ترحيل أصحاب      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٨يف  

، أبلغت الدولة الطرف اللجنةَ بأن      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠ويف  . بالنظر يف بالغهم  
إىل الـشكوى  حاب ، وقف إنفاذ قرار طرد أص٢٠٠٩يوليه / متوز٨جملس اهلجرة قد قرر يف  
  . مصر حىت إشعار آخر

  بيان الوقائع    

  )صاحب الشكوى األول. ( ع.م .أ .قضية م    
يدعي صاحب الشكوى األول أن جده حظَي بلقب أمري من ملك مصر آنذاك، وأن           ١-٢

وقـال صـاحب   . أبناءه ورثوا هذا اللقب لكن الرئيس مجال عبد الناصر قام بإلغائه رمسيـاً        
وكان أفراد أسرته من أشد املناصـرين       . جامعة القاهرة يف   اهلندسة   تعلم الشكوى األول إنه  
وصنع صاحب الشكوى األول    .  القومية والوحدة العربية   ترىب على وقد  . للرئيس عبد الناصر  

ال سيما أشـعاره ذات الطـابع الـسياسي         و يف العامل العريب من خالل كتاباته،        لنفسه امساً 
  مناصب رفيعة يف حكومات الرئيسني عبـد الناصـر         برية  الكوشغل أفراد أسرته    . والنقدي

  نـشطاً  ويف مطلع الثمانينيات، كان صاحب الشكوى األول عنصراً       . وحممد أنور السادات  
 وشـارك يف مظـاهرات وخطـب يف    .يف احتاد الطلبة، فتوىل رئاسته فترة من الـزمن  جداً  

. ب لكنه كان يشعر باألمان    وبذلك، استرعى انتباه الشرطة، فاسُتدعَي واستجوِ     . اجتماعات
 يف األحـزاب     من أجل االرتقاء مبصر لكنه مل يكـن منخرطـاً          إذ كان يعترب نفسه مناضالً    

شعر وهو املؤيد املخلص للرئيس عبد الناصر، أن الرئيس السادات حـاد يف              وقد. السياسية
  .املُثل الناصرية سياساته عن

ئيس السادات على يـد ابـن عـم         ، اغتيل الر  ١٩٨١أكتوبر  / تشرين األول  ٦ويف    ٢-٢
سالمبويل، حسبما قيل، فانقلب حال صاحب الـشكوى األول         اإلصاحب الشكوى خالد    

وفر أقرباؤه ممن كانوا يشغلون مناصب حكومية رفيعة من مـصر           .  على عقب  وأسرته رأساً 
  / تـشرين األول   ١٢ويف  .  الدولـة  أمنمباحث  وتعرض من بقي منهم لالضطهاد على يد        

صاحب الشكوى األول أثناء زيارة عمته، والدة      مباحث أمن الدولة    ، اعتقلت   ١٩٨١أكتوبر  
ز ملدة مخسة أيام تعـرض خالهلـا للـضرب املـربح            جواحُت. سالمبويل، ملواساهتا اإلخالد  

سالمبويل ومـا لديـه مـن       اإلواسُتجوِب صاحب الشكوى األول بشأن خالد       . والتعذيب
سـالمبويل  اإلموعة اإلرهابية اليت ُيعتقد أن خالد       معلومات عن اغتيال الرئيس السادات واجمل     

  .ينتمي إليها
وبعد مرور بضعة أشهر على اغتيال الرئيس السادات، نظم صاحب الشكوى األول              ٣-٢

مظاهرة طالبية للمطالبة بتحسني اخلدمات الصحية، وإجراء إصالحات اجتماعية، وتغـيري           
ها عامل انقسام يف العامل العريب من وجهة نظـر  السياسة اخلارجية املتبعة جتاه إسرائيل باعتبار  
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ورغم سلمية املظاهرة استعملت الشرطة الغاز املسيل للدموع واهلراوات والرصاص          . الطالب
 ٤٥ صاحب الشكوى األول مث احُتجز ملـدة         وألقي القبض على  . املطاطي لتفريق املتظاهرين  

ه من اليدين حببـل مـشدود يف         تعرض خالهلا لشىت ضروب التعذيب مبا يف ذلك تعليق         يوماً
 وتعرضه لالعتداء اجلنسي وغـريه مـن         ساعة يومياً  ١٤السقف وإجباره على الوقوف ملدة      

وكان على حد زعمه، خيضع لفحص طيب منتظم . أنواع االعتداء اجلسدي واإلهانات اللفظية 
ويدعي صـاحب الـشكوى األول أن       . لتحديد مدى قدرته على حتمل املزيد من التعذيب       

    فكـانوا علـى   .  ميعنون يف تعذيبه إىل أن يفقد قدرته على التحمل متاماً          ذبيه كانوا دائماً  مع
         غري أن أشـد   .  ويناولوهنا لكلب ليلعقها   وعاءسبيل املثال، يقومون بوخز يده ليسيل الدم يف         

 وعصي وأجسام معدنية يف شرجه، وشده زجاجاتما تعرض له على يد معذبيه هو إيالجهم 
". اإلخوان املسلمون "سالمبويل ومجاعة   اإلخالد  عن    مراراً وسئل.  اخلصيتني وشعر العانة   من

وكانت الشرطة تريد معرفة ما إذا كان ينتمي إىل التيار اإلسالمي وتطرح عليه األسئلة ذاهتا               
وعندما أطلق سراح صاحب الشكوى األول يف هناية املطاف، ُمنـع مـن             . مرة تلو األخرى  
ويقول صاحب الشكوى . لب منه وقف أنشطته السياسيةرى له إىل أحد، وطُاحلديث عما ج  

  .  سنة على ذلك٢٠األول إن الكوابيس ما زالت تنتابه بشأن ما عاناه من تعذيب رغم مرور 
 يوما قضاها صاحب الشكوى األول يف االحتجاز عاد إىل اجلامعة           ٤٥وبعد مرور     ٤-٢

 من الـسفر    وكان ممنوعا .  وخرج من احتاد الطلبة    وأوقف أنشطته السياسية  . إلكمال دراسته 
، وجب  ١٩٨٢ويف هناية عام    . املثول أمام الشرطة بصورة دورية    وكان عليه   حىت داخل البلد    

ويـدعي أن أبنـاء الفئـة    . على صاحب الشكوى األول تأدية اخلدمة العسكرية اإللزاميـة  
عالية يف حني أُجرب هو على تنظيف        عسكرية   االجتماعية اليت ينتمي إليها ُيمنحون عادة، رتباً      

وخالل فترة تأديته للخدمة    .  والنوم كل ليلة يف زنزانة انفرادية مغلقة        شهراً ١٤املراحيض ملدة   
  . العسكرية اإللزامية فر والداه إىل اململكة العربية السعودية

اخلدمة العسكرية، تزوج صاحب الشكوى األول واستقر يف العـريش          انتهاء  وبعد    ٥-٢
، جرى استجوابه وتعذيبه مرة أخرى بعد مرور شهرين         ١٩٨٤ويف عام   . لقرب من سيناء  با

  .على والدة ابنته البكر
، نقل صاحب الشكوى األول بسيارته أحد املسافرين    ١٩٨٧يناير  /ويف كانون الثاين    ٦-٢

م وأخربه ضباط الشرطة أهن   .  إىل احلدود مع إسرائيل وبعيد ذلك قامت الشرطة باعتقاله         جماناً
ويف هذه املرة، احتجز صاحب الشكوى األول       . كانوا على علم مبوقفه املعارض من احلكومة      

وأثناء فتـرة احتجـازه، تعـرض    . دون أن توجه إليه أية هتم بصورة رمسية       أشهر  ملدة أربعة   
  ". اإلخوان املسلمون"سالمبويل ومجاعة اإلللتعذيب واالستجواب بشأن خالد 

 سـت مـرات يف       والتعذيب ول أنه تعرض لالعتقال   ويدعي صاحب الشكوى األ     ٧-٢
وعنـدما فطنـت    . ١٩٨٧اجملموع قبل أن يلوذ بالفرار إىل اململكة العربية السعودية يف عام            

وقام صاحب  . مرتلهالشرطة يف مصر إىل هروبه إىل اململكة، جرى استجواب زوجته وتدمري            
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 ١٥أبناؤه يف السعودية بعد مرور الشكوى األول بوضع الترتيبات الالزمة لتلتحق به زوجته و       
 لئال ميوتا يف    ويف غضون ذلك، عاد والداه إىل مصر بعد أن طعنا يف السن           .  على احلادثة  شهراً
وهو ال يعلم ما جرى     . ويدعي صاحب الشكوى األول أن والده اعتقل واسُتجوب       . اخلارج

 وال يـستبعد صـاحب   ".مصاباً جبروح بالغة املستشفى  إىل  انتهى به   األمر  "لكن  له بالضبط   
  . الشكوى األول أن يكون والده قد تعرض للتعذيب

. ١٩٩٧ومكث صاحب الشكوى األول وزوجته وأبناؤه يف السعودية حىت عـام              ٨-٢
وأفاد بأنه أنشأ أثناء عمله يف اململكة منظمة للدفاع عن حقوق العمال الوافدين، األمر الذي               

األسباب وراء عـدم    هذا أحد   وكان  . وديةجلب له فيما يبدو، مشاكل مع السلطات السع       
وأُجرب صاحب الشكوى األول على مغادرة البلـد        . جتديد عقده يف السعودية وترحيل أسرته     

فانتقل يف بداية األمر إىل اإلمـارات العربيـة املتحـدة مث إىل ُعمـان يف                . ١٩٩٧يف عام   
 عمله يف ُعمـان     وأثناء فترة . ٢٠٠٧، حيث عاش مع أسرته حىت عام        ١٩٩٩يونيه  /حزيران

يف " الشخصيات املرموقة "يتضمن معلومات عن    شبكياً   أنشأ صاحب الشكوى األول موقعاً    
 وصـادرت  عمان الـسلطانية املوقع على شبكة اإلنترنت، اعتقلته شرطة     ُنشر  وعندما  . البلد

وزعم صاحب الشكوى األول أن شرطة األمن هددته        . احلواسيب والوثائق وحظرت املوقع   
حتـت   الـشرطة    ووضعته. الوحيدة يف البلد هي السلطان    " الشخصية املرموقة "إن  وقالت له   

واستدعته الشرطة الستجوابه   .  ترحيله من البلد   املراقبة ومل ُيجدَّد له عقد العمل مما يعين ضمناً        
  .  املثول أمامها منفانتابه خوف شديد وفر من عمان مع أسرته بدالً

  )كوى الثانيةصاحبة الش. ( ع.م .أ .م .قضية ن    
، يف القاهرة وانتقلت إىل السعودية مع       . ع .م .أ .م .ولدت االبنة البكر لألسرة، ن      ٩-٢

. وتلقت تعليمها على مر السنني يف كل من السعودية ومصر وعمان          . ١٩٨٨والدهتا يف عام    
. ، لدخول اجلامعة إذ مل يتسن هلا االلتحاق هبـا يف عمـان      ٢٠٠٢وعادت إىل مصر يف عام      

وخالل الفترة الدراسية تنقلت صـاحبة      . ٢٠٠٦ت دراستها اجلامعية حىت صيف عام       وتابع
 إىل غرفـة    اقتيدتمصر  كلما دخلت   الشكوى الثانية عدة مرات بني مصر وُعمان؛ وكانت         

استجواب خاصة، وُتسأل عن والدها واألسباب اليت دعته إىل مغادرة البلد إىل السعودية وعن 
 بطريقة مهينة فيتلفظون بعبارات بذيئـة فيهـا         ققون يعاملوهنا دائماً  وكان احمل . عالقاته يف مصر  

وقد استدعتها قوات األمـن     . وبثوا يف نفسها اخلوف على حياهتا وسالمتها      . إهانة هلا وألسرهتا  
 استجواب صاحبة  أفراد مباحث أمن الدولة   ويف املرة الثالثة، توىل أحد      . ثالث مرات الستجواهبا  

، بشأن والدها، فأخذ الضابط بطاقة هويتها،       ٢٠٠٦خرى، يف ربيع عام     الشكوى الثانية مرة أ   
وأغلق الباب وأطبق بقبضتيه على صدرها وسوءهتا وقام حبركات فاجرة فيها امتهان هلا وحلرمة              

وبعـد  . وواصل حترشه ملدة ال تقل عن ساعة      . إغضابهفانتاهبا الذعر وحاولت عدم     . جسدها
يف معهـا   "  كـثرية  اتـصاالت "اقة هويتها وهددها بعقد     ذلك، أخرجها من الغرفة ورمى ببط     

أصيبت صاحبة الشكوى الثانية بالذعر وغادرت مصر برفقة شـقيقتها الـصغرى            ف. املستقبل
  . وهناك أقامت يف مرتل والديها إىل أن سافرت األسرة إىل السويد. لتلتحق بأهلها يف ُعمان
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  )صاحب الشكوى الثالث. ( ع.م .أ .م .دقضية أ    
  اململكـة العربيـة    ، يف القاهرة وسافر إىل    . ع .م .أ .م .دولد االبن الثاين لألسرة، أ      ١٠-٢

وتلقى تعليمه على مر السنني، يف كل مـن الـسعودية      . ١٩٨٨السعودية مع والدته يف عام      
 لاللتحاق باجلامعـة    ٢٠٠٤وعاد صاحب الشكوى الثالث إىل مصر يف عام         . ومصر وُعمان 

عند نقطة مراقبة اجلوازات يف     أُلقي القبض عليه    ولدى وصوله   . مانمل يتسن له ذلك يف عُ      إذ
املطار، وجرى استجوابه بشأن أنشطة والده ومكان وجوده ومت أخـذ بعـض األغـراض               

وصل قد  و. وطلبت منه شرطة احلدود إبالغها كلما قام بتغيري عنوانه        . الشخصية من حقيبته  
وزعم أن شرطة   .  ُيخلَ سبيله إال يف املساء     صاحب الشكوى الثالث إىل املطار يف الصباح ومل       

، وطلبت منه أن خيرب احلدود أبلغته لدى إخالء سبيله، بأن لقاءاهتم به ستكثر من اآلن فصاعداً
 وأبلغ الشرطة    خاصاً وبعد مرور حوايل شهرين، اختذ هذا األخري لنفسه مسكناً        . والده بذلك 

وهناك مت تكبيله ووضع كيس على . عته الشرطةوبعد بضعة أيام استد. بعنوانه بناء على طلبها
وصـاح  . وبعد يوم ونصف ُشرع يف استجوابه بشأن والـده        . رأسه واقتيد إىل مكان آخر    

وبعد استجوابه لبضع ساعات أخلـي      . مستجوبوه يف وجهه بكالم بذيء وشتموه وأهانوه      
  .سبيله يف الشارع الذي يقطن فيه

 عامه الدراسي األول الستجوابه مخـس أو        واعُتقل صاحب الشكوى الثالث خالل      ١١-٢
ويف إحدى هذه املرات، وضع يف زنزانة مظلمة ملدة يومني مث أفرج عنـه دون               . ست مرات 
وبعد عامه الدراسي األول عاد صاحب الشكوى الثالث إىل أسـرته يف عمـان              . استجوابه

وبعـد ذلـك،    . وبعد عودته إىل مصر بفترة قصرية اسُتدعَي للتحقيق       . لقضاء عطلة الصيف  
ومن مجلة ما ُسئل عنـه صـاحب        . احُتجز ملدة أسبوع واسُتجوب بشأن والده طيلة الوقت       

   وأثنـاء احتجـازه تعـرض   . مباحث أمن الدولـة الشكوى الثالث ما إذا كان قد مسع عن   
وبعد اإلفراج عنه طلب منه عدم إخبـار  . للتعذيب اجلسدي والنفسي مبا يف ذلك االغتصاب  

د مدة تتراوح بني أربعة ومخسة أيام، قبض عليه مرة أخـرى وتعـرض              وبع. أحد مبا جرى  
 بعد مدة تتراوح بني أربعة ومخـسة  لالغتصاب والتعذيب بشكل متكرر، وأخلي سبيله أيضاً     

، حاول صاحب الشكوى الثالث استكمال االمتحان النهائي        ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان . أيام
وكان يريـد   . للصدمةالحق   شديد   إجهادب عن ذلك بسبب إصابته      اضطر إىل التخلي  لكنه  

  .بالسفرتصريح نه مل حيصل على املغادرة لكنه مل يتمكن من ذلك أل
وعلم أنه ال بـد     . ويف وقت ما اتصل صاحب الشكوى الثالث بقريب له يعمل حمامياً            ١٢-٢

من احلصول على شهادة طبية فذهب إىل مستشفى حكومي بعد حوايل شـهر مـن تعرضـه      
وأخربه الطبيب أن إثبات حدوث االغتصاب أمٌر ممكن لكن مـرور           . خر مرة لالغتصاب يف آ  

وقت طويل ال يسمح بالتعرف على هوية اجلاين ألن املهلة الزمنية اليت تسمح باستخدام السائل               
إال بناء علـى     وال يستطيع املستشفى الشروع يف التحقيق     . املنوي يف حتديد اهلوية هي أسبوعان     

الشرطة عن احلادثة    ين أنه ينبغي أن يقوم صاحب الشكوى الثالث بإبالغ        أمر من الشرطة مما يع    
 عن ذلك، جلأ إىل مستشفى خاص أبدى        وعوضاً. ، وهو ما مل جيرؤ على فعله خشية منها        أوالً
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وبعد ذلك نصح أحد احملامني صاحب الشكوى الثالـث بـإغالق           . استعداده إلجراء التحقيق  
وعمل بتلك النصيحة واستعان بطبيـب   .  عليه  كبرياً راًملف التحقيق ألن املضي فيه يشكل خط      

ويف غضون ذلك، ظلت الشرطة تقبض عليه مرة يف األسـبوع      . نفساين ظل يتردد عليه بانتظام    
. وكانت توجه إليه نفس األسئلة الـسابقة      . وحتتجزه ملدة ساعتني إىل ثالث ساعات كل مرة       

ومتكن صـاحب الـشكوى     . إلهانةيتعرض لالغتصاب لكنه تعرض لالعتداء والشتم وا       ومل
 ١٣  سفر عن طريق الرشوة وغادر مـصر إىل ُعمـان يف           تصريحالثالث من احلصول على     

  . ومل يستطع إخبار أسرته عما تعرض له من تعذيب يف مصر. ٢٠٠٦مايو /أيار

  إجراءات منح اللجوء يف السويد    
 ومن هناك سافروا سافر صاحب الشكوى األول وأسرته بالسيارة من عمان إىل قطر       ١٣-٢

ويف اليـوم   . ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ١٣ ودخلوا السويد براًّ يف      مل ُيكشف عنه   إىل بلد    جواً
نفسه، قدمت األسرة طلب اللجوء إىل الوحدة املعنية بالنظر يف طلبات اللجوء التابعة جمللس               

  .صول على تصاريح اإلقامة والعملومشلت طلباهتم احل. يافالاهلجرة يف 
مع أصـحاب  قصرية ، أجرى جملس اهلجرة مقابالت      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤ ويف  ١٤-٢

وأثناء إجراء مقابلة تقدمي الطلب لدى جملس اهلجرة روى صاحب          . الشكوى بشأن الطلبات  
وذكر .  أعاله ٨-٢ و ١-٢الشكوى األول قصته على النحو الذي ورد تلخيصه يف الفقرتني           

جلامعة مبصر عندما طلب منه والده يف اتـصال          يف ا  صاحب الشكوى الثالث أنه كان طالباً     
وأوضح له األب أن األسرة مـضطرة ملغـادرة   . هاتفي حجز تذكرة سفر على وجه السرعة   

وذكر صاحب الشكوى الثالث كذلك أن والده كان يواجـه          . ُعمان يف أقرب وقت ممكن    
ـ   وأضاف قائالً . مشاكل يف مصر وكان يتعذر عليه العودة إىل ذلك البلد          ان بـدوره    إنه ك

يف املطار واقتيد   أُلقي القبض عليه    وكان كلما ذهب إىل مصر      .  يف مصر بسبب والده    مطلوباً
وكان ُيعتدى عليه أثناء جلـسات االسـتجواب        . جوب بشأن والده  إىل غرفة التحقيق واستُ   

املشاكل اليت يواجهها   عن  وعندما سأله جملس اهلجرة     . وخيلى سبيله ويسمح له بدخول البلد     
 يف مصر رد بالقول إن والده تعرض لالعتقال عدة مرات ألنه كان من أنصار حقـوق            والده

. اإلنسان الذين دافعوا عن الناس وجترأوا على الوقوف يف وجه احلكومة وأصحاب الـسلطة             
وذكرت صاحبة الشكوى الثانية أثناء مقابلة تقدمي الطلب لدى جملس اهلجرة، أن األسـباب              

  .باألسباب اليت تقدم هبا والدهاء ترتبط اليت دعتها إىل طلب اللجو
 لتقدمي  ، عيَّن جملس اهلجرة بري أندرسون حمامياً      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ويف    ١٥-٢

، قدم احملـامي  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول ٢٦ويف  . املساعدة القضائية جلميع أفراد األسرة    
ركز الالجئ باإلضافة إىل وثـائق       ملنح مجيع أفراد األسرة م     التماسات تضمنت إفادات وطلباً   

مجيعهم (، استدعى جملس اهلجرة سبعة من أفراد األسرة         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣ويف  . السفر
إلجراء مقابالت جديدة بشأن الطلب مع كل واحد على     .)  ع .م .أ .م .عمما عدا األصغر،    

  .ملساعدهتاشفوي وحضر حمامي األسرة ومترجم . حدة
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، رفض جملس اهلجرة طلبـات أصـحاب الـشكوى          ٢٠٠٨ه  يولي/ متوز ٢٤ويف    ١٦-٢
     . للحصول على تصريح اإلقامة ومركز الالجئ ووثائق السفر وقـرر ترحيلـهم إىل مـصر              

وفيما يتعلق بصاحب الشكوى الثالث، أقر جملس اهلجرة بتعرضه للتعذيب لكنه أعرب عـن              
 إىل مصر وخروجه منها     له مراراً  إىل أن دخو   وأشار أيضاً . اعتقاده بأنه مل ُيعذَّب بسبب والده     

والحظ كذلك أن . ه كثرياًب، يدل على أن السلطات ال تأبه ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤يف الفترة من  
ر فيمـا يتعلـق     صاحب الشكوى الثالث مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية املتاحة يف مـص           

  .بالتعذيب املزعوم
توكيل ائية بري أندرسون، على     ، حصل حمامي املساعدة القض    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٩ويف    ١٧-٢

.  ع .م .أ .م .شو. ي .س .رمسي من أصحاب الشكوى األول والثانيـة والثالـث، ومـن س           
  .املمثل القانوين ألفراد األسرة، هو وبعد ذلك التاريخ، أصبح أيضاً). ة الشكوى الرابعةصاحب(
 شؤون   حمكمة أمام، جرى الطعن يف قرار جملس اهلجرة        ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٦ويف    ١٨-٢

، طلب فيـه عقـد      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١وشفع احملامي الطعن بالتماس يف      . اهلجرة
عمـن  احملامي  حتدث  ،  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٨ويف طلب آخر مؤرخ     . جلسة استماع 

فأشار، علـى سـبيل   . سيخضع لالستجواب يف جلسة االستماع واألسئلة اليت سيجيب عليها  
مباحـث أمـن    احب الشكوى األول بشأن ما حدث عندما اعتقلته         املثال، إىل استجواب ص   

يف مصر  املباحث  يف مصر واألسئلة اليت ُوجهت إليه أثناء التعذيب وما إذا كان يعتقد أن              الدولة  
وباإلضافة إىل ذلك، أشار إىل سؤاله عن أسرته وتقدمي شجرة العائلـة            . ال تزال تكترث ألمره   

.  ومراسالته على موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي      geni.comوشرحها عرب املوقع اإللكتروين     
 ، رأيـاً  ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ١٢وقبل انعقاد جلسة االستماع، أصدر جملس اهلجرة يف         

 أمـام حمكمـة     ذهب فيه، ضمن مجلة أمور، إىل احتمال عدم قبول األدلة اليت ذكرهتا األسرة            
للصفحات املستقاة من موقـع     الثبوتية  أن القيمة   ودفع ب . عدمية األثر شؤون اهلجرة باعتبارها    

 ال تزيد وال تقل عن قيمة املعلومـات الـيت يقـدمها           geni.comفيسبوك واملوقع اإللكتروين    
وأبدى اجمللس استعداده لإلقرار بأن هناك هيئات يف الـشرطة          . الشخص املعين بشكل مباشر   

حتمال وجود حاالت تعـذيب يف      املصرية ترتكب انتهاكات وقال إن املشهد العام يوحي با        
 يف تقييمه للمخاطر الفردية اليت ميكن       غري أنه أشار إىل أن هذه املعلومات ال تغري شيئاً         . مصر

  . أن يواجهها أصحاب الشكوى يف حال عودهتم
. ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٧وانعقدت جلسة االستماع يف حمكمة شؤون اهلجرة يف           ١٩-٢

 . باإلضافة إىل احملامي الذي ميثلـهم      ة والثانية والثالث والرابع   وحضر صاحب الشكوى األول   
    والحظت احملكمة أن أفراد األسرة أشاروا إىل أهنم حيافظون على سرية بعـض املعلومـات               

وقدم احملامي نسخة من شهادة طبية تتعلق       . فيما بينهم فجرى االستماع إليهم كل على حدة       
    ، شـيليفتيو عيادة طـب األطفـال واملـراهقني يف         ، صادرة عن    ة الشكوى الرابع  ةبصاحب

ـ   ةوجاء يف الشهادة أن صاحب    . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨ومؤرخة    ة الشكوى الرابع
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 شـهادة تتعلـق      احملامي أيـضاً   وقدم. تاج إىل إجراء عملية جراحية    حت من فرط الدرقية و    ُتعاجل
، وصادرة عن طبيب نفساين     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧بصاحب الشكوى الثالث، مؤرخة     

وتـشري الـشهادة إىل أن      . يعمل يف مركز الصليب األمحر ملعاجلة ضحايا احلرب والتعـذيب         
. ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨صاحب الشكوى الثالث كان يتردد على املعاجل النفسي منذ          

ولة  أمن الد  مباحثوشرح صاحب الشكوى الثالث تفاصيل االعتداء الذي تعرض له على يد            
وتتضمن الـشهادة يف    . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤املصرية أثناء فترة دراسته جبامعة القاهرة بني عامي         

اجململ، شرح صاحب الشكوى الثالث لالعتداء وإفادة بأنه اتصل مبحام مـصري اللتمـاس    
فسي  إىل ضرورة خضوع صاحب الشكوى الثالث للعالج الن        وأشارت الشهادة أيضاً  . اجلرب

  .حياتهلكي يتمكن من متابعة 
، رفضت حمكمة شؤون اهلجرة يف أربعة أحكام الطعَن         ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٧ويف    ٢٠-٢

وأقرت احملكمة باحتمال تعرض صـاحب الـشكوى األول         . الذي قدمه أصحاب الشكوى   
للتعذيب على يد السلطات لكنها رأت أن األحداث مر عليها زمن طويـل واسـتبعدت أن            

وأشارت كذلك إىل أهنا ال تستطيع إثبـات        . حىت اآلن تكون السلطات مهتمة بأمر األسرة      
هوية أفراد األسرة يف ظل عدم وجود جوازات سفرهم اليت أفادوا بأهنم تركوها للمهـرِّب               

 بأن تقدميهم لطلب احلصول على جوازات سفر من         ودفعت أيضاً . لدى وصوهلم إىل السويد   
.  لألسـرة  لسلطات ال تلقي بـاالً    السفارة املصرية يف ُعمان دومنا مشاكل يؤكد بدوره أن ا         

     يف مجلة أمور، إىل أهنـا ،وفيما يتعلق بصاحبة الشكوى الثانية، أشارت حمكمة شؤون اهلجرة  
مل تتمكن من إثبات صحة روايتها من خالل الوثائق أو غريها من األدلة مع أن املعلومـات                 

  .مع الوقائع املعروفةتتناقض اليت أدلت هبا جاءت متماسكة ومل 
حمكمة االستئناف اخلاصـة    أمام   يف األحكام الصادرة     وقدم أصحاب الشكوى طعناً     ٢١-٢

 لألسباب اليت تدعو حمكمة      مفصالً ، قدم حماميهم تعليالً   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٨ويف  . باهلجرة
ودفع، يف مجلة أمور، بأن صـاحيب الـشكوى         . االستئناف اخلاصة باهلجرة إىل قبول الطعن     

وقال إن حمكمة شؤون األسرة مل تفـسر        . لتعذيب شديد وإساءة بالغة    األول والثالث تعرضاً  
على حنو صائب القواعد القانونية عندما ذهبت يف تقديرها إىل أن املخاطر احملدقة بـصاحب               

وأشار احملامي إىل أن    . الشكوى األول قد انتفت مبا أنه مر زمن طويل على حدوث اإلساءة           
تعلقة مبصر وطلب من حمكمة االستئناف اخلاصة بـاهلجرة         هذا التقدير ال تؤيده املعلومات امل     

وادعى أصـحاب  . التهديدات السابقة تقدمي توجيهات بشأن الوقائع املطلوب توافرها لتنتفي        
؛ فحالة الطوارئ املعلنة منذ الثمانينيات       عاماً ٢٠الشكوى أن الظروف يف مصر مل تتغري منذ         

  . ال تزال قائمة
 بأن ما شهدته الثمانينيات من أحداث ال يزال حيكـم سـلوك             ودفع احملامي أيضاً    ٢٢-٢

وقد اُتهم صـاحب    . السلطات املصرية جتاه األشخاص الذين اشُتبه يف ارتباطهم باإلسالميني        
وذلك بسبب صالته . الشكوى األول بارتباطه هبذه اجلماعة مما عرضه للتعذيب وسوء املعاملة
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لذي قيل إنه اغتـال الـرئيس الـسادات، وحممـد           سالمبويل، ا اإلالوثيقة بابين عمه، خالد     
وقال إن صـاحب    .  يف تنظيم القاعدة    معروفاً سالمبويل، الذي فر من مصر وأصبح وجهاً      اإل

الشكوى األول من أسرة نبيلة كانت تنتمي إىل النخبة احلاكمة يف عهد كل من عبد الناصر                
وعالوة على ذلـك،    . أمرهب  هتتم مباحث أمن الدولة  والسادات، وهو ما يعزز االفتراض بأن       

يف أسقطت حمكمة شؤون اهلجرة من اعتبارها أن صاحب الشكوى األول فر مـن مـصر                
ولذلك، فمـن   .  الشرطة ورغم منعه من السفر     ه كان مطالباً باملثول أمام     رغم أن  ١٩٨٧ عام

ـ    وأضاف احملامي قائالً  . احملتمل أن تثري عودته اهتمام السلطات به من جديد         ت  إنه من الالف
يف الواقع، أن ختلص حمكمة شؤون اهلجرة إىل أن صاحب الشكوى الثالـث مل يقـم                للنظر  

ودفع بأنه كان ينبغي تفـسري      . الدليل على ترجيح تعرضه لسوء املعاملة بسبب أنشطة والده        
الشك ملصلحة صاحب الشكوى الثالث مبا أن املعلومة الوحيدة اليت عرفت هي أنه تعـرض               

وباإلضافة إىل ذلك، دعا احملامي حمكمة االستئناف اخلاصة        . بب والده لالعتقال والتعذيب بس  
باهلجرة إىل تقييم الوضع السائد يف مصر فيما يتعلق خبطر التعـرض للتعـذيب واملعاملـة                

وء  األمر الذي يسمح بـاللج     ،وأشار احملامي إىل سريان قوانني الطوارئ يف مصر       . الالإنسانية
  .إىل التعذيب يف بعض احلاالت

، أصدرت حمكمة االستئناف اخلاصـة بـاهلجرة أربعـة          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٠ويف    ٢٣-٢
 القـضية مالبسات   يف   مل يستجد وخلصت احملكمة إىل أنه     . قرارات تقضي بعدم قبول الطعن    

   .) ب( لقبول الطعنيشكل أساساً ما
 إىل جملـس اهلجـرة      ، قدم أصحاب الشكوى طلباً    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١ويف    ٢٤-٢

إنفاذ أوامر الطرد وطلبوا يف مجلة أمور، احلصول علـى تـصاريح          حتول دون    عوائق لدراسة
كما طُلب من جملس اهلجرة إيقاف إنفاذ أوامر الطرد         . اإلقامة ومركز الالجئ ووثائق السفر    

ومن بني األسباب اليت تعلل هبا أصحاب الشكوى        . وتعيني حمام لألسرة يلم بتقنيات اإلنترنت     
سة وإيقاف اإلنفاذ، ادعاء انتماء صاحب الشكوى األول إىل مجاعة مـن            لطلب إجراء الدرا  

 مؤامرة اغتيال الرئيس    وااملثقفني الذين يعتقدون أن الرئيس حسين مبارك وزمرته هم من دبر          
وقد قام صـاحب    . سالمبويل هو القاتل  اإلإذ يعتقد أنه مل يثبت أن ابن عمه خالد          . السادات

السويد حبملة من أجل أن تضطلع منظمـة األمـم املتحـدة    الشكوى األول منذ قدومه إىل    
وأنشأ صاحب الشكوى األول عـدة      . بالتحقيق يف اغتيال الرئيس السادات وتربئة ابن عمه       

واطلع على عنـاوين    . مدونات نشر عليها معلومات غري متاحة لغريه تتعلق بعملية االغتيال         
وهناك جمموعة من عناوين    .  مصر املتصفحني يف بروتوكول اإلنترنت فوجد أن معظمهم من       

ويرجح صاحب الشكوى األول أهنا تعـود      . بروتوكول اإلنترنت قد تعود للسلطات املصرية     

__________ 

 من قانون األجانب السويدي الذي ينص على جـواز قبـول            ١٦ من الفصل    ١٢ إىل املادة    الرجوعميكن    )ب (
حمكمة االستئناف اخلاصة باهلجرة للطعون إذا كان النظر فيها من قبل حمكمة االسـتئناف مهمـاًّ لتطبيـق        

 .القانون أو كانت هناك أسباب استثنائية أخرى تدعو إىل النظر يف الطعن
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ومبـا أن   . ملباحث أمن الدولة اليت تبحث عن املنشقني عرب شبكة اإلنترنت كما هو معروف            
تعلـم  لة مباحث أمن الدوهذه املعلومات تعود إىل صاحب الشكوى األول، فمن املرجح أن           

  كبرياًولذلك، فإنه يواجه بنشر هذه املعلومات خطراً . أنه هو من نشرها على شبكة اإلنترنت      
وقال إنه  . ولعقوبة قاسية ال تتناسب مع فعله، رمبا تكون عقوبة اإلعدام         للمالحقة  قد يعرضه   

  .٢٠٠٩ن ذلك مل حيدث إال يف عام يكن بإمكانه اإلدالء هبذه الواقعة يف وقت سابق أل مل
، رفض جملس اهلجرة طلبات إيقاف اإلنفاذ وتعـيني         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٣ويف    ٢٥-٢

، قرر جملس اهلجرة عدم إصدار تصاريح       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣ويف  . حمامي املساعدة القضائية  
وعدم إعادة ) القانون( من قانون األجانب السويدي ١٢ من الفصل ١٨املادة اإلقامة مبوجب 

 .) ج( من القـانون ١٢ من الفصل  ١٩املادة  املتعلقة بتصاريح اإلقامة مبوجب     استعراض املسألة   
ورأى اجمللس أن ممارسة الشخص لنشاط سياسي يف البلد الذي فر إليه ضد نظام بلده األصلي  

 لطلب اللجوء إال إذا ثبت، يف كل حالة على حدة، وجود احتمال             ال ميكن أن يشكل أساساً    
. الضطهاد واملضايقة على يد سلطات بلده األصلي عند العودة        لتعرضه، جراء هذا النشاط، ل    

وقد قضت السوابق القضائية بأنه إذا تبني أن اإلجراءات اليت اختـذها ملـتمس اللجـوء يف            
 حقه يف البقاء يف السويد، فإن هـذه اإلجـراءات           يف صاحل السويد ال تتوخى سوى التأثري      

وقال عالوة على ذلك،    . م احلاجة إىل احلماية   ال تستحق إيالءها أمهية حامسة يف تقيي      وحدها  
إن الشخص الذي ينخرط يف نشاط سياسي يف البلد الذي فر إليه قبل حل مسألة تـصريح                 
اإلقامة بصورة هنائية ال ينظر إىل املخاطر اليت يواجهها لدى عودته إىل بلده األصلي على أهنا                

  . خماطر شديدة
ن وجود قناعة لدى صاحب الـشكوى األول         عن ذلك إ   وقال جملس اهلجرة فضالً     ٢٦-٢

تصفح موقعه اإللكتروين ميثل معلومة جديدة      ت ت كان اليتبأن مباحث أمن الدولة املصرية هي       
بيد أن اجمللس خلص إىل أنه مل تظهر أسباب جديدة تـشكل            . مل ترد اإلشارة إليها من قبل     

ورأى، باإلضافة إىل   . نون من القا  ١٢ من الفصل    ١٨ حتول دون اإلنفاذ مبوجب املادة       عوائق
 مـن   ٣-١املـواد    ملا ورد يف      لإلنفاذ وفقاً  اجلديدة ال ميكن اعتبارها عائقاً    الوقائع  ذلك، أن   

وعليه، رأى اجمللس أنه ال توجد أسباب تدعو إىل .  من القانون فيما يتعلق باألسرة١٢الفصل 
  . القانون من١٢ من الفصل ١٩ادة النظر يف مسألة تصاريح اإلقامة مبوجب امل

، طلب أصحاب الشكوى من جملـس اهلجـرة         ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ويف    ٢٧-٢
. مراجعة القرار والتمسوا احلصول على تصاريح اإلقامة ومركز الالجـئ ووثـائق الـسفر             

وتضمنت أسباب املراجعة ما يعيشه األطفال بصورة خاصة، وبقية أفراد األسرة، من ظروف             
 إىل  ألسرة يف الطلب الذي قدمته جمللس اهلجرة إىل أهنا رفعت طلبـاً           وأشارت ا . قاسية للغاية 

__________ 

 الدائمة اليت حتول دون تنفيذ األوامر الصادرة بعدم السماح بـدخول البلـد              عوائقلقواعد املتعلقة بال  ترد ا   )ج (
ني ت، مقـروء  ١٢ من الفـصل     ١٩ و ١٨والطرد منه اليت أصبحت هنائية وغري قابلة لالستئناف يف املادتني           

 . من القانون١٢ من الفصل ٣-١باالقتران مع املواد 
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. جلنة مناهضة التعذيب الستعراض أوامر الطرد وأن اللجنة وافقت على اسـتعراض الـبالغ             
وأضاف أصحاب الشكوى أنه ميكن سحب البالغ املقدم إىل اللجنة يف حال حصلت األسرة             

، رأى جملس اهلجرة أنه ال يوجد أي ٢٠٠٩وفمرب  ن/ تشرين الثاين  ٤ويف  . على تصريح اإلقامة  
  . سبب يدعو إىل تغيري القرار الذي صدر سابقاً

  الشكوى    
يدعي أصحاب الشكوى أهنم ما زالوا موضع اهتمام مباحث أمن الدولة ألن ابن عم         ١-٣

سالمبويل اغتال الرئيس السادات، كما قيل، وأن مجاعـة         اإلصاحب الشكوى األول، خالد     
ـ           " ن املسلمون اإلخوا" صرية املتهمة هبذا االغتيال تسمى اآلن مجاعة اجلهـاد اإلسـالمي امل

سالمبويل، ابـن العـم     اإلوتربطها صالت بتنظيم القاعدة، وبسبب االشتباه يف انتماء حممد          
لصاحب الشكوى األول، إىل هذه اجلماعة واالشتباه يف حماولته اغتيال الرئيس مبـارك         الثاين
اليت أشـري إليهـا، وكـون       الرابطة األسرية   د أصحاب الشكوى أن     ويؤك. ١٩٩٥ عام يف

معارض للسلطات املصرية وبأنه أحد أبنـاء       " ناصري "بأنه صاحب الشكوى األول معروفاً   
ودفعوا، .  خلطر التعذيب يف حال أُجربوا على العودة إىل مصر، يعرضهم شخصياًمتنفذةأسرة  

 ١٦ و ٣بلدهم األصلي فيه انتـهاك للمـادتني        بناء على ذلك، بأن إنفاذ أوامر طردهم إىل         
  .االتفاقية من
نه جيب معاملتهم كأسرة، مبعىن أنه إذا كانت هناك         إكما يقول أصحاب الشكوى       ٢-٣

 أسباب كافية حلصول صاحب الشكوى األول على اللجوء، فينبغي أن حيصل أبناؤه أيـضاً             
 من  مربراً، أن لديهما خوفاًويؤكد صاحبا الشكوى األول والثالث بوجه خاص. على اللجوء

التعرض لالضطهاد والنتهاكات خطرية بسبب النشاط السياسي لصاحب الشكوى األول يف           
ويضيفان أهنما ال يتمتعـان بـأي       . السابق وعالقة أسرهتما بالقاتل املزعوم للرئيس السادات      

أو عقوبة غري ملة االغتصاب أو ملعا محاية يف مصر وأهنما خيشيان التعرض للقتل أو التعذيب أو
  .إنسانية أو مهينة

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
، ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ٢٤ الدولة الطرف يف مذكرة شـفوية مؤرخـة          قدمت  ١-٤

وفيما يتعلق باملقبولية تشري إىل عدم علمها بأن        . مالحظاهتا بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
 جرى حبثها أو جيري حبثها مبوجب أي إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق               هذه القضية قد  

 من االتفاقية، تقـر الدولـة       ٢٢من املادة   ) ب(٥وباإلشارة إىل الفقرة    . التسوية الدولية  أو
  .حة قد اسُتنفذت يف هذا البالغالطرف بأن مجيع سبل االنتصاف املتا

 فـإن مـسألة   للجنة البالغ مقبـوالً وتشري الدولة الطرف إىل أنه يف حال اعتربت ا        ٢-٤
األسس املوضوعية املعروضة عليها تتعلق مبا إذا كان طرد أصحاب الشكوى ينطوي علـى              

 من االتفاقية بعدم ترحيل أو إعادة شخص إىل بلد آخر ٣انتهاك اللتزام السويد مبوجب املادة    
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وتـشري الدولـة   . يبطر التعذ سيتعرض خل ىل االعتقاد بأنه    يدعو إ  ) د(سبب حقيقي ُيوجد فيه   
(الطرف هبذا اخلصوص، إىل االجتهاد القانوين للجنة      

 ه

، الذي يقضي بأن اهلدف من حتديـد        )ه
 من االتفاقية هـو     ٣ للمادة    إىل بلد آخر يشكل انتهاكاً     إذا كانت إعادة شخص ما قسراً      ما

 سيعادلذي  التعرض للتعذيب يف البلد ا) و(إثبات ما إذا كان الفرد املعين سيواجه شخصياً خطر        
وعليه، فإن وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقـوق              . إليه

اإلنسان يف بلد ما ال يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً للخلوص إىل أن شخصاً بعينه سـيواجه                  
  حيتاج إىل  ٣فإثبات وجود انتهاك للمادة     . خطر التعرض للتعذيب عند عودته إىل ذلك البلد       

  . فر أسباب إضافية تبّين أن الفرد املعين سيتعرض هلذا اخلطر شخصياًاتو
ن مـصر   بـأ الدولـة الطـرف     تدفع  قوق اإلنسان،   العامة حل الة  احلوفيما يتعلق ب    ٣-٤

صدقت على مجيع معاهدات األمم املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك              /وقعت
املقـرر  قد ظـل   و. لالتفاقيةربوتوكول االختياري   لكنها مل توقع أو تصدق على ال      . االتفاقية

اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية               
وتأسـس  . ذن بالزيارة دون أن يفلح يف احلصول عليـه        يطلب اإل  ١٩٩٦املهينة منذ عام     أو

ال يزال  أنه  ضيف الدولة الطرف    وت. جملس وطين حلقوق اإلنسان برئاسة بطرس بطرس غايل       
خمافر هناك الكثري مما يتعني فعله فيما يتعلق مبعاملة املوقوفني واحملتجزين وممارسة التعذيب يف              

السياسي، وتشري إىل عدد من التقارير الـيت        املتعلقة باالعتقال   االت  احلال سيما يف    والشرطة  
  . ) ز(تقيم احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف مصر

وتقول الدولة الطرف إهنا ال تريد التقليل من شأن اهلواجس اليت رمبا تكون مشروعة                ٤-٤
إزاء حالة حقوق اإلنسان يف مصر، غري أن الظروف املشار إليها يف التقارير اآلنفـة الـذكر         

 تنطوي علـى    إعادة أصحاب الشكوى إىل مصر قسراً     أن  ليست كافية يف حد ذاهتا إلثبات       
ومن هذا املنطلق، ترى الدولة الطرف أنه ال ميكن القـول إن            . التفاقية من ا  ٣انتهاك للمادة   

ولذلك، ينبغي أن   . الوضع السائد يف مصر يستدعي بشكل عام محاية طاليب اللجوء من مصر           
 من خطر التعرض للتعذيب بعد إبعـادهم  حتدد اللجنة ما يواجهه أصحاب الشكوى شخصياً  

  . االتفاقية من ١إىل مصر، حبسب ما ورد يف املادة 

__________ 

 .ة الطرف أضافته الدولالتأكيدهذا   )د (
، ٣-٦، الفقـرة    ٢٠٠١مـايو   / أيار ١١، اآلراء املعتمدة يف     ضد السويد . ل. س،  ١٥٠/١٩٩٩البالغ رقم     )ه(

، ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤، اآلراء املعتمدة يف     ضد السويد . م .ف .ج. إ،  ٢١٣/٢٠٠٢والبالغ رقم   
 .٣-٨الفقرة 

 .أضافته الدولة الطرفالتأكيد هذا   )و(
ـ    )ز(  .U.S؛وthe UK Border Agency, Arab Republic of Egypt (Home Office, 2009)وع إىل ميكـن الرج

Department of State, 2008 Country Report on Human Rights Practices – Egypt (Bureau of 

Democracy, Human Rights and Labour, 2009)؛ وHuman Rights Watch, World Report 2009؛ وthe 

Swedish Ministry for Foreign Affairs report on human rights in Egypt in 2007 (2008.( 
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وتفيد الدولة الطرف بأن السلطات واحملاكم املعنية بقضايا اهلجرة يف السويد تطبق،              ٥-٤
يف تقييمها الحتمال التعرض للتعذيب لدى النظر يف طلب اللجوء مبوجب قانون األجانـب،     

وتـضيف  . نفس االختبار الذي تطبقه اللجنة عند النظر يف شكوى الحقة مبوجب االتفاقية           
ة الطرف أنه جيب أن يوضع يف االعتبار أن السلطة الوطنية اليت جتري املقابالت املتعلقة               الدول

باللجوء هي خري من ميكنه تقييم املعلومات املقدمة من ملتمس اللجوء وتقييم مدى مصداقية              
 من املقـابالت مـع أصـحاب        وقد أجرى جملس اهلجرة، يف هذه القضية، عدداً       . ادعاءاته

وتـدفع الدولـة   .  جلسة استماع شفوية يف حمكمة شؤون اهلجـرة        يضاًالشكوى وُعقدت أ  
الطرف يف ضوء ما تقدم، بأن القاعدة العامة تقضي بإعطاء آراء سلطات اهلجرة الـسويدية               

  .  كبرياًوزناً
وتشري الدولة الطرف إىل أن إفادات أصحاب الشكوى يف هذه القضية، قد حظيت               ٦-٤

هلجرة وحمكمة اهلجرة، وبالتايل، فإنه ليس هناك ما يدعو          بالقبول من كل من جملس ا      عموماً
ولذلك، ينبغي اختاذ إفـادات أصـحاب الـشكوى         . إىل إجراء تقييم خمتلف يف هذا الشأن      

 خطـر   أنفسهم كنقطة انطالق يف تقييم ما إذا كان أصحاب الشكوى يواجهون شخـصياً            
 من  ٣ للمادة    يشكل انتهاكاً  التعرض للتعذيب وما إذا كان طردهم إىل بلدهم األصلي حالياً         

ويف هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أنه ال توجد أسباب تدعو إىل التشكيك يف              . االتفاقية
تعرض صاحب الشكوى األول يف هذا البالغ للمعاملة اليت وصـفها لـسلطات اهلجـرة               

. ادات بالشخص الذي أدين جبرمية قتل الرئيس الـس        رابطته األسرية السويدية وللجنة، أو يف     
ويف ضوء ذلك، ال يبدو أن من املستبعد استمرار اهتمام السلطات املصرية به رغم مرور زمن         

، وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يراعى يف هذا السياق أيضاً         . طويل على وقوع هذه األحداث    
لـرئيس الـسادات   ا قتلـة  ما إذا كاننشاطاته على شبكة اإلنترنت يف السويد وتشكيكه في    

  .ن قد أُدينوا وعوقبوااحلقيقيو
وعليه، ترى الدولة الطرف أنه ال ميكن استبعاد أن يكون باقي أفراد األسرة موضع                ٧-٤

وتشري إىل أن مباحث أمن الدولة املصرية عاملـت صـاحبة   . اهتمام السلطات املصرية أيضاً   
صـاحب  وباإلضافة إىل ذلك، أفاد . الشكوى الثانية معاملة فظة وغري الئقة على حد زعمها       

 لالغتصاب من قبل ضباط الشرطة أثناء االحتجاز لـدى          الشكوى الثالث بأنه تعرض مراراً    
وقد أوضح أسباب عدم متكنه من تقدمي أي شهادة طبية تثبت تعرضـه             . السلطات املصرية 

كما أوضح أسباب عدم جترؤه على إبالغ السلطات املصرية هبذه          . لعمليات االغتصاب تلك  
لة الطرف إىل أن احتمال تعرضه ملعاملة مماثلة يف حال عودته إىل مصر             وتشري الدو . األحداث

  . ال ميكن أن ُيستبعد متاماً
 يف ضوء اخللفية اليت قدمها صاحب الشكوى األول وطبيعة          ،وختلص الدولة الطرف    ٨-٤

 تترك للجنة أمر تقدير ما إذا كان إنفاذ أوامر الطرد اادعاءات باقي أصحاب الشكوى، إىل أهن   
  .  من االتفاقية١٦ و٣ للمادتني كل انتهاكاًيش
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  تعليقات أصحاب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف    
 إىل املالحظات   ، قال أصحاب الشكوى إهنم، استناداً     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٧يف    -٥

املتعلقة باملقبولية واألسس املوضوعية، يؤكدون بارتياح أن الدولة الطرف قد فهمت قضيتهم            
وختلص الدولة الطرف بوجه خاص، إىل أنه ال يبدو من املستبعد أن يكـون              . يحاً صح فهماً

لسلطات املصرية وأن احتمال تعرض صاحب الـشكوى        لأصحاب الشكوى موضع اهتمام     
وعليـه، فـإن   . الثالث للتعذيب أو ملعاملة مماثلة إذا عاد إىل مصر أمر ال ميكن استبعاده متاماً          

ضيفوا أي شيء على مالحظات الدولة الطرف باسـتثناء         أصحاب الشكوى ال يريدون أن ي     
تقدمي عدد من التقارير احلديثة اليت تدعم ادعاءاهتم وتثبت أن الوضع يف مصر ينطوي علـى                

 وخيلص  .) ح("اإلخوان املسلمون "خطر بالنسبة لألشخاص الذين يعتقد أهنم يرتبطون جبماعة         
حـدوث انتـهاك    أنه من الواضح    أصحاب الشكوى إىل أن الدولة الطرف تؤيد قضيتهم و        

  .لالتفاقية يف حقهم

  أصحاب الشكوىاملقدمة من ضافية اإلرسالة ال    
، يدعي أصحاب الشكوى    ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦يف رسالة إضافية مؤرخة       ١-٦

فـرغم  .  عليهم رغم حدوث تغيريات سياسية      شديداً أن الوضع يف مصر ال يزال يشكل خطراً       
 وحكومته على التخلي عن السلطة، ال تزال السلطة العسكرية ومباحـث            الرئيس مبارك إجبار  

باستجواب أصحاب  تقوم  ومبا أن الشرطة العسكرية     . أمن الدولة على ما كانت عليه قبل الثورة       
ويضيفون . الشكوى وتعذيبهم، فمن غري املستبعد أن يتعرضوا ملعاملة مماثلة إذا عادوا إىل مصر            

باجلماعـات اإلسـالمية    على صـلة     أن صاحب الشكوى األول      أن السلطات املصرية تعترب   
  . ولذلك فقد يكون هو وأسرته حمط اهتمام السلطات املصرية حىت اآلن. اإلرهابية

وُيذَكِّر أصحاب الشكوى بأن صاحب الشكوى األول هو من املدونني الناشـطني              ٢-٦
للقوات املسلحة املؤسـسات    وقد نبه اجمللس األعلى     . وقام بانتقاد النظام العسكري يف مصر     

وحكمـت حمكمـة    . اإلخبارية إىل أن انتقاد العسكر يف الصحف يشكل خمالفة للقـانون          
عسكرية على املدون مايكل نبيل بالسجن ثالث سنوات بتهمة سـب وقـذف القـوات               

اختبارات "وانتقد آخرون اجمللس األعلى يف تقارير صحفية تفيد بقيام األطباء بإجراء          . املسلحة
إحدى  الشرطة العسكرية يف     اشتبكتوقد  . للنساء احملتجزات يف السجون العسكرية    " ريةالعذ

__________ 

 Research Response prepared by the؛ وHuman Rights Watch, World Report 2009 الرجوع إىل ميكن  )ح(

Research and Information Services Section of the Refugee Review Tribunal (Australia) on the 

attitude of the Egyptian authorities towards the Muslim Brotherhood, dated 30 June 2009 ؛ ومنظمة
؛ والفدرالية الدولية حلقوق اإلنـسان،      )٢٠٠٧لندن،   (انتهاكات منهجية باسم األمن   : مصرالعفو الدولية،   

جيب اإلفراج  "؛ ومرصد حقوق اإلنسان،     )٢٠١٠ (مكافحة اإلرهاب يف إطار حالة طوارئ ال تنتهي       : مصر
 U.S. Department of؛ و٢٠١٠فربايـر  / شباط١٠، "عن أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني احملتجزين تعسفاً

State, 2009 Country Report on Human Rights Practices – Egypt, (Bureau of Democracy, Human 

Rights and Labour, 2010.( 
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 .) ط( واعتقال املئات  ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨مع احملتجني مما أدى إىل سقوط قتيل يف         املناسبات  
وعليه، يدفع أصحاب الشكوى بأن تعرض صاحب الشكوى األول ملعاملة مماثلة يف حـال              

  . ميكن استبعادهإىل مصر أمٌر العودته 
ويف اخلتام، شدد أصحاب الشكوى على أن ابن عم صاحب الشكوى األول خالد               ٣-٦
، وأن هذه احلقيقة وحدها كفيلة      ١٩٨٢سالمبويل، قد أدين بقتل الرئيس السادات يف عام         اإل

 لدى اجليش ومباحـث أمـن    فيه طيلة حياته ومعروفاًجبعل صاحب الشكوى األول مشتبهاً  
  .ا، فسيكون حمط اهتمام هاتني املؤسستني مىت دخل مصرولذ. الدولة

  الدولة الطرفاملقدمة من  اإلضافيةرسالة ال    
كما فعل  ، تشري الدولة الطرف،     ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣ مؤرخة   إضافيةيف رسالة     ١-٧

 لكنها قالت إنـه   . ٢٠١١خالل عام   يف مصر   طورات كبرية   حدوث ت أصحاب الشكوى، إىل    
  .هذه القضيةإزاء  املوقف اً يفأن تعترب أن الوضع العام يف مصر يستدعي تغيريميكنها  ال
، رد طلب   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٣وتضيف الدولة الطرف أن جملس اهلجرة قرر، يف           ٢-٧

 ١٢ من الفصل    ١٩ و ١٨ باملادتني   مقدم من أصحاب الشكوى إلعادة النظر يف قضيتهم عمالً        
 حتول دون   عوائقودفع أصحاب الشكوى بوجود     . ) ي()انونالق(من قانون األجانب السويدي     

إنفاذ األوامر الصادرة بطردهم يف ضوء مجلة أمورٍ منها حدوث تدهور كبري يف الوضع السائد               
كمـا  . لكن اجمللس رأى أن الوضع العام يف حد ذاته ال حيول دون إنفاذ أوامر الطرد              . يف مصر 

دوره من تقييمات فردية بـشأن إمكانيـة عـودة          ينشأ عنه إجراء تغيري كبري فيما سبق ص        ال
غـري  شروط املوافقة على إعادة النظر يف قضيتهم        تكون  وعليه،  . أصحاب الشكوى إىل مصر   

 تـشرين   ٧ويف  . باملعىن املقـصود يف القـانون     " ظروف جديدة " يف ظل عدم توافر      مستوفاة
 يفحاب الـشكوى    ، رفضت حمكمة شؤون اهلجرة الطعن الذي قدمه أص        ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  .ملنطقي الذي قدمه اجمللسإىل التعليل اأساساً قرار جملس اهلجرة، واستندت يف ذلك 
، تشري الدولة الطرف إىل أن هناك قضية منفصلة معروضة على جملـس             النهايةويف    ٣-٧

إنفاذ األمر الصادر بطرد اليت حتول دون     عوائقال، بشأن   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤اهلجرة منذ   
  . ع.م .أ .م .ي

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
 على جلنة مناهـضة التعـذيب أن   يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-٨

 اللجنة،  حتققتوقد  .  من االتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال      تبت في 
__________ 

 .Congressional Research Service, 17 June 2011وع إىل  الرجميكن  )ط(
 .٣انظر احلاشية   )ي(
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مل تبحـث   نفـسها    من االتفاقية، من أن املـسألة        ٢٢من املادة   ) أ(٥ما تقتضيه الفقرة    حسب
  .جيري حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية وال
 من االتفاقية، ال تنظـر يف أيـة         ٢٢من املادة   ) أ(٥ للفقرة   وُتذَكِّر اللجنة بأهنا وفقاً     ٢-٨

. مل تتحقق من استنفاده جلميع سبل االنتصاف احملليـة املتاحـة  بالغات يتقدم هبا أي فرد ما  
وتشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف يف احلالة قيد النظر، أقرت بـأن أصـحاب الـشكوى                 

  . سبل االنتصاف احمللية املتاحةاستنفدوا مجيع
وتالحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى قد تذرعوا بانتهاك حقوقهم املكفولة مبوجب             ٣-٨
. تدعم هـذا االدعـاء    أدلة   من االتفاقية دون أن يقدموا مع ذلك، أي حجج أو            ١٦ة  املاد

. وختلص بناء على ذلك إىل أن هذا االدعاء مل يدعم باألدلة املطلوبـة ألغـراض املقبوليـة                
  .وبالتايل، فإن هذا اجلزء من البالغ غري مقبول

املقبولية وتعترب الـبالغ    ، ختلص اللجنة إىل عدم وجود عوائق أخرى أمام          وبناء عليه   ٤-٨
وأصحاب الشكوى قدم مالحظات بـشأن      الطرف   من الدولة    وبالنظر إىل أن كالً   . مقبوالً

  .يف حبث األسس املوضوعيةمباشرة األسس املوضوعية للبالغ، تشرع اللجنة 

  النظر يف األسس املوضوعية    
ذا الـبالغ يف ضـوء    نظرت اللجنة يف ه  ، من االتفاقية  ٢٢ من املادة    ٤ للفقرة   وفقاً  ١-٩

  .هلا األطراف املعنيةاليت أتاحتها مجيع املعلومات 
وتتمثل املسألة املعروضة على اللجنة فيما إذا كان طرد أصحاب الشكوى إىل مصر               ٢-٩

شـخص  طـرد أي     من االتفاقية بعـدم      ٣ اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة       ميثل انتهاكاً 
دعو إىل االعتقـاد بأنـه      حقيقية ت أسباب  توافرت لديها   إذا   إىل دولة أخرى     )رده(ته  إعاد أو

  . سيتعرض خلطر التعذيب
وتالحظ اللجنة ما ذكره أصحاب الشكوى عن ضرورة معاملتهم كأسرة، مبعىن أنه              ٣-٩

إذا كانت هناك أسباب كافية ملنح صاحب الشكوى األول اللجوء، فينبغي أن حيصل عليـه               
 خطـر التعـرض     ، يف االدعاء بأنه يواجه شخـصياً      والً، وتقرر أن تنظر أ    أفراد أسرته أيضاً  

 إىل مصر بسبب نشاطه السياسي يف املاضي وعالقة القرىب اليت تربطه            للتعذيب إذا أعيد قسراً   
 أن تقدر ما إذا كانت هنـاك      هلذه الغاية، يتعني على اللجنة      حتقيقاً  و. بقاتل الرئيس السادات  

 خلطر التعذيب لدى عودته إىل ون شخصياً معرضاًالعتقاد بأنه سيكإىل اتدعو  حقيقية  أسباب  
 اللجنة مجيع االعتبـارات ذات      أن تراعي ويف معرض تقييم هذا اخلطر، جيب       . بلده األصلي 

 من االتفاقية، مبا يف ذلك وجـود منـط ثابـت مـن              ٣ من املادة    ٢الصلة، عمالً بالفقرة    
 بيد أن اللجنة ُتـذكّر بـأن        . أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان      الفادحةاالنتهاكات  

اً متوقعـاً   اهلدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد املعين سيواجه شخصياً خطـر              
وجود منط ثابت من    ويستتبع ذلك أن    . د إليه االتعرض للتعذيب يف البلد الذي سيع     ب وحقيقياً
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 ال يشكل يف حد ذاته االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما         
البلـد؛  هـذا   لتعذيب عند عودته إىل     اطر  سيتعرض خل سبباً كافياً الستنتاج أن شخصاً بعينه       

ويف . هذا اخلطـر  سيواجه شخصياً   تبني أن الفرد املعين     إضافية  أسباب  وجيب أن تكون هناك     
 أن عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة حلقـوق اإلنـسان ال يعـين             فإن  ،  املقابل

  . للتعذيب يف ظل الظروف احملددة اخلاصة بهلن يتعرض الشخص 
، الذي يقضي بـأن     ٣املتعلق باملادة   ) ١٩٩٦(١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم         ٤-٩

 وبينمـا .  إىل أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الـشك        ُيقيَّم خطر التعرض للتعذيب استناداً    
 تذكِّر اللجنة بأن عبء ،) ك( الختبار مدى احتمال وقوعهموافقاًكون هذا اخلطر  يأن   يتحتم ال

اإلثبات يقع عموما، على صاحب الشكوى الذي يتعني عليه تقدمي حجج ميكن الدفاع عنها              
وتشري اللجنة عالوة على ذلـك، إىل       . ) ل("متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  "تثبت أنه يواجه خطراً     

توصلت إليهـا   الوقائعية اليت   لالستنتاجات  ناً كبرياً   وز "تقيم،  ١ لتعليقها العام رقم     أهنا، وفقاً 
، االسـتنتاجات  لكنها يف الوقت نفسه، غري ملزمة بالتقيد هبذه ) م(أجهزة الدولة الطرف املعنية  

 من االتفاقية، بصالحية تقدير الوقائع حبرية يف        ٢٢ من املادة    ٤ تتمتع، مبوجب الفقرة     إهنابل  
  ". طة بكل قضيةضوء جمموعة الظروف الكاملة احملي

زال  وتالحظ اللجنة يف هذه القضية أن الدولة الطرف أقرت بأن الوضع يف مصر ما               ٥-٩
يتطلب بذل املزيد من اجلهود فيما خيص معاملة املوقوفني واحملتجزين وممارسة التعـذيب يف              

ومع ذلك، وبينما مل تقلل الدولة الطرف من شأن    . خمافر الشرطة، ووضعت ذلك يف اعتبارها     
 اليت قد يكون اإلعراب عنها مشروعا فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف مصر،              دواعي القلق 

 يف مصر عنـدما كانـت       دفعت بأنه ال ميكن القول إن طبيعة الوضع الذي كان سائداً          فقد  
 محايـة   السلطات الوطنية تنظر يف قضية صاحب الشكوى األول كانت تستدعي عمومـاً           

  . ملتمسي اللجوء من مصر
وفيما يتعلق مبوقف الدولة الطرف بشأن تقييم خطر التعـرض للتعـذيب الـذي                ٦-٩

صاحب الشكوى األول، تشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف أقرت بأنه ال يبـدو  سيتعرض له   
مستبعدا أن يكون مثار اهتمام السلطات املصرية حىت اآلن، بسبب صلة القرابة اليت تربطـه               

. لرئيس السادات على الرغم من مرور زمن طويل على األحداث         بالشخص املدان جبرمية قتل ا    
، نشاطاته على اإلنترنت يف السويد،      وعالوة على ذلك، ينبغي أن تراعى يف هذا السياق أيضاً         

__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة      من االتفاقية،    ٣بشأن تنفيذ املادة    ) ١٩٩٦(١تعليق اللجنة العام رقم       )ك(
 .٦، املرفق التاسع، الفقرة )Corr.1، وA/53/44 (٤٤الثالثة واخلمسون، امللحق رقم 

 تـشرين  ١٤، اآلراء املعتمـدة يف     ضد هولنـدا   .ر .أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢ البالغ رقم    انظر أيضاً . املرجع نفسه   )ل(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

 / أيـار  ٦، القرار املعتمد يف     ضد سويسرا . س. ن،  ٣٥٦/٢٠٠٨انظر، ضمن بالغات أخرى، البالغ رقم         )م(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠١٠مايو 
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، أقـرت   وأخرياً. احلقيقيون قد أدينوا وعوقبوا   قتلة الرئيس السادات    ما إذا كان    وتشكيكه في 
. باقي أفراد األسرة أمر ال ميكن استبعاده أيـضاً بصرية  الدولة الطرف بأن اهتمام السلطات امل     

وأشارت بوجه خاص، إىل أن صاحبة الشكوى الثانية تعرضت على حد زعمها، ملعاملة فظة              
 مـن  من قبل مباحث أمن الدولة املصرية، وأن صاحب الشكوى الثالث زعـم أن ضـباطاً      

ليه، فإن احتمال تعرضه ملعاملة مماثلة   وع.  أثناء احتجازه يف مصر    الشرطة قاموا باغتصابه مراراً   
  .إذا عاد إىل مصر ال ميكن استبعاده متاماً

وتقر اللجنة بأن الدولة الطرف، بالنظر إىل ماضي صاحب الشكوى األول وطبيعـة         ٧-٩
ادعاءات أصحاب الشكوى اآلخرين، تترك للجنة تقدير ما إذا كان تنفيذ أوامر طردهم ميثل              

 ضوء إقرار الدولة الطرف بوجود احتمال ألن يثري أصحاب الشكوى           ويف.  لالتفاقية انتهاكاً
األول والثاين والثالث اهتمام السلطات املصرية، إىل جانب ماضي صاحب الـشكوى األول          
وطبيعة ادعاءاته، ختلص اللجنة إىل أن أصحاب الشكوى األول والثاين والثالث أثبتوا أهنـم              

أعيدوا إىل مصر   ما  تعرض للتعذيب إذا    بال  وشخصياً اً وحقيقي  متوقعاً يواجهون خطراً كانوا س 
  . وقت تقدمي البالغ

 ٣وتالحظ اللجنة كذلك، أن الدولة الطرف أقرت، يف رسالتها اإلضافية املؤرخـة               ٨-٩
      ، بأنه على الرغم من حدوث تطورات كبرية يف مـصر خـالل            ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 

وعليه، . عي تغيري موقفها، فيما يتعلق هبذه القضية      ، فإن هذه التطورات ال تستد     ٢٠١١عام  
 أن أصحاب الشكوى األول والثاين والثالث أثبتوا وجود خطـر متوقـع             إىلختلص اللجنة   

  .إىل مصراآلن أعيدوا ما تعرض للتعذيب إذا بالوحقيقي وشخصي 
  مـن اتفاقيـة    ٢٢ من املادة    ٧ الفقرة   ، إذ تعمل مبوجب    جلنة مناهضة التعذيب   وإن  -١٠

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ختلص     
 إىل بلـدهم  . ع.م .أ .م .دوأ.  ع.م .أ .م .، ون. ع.م .أ .إىل أن إنفاذ قـرار ترحيـل م   
  . من االتفاقية٣األصلي يشكل انتهاكاً للمادة 

القانونية السن دون  ما األربعة، الذين كانوا     وأبنائه.  ع .م .أ .ومبا أن قضايا زوجة م      -١١
عندما قدمت األسرة طلب اللجوء يف السويد، ترتبط بقضيته، فإن اللجنة ال ترى ضـرورة               

  .للنظر يف كل قضية من هذه القضايا على حدة
اللجنـة الدولـة    تدعو   من النظام الداخلي للجنة      ١١٨ من املادة    ٥وعمالً بالفقرة     -١٢

 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بـاخلطوات الـيت           ٩٠غها، يف غضون    الطرف على أن تبل   
  .اختذهتا استجابة للمالحظات اآلنفة الذكر
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  ضد سويسرا. ت. إ: ٣٩٣/٢٠٠٩البالغ رقم     
  )احملامي، طارق حسن اميثله(. ت. إ      :املقدم من

  الشكوى ةصاحب  :الشخص املدعى أنه ضحية
  سويسرا      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل( ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧    :دمي البالغتاريخ تق
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠١٢مايو / أيار٢٣ يف وقد اجتمعت  
، الذي قدمه إىل جلنة مناهـضة       ٣٩٣/٢٠٠٩لبالغ رقم   من النظر يف ا   وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب   ٢٢مبوجب املادة . ت. التعذيب السيد طارق حسن باسم إ     
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

ى، وحماميها  مجيع املعلومات اليت أتاحتها هلا صاحبة الشكو      وقد وضعت يف اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
ت، وهي مواطنة إثيوبية من     .  هي إ  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٧صاحبة الشكوى املؤرخة      ١-١

وتدعي أن ترحيلها إىل إثيوبيا سيشكل انتهاكاً من قبـل          . ١٩٦٣أغسطس  / أب ٣٠مواليد  
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية            ٣ويسرا للمادة   س

  . وميثل صاحبة الشكوى احملامي طارق حسن. أو الالإنسانية أو املهينة
)  سابقاً ١٠٨املادة   (١١٤طلبت اللجنة مبوجب املادة     ،  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣١ويف    ٢-١

، إىل الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة الشكوى إىل         )CAT/C/3/Rev.5(من نظامها الداخلي    
، أكدت الدولة الطـرف     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣ويف  . إثيوبيا يف أثناء نظر اللجنة يف بالغها      

  . امتثاهلا لطلب اللجنة اختاذ التدابري املؤقتة

  الشكوى الوقائع كما عرضتها صاحبة     
 اليت يعـيش معظـم أفرادهـا يف         تنتمي صاحبة الشكوى إىل أقلية األماهرة العرقية        ١-٢

وقد غادرت وطنها ألسباب سياسية ووصـلت إىل سويـسرا          . اإلثيوبية الوسطى  املرتفعات
  .  حيث قدمت طلب جلوء٢٠٠٣يوليه / متوز٣١ يف
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طلب جلوئها وأمر   رفض املكتب االحتادي للهجرة     ،  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٤ويف    ٢-٢
احملكمة اإلدارية االحتادية استئنافها    رفضت  ،  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٩ويف  . مبغادرهتا سويسرا 

أساس أنه مل يثبت أن نشاطها السياسي يف سويسرا قد أظهرها إىل حد يلفـت انتبـاه                  على
  . السلطات اإلثيوبية

ويف أثناء إقامة صاحبة الشكوى يف سويسرا، واصلت عملها الـسياسي يف إطـار                ٣-٢
الشتات املعروف باسم   يم السياسي ملعارضة    وأصبحت عضواً نشطاً يف التنظ    . الشتات اإلثيويب 

 وقد يف سويسرا،) حزب التحالف" (KINIJIT"حزب التحالف من أجل الوحدة والدميقراطية 
وتشري صاحبة الـشكوى، إىل أن      . السياسية شاركت يف العديد من املظاهرات والتجمعات     

ا، يواجه احلـزب    ويف إثيوبي . حزب التحالف هو واحد من أهم حركات املعارضة اإلثيوبية        
. القمع السياسي الذي متارسه احلكومة بانتظام وال يزال أعـضاؤه يتعرضـون لالضـطهاد             

وتضرب صاحبة الشكوى مثالً بقضية بريتوكان ميديكسا، وهي رئيسة احلزب الـيت ألقـى         
قلـب النظـام     وأدينت بتهمة حماولـة      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨القبض عليها يف    

 قبل إلقاء القبض عليهـا      ميديكسا،وكانت السيدة   . ها بالسجن املؤبد  الدستوري فحكم علي  
بزيارة الفرع السويسري حلزب التحالف يف جنيف وقابلتها صـاحبة  بشهر تقريباً، قد قامت   

  . الشكوى شخصياً آنذاك وساعدهتا على تنظيم اجتماعاهتا
كـة  وظلت صاحبة الشكوى لسنوات عديدة، تساعد يف تنظـيم جتمعـات للحر             ٤-٢

 ضمن   يف وسائط اإلعالم   وقد ظهرت صور عديدة هلا    . السياسية اليت تنتمي إليها يف سويسرا     
وانضمت صاحبة الشكوى، إىل جانب نشاطها مع حـزب     . احلشود املشاركة يف املظاهرات   

وهي مجاعة هامة ومنتدى للشتات اإلثيويب، تنظم        .التحالف، إىل مجعية اإلثيوبيني يف سويسرا     
وكان هلا . ٢٠٠٤وصاحبة الشكوى عضو يف اللجنة التنفيذية منذ      . ة وسياسية مناسبات ثقافي 

كذلك حضور يف برنامج إذاعي إثيويب بثته حمطة إذاعية حملية سويسرية حيث كانت تتحدث              
  .باللغة األمهرية مع مواطنيها

 ثانيـاً   شكوى طلب جلـوء    صاحبة ال  قدمت ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥ويف    ٥-٢
وأحال املكتب االحتادي للهجرة طلبها إىل      .  أنشطتها السياسية األخرية يف سويسرا     استناداً إىل 

 ١٢ورفـضت احملكمـة طلبـها يف        . احملكمة اإلدارية االحتادية اليت اعتربته طلب إعادة نظر       
خلطر حقيقي يف    تعرض صاحبة الشكوى  لعدم توافر أدلة كافية تثبت       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

  . بتـرحيلها ، وأصدرت أمراًحال عودهتا إىل إثيوبيا

  الشكوى    
ترحيلها قسراً من سويسرا إىل إثيوبيا يـشكل انتـهاكاً          الشكوى أن   صاحبة  تدعي    ١-٣

 من االتفاقية ألهنا قد تتعرض للتوقيف والتعذيب نتيجة ألنـشطتها الـسياسية يف              ٣للمادة  
األسس ى نظرها يف    وتشدد صاحبة الشكوى على أن احملكمة اإلدارية االحتادية، لد        . سويسرا

 حزب التحالف، أقرت    لطلبات اللجوء السابقة املقدمة من اإلثيوبيني النشطني يف       املوضوعية  
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بأن سلطات األمن اإلثيوبية تراقب أنشطة اإلثيوبيني يف املنفى وتسجلها يف قاعـدة بيانـات               
بأن هنـاك    االحتادية أنه يف قضية مماثلة، أقرت احملكمة        صاحبة الشكوى وتضيف  . إلكترونية

هوية اإلثيوبيني املقيمني باخلارج الذين      على   ) أ(احتماالً كبرياً يف أن تتعرف السلطات اإلثيوبية      
  .التحالف أو يتعاطفون معه فحسبينشطون يف حزب 

. وتؤكد صاحبة الشكوى أن أنشطتها تتعدى بكثري أنشطة أي متعـاطف سـليب              ٢-٣
بات السياسية فحسب، بل تنشر مقاالت انتقادية       وبالفعل، فإهنا ال تكتفي باملشاركة يف املناس      

وهلـا  . على شبكة اإلنترنت، وقد أصبحت صوتاً مسموعاً يف أوساط الـشتات اإلثيـويب            
. اتصاالت مع زعماء املعارضة املهمني كما يشري إىل ذلك اجتماعها مع السيدة ميديكـسا             

  .  لقوات األمن اإلثيوبيةوتدعي أن هذا احلضور جيعلها حتظى باهتمام كبري وجيعل منها هدفاً
وتؤكد صاحبة الشكوى أن احملكمة اإلدارية السويسرية مل تبحث بالتفصيل مـا إذا               ٣-٣

وتؤكد . كان نشاطها السياسي سيؤدي إىل تعرضها للتعذيب يف حالة إعادهتا قسراً إىل إثيوبيا       
ء املعارضـة، وأن    أيضاً أن إثيوبيا معروفة بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها حبق زعما          

. ) ب(يف الشتات هناك تقارير موثوقاً هبا تؤكد أن السلطات اإلثيوبية تراقب أنشطة اإلثيوبيني            
وهبذا، تدعي صاحبة الشكوى أهنا ستكون معرضة خلطر حقيقي بـالتوقيف والتعـذيب إذا                 

  . ما أعيدت إىل إثيوبيا
ثيوبية جهودها لقمع التنظيم ووفقاً ملنظمات حقوق اإلنسان، فقد كثفت احلكومة اإل  ٤-٣

ويناقش الربملان اإلثيويب حالياً مشروع إعالن جديد ملكافحة اإلرهاب         . ) ج(السياسي املعارض 
هبدف قمع مجيع أوجه املعارضة يف البلد وهو مشروع يعترب األنشطة السياسية، مبـا فيهـا                

القـانون سـيجيز    وتقول صاحبة الشكوى إن مشروع      . املظاهرات السلمية، أعماال إرهابية   
 وعقوبة اإلعدام على جرائم مثل إحلاق الضرر باملمتلكـات  عقوبة السجن ملدة طويلةكذلك  

. ةيديولوجيإأو تعطيل أي خدمة من اخلدمات العامة لغرض خدمة قضية سياسية أو دينية أو               
وتفيد أيضاً بأنه يكفي أن يهدد شخص ما بارتكاب جرمية من هذا القبيل حملاكمتـه علـى                 

وحتتج صاحبة الشكوى بأهنا ختشى أن تتعرض لالضـطهاد بـسبب خلفيتـها             . إرهايب أنه
البارز يف حزب االئتالف وتدعي أهنا ستكون معرضة خلطر التعـذيب إذا            السياسية ودورها   
  .عادت إىل إثيوبيا

  واألسس املوضوعيةمالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية     
 قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن املقبولية       ،٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٧يف    ١-٤

 من االتفاقية، حيظـر علـى       ٣وتفيد الدولة الطرف بأنه، وفقاً للمادة       . واألسس املوضوعية 
__________ 

 .٢٠٠٩فرباير / شباط١٢ غري املنشور املؤرخ E-368/2009ية االحتادية يف سويسرا، احلكم احملكمة اإلدار  )أ (
 .، إثيوبيا٢٠٠٩تقرير منظمة العفو الدولية   )ب (
 .Human Rights Watch, “An analysis of Ethiopia’s draft anti-terrorism law,” updated 30 June 2009  )ج (
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الدول األطراف أن تطرد شخصاً أو تعيده أو تسلمه إىل دولة أخرى إذا تـوافرت لـديها                  
ولكي تبت السلطات املختصة . بأسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذي

يف وجود هذه األسباب، جيب عليها مراعاة مجيع االعتبارات ذات الصلة مبا يف ذلك، عنـد                
االقتضاء، وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الـصارخة أو اجلماعيـة حلقـوق               

 يكفي يف  بيد أن وجود انتهاكات فادحة أو صارخة أو مجاعية حلقوق اإلنسان ال           . ) د(اإلنسان
حد ذاته كأساس الستنتاج احتمال تعرض فرد ما للتعذيب بعد عودته إىل بلده األصلي، بل               
جيب أن تتوافر أسباب إضافية كي يكون احتمال التعرض للتعذيب، وفقاً للمعىن املقصود من              

  ".متوقعا وحقيقيا وشخصيا"، ٣املادة 
ـ        وخبصوص احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف إثيوبيا        ٢-٤ أن ، تـدفع الدولـة الطـرف ب

 يف إثيوبيا، عززت متثيل     ٢٠٠٥أغسطس  / وآب ٢٠٠٥مايو  /االنتخابات اليت أجريت يف أيار    
وتقر بأنه على الرغم من اعتراف الدستور اإلثيـويب حبقـوق           . أحزاب املعارضة يف الربملان   

اإلنسان صراحة، توجد حاالت عديدة للتوقيف واالحتجاز التعـسفيني وخباصـة توقيـف             
غري أن جمرد   . واحتجاز أعضاء أحزاب املعارضة، كما تقر بعدم وجود جهاز قضائي مستقل          

العضوية يف حزب سياسي معارض، أو تأييده، ال يؤدي يف حد ذاتـه إىل خطـر التعـرض             
واألمر خيتلف بالنسبة لشخص يشغل مركزاً بـارزاً يف حـزب مـن أحـزاب            . لالضطهاد
(املعارضة

 ه

ذكورة أعاله، اعتمدت سلطات اللجـوء السويـسرية        ويف ضوء املعلومات امل   . )ه
الـذين تـشتبه    ويعد األشـخاص    . املختصة هنجاً متبايناً لتحديد خطر التعرض لالضطهاد      

جبهة حترير األورومو أو جبهة حترير األوغادين الوطنيـة          يف انتمائهم إىل     السلطات اإلثيوبية 
مثل التحالف  مجاعات معارضة أخرى     لألشخاص املنتمني إىل  بالنسبة  و. عرضة خلطر االضطهاد  

 على أساس كل حالة على حـدة  من أجل الوحدة والدميقراطية، يقّيم خطر التعرض لالضطهاد         
 لإلثيوبيني يف املنفـى، تـدفع       وفيما يتعلق مبراقبة األنشطة السياسية    . وفقاً للمعايري املبينة أعاله   

البعثات الدبلوماسية والقنصلية اإلثيوبيـة   الدولة الطرف بأنه وفقاً للمعلومات املتاحة لديها، فإن  
اليت متكنها من املراقبة املنهجية لألنشطة الـسياسية         املوارد اهليكلية    ال متلك موارد املوظفني وال    

 البـارزين أو /النشطني وومع ذلك، فإن أفراد املعارضة . اليت ميارسها أفراد املعارضة يف سويسرا 
قوم حبمالت تدعو إىل استخدام العنف معرضون خلطـر         وكذلك النشطني يف املنظمات اليت ت     

  .  وبالتايل اضطهادهم يف حالة عودهتم إىل إثيوبياحتديد هوياهتم وتسجيلهم،
أهنـا تعرضـت للتعـذيب      وتوضح الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى مل تـدع            ٣-٤
استنتاجات الدولة الطرف ب  ولذا، تذكر   . التوقيف أو االحتجاز من قبل السلطات اإلثيوبية       أو

، واستنتاجات احملكمة اإلدارية االحتادية     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢يف  املكتب االحتادي للهجرة    
__________ 

ضـد  . ن. ، ك ٩٤/١٩٩٧والـبالغني رقـم     ) ١٩٩٦(١ام رقم   تشري الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة الع        )د (
 .٥-٦ و٣-٦، الفقرتان ضد سويسرا. أ. ي. ج، ١٠٠/١٩٩٧ ، ورقم٢-١٠، الفقرة سويسرا

 ",United Kingdom Border Agency, “Operational Guidance Note: Ethiopiaتشري الدولة الطـرف إىل   )ه(

issued March 2009, para. 3.7.9". 
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 اليت قضت بأن ادعاءات صاحبة الشكوى املتعلقة بتوقيفهـا يف           ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٩يف  
وتوضح أيضاً أن صاحبة الشكوى اليت تدعي أهنا كانت تتعرض          . إثيوبيا تفتقر إىل املصداقية   

  . صاحلةخروجاد بسبب أنشطتها السياسية يف إثيوبيا قد غادرت البلد بتأشرية لالضطه
وفيما يتعلق بأنشطة صاحبة الشكوى السياسية يف وطنها، تلخص الدولة الطـرف              ٤-٤

استنتاجات السلطات احمللية اليت حبثت قضية صاحبة الشكوى بالتفـصيل وخلـصت إىل أن        
وقدمت صاحبة الـشكوى،    .  يفتقر إىل املصداقية   ادعاءها خبصوص ممارستها ألنشطة سياسية    

دعماً الدعائها أمام السلطات احمللية، ثالثة استدعاءات ووثيقة من الشرطة االحتادية اعُتـربت     
مجيعها غري سليمة من حيث التوقيعات والطوابع والسلطات املفترض أهنـا املـسؤولة عـن               

 بـشأن مـسائل هامـة يف        وعالوة على ذلك، ناقضت صاحبة الشكوى نفسها      . إصدارها
  .اإلجراءات احمللية

وتوضح الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تدعي أهنا تنتمي إىل مجعية اإلثيوبيني يف               ٥-٤
سويسرا وأهنا كانت تتوىل تنظيم عدد من األنشطة السياسية، مبا فيها املظاهرات، بـصفتها              

اإلثيوبيني يف سويـسرا منظمـة      وحتتج الدولة الطرف بأن مجعية      . عضواً يف اللجنة التنفيذية   
حمايدة سياسياً، وفقاً للسجل التجاري، وبأن صاحبة الشكوى غري مسجلة كعضو يف اللجنة             

وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة الشكوى قد قدمت رسالة تأكيد من رئيس    . التنفيذية
هـا مـع    جملس فروع دعم حزب التحالف يف أوروبا وأفريقيا وأستراليا، وصورة تظهـر في            

وحتتج الدولة الطرف بأنه حبسب ما ورد يف تلك الرسالة، اقتصر نشاط            . بريتوكان ميديكسا 
وتذكر أنه ليس من بـني      . صاحبة الشكوى على اإلعداد لزيارة وفد من احلزب إىل سويسرا         

الوثائق اليت قدمتها صاحبة الشكوى ما يثبت أن مشاركتها السياسية تتجـاوز اخلـروج يف               
وتضيف الدولة  .  نشاط ميارسه غالبية اإلثيوبيني النشطني سياسياً يف سويسرا        مظاهرات، وهو 

الطرف أن السلطات اإلثيوبية تركز اهتمامها، يف ظل مواردها احملدودة، علـى األشـخاص              
أو الذين يشغلون وظيفة معينـة أو ميارسـون         " السلوك االعتيادي "الذين تتجاوز أنشطتهم    

وقضية بريتوكان ميديكسا مثال . شكلوا خطراً على النظام القائمنشاطاً معيناً حبيث ميكن أن ي
غري أن صاحبة الشكوى مل تكن متلك هذه الصفات السياسية عند وصـوهلا إىل              . على ذلك 

وتؤكد . سويسرا، وترى الدولة الطرف أنه من املعقول استبعاد اكتساهبا هذه الصفات الحقاً           
حبة الشكوى ال تثبت قيامها بأي نشاط يف سويسرا         الدولة الطرف أن الوثائق اليت قدمتها صا      
وتدعي صاحبة الشكوى أهنا شاركت يف أربـع        . من شأنه أن يثري انتباه السلطات اإلثيوبية      

 وأربعة جتمعات عقدها حزب التحالف يف     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥مظاهرات يف الفترة ما بني عامي       
التعرف عليها يف صور أو     وكون صاحبة الشكوى قد مت      . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧الفترة ما بني عامي     

. شرائط فيديو للمشاركني يف املظاهرات ال يكفي إلثبات تعرضها خلطر االضطهاد إذا عـادت  
وتؤكد الدولة الطرف أن مظاهرات سياسية عديدة تنظَّم يف سويسرا وأن الصور وتـسجيالت              

ائط اإلعـالم   الفيديو، اليت يظهر فيها أحياناً املئات من األشخاص، تتاح للعموم عن طريق وس            
ذات الصلة وأنه من املستبعد أن تكون السلطات اإلثيوبية قادرة على حتديد هوية كل شخص،               

  .أو حىت أن تكون على علم بانتماء صاحبة الشكوى إىل املنظمة املذكورة أعاله
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وحتتج الدولة الطرف كذلك بأن ادعاء صاحبة الشكوى بأهنا حتدثت باللغة األمهرية              ٦-٤
عة حملية سويسرية ملخاطبة مواطنيها ال يغري تقييم القضية الوارد أعاله، وخباصـة             يف حمطة إذا  

ألن حمطة اإلذاعة قد نفت ادعاء صاحبة الشكوى وذكرت أن نشاطها اقتصر على إرسـال               
  .مقالني إىل احملرر املسؤول

وتقول الدولة الطرف إنه ال يوجد دليل يثبت أن السلطات اإلثيوبية قـد أقامـت                 ٧-٤
وعليـه، فـإن    . ى جنائية ضد صاحبة الشكوى، أو أهنا قد اختذت تدابري أخرى ضدها           دعو

سلطات اهلجرة يف الدولة الطرف مل تعترب أن ادعاء صاحبة الشكوى بأن تولّيها وظيفـة يف                
وبعبـارة  . الشتات اإلثيويب يف سويسرا من شأنه أن يثري انتباه السلطات اإلثيوبية ادعاًء مقنعاً            

 صاحبة الشكوى أهنا ستتعرض خلطر سوء املعاملة بسبب أنشطتها السياسية           أخرى، مل تثبت  
  .يف سويسرا إذا عادت إىل إثيوبيا

ويف ضوء ما سبق، تدفع الدولة الطرف بأنه ال يوجد ما يشري إىل وجـود أسـباب                   ٨-٤
حقيقية تدعو إىل اخلوف من أن تؤدي عودة صاحبة الشكوى إىل إثيوبيا إىل تعرضـها خلطـر                 

 متوقع وحقيقي وشخصي، وتدعو جلنة مناهضة التعذيب إىل استنتاج أن إعادة صاحبة             تعذيب
  . من االتفاقية٣الشكوى إىل إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً اللتزامات سويسرا الدولية مبوجب املادة 

  تعليقات صاحبة الشكوى على مالحظات الدولة الطرف    
دعاءها األول وأكـدت أهنـا     ، كررت صاحبة الشكوى ا    ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦يف    -٥
. زالت تشارك يف العمل السياسي وأهنا قد شاركت يف العديد من أنشطة حزب التحـالف               ما

حركة (وأشارت بصفة خاصة إىل أهنا شاركت يف اجتماع حلركة العدالة واحلرية والدميقراطية             
ا مؤسس احلركة وميكن مشاهدهتا يف الصور الفوتوغرافية مع بريهانو نيغ" GINBOT 7) "العدالة
 اجلديـد ملكافحـة     تنتقد فيه التـشريع   " WARKA"ونشرت كذلك مقاالً يف منتدى      . الشهري

وكررت صاحبة الشكوى أهنا عضو نشط للغاية يف احلركة املنشقة لإلثيـوبيني يف            . اإلرهاب
ونظمت اجتماعات عديدة وشاركت    . سويسرا وأهنا قابلت بريتوكان ميديكسا قبل توقيفها      

ري من املظاهرات، كما نشرت عدة مقاالت على اإلنترنت تعرض فيها وجهـات            يف عدد كب  
وتالحظ صاحبة الشكوى، استناداً إىل تقييم منظمة مرصد حقوق اإلنسان          . نظرها السياسية 

غري احلكومية، أن السلطات اإلثيوبية قد زادت مراقبتها للمعارضني السياسيني، مبا يف ذلـك              
ك فهي تصر على أهنا ستواجه خطر تعذيب وشيكاً وحقيقيـاً           ولذل. ) و(على شبكة اإلنترنت  

  .وشخصياً إذا جرى ترحيلها إىل إثيوبيا

__________ 

 Human Rights Watch, “One hundred ways of putting pressure: Violations of freedom of expression  )و(

and association in Ethiopia,” March 2010. 
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  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاءات ترد يف بالغ، يتعني على اللجنة أن تبت فيمـا إذا كـان      ١-٦

وقد حتققت اللجنة، حـسبما تقـضيه       .  من االتفاقية  ٢٢املادة  البالغ مقبوالً أم ال مبوجب      
 من االتفاقية، من أن املسألة نفسها مل تبحث وال جيري حبثهـا يف              ٢٢من املادة   ) أ(٥ الفقرة

  .إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية
 من االتفاقية، ال تنظـر يف       ٢٢من املادة   ) ب(٥وتذكر اللجنة بأهنا، مبقتضى الفقرة        ٢-٦

أي بالغ مقدم من فرد من األفراد ما مل تتحقق من أن ذلك الفرد قد استنفد مجيـع سـبل                    
وتالحظ اللجنة يف هذه القضية، أن الدولة الطرف تعتـرف بـأن            . االنتصاف احمللية املتاحة  

لجنة ال جتد أي    ومبا أن ال  . صاحبة الشكوى قد استنفدت مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة        
  .عراقيل أخرى أمام املقبولية، فهي تعلن أن البالغ مقبول

  النظر يف األسس املوضوعية    
 من االتفاقية، نظرت اللجنة يف هذا الـبالغ يف ضـوء       ٢٢ من املادة    ٤وفقاً للفقرة     ١-٧

  .مجيع املعلومات اليت أتاحتها هلا األطراف املعنية
اللجنة بتحديد ما إذا كان إبعاد صاحبة الشكوى إىل         وتتعلق املسألة املعروضة على       ٢-٧

 من االتفاقية بأن متتنع عن طرد       ٣إثيوبيا سيشكل انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة         
 إىل بلد آخر إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد            )رده(أي شخص أو إعادته     

ما إذا كانت هنـاك     ويتعني على اللجنة أن تقّيم      . دبأنه سيتعرض خلطر التعذيب يف ذلك البل      
أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً خلطر التعذيب عند         

ويتعني على اللجنة، عند تقييمها هلذا اخلطر، أن تراعي مجيع االعتبـارات            . عودهتا إىل إثيوبيا  
التفاقية، مبا يف ذلك وجود منـط ثابـت مـن       من ا  ٣ من املادة    ٢ذات الصلة، وفقاً للفقرة     

ومع ذلك، تذكر اللجنة بأن     . االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان       
اهلدف من هذا األمر هو حتديد ما إذا كان الفرد املعين سيواجه شخـصياً خطـراً متوقعـاً                  

  .وحقيقياً بالتعرض للتعذيب يف البلد الذي سيعود إليه
 من االتفاقيـة    ٣ بشأن تطبيق املادة     ) ز()١٩٩٦(١تذكّر اللجنة بتعلقها العام رقم      و  ٣-٧

. خطر التعذيب جيب أن يقيم على أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك           "الذي ورد فيه أن     
، ولكن  )٦الفقرة  " (ومع ذلك، ليس من الضروري إثبات أن هذا اخلطر مرجح وقوعه بشدة           

ويف هذا الصدد، خلصت اللجنة يف قرارات سـابقة إىل أن           . ماًينبغي أن يكون شخصياً وقائ    

__________ 

 .HRI/GEN/Rev.9انظر   )ز(
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وتذكّر اللجنـة بأهنـا، وفقـاً       . ) ح(خطر التعذيب جيب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً       
، تويل أمهية كبرية لتقرير الوقائع الذي جتريه أجهـزة الدولـة            ١ألحكام تعليقها العام رقم     

 ٢٢ من املـادة  ٤ تتقيد به بل متلك، مبقتضى الفقرة      الطرف املعنية، لكنها يف الوقت نفسه ال      
  .من االتفاقية، سلطة تقييم الوقائع حبرية، استناداً إىل جممل مالبسات كل قضية

وحتيط اللجنة علماً مبا عرضته صاحبة الشكوى بشأن مشاركتها يف أنشطة حـزب               ٤-٧
نة علماً أيـضاً بادعـاء      وحتيط اللج . التحالف يف سويسرا ويف مجعية اإلثيوبيني يف سويسرا       

صاحبة الشكوى أهنا ساعدت يف تنظيم اجتماعات لشخصية سياسية إثيوبية معارضة شهرية            
يف أثناء زيارهتا لسويسرا، وبأنه كان لديها حضور على شبكة اإلنترنت وأثناء املظاهرات ويف       

ت أو تعرضت   كما تالحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى مل تدع أهنا أوقف         . حمطة اإلذاعة احمللية  
لسوء املعاملة من السلطات اإلثيوبية، كما مل تدع أنه مت توجيه أي هتم إليها مبوجب قـانون                 

وحتيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة الشكوى       . مكافحة اإلرهاب أو أي قانون وطين آخر      
 يف  بأن السلطات اإلثيوبية تستعمل وسائل تكنولوجية متطورة ملراقبة املنـشقني اإلثيـوبيني           

اخلارج، لكنها تالحظ أن صاحبة الشكوى مل ُتدل بأي تفاصيل يف هذا الصدد ومل تقدم أي                
وترى اللجنة أن صاحبة الشكوى مل تقدم أدلة كافية بشأن ممارستها ألي . دليل لدعم ادعائها

نشاط سياسي من شأنه أن يثري انتباه السلطات اإلثيوبية، كما مل تقدم أي دليـل ملمـوس                 
لى أن السلطات يف وطنها تفتش عنها أو أهنا ستواجه شخـصياً خطـر التعـرض                لتربهن ع 

  .للتعذيب إذا ما عادت إىل إثيوبيا
وعليه، ختلص اللجنة إىل أن املعلومات اليت قدمتها صاحبة الشكوى، مبا يف ذلـك                ٥-٧

سرا، غري  أنشطتها السياسية غري الواضحة يف إثيوبيا وأنشطتها السياسية القليلة األمهية يف سوي           
. كافية إلثبات ادعائها بأهنا ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا ما عادت إىل إثيوبيا             

ويساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من تقارير عديدة عن انتهاكات حقوق اإلنـسان مبـا يف      
قيـة،   من االتفا  ٣، ولكنها تذكّر بأنه، ألغراض املادة       ) ط(ذلك اللجوء إىل التعذيب يف إثيوبيا     

جيب أن يواجه الفرد املعين خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب يف البلد الذي              
  .ويف ضوء ما تقدَّم ختلص اللجنة إىل أنه مل يثبت وجود هذا اخلطر. يعاد إليه

 مـن   ٧ويف ضوء ما تقدم، فإن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل مبوجب الفقـرة                -٨
 مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية               من اتفاقية  ٢٢ املادة
الالإنسانية أو املهينة، ختلص إىل أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحبة الشكوى إىل إثيوبيا               أو

  . من االتفاقية٣ال يشكل انتهاكاً للمادة 
__________ 

 تـشرين   ٢٣، القـرار املعتمـد يف       دادار ضد كنـدا   ،  ٢٥٨/٢٠٠٤انظر، يف مجلة أمور، البالغني رقم         )ح(
 .٢٠٠٥مايو / أيار٦ القرار املعتمد يف ضد السويد،. أ. ث، ٢٢٦/٢٠٠٣؛ ورقم ٢٠٠٥فمرب نو/الثاين

تشري اللجنة إىل أن إثيوبيا هي أيضاً دولة طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة                     )ط(
، (CAT/C/ETH/CO/1) ٢٠١١العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتذكّر مبالحظاهتا اخلتامية لعام            أو

 .١٤ إىل ١٠الفقرات من 
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  غبادجايف ضد سويسرا: ٣٩٦/٢٠٠٩البالغ رقم     
  س ماغلوار غبادجايفكومباي براي       :املقدم من  
   الشكوىصاحب  :الشخص املدعى أنه ضحية  
  سويسرا       :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٩أغسطس / آب١٨     :شكوىتاريخ تقدمي ال  
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  سية أو الالإنسانية أو املهينة،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القا
  ،٢٠١٢يونيه / حزيران١ يف وقد اجتمعت  
، الذي قدمه كومبـاي بـرايس       ٣٩٦/٢٠٠٩من النظر يف البالغ رقم      وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب    ٢٢ماغلوار غبادجايف إىل جلنة مناهضة التعذيب مبوجب املادة         
  ة أو الالإنسانية أو املهينة،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي

  مجيع املعلومات اليت أتاحها صاحب الشكوى والدولة الطرف،وقد أخذت يف اعتبارها   
  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
د ، من رعايا توغو، ومن موالي     هو كومباي برايس ماغلوار غبادجايف    صاحب الشكوى     ١-١

 مـن   ٣ويدعي أن ترحيله إىل توغو سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة            . ١٩٦٩عام  
.  املهينـة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  

  .وميثله احملامي غيدو إهرلر
اللجنـة إىل الدولـة      من النظام الداخلي، طلبت      ١٠٨ من املادة    ١ومبوجب الفقرة     ٢-١

  .الطرف عدم املضي يف ترحيل صاحب الشكوى إىل توغو ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة

   صاحب الشكوىعرضهاالوقائع كما     
 بصفته  احتاد القوى من أجل التغيري    ، التحق صاحب الشكوى حبزب      ١٩٩٤يف عام     ١-٢

ة أعضاء احلـزب، وتوزيـع       وكان دوره هو محاي    .عضواً نشطاً بدائرة األمن التابعة للحزب     
، ألقت سلطات توغو القبض عليه لتقدميـه        ١٩٩٩ويف عام   . املنشورات، وإصدار البيانات  

وعند استجوابه يف مركز    . معلومات إىل أصدقاء كانوا يف أملانيا عن الوضع السياسي يف توغو          
بوتـا  ونقل بعد ذلك إىل مـسكنه يف بيك       . الشرطة، تعرض للضرب إىل أن فقد وعيه تقريباً       

وعثـر أفـراد مـن      . حيث قامت الشرطة بتفتيش املسكن    ) األحياء السكنية يف لومي    أحد(
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الشرطة أثناء التفتيش على وثائق ختص احلزب فعادوا بصاحب الشكوى إىل مركز الـشرطة              
ووضع بعـد   . حيث قيدوه بالسالسل واعتدوا عليه بالضرب وتركوه حني ظنوا أنه قد مات           

وخالل هذه الفترة، كان الرتالء جيـربون       . آخرين ملدة أسبوع  ذلك يف زنزانة مع شخصني      
ونقل بعد ذلك إىل سجن أديـدوغومي حيـث         . على املشي على الركبتني على تربة خشنة      

وأثناء التمارين الرياضية، كان السجناء الذين تبدو عليهم عالمات         . استمرت املعاملة السيئة  
نت توضع أكياس من الرمـل علـى        وكا. التعب ويسقطون على األرض يتعرضون للضرب     

دم، وبلغت  وبعد شهرين من هذه املعاملة، ظهر يف بوله  . ظهره وجيرب على أداء متارين الضغط     
  .درجة إعيائه حداً أدى إىل إطالق سراحه

حزب احتاد القوى من    (، أجريت حمادثات بني املعارضة      ١٩٩٩يوليه  / متوز ١٨ويف    ٢-٢
فق على أن يتويل صـاحب الـشكوى حراسـة الـسيد            واحلزب احلاكم، واتُّ  ) أجل التغيري 

غيلكرست أوملبيو، رئيس حزب احتاد القوى من أجل التغيري، يف أثناء رحلته من احلدود مع               
غانا إىل العاصمة، ولكن قررت وزارة الداخلية عشية احملادثات أن تقوم القوات التوغوليـة              

حتاد ومعظمهم مـن املناصـرين      واعترض املسؤولون عن األمن يف حزب اال      . بتأمني سالمته 
. للحزب مثل صاحب الشكوى على قرار وزارة الداخلية ووقعت اشتباكات بني الطـرفني            

، عاد إىل توغو بعد أن التقى       ٢٠٠٢ويف عام   . ونظراً لتهديده بالسجن، قرر اهلروب إىل غانا      
  . سالمتهأوملبيو الذي أعطاه بطاقة تعريف حتمل توقيعه وتصرحياً لتأمني. و. هبالوزير 

، أبلغ صاحب الشكوى عن شخص أقدم       ٢٠٠٣وأثناء االنتخابات اليت جرت يف عام         ٣-٢
وأدى . على التصويت مرتني ملرشح حزب جتمع الشعب التوغويل يف أحد مكاتب التـصويت            

ذلك إىل اشتباك فقد خالله حافظة نقوده اليت كانت هبا بطاقة التعريف وتصريح تأمني السالمة               
وهدد بعد ذلك أعضاء    . أوملبيو ووثائق أخرى مثل بطاقة هويته     . و. ها له السيد    اللذين أعطامه 

وقرر بالتايل مغادرة البلد مرة أخرى واللجوء إىل     . يف حزب جتمع الشعب التوغويل زوجته بقتله      
، يف لقـاء    ٢٠٠٥ أبريـل / نيسان ١٦ويف  . ٢٠٠٤يناير  /وعاد إىل توغو يف كانون الثاين     . بنن
اد القوى من أجل التغيري يف أتيكومي، أطلقت قوات حفظ النظـام النـار              نظمه حزب احت   عام
 ٢٨ويف  . وتوجهت يف املساء إىل مرتله للقبض عليه ولكنه مل يكـن بـاملرتل            . اجلمهور على
، استوقفته قوات الشرطة هو وأخته على الطريق بـني لـومي وأغويغـان              ٢٠٠٦مارس  /آذار

رطة مبعسكر زييب حيث مت االعتداء عليه بالـضرب         ونقلته قوات الشرطة إىل مكتب رئيس الش      
. و. هوسأله رئيس الشرطة أثناء االستجواب عن طبيعة العالقة بينه وبني الـسيد             . واحتجازه

. ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٢٦أوملبيو املشتبه يف أنه احملرض على االعتداء على مقر الشرطة يف            
، متكـن مـن     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٩ ويف. وتعرض أثناء االحتجاز للضرب والتهديد بالقتل     

وذهب إىل غانا ولكن، خوفاً من قيام       . اهلروب من السجن بعد قيام صهره برشوة أحد احلراس        
أجهزة املخابرات التوغولية العاملة يف غانا باحتجازه، هرب عن طريق اجلو هبوية مـزورة إىل               

  .٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠وتوجه بعد ذلك إىل سويسرا حيث وصل إليها يف . إيطاليا
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، اضطرت زوجة صاحب الشكوى وأوالده إىل       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ويف    ٤-٢
  .اهلروب إىل بنن بسبب استمرار تعرضهم لالضطهاد

، رفض املكتب االحتادي للهجرة طلب اللجوء املقـدم         ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٨ويف    ٥-٢
مدة طويلة على التهديـدات    من صاحب الشكوى لعدم مصداقية البيانات الواردة به ومضي          

ال ميكن االستناد إليها إلثبات وجود خماوف حقيقيـة مـن التعـرض             ) ٢٠٠٢-١٩٩٩(
. و. هواعترض املكتب االحتادي للهجرة من ناحية أخرى على القول بأن السيد            . لالضطهاد

 ٢٦أوملبيو كان وزيراً يف أي وقت من األوقات وعلى وقوع اعتداء على مقر الـشرطة يف                 
أكتـوبر  / تشرين األول  ١١وطعن صاحب الشكوى يف هذا القرار يف        . ٢٠٠٦فرباير  /شباط
 كـان عـضواً يف      أوملبيـو . و. ه وقدم على وجه اخلصوص وثيقة تثبت أن السيد          ٢٠٠٦

، كما قدم مقاالً صحفياً بشأن االعتداء الذي وقع على          ٢٠٠٣أغسطس  /احلكومة حىت آب  
م صاحب الشكوى عالوة على ذلك وثـائق        وقد. ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٦مقر الشرطة يف    

ويف إفادة  . خمتلفة صادرة عن حزب احتاد القوى من أجل التغيري تدل على نشاطه يف احلزب             
، مل ينكر املكتب االحتادي للـهجرة أن صـاحب          ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩حمررة يف   

تداء على مقـر    الشكوى كان عضواً نشطاً يف حزب احتاد القوى من أجل التغيري ووقوع اع            
 ولكنه رأى أن ادعاءات صاحب الـشكوى املتعلقـة          ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٦الشرطة يف   

  . مبالحقة السلطات التوغولية ال مصداقية هلا
ودعماً للطعن املقدم إىل احملكمة اإلدارية االحتادية، قدم صاحب الشكوى تقريراً طبياً              ٦-٢

ذي تعرض له والعالج النفسي الذي يتلقاه منذ        يشهد بالصدمة اليت حلقت به نتيجة للتعذيب ال       
وقدم أيضاً وثيقة تشهد باحملنة اليت تعرضت هلا زوجته نتيجة حلالتها وحالة زوجها             . ذلك احلني 

، ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ١ويف  . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٥يف بنن وتفيد بأهنا حاولت االنتحار يف        
 احلالـة يف    من صاحب الشكوى على أساس أن     رفضت احملكمة اإلدارية االحتادية الطعن املقدم       

.  من االتفاقية ال مربر هلـا      ٣توغو قد حتسنت منذ مغادرته هلا وأن خشيته من انتهاك املادة            
ورأت احملكمة أن العالج الطيب الالزم لصاحب الشكوى متوافر يف توغو ولكن مل تتحقق من        

تثبـت إصـابته باضـطراب      ليت  لتقارير الطبية ا  البيانات املقدمة من صاحب الشكوى مثل ا      
اإلجهاد الالحق للصدمة وسوء حالته الصحية ومشاركته النشطة بصفته نائباً لرئيس حـزب             

، انتحـرت   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠ويف  . احتاد القوى من أجل التغيري يف أرغوفيا، سويسرا       
  .طعنزوجة صاحب الشكوى نتيجة للقرار الصادر من احملكمة اإلدارية االحتادية برفض ال

، رفض املكتب االحتادي للهجرة طلب إعادة النظر الـذي          ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٩ويف    ٧-٢
، طعن صاحب الشكوى يف هذا القـرار    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣ويف  . قدمه صاحب الشكوى  

أمام احملكمة اإلدارية االحتادية وأعلن دعماً هلذا الطلب أنه نقل بصورة عاجلة إىل قسم األمراض               
 بسبب حماولته االنتحار خلوفه مـن       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩شفى كانتون سولري يف     النفسية مبست 

التقرير الطـيب    وأعلن أنه طلب تقريراً طبياً وأن     . ترحيله إىل توغو وتعرضه للتعذيب حىت املوت      
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ويف إطار هذا الطعن، طلب صاحب الـشكوى إىل         . ) أ(سيقدم مباشرة إىل السلطات القضائية    
وقدم صاحب الشكوى أيـضاً     . ادية أن تأمر بإجراء حتقيق متعمق وفعال      احملكمة اإلدارية االحت  

بـشأن الوضـع    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨ بتاريخ   املنظمة السويسرية ملساعدة الالجئني   تقريراً من   
 اإلدارية االحتادية أن طعنـه       قررت احملكمة  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠ويف  . السياسي يف توغو  

 الفتقاره إىل املوارد الالزمة لدفع نفقات الدعوى مقـدماً،          ونظراً. ليس مدعوماً بأدلة كافية   
  .فقد ُشطبت القضية

  الشكوى    
يشري صاحب الشكوى إىل عدم اعتراض سلطات الدولة الطـرف علـى تعرضـه                ١-٣

احتاد القوى  ، وعلى أنه كان عضواً نشطاً بدائرة األمن التابعة حلزب           ١٩٩٩للتعذيب يف عام    
ويشري أيضاً إىل التقارير الطبية اليت تؤكد أنـه         . وبه إىل غانا وبنن   ، وعلى هر  من أجل التغيري  

ويشري صاحب الشكوى إىل التقارير املقدمة مـن        . مصاب بصدمة خطرية منذ عدة سنوات     
املنظمـة  منظمات مثل منظمة العفو الدولية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني، و           

أن من املتوقع أن يتعرض للتعذيب يف حالة عودته إىل          اليت تفيد ب  السويسرية ملساعدة الالجئني    
احتاد القـوى مـن   وعلى الرغم من حتسن الوضع يف توغو بدخول بعض أعضاء حزب            . توغو

 إىل الربملان، فإن حالة أعضاء احلزب الذين ليسوا أعضاء يف الربملان، أي األعضاء يف               أجل التغيري 
رضون لالحتجاز يف أماكن جمهولة والتهديـد       احلزب فحسب، ال تزال خطرية، وال يزالون يتع       

احتاد القوى   مظاهرة سلمية حلزب     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧وقد فّرق اجليش يف     . ) ب(والتعذيب
احملكمة اإلداريـة  ويشري صاحب الشكوى كذلك إىل الرأي الذي أعربت عنه   . من أجل التغيري  

 ٢٢ و ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥يف  ) انياأمل(يف براونشفايغ واحملكمة اإلدارية العليا يف نيدرساخن        
 على التوايل الذي مفاده أنه ال جيوز ترحيل أحد إىل توغو لعدم إمكانية           ) ج(٢٠٠٩يونيه  /حزيران

وترى هاتان احملكمتان أنه ينبغي مراقبة عملية       . استبعاد مالحقته مرة أخرى أو تعرضه للتعذيب      
 مل يعـد مـن احملتمـل أن يتعـرض           التحول الدميقراطي على مدى أطول إلمكان للقول بأنه       

  . األشخاص الذين يتم ترحيلهم إىل توغو للمالحقة والتعذيب
__________ 

 ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٩ السلطات السويسرية تقريراً طبياً من قسم األمراض النفسية مبستشفى سولري بتاريخ             تلقت  ) أ (
 . دعما هلذا الطعن

تغـيري   بأن املعارضني التابعني حلزب احتاد القوى من أجل ال         املنظمة السويسرية ملساعدة الالجئني    يفيد تقرير   )ب (
 يتعرضون ألعمال انتقامية من جانب احلكومة وأن الذين هربوا من توغـو         سياسياً الذين ال ميارسون نشاطاً   

املنظمـة السويـسرية ملـساعدة      إىل بنن أو غانا خيضعون للمراقبة مبزيد من االرتيـاب، انظـر تقريـر               
 Togo : Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement (UFC), Auskunft der »:الالجـئني 

SFH-Länderanalyse », Alexandra Geiser (Bern, 18 mai 2009), p. 6.  
 واحلكم الصادر مـن     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥ الصادر من احملكمة اإلدارية يف براونشفايغ يف         يتعلق احلكم   )ج (

خص التمس اللجوء وخيـشى  بش ٢٠٠٩يونيه / حزيران ٢٢يف  ) أملانيا(احملكمة اإلدارية العليا يف نيدرساخن      
 ).مرفقان بالشكوى املعروضة على اللجنة(الترحيل إىل توغو 
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ويضيف صاحب الشكوى أن مبدأ عدم الرد يستدعي عند ادعاء أحد األشـخاص               ٢-٣
جدياً أنه ضحية ملعاملة غري إنسانية، وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة األوروبيـة حلقـوق              

ويف املوضوع قيـد البحـث،      . ) د(مسي متعمق وفعال يف هذا االدعاء     اإلنسان، إجراء حتقيق ر   
. يقم املكتب االحتادي للهجرة أو احملكمة اإلدارية االحتادية بأي حتقيق متعمـق وفعـال              مل

املنظمة السويـسرية  واعتمد املكتب االحتادي للهجرة على تقرير منظمة العفو الدولية وتقرير      
ول بعدم وجود خطورة يف حني أن صاحب الشكوى قـدم            للق ٢٠٠٨ لعام   ملساعدة الالجئني 

 يؤكـد أن    ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٨ السويسرية ملساعدة الالجئني بتاريخ      تقريراً الحقاً للمنظمة  
وتكـون  . األشخاص الذين يتفق وضعهم مع وضع صاحب الشكوى يتعرضون خلطر التعذيب      

كذلك، اكتفـت   . لغرض منها  من االتفاقية وا   ٣الدولة الطرف قد انتهكت بذلك روح املادة        
احملكمة اإلدارية االحتادية بتأييد قرار املكتب االحتادي ومل تنظر يف الوثائق التكميلية اليت أرفقت              

 الذي  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٩وأخرياً، يدل قرار املكتب االحتادي للهجرة املؤرخ        . مبلف الدعوى 
 احملكمة اإلدارية    احلكم الصادر من   رفض الطلب املقدم إلعادة النظر يف قرار املكتب، كما يدل         

 الذي يؤيد هذا القرار، على عدم التحقيق يف املوضوع          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠االحتادية يف   
ألن التقارير الطبية تؤكد التعرض للتعذيب ومل تعتربمها هاتان اهليئتان أدلة كافية إلعادة النظر              

  .يف طلب اللجوء

  س املوضوعيةمالحظات الدولة الطرف بشأن األس    
قدمت الدولة الطرف مالحظاهتـا بـشأن األسـس         ،  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٧يف    ١-٤

 يقدم أدلة جديـدة إىل      تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى مل      و. شكوىاملوضوعية لل 
 تقييم السلطات احمللية للوقائع صاحب الشكوى على عترضوعلى العكس من ذلك، ي. اللجنة

 حقوق اإلنسان يف توغو ويستند يف هناية املطـاف إىل تقييمـه             مث يصف، بشكل عام، حالة    
لتعذيب يف  خلطر ا  أنه إزاء خطر شخصي وحقيقي ومؤكد بأن يتعرض          مدعياًاخلاص للوقائع   

  .حالة إعادته إىل توغو
ؤكد املعايري الـيت    تفإهنا   من االتفاقية،    ٣أحكام املادة   إىل   الدولة الطرف    شريوإذ ت   ٢-٤

(٢٢ يف سياق املادة     ٣بشأن تطبيق املادة    ) ١٩٩٦(١ تعليقها العام رقم     وضعتها اللجنة يف  
 ه

، )ه
ـ اليت تنص  والفقرات التالية   ٦الفقرة الفرعية   وال سيما إىل      شكوىعلى أنه ينبغي لصاحب ال
لتعذيب يف حالـة ترحيلـه إىل        بالتعرض ل   وحقيقياً وقائماً اً شخصي اًخطريواجه  أن يثبت أنه    

  . األصلي بلده
 يف توغو منـذ أن غادرهـا صـاحب          لدولة الطرف، حتسن الوضع كثرياً    فقاً ل وو  ٣-٤
  سياسياًت أحزاب املعارضة الرئيسية اخلمسة اتفاقاًقّع، و٢٠٠٦أغسطس /ففي آب. شكوىال

__________ 

 .ال يشري صاحب الشكوى إىل سوابق قضائية معينة بالتحديد  )د (
 .(A/53/44) ٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم   )ه(
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نص على تشكيل حكومة وحدة     ي) احلزب احلاكم  ( مع حزب جتمُّع الشعب التوغويل     شامالً
وتـشكيل  ،  ارِض تارخيي يف منصب رئيس الوزراء      هذه املساعي إىل تعيني مع     أدتو. وطنية

وإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات اليت ُمثِّل فيها احتاد ، أحزاب املعارضةتضم حكومة  
 /وتضيف الدولة الطرف أنـه مت يف نيـسان        .  وإن بقي يف املعارضة    ،القوى من أجل التغيري   

 وغانا وبنن برعاية مفوضية األمم املتحدة        إبرام اتفاق ثالثي األطراف بني توغو      ٢٠٠٦ أبريل
  الالزمـة  وتعهدت احلكومة التوغولية يف ذلك االتفاق باختاذ مجيع التدابري        . لشؤون الالجئني 

، عاد جزء ممن فروا من توغو       ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران . لضمان عودة كرمية وآمنة لالجئني    
 ويشمل هذا   .ضطهادشأن تعرضهم لال  ومل ترد تقارير ب   انتخابات الرئاسة إىل وطنهم     يف فترة   

بالتحديد السيد غيلكريست أوملبيو، رئيس احتاد القوى من أجل التغيري، الذي عاد إىل توغو              
 . بعد مثاين سنوات يف املنفي

 / تـشرين األول   ١٤يف  أجريـت   انتخابات تـشريعية     وتضيف الدولة الطرف أن     ٤-٤
ادر مستقلة، جرى بـشكل مـرضٍ        وأن االقتراع، حسبما أوردته عدة مص      ٢٠٠٧ أكتوبر
وترى الدولة الطرف أن هذا التطور وحتسُّن حالة حقوق اإلنسان يف البلـد جعـال               . إمجاالً

ر أن الشروط مستوفاة السـتئناف      املفوض األورويب لشؤون التنمية واملساعدة اإلنسانية يقدّ      
 .التعاون على حنو كامل وشامل بني االحتاد األورويب وتوغو

 حتسن حالة حقوق اإلنسان يف توغو شيء يصب يف صاحل قضية صاحب             وليس يف   ٥-٤
فإن جمرد القـبض     ذات مصداقية،    شكوى افتراض أن شهادة صاحب ال     وحىت مع . الشكوى

، ومباشرته أنشطة سياسية يف احتاد القوى من أجل التغـيري،           ١٩٩٩عليه واحتجازه يف عام     
 .رض للتعذيب يف حالـة عودتـه إىل توغـو   لالعتقاد بأنه قد يتع  يشكل اليوم سبباً جدياً      ال

 ١وللتوصل إىل هذا االستنتاج، استندت احملكمة اإلدارية االحتادية يف حكمهـا الـصادر يف             
وميكن يف الواقع تفسري الوصف املختلـف       .  إىل مصادر خمتلفة مستقلة    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

واحملكمة ) أملانيا(اونشفايغ لألوضاع يف توغو يف احلكمني الصادرين من احملكمة اإلدارية يف بر         
، رغم اعترافهما بالتقدم احملرز، بأهنما استندا إىل معايري         ) و()أملانيا(اإلدارية العليا يف نيدرساخن     

  . من االتفاقية٣القانون الداخلي األملاين فيما يتعلق بوضع الالجئني وليس إىل مقتضيات املادة 
.  بعد إلقاء القبض عليه١٩٩٩ عام أنه تعرض للتعذيب يف   صاحب الشكوى   ويدعي    ٦-٤

وليس هناك ما يدعو إىل الرد على هذا االدعاء، كما ذكر املكتب االحتادي للهجرة يف قراره                
على أية حال، بـني أعمـال   ، عالقة سببيةلعدم وجود ، ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨الصادر يف  

الـشهادات   ويضاف إىل ذلك أن   . إىل سويسرا صاحب الشكوى   التعذيب املزعومة ورحيل    
على األقل، ال تثبت    مثاين سنوات   صاحب الشكوى، واحملررة بعد     والتقارير الطبية املقدمة من     

عتمد بوضـوح إىل روايـة صـاحب        تذي وقع لصاحب الشكوى، ولكن      التعذيب ال حالة  
  .الشكوى
__________ 

 .املرجع نفسه  )و(
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ويشري التقرير اجلديد املقدم من املنظمة السويسرية ملساعدة الالجئني إىل أن األعضاء              ٧-٤
غري املعترف هبم حلزب احتاد القوى من أجل التغيري يتعرضون إىل حد ما خلطر القبض عليهم                

بيد أن صاحب الشكوى كان يتمتع، وفقاً للبيانات املقدمة يف طلب           . أو التهديد أو التعذيب   
عضواً غري عادي يف حزب  هميكن اعتبارال ولذلك ، أوملبيو. و. هالسيد  ماية أسرة   اللجوء، حب 

فإنـه  خارج بلده األصـلي،     صاحب الشكوى   أنشطة  أما عن   .  القوى من أجل التغيري    احتاد
يف سويـسرا وشـارك يف      حزب احتاد القوى من أجل التغيري       شارك يف مظاهرات    يدعي أنه   

وال خترج هذه األنشطة يف الواقع عن األنشطة اليت يقوم هبـا      .ة احلزب كتابة مقال عن أنشط   
ية يف ضوء التطورات الـسياس    و. ون أنشطة سياسية يف سويسرا    التوغوليني الذين يباشر  معظم  

أنـه  ، وادعاء صاحب الـشكوى   ) أعاله ٤-٤ و ٣-٤تني  انظر الفقر (اليت لوحظت يف البلد     
تشكل األنشطة الـسياسية  ، ال ميكن أن حزب احتاد القوى من أجل التغيري      معروف يف  عضو

 العديـد مـن     سيما أن هناك  ، وال   لتعذيبلصاحب الشكوى يف سويسرا خطراً بالتعرض ل      
التوغـوليني يـشاركون أيـضاً يف هـذه         أن العديد من    و،  ظاهرات السياسية يف سويسرا   امل

 يكون كبرياً غالباً، وأنـه يتـاح        فيديوالصور أو تسجيالت    املظاهرات، وأن عددهم وفقاً لل    
  .سائل اإلعالم ذات الصلةعن طريق وجلمهور ملئات األشخاص أحياناً االتصال با

 أن  ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٨ وقد رأي املكتب االحتادي للهجرة يف قراره الصادر يف            ٨-٤
تعـارض  ت هادعاءاتفقد أكد املكتب أن     . رواية صاحب الشكوى تفتقر بوضوح إىل الوجاهة      

 ٢٨يف  هذا بوجه خـاص علـى القـبض عليـه           وينطبق  . لمنطقالواقع العام وخمالفة ل   مع  
مـن  قوات األمن والـشباب  وكانت   غويغان،أ عندئذ يف    فقد كان خمتبئاً  . ٢٠٠٦مارس  /آذار

وعلى الرغم من   . على حياته حسب أقواله،    ،خيشىكان   و التجمع يبحثون عنه،  أعضاء حزب   
وقد تعرف عليه الشرطي الـذي      . ذهب بانتظام إىل لومي لزيارة زوجته     كان ي هذه املخاوف،   

، وفقاً لصاحب الشكوى، بفقدان     ويتصل هذا القبض  . ى عليه القبض  وألقاستوقف سيارته فوراً    
. ٢٠٠٣ يف عام    أوملبيو. و. هحافظة نقوده اليت كان هبا التصريح الذي حصل عليه من السيد            

املكثف عـن    البحثمن  د عدة سنوات    املكتب االحتادي للهجرة، من الغريب بع     كما الحظ   و
 صـاحب   ومما يثري الشك قي رواية    . صاحب الشكوى أن يتعرف عليه الشرطي على الفور       

إذ يـدعي   . ٢٠٠٦أبريـل   /باإلفراج عنه يف نيـسان    الشكوى أيضاً الظروف اليت أحاطت      
صاحب الشكوى الذي ظلت الشرطة تبحث عنه لسنوات عديدة واشتبهت يف اشـتراكه يف   

 أنه متكن من اهلرب بعـد       ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٢٦االعتداء على مركز الشرطة يف لومي يف        
االعتداء ألقي عليهم القبض ومتت     مرتكيب هذا   بيد أن   . راسقيام صهره بدفع رشوة ألحد احل     

أعرب عنـها   يس هناك ما يربر املخاوف اليت       ولذلك، ل . ٢٠٠٦مايو  /أيار ١٩حماكمتهم يف   
  .صاحب الشكوى

بيانات متناقضة حول نقـاط أساسـية       صاحب الشكوى ب  ، أدىل   عالوة على ذلك  و  ٩-٤
 ١ان من غويأغيف و ٢٠٠٢ و١٩٩٩ عامي  بنن بنييف مركز التسجيل إنه عاش يفحيث قال 

 على بطاقة تعريـف     ٢٠٠٢ عام   وقال أيضاً إنه حصل يف    .  حىت رحيله  ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
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 اتأمام سلط بيد أنه قال    . ٢٠٠٣ولكنها فقدت منه يف عام      أوملبيو  . و. هالسيد  حتمل توقيع   
أحيانـاً إىل  ذهب وإنه كان ي،  إنه كان يعيش يف لومي منذ بلوغه سن ست سنوات   الكانتون

.  هبـا  ستة أشهر وأمضى   ٢٠٠٢ بنن بعد عودته يف عام       ، وإنه هرب مرة أخرى إىل     انغويغأ
منحه تصرحياً مث قال بعد ذلك إنه فقد حافظـة          أوملبيو  . و. هن السيد   إيف البداية   أيضا  وقال  

  .عالهنقوده اليت كانت حتتوي على التصريح والبطاقة املشار إليها أ
  واالجتمـاع  ٢٠٠٣يف عام   اليت جرت   االنتخابات  بلق باألحداث احمليطة    فيما يتع و  ١٠-٤

، تالحظ الدولـة  ٢٠٠٥أبريل /نيسان ١٦الذي نظمه حزب احتاد القوى من أجل التغيري يف     
يف مرحلة  بوضوح بالنسبة لصاحب الشكوى، مل تقدم إال         ةامساحل ،ذه العناصر  ه الطرف أن 

هذه بوجه معقول باحلالة    وجه التضارب والتناقض    أوال ميكن تفسري    . من اإلجراءات الحقة  
مل يوضـحها صـاحب   نقاط أساسـية  وهى تتعلق أيضاً ب. املطاردشخص  اليت يوجد فيها ال   
صـاحب  العتقـاد بـأن   ة تدعو إىل ايحقيقأسباب فليست هناك . ةمعقولالشكوى بطريقة  

  .عودته إىل توغويف حالة خطر التعرض للتعذيب الشكوى سيكون يف 

  قات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرفتعلي    
 ضـد الذي ميارس   أن القمع   الشكوى   صاحب   أكد،  ٢٠١٠ هيوني/ حزيران ١٤يف    ١-٥
فوفقاً ملنظمة العفو الدولية،    . يف حزب احتاد القوى من أجل التغيري ال يزال مستمراً         عضاء  األ

القبض على عضوين من     ٢٠١٠ مارس/آذار ٤يف  اليت أجريت   انتخابات الرئاسة   مت يف عشية    
 ٨ويف . اآلخرين بتهمة تعريض أمن الدولة للخطـر    من الناشطني   اثين عشر   حزب املعارضة و  

، ٢٠١٠ مـارس /آذار ٩ويف . املظاهرات يف أيام العمل   احلكومة  منعت  ،  ٢٠١٠مارس  /آذار
حزب األعضاء يف   على بعض    ضد املخالفات االنتخابية، ألقي القبض       يةمسرية احتجاج أثناء  
دلـة   ومت االعتداء على أحد مقرات احلزب وسرقت بعـض األ          .اد القوى من أجل التغيري    احت
 ١٤ويف  . بعنفاملظاهرات   قمع   استمرة،  ويف أعقاب انتخابات الرئاس   .  االحتيال علىادية  امل

ـ  ، من بينهم     شخصاً ٧٠ألقي القبض على حنو     ،  ٢٠١٠ أبريل   /نيسان زب احتـاد   ممثلون حل
الناشطني القبض على   االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان      وأدان  . القوى من أجل التغيري   

.  إىل احترام احلقوق املدنية والسياسية يف توغو يف فترة ما بعد االنتخابـات             االسياسيني ودع 
 علىاألمم املتحدة    شخصياً أمام مقر     ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٠ صاحب الشكوى يف  واحتج  

وسبق أن اهتم   .  ذلك أعقبترئاسة وأعمال العنف اليت     يف انتخابات ال  اليت وقعت   املخالفات  
 ٢٩ يف "Le triangle des enjeux"صاحب الشكوى الشرطة، يف مقـال صـحفي جبريـدة    

  .، بتقدمي أدلة ملفقة للقبض على شقيق الرئيس كباتشا غناسينغيب٢٠٠٩أبريل /نيسان
 وزاد القمع   توغو، يف    لتأكيدات الدولة الطرف، مل يتحسن الوضع السياسي       خالفاًو  ٢-٥

الـيت  انتخابات الرئاسة   حزب احتاد القوى من أجل التغيري فيما يتصل ب        املمارس ضد أعضاء    
أعلن صاحب الشكوى صـراحة يف      وباإلضافة إىل ذلك،    . ٢٠١٠مارس  /آذار ٣جرت يف   

 عن موقفـه  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩ يف "Le triangle des enjeux"املقال الذي نشره جبريدة 
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وقد تؤدي هذه األنشطة إىل خطر التعرض للتعـذيب يف         .  للحكومة احلالية يف توغو    املعارض
  .حالة عودته إىل بلده

صـاحب الـشكوى     ينفـي  الدولة الطرف،    يهاتدعالذي   اتفيما يتعلق بالتناقض  و  ٣-٥
قريـة   ويفيد بأن زوجته كانت تعيش يف هذه الفترة ب         فاءتخاالدعاء بأنه ذهب إىل لومي لال     

يتعـرف  على الرغم من أن من املستغرب أن        ومن ناحية أخرى، و   . واحي لومي و يف ض  غديفي
فإن ،  وات على الوقائع  سنبعد مضي عدة     ٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٨عليه أحد أفراد الشرطة يف      

الشرطة يف لـومي يف     مركز  على  العتداء  فيما يتعلق با  و. ذلك ال ينفي أن هذه حقيقة واقعة      
االحتادي للهجرة هذه الواقعة يف بداية األمر مث مل يعد          نفى املكتب   ،  ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٢٦

 مما يدل على    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩إىل هذه احلجة مرة أخرى قبل صدور قراره يف          
ويدل القبض على شخصني من املشاركني يف االعتداء وحماكمتهما على أنه           . أنه أقر بصحتها  

. ه هو نفس مصري هذين الشخـصني      لو مت القبض على صاحب الشكوى أيضاً لكان مصري        
اعتـرف  فقد  . يف توغو صاحب الشكوى   هناك تناقض فيما يتعلق مبكان إقامة       ليس   كذلك،

يف خمتفيـاً   أنه كانت   ب ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٨املكتب االحتادي للهجرة يف قراره الصادر يف        
اء التنـاقض    عن مكان إقامته األخري، ومن هنا ج       مركز التسجيل كان السؤال يف    و. انيغوغأ

  . لوميالذي يقع يفالرمسي مع مكان إقامته 
 ٢٠٠٣ذكر املشاكل اليت واجهته يف عام       صاحب الشكوى االدعاء بأنه مل ي      نفييو  ٤-٥
التـصويت  إذ أشار إىل اإلبالغ عن الشخص الذي أراد         مرحلة الحقة من اإلجراءات     يف   الإ

وأشار عندئذ أيضاً   . ز التسجيل يف االستجواب األول الذي مت يف مرك       ٢٠٠٣مرتني يف عام    
   .٢٠٠٥أبريل /نيسان ١٦باالجتماع الذي عقد يف األحداث اليت أحاطت إىل 
يف حالة سيتعرض أنه تفيد بألدلة املقدمة البيانات واأن خيلص صاحب الشكوى إىل  و  ٥-٥

  . من االتفاقية٣عودته إىل توغو ملعاملة تتناىف مع املادة 

  اللجنةروضة على املسائل واإلجراءات املع    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على جلنـة مناهضـة التعذيـب، أن   ١-٦

وقد حتققت اللجنـة،   .  من االتفاقية  ٢٢تبت فيما إذا كان البالغ مقبوالً أم ال مبوجب املادة           
من أن املسألة نفسها مل تبحـث        من االتفاقية،    ٢٢من املادة   ) أ(٥حسبما تقتضيـه الفقرة    

   .جرى حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية وال

) ب(٥الفقـرة   وتالحظ اللجنة كذلك أن سبل االنتصاف احمللية قد اسُتنفدت مبوجب             ٢-٦
 اللجنة إىل   خلصت وعليه،. وأن الدولة الطرف مل تعترض على ذلك       من االتفاقية،    ٢٢من املادة   

  .مقبولية البالغ وشرعت يف النظر يف أسسه املوضوعية
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  النظر يف األسس املوضوعية    
الطرفان، وفقـاً   أتاحها هلا    مجيع املعلومات اليت     يف ضوء  شكوىنظرت اللجنة يف ال     ١-٧
  . من االتفاقية٢٢ من املادة ٤لفقرة ل

ان طرد صاحب الشكوى إىل توغو      اللجنة فيما إذا ك   وتتمثل املسألة املعروضة على       ٢-٧
 من االتفاقية اليت تقضي بعدم طرد أي        ٣يشكل انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة        

شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض   
  .خلطر التعذيب

، ينبغي أن تراعي اللجنـة      ٣دة  وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى مبوجب املا        ٣-٧
 أو الصارخة أو اجلماعية   الفادحة  منط ثابت من االنتهاكات     مجيع العناصر، مبا يف ذلك وجود       

بيد أن اهلدف من هذا التحليل هو بيان ما إذا كان صـاحب الـشكوى               . حلقوق اإلنسان 
ابت مـن   منط ث ومن مث، فإن وجود     . سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف توغو أم ال        

 يف البلد ال يشكل يف حد ذاته        حلقوق اإلنسان  أو الصارخة أو اجلماعية   الفادحة  االنتهاكات  
سبباً كافياً إلثبات أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند طرده إىل البلد              
املعين، بل جيب أن تكون هناك أسباب إضافية تبني أن الشخص املعين سـيتعرض شخـصياً                

  .) ز(ذيبخلطر التع

 الذي رأت فيه أنه ال جيب أن خطر التعـرض     ١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم         ٤-٧
ويف هذا الـصدد، أوضـحت      . للتعذيب حمتمالً جداً، ولكن جيب أن يكون شخصياً وقائماً        
 .) ح("متوقعاً وحقيقياً وشخـصياً   "اللجنة يف قرارات سابقة أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون           

ـ  قدأن ي  عادةً شكوىأن على صاحب ال   بر اللجنة   عبء اإلثبات، تذكّ  وفيما خيص     اًم حجج
  .شك الوأفتراض اال جمرد أسس تتجاوزتعذيب على أن يقدَّر خطر ال جيب همقنعة، وأن

، تالحظ اللجنـة    الشكوى قيد البحث  لتعذيب يف   خطر التعرض ل  تقييم  معرض  ويف    ٥-٧
 يف حزب احتاد القوى من أجل التغيري؛        احتجاج صاحب الشكوى بأنه من األعضاء النشطني      

أنه ألقي عليـه  بيانات؛ وإصدار ال و،نشوراتامل وتوزيع   ،محاية أعضاء احلزب  وأن دوره كان    
لتقدميه معلومات إىل أصدقاء كانوا يف أملانيا عن الوضع          ١٩٩٩القبض يف املرة األوىل يف عام       

ف ال إنسانية ملـدة شـهرين مث   السياسي يف توغو؛ وأنه تعرض للتعذيب واالحتجاز يف ظرو  
__________ 

؛ ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٧يف  القرار املعتمد    ،كندا ضد   . أ . ب .س،  ٢٨٢/٢٠٠٥البالغ رقم     )ز(
؛ والبالغ  ٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٥ املعتمد يف    قرار ال ،كندا ضد   .أ. ت،  ٣٣٣/٢٠٠٧البالغ رقم   و

 .٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين١٢ املعتمد يف قرارال ضد سويسرا،. أ. م. أ، ٣٤٤/٢٠٠٨ رقم
 ؛٣-٧ الفقرة   ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١يف  قرار املعتمد    ال ضد هولندا، . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢البالغ رقم     )ح(

 ،٢٠٠٨نـوفمرب  / تشرين الثاين١٠ املعتمد يف قرار الوآخرون ضد سويسرا،. أ .أ،  ٢٨٥/٢٠٠٦ البالغ رقم و
/ ن حزيـرا  ٣، القـرار املعتمـد يف       ضد سويسرا .  ن -ت  . ر،  ٣٥٠/٢٠٠٨؛ والبالغ رقم    ٦-٧الفقرة  
 .٤-٨، الفقرة ٢٠١١ يونيه
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 هرب إىل غانا    ١٩٩٩يوليه  /متوز ١٨االشتباكات اليت وقعت يف     أطلق سراحه؛ وأنه يف أعقاب      
أوملبيو وحصوله  . و. هبعد لقائه بالوزير     ٢٠٠٢أنه عاد إىل توغو يف عام       والقبض عليه؛   لعدم  

صاحب الـشكوى   نة ادعاء   وتالحظ اللج . منه على بطاقة تعريف حتمل توقيعه وتأميناً لسالمته       
 عن ممارسـات احتياليـة يف أثنـاء         ٢٠٠٣ اليت جرت يف عام      انتخابات الرئاسة أنه أبلغ أثناء    

 /أنه عـاد إىل توغـو يف كـانون الثـاين          وإىل بنن؛   ه بالقتل   هتديدوأنه هرب بعد    تصويت؛  ال
ـ  ونقلته إىل    ٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٨وأن الشرطة ألقت عليه القبض يف       ؛  ٢٠٠٤ يناير سكر مع
مركز على  التهديد بالقتل الهتامه باالشتراك يف االعتداء الذي وقع          حيث تعرض للضرب و    زييب

مـن   ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ١٩ه متكن يف    أنو؛  ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٢٦ومي يف   الشرطة يف ل  
 غانا وتوجه   اهلروب من السجن بعد قيام صهره برشوة أحد احلراس؛ وأنه هرب بعد ذلك إىل             

وتالحظ اللجنة احتجاج صاحب الـشكوى بـأن احلالـة          .  طريق إيطاليا  إىل سويسرا عن  
تتحسن يف توغو فيما يتعلق بأعضاء حزب احتاد القوى من أجل التغيري العـاديني وأهنـم                 مل

املنظمة السويـسرية ملـساعدة     يتعرضون خلطر التعذيب والسجن، على حنو ما أكده تقرير          
أن الذين هربوا من توغو هذا التقرير يؤكد أيضاً   وأن  ؛  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨الالجئني املؤرخ   

 وأخرياً، تالحظ اللجنة االدعـاء بـأن        .إىل بنن أو غانا خيضعون للمراقبة مبزيد من االرتياب        
، دقيق وفعال، عندما يعلن أحـد       مل تف بالتزامها بإجراء حتقيق رمسي     السلطات السويسرية   

على  من االتفاقية    ١لة تتناىف مع املادة     ية ملعام األشخاص بطريقة ذات مصداقية أنه كان ضح      
 املقدمة وال سيما تقرير قسم األمراض النفسية يف سـولري  التقارير الطبيةالنحو الذي تبني من     

  .٢٠٠٩مايو /أيار ٢٩املؤرخ 
عناصر جديدة  احتجاج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى مل يقدم         وتالحظ اللجنة     ٦-٧

وتالحـظ  . السلطات الداخلية ذي قامت به    الوقائع ال  تقييم   وأنه اكتفى باالعتراض على   للجنة  
يف توغو منذ أن غادر صاحب       حتسنت كثرياً أيضاً بأن احلالة قد     الدولة الطرف   احتجاج  اللجنة  

الشكوى البلد؛ وأن حزب احتاد القوى من أجل التغيري، على الرغم من كونه مـن أحـزاب                 
 اإلبالغ  الذين هربوا من توغو عادوا إىل وطنهم دون       بعض  وأن  يف الربملان؛   املعارضة، له ممثلني    

 أن شهادة   افُترض حىت لو أنه  ب الدولة الطرف    تجاجحاوتالحظ اللجنة   . الضطهادعن تعرضهم ل  
 تكفي كسبب معقول لالعتقـاد بأنـه   اال يعين أهنفإن ذلك  ذات مصداقية، شكوىصاحب ال 

عالقة سببية بني إلقاء القـبض      ناك  ه تليسه  أنو؛  يتعرض للتعذيب يف حالة عودته إىل توغو      س
اليت أن التقارير الطبية    و ورحيله من توغو إىل سويسرا؛       ١٩٩٩ يف عام    صاحب الشكوى على  

لتعذيب ولكن  ال تثبت احلالة فيما يتعلق با     الوقائع املزعومة   على  مثاين سنوات   حررت بعد مضي    
سرية ملساعدة الالجـئني    املنظمة السوي وأن تقرير   ؛  الشكوىحب  رواية صا على  تعتمد بوضوح   

الذي يؤكد خطر التعرض للتعذيب فيما يتعلق بأعضاء حزب احتاد القوى من أجل التغيري يشري               
عترف هبم للحزب يف حني أن صاحب الشكوى جزء ال يتجزأ من احلـزب      غري امل إىل األعضاء   

ب الـشكوى مـن   صاحاعتبار بالتايل ال ميكن   أنه  ؛ و أوملبيو. و.  هماية السيد أيضاً حب واستفاد  
تشكك وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف       . العاديني  حزب احتاد القوى من أجل التغيري      أعضاء
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سـيما   صاحب الشكوى، وتفيد بأنه قدم معلومات متعارضـة ومتناقـضة، وال          مصداقية  يف  
. زييبهروبه من معسكر     و ،٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٨يف  والقبض عليه    إقامته،كان  يتعلق مب  فيما

 هـي   يف سويسرا اليت يقوم هبا صاحب الشكوى      ألنشطة السياسية   أن ا  اللجنة    تالحظ ،وأخرياً
عدد كبري من مواطين توغو يف سويـسرا، وأهنـا       أنشطة مشتركة يقوم هبا       للدولة الطرف  وفقاً
  . ه يف حالة إعادتهلبالنسبة  اً إضافياًتشكل خطر ال
دمها الطرفـان، أن صـاحب      وترى اللجنة، وقد أخذت يف االعتبار احلجج اليت ق          ٧-٧

يف حالة  من االتفاقية    ١ملعاملة تتناىف مع املادة     على احتمال تعرضه    قدم أدلة كافية    الشكوى  
إىل إدعاء صاحب الشكوى،    ستند اللجنة أوالً    تللوصول إىل هذا استنتاج،     و. توغوإعادته إىل   

ـ  ٢٠٠٩مايو  /يارأ ١٨ؤرخ  املاملنظمة السويسرية ملساعدة الالجئني     الذي يؤيده تقرير     أن ، ب
املعارضني التابعني الحتاد القوى من أجل التغيري الذين ميارسون أي نشاط سياسي يتعرضون             
ألعمال انتقامية من جانب احلكومة، وأن الذين هربوا من توغو إىل بنن أو غانـا خيـضعون     

ن صاحب  ، سواء كا  يظل التعرض خلطر التعذيب قائماً    ولذلك،  . للمراقبة مبزيد من االرتياب   
الشكوى من الشخصيات البارزة يف احتاد القوى من أجل التغيري أو كان مـن املعارضـني                

. لسلطة يف توغو  لزب املعارض الرئيسي    العاديني، إذ ال يزال احتاد القوى من أجل التغيري احل         
ني الحتـاد   نشطيف الواقع أن صاحب الشكوى من األعضاء ال       السلطات السويسرية   ومل تنكر   
 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت       أن بيد. يف توغو وسويسرا   أجل التغيري    القوى من 

بعُد ختضع  وبعدها مل    ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٤يف  اليت جرت    انتخابات الرئاسة    أثناء وقعت
أرضـية مواتيـة    إلفالت من العقاب و   مالئما ل  امناخوهذا يهيئ بالتايل    للتحقيق القضائي،   

علـى الـرغم مـن       ه،أنعالوة على ذلك    تالحظ اللجنة   و. ) ط(اكاتلتكرار مثل هذه االنته   
 لتعريف التعذيب وجترميه صراحة، وهذا يشجع       اًجنائي مل تعتمد توغو بعُد، حكماً     ،توصياهتا

  .) ي(اإلفالت من العقاب فيما يتعلق مبثل هذه املمارساتبالتايل على 
طلب اللجـوء املقـدم مـن       عم  بالشهادات والتقارير الطبية املقدمة لد    وفيما يتعلق     ٨-٧

 ٧، و ٢٠٠٧يوليـه   /متـوز  ٢٥صاحب الشكوى، تؤكد الشهادات الطبية الثالث املؤرخة        
لصاحب الـشكوى    النفسيةصحة  ال اعتالل   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩، و ٢٠٠٨مارس  /آذار

وفيما يتعلق بالتقرير الطيب لقسم األمراض النفسية       .  املاضي نتيجة للتجارب اليت تعرض هلا يف     
 اإلرهـاب أنـه يـشري إىل      اللجنة  تالحظ  ،  ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٨ستشفى سولري املؤرخ    مب
 الضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة املشار إليه يف تشخيص حالة حمتملةكأسباب التعذيب   أو

 هذه العناصر كان ينبغي أن حتظى باهتمام خاص مـن           وترى اللجنة أن  . شكوى ال صاحب
. لمخاطر املزعومة  ل أكثر عمقاً جراء حتقيق   إل كافياً   ساساًتشكل أ جانب الدولة الطرف وأهنا     

__________ 

 .١٠، الفقرة (CCPR/C/TGO/CO/4)  للجنة املعنية حبقوق اإلنساناخلتاميةاملالحظات   )ط(
املالحظـات  ؛ و ١٠، الفقـرة    (CAT/C/TGO/CO/1)  للجنة مناهضة التعذيب   اخلتاميةاملالحظات    )ي(

 .١٥، الفقرة (CCPR/C/TGO/CO/4) اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان
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ك يتشكاكتفت برفض هذه العناصر بدعوى أهنا ال تسوغ ال        احملكمة اإلدارية االحتادية    بيد أن   
ون وترى اللجنة أن التصرف على هذا النحـو د        . يف القرارات السابقة  شار إليه   يف التقييم امل  

يـشكل  يف مرحلة الحقة من اإلجراءات،       قد قُدمت    حىت لو كانت   هذه العناصر،    يفالنظر  
بالتزامها بالتأكد من عدم تعرض صاحب الشكوى      سلطات الدولة الطرف     من جانب    إخالالً

  .إىل توغويف حالة إعادته طر التعذيب خل
ويف ظل عدم قيـام الدولـة       املعلومات اليت أحيلت إىل اللجنة،      جممل   إىل   واستناداً  ٩-٧

 قدم ما يكفي    شكوىأن صاحب ال  اللجنة  ترى   متعمق إلثبات العكس،     الطرف بإجراء حتقيق  
يف لتعـذيب   لتعرض   بال  وشخصياً وقائماً حقيقياًخطراً   من األدلة إلثبات أنه يواجه شخصياً     

  .توغو إىل حالة ترحيله
 مـن اتفاقيـة     ٢٢ من املادة    ٧وإن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل مبوجب الفقرة           -٨

ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ترى            مناهضة التعذيب وغ  
  . من االتفاقية٣أن ترحيل صاحب الشكوى إىل توغو سيشكل انتهاكاً للمادة 

 ، من نظامها الداخلي   ١١٢ من املادة    ٥فقرة   بال عمالًاللجنة الدولة الطرف،    تدعو  و  -٩
  .جابة هلذا القراراست  الدولة الطرفت اليت اختذهتا يوماً، باخلطوا٩٠، يف غضون إىل إبالغها
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   ضد السويد.م. أ. أ: ٤١٣/٢٠١٠البالغ رقم     

  ).ب. إ احملامي اثلهمي. (م. أ. أ  :املقدم من
   الشكوىصاحبة  :الشخص املدعى أنه ضحية

  السويد  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠١٠ فرباير/شباط ١٩  :تاريخ تقدمي الشكوى

اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن حلنة مناهضة التعذيب     
  ،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ،٢٠١٢مايو / أيار٢٣ يف وقد اجتمعت  
 إىل جلنـة مناهـضة      ة، املقدم ٤١٣/٢٠١٠ رقم    من النظر يف الشكوى    وقد فرغت   

مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب         من اتفاقية  ٢٢مبوجب املادة   . م. أ. أالتعذيب من   
  ،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 مجيع املعلومات اليت أتاحتها هلا صاحبة الشكوى وحماميها         وقد وضعت يف اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ة  من املاد٧قرار مبوجب الفقرة     
 كـانون   ٣بوروندية ولدت يف    م، وهي مواطنة    . أ. صاحبة الشكوى هي السيدة أ      ١-١

.  يف قرية مبويي مبقاطعة مورامفيا يف بوروندي، وتقيم حالياً يف السويد       ١٩٨٢ديسمرب  /األول
من اتفاقية مناهضة  ٣ ينتهك املادة ) أ(وهي تدعي أن تنفيذ األمر القاضي بطردها إىل بوروندي        

). االتفاقيـة (التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             
  .. ب. وميثل صاحبة الشكوى حمام، هو إ

 ١١٤، مبوجب املـادة     إىل الدولة الطرف  طلبت اللجنة    ،٢٠١٠مارس  / آذار ٢يف  و  ٢-١
، عدم طرد صاحبة الشكوى إىل      )CAT/C/3/Rev.5(نظامها الداخلي   من  )  سابقاً ١٠٨املادة  (

  .بوروندي ريثما تنظر اللجنة يف بالغها

__________ 

 واعترفت باختصاص اللجنة يف تسلم ودراسـة        ١٩٩٣فرباير  / شباط ١٨انضمت بوروندي إىل االتفاقية يف        )أ (
 .٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠ من االتفاقية يف ٢٢البالغات الواردة من األفراد وفقاً للمادة 
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  الوقائعبيان     
وقد قُتـل والـداها،     . تنحدر صاحبة الشكوى من عائلة تنتمي إىل عرقية التوتسي          ١-٢
وأصـبح  .  على يد أفراد ميليشيا اهلوتو يف قرية مبـويي         ١٩٩٣يف عام   . ب. وسي. ن .إي

ليشيا التوتـسي   يوهو شقيقها الوحيد، فيما بعد عضواً نشطاً يف م        ،  .ن.ف. جأخوها األكرب   
 .املسلحة ضد اهلوتـو جمات اهلوشارك يف عمليات النهب و". Sans Échec"املعروفة باسم 

كان  أخوها حيظى مبكانة عالية داخل تلك امليليشيا وكان صيته ذائعـاً، فقـد تلقـى                  وملا
 على يد  الشكوى يف مرتله     ةتل شقيق صاحب  ، قُ ٢٠٠٦تمرب  سب/أيلول ٣ويف  . هتديدات بالقتل 

يف تلك اللحظة   وكانت صاحبة الشكوى،    .  ينتمون إىل عرقية اهلوتو    جنود من اجليش الوطين   
 داخل املرتل واجلنود    وهو يتعرض لسوء املعاملة   شقيقها  وكانت تسمع   املرتل  خارج  ،  بالذات
  .بقتلها هتديد وهو ما فسرته على أنه، ها عن مكان وجوديسألونه

صـدقاء، وكـان علـى      أحد األ إىل   مهرولة من املرتل صاحبة الشكوى   وخرجت    ٢-٢
، إىل مرتهلا فعثر على أخيهـا  يف اليوم التايل هذا الصديق،    وتوجه.  دقائق من بيتها   ١٠ مسرية

ادمتـها  خببعد بضعة أيـام،     والتقت صاحبة الشكوى،    . مقتوالً بعد تعرضه لتعذيب وحشي    
. ملـدة شـهرين   ها  يف مرتل صديق  فبقيت  . تفتش عنها اهلوتو  ميليشيات  أن  ب هتا فأخرب السابقة

كما أهنا مل تتمكن من احلـصول         هلا  قادرة على توفري احلماية    مل تكن  السلطات   وأفادت بأن 
ومل يكن هلا أي قريب واحد أو شبكة اجتماعية يف          .  آخر من البلد   مكان على احلماية يف أي   

ها ، وساعد ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨ بوروندي يف    ت من فقد فر ،  من مث و. بوروندي
  .يف ذلك مهربون وأحد األصدقاء، أعدوا هلا ترتيبات السفر

، وقدمت  ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩ السويد يف    إىل الشكوى   ة صاحب توصلو  ٣-٢
 بوروندية  ةهوي، قدمت بطاقة    ولدى إيداعها هلذا الطلب   .  اليوم التايل   يف  اللجوء طلباً اللتماس 

 صاحبة، عقد جملس اهلجرة مقابلة مع ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٢٣ويف .  جملس اهلجرةإىل
 بإفـادات    الشكوى صاحبة أدلتو. املساعدة القضائية املعني هلا   الشكوى يف حضور حمامي     

نـتم  ت أهنا مل    وذكرت أيضاً .  اخلارج ومل تسافر إىل  جواز سفر   أبداً على    منها أهنا مل حتز البتة    
األحداث اليت وقعت    عدا   تعرض لتهديدات أو مضايقات   ت حزب أو منظمة، ومل       أي  إىل قطّ

  .عند قتل شقيقها
أن سيدة تكاد تتطابق بياناهتا مع بيانات ، علم جملس اهلجرة ٢٠٠٨فرباير / شباطيفو  ٤-٢

 صمةلحصول على تأشرية إىل السفارة السويدية يف اجلزائر العا        صاحبة الشكوى قدمت طلباً ل    
ميع الوثائق  جب  إىل السفارة السويدية يف اجلزائر موافاته      جملس اهلجرة طلب   و .٢٠٠٦يف عام   

 ٣ وهي من مواليد   ،.يو. أ. ووقعته سيدة تدعى أ    الطلب   وقد قدم هذا  . املتعلقة هبذا الطلب  
/   متـوز  ١٦ الطلـب يف     وُوقّع على  .يبوروندب يف بومجبورا    ١٩٨٢ديسمرب  /كانون األول 

 الـسويد   ذهاهبا إىل  أن الغرض من   الطلب   ةمقدمذكرت   و ، يف اجلزائر العاصمة   ٢٠٠٦ يوليه
ـ  وأفادت كل مـن   . مواصلة الدراسة  زيارة أحد األصدقاء، واستكشاف إمكانية       هو  ة مقدم

طلب الذي ميكن الرجـوع إليـه        يف ال  املذكور الشخص    أيضاً ميثلالطلب والصديق، الذي    
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، وهي الفتـرة    ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف النيجر يف الفترة      بعضبأهنما تعرفا على بعضهما ال    ،  بشأهنا
ـ ب وأفاد الصديق أيضاً.  تعمل فيها يف هذا البلد  الطلب ةمقدماليت كانت     الطلـب  ةأن مقدم

 كانت طالبـة    ت مقدمة الطلب أيضاً أهنا    ذكرو.  النيجر بعد زيارة السويد    إىل الذهابعتزم  ت
.  يف اجلزائـر العاصـمة     ان إقامتـها  وقدمت عنو ، وهو ما أكده صديقها،      يف جامعة اجلزائر  

ألغراض السفر يغطيـان     وتأميناً صحياً يف اجلزائر    السفر   اً على  تأمين متتلك أهنا   وذكرت أيضاً 
والـدعم  البـدالت الدراسـية     من خالل   وكانت مقدمة الطلب تنفق على نفسها       . الرحلة

  .الذي حتصل عليه من أسرهتااالقتصادي 
ـ       ٥-٢ ب للبيانـات الشخـصية املتعلقـة بالوالـدين         وحتت الفرع املخصص يف الطل

، .ن. واسم أمها هو ب. ب. هو إ الطلب أن اسم والدها      األخوات، ذكرت مقدمة  /واإلخوة
كذلك بأن هلا أخـتني      وأفادت مقدمة الطلب   .وأهنما يعيشاً معاً مبنطقة روهريو يف بومجبورا      

 ه قد سبق هلـا زيـارة      وذكرت عالوة على ذلك أن معها جواز سفر وطنياً وأن         . وأخ أصغر 
وقـد  . ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول و٢٠٠٣ يوليه/متوز بني  ثالث مرات يف الفترة ما  فرنسا
بوروندي، المن جواز السفر    املرفقة  نسخ  ال هذه املعلومات الواردة يف استمارة الطلب        أكدت

. ٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٠باريس يف ب يف السفارة البوروندية     وهو الوثيقة اليت جرى جتديدها    
  .٢٠٠٦ أغسطس/آب ٧تأشرية يف الجملس اهلجرة طلب احلصول على ورفض 

تأشرية إىل جملس اهلجرة    ال على   بطلب احلصول  واملتعلقة الوثائق املطلوبة     وصول بعدو  ٦-٢
حقق اجمللس ، الذي كان حينها يدرس طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوىيف السويد،  

هو نفس  تأشرية  الحلصول على   ا الصورة املرفقة بطلب      يف  الذي يظهر  ما إذا كان الشخص   في
 الذي أصـدره    التقريروأفاد  .  الشكوى ة يف السويد، أي صاحب    الشخص الذي طلب اللجوء   

بني ، أن نتيجة املقارنة     املعنية بتحديد اهلوية  دارة  لإل تابع خبري   ٢٠٠٨مارس  /آذار ٣ يف   ووقعه
  .هخص نفس الشن متثالماأهنتدل داللة قوية على  الصورتني

،  الشكوىة مع صاحبمقابلة أخرى  جملس اهلجرة، عقد٢٠٠٨ يونيه/ حزيران٦يف  و  ٧-٢
.  علـى تأشـرية    الوثيقة املكتشفة واملتعلقة بطلب احلصول     إىل املعلومات الواردة يف      مستنداً

وذكرت أهنا سـلّمت    .  بوروندي بأهنا مل تغادر قطّ    الشكوى   ة صاحب أفادتوخالل املقابلة،   
وقد .  يف بوروندي   هبا التقت، وكانت قد     يف اجلزائر   يدرس ا لصديق من الكونغو   جواز سفره 

تأشـرية دون   الحلصول على   اطلب  قُّدم   و ، جواز السفر  ، على حنو ما،   استخدم هذا الصديق  
قدم  الذي  أهنا ال تعرف الشخص   الشكوى  وذكرت صاحبة    .مشاركتها يف ذلك أو علمها به     

سم اال وأن   .م. أ. أ امسها الصحيح هو     وأكدت أن . ويدتأشرية إىل الس  ال على   طلب احلصول 
صـاحبة   اجمللـس    وحينما سـأل  .  امسها األول  هو يف جواز سفرها      الوارد احلقيقي الوحيد 

 جواز السفر هذا مزيف، نفت ذلك غري أهنا ذكرت أن         عما إذا كان ذلك يعين أن       الشكوى  
ـ  على جـواز     صولطلب احل  يف تقدمي قد ساعدها   كان  جون،  يدعى   آخر،   شخصاً . سفرال
. الكونغويلسفر هو مساعدة صديقها     الحلصول على جواز    اطلب  ل وراء تقدميها الدافع  وكان  

تفسري سبب وجود صورهتا على الطلـب        كان بإمكاهنا عما إذا   وحينما سأهلا جملس اهلجرة     
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هذه الصورة تتطابق مع تلك املوجـودة        أن   ذكرتللحصول على تأشرية إىل السويد،      املقدم  
ه مـن    أن فادت حينها  كذلك، أ  األمر ليس  جملس اهلجرة أن      هلا  أكد ملّا و . جواز سفرها  ىعل

  .دون علم منها صديقها قد استخدم صورة أخرى اجلائز أن يكون
  الذي قدمته صاحبة   ، رفض جملس اهلجرة طلب اللجوء     ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٢٣يف  و  ٨-٢

اخلبري التـابع   لف وتقرير   امليف  اليت وردت    إىل املعلومات املكتوبة     وأفاد بأنه باالستناد  الشكوى،  
قـدم طلـب     الشخص الـذي     فإن صاحبة الشكوى هي   ،  إلدارة اجمللس املعنية بتحديد اهلوية    

 الـشكوى   ة أن صاحب  كذلكوذكر اجمللس   .  على تأشرية سويدية يف اجلزائر العاصمة      احلصول
 يتضمن جواز سـفرها  موثوق ومتسق يبّين أسباب تقدمي طلبتكن قادرة على تقدمي تفسري    مل

والحـظ  . وصورهتا وتاريخ ميالدها وامسها األول من أجل احلصول على تأشرية يف اجلزائـر            
 ٢٠٠٦يوليـه   /متوز يف اجلزائر يف      كانت  الشكوى مع افتراض أن صاحبة    أنه حىت    اجمللس أيضاً 

وقت يف بوروندي يف    إمكانية وجودها   هذا ال يستبعد    فإن  حلصول على تأشرية،    اتقدمي طلب   ل
 فإن صاحبة الشكوى مل تقدم أي      يف حالة األخذ هبذا االفتراض،    ورأى اجمللس أن    . مقتل أخيها 

وعن إقامتـها  على تأشرية سويدية  عن عدم إبالغ اجمللس بتقدميها طلباً للحصول        تفسري معقول   
 .فقد شكك اجمللس يف االدعاءات اليت قدمتها صـاحبة الـشكوى      ولذلك  . السابقة يف اخلارج  

يفـصل يف    قرر أن    غري أنه ،  جنسيتهاوها األصلي    هويتها وبلد  إىل أهنا مل تستطع إثبات    وخلص  
 موثوقيـة وبصرف النظر عن عـدم      . بورونديعلى أهنما يتعلقان ب   طلب اللجوء   يف  وهذه املسألة   

 ادعاءاهتا ال تكفي إلثبات تعرضـها        اجمللس أن  فقد رأى  الشكوى،   ة صاحب عرضتهاالتفاصيل اليت   
حينمـا   االعتداءاتملثل هذه  بالنظر إىل أهنا مل تتعرض      سوء املعاملة أو العقاب   أو   ادخلطر االضطه 

ولقد بلغها عن طريق غري مباشر أن املليشيا تفتش عنها، ولكنها بقيـت يف              .  بوروندي كانت يف 
  .ملضايقات أخرى أن تتعرض للتهديد أو دون مقتل شقيقها بعد لفترة طويلة نسبياًالبلد 

 طعنت صـاحبة  ،  ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤ و أكتوبر/شرين األول  ت ١٣يف  و  ٩-٢
مدعيةً أنه ينبغي هلذه األخرية أن متنحهـا  ،  أمام حمكمة اهلجرة جملس اهلجرةقرار يفالشكوى  

 وأضافت أهنا قدمت تفـسرياً متـسقاً وموثوقـاً    .وثيقة سفر والجئ  ال ومركزتصريح إقامة   
احملامي املكلف بتقدمي املساعدة    وأشار  . ة يف اجلزائر  حلصول على تأشري  ا ألسباب تقدمي طلب  

إىل ه ت موكلاملربرات اليت دفعت هذه املسألة ضرورة أالّ حتجب إىل القضائية لصاحبة الشكوى
فإنـه  ، تعرض شقيقها للقتليشكك يف حقيقة   جملس اهلجرة ملوبالنظر إىل أن . طلب اللجوء 

 حمـامي   ورأى. دكوى نفسها على حممل اجل     الش ضد صاحبة التهديدات املوجهة   خذ  ينبغي أ 
املكانة العالية اليت كان     واالضطهاد بسبب    لسوء املعاملة عرضة  مه  تأن موكل القضائية  املساعدة  

 التهديدات املوجهة وقد كانت ".Sans Échec"م ـحيظى هبا شقيقها يف امليليشيا املعروفة باس
  .ى الشكوإليه تستهدف أيضاً صاحبة

 الطعن الذي قدمتـه صـاحبة   على تقدمي مالحظات  اهلجرة إمكانية    لسوأتيحت جمل   ١٠-٢
غادرهتـا  مب الشكوى فيما يتعلـق      ةصاحباليت قدمتها   تفسريات  الن  بأ اجمللس   أفادو. الشكوى
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 موثوقيـة  اجمللـس أن عـدم       رأىعالوة على ذلك،    و. هي تفسريات غري موثوقة   بوروندي  
  يقلل من مـصداقية    سويديةالتأشرية  ل على ال  بطلب احلصو  فيما يتعلق    اليت قدمتها املعلومات  
 الشكوى أدلـة    ةصاحبإفادات   اعتبار ال ميكن    ومن مث، فإنه  . قدمتهااألخرى اليت   اإلفادات  

   .كافية ملنح احلماية هلا
 الطعن الـذي قدمتـه صـاحبة       رفضت حمكمة اهلجرة  ،  ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٩ويف    ١١-٢

كوى مل تستطع إثبات هويتـها ومل تـأت             صاحبة الش أن  ب وأفادت هذه احملكمة  . الشكوى
وذكرت احملكمة أنه حـىت يف حالـة        . مبا يعزز االحتمال الذي يشري إىل أهنا من بوروندي        

يـدعو إىل طلـب      ال يشكل سبباً   يف هذا البلد     الوضع العام  فإنمن بوروندي،   افتراض أهنا   
يت قُّدم هبا طلب احلصول على عن الكيفية ال ورأت أن التفسري الذي قدمته     .ة أو احلماي  اللجوء

 قد رأت حمكمة اهلجرة أن صـاحبة  ومع ذلك، ف.تأشرية بامسها يف اجلزائر يعّد تفسرياً مقبوالً   
سـوء املعاملـة    و االضـطهاد    تثبت االدعاء الذي تقول فيه إهنا ستتعرض خلطر       الشكوى مل   

يد، وهي تنظر    على وجه التحد   اهلجرةوالحظت حمكمة   .  إذا عادت إىل بوروندي    ابالعق أو
انـضم إليهـا     اليت   هلا أية صلة مبيليشيا التوتسي     أن صاحبة الشكوى مل تكن     يف هذا الطعن،  

 والحظت حمكمـة اهلجـرة    . اليت كان يقوم هبا شقيقها    نشطة  األ يف    ومل تكن طرفاً   شقيقها،
 مـن  لفرارهـا  الـسبب املباشـر    أنه كان   الشكوى صاحبةدعى  تكذلك أن احلدث الذي     

  . طويلة نسبياًفترة رأت أنه يعود إىل، و ثالث سنوات تقريباًمنذ قعقد وبوروندي 
طعنت صاحبة الشكوى يف احلكم الـذي أصـدرته         ،  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٨يف  و  ١٢-٢

ذن اإلاهلجرة  ب اخلاصة حمكمة االستئناف    رفضت،  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز ٢٧ حمكمة اهلجرة، ويف  
طـرد  ب  مث، فقد أصبح القـرار القاضـي       ومن.  احلكم الصادر عن حمكمة اهلجرة     بالطعن يف 

  .هنائياً الشكوى ةصاحب
 جملـس   لـدى  الشكوى   ة رسالة من صاحب   ُسجلّت،  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٧يف  و  ١٣-٢

وثائق  ٢٠٠٩ يونيه/يف حزيران  وأكدت صاحبة الشكوى يف هذه الرسالة أهنا قدمت       . اهلجرة
حكم عليها يف   صدور   مجلة أمور،    ، يف وادعت،  القضائية املساعدة    املكلف بتقدمي  إىل حماميها 
 الـذي   سـتدعاء اال وأرفقت صاحبة الشكوى نسخاً من     . سنة ٢٠بالسجن ملدة   بوروندي  

ـ  و، ) ب(٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٨ الشرطة يف بوروندي بتاريخ    أرسلته ف مـذكرة توقي
 ١٦ بتـاريخ    اً صـدر   وحكم ،) ج(٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٩ بتاريخ   صدرت يف حقها  

  .) د( عاما٢٠ً ويقضي بسجنها ملدة ٢٠٠٨ديسمرب /األولكانون 

__________ 

الـسرقة  وقعت الطلب املوجه إىل صاحبة الشكوى للمثول من أجل استجواهبا بشأن اشتراكها يف أعمـال      )ب (
 .موقع من الشرطة اجلنائية يف بومجبورا ببوروندي

 يف اشتراك صاحبة الشكوى يف أعمال القتل والسرقة، وكذلك يف أسباب            االشتباهيف مسألة   طلب التحقيق     )ج (
 .  موقع من أحد ضباط الشرطة اجلنائية يف بومجبورا ببورونديعدم مثوهلا لالستجواب

 . يف أعمال قتل وسرقةأُدينت صاحبة الشكوى بتهمة املساعدة  )د (
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، قـرر    هبا النسخ املرفقة يف   الشكوى و   صاحبة يف ضوء املعلومات املقدمة يف رسالة     و  ١٤-٢
 من  ١٨مبوجب املادة   تصريح إقامة   ها  ، عدم منح  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٤جملس اهلجرة، يف    

 من  ١٩املادة  اسة املسألة يف إطار     ، أو إعادة در   ٢٠٠٥ من قانون األجانب لسنة      ١٢الفصل  
(١٢الفصل  

 ه

صوراً، ومن مث   ، يف مجلة أمور، أن الوثائق املرفقة كانت         والحظ جملس اهلجرة   .)ه
  .فقيمتها كدليل منخفضة

 وطرحت عليها   .جرةأمام حمكمة اهل  قرار جملس اهلجرة    طعنت صاحبة الشكوى يف     و  ١٥-٢
 فذكرت صاحبة الشكوى خطياً أن أحد معارفها،        هذه احملكمة أسئلة تتعلق بالوثائق املقدمة،     

وهو شخص يعمل سكرترياً يف إحدى احملاكم يف بوروندي، كان قـد أعلمهـا يف شـهر                 
 عن إرسال إخطار إليها، وأنه قد جرى البحـث عنـها         ٢٠٠٩أبريل  /مارس أو نيسان  /آذار

وقد . متلكاتوصدر حكم بإدانتها بسبب مساعدهتا لشقيقها يف ارتكاب أعمال قتل وهنب للم           
ولكنها رأت أهنا إذا أخربت حماميها أو السلطات          اخلرب،  الشكوى لسماع هذا   ةصدمت صاحب 

يف بوروندي  إىل هذا الشخص املقيم      ومن مث، فقد طلبت    .السويدية باألمر فسُيطلب منها إثباته    
ق إىل  وقد وصلت هذه الوثـائ    .  ملف احملكمة يف بوروندي    اليت يتضمنها وثائق  ال أن يرسل إليها  

 منـها حملـامي     نـسخاً  على الفور    فسلمت،  ٢٠٠٩ يونيه/حزيرانيف بداية   صاحبة الشكوى   
  . القضائية املكلف بقضيتها، غري أنه مل يقدمها إىل جملس اهلجرة أو إىل حملاكماملساعدة 

الطعن الذي رفعتـه     اهلجرة   حمكمة، رفضت   ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٦يف  و  ١٦-٢
 تفيد بصدور حكم بالسجن يف حـق صـاحبة           أن املعلومات اليت    ورأت . الشكوى صاحبة

ومل جتر، بنـاًء     لقانون األجانب،     وفقاً الشكوى وببحث الشرطة عنها تشكل ظروفاً جديدة      
غري أنه بالنظر إىل عدم وجود أدلة إضافية داعمة،         . على ذلك، دراسة هذه الظروف من قبلُ      

 من أحد معارفها    ت فيها تلقيها هلذه املعلومات    فقد اعتربت أن إفادة صاحبة الشكوى اليت أكد       
الـذي  مـر   األ الستنتاج أن الظروف اجلديدة تشكل عوائق دائمة إلنفاذ          ال تتضمن أدلة كافية   

ـ    و.  من قانون األجانب   ١٢ الفصل    من ١٩ املادة    مبوجب يقضي بطردها  مت ّدالوثائق الـيت قُ
بغض و. مث، فقيمتها كدليل منخفضة    ومن   شكوك،مثرية لل   من نوعية  جرةاهلكمة  حم إىل   أصوهلا

  على علـم   ت الشكوى كان  ةخلصت حمكمة اهلجرة إىل أن صاحب     فقد  ،  ه املسألة النظر عن هذ  
، أي  ٢٠٠٩ مايو/مطلع شهر أيار  أبريل أو   /مع هناية شهر نيسان    سوف ترسل إليها   الوثائق   بأن

طلب الذي قدمتـه  بال فيما يتعلق    ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٩بتاريخ  كمة اهلجرة   حمحكم  صدور  قبل  
 التاريخ، على علـم خبـرب       وكانت صاحبة الشكوى، قبل هذا    .  على تصريح اإلقامة   للحصول

ومن مث، فقد كان بإمكاهنا تقدمي هذه املعلومـات         . إدانتها وحبث الشرطة عنها يف بوروندي     
ل املتعلقة بأول طلب تقدمت به اللتماس اللجوء، غري أهنا قررت عدم فع     جراءات  اإل أثناء سري 

أي أنه كان سيطلب     الشكوى،   ةه صاحب ت السبب الذي قدم   ترى حمكمة اهلجرة يف   ال  و .ذلك
__________ 

ترد القواعد املتعلقة بالعوائق الدائمة أمام إنفاذ أوامر رفض الدخول أو الطرد واليت تصبح هنائية وغري قابلـة                    )ه(
 .  من هذا القانون١٢ من الفصل ٣ إىل ١ مقروءتني باالقتران مع املواد من ١٩ و١٨يف املادتني لالستئناف 
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 مـن قـانون     ١٢ الفـصل     من ١٩اً وجيهاً مبوجب املادة     عذرمنها تقدمي أدلة على أقواهلا،      
  .مبكر هذه الظروف اجلديدة يف وقت عرض لعدم ،األجانب

بـاهلجرة  اخلاصة  الستئناف   حمكمة ا  رفضت،  ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٩يف  و  ١٧-٢
  .للطعنغري قابل  هذا القرارو.  احلكم الصادر عن حمكمة اهلجرةيف الطعناإلذن بمنح 

  الشكوى    

وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحـة أو الـصارخة           الشكوى   تدعي صاحبة   ١-٣
عن مكتب  وتشري إىل التقرير السادس لألمني العام       . يف بوروندي اجلماعية حلقوق اإلنسان     أو

 الـصادر عـن    ٢٠٠٩تقرير عام   إىل   و ،)S/2009/611(ي  األمم املتحدة املتكامل يف بوروند    
قوق اإلنسان  حل  السيئ سجلفيما يتعلق بال   ، الواليات املتحدة األمريكية   ،منظمة العفو الدولية  

وأعمال القتل غـري    ن،  و يف السج  تجزينيف بوروندي، مبا يف ذلك استخدام التعذيب ضد احمل        
االغتصاب والعنف اجلنسي على نطاق واسـع،       انتشار   على أيدي قوات األمن، و     شروعةامل

إىل اهتامهـا   بـالنظر  الشكوى أنه    أكدت صاحبة ويف ضوء ما سبق،     . واإلفالت من العقاب  
توقع سجنها بتهمة املساعدة يف ارتكاب أعمال القتـل          املتوىف و  هاأنشطة شقيق باالشتراك يف   

اليت   القاسية  لظروف السجن  يعرضهالسويد إىل بوروندي سوف      من ا  والسرقة، فإن طردها  
االغتـصاب  ن قبيـل    املعاملة، م سوء  تعذيب وغريه من أشكال     لل و تشكل خطراً على حياهتا   

 أن إعادهتا قسراً إىل بوروندي ستشكل انتهاكاً مـن          تدعيمن مث، فهي    و. والعنف اجلنسي 
  . ة من االتفاقي٣جانب السويد حلقوقها مبوجب املادة 

 خطر التعرض للتعـذيب لـدى       ستواجه شخصياً  أهنا    إىل  الشكوى صاحبة تشريو  ٢-٣
وتذكر أن أحد أفراد أسرهتا األقربني قد قُتل بالفعل، وهي ختشى           . عودهتا إىل بلدها األصلي   

أن تواجه املصري نفسه يف حالة طردها إىل بوروندي، وترى أهنا ستكون أمام خطر واضـح                
 تؤكد صاحبة  ويف هذا الصدد،     .داخل السجن  والتعذيب واالغتصاب    لسوء املعاملة يعرضها  

 تعود إىل  إدانتها   وترى أن خلفية  . براءهتا وعدم ارتكاهبا لألعمال اليت أدينت بسببها      الشكوى  
  ".Sans Échec "شقيقها يف ميليشيا مشاركة إىل  يف بوروندي و السائدةالتناقضات العرقية

  ملقبولية واألسس املوضوعيةمالحظات الدولة الطرف بشأن ا    

، ٢٠١٠ سـبتمرب / أيلـول  ٢  مذكرة شـفوية مؤرخـة     قدمت الدولة الطرف، يف     ١-٤
الدولة الطـرف   تذكر  قبولية،  املوفيما يتعلق ب  . املوضوعيةاألسس   و املقبوليةمالحظاهتا بشأن   

 املسألة بالذات قد ُبحثت أو جيري حبثها يف إطار أي إجـراء           هنا ليست على علم بأن هذه       أ
 ٢من املادة ) ب(٥باإلشارة إىل الفقرة  وآخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية   

 املتاحـة بالنـسبة إىل       مجيع سبل االنتصاف احمللية    د باستنفا الدولة الطرف تقر  من االتفاقية،   
  .البالغ هذا
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) أ(٥ بـالفقرتني   املتعلقةنظر اللجنة يف املسائل    املستخلصة من  نتائجال النظر عن    وبصرف  ٢-٤
 أهنـا   الشكوىترى أن تأكيد صاحبة      الدولة الطرف     من االتفاقية، فإن   ٢٢من املادة   ) ب(و

األساسي الدعم  االتفاقية ال يرقى إىل مستوى      بطريقة تبلغ حد انتهاك     طر املعاملة   ستتعرض خل 
، ومـن مث    وترى أنه من الواضح أن البالغ ال يستند إىل أي أساس           .ألغراض املقبولية باألدلة  

مـن  ) ب( فاقية، والفقرة الفرعيـة    من االت  ٢٢ من املادة    ٢فهو غري مقبول مبوجب الفقرة      
  .من النظام الداخلي للجنة)  سابقا١٠٧ًمن املادة ) ب(الفقرة الفرعية  (١١٣ املادة

 أن الشكوى مقبولة، فإن      إىل  اللجنة خلصتإذا   أنه يف حالة ما      ترى الدولة الطرف  و  ٣-٤
 طرد صاحبة الـشكوى   ما إذا كان    في تتمثل  بشأن األسس املوضوعية   عروضة أمامها املسألة امل 

بعدم طرد أي شخص أو إعادته اليت تقضي  من االتفاقية ٣نتهك التزام السويد مبوجب املادة      ي
 تدعو إىل االعتقاد بأنه سـيواجه خطـر        ) و(أسباب حقيقية ت هناك   إىل دولة أخرى إذا كان    

 الذي رأت فيه   ) ز( اجتهاد اللجنة   الطرف إىل  ولةتشري الد الصدد،  يف هذا   و. التعرض للتعذيب 
 انتـهاكاً   تشكل اإلعادة القسرية لشخص ما إىل بلد آخر         ت ما إذا كان    الغرض من حتديد   أن

 ) ح(شخـصياً خلطـر    يتمثل يف تقرير ما إذا كان الفرد املعين سيتعرض            من االتفاقية  ٣للفقرة  
 وجود منط ثابت مـن االنتـهاكات        ويستتبع ذلك أن  . التعذيب عقب إعادته إىل ذلك البلد     

كافياً سبباً  يف حد ذاته    يشكل   أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما ال          الصارخةأو  الفادحة  
وعالوة علـى    .خلطر التعذيب عقب عودته إىل هذا البلد      سيتعرض  لتحديد أن شخصاً معيناً     

 إىل دولـة   مـا اإلعادة القسرية لشخصعن  أن التزامها باالمتناع    الدولة الطرف ترى  ذلك،  
 خطـر   سـيواجه أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن هذا الشخص         ، حيث توجد    أخرى

 مـن   ١ التعذيب على النحو املبني يف املادة        بشكل مباشر بتعريف  يرتبط  ،  التعرض للتعذيب 
 ملتزمـة   الدولـة الطـرف    ت أن مسألة ما إذا كان     ) ط(ويستنتج من اجتهاد اللجنة   . االتفاقية

 كيان غري   الذي يلحقه به  أمل أو العذاب    تلا ميكن أن يتعرض خلطر   عن طرد شخص    باالمتناع  
  .ة من االتفاقي٣قع خارج نطاق املادة ت ا،حكومي، دون موافقة احلكومة أو قبوهل

 ترى أنه احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف بوروندي، فإن الدولة الطرف          ب وفيما يتعلق   ٤-٤
  بعد احلرب األهلية الطويلـة     بعيدة كل البعد عن االستقرار     وصفها بأهنا     اآلن من اجلائز حىت  

 واجلماعات املتمردة اليت     التابع هلا   عليها التوتسي واجليش   هيمن بني احلكومة اليت ي    اليت دارت 
ونتيجة هلذه احلرب، فقد الكثري من املدنيني أرواحهم، ويتحمل طرفـا           . عليها اهلوتو يهيمن  
__________ 

 . د التأكيأضافت الدولة الطرف  )و(
؛ ٣-٦، الفقـرة  ٢٠٠١مايو / أيار١١، اآلراء املعتمدة يف   ضد السويد . ل. س،  ١٥٠/١٩٩٩البالغان رقم     )ز(

، ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٤، اآلراء املعتمدة يف     ضد السويد . م. ف. ج. إ،  ٢١٣/٢٠٠٢ورقم  
 . ٣-٨الفقرة 

 . التأكيدأضافت الدولة الطرف  )ح(
مـايو  / أيـار ١٥، اآلراء املعتمـدة يف    ضد السويد . ب. ر. ج،  ٨٣/١٩٩٧رقم  ميكن الرجوع إىل البالغ       )ط(

 .  ٥-٦، الفقرة ١٩٩٨
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 .حلقوق اإلنـسان للـسكان املـدنيني      اجلسيمة   االنتهاكات   مسؤولية حد سواء الرتاع على   
. سجالً هزيالً حقوق اإلنسان للحكومة بوروندي     حكومة بوروندي يف جمال     سجل  يزال   الو

 ودائرة االستخبارات الوطنية اجلهـات       والشرطة ،)قوات الدفاع الوطين  (اجليش  فراد  أوميثل  
  تأييدهم يفاملناصرون املشتبه ن فيهمدنيني واحملتجزين، مب عن تعذيب وقتل وضرب امل    املسؤولة  

وعلى الرغم من   . أعضاء املعارضة تتحرش ب األمن  وال تزال قوات     .) ي(لقوات التحرير الوطنية  
  قوات التحريـر الوطنيـة     فقد واصلت ،  ٢٠٠٨مايو  /أياروقف إطالق النار املتفق عليه يف       

منـاطق  ت التحرير الوطنية التقليدية، مبا يف ذلـك          معاقل قوا  وكانتضد املدنيني   اعتداءاهتا  
تـستطيع   السلطات املدنية    ولئن كانت . ، املسرح الرئيسي هلذه االعتداءات    بومجبورا الريفية 

عناصر مـن   تصرفت فيها    حاالت   فإن هناك  قوات األمن،    يف  أن تتحكم بفعالية   بشكل عام 
اصـة قـوات    خباحلكومية، و على الرغم من أن قوات األمن       و. قوات األمن بشكل مستقل   

مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنـسان، فـإن       ملالحقة   تدابرياختذت بعض ال  قد  الدفاع الوطين،   
  .) ك(ب من العقايتصرفون وهم يف مأمنمعظم األفراد 

وهو ، ٢٠٠٥ عام اعتباراً من  الدستور اجلديد أصبح نافذاًوتضيف الدولة الطرف أن   ٥-٤
 حبقوق اإلنـسان    ويعترف ،ن السلطة ان العرقيت ا اجملموعت ا هب تقاسمتشروط اليت سوف    الضع  ي

 التعدديـة احلزبيـة      يستند إىل   نظام  إقامة  الدستور  هذا  ويكفل .األساسية جلميع البورونديني  
أصبح فيهـا    انتخابات عامة    ٢٠٠٥ يف عام    أيضاًوأجريت  . حرية التعبري والصحافة  يضمن  و

 يف  احلزب احلـاكم  الدفاع عن الدميقراطية هو قوات-اجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية    
بـصورة رمسيـة إىل      قوات التحرير الوطنية      حركة ، حتولت ٢٠٠٩أبريل  / نيسان يفو. البلد

 وبعد نزع سالح حركة قوات التحرير الوطنية واعتمادها كحزب سياسي،           .حزب سياسي 
تراجـع عـدد    جيري التعامل اآلن مع أية أعمال عنف ترتكبها باعتبارها جـرائم، وقـد              

نزوع إىل طلـب    "هناك  اإلفالت من العقاب سائدا و    وال يزال    .) ل(املنسوبة إليها االنتهاكات  
الدولـة الطـرف أن التقيـيم      رى  وت. ) م( يف احملاكم  إذا مل يتسن حتقيقها    " يف الشوارع  العدالة

ى  الـشكو ة صاحباليت أشارت إليهاالتقارير  كما وصفتها    احلالة يف بوروندي  املذكور جيسد   
  ). أعاله١-٣ انظر الفقرة(أمام اللجنة 

__________ 

 .حزب حترير شعب اهلوتو سابقاً  )ي(
الـذي أصـدرته   ) بوروندي: تقرير حقوق اإلنسان (”Human rights report: Burundi“ميكن الرجوع إىل   )ك(

 Country report on human rights practices in“ من ١، والفرع ٢٠٠٨وزارة اخلارجية األمريكية يف عام 

Burundi”)        الذي قدمتـه وزارة     ٢٠٠٧لعام  ) التقرير القطري بشأن ممارسات حقوق اإلنسان يف بوروندي 
  .اخلارجية السويدية

طة حالة حقوق اإلنسان وعن أنش     عن مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        ميكن الرجوع إىل تقرير     )ل(
 .٢٢، الفقرة )A/HRC/12/43(املفوضية يف بوروندي 

 .٦٨ الفقرة املرجع نفسه،  )م(
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جيـوز    قـد   اليت شواغلال شأن    الدولة الطرف أهنا ال ترغب يف التقليل من        وتؤكد  ٦-٤
إالّ أهنا ترى أنه لـيس   فيما يتعلق باحلالة الراهنة حلقوق اإلنسان يف بوروندي،       اإلعراب عنها 

 أعاله ال تكفي يف حـد ذاهتـا         املذكورة الظروف املشار إليها يف التقارير        شك يف أن   هناك
 ٣لمـادة   ل انتهاك   ا سيترتب عليه  بوروندي الشكوى إىل    لصاحبةلتأكيد أن اإلعادة القسرية     

، علـى  تقييم خطر تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب      للجنة ينبغيومن مث، فإنه    . من االتفاقية 
  .إعادهتا إىل بوروندي من االتفاقية، بعد ١النحو احملدد يف املادة 

 يف تقييمها    تطبق  املعنية باهلجرة   السويدية السلطات واحملاكم  ترى الدولة الطرف أن   و  ٧-٤
 اختباراً  خلطر التعرض للتعذيب أثناء نظرها يف طلب التماس اللجوء مبوجب قانون األجانب           

وتضيف الدولة   .) ن(مبوجب االتفاقية الحق   بالغ حبث   لدىتطبقه اللجنة   مماثالً لالختبار الذي    
 لتقييم املعلومـات    داًي ج مؤهلة تأهيالً  أن السلطات الوطنية     من الضروري إدراك  أن  الطرف  

 االتـصال   نظراً ملا يتاح هلا من فـرص       اليت يقدمها ملتمس اللجوء وكذلك إفاداته وادعاءاته      
 أن من الضروري إيـالء       الدولة رى ويف ضوء ما سبق، ت     .مبلتمس اللجوء املعين باألمر   املباشر  
  . سلطات اهلجرة السويديةأجرته الذي ييمكبرية للتق أمهية

 تـستند  الشكوى، فإن الدولة الطـرف  مصداقية إفادات صاحبة تقييم  وفيما يتعلق ب    ٨-٤
 صاحبة مع ولقاًء مباشراً مقابلتني  الذي أجرىيف قرار جملس اهلجرةاملذكور   املنطق إىل أساساً

 التأكيد علـى وجـود    اسب   الدولة الطرف أن من املن     ترى وباإلضافة إىل ذلك،     .الشكوى
إىل  الشكوى إىل سلطات اهلجـرة و      ة صاحب اليت قدمتها  مصداقية التفاصيل  يف   كبرية ثغرات
 الشكوى  ةأن صاحب بذه القضية   املتعلقة هب جملس اهلجرة طوال اإلجراءات     قد متسك   و. اللجنة

العاصمة اجلزائر  ب السفارة السويدية    يفصول على تأشرية    احلم طلب    الشخص الذي قدّ   هي نفس 
  اللجوء الذي قدمتـه     برفض طلب   القاضي  عنه سواء يف قراره     وهو ما أعرب   ،٢٠٠٦عام   يف

 الشكوى   طعن صاحبة   بعد حمكمة اهلجرة  أو يف املالحظات اليت عرضها على      الشكوى   صاحبة
وهي ترى أن التفسري الذي أدلت    .  مع هذا االستنتاج   لدولة الطرف متاماً  وتتفق ا .  قرار اجمللس  يف

 يف   بامسها  على تأشرية سويدية   هبا طلب احلصول  م  ّد قُ خبصوص الطريقة اليت   الشكوى   احبةبه ص 
   .هو تفسري غري موثوق وفضفاض وغري متسق ٢٠٠٦اجلزائر يف عام 

  من الضروري أالّ يكون قد مضى على الصورة اليت ترفق          أنب الدولة الطرف    وتدفع  ٩-٤
طلـب   شخـصياً ويوقع صاحب الطلب   أل  ميجيب أن   و. طلب التأشرية أكثر من ستة أشهر     ب

هـذه  وترى الدولة الطرف أن     . أصلية بالطلب   ترفقالوثائق اليت   ة، وينبغي أن تكون     التأشري
فيما يتعلق بالتفسري الذي أفادت فيه مقدمـة الـشكوى بأهنـا             أخرى   تثري شكوكاً  احلقائق

وعالوة علـى   . لعاصمةلسفارة السويدية يف اجلزائر ا    ا طلب التأشرية إىل  تشارك يف تقدمي     مل
__________ 

) ١٩٩٦(١ من قانون األجانب وتعليق اللجنة العـام رقـم           ٤ من الفصل    ٢ و ١ املادتني   ميكن الرجوع إىل    )ن(
 ٤٤مسون، امللحق رقم    الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخل      ( من االتفاقية    ٣بشأن تنفيذ املادة    

)A/53/44 ،وCorr.1(املرفق التاسع ،(. 
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إهنا مل متتلـك  تفاصيل طلب التأشرية، فقد كانت تقول، إىل اليوم الذي ووجهت فيه ب     ذلك،  
 أشارت مـع ذلـك، حينمـا        ، اليت أجريت معها   خالل املقابلة و .جواز سفر على اإلطالق   

ووجهت مبسألة طلب التأشرية، إىل أهنا كانت حتمل جواز سفر وذكرت أنه جـواز غـري                
 الوحيد يف جواز    احلقيقيسم  االأن  ب الشكوى   أن إفادة صاحبة   الدولة الطرف    رىوت. مزيف

إفادة غري موثوقة، وكذلك األمر بالنسبة إىل التفسري الذي أفادت فيه           السفر هو امسها األول     
وأهنـا   بأن شخصاً آخر يدعى جون قد ساعدها يف تقدمي طلب احلصول على جواز السفر،             

  اليت قدمتـها تفسرياتعدم مصداقية ال وباإلضافة إىل .ديقهافعلت ذلك من أجل مساعدة ص  
، فقد بـّين خـبري تـابع        على تأشرية وجواز سفرها   طلب احلصول    الشكوى بشأن    ةصاحب

اليت أُخذت وقـت     الشكوى   صاحبةأن املقارنة بني صورة     للمجلس وخمتص يف حتديد اهلوية      
يف اجلزائـر   الـسويدية   تأشرية  ال حلصول على اوالصورة املرفقة بطلب    تقدميها لطلب اللجوء    

   .تدل على أهنما تعودان لشخص واحدالعاصمة 
 الواضح أن   أن من  جملس اهلجرة،    ها يف ذلك مثل   ، مثل  ترى  الدولة الطرف  وحيث إن   ١٠-٤

على تأشرية سويدية يف اجلزائر     احلصول   قدم طلب  نفس الشخص الذي     يالشكوى ه صاحبة  
، ، ومـن مث    طلب التأشرية  شكوى هي اليت تولت ملء    فإن ذلك يعين أن صاحبة ال     العاصمة،  

 دراسة الطلب الذي قدمتـه اللتمـاس      أثناء  فقد كان من الضروري أخذ ذلك يف االعتبار         
 الشكوى يف   ة صاحب قدمتها ويف هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن اإلفادات اليت           .اللجوء

 هـي   حلمايـة ا ل على  احلصو طلبيف   للحصول على تأشرية سويدية و     الطلب الذي قدمته  
  : نيالتاليللسببني  متناقضة إفادات

 الشكوى  ة صاحب يعيش والدا تأشرية السويدية،   ال لطلب احلصول على     وفقاً  )أ(  
ولـد يف   قـد   شقيق  ال أُفيد بأن و. ن وشقيق واحد  ا وهلا أخت  ، بومجبورا  يف روهريومبنطقة   معاً
. ١٩٩٦يف عـام    ها قُتال   بأن والدي يف طلب اللجوء    وتصرح صاحبة الشكوى     .١٩٩٠ عام

، ومن مث، فقد    ١٩٧٥ يف عام    وذكرت كذلك، وفقاً لطلب التماس اللجوء، أن شقيقها ولد        
ـ  معلومات تفيـد     ال يتضمن أية  طلب اللجوء   أن  كما  .  سنة ٣١ عمره حينما قُتل  كان   أن ب

  لصاحبة الشكوى أختني؛
أن صاحبة  يدية  سوالتأشرية  الحلصول على   ااملعلومات الواردة يف طلب     تبّين    )ب(  

ـ  املعلومات أيضاًوتبّين هذه. ٢٠٠٣-٢٠٠٢عمل يف النيجر يف الفترة ت تالشكوى كان   ا أهن
شـهري  بـني  يف الفترة مـا    اجلزائر ثالث مرات     أهنا عادت إىل   فرنسا و   إىل غادرت اجلزائر 

ـ    .٢٠٠٥ أكتوبر/وتشرين األول  ٢٠٠٣ يوليه/متوز  /متـوز  لفرنـسا يف     ا وخـالل زيارهت
  .س الشكوى جواز سفرها يف السفارة البوروندية يف باري صاحبة جددت،٢٠٠٤ يوليه
 إىل  حباالت الـدخول   املتعلقة   علومات على الرغم من أن امل     ه الدولة الطرف أن   رىوت  ١١-٤

 يف  كانت تعـيش   الشكوى   ة يف حد ذاهتا أن صاحب     منهما ال تثبت    واخلروج اجلزائر وفرنسا 
 بني  تتنقلأهنا كانت   على األقل    ، فإهنا تبني  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣األعوام  اجلزائر خالل   
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 مل تتردد يف االتـصال بالـسفارة        فهي ذلك،   وفضالً عن  .اجلزائر وفرنسا خالل هذه الفترة    
 التفاصيل اليتإىل جانب     تبّين أيضاً  هذه املعلومات فوعالوة على ذلك،    . البوروندية يف باريس  

وهو ما يعىن بالتايل أهنـا عاشـت        ،  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ عملت يف النيجر يف الفترة       أفادت بأهنا 
وحيـث إن  . هذه الفتـرة  بوروندي خالل   لدى مغادرهتا  مل تتعرض ألية مشاكل    اأهنهناك،  

صاحبة الشكوى قد صرحت يف الطلب الذي قدمته للحصول على التأشرية بأهنا طالبـة يف               
 عاشت راض أهنا جامعة اجلزائر، وأوردت عنوان حمل إقامتها يف هذه املدينة، فمن الواجب افت           

ويف ضوء هذه الظروف، ختلص . ٢٠٠٦من عام فترات  خالل على األقل يف اجلزائر العاصمة    
 اخلارج عدة مرات قبل قد سافرت إىلالشكوى صاحبة   أن من الواضح أن       إىل الدولة الطرف 

 احلمايـة، علـى عكـس     احلصول علـى   لطلب ٢٠٠٦ إىل السويد يف أواخر عام       اوصوهل
  . اللجوءلب الذي قدمته اللتماسأوردته يف الط ما
 الشكوى يف طلب  الواردة يف إفادات صاحبة    أن التفاصيل     الدولة الطرف أيضاً   رىوت  ١٢-٤

اليت أدلـت هبـا     لمعلومات  وال توجد مصداقية ل   . متناقضة يف حد ذاهتا   إفادات  اللجوء هي   
ميليشيا أفراد ماع  لس  من مرتهلا   أهنا كانت قريبة مبا فيه الكفاية       وأكدت فيها  الشكوىصاحبة  
 وحدوث ذلك، على حد زعمها، قبل حلظات من قتلـه،          شقيقها عنها،    وهم يسألون اهلوتو  

 الـشكوى    اليت قدمتها صاحبة   علوماتامل  الدولة الطرف أيضاً   عتربوت.  اجلنود يراهادون أن   و
رين مع  بقائها ملدة شه  وبعيداً عن مرتهلا     من اهلرب     هبا يف ذلك احلني     متكنت الكيفية اليت عن  

ُيفتش عنها أو يعثر عليها يف هذا        دون أن     من هذا املرتل   بعد مسافة قصرية  يقيم على    صديق
 أيضاً أن صـاحبة من الواضح ترى الدولة الطرف أن و. املكان هي معلومات عدمية املصداقية  

 حينمـا   عنه  كشفت وهو ما واز سفر،   جل كانت كاذبة حينما أكدت عدم حيازهتا     الشكوى  
  . التأشرية احلصول علىطلبب املتعلقةلومات املعب ووجهت

 عـن  الشكوى   ة صاحب كفاية الوصف الذي قدمته    تقدم، وبسبب عدم  يف ضوء ما    و  ١٣-٤
 مـصداقية اإلفـادات    أن    إىل ، ختلص الدولة الطرف   ملغادرة بوروندي  االستعدادات اليت اختذهتا  

 سـلطات اهلجـرة     أمـام املرفوعة   اللجوء   واالدعاءات اليت قدمتها صاحبة الشكوى يف قضية      
، ترى الدولة الطرف أنـه ال ميكـن أن          ى ذلك  عل وبناًء. للغاية اللجنة ضعيفة    وأمامالسويدية  

  إىل أنـه، بـالنظر إىل       وختلص الدولة الطرف كذلك    .غيف هذا البال  " الشك لصاحلها  "يكون
ـ     فال توجد أية  ،  صاحبة الشكوى  ضعف مصداقية طلب اللجوء الذي قدمته       ة معلومـات أو أدل

 ميليشيا اهلوتـو   على يد تواجه خطر التعرض لسوء املعاملة واالغتصاب       سأهنا  ب إفادهتا لدعم   أخرى
  ".Sans Échec"املزعومة اليت كان ينفذها شقيقها مع ميليشيا يف بوروندي بسبب األنشطة 

 بأن إفادة صاحبة الشكوى اليت تؤكد فيها         الدولة الطرف كذلك   وتبعاً لذلك، حتتج    ١٤-٤
كم بالسجن يف حقها وإخطارها بذلك والبحث عنها يف بوروندي إفـادة غـري              صدور ح 
التفسري الذي قدمته صاحبة الشكوى عن كيفيه حصوهلا         أن    الدولة الطرف   وتضيف .صادقة

على الوثائق اليت تؤكد إخطارها والبحث عنها وإدانتها يف بوروندي يتسم إىل حد بعيد بعدم            
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 إىل حمكمـة    صاحبة الشكوى قد قدمته خطياً    رغم من أن    ، على ال  يصعب استيعابه  و االتساق
قـد   بأن جملس اهلجرة      القائل  الدولة الطرف مع االستنتاج    تفقوعالوة على ذلك، ت   . ةاهلجر

خلص بعد االنتهاء من دراسة الوثائق املتعلقة باإلدانة واإلخطار وأمر البحث إىل أهنـا مـن                
 الشكوى بإفادة صاحبةوفيما يتعلق . نخفضةفقيمتها كدليل م، من مثشكوك، و مثرية لل نوعية  

 الدولـة  ترى الوثائق املعنية إىل سلطات اهلجرة، رسال إأمهل يف القضائيةبأن حمامي املساعدة   
ه ينبغي إثبات أي إفادة من هذا النوع باألدلة وسيكون مـن األفـضل تأكيـدها                الطرف أن 

دولة الطرف أن صاحبة الشكوى مل       ال وتالحظ. تفنيدها، أو على األقل إبالغ احملامي هبا       أو
وجود عدة إفادات قدمتها صاحبة الـشكوى       بالنظر إىل   و .تقدم أية معلومات من هذا النوع     

واعتربهتا الدولة الطرف أقواالً غري موثوقة، فإن هذه الرؤية تسري على املـصداقية العامـة               
لـشكوى بـشأن    ترى يف إفادة صاحبة ا    فإن الدولة الطرف ال     ومن مث،   . لصاحبة الشكوى 

   .حماميها إفادة صادقة

 صاحبة الشكوى مل تقدم أية إفادات أو معلومات أخرى          الدولة الطرف أن  ؤكد  وت  ١٥-٤
وتتناقض اإلفادة .  إىل بورونديتاملعاملة أو االغتصاب إذا عادتبّين أهنا ستتعرض خلطر سوء      

مع اإلفادات الـيت    ندي  شبكة اجتماعية يف بورو   ل بعدم امتالكها  طلب اللجوء    اليت قدمتها يف  
فحسب هـذه    .تأشرية السويدية ال يف الطلب الذي قدمته للحصول على      بشأن أسرهتا  قدمتها

 يف  ون يعيـش   األصغر شقيقتها الصغرى وشقيقها  و الكربى   شقيقتها والديها و   فإن ،اإلفادات
فمن الواضح أن صاحبة الشكوى متتلك شـبكة اجتماعيـة،    وعالوة على ذلك،    . بوروندي

 وختلص الدولة   . ملا أفادت به بشأن أماكن وجودها يف بوروندي قبل أن تغادر هذا البلد             وفقاً
ن أن خطـر    الشكوى ليست كافيـة لتبـيّ     صاحبة   هبا   ت اليت تذرع   أن الظروف   إىل الطرف

 . أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخـصياً      يستويف الشروط املتمثلة يف   لتعذيب املزعوم   التعرض ل 
 ستواجه خطـراً  مل تقدم أسباباً حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأهنا   شكوىومن مث، فإن صاحبة ال    

  . من االتفاقية إذا ُرّحلت إىل بوروندي٣حقيقياً وشخصياً بالتعرض ملعاملة تتناىف مع املادة 

 من قانون األجانب،    ١٢ من الفصل    ٢٢تدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً للمادة       ،  وأخرياً  ١٦-٤
ويف هـذا   . بعد مضي أربع سنوات من صريورته هنائياً وغري قابل للطعن         فإن قرار الطرد يسقط     

 / متـوز  ٢٧البالغ، أصبح القرار القاضي بطرد صاحبة الشكوى هنائياً وغري قابل للطعـن يف              
 . اإلذن بالطعن  باهلجرةاخلاصة  حمكمة االستئناف   ، وهو التاريخ الذي رفضت فيه       ٢٠٠٩ يوليه

   .٢٠١٣يوليه / متوز٢٧ذكور الغياً بالتقادم يف ومن مث، فسيصبح قرار الطرد امل

   على مالحظات الدولة الطرفصاحبة الشكوىتعليقات 
 إفاداهتـا    من جديد   الشكوى ة صاحب أكدت،  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٥يف    ١-٥

. واألحداث اليت أدت إىل رحيلـها مـن بورونـدي         ها األصلي    وبلد بشأن هويتها األولية  
ذكـرت صـاحبة    ،  نيواز السفر وطلب التأشرية املزعـوم     جب ات املتعلقة وبالنسبة إىل التعقيد  

 هـذا    طلـب منـها    وحينما.  التقت به يف بوروندي    برجل تعلقت أهنا كانت قد   الشكوى
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   أهنـا   الشكوى ةصاحبوأكدت  . وصورها استجابت لطلبه   جواز سفرها    تسلمه أن   الشخص
ـ تزر ومل ، للحصول على تأشرية   قطّ طلباً مل تقدم    ر أو فرنـسا أو أي مكـان آخـر     اجلزائ

سـوء   أو    مل تتعرض لالضـطهاد    وأضافت أهنا .  من اهليئات  ادعى جملس اهلجرة وغريه    كما
كانت متخفية عن   ، ألهنا   شقيقها بعد مقتل    اب خالل مدة بقائها يف بوروندي     املعاملة أو العق  

 معلومـات  ةوهلذا السبب فهي ال متتلك أي،  مهربنيبوروندي مبساعدة   وقد غادرت   . األنظار
كانت الشيء الوحيد الذي    أكدت أن    و . إىل السويد  استخدمته للسفر عن جواز السفر الذي     
   .ن مكان آموالوصول إىل بلدها األصلي حريصة عليه هو مغادرة

 معلومـات    قـدمت  أهنـا  الشكوى   ترى صاحبة وفيما يتعلق باألسس املوضوعية،       ٢-٥
يتحول عـبء اإلثبـات عنـها إىل الدولـة          إلثبات ادعاءاهتا، وينبغي أن     وتفاصيل مسهبة   

ا ستسجن لدى عودهتا إىل بوروندي، وهو ما سيؤدي          الشكوى أهن  وترى صاحبة . ) س(الطرف
وتؤكـد صـاحبة     . من االتفاقية  ١ذا املصطلح يف املادة     هل  احملدد عىنبامل إىل تعرضها للتعذيب  
األسـباب الـيت     ة إىل باإلضاف إىل الوضع الراهن يف بوروندي،       ، استناداً الشكوى من جديد  

 الـسويدية    اهلجرة لسلطات، حسبما قدمتها     على اللجوء واحلماية   دفعتها إىل طلب احلصول   
  انتـهاكاً سيـشكل طردها إىل بورونـدي  أن   إىل اللجنة،    وحسبما وردت يف البالغ املقدم    

  .ة من االتفاقي٣ للمادة
عند ه أهنا تطبق    الدولة الطرف الذي أكدت في    وتعترض صاحبة الشكوى على بيان        ٣-٥

النظر يف طلب التماس اللجوء مبوجب قانون األجانب االختبار نفسه الذي تطبقه اللجنة لدى     
وهي ترى أنه يتعني على سلطات اهلجرة السويدية، لدى         . مبوجب االتفاقية الحق   بالغحبث  

قـدم  نظرها يف طلب التماس اللجوء مبوجب القانون املذكور، أن تبدأ بدراسة ما إذا كان م              
بعـد  وتضطلع  ،  ))اتفاقية الالجئني (مبوجب االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني      (الطلب الجئاً   

ـ  مـا ظروف أخرى أوبسبب اجة إىل احلماية الواجبة حب ما إذا كان     ببحثذلك    ت إذا كان
منح مقدم الطلب تـصريح إقامـة       تستدعي   أسباب تكشف عن ظروف بالغة القسوة     هناك  

يتعلق  ت السلطا  تقييم أن ترى    الشكوى ومن مث، فإن صاحبة   . ألسبابأحد هذه ا   استناداً إىل 
تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     وفقاً ال التفاقية الالجئني وليس    بتحديد وضع الالجئ وفقاً     

  .ةضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين
 ٣ من املادة     نطاقاً أوسعكوهنا  تتميز ب  الشكوى أن اتفاقية الالجئني      صاحبة توذكر  ٤-٥

، "الجـئ ال"فهي أوسع نطاقاً ألن . منها يف الوقت نفسهمن اتفاقية مناهضة التعذيب وأضيق   
 شـخص  من تلك االتفاقية، هو      ٣٣مبوجب املادة   الرد   احلق يف عدم      الذي له  شخصال أي
" االضطهاد"ن  وقد يكو . ةألسباب معينة يف الدولة املستقبل    "  من االضطهاد  خوف مربر  "لديه

 تطبق حينما ُيخشى من أحد أشكال     فإن اتفاقية الالجئني    ، ومن مث،    "التعذيب"أقل قسوة من    
__________ 

 / تـشرين الثـاين    ٢٤، اآلراء املعتمدة يف     ضد السويد . س. أ،  ١٤٩/١٩٩٩ميكن الرجوع إىل البالغ رقم        )س(
 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٠نوفمرب 
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ألسـباب  ل ليست هناك صلة  ومن ناحية أخرى، ف   .  يف الدولة املستقبلة    األقل قسوة  سوء املعاملة 
التعذيب،  من اتفاقية مناهضة     ٣التقييم مبوجب املادة    بأغراض   للتعذيب   تؤدي إىل التعرض  اليت  

.  مبوجـب اتفاقيـة الالجـئني      تكون ذات صلة بذلك   ضطهاد  لال  التعرض  أسباب يف حني أن  
 هـي    من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٣وعالوة على ذلك، فإن احلقوق املنصوص عليها يف املادة          

 تـرى صـاحبة   يف هذا الـصدد،     و .حقوق الالجئني إنكار   أنه ميكن  مطلقة، يف حني     حقوق
ات اليت قدمتها سلطات اهلجرة السويدية والدولة الطرف بشأن ما إذا كان             أن التقييم  الشكوى

 أم ال، هي تقييمات أُجنزت، على       من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٣طردها يشكل انتهاكاً للمادة     
  . حتديد وضع الالجئ مبوجب اتفاقية الالجئنيالذي قُّدم لدى التقييم استناداً إىل األرجح،

   من الدولة الطرف املقدمةةضافياإل الحظاتامل    

، قـدمت الدولـة الطـرف       ٢٠١١أبريـل   /نيسان ١٣ ؤرخةيف مذكرة شفوية م     ١-٦
فـإن   الشكوى،   جاء يف ادعاءات صاحبة    عكس ما  على   وهي ترى أنه  . مالحظات إضافية 

 ، من قانون األجانب   ٥ من الفصل    ١ مقروءةً باالقتران مع املادة      ٤  من الفصل  ٢املادة  تطبيق  
ولكـي  .  ضد الرد  اتفاقية مناهضة التعذيب  ا يقدم محاية مماثلة لتلك اليت تقدمها        على قضيته 

 الـشخص   ؤدي إىل تعـرض   األسباب اليت ت  فإن  ،  الرداحلماية من   يستحق الشخص األجنيب    
 الالإنـسانية    أو العقوبة  التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة     أو   خلطر العقاب البدين  األجنيب  

 اتفاقية  يف باملعىن املقصود    اًألجنيب الجئ اعتبار ا الضروري  ية، ومن غري    ليست هلا أمه  املهينة   أو
فرض  على    املذكور تنص   من القانون  ١٢الفصل   من   ١فاملادة  وعالوة على ذلك،    . الالجئني

 أمر  وجيه يدعو إىل االعتقاد بأن     سبب   حينما يكون هناك   إنفاذ قرار الطرد     علىحظر مطلق   
 للعقـاب   يعرضـه أو  صدور حكم باإلعدام يف حقه      طر  خل األجنيب   سيعرض الشخص الطرد  
البلد الذي  الالإنسانية أو املهينة يف     العقوبة  التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو         و أ البدين

معقول يدعو إىل االعتقـاد بـأن        يكون هناك سبب     حينما، أو   يراد إبعاد هذا الشخص إليه    
طر من هـذا    خل يكون فيه عرضة  بلد ثالث   إىل   إرسالهالشخص األجنيب غري حممي من خطر       

  من هذا القانون قـد     ١٢ من الفصل    ١ اعتماد املادة     أن  الدولة الطرف أيضاً   ذكرتو .القبيل
 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنـسان واحلريـات          ٣ لضمان االمتثال للمادة     جاء

 .باتفاقية مناهضة التعـذي ن م ٣أقوى من املادة بشكل  الرداألساسية، اليت توفر احلماية من     
تـدل   ٢٠١٠ سـبتمرب / أيلول ٢ يف    الصادرة  املالحظات األولية   أن وتضيف الدولة الطرف  
  .ب من اتفاقية مناهضة التعذي٣املادة يستند إىل  يف هذا البالغ بوضوح على أن نظرها

لذي التأكيد على تعليلها السابق ا    وفيما يتعلق بعبء اإلثبات، تكرر الدولة الطرف          ٢-٦
العتقـاد  حقيقية تدفع إىل ا   أسباب  أن تثبت وجود     رأت فيه أنه يتعني على صاحبة الشكوى      

 وال يتحـول    .للتعذيب يف بورونـدي   بالتعرض   اً وشخصي اً وحقيقي اً متوقع اًأهنا تواجه خطر  ب
 عبء اإلثبات إىل الدولة الطرف إالّ بعد تقدمي األدلة اليت ُتثبت وجود خطر من هذا القبيـل                

 من تقدمي أدلة كافيـة لتحويـل عـبء    رض على ما يؤكد متكّن صاحبة الشكوى      وهي تعت 



A/67/44 

611 GE.12-44490 

 ٢٠ بالسجن ملدة حلكم فعلي يثبت إدانتها أي نسخة وترى أن هذه األخرية مل تقدم ،اإلثبات
ـ    و". إعالن تسليم حكم قضائي   "عنوان  ب  واحدة  وثيقة اً باستثناء عام  رىعالوة على ذلك، ت

أدلة ذات قيمة    لدعم ادعاءاهتا هي      قدمتها صاحبة الشكوى   اليت ستنداتالدولة الطرف أن امل   
باإلضـافة إىل   و. تتسم ببساطة شديدة وميكن إعدادها بسهولة     وثائق  لكوهنا  ،  حمدودة للغاية 

أية إشارة إىل رقم القضية أو أي شكل        " اإلخطار"و" أمر التوقيف " ال يتضمن كل من      ذلك،
   .آخر من أشكال التعريف

 ة صـاحب  اليت قدمتـها   الوثائق   إىل االدعاء القائل بأن    كذلكالطرف   الدولة   وتشري  ٣-٦
ُملئت  مطبوعة   وثائقوثائق تتكون من    الوتالحظ يف هذا الصدد أن      . تشكل أصوالً الشكوى  

 مـن   أنهالدولة الطرفوترى  .باستخدام قلم حربه أزرق وخمتومة بطوابع زرقاء مجيعها باليد   
 علـى   ولـيس أصول هـذه الوثـائق       على   ت الشكوى قد حصل   ة صاحب  تكون الغريب أن 

 ةها صـاحب ت اليت قدمروايةوعالوة على ذلك، فإن ال. جرت عليه العادة كما  - مستخرجات
وال تقـدم    هي أبعد ما تكون عن التـصديق      وثائق  ال حصوهلا على هذه  الشكوى عن كيفية    

ـ  إذا كان قد طُلب إىل    سبب عدم وجود نسخة من احلكم الفعلي        ل تفسرياً ـ شخص  ال ذي ال
إىل وختلص الدولة الطرف    . ة يف ملف احملكم    املوجودة  إرسال نسخ من مجيع الوثائق     ساعدها

  .الشكوىصاحبة  إلثبات ادعاءات  أدلةوثائقال أنه ال ميكن اعتبار هذه
 أهنـا    اليت أكدت فيهـا    الشكوىإفادة صاحبة    بشدة على الدولة الطرف   وتعترض    ٤-٦

ترى أهنا قدمت، على العكـس مـن        دعاءاهتا، و  إلثبات ا  تفاصيل ومعلومات مسهبة  قدمت  
 الـشكوى قـد      صاحبة  وقد ثبت أن   .من أية تفاصيل ويصعب تصديقها     رواية ختلو ،  ذلك

 .العامـة على مـصداقيتها     يؤثر   وهو ما  اهلجرة،   كاذبة لسلطات  معلومات   قصدقدمت عن   
، بالتناقض الشكوى يف طلب اللجوء      ة صاحب اليت قدمتها  املعلومات   تتسموعالوة على ذلك،    

 وتؤكد الدولة الطرف    .الرواية اليت قدمتها  موثوقية  من   من مصداقيتها و   إىل حد أكرب  ا يقلل   مم
 ١٠-٤ حـىت    ٨-٤من   و ٨-٢ حىت ٤-٢  من  تلخيصها يف الفقرات    اليت تسىن  أن الظروف 
 طلب التأشرية يف اجلزائر     ت بنفسها قدمقد   الشكوى   ة بأن صاحب   القائل  االستنتاج تدعم بقوة 
استنتاج مفاده  تفضي إىل    الطلب املذكور  املقدمة يف    وقائع وعالوة على ذلك، فإن ال     .ةالعاصم

 قتلـه الحقـاً   و" Sans Échec"اشتراك شقيقها يف ميليشيا      الشكوى بشأن    ة صاحب روايةأن  
لـدعم    ذات موثوقية  ويف ضوء عدم وجود أدلة مكتوبة     . تكون رواية صحيحة  ميكن أن    ال

اليت تدعو إىل الشك يف مصداقية ادعـاءات         األسباب القوية    إىلوبالنظر كذلك   ،  االدعاءات
عبء اإلثبات  ب الشكوى مل تف     صاحبة، تؤكد الدولة الطرف أن       وصدقها  الشكوى صاحبة
، مـن مث   و .للتعذيب يف بوروندي  بالتعرض   اً وشخصي اً وحقيقي اً متوقع اًأهنا تواجه خطر  لتبّين  

  أي أنه ال يوجـد   الدولة الطرف   ضيف  ت و .فتحول إىل الدولة الطر   يفإن عبء اإلثبات مل     
 من النظام الداخلي    ١١٤ التدبري املؤقت املطلوب مبوجب املادة       يدعو إىل اإلبقاء على   أساس  
من األضـرار الـيت     الشكوى أي ضرر    لحق بصاحبة    أمر الطرد لن ي    إنفاذ حيث إن للجنة،  

  .ميكن جربها ال
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   املقدمة من الدولة الطرفصاحبة الشكوى على املالحظات اإلضافية تعليقات    

 ادعاءاهتا األولية اليت     من جديد   الشكوى ة صاحب كررت،  ٢٠١١ يوليه/متوز ١٧يف    -٧
 يف بورونـدي إذا     بأهنا ستتعرض للتعـذيب   أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد      تؤكد وجود   
تقول إهنا وترى أنه قد تسىن تأكيد هذه االدعاءات بأدلة منها الوثائق املقدمة، و        . أعيدت إليها 
  أن ها ال ميكن  أنه وتضيف صاحبة الشكوى  .  من احلصول عليها    هبا  متكنت اليت بّينت الكيفية 

ـ   شخص آخـر   استخدامو تفسرياً أفضل عن أسباب تقدمي طلب تأشرية بامسها        تعطي واز جل
   ".إمنا تقول احلقيقة"هي  و. يف هذا الشأننظرا ألهنا ال تعرف ما حدث، سفرها

  ءات املعروضة على اللجنةاملسائل واإلجرا    

  النظر يف املقبولية    
 جلنة مناهضة التعـذيب أن  تعني علىما، يشكوى رد يف  ت اتالنظر يف أي ادعاء   قبل    ١-٨

تأكدت اللجنة،  وقد  .  من االتفاقية  ٢٢ املادة   وجبمبأم ال    ما إذا كان البالغ مقبوالً    تبت في 
قية، من أن املسألة نفسها مل ُتبحـث         من االتفا  ٢٢من املادة   ) أ(٥حسب ما تقتضيه الفقرة     

  .جيري حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية وال
 من االتفاقية، يف أي ٢٢من املادة ) ب(٥وفقاً للفقرة  وتشري اللجنة إىل أهنا ال تنظر،         ٢-٨

د استنفد مجيع سبل االنتـصاف      بالغ مقدم من أحد األفراد ما مل تتحقق من أن هذا الفرد ق            
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، يف هذه القـضية، بـأن صـاحبة              و. احمللية املتاحة 

  .سبل االنتصاف احمللية املتاحةالشكوى قد استنفدت مجيع 
وتفيد الدولة الطرف بأن البالغ غري مقبول ألن من الواضح أنه ال يـستند إىل أي                  ٣-٨

ترى أن احلجج اليت عرضتها عليها صاحبة الـشكوى تـثري مـسائل             بيد أن اللجنة    . أساس
وبناًء على ذلك، ختلص اللجنة إىل      . موضوعية ينبغي معاجلتها باالستناد إىل األسس املوضوعية      

وبالنظر إىل أن الدولة الطـرف      . عدم وجود عوائق أخرى أمام املقبولية وتعلن البالغ مقبوالً        
فـإن  ء مالحظات بشأن األسس املوضوعية للبالغ،       وصاحبة الشكوى قدمتا على حد سوا     

  .اللجنة ستشرع مباشرة يف النظر يف األسس املوضوعية

  النظر يف األسس املوضوعية    
 من االتفاقية، نظرت اللجنة يف هذا الـبالغ يف ضـوء       ٢٢ من املادة    ٤وفقاً للفقرة     ١-٩

  .مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا الطرفان املعنيان
 ما إذا كان طـرد صـاحبة الـشكوى إىل           ألة املعروضة على نظر اللجنة هي     واملس  ٢-٩

بأال تطرد أي    من االتفاقية    ٣بوروندي سيشكل انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة         
 إىل دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد            )ترده(شخص أو تعيده    

وتالحظ الدولة الطرف أن مسألة ما إذا كانت الدولة         . عذيببأنه سيواجه خطر التعرض للت    
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ملزمة باالمتناع عن طرد شخص ميكن أن يواجه خطر التعذيب أو سوء املعاملة على              الطرف  
 من االتفاقية يف احلاالت اليت توافـق فيهـا          ٣يد كيان غري حكومي تدخل يف نطاق املادة         

ومع ذلك، فإن صـاحبة     . ) ع(رف وتقبل به  السلطات احلكومية يف بلد العودة على هذا التص       
الشكوى وإن كانت تدعي أهنا فرت من بوروندي يف البداية بسبب خوفها من الضرر الذي               
سيلحقها على يد ميليشيات اهلوتو، فإهنا مل تقدم أي دليل لدعم االدعاء الذي قالت فيه إهنا                

  . وندي يف الوقت احلاضرسوف تواجه خطر اعتداء هذه امليليشيات عليها إذا عادت إىل بور
وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة الشكوى بأهنا ستتعرض للسَّجن يف بورونـدي، وأن              ٣-٩

هذا السجن سيكون حتماً مصحوباً بسوء املعاملة والتعذيب واالغتصاب، جيب على اللجنة            
ض أن تقّيم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعر              

ويف أثناء تقييم هذا اخلطر، جيب على       . شخصياً خلطر التعذيب لدى عودهتا إىل بلدها األصلي       
 من االتفاقيـة،      ٣ من املادة    ٢اللجنة أن تراعي مجيع االعتبارات ذات الصلة، عمالً بالفقرة          

مبا يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الـصارخة أو اجلماعيـة حلقـوق                 
بيد أن اللجنة تذكّر بأن اهلدف من ذلك هو حتديد ما إذا كان صاحب الـشكوى                . اإلنسان

ويعين ذلك أن   . سيتعرض شخصياً خلطر متوقع وحقيقي بالتعذيب يف البلد الذي سُيعاد إليه          
وجود منط من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلـد مـا                      

بباً كافياً ألن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض خلطر التعـذيب  ال يشكل يف حد ذاته س   
لدى عودته إىل ذلك البلد؛ وجيب أن تكون هناك أسباب إضافية تبني أن الفرد املعين سيواجه                

ويف املقابل، فإن عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات الصارخة حلقوق           . شخصياً هذا اخلطر  
  .ميكن أال يتعرض للتعذيب حبكم ظروفه اخلاصةاإلنسان ال يعين أن شخصاً ما 

 من االتفاقية، والذي جاء فيه أن       ٣وتشري اللجنة إىل تعليقها العام بشأن تنفيذ املادة           ٤-٩
ولئن كان من غري   . خطر التعذيب جيب أن ُيقدَّر على أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك           

، فإن اللجنة تـذكّر بـأن عـبء         ) ف("مرجح وقوعه بشدة  "الضروري إثبات أن هذا اخلطر      
اإلثبات يقع بشكل عام على صاحب الشكوى، الذي يتعني عليه تقدمي حجج ميكن الدفاع              

وتشري اللجنة كذلك إىل أهنـا      . ) ص("متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  "عنها تثبت أنه يواجه خطراً      

__________ 

بـشأن تنفيـذ   ) ٢٠٠٧(٢يف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل رأيها السابق، حسبما ورد يف تعليقها العام رقم              )ع(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والـستون، امللحـق          ( من االتفاقية    ٢الدول األطراف للمادة    

، والذي يفيد بأن الدول األطراف تتحمل املسؤولية عـن  )١٨املرفق السادس، الفقرة ،  )A/63/44 (٤٤ رقم
ت فاعلة خاصة استناداً إىل موافقتها على هـذا التعـذيب   أعمال التعذيب أو سوء املعاملة اليت ترتكبها جها       

قبوهلا به، وذلك حينما تكون السلطات على علم به ولديها أسباب معقولة تدفع إىل االعتقاد بارتكـاب                  أو
 .هذه األعمال وعجزت عن ممارسة احلماية الواجبة ملنع وقوعها والتحقيق مع اجلناة ومقاضاهتم ومعاقبتهم

 .٦، الفقرة ١نة العام رقم تعليق اللج  )ف(
 تـشرين   ١٤، القـرار املعتمـد يف       ضد هولنـدا  . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢ البالغ رقم    انظر على سبيل املثال     )ص(

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٣نوفمرب /الثاين
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ائع اليت توصـلت إليهـا      ، قدراً كبرياً من األمهية لنتائج الوق      ١تويل، وفقاً لتعليقها العام رقم      
يف حني أهنا غري ملزمة يف الوقت نفسه باألخذ هبذه النتائج؛            ،) ق(هيئات الدولة الطرف املعنية   

 من االتفاقية، إلجراء تقييم حر      ٢٢ من املادة    ٤بل إن لديها السلطة الالزمة، مبوجب الفقرة        
  .للوقائع استناداً إىل اجملموعة الكاملة لظروف كل قضية

 حقيقـة أن    أقّرت وراعـت  ، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد        قضيةهذه ال ويف    ٥-٩
 وأن احلالة العامـة حلقـوق       ،) ر(ال يزال هزيالً حىت اآلن    سجل حقوق اإلنسان يف بوروندي      

  بعد احلرب األهلية الطويلة بـني بعيدة كل البعد عن االستقرار    ال تزال اإلنسان يف بوروندي    
 ومع ذلك، . اليت يهيمن عليها اهلوتو   لتوتسي ومجاعات املتمردين     ا احلكومة اليت يهيمن عليها   

رمبـا كـان     اليت   شواغلمن شأن ال  تقلل   فإن سلطات اهلجرة يف الدولة الطرف واحملاكم مل       
إالّ أهنا رأت   فيما يتعلق باحلالة الراهنة حلقوق اإلنسان يف بوروندي،         مشروعاً   اإلعراب عنها 

  القـسرية  عـودة ال إلثبـات أن      كافية  يف حد ذاهتا   ليست  البلد هذا الظروف السائدة يف     أن
 . من االتفاقية٣ للمادة تشكل انتهاكاً بوروندي إىل الشكوى ةصاحبل

 االنتباه إىل تناقـضات عديـدة       وجهت أن الدولة الطرف قد      وتالحظ اللجنة أيضاً    ٦-٩
، واليت تشكك   خطرية يف رواية صاحبة الشكوى للوقائع ويف اإلفادات اليت قدمتها         وتناقضات  

لـيت قدمتـها     باملعلومات ا  كما حتيط اللجنة علماً   . صحة ادعاءاهتا يف  ويف مصداقيتها العامة    
  . هذه النقاطبشأن الشكوى ةصاحب

  عاماً ٢٠ملدة   اليت أكدت فيها إدانتها بالسجن        الشكوى بإفادة صاحبة فيما يتعلق   و  ٧-٩
حتـيط  ،  ل اليت تدعي أهنا مل ترتكبـها      ، وهي األعما  القتل والسرقة  يف أعمال    ساعدةاملبتهمة  
صاحبة الشكوى مل تقدم احلكم الفعلـي،       أن   من   الدولة الطرف علماً مبا احتجت به     اللجنة  

ـ     و". إعالن تسليم حكم قضائي   "عنوان  ب  واحدة وثيقةوإمنا قدمت     رىعالوة على ذلـك، ت
أدلة ذات قيمة   ي   لدعم ادعاءاهتا ه   اليت قدمتها صاحبة الشكوى    ستنداتالدولة الطرف أن امل   

تتسم ببساطة شديدة وميكن إعدادها بسهولة وال تتضمن أيـة          وثائق  لكوهنا  ،  حمدودة للغاية 
 أثـارت  وعالوة على ذلك،     .إشارة إىل رقم القضية أو أي شكل آخر من أشكال التعريف          

أصـول هـذه     الشكوى على    ة صاحب  حصول  سبب مسائل أخرى من قبيل   الدولة الطرف   
الـشكوى  ومل تفند صاحبة  .جرت عليه العادة كما -مستخرجات منها  على وليسالوثائق  

منحت  على الرغم من أهنا   لنفيها أو حججاً إضافية بشأهنا،     أدلة   ةمل تقدم أي  وهذه املالحظات   
  .الفرصة للقيام بذلك

__________ 

/          أيـار  ٦، القـرار املعتمـد يف       ضـد سويـسرا   . س. ن،  ٣٥٦/٢٠٠٨انظر، يف مجلة أمور، البالغ رقم         )ق(
  .٣-٧لفقرة ، ا٢٠١٠مايو 

  ).CAT/C/BDI/CO/1(بوروندي : استنتاجات جلنة مناهضة التعذيب وتوصياهتا  )ر(
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 يف  ا ستواجه، ثبت أهن تالشكوى مل   صاحبة  أن  إىل   اللجنة   ختلصويف ضوء ما تقدم،       ٨-٩
للتعذيب بـاملعىن   اً بالتعرض    وشخصي اً وحقيقي اً متوقع اًخطرها األصلي،    بلد حالة طردها إىل  

  . من االتفاقية٣املقصود يف املادة 
 ٢٢ من املادة    ٧وبناء على ذلك، فإن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل مبوجب الفقرة              -١٠
لالإنـسانية  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو ا            من  
، ترى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحبة الشكوى إىل بوروندي لن يشكل خرقـاً              املهينة أو

  . من االتفاقية٣للمادة 
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  ضد سويسرا. و. ت. ن: ٤١٤/٢٠١٠البالغ رقم     
  )ميثله احملامي طارق حسن. (و. ت. ن       :املقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية
  ويسراس      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠١٠مارس /آذار ١٨    :تاريخ تقدمي الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧املنشأة مبوجب املادة    إن جلنة مناهضة التعذيب،       

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
  ،٢٠١٢مايو /أيار ١٦ يف وقد اجتمعت  
إليها . و. ت. ، اليت قدمها ن   ٤١٤/٢٠١٠ من النظر يف الشكوى رقم       وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية            ٢٢مبوجب املادة   
  أو الالإنسانية أو املهينة،

 مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا كل من صاحب الـشكوى           وقد أخذت يف اعتبارها     
  ة الطرف،وحماميه والدول

  : ما يليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
وهـو  . ١٩٧٤، من مواطين إثيوبيا مولود يف عام        .و. ت. صاحب الشكوى هو ن     ١-١

ويدعي أن إعادته القسرية إىل إثيوبيا ستشكل انتهاكاً من جانـب           . ملتمس جلوء ُرفض طلبه   
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة            ٣ سويسرا ألحكام املادة  

  .وميثله احملامي طارق حسن. القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 سابقاً مـن    ١٠٨ من املادة    ١، ومبوجب أحكام الفقرة     ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٤يف    ٢-١

صاحب الـشكوى إىل    طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد         ،) أ(النظام الداخلي للجنة  
  .إثيوبيا ما دامت شكواه قيد النظر من جانب اللجنة

  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
صاحب الشكوى هو مواطن إثيويب من إثنية أورومو، نشأ يف أديس أبابا وعمل يف                ١-٢

وأبدى صاحب الشكوى اهتمامه بالسياسة خالل      . جمال البناء بعد أن درس اهلندسة املعمارية      
، وانضم إىل مؤيدي حزب التحالف من أجـل         ٢٠٠٥ة االنتخابات اليت أُجريت يف عام       محل

__________ 

 .(CAT/C/3/Rev.5) من النظام الداخلي احلايل ١١٤ من املادة ١الفقرة   )أ (
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 ).KINIJIT أو CUDP   الذي يشار إليه يف معظم األحيان يف اخلـارج ب       (الوحدة والدميقراطية   
وقد كان نشطاً يف محلة مرشحي ذلك احلزب وُوضع امسه على القائمـة الرمسيـة ألنـصار     

كوى، بدأ احلزب احلاكم، بعد أن متخضت االنتخابات عن جناح ووفقاً لصاحب الش. احلزب
حزب التحالف من أجل الوحدة والدميقراطية، يشن محلة على حزب املعارضة حيث قُتـل              

وتلقى صاحب الشكوى حتذيراً من صديق له اتصاالت باحلزب         . العديد من أعضاء املعارضة   
 صاحب الـشكوى إثيوبيـا إىل       وقد غادر . احلاكم بأنه مستهدف وأن الشرطة تبحث عنه      

 وسافر من اخلرطوم َعرب أملانيا إىل سويسرا، حيـث          ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين السودان يف   
  . وقدَّم طلب اللجوء٢٠٠٦يونيه /حزيرانوصل إليها يف 

ويدعي صاحب الشكوى أنه استمر يف ممارسة نشاطه السياسي أثنـاء إقامتـه يف                ٢-٢
 -ؤسسني حلزب التحالف من أجل الوحـدة والدميقراطيـة          سويسرا، وأنه أحد األعضاء امل    

ويشري إىل أن اهتمامه السياسي هو اهتمام حقيقي وأنـه يـشارك منـذ              . مكتب سويسرا 
وقال إنه يكتب تعليقـات     .  يف مظاهرات عديدة معادية للنظام يف أديس أبابا        ٢٠٠٦ عـام

ائه السياسية يف منتديات    على اإلنترنت بشأن ما يستجد من تطورات سياسية، ويعرب عن آر          
  .على الشبكة مبا يف ذلك منتدى شهري عن السياسة اإلثيوبية

 طلبه األول للجوء بناء علـى       ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٣وقدم صاحب الشكوى يف       ٣-٢
 ٢٠٠٦أغـسطس  /آب ١٨ورفضت سلطات اللجوء السويسرية طلبه يف . أنشطته يف إثيوبيا 

، قدم صاحب الـشكوى     ٢٠٠٩مارس  /آذار ١١ويف  . ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١٨واستئنافه يف   
 /نيـسان  ٣٠وُرفض الطلب من جانب مكتـب اهلجـرة االحتـادي يف            . طلباً ثانياً للجوء  

وبعـد  . ٢٠١٠فربايـر   /شباط ١٠، ومن جانب احملكمة اإلدارية االحتادية يف        ٢٠٠٩ أبريل
ـ              ١٥صاه  حكم احملكمة املذكورة، طُلب من صاحب الشكوى مغادرة سويسرا يف موعد أق

ويدعي صاحب الشكوى أنه مطالب باملغادرة طوعاً، وإال أعيد قـسراً           . ٢٠١٠ مارس/آذار
  .إىل إثيوبيا

ويدعي صاحب الشكوى أن احملكمة رأت أن مركزه يف حركة التحالف من أجـل                ٤-٢
الوحدة والدميقراطية وطبيعة مشاركته فيها ليسا مهمني مبا يكفي إلثارة خوف مـربر مـن               

طهاد، على الرغم من اعترافها بأن صاحب الشكوى هـو أحـد األعـضاء              التعرض لالض 
. املؤسسني ملكتب احلزب يف سويسرا وأنه شارك يف مظاهرات وأنشطة سياسـية عديـدة             

وذكرت احملكمة أيضاً أنه ال ميكن افتراض أن مشاركته كانت ذات طابع حيمـل احلكومـة    
 أنه ال يواجه خطراً فعلياً علـى صـاحب          وخلصت إىل . اإلثيوبية على اعتباره هتديداً للنظام    

الشكوى يف حال عودته إىل إثيوبيا من حيث أنه قد يتعرض للتعذيب أو غريه من ضـروب                 
  .املعاملة الالإنسانية أو املهينة

 وواقع ٢٠٠٥ويدعي صاحب الشكوى أن أنشطته املتعلقة حبملة االنتخابات يف عام   ٥-٢
دما يناقش املسؤولني يف احلزب احلـاكم، وكـذلك         أنه ُيعرب صراحةً عن رأيه السياسي عن      
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. كونه مهنياً متعلماً، أدى إىل أنه أصبح شخصية تالحظها وتستهدفها احلكومـة اإلثيوبيـة             
ويؤكد أن عمليات إلقاء القبض اليت جتريها حكومة إثيوبيا ال تقتصر على السياسيني رفيعـي     

، داخل إثيوبيا ويف املنفى على      ) ب(املستوى وأن احلكومة تراقب عن كثب حركات املعارضة       
ويدعي أن محالت مالحقة املنشقني السياسيني من جانب احلكومة قد ازدادت حدهتا . السواء

وتنص أحد مواد التشريع املـشار إليـه        . بعد التشريع الذي اعُتمد مؤخراً ملكافحة اإلرهاب      
أو حترير أو طبع    أي شخص يقوم بكتابة     " سنة على    ٢٠أعاله على فرض عقوبة السجن ملدة       

أو إصدار أو اإلعـالن عـن أو نشر أو عرض أو إمسـاع أي بيان تروجيي يشجع أو يدعم              
التشريع خيلط بني املعارضـة     "ويشري أحد التحليالت إىل أن      . ) ج("أو يدعو إىل أفعال إرهاب    

ويشري صاحب الشكوى أيضاً إىل حتليل صادر عن منظمة هيـومن           . ) د("السياسية واإلرهاب 
معارضي احلكومة واملواطنني العاديني يواجهون     "تس ووتش بشأن هذا القانون، يذكر أن        راي

  . )ه ه("القمع سواء بسواء إلثنائهم عن التعبري احلر والنشاط السياسي وملعاقبتهم على ذلك
ويدعي صاحب الشكوى أنه كثف نشاطه السياسي بعد وصوله إىل سويسرا وأنـه               ٦-٢

ركته يف املظاهرات واملناسبات السياسية، ومجيعها منشورة على        قدم صوراً عديدة تثبت مشا    
ويدعي أنه أصبح، من خالل نشاطه املستمر والثابت، شخصية بـارزة جـداً يف              . اإلنترنت

وأكد على أن غيابه الطويل عن إثيوبيا من جهة، وآرائه السياسية           . احلركة اإلثيوبية يف املنفى   
. ضة لالضطهاد يف حال عودته إىل بلده األصـلي        من جهة أخرى، هم ما سيجعله فعال عر       

ويشري صاحب الشكوى إىل تقارير وزارة اخلارجية األمريكية اليت تـشري إىل أن الـشرطة               
ويـشري أيـضاً إىل     . اإلثيوبية تستعمل أساليب التعذيب ضد املعارضني والناقدين السياسيني       

من رايتس ووتش يـشري إىل أن        وتقرير صادر عن منظمة هيو     ) و(تقارير جلنة محاية الصحفيني   
احملتجزين والسجناء املدانني كالمها يواجه التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، ويذكر            
بياناً من نفس املنظمة يشري إىل جلوء الشرطة اإلثيوبية واملوظفني العسكريني يف كل من مرافق               

ويشري أيضاً إىل تقريـر بيـت   . االحتجاز الرمسية والسرية يف مجيع أحناء إثيوبيا، إىل التعذيب  
، الـذي يفيـد بـأن       ٢٠٠٩مايو  /أيار، الصادر يف    "إثيوبيا: ٢٠٠٩حرية الصحافة   "احلرية  

__________ 

 United States Department of State 2009 Country Reports on Human:يشري صـاحب الـشكوى إىل    )ب (

Rights Practices: Ethiopia ) الصادرة عـن  ٢٠٠٩التقارير القطرية بشأن ممارسات حقوق اإلنسان لعام ،
 ).وزارة اخلارجية األمريكية، بشأن إثيوبيا

 ”Committee to Protect Journalists, “Attacks on the press 2009: Ethiopia : إىلالشكوىيشري صاحب   )ج (
 ").إثيوبيا: ٢٠٠٩االعتداءات على الصحافة، "تقرير جلنة محاية الصحفيني (

 .نفسهاملرجع   )د (
 Human Rights Watch, World Report 2009 (New York, 2009), p. 71 :يشري صـاحب الـشكوى إىل    )ه(

 مـن الـنص     ٧١، الصفحة   )٢٠٠٩نيويورك،   (٢٠٠٩منظمة هيومن رايتس ووتش، التقرير العاملي لعام        (
 ).اإلنكليزي

 ”Committee to Protect Journalists, “Attacks on the press 2009: Ethiopia:  الشكوى إىلصاحبيشري   )و(
 ").إثيوبيا: ٢٠٠٩االعتداءات على الصحافة، "تقرير جلنة محاية الصحفيني (
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حكومة إثيوبيا تقوم برصد وحجب مواقع ومدونات املعارضة على شبكة اإلنترنت، مبـا يف              
  .ذلك املواقع اإلخبارية اليت يديرها اإلثيوبيون الذين يعيشون يف اخلارج

  شكوىال    
يدعي صاحب الشكوى أن إعادته القسرية إىل إثيوبيا ستشكل انتهاكاً من سويسرا              -٣

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة            ٣حلقوقه مبوجب املادة    
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ألنه سيتعرض خلطر التعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة               

  .ية واملهينة من جانب السلطات اإلثيوبية يف حال إعادتهالالإنسان

  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها املوضوعية    
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صـاحب الـشكوى     ٢٠١٠مارس  /آذار ٣٠يف    ١-٤

  .سيظل يف سويسرا أثناء نظر اللجنة يف قضيته أو حىت ُترفع التدابري املؤقتة
وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم طلباً أوليـاً للجـوء يف سويسرا،              ٢-٤

وادعى أنه خيشى التعـرض للمـضايقة بعـد انتخابــات           . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٣يف  
وقد رفض مكتـب    . ، ألنه مؤيد حلزب التحالف من أجل الوحدة والدميقراطية        ٢٠٠٥ عام

ورفضت احملكمة اإلدارية االحتاديـة     . ه، طلب ٢٠٠٦أغسطس  /آب ١٨اهلجرة االحتادي، يف    
، قدم صاحب   ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٠ويف  . ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١٨الطعن يف هذا القرار، يف      

الشكوى طلباً ثانياً للجوء، مدعياً أن طبيعة أنشطته السياسية يف سويسرا تـرجح اهتمـام               
، رفض مكتـب    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣٠ويف  . السلطات اإلثيوبية الكبري بإلقاء القبض عليه     

وقد اعترف صاحب الشكوى صراحةً يف دعوى الطعن الـيت          . اهلجرة االحتادي هذا الطلب   
 قد دخل   ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١٨رفعها أمام احملكمة اإلدارية االحتادية، بأن القرار الصادر يف          

ضت ورف.  وأن دوافع طلبه ال تستند إال إىل أنشطة سياسية شارك فيها يف سويسرا             حيز النفاذ 
  .٢٠١٠فرباير /شباط ١٠احملكمة اإلدارية االحتادية هذا الطعن يف قرارها الصادر يف 

وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى حيتج أمام اللجنـة بأنـه سـيتعرض                ٣-٤
، يف حال إعادته إىل بلده، خلطر التعذيب الفعلي واحملقق، وذلك بـسبب أنـشطته               شخصياً

 ١٠م أي عناصر جديدة تشكك يف القـرار الـصادر يف            وهو ال يقد  . السياسية يف سويسرا  
 عن احملكمة اإلدارية االحتادية، الذي صدر بعد إجراء دراسـة مفـصلة             ٢٠١٠فرباير  /شباط

وتدعي الدولة الطـرف    . لقضيته، لكنه يعترض على تقييم الوقائع واألدلة من جانب احملكمة         
 من االتفاقية، واالجتهاد القـضائي      ٣أهنا ستقوم بإثبات صحة قرار احملكمة، يف ضوء املادة          

للجنة وتعليقاهتا العامة، وتصر على أن ترحيل صاحب الشكوى إىل إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً              
  .من جانب سويسرا ألحكام االتفاقية

 من االتفاقية، حيظر على الدول األطـراف     ٣وتدفع الدولة الطرف أنه، عمالً باملادة         ٤-٤
 إىل دولة أخرى توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد           طرد أو إعادة أو تسليم شخص     
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ولتحديد وجود مثل هذه األسباب، يتعني علـى الـسلطات          . بأنه سيتعرض خلطر التعذيب   
املختصة أن تراعي مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك وجـود نـسق ثابـت مـن                  

ن يف الدولة املعنية، حينما ينطبق      االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسا       
ووجود انتهاكات فادحة أو صارخة أو مجاعية حلقوق اإلنسان ليس يف حد ذاتـه              . ) ز(ذلك

أساساً كافياً الستنتاج أن شخصاً ما قد يتعرض للتعذيب عند عودته إىل بلده، وينبغـي أن                
ط املنـصوص    للشر تكون هناك أسباب إضافية لكي يكون خطر التعرض للتعذيب مستوفياً         

  ".خطراً متوقعاً وحقيقياًًً وشخصياً" أي أن يكون ٣عليه يف املادة 
وفيما يتعلق باحلالة العامة حلقوق اإلنسان يف إثيوبيا، تـدعي الدولـة الطـرف أن                 ٥-٤

 قد عـززت  ٢٠٠٥أغسطس / ويف آب٢٠٠٥مايو /االنتخابات اليت جرت يف إثيوبيا يف أيار 
وتعترف بأنه على الرغم من كون الدستور اإلثيويب يعترف         . انمتثيل أحزاب املعارضة يف الربمل    

صراحة حبقوق اإلنسان، فإن هناك حاالت عديدة للتوقيف واالحتجاز التعسفيني، وال سيما            
ومـع  . وفضالً عن ذلك، فإن السلطة القضائية تفتقر لالستقاللية       . ألعضاء أحزاب املعارضة  

 تأييده ال يؤدي، من حيث املبدأ، إىل خطر         ذلك، فإن العضوية يف حزب سياسي معارض أو       
وإن األمر خيتلف بالنسبة لألشخاص الذين حيتلون مركزاً بـارزاً يف أي            . التعرض لالضطهاد 

ويف ضوء املعلومات أعاله، تعتمد سلطات اللجوء السويـسرية         . ) ح(حزب سياسي معارض  
فـاألفراد الـذين   . هاداملختصة ممارسات قادرة على التمييز عند حتديد خطر التعرض لالضط      

تشتبه السلطات اإلثيوبية يف أهنم أعضاء يف جبهة حترير أورومو أو جبهة أوغادن للتحرير الوطين         
وفيما يتعلق باألشخاص املنتمني جملموعات معارضة أخرى،       . يعتربون معرضني خلطر االضطهاد   

اد ُيقـيَّم علـى   مثل حزب التحالف من أجل الوحدة والدميقراطية، فإن خطر التعرض لالضطه  
وفيما يتعلق برصـد األنـشطة   . أساس كل حالة على حدة، وفقاً للمعايري املشار إليهـا أعاله      

السياسية يف املنفى، تدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للمعلومات املتاحة لـديها، فـإن البعثـات                
م بـصورة منتظمـة     الدبلوماسية أو القنصلية اإلثيوبية تفتقر للموارد البشرية واهليكلية لكي تقو         

ومع ذلك، فإن أعضاء املعارضة الناشطني      . برصد األنشطة السياسية ألفراد املعارضة يف سويسرا      
أو البارزين، وكذلك الناشطني يف املنظمات اليت تشن محالت الستخدام العنف، يتعرضـون           /و

  .خلطر حتديد هوياهتم وتسجيلهم وبالتايل لالضطهاد يف حال إعادهتم

__________ 

 من االتفاقيـة يف إطــار       ٣بشأن تنفيذ املادة    ) ١٩٩٧(١تشري الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم           )ز(
، )Corr.1 و A/53/44 (٤٤معية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم        الوثائق الرمسية للج  ( ٢٢ املادة

ضـد  . ن. ك،  ٩٤/١٩٩٧، واالجتهاد القضائي للجنة يف الـبالغ رقـم          ٨ و ٦، الفقرتان   )املرفق التاسع 
. أ. يو. ج،  ١٠٠/١٩٩٧، والبالغ رقم    ٢-١٠، الفقرة   ١٩٩٨مايو  / أيار ١٩، اآلراء املعتمدة يف     سويسرا

 .٥-٦ و٣-٦، الفقرتان ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠، اآلراء املعتمدة يف راضد سويس
 UK Border and Immigration Agency’s Operational Guidance Note on: تشري الدولـة الطـرف إىل    )ح(

Ethiopia of March 2009, para. 3.7.9) .   مذكرة التوجيه التنفيذي لوكالة احلدود واهلجـرة يف اململكـة
 ). من النص اإلنكليزي٩-٧-٣، الفقرة ٢٠٠٩مارس /املتحدة، بشأن إثيوبيا الصادرة يف آذار
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لدولة الطرف أن صاحب الشكوى ال يدعي أنه عاىن من التعذيب أو أنه             وتالحظ ا   ٦-٤
  .ألقي القبض عليه أو احتجز من جانب السلطات اإلثيوبية

أما فيما يتعلق باألنشطة السياسية اليت شارك صاحب الـشكوى فيهـا يف بلـده                 ٧-٤
ولكـن  األصلي، فإن الدولة الطرف تدفع أن صاحب الشكوى بدا وكأنه مهتم بالسياسة،             

 مل يكن ذا طابع جيعله شخصية       ٢٠٠٥مايو  /العمل الذي قام به فعالً يف سياق انتخابات أيار        
وتكرر الدولة الطرف احلجة اليت قدمتها احملكمة اإلدارية االحتاديـة          . يهتم هبا النظام اإلثيويب   

بأن صاحب الشكوى مل يقدم بصورة مقنعة ما يثبت أنه كان سيتعرض لالضطهاد من جانب 
وقد استندت احملكمة يف استنتاجها إىل أوجه التضارب بني         . سلطات بعد تلك االنتخابات   ال

، وإىل أنـه ) ط(٢٠٠٦يوليه / متوز ٢٦ ويف   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٨أقوال صاحب الشكوى يف     
مل يكن من الواضح من ملف القضية ما إذا كان صاحب الشكوى قد شارك يف مظـاهرات                 

ما سبق، استنتجت سلطات اللجوء احمللية أن صاحب الشكوى   وبناًء على   .  أم ال  ٢٠٠٥عام  
مل يتمكن من تقدمي دليل جدير بالتصديق بأن السلطات كانت تبحث عنه بعد انتخابـات               

 بسبب أنشطته السياسية، أو أن السلطات اإلثيوبية كانت سـتتخذ أي إجـراء              ٢٠٠٥ عام
حب الشكوى من الكشف وتصر الدولة الطرف على أن عدم متكن صا     . ضده بسبب أنشطته  

من اخلرطـوم بالـسودان إىل      (عن اهلوية الشخصية اليت استخدمها للمجيء إىل أوروبا جواً          
  .قد أكد هذا االستنتاج) فرانكفورت بأملانيا ومن مث إىل ميالنو بإيطاليا

وتالحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدعي أمام اللجنة أنه عضو مؤسـس               ٨-٤
ومع ذلك، فقد ذكر أمام     . ن أجل الوحدة والدميقراطية يف سويسرا     ملكتب حزب التحالف م   

السلطات احمللية أنه أصبح عضواً يف هذه املنظمة اليت مت تأسيسها قبل وصوله إىل سويسرا، يف                
ووفقاً لصاحب الشكوى، فإنه كان عضواً نشطاً يف مكتب احلـزب           . ٢٠٠٦أغسطس  /آب

يف بعض املظاهرات واالجتماعات اليت نظمها      املذكور يف سويسرا، وأنه شارك بصفة خاصة        
  على اإلنترنت يف الفتـرة     cyberethiopia.comمكتب احلزب يف سويسرا، وساهم يف منتدى        

ومل يدع صاحب الـشكوى أنـه   . ٢٠٠٩فرباير / وشباط٢٠٠٨ديسمرب /بني كانون األول 
وتالحـظ  .  املنظمة شارك يف أنشطة تتجاوز األنشطة املذكورة أو أنه احتل مركزاً قيادياً يف           

الدولة الطرف أن احملكمة اإلدارية االحتادية أجرت حتليالً مسهباً إلدعاءات صاحب الشكوى، 
وتـدعي  . وأن احملكمة الحظت بصفة خاصة مشاركته السياسية احملدودة للغاية يف سويسرا          
كـز كـل    الدولة الطرف أيضاً أنه بسبب املوارد احملدودة لدى السلطات اإلثيوبية، فإهنا تر           

أو الذين يؤدون مهمـة     " السلوك العادي "اهتمامها على األشخاص الذين تتجاوز أنشطتهم       
ومع ذلك، فإن صاحب الشكوى     . خاصة أو نشاط خاص ميكن أن يهـدد النظـام اإلثيويب        

مل يبد أية مالمح سياسية عند وصوله إىل سويسرا، وأنه من املعقول، يف نظر الدولة الطرف،                
__________ 

يتبني من املرفقات لرسالة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم معلومات متضاربة تتعلـق مبشاركتـه                )ط(
راد حـزب سياسي   أف( اليت تدعو إىل البحث عنه واجلهة اليت ترغب يف ذلك            وباألسبابيف احلياة السياسية    

 ).الشرطة أم
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وتصر الدولة الطرف على أن الوثائق الـيت        .  أنه طور هذه املالمح فيما بعد      استبعاد احتمال 
قدمها صاحب الشكوى ال تبني أن نوع النشاط يف سويسرا ميكن أن جيذب انتباه السلطات               

وكون صاحب الشكوى قد ظهر يف صور للمشاركني يف بعض املظاهرات ونشر            . اإلثيوبية
. ثبات خطر تعرضه لالضطهاد يف حـال إعادتـه        مقاالت على شبكة اإلنترنت ال يكفي إل      

وتصـر الـدولة الطرف على أن مظاهرات سياسية عديدة حتدث يف سويسرا، وأن الصور             
أو تسجيالت الفيديو اليت تبني أحياناً مئات األشخاص، هي متاحة لعامة اجلمهور من خالل              

ثيوبية من حتديد هوية كل     وسائل اإلعالم املعنية، وأن من غري املرجح أن تتمكن السلطات اإل          
  .شخص أو أن يكون هلا حىت املعرفة بانضمام صاحب الشكوى إىل املنظمة املذكورة أعاله

وتدفع الدولة الطرف بعدم جود أي دليل يثبت أن الـسلطات اإلثيوبيـة اختـذت                 ٩-٤
ووفقاً لذلك، فإن . إجراءات جنائية ضد صاحب الشكوى أو أهنا اعتمدت تدابري أخرى متسه

لطات اهلجرة يف الدولة الطرف مل تقتنع بادعاء صاحب الشكوى بأنه يـضطلع، ضـمن               س
. جمموعة املغتربني اإلثيوبيني يف سويسرا، بدور كفيل بأن جيذب انتباه الـسلطات اإلثيوبيـة             

وبعبارة أخرى، فإن صاحب الشكوى مل يثبت أنه سوف يتعرض خلطر سوء املعاملة بسبب              
  .، يف حال إعادته إىل إثيوبياأنشطته السياسية يف سويسرا

وتدفع الدولة الطرف بأنه، بناًء على ما سبق، ال يوجد ما يشري إىل أن هناك أسباباً                  ١٠-٤
اً وشخـصياً  يحقيقية تدعو إىل اخلشية من أن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعاً وحقيق   

 إىل أن تقرر أن إعادة      بالتعرض للتعذيب إثر عودته إىل إثيوبيا، وتدعو جلنة مناهضة التعذيب         
 ٣صاحب الشكوى إىل إثيوبيا لن تشكل انتهاكاً لاللتزامات الدولية لسويسرا مبوجب املادة             

  .من االتفاقية

  تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف    
، دفع صاحب الشكوى أن سلطات اهلجرة السويسرية    ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣٠يف    ١-٥

تملكه اهتمام سياسي عارم وأن من املرجح أن يكون قد شارك يف            نفسها اعترفت بأنه كان ي    
 يف محلـة    ٢٠٠٥ويؤكد أنه شارك بفاعلية يف عام       . ٢٠٠٥مناقشات سياسية هامة يف عام      

االنتخابات املؤيدة حلزب التحالف من أجل الوحدة والدميقراطية، وأنه كان مناضل مطلـع             
 جتعل منه عامالً حمتمالً لزعزعة استقرار       ويؤكد أنه يتصف بعدة خصائص    . باحلركة املعارضة 

نظام احلكم يف إثيوبيا، وعليه فمن احملتمل جداً أن يأخذ ذلك النظام نشاطه املعارض يف املنفى     
ويدفع أيضاً بأنه مل يستمر بانتظام يف النشاط السياسي يف احلزب املذكور مـن              . مأخذ اجلد 

يف منتديات اإلنترنت فحسب، بل إنه      خالل املشاركة يف مظاهرات وكتابة مقاالت نشرت        
  .ميثل احلزب يف مقاطعة زيوريخ

وسائل حديثة للغاية لرصـد  "ويؤكد صاحب الشكوى أن السلطات اإلثيوبية لديها     ٢-٥
ويف حال العودة، يتم فحص األعـضاء يف احلركـة املعارضـة            ". أنشطة املعارضة يف املنفى   
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ويشري صاحب الـشكوى إىل     .  يف املنفى  اإلثيوبية ويتعرضون خلطر السجن بسبب أنشطتهم     
حالة القاضي بريتوكان ميديكسا، وهو رئيس سابق حلزب الوحدة من أجـل الدميقراطيـة              
والعدالة، الذي مت إلقاء القبض عليه يف تاريخ جمهول عند عودته إىل إثيوبيا بعـد سـفره إىل               

نه قام بنشر مقـاالت     ويدعي صاحب الشكوى أ   . أوروبا وإبدائه تعليقات تنتقد النظام العام     
سبل الرصد    "  انتقادية متعددة على مواقع إثيوبية ملنشقني سياسيني على اإلنترنت، وأنه نظراً ل           

املتاحة للسلطات اإلثيوبية، من املرجح للغاية أنه مت حتديد هويته كعضو           " التقنية املتقدمة للغاية  
ثل حلزب التحالف من أجـل      ناشط يف املعارضة يف املنفى، وبصفة خاصة نظراً ملنصبه كمم         

  .الوحدة والدميقراطية يف مقاطعة زيوريخ
ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن النظام يف بلده يواجه بعداء شـديد االنتقـادات          ٣-٥

ويدعي أن قمع اخلطب السياسية واملظاهرات السلمية أصـبح أمـراً           . واملعارضة بصفة عامة  
واحتجاز أشخاص يشتبه يف أن لديهم      . اًمشروعاً بعد صدور تشريع مكافحة اإلرهاب مؤخر      

ويؤكد صاحب الشكوى أنه يف حال عودته إىل إثيوبيا، . صلة بأحزاب معارضة هو أمر شائع  
سيتعرض لالعتقال واالستجواب، وأن ظروف السجن يف إثيوبيا هي من بـني األسـوأ يف               

ضية منحت فيها   ويشري صاحب الشكوى أيضاً إىل ق     . العامل، وأن التعذيب يعد ممارسة شائعة     
سلطات اهلجرة السويسرية مركز الالجئ إىل مواطن إثيويب كان يعمل لدى جملس حقـوق              
اإلنسان اإلثيويب، وكان آنذاك ناشطاً بصفته ممثالً للتحالف من أجل الوحدة والدميقراطية يف             

ويدعي أن قضيته مماثلة، وبالتايل يصر صاحب الشكوى على أن ادعاءات           . إحدى املقاطعات 
لدولة الطرف بأن من غري املرجح أن يكون امسه قد ُسجل لدى السلطات اإلثيوبية ال تقدم                ا

ويكرر أن إعادته القسرية من جانب سويسرا ". إزاء احتمال تعرضه لسوء املعاملة"أي ضمان 
  . من االتفاقية٣إىل إثيوبيا ستنتهك التزامات سويسرا مبوجب املادة 

   على اللجنةاملسائل واإلجراءات املعروضة    

  النظر يف املقبولية    
 على جلنة مناهـضة التعـذيب أن   يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-٦

وقد تأكدت اللجنة، .  من االتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال      تبت في 
أن املسألة نفسها مل تبحث وليست       من االتفاقية، من     ٢٢من املادة   ) أ(٥وفقاً ملا تقتضيه الفقرة     

  .قيد البحث يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليني
 من االتفاقية، فإهنا لـن      ٢٢من املادة   ) ب(٥وتذكّر اللجنة أنه وفقاً ألحكام الفقرة         ٢-٦

ـ                   ع سـبل  تنظر يف أي بالغ يرد من أي فرد ما مل تتحقق من أن هذا الفرد قد اسـتنفد مجي
وتالحظ اللجنة أنه يف هذه القضية، اعترفت الدولة الطـرف بـأن            . االنتصاف احمللية املتاحة  

ومبا أن اللجنة ال جتـد أي       . صاحب الشكوى قد استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة        
  .عقبات أخرى أمام مقبولية الشكوى، فإهنا تعلن عن مقبوليته
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  بالغالنظر يف األسس املوضوعية لل    
نظرت اللجنة يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت أُتيحت هلا مـن جانـب                  -٧

  . من االتفاقية٢٢ من املادة ٤األطراف املعنية، وفقاً ألحكام الفقرة 
واملوضوع املطروح أمام اللجنة هو ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إىل إثيوبيا               ٢-٧

 من االتفاقية بعدم طرد أو إعـادة       ٣لطرف مبوجب املادة    سيشكل انتهاكاً اللتزامات الدولة ا    
شخص إىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو لالعتقاد بأنه سـيكون              ) رّد(

وجيب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل            . معرضاً خلطر التعذيب  
. عذيب عند عودتـه إىل إثيوبيـا      االعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً خلطر الت       

 من  ٢ولتقييم هذا اخلطر، على اللجنة أن تراعي مجيع االعتبارات ذات الصلة، عمالً بالفقرة              
 من االتفاقية، مبا يف ذلك مدى وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة    ٣املادة  

ن ذلك التحديد هو التأكد من بيد أن اللجنة تذّكر بأن اهلدف م . أو اجلماعية حلقوق اإلنسان   
أن الفرد املعين سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب يف البلـد الـذي               

  .سيعود إليه
جيب أن ُيقدَّر خطر التعـذيب      " الذي جاء فيه أنه      ١وّتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٧

تحتم أن يكون هذا اخلطـر موافقـاً        غري أنه ال ي   . على أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك      
ويف قـرارات   . ، بل ينبغي أن يكون شخصياً وحمدقاً      )٦الفقرة  " (الختبار مدى احتمال وقوعه   

اً يسابقة هبذا اخلصوص، قررت اللجنة أن خطر التعرض للتعذيب جيب أن يكون متوقعاً وحقيق             
، فإهنا تعطي وزنـاً كـبرياً       ١ وتذكّر اللجنة بأنه وفقاً ألحكام التعليق العام رقم       . ) ي(وشخصياً

الستنتاجات الوقائع اليت توصلت إليها هيئات الدولة الطرف املعنية، ويف الوقت نفسه فإهنا غري              
 مـن   ٢٢ من املادة    ٤ملتزمة هبذه االستنتاجات، بل إهنا متلك صالحية مبوجب أحكام الفقرة           

  .كل حالةبسات ُمجمل مالاالتفاقية إلجراء تقييم حر للوقائع باالستناد إىل 
وقد أحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها صاحب الشكوى بشأن مشاركته             ٤-٧

 ويف أنشطة مكتب حزب التحالف من أجـل الوحـدة           ٢٠٠٥يف احلملة االنتخابية يف عام      
وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باملعلومات الـيت قـدمها صـاحب           . والدميقراطية يف سويسرا  

 من صديق، كانت لديـه اتـصاالت        ٢٠٠٥ بأنه تلقى حتذيراً يف عام       الشكوى واليت تفيد  
ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن صاحب      . باحلزب احلاكم، تفيد بأن الشرطة كانت تبحث عنه       

الشكوى مل يقدم أي دليل يثبت أن الشرطة أو أي سلطات أخرى يف إثيوبيا كانت تبحـث                 
 الشكوى مل يتعرض قط ألي احتجاز       وتالحظ اللجنة أيضاً أن صاحب    . عنه منذ ذلك احلني   

 أو بعـدها، كمـا أنـه        ٢٠٠٥أو سوء معاملة من جانب السلطات خالل انتخابات عام          
. يـدِعي أنه وجهت إليه هتم مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب أو أي قانون حملي أخـر               ال

__________ 

 / تـشرين الثـاين  ٢٣، قـرار اعُتمـد يف   دادار ضد كندا، ٢٥٨/٢٠٠٤انظر، يف مجلة أمور، البالغ رقم        )ي(
 .٢٠٠٥مايو / أيار٦، قرار اعُتمد يف ضد السويد. أ. ت، ٢٢٦/٢٠٠٣، والبالغ رقم ٢٠٠٥ نوفمرب
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 وتالحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى يشري إىل أن السلطات اإلثيوبية تستخدم وسـائل      
تكنولوجية متقدمة لرصد املنشقني اإلثيوبيني يف اخلارج، لكنها تالحظ أنه مل يتوسع يف شرح              

وترى اللجنة أن صاحب الشكوى مل يقـدم        . هذا االدعاء كما أنه مل يقدم أي دليل لدعمه        
أدلة كافية على االضطالع بأي نشاط سياسي هام إىل درجة تـثري اهتمــام الـسلطات                

ليل ملموس آخر يثبت أن السلطات يف بلده تبحث عنه أو أنه يف خطـر               اإلثيوبية، وال أي د   
  .شخصي للتعرض للتعذيب يف حال إعادته إىل إثيوبيا

وختلص اللجنة إىل أنه وفقاً لذلك، فإن املعلـومات اليت قدمها صاحب الـشكوى،      ٥-٧
ويسرا، غري  مبا يف ذلك مستوى أنشطته السياسية املنخفض يف إثيوبيا وأنشطته الالحقة يف س            

كافية إلثبات ادعائه بأنه سيواجه شخصياً خطراً كبرياً بالتعرض للتعذيب يف حال إعادته إىل              
ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير العديدة عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف إثيوبيـا،         . إثيوبيا

 من االتفاقيـة،    ٣ ، لكنها تذكّر بأنه ينبغي، ألغراض املادة      ) ك(مبا يف ذلك اللجوء إىل التعذيب     
أن يوجد يف البلد الذي يوشك الشخص أن يعاد إليه خطر متوقع وحقيقي وشخصي بـأن                

ويف ضوء ما جاء أعاله، ترى اللجنة أنه مل يتم إثبـات            . يتعرض فيه هذا الشخص للتعذيب    
  .وجود مثل هذا اخلطر

 ويف ضوء ما جاء أعاله، فإن جلنة مناهضة التعذيب، وهي تتـصرف مبــوجب              -٨
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة    ٢٢ من املادة    ٧الفقرة  

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ختلص إىل أن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدم الشكوى إىل               
  . من االتفاقية٣إثيوبيا لن ميثل انتهاكاً للمادة 

  

__________ 

اقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة          تالحظ اللجنة أن إثيوبيا هي أيضاً دولة طرف يف اتف           )ك(
، CAT/C/ETH/CO/1 (٢٠١١العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتذكّر مبالحظاهتا اخلتامية لعـام             أو

 ).١٤-١٠الفقرات 
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  السويدضد . أ. ز. م: ٤٢٤/٢٠١٠البالغ رقم     
  )إميا برسنمتثله احملامية  (.أ. ز. م  :املقدم من

   الشكوىصاحب  : أنه الضحيةىالشخص املدع
  السويد  :الدولة الطرف

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣  :تاريخ تقدمي الشكوى
اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  ،قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةوغريه من ضروب املعاملة أو الع
  ،٢٠١٢ مايو/أيار ٢٢ يف وقد اجتمعت  
 إىل جلنـة مناهـضة      ة، املقدم ٤٢٤/٢٠١٠ رقم    من النظر يف الشكوى    وقد فرغت   

مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب         من اتفاقية  ٢٢مبوجب املادة   . أ.  ز .التعذيب من م  
  ،نية أو املهينةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا

 مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى والدولـة          وقد أخذت يف اعتبارها     
  الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     

وهو يـدعي أن ترحيلـه إىل        .١٩٥٧من مواليد عام    . أ. ز. صاحب الشكوى هو م     ١-١
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ٣ل انتهاكاً من السويد للمادة      أذربيجان سيشك 

  .ومتثل صاحب الشكوى احملامية إميا برسن. املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 ١ ، طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف، عمالً بـالفقرة        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤ويف    ٢-١
من نظامها األساسي، عدم ترحيل صاحب      )  سابقاً ١٠٨ من املادة    ١فقرة  ال (١١٤من املادة   

  .الشكوى أثناء النظر يف شكواه

   الشكوىصاحب كما عرضها الوقائع    

 وختـرج  يف باكو لكي يصبح مدرساً،    " معهد املدرسني "درس صاحب الشكوى يف       ١-٢
دما كـان يعـيش يف      وَيدَّعي أنه عاىن وأسرته من مشاكل اقتصادية عن       . ١٩٧٩منه يف عام    

أذربيجان ألنه وجد صعوبة يف العثور على عمل بسبب معتقداته السياسية وعضويته يف حزب 
وَيدَّعي أنه كان عضواً نشطاً مسؤوالً عن برنامج احلـزب          . االستقالل الوطين يف أذربيجان   

 .ويزعم أن السلطات كانت تراقبه بسبب التزامه جتاه احلزب. وعن استقدام أعضاء جدد
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وَيدَّعي صاحب الشكوى أنه شارك يف عدد من املظاهرات السياسية يف الفترة مـن                ٢-٢
وكانت بعض تلك املظاهرات مرتبطة بتنظـيم االنتخابـات         . ٢٠٠٣ إىل عام    ١٩٩٨ عام

وخالل إحدى تلـك املظـاهرات      . وسط باكو " ساحة احلرية "وجرت وقائعها فيما يسمى     
، حاولـت الـسلطات قمـع       ٢٠٠٣أكتوبر  /ألول تشرين ا  ١٥املنظمة رداً على انتخابات     

ويزعم صاحب الشكوى أنه استطاع الفرار وتفادي االعتقال، وما ذلك إال ألن            . املتظاهرين
. مث بدأ يف االختباء يف بيوت أصـدقائه وأقاربـه         . والد زوجته كان يعمل كمدع يف باكو      

 وأهنـا   ٢٠٠٤ر عـام    يناي/ويدعي أن زوجته أخربته أن الشرطة فتشت عنه يف كانون الثاين          
وقد دفعتـه هـذه     . تلقت من الشرطة هتديداً باالعتقال يف حال تعذّر حتديد مكان وجوده          

ويدعي أنه تـرك    . الظروف وخوفه من االضطهاد وغريه من االعتداءات إىل ترك أذربيجان         
ويدعي أن  .  قاصداً داغستان  ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٨أذربيجان برفقة بزوجته وأبنائه يف      

  .) أ(زوجته وأبناءه بقوا يف داغستان

وسافر صاحب الشكوى إىل موسكو، حيث يوجد شقيقه، مث واصـل سـفره إىل                ٣-٢
وهناك، حصل على املـساعدة     . غبولندا حيث تلقى املساعدة من مهربني ليصل إىل هامبور        

والتمس صاحب الـشكوى اللجـوء      . القتناء تذكرة قطار إىل كوبنهاغن مث إىل ستوكهومل       
 .، بعد مضي ثالثة أيام على وصوله السويد٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٩ يف

، رفض جملس اهلجرة طلب اللجوء الذي قدمه صـاحب          ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٣ويف    ٤-٢
واستند الرفض إىل االستنتاج الذي مفاده أن صاحب الشكوى مل يكن قد شارك             . الشكوى

اً عالياً مبا يكفي يف حـزب املعارضـة         يف الكثري من األنشطة السياسية ومل يكن يشغل منصب        
وخلص جملس اهلجرة إىل أن صـاحب       . جيعله حمط اهتمام خاص من السلطات األذربيجانية      

وحسب اجمللس،  . الشكوى مل يبني بشكل مقنع فيما متثِّل إعادته إىل أذربيجان هتديداً حلياته           
وطعن صاحب الشكوى . مل تكن مثة أسس للسماح له باالستقرار يف السويد ألسباب إنسانية

 .٢٠٠٤أبريل / نيسان١٨ورفض جملس طعون األجانب طعنه يف . يف القرار

، قدم صاحب الشكوى رسالة جديدة إىل جملس اهلجـرة          ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٢ويف    ٥-٢
مؤكداً مرة أخرى أنه ليس يف استطاعته أن يعود إىل أذربيجان مدعياً أن خشيته العـودة قـد                  

كما أضـاف   . ٢٠٠٤جملس اهلجرة وجملس طعون األجانب يف عام        زادت منذ صدور قراري     
 / حزيـران  ١٣ويف  . أنه أمضى يف السويد مدة سنتني ومخسة أشهر وأنه تأقلم جيـداً هنـاك             

لكن . ، رفض جملس اهلجرة طلب صاحب الشكوى ورفض منحه ترخيص إقامة          ٢٠٠٦ يونيه
اءه بأنه ليس يف استطاعته أن      صاحب الشكوى وجه رسالة أخرى إىل جملس اهلجرة، مكرراً ادع         

. يعود إىل أذربيجان ألنه سيتعرض فيها إىل االضطهاد وغريه من أشكال االعتداء، وحىت املوت             
 .، رفض جملسه اهلجرة طلبه، مذكراً إياه باستنتاجاته السابقة٢٠٠٦أغسطس / آب٢٧ويف 

__________ 

ال حيدد صاحب الشكوى مكان وجود أسرته حالياً؛ كما ال حيدد كيف ومـىت سـافر مـن داغـستان إىل            )أ (
 . أنه مل يكن بوسعه البقاء يف موسكو نظراً لوجود معاهدة تسليم مربمة بني روسيا وأذربيجانويدعي. موسكو
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عـون  ، أي أربع سنوات بعد أن صار قرار جملـس ط          ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠ويف    ٦-٢
وخالل هـذه اإلجـراءات     . األجانب هنائياً، قدم صاحب الشكوى طلباً للجوء مرة أخرى        

اجلديدة، ادعى صاحب الشكوى أنه باإلضافة إىل ما عرضه سابقاً من أسباب دفعته إىل طلب 
وإلثبات ذلك، قدم صـاحب  . اللجوء، فإنه أصبح أيضاً ناشطاً يف اجملال السياسي يف السويد     

وقد أصبح صاحب . ضويته يف حزب املساواة، حزب املعارضة يف أذربيجانالشكوى بطاقة ع
 وصار رئيساً لفرع حملي هلذا احلزب يف    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٥الشكوى عضواً فيه بتاريخ     

، رفض جملس اهلجرة طلبه مرة أخرى بعد تقيـيم          ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠ويف  . ستوكهومل
، إذ مل جيد أدلة كافية على وجود خطر يهّدد الظروف اجلديدة اليت شرحها صاحب الشكوى   

 .صاحب الشكوى يدعو إىل منحه اللجوء أو احلماية

، طعن صاحب الشكوى يف القرار باالستئناف أمام ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٧ويف   ٧-٢
، رفضت احملكمة الطعن الذي قدمـه صـاحب         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٦ويف  . حمكمة اهلجرة 

مة مع جملس اهلجرة وأشارت إىل أن الوضع العـام يف أذربيجـان             واتفقت احملك . الشكوى
وشددت احملكمة على أن أسباب طلـب صـاحب         . يشكل سبباً ملنح اللجوء أو احلماية      ال

الشكوى اللجوء قد جرى النظر فيها سابقاً يف إطار طلبه األول للجوء وأن الظروف اجلديدة               
وقررت احملكمـة جعـل صـاحب       . لسويداليت عرضها غري كافية ملنحه مركز الالجئ يف ا        

 / كـانون الثـاين    ١٨الشكوى خاضعاً ألوامر االستبعاد، ومن مث ُوضع رهن االحتجاز يف           
وسعى صاحب الشكوى إىل احلصول على إذن بالطعن أمام حمكمة االستئناف           . ٢٠١٠ يناير

يـة  ، رفضت حمكمة االسـتئناف املعن     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٩ويف  . املعنية بشؤون اهلجرة  
  .بشؤون اهلجرة طلب إذنه بالطعن

  الشكوى    

يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله قسراً إىل أذربيجان سيشكل انتهاكاً من جانب              -٣
وسيتعرض يف حال إعادته خلطـر حقيقـي        .  من االتفاقية  ٣السويد اللتزاماهتا مبوجب املادة     

  .يتمثل يف االعتقال واالحتجاز والتعذيب

  بشأن املقبولية واألسس املوضوعيةمالحظات الدولة الطرف     

، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتـا بـشأن        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣٠يف    ١-٤
وقدمت معلومات مفصلة عن تشريعات اللجوء السويدية ذات        . املقبولية واألسس املوضوعية  

تندة يف   عن املعلومات التالية بشأن الوقائع املتعلقة حبالة صاحب الشكوى، مس          الصلة، فضالً 
. ذلك باألساس إىل ملفات القضية اليت يف حوزة جملس اهلجرة السويدي وحمكميت اهلجـرة             

جرى النظر يف طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى يف إطار إجراءات عدة، منها               وقد
، والتعـديالت املؤقتـة لقـانون األجانـب         ١٩٨٩ما هو مشمول بقانون األجانب لعام       

  .، على النحو املبني بالتفصيل أدناه٢٠٠٥انب لعام ، وقانون األج١٩٨٩ لعام
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 ٢١بتاريخ  . أ. ز. وتشري الدولة الطرف إىل أن جملس اهلجرة قد أجرى مقابلة مع م             ٢-٤
أنه ال ميلك أي وثائق تثبت هويته ألنه فقد أثناء          . أ. ز. وادعى م . ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين 

شـهادة  . أ. ز. وكان لدى م  .  جواز سفره  سفره إىل السويد حقيبته اليت كانت حتتوي على       
وشـارك  . وادعى أنه عضو يف حزب االستقالل الوطين يف أذربيجان  . ميالد وشهادة تدريس  

ومل يتمكن من إجياد عمـل      . بصفته عضواً يف احلزب يف املظاهرات واالجتماعات      . أ. ز. م
تىن يف الفترة األخرية    وكان قد اق  . نظراً إىل عضويته يف حزب االستقالل الوطين يف أذربيجان        

.  دوالر أمريكي، بيد أنه مل حيصل على الدكان ومل يسترد أمواله       ١٦ ٠٠٠دكاناً مقابل مبلغ    
وقـرر  ". جيد حالً هناك  "وبا، لكي   وأسرته إىل أنه ينبغي أن يسافر إىل أور       . أ. ز. وخلص م 

 ".ليتحمل مسؤوليته كأب"أن يقوم بذلك فقط . أ. ز .م

 / نيـسان  ٢قدم تصرحياً إىل جملس اهلجـرة يف        . أ. ز. طرف أن م  وتذكر الدولة ال    ٣-٤
وقد أشار .  عن طريق حماميته اليت استفاد من خدماهتا يف إطار املساعدة القانونية٢٠٠٤ أبريل

يف ذلك التصريح إىل أنه ترك أذربيجان بسبب مشاركته يف أنشطة حزب االستقالل . أ. ز. م
. أ. ز. وادعى م . للحزب يف املنطقة اليت كان يقيم فيها      الوطين يف أذربيجان ومنصبه كرئيس      

 تـشرين   ١٦ و ١٥أنه شارك يف عدد من املظاهرات، مبا فيها مظـاهرة ضـخمة يـومي               
أنه أُخذ بعيداً عن املظاهرة وُجنَِّب الضرب واالعتقال     . أ. ز. وادعى م . ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

وقـد  .  بعض العالقات بالشرطة   بفضل أم زوجته اليت كانت تعمل كمدعية وكانت تربطها        
، علم من زوجتـه وأمهـا أنـه         ٢٠٠٤يناير  /ويف كانون الثاين  . عقب ذلك . أ. ز. اختبأ م 

أيضاً أن مافيا أذربيجان بدورها ضالعة يف قضيته        . أ. ز. وادعى م . مطلوب من قبل الشرطة   
 بطاقـة هويتـه   نسخة من. أ. ز. وقدم م. وأهنا تدعم اجلهود اليت تبذهلا الشرطة للعثور عليه    

 .وبطاقة عضوية يف حزب املعارضة

 طلـَب   ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٣وتدفع الدولة الطرف بأن جملس اهلجرة رفض بتاريخ           ٤-٤
ورفض جملس اهلجـرة طلـب صـاحب        . احلصول على ترخيص لإلقامة والعمل    . أ. ز .م

/ ولالشكوى ألسباب منها، أنه مل ُيشر إىل تعرضه ألي اضطهاد قبل مظـاهرة تـشرين األ               
بأي اهتمام كـان    . أ. ز. كما ارتأى اجمللس أنه من غري احملتمل أن حيظى م         . ٢٠٠٣أكتوبر  

 .لدى الشرطة يف أذربيجان ألن اخنراطه يف العمل السياسي ال يكاد يذكر

 يف  ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٣وتذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد طعن بتاريخ            ٥-٤
 زوجتـه  ا األجانب، وأنه أضاف إىل ادعاءاته السابقة أن أب        قرار جملس اهلجرة أمام جملس طعون     
أيضاً . أ. ز .وادعى م.  وليست أم زوجته، كما ذكر سابقاً     هو من كان يعمل يف الواقع كمدعٍ      

أنه مقتنع بأنه   . أ. ز. وأفاد م . أن جملس اهلجرة قد هون من شأن مشاركته يف حزب املعارضة          
 ١٨ويف  . داء اجلسيمني إذا ما أُعيـد إىل أذربيجـان        سُيعتقل ويكون عرضة للمضايقة واالعت    

وأيد، بدالً من   . أ. ز. ، رفض جملس طعون األجانب الطعن الذي قدمه م        ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
 .ذلك، االستنتاجات السابقة اليت توصل إليها جملس اهلجرة
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ـ   . أ. ز. وتزعم الدولة الطرف أن م      ٦-٤ ب وزوجته وابنته قدموا إىل جملس طعون األجان
، رفض جملس طعـون  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٣ويف . طلباً آخر للحصول على ترخيص إقامة   

وقـدم  .  يستشهد بأي ظروف مستجدة    األجانب طلبهم، مشرياً إىل أن صاحب الشكوى مل       
. كذلك عدداً من الطلبات للحصول على ترخيص إقامة، ووجهت كلها بـالرفض           . أ. ز .م

 ، قـراراً ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩ون اهلجرة، بتاريخ    وأصدرت حمكمة االستئناف املعنية بشؤ    
 .إىل أذربيجان. أ. ز. ، وهو ما استدعى إصدار أمر بطرد مأخرياً

وُتقر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد استنفد مجيع سبل االنتصاف احملليـة               ٧-٤
. املتاحة، لكنها تدفع بأن الشكوى غري مقبولة الستنادها بشكل واضح إىل أسـس واهيـة              

وحىت إذا كانت اللجنة تعترب الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تنفي أهنا ستنتهك االتفاقية              
 .بترحيلها صاحب الشكوى إىل أذربيجان

وتشري الدولة الطرف إىل االجتهادات السابقة للجنة اليت مفادها أن وجود منط ثابت               ٨-٤
إلنسان يف بلد ما ال يشكل يف حد        من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق ا        

 خطر التعرض للتعذيب عند عودته إىل ذلـك     اً ما سيواجه  شخصأن   قرير لت  كافياً أساساًذاته  
  معرضاً  أخرى إلثبات أنه سيكون شخصياً     إيراد أسباب يلزم  وحتتج الدولة الطرف بأنه     . البلد

جنة يف كل من الوضـع العـام    لذا تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تنظر الل  .) ب(هلذا اخلطر 
 .حلقوق اإلنسان يف أذربيجان وخطر تعرض صاحب الشكوى شخصياً للتعذيب عند عودته

وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن أذربيجان قد وقعت مجيع اتفاقيات األمم املتحـدة               ٩-٤
ة املهمة، مبا فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـي               

. ٢٠٠٦كما أن أذربيجان عضو يف جملس حقوق اإلنسان منذ عام           . الالإنسانية أو املهينة   أو
، وتدعي أن تلك التقارير ختلص مجيعهـا إىل نفـس         ) ج(وحتيل الدولة الطرف إىل عدة تقارير     

االستنتاج، وهو أن جمرد العضوية أو املشاركة يف حزب معـارض يف أذربيجـان ال تعـين                 
 . ما سيتعرض للتعذيب أو املعاملة السيئةبالضرورة أن شخصاً

وحتاج الدولة الطرف كذلك بأن الشخص املعين يتعني أن يواجه بـصورة متوقعـة               ١٠-٤
وتـذكر الدولـة    . ) د(وفعلية وشخصية خطر التعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إىل بلده األصلي          

__________ 

 / أيـار ١١، اآلراء املعتمـدة يف  ضد الـسويد . ل. س، ١٥٠/١٩٩٩تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم    )ب (
 ١٤ يف   ، القرار املعتمد  ضد السويد . م. ف. ج. إ،  ٢١٣/٢٠٠٢؛ والبالغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠١ مايو

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين
 Swedish Ministry for Foreign Affairs, “2007 country report on human rights: Azerbaijan”; United  )ج (

States Department of State, “2009 human rights report: Azerbaijan”; Human Rights Watch, World 

Report 2010 (New York, 2010); “Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights 

of the Council of Europe, following his visit to Azerbaijan 1-5 March 2010” (29 June 2010). 
 ٥، اآلراء املعتمـدة يف      ضد الـسويد  . ر. م. وم. ر. م. س،  ١٠٣/١٩٩٨تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم         ) د (

 .٧-٩، الفقرة ١٩٩٩مايو /يارأ



A/67/44 

631 GE.12-44490 

 من االتفاقيـة يف     ٣ادة  بشأن تنفيذ امل  ) ١٩٩٧(١الطرف أيضاً مبا ورد يف التعليق العام رقم         
(٢٢سياق املادة   

 ه

، من أن عبء تقدمي احلجج الوجيهة يقع على عاتق صاحب الـشكوى،             )ه
وأن خطر التعذيب جيب أن ُيقّيم على أسس تتجاوز جمرد النظرية أو الشك، غري أنه ال يتحتم      

 .أن يليب معيار ترجيح احتمال وقوعه

. ة كبرية لقرارات سلطات اهلجرة السويدية     وتدفع الدولة الطرف بوجوب إيالء أمهي       ١١-٤
وتؤكد أن صاحب الشكوى قدم بعض التصرحيات املتناقضة، ومن مجلتها أنه ادعى يف بادئ              

 زوجته هو من كـان      ااألمر أن أم زوجته هي من كانت تعمل كمدعية ليزعم الحقاً أن أب            
 إىل تـرك    إضافة إىل ذلك، عرض صاحب الشكوى أسباباً خمتلفـة دفعتـه          . يعمل كمدع 

فقد ادعى يف البداية أنه مل يكن يستطيع العثور على عمل بسبب أنشطته السياسية              . أذربيجان
وبعد مضي شهرين، غَري روايته وادعى أنه اضطر إىل . وأنه مل يكن يرغب يف أن يعيله أشقاؤه  

 .ترك أذربيجان ألن الشرطة كانت تبحث عنه

مل يقدم أية أدلة تفيد بأنه كان مطلوباً        وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى         ١٢-٤
أنه تعـرض   . أ. ز. إضافة إىل ذلك، مل يدع م     . يف أذربيجان أو متهماً بارتكاب جرائم فيها      

وقدم صاحب الشكوى معلومات جـد      . لالعتقال أو االستجواب عندما كان يف أذربيجان      
ة دليل أو أي سبب     وتذكر الدولة الطرف أنه ليس مث     . غامضة عن التهديدات املزعومة ضده    

  .آخر يدفع إىل االعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إىل أذربيجان

  تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف    

، علق صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف        ٢٠١١مارس  / آذار ١٨يف    ١-٥
 زوجته هو من    اراب عن موقفه بأن أب    وكرر اإلع . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣٠املؤرخة  

. وهلذا السبب، اضطر صاحب الشكوى إىل الفرار من أذربيجان        . ساعده يف تفادي االعتقال   
 زوجته الذي أكد له، حسب ادعاء صاحب الشكوى،         وقد اختذ هذا القرار بالتشاور مع أيب      

  .أنه مطلوب من قبل الشرطة

فته عضواً يف حزب االستقالل الـوطين يف        وكّرر أيضاً أنه كان ناشطاً سياسياً بص        ٢-٥
ودفع بأن السلطات يف . أذربيجان، مث أصبح ناشطاً يف حزب املساواة خالل إقامته يف السويد       

وادعي أنه قدم أدلة خطية مستفيضة إلثبـات        . أذربيجان على أمت املعرفة مبعتقداته السياسية     
 .معتقداته وأنشطته السياسية

 مـن التفاصـيل    معينـاً  ضاً بأن ما دام أنه قدم قـدراً       وجادل صاحب الشكوى أي     ٣-٥
وتأكيداً الدعاءاتـه،   . ) و(نتقل ليقع على عاتق الدولة الطرف     واملعلومات فإن عبء اإلثبات ي    

__________ 

 .التاسع  املرفق،)Corr.1 وA/53/44 (٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم   )ه(
/  تشرين الثـاين ٢٤، اآلراء املعتمدة يف ضد السويد. س. أ، ١٤٩/١٩٩٩يشري صاحب الشكوى إىل البالغ رقم    )و(

 .٢٠٠٠نوفمرب 
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وتفيد تلك الـشهادة أن     . قدم صاحب الشكوى شهادة من حزب اجلبهة الشعبية يف أذربيجان         
 وظهر يف عدة مقـاطع      آزادليك ة تعليقاً يف صحيف   ١٥٠صاحب الشكوى قد كتب أكثر من       

ودفع صاحب الشكوى بأنه رغم بعض التحسن يف حالة حقوق          . مصورة على شبكة اإلنترنت   
 . منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة والصارخة واجلماعيةاإلنسان يف أذربيجان، ال يزال مثة

 إىل  وادعي صاحب الشكوى أنه قدم ما يكفي من املعلومات والتفاصيل عن حاجته             ٤-٥
وحاجج كذلك . احلصول على اللجوء واحلماية يف السويد أو يف مكان آخر خارج أذربيجان

وكرر صاحب الشكوى أنه سيتعرض لالعتقال      . بأن روايته تثبتها األدلة اخلطية اليت أدىل هبا       
 .والتعذيب بسبب معتقداته السياسية إذا ما أُعيد إىل أذربيجان

  طرفاملالحظات اإلضافية للدولة ال    

 تـشرين   ٧أدلت الدولة الطرف مبالحظاهتا اإلضافية يف مذكرة شـفوية مؤرخـة              ١-٦
، مبّينة أن احلالة العامة يف أذربيجان تثري بعض املشاكل فيما يتعلق حبرية             ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

التعبري وحرية الصحافة وحرية التجمع، ولكن ذلك ال يغري من تقييم حاجة صاحب الشكوى 
وتفند الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى تقدَمي معلومات كافية جتعـل      . شيئاًإىل احلماية   

  .العبء ينتقل ليقع على عاتق الدولة الطرف

. وتشكك الدولة الطرف أيضاً يف صحة الشهادة الصادرة عن حزب اجلبهة الشعبية             ٢-٦
أن فتلك الشهادة تفيد أن صاحب الشكوى قد تعرض للعديد من حاالت االضطهاد، بيـد               

وتؤكد الدولة الطرف من جديد موقفها الـذي        . صاحب الشكوى نفسه مل يدع ذلك قط      
 . من االتفاقية٣مفاده أن طرد صاحب الشكوى لن يشكل خرقاً للمادة 

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  املقبوليةالنظر يف     
ة مناهـضة التعـذيب أن    على جلنيتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-٧

 . من االتفاقية٢٢مبوجب املادة  ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم التبت في

 من االتفاقية، من أن     ٢٢من املادة   ) أ(٥تأكّدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة       قد  و  ٢-٧
الدويل لتحقيق من إجراءات ابحث وليست قيد البحث يف إطار إجراء آخر        املسألة نفسها مل تُ   

 .التسوية الدوليةأو 

ما   من االتفاقية، فإن اللجنة ال تنظر يف أي بالغ         ٢٢من املادة   ) ب(٥ للفقرة   ووفقاً  ٣-٧
وتـشري  .  االنتصاف احمللية املتاحة   سبلقد استنفد مجيع    صاحب الشكوى   مل تتحقق من أن     

ـ   من مث   اللجنة إىل اعتراف الدولة الطرف باستنفاد سبل االنتصاف احمللية، و          حب اترى أن ص
 .٢٢من املادة ) ب(٥الشكوى قد امتثل للفقرة 
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ينبغي  وال" تستند بشكل واضح إىل أسس واهية"وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى   ٤-٧
وترى اللجنة أن احلجج املعروضة أمامها تثري مسائل موضوعية         . النظر فيها من حيث املوضوع    

 .قبولية وحدهااملمن حيث األسس املوضوعية وليس من حيث  معاجلتهاينبغي 

ذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتـشرع يف النظـر يف أسـسها             بناًء على   و  ٥-٧
 .املوضوعية

  النظر يف األسس املوضوعية    
تتمثل املسألة املعروضة على اللجنة يف معرفة ما إذا كان ترحيل صاحب الـشكوى                ١-٨

 مـن  ٣مها مبوجـب املـادة   إىل أذربيجان سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف اللتزا        
بعدم طرد شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تـدعو              االتفاقية  

 .إىل االعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب

ولتقييم خطر التعرض للتعذيب، تأخذ اللجنة يف احلسبان مجيـع االعتبـارات ذات               ٢-٨
 أو الصارخة أو اجلماعية     اجلسيمة من االنتهاكات    الصلة، مبا يف ذلك مدى وجود منط ثابت       

ما إذا كان الفرد املعين     حتديد  هو  األمر   اهلدف من هذا     لكن. حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية    
وبناء على ذلك، فـإن     . سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلد الذي سيعود إليه         

رخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما         أو الصا  اجلسيمةالنتهاكات  من ا وجود منط ثابت    
ال يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند                
عودته إىل ذلك البلد؛ إذ جيب أن تكون هناك أسباب إضافية تظهر أن الفرد املعين سيتعرض                

 اجلسيمةثابت من االنتهاكات ، فإن عدم وجود منط على العكس من ذلك و. شخصياً للخطر 
 .حلقوق اإلنسان ال يعين أنه ال جيوز اعتبار شخص ما معرضاً للتعذيب يف ظروفه اخلاصة

واهلدف من هذه املمارسة هو حتديد ما إذا كان صـاحب الـشكوى سـيتعرض                 ٣-٨
 ١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقـم        . ) ز(شخصياً خلطر التعذيب يف أذربيجان لدى عودته      

 الذي جاء فيه أن على اللجنة أن تقّيم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقيـة                ٣املتعلق باملادة   
طُرد أو أُعيد أو ُسلِّم،     ما  يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا      سلالعتقاد بأن صاحب الشكوى     

وبالرغم .  والشك فتراضوأن خطر التعرض للتعذيب جيب تقييمه على أسس تتجاوز جمرد اال          
ن متوقعـاً وحقيقيـاً      جيب أن يكو   ه، فإن  جداً هذا اخلطر حمتمالً  شترط أن يكون    ه ال ي  من أن 

، ١وتشري اللجنة أيضاً إىل أهنا لئن كانت تعطي، مبوجب تعليقها العام رقـم              . ) ح(وشخصياً
وزناً كبرياً للحيثيات الوقائعية اليت توفرها أجهزة الدولة الطرف املعنية، فإهنا غري ملزمة بتلك              

__________ 

 . من االتفاقية وصدقت الربوتوكول االختياري لالتفاقية٢٢ أذربيجان اختصاص اللجنة مبوجب املادة قبلت  )ز(
، ٢٠٠٧مـايو   / أيار ١، القرار املعتمد يف     ضد السويد . إ. ف. إ،  ٢٩٦/٢٠٠٦انظر، يف مجلة أمور، البالغ رقم         )ح(

ـ  ضـد الـسويد   . ك. وي. ك. ر. إ،  ٢٧١/٢٠٠٥ و ٢٧٠/٢٠٠٥والبالغني رقـم      ٣٠رار املعتمـد يف     ، الق
 .٢٠٠٧أبريل /نيسان
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 من االتفاقية تقييم الوقائع حبريـة  ٢٢ من املادة ٤ل إن من سلطتها مبوجب الفقرة      احليثيات ب 
 .يف ضوء مجيع الظروف احمليطة بكل قضية

خلطـر  سـيتعرض   صاحب الشكوى   أن  الذي مفاده   االدعاء  علماً ب اللجنة  يط  وحت  ٤-٨
وتـشري  . ابقةبسبب أنشطته السياسية الس   ،  ل إىل أذربيجان  لتعذيب أو سوء املعاملة إذا ُرحِّ     ا

اللجنة إىل أن صاحب الشكوى مل يقدم أي أدلة تثبت أنه كان مطلوبـاً بـسبب أنـشطته                  
ويف هذا الصدد، مل يقدم صاحب الشكوى نسخة من أمر إحـضار            . السياسية يف أذربيجان  

وتشري اللجنـة إىل أن     .  وأنه خيضع شخصياً هلذا التحقيق      جارياً دليالً يثبت أن مثة حتقيقاً     أو
 .لشكوى مل يدع أنه تعرض لالحتجاز أو التعذيب يف املاضيصاحب ا

وأما فيما يتعلق باملشاركة املزعومة لصاحب الشكوى يف أنشطة سياسية، تالحـظ              ٥-٨
 ويف حزب املساواة    حزب االستقالل الوطين يف أذربيجان    اللجنة أنه رغم القطع بعضويته يف       

دو أنه توىل منصباً قيادياً يف أي من هذين          يف أذربيجان، ال يب    نيالحقاً، وكال احلزبني مسجل   
كمـا  . احلزبني، وبالتايل لن يكون حمط اهتمام خاص من السلطات األذربيجانية إذا ما أُعيد            

يوجد أي دليل على أنه شارك، أثناء وجوده يف السويد، يف أي نشاط جيعله حمط اهتمـام             ال
 .هذه السلطات بعد مغادرته ألذربيجان بعدة سنوات

َتعَترب اللجنة، استناداً إىل مجيع املعلومات املعروضة عليها، أنه ليس مثة أساس يسمح             و  ٦-٨
باالستنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً للتعرض شخصياً للتعذيب إذا   

 ٣ولذلك ترى اللجنة أن إعادته إىل ذلك البلد لن تشكل خرقاً للمادة    . ما أُعيَد إىل أذربيجان   
 .التفاقيةمن ا

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          ٢٢ من املادة    ٧وعمالً بالفقرة     -٩
 إقداماملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ختلص جلنة مناهضة التعذيب إىل أن               

 ٣يشكل انتـهاكاً للمـادة      لن  حب الشكوى إىل أذربيجان     اترحيل ص على  الدولة الطرف   
 .تفاقيةاال من
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   ضد املغربكالينيتشنكو: ٤٢٨/٢٠١٠البالغ ر قم     
 ميثله احملاميـان أنطـون    (أليكسي كالينيتشنكو         :املقدم من   

  )غويليو النا وأندريا ساكوسي
  صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية  
  املغرب      :الدولة الطرف  
  )وىلتاريخ الرسالة األ (٢٠١٠أغسطس / آب١٢    :تاريخ تقدمي الشكوى  
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املُنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ يف وقد اجتمعت  
طون غويليو   اليت قدمها إليها أن    ٤٢٨/٢٠١٠ من النظر يف الشكوى رقم       وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة ٢٢النا وأندريا ساكوسي، نيابة عن أليكسي كالينيتشنكو، مبوجب املادة   
  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى وحماميـاه          وقد أخذت يف اعتبارها     
  طرف، والدولة ال
  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
 هو أليكـسي كالينيتـشنكو      ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٢صاحب الشكوى املؤرخة      ١-١

وهو يدعي أن تسليمه إىل االحتاد الروسي       . ١٩٧٩يوليه  / متوز ١٣الروسي اجلنسية املولود يف     
وميثل صاحب الشكوى احملاميـان     .  من االتفاقية  ٣ للمادة   ) أ(بميثل انتهاكاً من جانب املغر    

  . أنطون غويليو النا وأندريا ساكوسي
، مبوجـب   ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٣وقد طلبت اللجنة إىل الدولة الطـرف يف           ٢-١

، عـدم تـسليم     )CAT/C/3/Rev.5(من نظامها الـداخلي     )  سابقاً ١٠٨املادة   (١١٤ املادة
 ٢٠ يفكررت اللجنـة،    و. لروسي أثناء نظر اللجنة يف شكواه     الشكوى إىل االحتاد ا    صاحب

، هـذا   ٢٠١١مايو  / أيار ١١، و ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٤ و ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
  .الطلب باختاذ تدابري مؤقتة

__________ 

 قبلت املغرب والية جلنة مناهضة التعذيب يف تلقي الشكاوى مبوجب           ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٩يف    )أ (
 . من االتفاقية٢٢ املادة
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 قرر املقرر املعين بالبالغات اجلديـدة والتـدابري         ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٤ويف    ٣-١
. أسسها املوضـوعية  ويف  يف مقبولية الشكوى     يف آن معاً  النظر  وجوب  ،  املؤقتة، باسم اللجنة  

من النظام الداخلي للجنة، طُلب مـن       )  سابقاً ١٠٩املادة   (١١٥ من املادة    ٩ وعمالً بالفقرة 
الدولة الطرف تقدمي تفاصيل عن ُسبل االنتصاف الفعالة املتاحة للشخص املدعى أنه ضـحية            

  .  من االتفاقية٢٢من املادة ) ب(٥اً ألحكام الفقرة يف الظروف اخلاصة للقضية ووفق
اللجنة بأن صاحب الـشكوى ُسـلّم إىل        بلغ احملاميان   ، أ ٢٠١١مايو  / أيار ١٥ويف    ٤-١

 أكـدت الدولـة   ،٢٠١١يونيه / حزيران١١ويف . ٢٠١١مايو / أيار١٤االحتاد الروسي يف  
  . الطرف تسليم صاحب الشكوى إىل االحتاد الروسي

  ما عرضها صاحب الشكوىالوقائع ك    
 أنشأ صاحب الشكوى شركته اخلاصة وعمل مستشاراً وحملالً مالياً          ،٢٠٠٢يف عام     ١-٢

ونتيجة للزيادة الكبرية يف عدد الصفقات والعمالء يف        . يف مدينة يكاترينربغ باالحتاد الروسي    
نطقة، مع ثالثة من رجال األعمال املشهورين يف املشراكة  أقام صاحب الشكوى ٢٠٠٣عام 

. ، وأندري شاتوف  )كالمها عضو يف الدوما   (هم ألكسندر هاباروف، وألكسندر فاراكسني      
 تعاون صاحب الشكوى تعاوناً مهنياً مع مصرف        ٢٠٠٥ إىل عام    ٢٠٠٣ويف الفترة من عام     

 القدرات   وأدى ما قدمه من مشورة مالية وإدارية إىل ارتفاع كبري يف           "Bank24.Ru"حملي هو   
ويف مقابل اخلدمات الـيت     . ف وإىل تقدم ترتيبه بني املصارف العاملة يف املنطقة        املالية للمصر 

 يف املائة من أسهم رأس املال       ٢٠يف  " خيار االكتتاب "قدمها صاحب الشكوى ُمنح احلق يف       
 الحظ صاحب الشكوى أن النمـو االقتـصادي         ٢٠٠٤ويف عام   . إذا حتققت نتائج حمددة   

، اجلماعاتوجنحت واحدة من هذه     . مية املنظمة احمللية  اجلرمجاعات  للمصرف جذب اهتمام    
بالتواطؤ من اثنني من أعضاء جملس إدارة املصرف، وهو هيئة مل يكن صـاحب الـشكوى                

كان بعضها مملوكـاً لـشركاء      و ،، يف االستحواذ على عدد من الشركات احمللية       فيهاعضواً  
اجلرمية املنظمة،  مجاعة   عليه    للنمط التقليدي الذي تسري    وقد مت ذلك وفقاً   . صاحب الشكوى 

مجاعـة  عليهـا   يطر  وهو إجبار صغار املسامهني على حتويل أسهمهم إىل الشركات اليت تس          
من اكتساب القوة املالية الالزمة لالستحواذ على       ماعة  تتمكن هذه اجل  إىل أن   اجلرمية املنظمة   

باألمر أبلغ شركاءه   هبذا السلوك اإلجرامي    علم صاحب الشكوى    عندما  و. الشركة املستهدفة 
ويف . مل ُيحقـق فيهـا    أبلغوا بدورهم السلطات هبذه الوقائع، غري أن شكاواهم ُرفضت أو           ف

 قُبض على شريك صاحب الشكوى، السيد هاباروف، بتـهم       ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول 
  . واُدعي أن السيد هاباروف انتحر يف السجن. تبني بعد ذلك أهنا ال أساس هلا

 انتقل صاحب الشكوى إىل سانت بيترسربغ خوفاً من         ٢٠٠٥يناير  /الثاينويف كانون     ٢-٢
وأسس صاحب  . اجلرمية املنظمة بعالقته بشركائه الثالثة    مجاعة  التعرض خلطر جسيم إذا علمت      

باملـصرف   وحافظ على اتصاالته  . الشكوى يف سانت بيترسربغ مدرسة جتارية ومجعية خريية       
 عـاد   ٢٠٠٦أبريـل   /نيسان ويف. خيار االكتتاب لى تنفيذ   ميارس الرقابة ع  ألنه كان عليه أن     
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لمـصرف، واكتـشف أن     لالصفقات املالية   حتري  صاحب الشكوى إىل يكاترينربغ ملواصلة      
، وهي شركة مـن املـستثمرين الـصغار         "غلوبال غامني إكسبو  "املصرف قد استحوذ على     

تحواذ غري املشروعة الـيت  واملتوسطني، وذلك لغرض مجع األموال الالزمة لتمويل عمليات االس  
وحاول صاحب الشكوى أن حيد بـبطء مـن تـدفق           . اجلرمية املنظمة احمللية  مجاعة  تقوم هبا   

استثمارات املصرف من أجل منع توجيه األموال إىل األنشطة اإلجراميـة؛ غـري أن مـوظفي               
ن املستثمرين  اجلرمية املنظمة واصلوا أنشطتهم يف حتويل األموال م       مجاعة  املصرف املتواطئني مع    

وأبلغ صاحب الشكوى شريكه السيد فاراسكني بذلك، فقرر أن حييـل           . الصغار واملتوسطني 
وبعد بضعة أسـابيع    . بصاحب الشكوى قيقية  الوقائع إىل القضاء وأن يبني بوضوح عالقته احل       

اجلرمية املنظمة ختطـط    مجاعة  تلقى صاحب الشكوى إنذاراً من موظف كبري يف املصرف بأن           
وقرر صاحب الشكوى عرض الوقائع علـى الـسلطات         . هو وشريكه السيد فاراسكني   لقتله  

  . ، وأعد موقعاً شبكياً على اإلنترنت يتضمن وصفاً للوقائع والوثائقربغالقضائية يف يكاترين
.  دخل صاحب الشكوى إيطاليا بتأشرية دخـول عاديـة         ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٧ويف    ٣-٢

، مت يف غيابـه     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٢ويف  . اجلنائيةإجراءات شكواه   أُوقفت  وأثناء ذلك   
ويف . ) ب( إىل مشترٍ جمهـول Bank24. Ruرف ـودون موافقته أو توقيعه حتويل أسهمه يف مص

 قام شخص بتزوير البيانات املتعلقة بأسهم شركة غلوبال غـامني           ٢٠٠٦أغسطس  /آب ٢٣
سـهم وبوصـفه     يف املائة من األ    ١٠٠إكسبو وسّجل اسم صاحب الشكوى بوصفه ميتلك        

وبعد ذلك، أبلغ املوظفون التنفيذيون يف املـصرف الـشرطة بـأن            . املدير الوحيد املسؤول  
صاحب الشكوى اختلس أموال العمالء من حساباهتم الشخصية يف شركة غلوبال غـامني             

 لقبض علـى  بـا وفتحت الشرطة حتقيقاً يف هذا األمر، وطلبت إصدار أمر دويل           . ) ج(إكسبو
أو وثائق حمددة تؤيد هـذه      معلومات  تقدم أي     مة االحتيال، ولكن مل   صاحب الشكوى بته  

التهمة، مثل احلسابات الشخصية لصاحب الشكوى اليت حّول إليها أموال عمـالء شـركة              
  . غلوبال غامني إكسبو أو وقت وأساليب العمليات اليت أجراها حلسابات العمالء

لـشريك التجـاري لـصاحب       اختفى السيد فاراسكني، ا    ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز   ٤-٢
. الشكوى، بعد دخوله مرافق السجن يف يكاترينربغ لإلدالء بشهادته أمام سلطات التحقيـق     

 جنا السيد شاتوف، الشريك التجاري لصاحب الـشكوى، مـن     ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب 
  . ٢٠٠٨سبتمرب /حادث سيارة ملغومة، ولكنه قُتل بعد ذلك بإطالق النار عليه يف أيلول

 أُلقي القبض على صاحب الشكوى يف إيطاليا تنفيـذاً          ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٤ويف    ٥-٢
 بالقبض عليه بتهميت اختالس أموال أكثـر        ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٧لألمر الدويل الصادر يف     

__________ 

يشري صاحب الشكوى إىل أن النظام القانوين الروسي يشترط إلمتام أية عملية لتحويل األسـهم احلـضور                   )ب (
 .ْين، ومها الوكيل احمللي للمصرف املركزي لالحتاد الروسي وكاتب عدلالفعلي للمتعاقَد

يؤكد صاحب الشكوى أنه لو كان قد اختلس بالفعل أموال عمالء شركة غلوبال غامني إكسبو، ملا كان                   )ج (
 .هناك سبب منطقي ألن يصبح هو املدير الوحيد لتلك الشركة ومالك أسهمها
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غـري أن صـاحب     .  مليون روبل  ٢٠٠ شخص واختالس مبلغ يصل جمموعه إىل        ٦٠٠من  
 بإحالتـه إىل    ٢٠٠٧فربايـر   /ط شـبا  ٢الشكوى اُتهم فقط، مبوجب أمر منفصل مـؤرخ         

 ٦ويف  .  مليـون روبـل    ٧٠شخص يصل جمموعهـا إىل       ١٠٠  باختالس أموال  احملاكمة،
 أصدرت حمكمة استئناف فلورنس أمراً باحتجاز صاحب الـشكوى          ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

.  أُفرج عنه ولكنه ُوضع قيد اإلقامـة اجلربيـة         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٨ويف  . احتجازاً مؤقتاً 
 طلبت حمكمة استئناف    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٣ و ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٥ ويف

فلورنس من السلطات الروسية مزيداً من املعلومات عن العدد الدقيق لتهم االحتيال وأدلـة              
. عن سلوك صاحب الشكوى فيما يتعلق بقدرته على التصرف يف أموال العمـالء            وثبوهتا،  

كمة استئناف فلورنس أن شروط تسليم صاحب الـشكوى         أبريل قررت حم  / نيسان ٢٤ ويف
ُتستوف، إذ مل ُيشر أمر إلقاء القبض عليه وال أمر إحالته إىل احملاكمة، بدقـة كافيـة، إىل                   مل

. وألغت احملكمة مجيع التدابري التقييدية املفروضة عليه      . السلوك اإلجرامي الذي ُيدعى أنه ارتكبه     
ألغت احملكمة العليا حكم حمكمة اسـتئناف فلـورنس،      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ويف  

أن شروط تسليم صاحب الشكوى استوفيت وأمرت باحتجازه مؤقتاً حلني صدور قرار            ورأت  
وقالت احملكمة العليا إن املعلومات املقدمة من السلطات الروسية كافيـة  . آخر من وزارة العدل   

وكانت السلطات الروسية قد بينت أن      .  وطبيعتها املتعلقة بعدد التهم  إلزالة التباين يف املعلومات     
 أشخاص، وأن سـلطات     ١٠٤أموال  الختالس  اإلجراءات اجلنائية استندت إىل هتم االحتيال       

 شـخص   ٢ ٠٠٠التحقيق مل تؤكد بعد ضلوع صاحب الشكوى يف اختالس أموال أكثر من             
لذي قامت عليـه  ووّجه صاحب الشكوى رسالة إىل وزير العدل وضح فيها األساس ا       . آخرين

اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باالحتيال املايل، وكذلك مربرات خوفـه مـن التعـرض للقتـل               
  .للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إذا ُسلم لالحتاد الروسي أو
 يوماً من صدور قـرار احملكمـة        ١٤، أي قبل    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ويف    ٦-٢

 ألقي القـبض    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٦ انتقل صاحب الشكوى إىل املغرب، ويف        العليا،
 أذن  ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٠ويف  . عليه يف طنجة واحُتجز لغرض تسليمه إىل االحتاد الروسي        

اجمللس األعلى للقضاء يف املغرب بتسليم صاحب الشكوى، رغم عدم وجود أي اتفاق ثنـائي               
من  قرار هنائي    يف انتظار صدور  واحُتجز صاحب الشكوى    . لصددمتعدد األطراف يف هذا ا     أو

وكان صاحب الـشكوى    . وزير العدل، وهو القرار الذي ال يوجد أي سبيل فعال للطعن فيه           
وذكـرت املعلومـات    . خيشى أيضاً من عدم إخطاره يف الوقت املناسب بقرار وزير العـدل           

  .كوى وأهنا تعد إجراءات تسليمهتسليم صاحب الشترغب يف اإلعالمية أن الدولة الطرف 

  الشكوى    
يشري صاحب الشكوى إىل أنه سيواجه حال تسليمه إىل االحتاد الروسـي خطـراً                ١-٣

ويـشري أيـضاً إىل   .  من االتفاقية٣تعرض للتعذيب، وهو ما ميثل انتهاكاً للمادة  ي أنحقيقياً  
 الروسي، وهو التقرير الـذي      التقرير الدوري الرابع لالحتاد   بشأن  املالحظات اخلتامية للجنة    

يتضمن ادعاءات كثرية ومستمرة ومتسقة بارتكاب أفعال تعذيب من جانب موظفي إنفـاذ             
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القانون، مبا يف ذلك أثناء االحتجاز لدى الشرطة، باإلضافة إىل معلومات بشأن افتقار النيابة              
عـن مـسؤوليتها    العامة إىل درجة كافية من االستقاللية، ال سيما بسبب املشاكل النامجة            

 ،CAT/C/RUS/CO/4(املزدوجة عن رفع الدعاوى وعن اإلشراف على سـري التحقيقـات            
لجنة األوروبية ملكافحة التعذيب إىل تلقيهـا       ل، أشارت ا  ٢٠٠٣ويف عام   ). ١٢ و ٩الفقرتان  

كمـا  . عدداً مقلقاً من ادعاءات التعرض إلساءة املعاملة البدنية من جانب أفـراد الـشرطة             
ـ           الحظت اللج  ـ  ّضنة أن ضباط التحقيق على علم تام بإساءة املعاملة ولكنهم يغ ف ْرون الط

ويشري صاحب الشكوى إىل أنه، يف ضوء األسس احملددة اليت تقوم عليها اإلجـراءات              . عنها
اجلنائية اليت يواجهها، لديه خوف مربر من التعرض للتعذيب أو رمبـا القتـل يف الـسجن                 

  .ية أو بسكوهتا إذا ُسلم إىل االحتاد الروسيخارجه مبوافقة السلطات الروس أو
ويشري صاحب الشكوى أيضاً إىل أن اخلطر الشخصي الذي يتهدد حياته تدعمـه               ٢-٣

أدلة، منها أن شركاءه التجاريني الثالثة الذين أبلغوا السلطات القضائية عن احملاوالت غـري              
 بعـد  اختفواأو قُتلوا اهتم قد اجلرمية املنظمة لالستحواذ على شركمجاعة املشروعة من جانب  

  .فترة قصرية من إبالغهم السلطات القضائية بذلك
القائم على أدلة قوية قد حظي بـاعتراف        خوفه  ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أن        ٣-٣

ممثل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف الرباط، الذي ذكر أن صـاحب الـشكوى               
لروسي خلطر حقيقي يتمثل يف التعذيب، مبـا ينتـهك   حال تسليمه إىل االحتاد ا يف  سيتعرض  

  . من االتفاقية٣املادة 

  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ    
 قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بـشأن املقبوليـة،         ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٤يف    ١-٤
لـة  وبينـت الدو  . ستنفد سبل االنتصاف احمللية   يأشارت فيها إىل أن صاحب الشكوى مل        و

 ٢٢٥ املُحِدث للمحاكم اإلدارية عمالً بالظهري امللكي رقم         ٤١-٩٠الطرف أن القانون رقم     
 منـه،  ٩، ال سيما املادة )١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٠( هجرية  ١٤١٤ ربيع األول    ٢٢املؤرخ  

يف القرارات االبتدائية والنهائية    خيوِّل الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى للقضاء اختصاص البت         
 حبجـة جتـاوزه     التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير األول     علقة بطلبات إلغاء القرارات     املت

، )CAT/C/3/Rev.4( من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب        ١٠٩وعمالً باملادة   . للسلطة
  .طلبت الدولة الطرف إعالن عدم مقبولية الشكوى

طات املغربية صاحب الشكوى    ، احتجزت السل  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٧ويف    ٢-٤
احتجازاً مؤقتاً بناًء على أمر دويل بالقبض عليه أصدرته السلطات القضائية الروسية الهتامـه              

وَمثَل صاحب  . باختالس مبالغ مالية كبرية عن طريق اخلداع وخيانة األمانة على نطاق واسع           
 امللك بالتهمة الـيت     الشكوى أمام وكيل امللك مبحكمة طنجة االبتدائية، حيث أفاده وكيل         

وقدمت السلطات الروسية طلباً رمسياً لتسليمه استناداً إىل مبدأ املعاملة باملثل           . احُتجز مبوجبها 
  .وجد اتفاقي وإن ملالذي يقضي، وفقاً للقانون املغريب، جبواز تسليم اجملرمني 
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ناً كاذبـاً   وقالت السلطات الروسية يف طلب التسليم إن السيد كالينيتشنكو نشر بيا            ٣-٤
على اإلنترنت زعم فيه أنه مفاوض ناجح يف أسواق العمالت الدولية وأنه يعمل منذ فترة يف                

اقترح على عدد غري حمدد من النـاس إدارة أمـواهلم وأهنـم             نه  وأ. سوق العمالت األجنبية  
وأرسل عدد من املستثمرين أمواهلم إليـه ولكنـه         .  يف املائة  ٨٠سيكسبون فائدة تزيد على     

املختلس الذي دفعه إليه    الكلي  وقالت إن املبلغ    . لسها باالحتيال واخلداع وخيانة األمانة    اخت
  . مليون روبل روسي٧٠٠ضحايا هذه األفعال يصل إىل حنو 

 من السلطات الروسية بضمان حقوق السيد كالينيتشنكو وأُرفق بطلب التسليم تعهدٌ     ٤-٤
عانة مبحامني، أثناء وجوده علـى األراضـي        يف الدفاع عن نفسه، مبا يف ذلك إمكانية االست        

وتعهدت أيضاً بعدم تعريضه للتعذيب أو للمعاملة املهينة        . الروسية وفقاً ملبادئ القانون الدويل    
 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واتفاقيات          ٣عمالً باملادة   

عالوة علـى ذلـك، تعهـدت       و.  ذات الصلة  األمم املتحدة وجملس أوروبا وبروتوكوالهتا    
السلطات الروسية بتمكينه من مغادرة االحتاد الروسي مبجرد االنتهاء من إجراءات البحـث             

  .حال إدانتهيف والتحقيق األولية، أو بعد قضائه العقوبة 
وبعد النظر يف طلب التسليم ومساع دفاع حماميي السيد كالينيتـشنكو، أصـدرت               ٥-٤

 ٢٦٢/١، القرار رقـم     ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠ة للمجلس األعلى للقضاء، يف      الغرفة اجلنائي 
 ميكن حلكومـة املغـرب      ةولدى استكمال إجراءات التسليم القضائي    . باملوافقة على تسليمه  

  .إصدار مرسوم باإلذن بتسليمه إىل السلطات الروسية
وكيـل امللـك يف   وتشري الدولة الطرف إىل أنه عندما َمثَل السيد كالينيتشنكو أمام            ٦-٤

حمكمة طنجة االبتدائية وأمام الغرفة اجلنائية للمجلس األعلى للقضاء مل ُيشر هو وال دفاعه إىل 
. احتمال تعرضه للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية إن ُسلم إىل السلطات الروسـية              

نونية والقضائية  أيضاً إىل أن صاحب الشكوى ُمنح مجيع الضمانات القا        الدولة الطرف   وتشري  
كما أن السلطات املغربية مل جتد أي دليـل علـى أنـه             . بتسليمهحلكومة  قبل صدور قرار ا   

وقالت إن قرار تسليمه للسلطات يف بلده اُتخذ يف سياق      . تسليمهيف حال   سيتعرض للتعذيب   
فاقـات  احترام القانون واملبادئ األساسية حلقوق اإلنسان، وهي املبادئ اليت ترتكز عليها االت  

اليت صّدق عليها املغرب، ومن مث فإن السلطات املغربية غري مستعدة لقبول طعن صـاحب               
  .الشكوى يف قرار تسليمه للسلطات الروسية

  تعليقات صاحب الشكوى بشأن عدم املقبولية    
 قدم صاحب الشكوى تعليقاته علـى مالحظـات         ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢يف    ١-٥

ويـدعي  . كما قدم مزيداً من املعلومات الوقائعية املتعلقة بقـضيته        . قبوليةالدولة الطرف بشأن امل   
 مليون روبـل    ٢٠٠ختالس  باصاحب الشكوى أنه اُتهم زوراً من السلطات الروسية بالنصب و         

.  روسي  مواطن ٦٠٠عن طريق عمليات احتيال أضرت بنحو       )  مليون دوالر أمريكي   ٦,٥حنو  (
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، اكتشف  ٢٠٠٦مات الداخلية للمصرف يف مستهل عام       ويوضح أنه عندما اطلع على املعلو     
اختفاء بعض األموال واستخدام هذه األموال يف االستحواذ على الشركات اململوكة لشركائه      

 أصدرت  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ويشري أيضاً إىل أنه يف      . التجاريني الثالثة الذين ُتوفوا   
رة العدل، أمراً دولياً بالقبض عليه، وهو ما خيالف         وزارة الداخلية، ال احملكمة املختصة أو وزا      

وقدم صاحب الشكوى، رداً على االهتامات املوجهة ضـده، وثـائق           . التشريعات الداخلية 
وحيتج . خمتلفة توضح املؤامرة املفترضة املُحالة حول قضيته والطريقة اليت متت هبا فربكة التهم            

ئق اليت أصبح مبوجبها هو املدير العام لشركة غلوبال         أيضاً بأن توقيعه مزور، نظراً إىل أن الوثا       
كان قد غادر البلـد     يف حني أنه    ،  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٦غامني إكسبو ُوقعت بامسه يف      

ويرى صاحب الشكوى أن رجل أعمال حملياً، هـو سـريجي           . ) د(٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢ يف
والن على األرجح عـن     البشني، واملدعي العام يف يكاترينربغ، يوري زولوتوف، مها املسؤ        

مجيع أسهم صاحب الشكوى يف املـصرف       احتاز  السيد البشني   نظراً إىل أن    هذه األعمال،   
رمبا بتزوير توقيعه، إذ تقضي التشريعات الروسية بضرورة ذهاب املشتري احملتمل إىل املصرف   

  .وحصوله على موافقة املصرف املركزي على حيازة األسهم
حب الشكوى يف َشـَركه، يـدعي       ااإلجرامي الذي وقع ص   وفيما يتعلق باملخطط      ٢-٥

اباروف، وأندري  خألكسندر  : صاحب الشكوى أن أربعة أشخاص على صلة به قُتلوا، هم         
شاتوف، وفالدميري سيفاستيانوف، وجايل هاليف، وأن شريكه التجاري ألكسندر فاراكسني          

لقتل هذه ارُتكبت هبدف    ويشري إىل أن عمليات ا    . اختفى وال ُتعرف أي معلومات عن مكانه      
متكني املالكَْين اجلديَدْين، السيد البشني والسيد زولوتوف، من االستحواذ علـى شـركات         

  .األشخاص املتوفني
عالوة على ذلك، يشري صاحب الشكوى إىل أنه مل يكن يوماً مديراً عاماً لشركة              و  ٣-٥

تبادل هـوامش   ح حسابات   غلوبال غامني إكسبو، ومل يوقع يوماً أي اتفاق مع العمالء لفت          
، ومن مث ال ميكن اعتباره مسؤوالً عن االلتزامات اليت تعهد هبا املـديران فلـيكس                األرباح

ألكسندروفيتش بورين وإكاترينا أندريفنا دمييش، إذ مها اللذان أجريا مجيع أعمـال إيـداع              
  . تبادل هوامش األرباحوسحب األصول من حسابات 

(حدوث انتهاك لقانون اإلجراءات اجلنائية    ويشري صاحب الشكوى إىل       ٤-٥
 ه

نظراً إىل  ،  )ه
يف يكاترينربغ يف حني أن حمل إقامتـه الـدائم هـو سـانت              بدأت  اإلجراءات اجلنائية   أن  

إال ورغم تقدمي التماس ملكتب املدعي العام لنقل اإلجراءات إىل سانت بيترسربغ،            . بيترسربغ
مي صاحب الشكوى فرصة االطالع على تقـارير        احمل  عن ذلك، مل تتح    وفضالً. هنا مل ُتنقل  أ

 أصـدرت   ،٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٢ويف  . ) و(اخلرباء، مبا خيالف قانون اإلجراءات اجلنائية     
__________ 

 .اليةالتاريخ خمتوم من قبل السلطات اإليط  )د (
 .١٥٢املادة   )ه(
 .١٩٨املادة   )و(
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 مـن   ١٥٩ من املادة    ٤اهتام حبق صاحب الشكوى مبوجب الفقرة       الئحة  سلطات التحقيق   
وانه املـسجل وحمـل      السلطات بعن  علم، رغم   ه الالئحة القانون اجلنائي، ولكنه مل ُيخطر هبذ     

حتجاز  باال إجراًء إحترازياً  احملكمة احمللية    اختذت ،٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٧ويف  . إقامته الفعلي 
ـ                 ايف غياب صاحب الشكوى، دون أن يسبق ذلك البحث عنه أو إصدار أمر توقيف، ومه

حب  قدم صا  ،٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ويف  . إجراءان الزمان الختاذ التدبري املذكور    
ختاذ إجراءات جنائية ضد إدارة شركة غلوبال غامني        الالشكوى طلباً إىل نائب املدعي العام       

 وأقيمت دعوى جنائية ولكن أوقفت التحقيقات منـذ       . Bank24.Ruإكسبو ومالك مصرف    
، ألغت حمكمـة مقاطعـة سفريدلوفـسك        ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٣ويف  . ذلك احلني 

  . احلاجة إىل متديد فترة االحتجاز االحتياطي لصاحب الشكوىالقرارات السابقة ورأت عدم
وأقام ضحايا االحتيال املدعى ارتكابه عدداً من الدعاوى املدنية ضد صاحب الشكوى              ٥-٥

وشركة غلوبال غامني إكسبو؛ ولكن ُحكم يف مجيع هذه الدعاوى لصاحل صاحب الـشكوى              
ويشري صـاحب الـشكوى أيـضاً إىل أن    . واعُترب غري مسؤول عن االختالس املدعى ارتكابه  

 من قانون اإلجراءات اجلنائية تقضي بأن الوقائع اليت يقرها حكم حمكمة مدنية ينبغي              ٩٠ املادة
  .ينبغي وقف الدعوى اجلنائية ضدهكان سليمة، ولذلك على أهنا  أي حمكمة أخرى أن تعتربها

اه يواجهان مشاكل مع     إلقاء القبض على صاحب الشكوى يف املغرب بدأ والد         وبعد  ٦-٥
 ُرفض طلب والديه جتديد جوازي سـفرمها        ،٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٥ففي  . اجلهات اإلدارية 

. حبجة احلاجة إىل إجراء مزيد من التحريات استناداً إىل التشريع املتعلق حبماية أسرار الدولـة            
 إىل حاالت   ويدعي صاحب الشكوى أن لديه خوفاً مربراً من تعرض والديه لالنتقام، استناداً           

واضطُر والداه لالنتقال إىل مدينة أخرى      . أخرى غادر فيها شخص البلد خوفاً من االضطهاد       
عالوة على ذلك، تلقى و. بسبب التهديدات اهلاتفية اليت كانت تصلهما من أشخاص جمهولني

  .حمامي صاحب الشكوى هتديدات بالقتل، مما محله على التوقف عن متثيله أمام القضاء
يشري صاحب الشكوى، فيما يتعلق خبوفه املربر من القتل والتعرض للضرر الـذي             و  ٧-٥
حال تسليمه إىل االحتاد الروسي، إىل أنه معرض بشدة خلطـر االعتقـال             يف  ميكن جربه    ال

التعسفي والتعذيب واحلرمان من احملاكمة العادلة والعلنية، إذ إنه جنا من حماوليت اغتيال ولديه              
. شخصيات عامة يف االحتاد الروسي، ال سيما املدعي العام يكـاترينربغ          معلومات قد تضر ب   

اليت أدىل هبا عن اجلرمية املنظمة واإلفـالت مـن   تصرحياته تدعم األدلة ويشري كذلك إىل أن     
العقاب، وفساد املسؤولني الرمسيني، وعمليات القتل ذات الـدوافع الـسياسية يف االحتـاد              

ردت تقارير تفيد بتعرض القضاة يف كثري مـن األحيـان           عالوة على ذلك، و   و. ) ز(الروسي

__________ 

 United States Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices – Russiaانظر  )ز(
(11 March 2010); Council of Europe, Commissioner for Human Rights, report by  homas 
Hammarberg following his visit to the Russian Federation on 2-11 September 2009 (24  November 
2009); United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Home Office, Country of Origin 

Information Key documents: Russia (19 January 2007). 
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دد ويـش . للتخويف واملضايقة من جانب السلطة التنفيذية حلملهم على إدانة أشخاص أبرياء          
أنه اعُترب بالفعل مذنباً ال بريئاً، وأنه سيواجه أخطاراً هتدد حياته           على  صاحب الشكوى أيضاً    

. اإلجراميـة اجلماعات  لسلطات أو   اسم ا يعملون ب من جانب السلطات الروسية وأشخاص      
ويشري كذلك إىل أن حياته معرضة خلطر جسيم بسبب شكواه إىل املدعي العام ملوسكو عن               

ويالحظ صاحب الشكوى أن أوضاع االحتجـاز يف    . ) ح(مناخ الفساد واإلفالت من العقاب    
 املعيـشية ع  األوضـا ، وسـوء    الكتظاظاالحتاد الروسي تعّرض احملتجزين للخطر نظراً إىل ا       

 ٧٩٥ ٠٠٠االحتادية إىل أن    اجلزائية  وتشري إحصائيات الدائرة    . وسوء معاملتهم للمحتجزين  
  .) ط( حمتجز يعانون من أمراض خمتلفة٩٠٠ ٠٠٠حمتجز من مجلة 

ويشري صاحب الشكوى إىل أن مفوضية شؤون الالجئني رأت أن اضطهاده، بوصفه        ٨-٥
 ينتمي ألي مجاعة اجتماعية، ال عالقة له بواحد أو أكثر مضارباً مالياً ال صلة له بالسياسة وال

ومع ذلـك،   .  املتعلقة مبركز الالجئني   ١٩٥١ من اتفاقية عام     ١من األسس املدرجة يف املادة      
يشري صاحب الشكوى إىل أن كونه غري مؤهل للحصول على مركز الالجئ ال يعـين أنـه                 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        ٣دة  ميكنه أن يعتمد على احلماية اليت توفرها املا        ال
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، إذ إن االضطهاد ال يعتمد علـى                

ورغم رفض مفوضية شؤون الالجئني منح صاحب الـشكوى مركـز           . وجود أساس معني  
سفية أو غري قانونيـة،     الالجئ، فإهنا استنتجت أنه قد يتعرض للحرمان من احلياة بصورة تع          

  .أو احلرمان من حماكمة عادلة وعلنية/ولالعتقال أو االحتجاز التعسفيني، و
إنه مل يتسلم   صاحب الشكوى   يقول  ،  ) ي(ويف إطار اإلشارة إىل الرأي القانوين للجنة        ٩-٥

لـذي  هو أو حماميه الذي ميثله أمام اجمللس األعلى للقضاء القرار النهائي لوزير العدل ا             رمسياً  
رمسي قد اُتخذ أم ال، إذ إن الدولة الطرف ال تقدم         القرار  الكان  ال ُيعرف إن    و. يأذن بتسليمه 

ميكـن أن    نه ال إصاحب الشكوى   يقول  لذلك  . وزير العدل عن  نسخة من املرسوم الصادر     
لو كان  حىت  كما يشري إىل أنه     . مل ُيسلم إليه  مرسوم تسليم   تقدمي طعن يف    مسؤوالً عن   يعترب  
، فإن أي طعن أمام الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى للقضاء إلساءة استغالل            رسومسلم امل قد ت 

، ومل يكن ليوفر لصاحب     ٢٢من املادة   ) ب(٥يفي بشرط الفعالية مبوجب الفقرة       السلطة ال 
، إذ مل يكن هذا الطعن سـيؤثر  ٣الشكوى أي سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بانتهاك املادة      

__________ 

االعتـداء  ("غت عنها املنظمة العاملية ملناهضة التعـذيب        يستشهد صاحب الشكوى بقضيتني مماثلتني، إحدامها أبل        )ح(
، واألخرى أبلغـت عنـها      )٢٠١٠مارس  / آذار ١٦،  "العنيف واملضايقة القضائية ضد السيد فادمي كاراستيلوف      

 .وزارة اخلارجية األمريكية

 United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, Annual Report on Human Rightsانظر  )ط(

2009 (March 2010), pp. 136-141. 
 ٦-١٣ ، الفقرتـان  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٠، القرار املعتمد يف     عجيزة ضد السويد  ،  ٢٣٣/٢٠٠٣انظر البالغ رقم      )ي(

 .٧-١٣و
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ميكن جـربه إن     أمر التسليم، ومن مث مل يكن سيمنع حدوث الضرر الذي ال          تنفيذ   يف وقف 
  .) ك(إىل بلدهأُعيد 
وفيما يتعلق بالضمانات الدبلوماسية اليت قدمها االحتاد الروسي، يـشري صـاحب              ١٠-٥

االمتثال لضمان  فية  ا ك بأن هذه الضمانات غري   الشكوى إىل الرأي القانوين للجنة الذي يفيد        
ولذلك يتضح أن التعهد العـام      . ) ل(٣ لإلعادة القسرية املنصوص عليه يف املادة        للحظر املطلق 

من جانب السلطات الروسية باالمتثال ملعايري حقوق اإلنسان ال ميكن أن ُيسقط األدلة القوية              
واملتسقة واملوثوقة اليت تشري، من جهة، إىل وجود منط من االنتهاكات اجلسيمة والـصارخة              

 اإلنسان، وتشري، من جهة أخرى، إىل وجود خوف مربر مـن التعـرض              واجلماعية حلقوق 
خلطر التعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة على يد السلطات احملليـة يف يكـاترينربغ                

ومبا أن  . لسلطات احلكومية يعملون نيابة عن ا   على يد مسؤولني عموميني أو أفراد آخرين         أو
رفاق ضمانات دبلوماسية مع طلب التسليم، فيمكن       السلطات الروسية شعرت باحلاجة إىل إ     

  .) م(النظر إىل ذلك يف حد ذاته باعتباره دليالً على وجود خطر التعرض للتعذيب
وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يطرح مـسألة خطـر                ١١-٥

ى أن  التعرض للتعذيب يف سياق إجراءات اجمللس األعلى للقضاء، يالحظ صاحب الـشكو           
على االحتجاج بـأن تـسليم      دأب  حماميه  جلي إذ إن    هذا االدعاء مناٍف للحقيقة على حنوٍ       

غري أن اجمللس األعلى للقضاء     . صاحب الشكوى سيعرضه بشدة خلطر التعذيب أو رمبا القتل        
مل يأخذ بعني االعتبار حجج حمامي صاحب الشكوى، نظراً إىل أن احلكم ذا الصلة يف قانون                

حال وجود أسباب جادة تدعو يف اجلنائية ينص على عدم جواز رفض التسليم إال        اإلجراءات  
إىل االعتقاد بأن الطلب قُدم لغرض وحيد هو مقاضاة أو معاقبة شخص العتبـارات متيزيـة     

ولذلك يشري صاحب الشكوى إىل     . دينية أو ألسباب تتعلق جبنسيته أو معتقداته السياسية        أو
كمـا أن   . االتفاقية من   ٣ال ميتثل متام االمتثال الشتراطات املادة       أن القانون احمللي للمغرب     

زعم الدولة الطرف يتناقض مع بياهنا النهائي الذي مل جتد السلطات احمللية مبوجبه أي دليـل                
  .على احتمال تعّرض صاحب الشكوى للتعذيب

__________ 

، ١٩٩٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٩، القرار املعتمد يف     أركوز آرانا ضد فرنسا   ،  ٦٣/١٩٩٧انظر البالغ رقم      )ك(
، ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٦، اآلراء املعتمدة يف     ضد كندا . س. ب. ت،  ٩٩/١٩٩٧رقم  ؛ والبالغ   ١-٦الفقرة  
، فيتز ضد النمـسا   ،  ١٠٨٦/٢٠٠٢؛ وانظر أيضاً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، البالغ رقم          ١-١٠الفقرة  

 .٢-٨، الفقرة ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣اآلراء املعتمدة يف 
؛ انظـر أيـضاً بـالغ اللجنـة         ٥-١٣ و ٤-١٣، الفقرتان   ) أعاله ١٠احلاشية   (عجيزة ضد السويد  انظر    )ل(

 / تـشرين األول   ٢٥، اآلراء املعتمـدة يف      الزيري ضد السويد  ،  ١٤١٦/٢٠٠٥حبقوق اإلنسان رقم     املعنية
 .٥-١١، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر 

 the report by Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on his visit toانظـر   )م(

Sweden on 21-23 April 2004 (8 July 2004), paras. 17-19. 
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  مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    
 قدمت الدولة الطرف مالحظاهتـا بـشأن األسـس          ،٢٠١١فرباير  / شباط ١٨يف    ١-٦

 أن اختصاص القضاء الوطين يف حالة تسليم اجملرمني يقتصر          الحظتاملوضوعية للشكوى، و  
على إصدار قرار بشأن طلب التسليم، وذلك بالتحقق مـن اسـتيفاء الـشروط الرمسيـة                

 أو يف التشريعات احمللية،     واملوضوعية املنصوص عليها يف االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف       
وتشري الدولة الطرف أيضاً    . والتحقق من وجود مسؤولية جنائية مزدوجة وحد أدىن للعقوبة        

إىل أن اجلرم ليس ذا طبيعة سياسية أو عسكرية، وأن الطلب ال يـستند إىل أسـس عرقيـة      
  .متييزية، وأهنا لن تعرض الشخص املطلوب للخطر أو الحتمال التعرض للتعذيب أو
وتشري الدولة الطرف جمدداً إىل أن صاحب الشكوى مل يستنفد سـبل االنتـصاف                ٢-٦

كما تالحظ أن حمـامي     . احمللية، حيث مل يطرح مسألة التعذيب أمام اجمللس األعلى للقضاء         
الـدفاع إىل الغرفـة اجلنائيـة       حجة  الدفاع كان حاضراً يف مجيع املراحل، بداية من تقدمي          

الصادر ملراجعة قرار املوافقة على طلب التسليم ستئناف وحىت تقدمي اللمجلس األعلى للقضاء 
 من قانون اإلجـراءات     ٧٢١وتشري الدولة الطرف إىل أن املادة       . ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠يف  

اجلنائية تقضي برفض طلبات التسليم إذا توفرت للسلطات املغربية أسس قويـة تـدعو إىل               
 جرم عادي قد قُدم لغرض اضـطهاد شـخص          االعتقاد بأن طلب التسليم بسبب ارتكاب     

معاقبته بسبب أصله العرقي أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو بأن وضع الشخص                أو
  .قد يلحقه ضرر ألي سبب من هذه األسباب

وتالحظ الدولة الطرف أيضاً أن طلب تسليم صاحب الشكوى أُرفقت به ضمانات              ٣-٦
و لالعتداء على كرامته اإلنسانية بعد تسليمه من جانـب          دبلوماسية بعدم تعريضه للتعذيب أ    
وتشري إىل أن هذا التدبري تقليدي ومعـروف يف سـياق           . الدولة الطرف إىل االحتاد الروسي    

 ال ميكن تفسريه يف أي هإىل أنوحال عدم وجود معاهدة تسليم، يف ال سيما و ،تسليم اجملرمني
. ذيب يف الدولة املقدمة لطلـب التـسليم       ظرف من الظروف على أنه دليل على وجود التع        

وتالحظ الدولة الطرف كذلك أن االحتاد الروسي طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه   
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومن مث فهو ملتزم بـاحترام                

  .أحكام هذه االتفاقية

  صاحب الشكوىاملعلومات اإلضافية اليت قدمها     
 قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية وطلب إىل اللجنة         ،٢٠١١مايو  / أيار ٩يف    ١-٧

وأشار صاحب الشكوى إىل أنه ال يـزال حمتجـزاً          . التأكيد جمدداً على اختاذ التدابري املؤقتة     
بسجن الزاكي املدين يف مدينة سال، بالقرب من الرباط، رغم انقـضاء الفتـرة القـصوى                

وأضاف أن  . وقال إن الطلبات اليت قدمها لإلفراج عنه ُرفضت       . ثما يتم التسليم  لالحتجاز ري 
الدولة الطرف قامت خالل األشهر القليلة السابقة بتشديد التدابري األمنية داخـل الـسجن،             

  . مما قطع سبل اتصاله مبحاميه،وفرضت قيوداً مشددة على مكاملاته اهلاتفية
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سؤول من وزارة العدل بزيارة صـاحب الـشكوى         أبريل، قام م  /ويف هناية نيسان    ٢-٧
ومل يكن مبقدور صاحب الشكوى     . وطلب منه توقيع بعض الوثائق باللغتني العربية والفرنسية       

  .مايو/ه املسؤول أنه سُيسلّم حبلول هناية شهر أياربلغوأ. قراءة الوثائق فرفض التوقيع عليها
لشكوى أُعيد قسراً إىل االحتاد      ذكر احملامي أن صاحب ا     ،٢٠١١مايو  / أيار ١٥ويف    -٨

 بعد أن أُطلق سراحه فجأة من السجن يف الساعة السادسة           ٢٠١١مايو  / أيار ١٤الروسي يف   
وُيشري احملامي إىل أن وسائط اإلعالم أفادت بأن صاحب الشكوى ُسلّم إىل االحتـاد              . مساًء

ويف إشارة إىل الرأي  .  مساءً ١٥/١١أقلعت به يف الساعة     اليت  طائرة  بنقله على منت ال   الروسي  
 احملامي أن االمتثال للتدابري املؤقتة أمر أساسي حلماية صاحب الشكوى           كدالقانوين للجنة، أ  

من ضرر ال ميكن جربه، وأن قبول الدولة الطرف الطوعي الختـصاص اللجنـة مبوجـب                
  .) ن( يعين تعهدها بالتعاون بنية حسنة يف تنفيذ اإلجراءات٢٢ املادة

  إلضافية اليت قدمتها الدولة الطرفاملعلومات ا    
 قدمت الدولة الطرف مالحظات إضافية أكدت فيها        ،٢٠١١يونيه  / حزيران ١٠يف    ١-٩

 تنفيذاً ألمر التسليم املوقع     ٢٠١١مايو  / أيار ١٤أن صاحب الشكوى ُسلم لسلطات بلده يف        
  .من السلطات املغربية املختصة

 كـانون   ١٧ُتجز يف سجن سال منذ       الدولة الطرف أن صاحب الشكوى اح      فيدوُت  ٢-٩
 أيضاً أن جلنة مناهضة التعذيب مل تبلّـغ  فيدوُت.  يف إطار إجراءات التسليم  ٢٠١٠يناير  /الثاين

 الـذي أعـرب فيـه حمـامي الـسيد      ،سلطات الدولة الطرف بالقرار املتخذ بشأن البالغ  
. االحتاد الروسي حال تسليمه إىل    يف  كالينيتشنكو عن قلقه إزاء خطر تعرض موكله للتعذيب         

وأدى التأخر يف دراسة البالغ إىل اإلضرار مبوقف صاحب الشكوى يف القضية اجلنائية، إذ إن  
أمر البحث وإلقاء القبض الصادر من احملاكم الروسية هو الوثيقة الوحيـدة الـيت تـسّوغ                

ـ دم لإلفراج مؤقتـاً     قُعالوة على ذلك، رفض اجمللس األعلى للقضاء طلباً         و. احتجازه ن ع
  .على أساس أن العملية القضائية قد أخذت جمراهاصاحب الشكوى 

 ٢٠١١مايو  / أيار ١٤وُتشري الدولة الطرف إىل عدم توافر أي معلومات لديها منذ             ٣-٩
وُتشري أيضاً إىل أن السلطات الروسية تعهدت . عن مكان صاحب الشكوى أو حالته الصحية
حلصول على مساعدة حمامني يف االحتاد الروسي       بضمان حقه يف الدفاع، مبا يف ذلك احلق يف ا         

وفقاً ملعايري القانون الدويل، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الالإنسانية أو املهينة              
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وكذلك احلق يف التمتـع باحلريـات             ٣وفقاً للمادة   

هدات والربوتوكوالت ذات الصلة اليت اعتمـدهتا       األساسية األخرى املنصوص عليها يف املعا     
وقالت السلطات الروسية إن صاحب الشكوى سُيسمح لـه         . األمم املتحدة وجملس أوروبا   

__________ 

، ١٩٩٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٠، اآلراء املعتمدة يف     نونييز شيبانا ضد فرتويال   ،  ١١٠/١٩٩٨انظر البالغ رقم      )ن(
 .٦-١٥، الفقرة ) أعاله١١احلاشية  (ضد كندا. س. ب. ت؛ وبالغ ٨الفقرة 
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يف التحقيقات األّولية أو بعد قضاء العقوبة       التحريات و مبغادرة االحتاد الروسي بعد استكمال      
 مناهضة التعذيب بزيارة صاحب     كما تعهدت السلطات الروسية بالسماح للجنة     . إدانتهحال  

وسوف ينـضم ممثـل     . الشكوى يف السجن الذي سُيحتجز فيه، وباحلديث معه على انفراد         
لسفارة املغرب يف موسكو إىل اللجنة عند زيارهتا للسجن لتفقد أوضاع احتجاز صـاحب              

  .الشكوى ولضمان تقدمي الضمانات الضرورية يف هذه القضية

   قدمها صاحب الشكوىاملعلومات اإلضافية اليت    
 فيها  الحظ قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية       ،٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٣يف    ١-١٠

 باإلفراج عنه من    ٢٠١١مايو  / أيار ١٤ من مساء يوم     ٣٠/٦الساعة  حوايل  إىل أنه أُخطر يف     
االحتجاز؛ غري أنه لدى مغادرته السجن أُعيد احتجازه يف الساحة الداخلية للسجن على يد              

وكُّبلت يداه واقتيد إىل مطار الـدار البيـضاء         . عة أشخاص جمهولني يرتدون الزي املدين     أرب
ـ   . حيث قابله القنصل الروسي ومرافق له      حات يوُوضع صـاحب الـشكوى دون أي توض

  .وثائق رمسية يف الطائرة وُنقل إىل االحتاد الروسي أو
 يف  ١جن رقـم     صاحب الشكوى أيضاً أنه احُتجـز احتياطيـاً يف الـس           الحظو  ٢-١٠

وبعد رفـضه تبـديل   .  إىل العيادة النفسية٢٠١١يونيه / حزيران٩يكاترينربغ، وأنه أُخذ يف     
مالبسه مبالبس العيادة وبعد عدة لقاءات مع رئيس العيادة، أُعيد صـاحب الـشكوى إىل               

  . احلبس االحتياطي؛ غري أنه ظل مهدداً باالحتجاز
ة وجهها إىل مسؤويل التحقيقات يف االحتاد       وأطلع صاحب الشكوى اللجنة على وثيق       ٣-١٠

الروسي ذكر فيها أنه سريفض التعاون يف أي حتقيق ما مل تزوده الوزارة والـسلطات املغربيـة                 
  .ويشري إىل أن احتجازه ُيعد تعسفياً بناء على ذلك. بوثائق رمسية بشأن قانونية تسليمه

 ٢٧  يف ،نه أُدخل قسراً  أى   والدا صاحب الشكو   كد أ ،٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠ويف    -١١
.  اإلقليمـي  وحدة الرعاية النفسية السريرية مبستشفى سفريدلوفـسك      ،  ٢٠١١يونيه  /حزيران

على إذن مـن    من دون احلصول     ُرفض السماح حملاميه بزيارته      ،٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٨ ويف
 مل ُيسمح للمحامي بزيارة صاحب الـشكوى رغـم          ،٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠ويف  . احملقق

 أن قانون الصحة    أيضاأسرة صاحب الشكوى    ؤكد  ُتو. حصوله على تصريح بذلك من احملقق     
 رغماً  ىالنفسية يقضي بضرورة احلصول على إذن من احملكمة قبل إدخال أي شخص املستشف            

. عنه؛ ومع ذلك مل يتسلم احملامي أو والدا صاحب الشكوى أي قرار من احملكمة هبذا الـشأن                
 انفـراد يف   على ، أثناء احتجازه احتياطياً    ابنهما ُحبس،  كوى أيضاً أن   والدا صاحب الش   يؤكدو

  . ظروف شديدة الربودة ودون مالبس مناسبة أو إضاءة مستمرة، وأنه تعّرض ملعاملة سيئة
 أكد صاحب الشكوى املعلومات اليت سبق أن قـدمها          ،٢٠١١يوليه  / متوز ٢٩ويف    -١٢
 ُنقـل مـرة     ٢٠١١يوليه  / متوز ١٨ضاف أنه يف    ، وأ اه بشأن وضعه حتت الرعاية الطبية     والد

يف نفس الظروف ا ووضع  احتياطي احبسالذي قضى فيه    سجن  الأخرى دون إخطار إىل نفس      
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 يوماً من نقله إىل املستشفى النفـسي  ٢٥أيضاً أنه بعد  الحظ  و. الالإنسانية اليت سبق وصفها   
  . من مقابلة حماميه الروسيأخرياً متكّن 

  ات املعروضة على اللجنةاملسائل واإلجراء    

 من  ١١٤عدم تعاون الدولة الطرف وعدم تلبيتها طلب اللجنة اختاذ تدابري مؤقتة عمالً باملادة                  
  نظامها الداخلي

 مـن نظامهـا الـداخلي       ١١٤تالحظ اللجنة أن اعتماد تدابري مؤقتة عمالً باملادة           ١-١٣
ألداء اللجنة للـدور    حيوياً  مثل عنصراً    من االتفاقية، يُ   ٢٢، وفقاً للمادة    ) سابقاً ١٠٨ املادة(

باختـاذ إجـراءات    وخاصـة   عدم احترام هذا احلكم،     إن  و. املُسند إليها مبوجب هذه املادة    
ـ             مي ال  اكن جربها مثل تسليم شخص ُيدعى أنه ضحية، ُيقّوض محاية احلقوق املنصوص عليه
  .) س(االتفاقية يف
 من  ٢٢عالن املنصوص عليه يف املادة      وتالحظ اللجنة أن إصدار أية دولة طرف لإل         ٢-١٣

االتفاقية يعين اعترافها باختصاص جلنة مناهضة التعذيب يف تلقي وحبث شكاوى األفراد الذين  
وتتعهد الدول األطراف ضمنياً، بإصدارها     . يزعمون وقوعهم ضحايا النتهاك أحكام االتفاقية     

 بالوسائل اليت ُتمكّنها من حبـث       هذا اإلعالن، بالتعاون مع اللجنة حبسن نية وذلك بتزويدها        
الشكاوى اليت ُتقدم إليها وإرسال تعليقاهتا، بعد هذا البحث، إىل الدولة الطرف وإىل صاحب     

 ١٣وتشري اللجنة إىل أن طلب اختاذ تدابري مؤقتة قُـدم إىل الدولـة الطـرف يف                 . الشكوى
كـانون   ٤، و٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٠ وتكرر تقدميه يف    ٢٠١٠أغسطس  /آب
، بعدم  وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف     . ٢٠١١مايو  / أيار ١١، و ٢٠١١يناير  /الثاين

أعاقت  من االتفاقية، ألهنا بذلك      ٢٢لتزاماهتا مبوجب املادة    قد انتهكت ا   ،هلذا الطلب امتثاهلا  
 ذاختـا دون   كـذلك    حالتشكوى تتعلق بانتهاك االتفاقية، و    بشأن   ياً واف اً اللجنة حبث  إجراء
 اللجنة  استنتجت قرار كان من شأنه أن يوقف بالفعل تسليم صاحب الشكوى إذا ما              اللجنة

  . من االتفاقية٣حدوث انتهاك للمادة 

  النظر يف املقبولية    
 على جلنة مناهـضة التعـذيب أن   يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-١٤

وقـد تأكـدت    .  من االتفاقية  ٢٢وجب املادة    مب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال      تبت في 
ليـست  ، من أن املسألة نفسها مل ُتبحث و       ٢٢من املادة   ) أ(٥اللجنة، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة      

  .بحث يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليةقيد ال

__________ 

 ١-٦، الفقرتـان  ٢٠٠٥مايو / أيار١٧، القرار املعتمد يف ضد فرنسابرادة ، ١٩٥/٢٠٠٢انظر البالغ رقم     )س(
 .٢-٦و
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دفعـت بـأن    إذ  وى،  والحظت اللجنة أن الدولة الطرف طعنت يف مقبولية الشك          ٢-١٤
صاحب الشكوى مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية املتاحة، لعدم طعنه أمام الغرفة اإلداريـة              

وتالحظ اللجنة . استعمال السلطةحبجة إساءة للمجلس األعلى للقضاء يف قرار رئيس الوزراء 
طنجة أيضاً ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى مل يذكر أمام وكيل امللك يف حمكمة               

االبتدائية أو يف الغرفة اجلنائية للمجلس األعلى للقضاء احتمال تعرضه للتعذيب أو للمعاملـة           
تقبل اللجنة حجة صـاحب الـشكوى بأنـه         و. الالإنسانية إذا ما ُسلّم إىل االحتاد الروسي      

 قـول وتالحظ اللجنة أيضاً    . يتسلم رمسياً القرار النهائي لوزير العدل الذي يأذن بتسليمه         مل
تعرضه خلطـر   ادعاء  أثار على النحو الواجب أمام اجمللس األعلى للقضاء         إنه  صاحب البالغ   

  . ذلك يف القرارادعاءه مل يظهر يف التعذيب لدى عودته إىل االحتاد الروسي، ولكن 
وتشري اللجنة إىل رأيها القانوين السابق الذي يفيد بأن مبدأ استنفاد سبل االنتصاف               ٣-١٤

 من أصحاب الشكوى استخدام سبل االنتصاف ذات الصلة املباشـرة خبطـر             احمللية يتطلب 
وتشري اللجنة أيضاً إىل أهنا طلبت إىل الدولة  . ) ع(التعرض للتعذيب يف البلد الذي سُيعادون إليه      

من نظامها الداخلي، تقـدمي     )  سابقاً ١٠٩املادة   (١١٥ من املادة    ٩الطرف، عمالً بالفقرة    
املتاحة للشخص املُدعى أنه ضحية يف الظروف احملددة        لفعلية  صاف ا تفاصيل بشأن سبل االنت   

 من االتفاقية، غري أن الدولـة الطـرف         ٢٢من املادة   ) ب(٥للقضية ووفقاً ألحكام الفقرة     
ونظراً إىل أن الدولة الطرف مل تقدم مزيداً من املعلومـات بـشأن             . تستجب هلذا الطلب   مل

أمام الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى للقضاء حبجة إساءة        فعالية الطعن يف قرار رئيس الوزراء       
) ب(٥ استعمال السلطة، وبشأن فعالية سبل االنتصاف احمللية األخرى، ترى اللجنة أن الفقرة           

  . مقبولةالشكوىأن ُتعلن أن  ال متنعها من ٢٢من املادة 
اً إىل أهنا تـثري     ، نظر  مقبولة الشكوىأن  ويف ضوء االعتبارات السابقة، تقرر اللجنة         ٤-١٤

  . أسسها املوضوعيةاالنتقال إىل حبث  من االتفاقية، وتقرر ٣مسائل تندرج يف املادة 

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة يف الشكوى يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحتها هلا األطراف وفقـاً                ١-١٥

  .  من االتفاقية٢٢ من املادة ٤للفقرة 
لجنة أن تقرر ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى قسراً إىل االحتـاد             وجيب على ال    ٢-١٥

 من االتفاقيـة، الـيت      ٣ من املادة    ١الروسي ينتهك التزامات الدولة الطرف مبوجب الفقرة        
 أي شخص إىل دولة أخرى إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو           )رد(تقضي بعدم طرد أو إعادة      

أهنا جيب أن تتخذ    على  اللجنة  شدد  وت. رض للتعذيب إىل االعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التع      
لدولة الطرف، أو كان ينبغي أن      ا يف حوزة قراراً بشأن املسألة يف ضوء املعلومات اليت كانت         

__________ 

 .١-٧ ، الفقرة٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٣، القرار املعتمد يف ضد السويد. ر. أ، ١٧٠/٢٠٠٠البالغ رقم   )ع(
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 يف تقييم املعلومات الـيت  إال األحداث الالحقة  ال تفيد و. ، يف وقت التسليم   يف حوزهتا تكون  
  .، يف وقت التسليميف حوزهتا ينبغي أن تكون لدولة الطرف، أو كانيف حوزة اكانت بالفعل 

تقييم ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إىل االحتاد الروسي ينتهك التزامات لدى و  ٣-١٥
 من االتفاقية، جيب على اللجنة أن تراعي مجيع االعتبـارات           ٣الدولة الطرف مبوجب املادة     

 اجلـسيمة أو الـصارخة      وجود منط ثابت من االنتـهاكات     مدى  ذات الصلة، مبا يف ذلك      
غري أن اهلدف من هذا التحليل هو حتديد ما إذا كان صـاحب         . اجلماعية حلقوق اإلنسان   أو

 اللجنـة أن    كـرر وت. شخصياً خلطر التعذيب يف البلد الذي سُيسلم إليه       سيتعرض  الشكوى  
 ميثل  وجود منط من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف البلد ال             

يف حد ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً معيناً سيتعرض خلطر التعذيب لدى عودته إىل ذلك                
. سيتعرض شخصياً للخطـر   الفرد املعين   البلد؛ وإمنا جيب أن تتوافر أسباب أخرى تثبت أن          

وباملثل، فإن عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنـسان ال يعـين أن                
  . ا ال ميكن أن يتعرض خلطر التعذيب حبكم ظروفه اخلاصةشخصاً م

 فيه، والذي جاء    ٣بشأن تنفيذ املادة    ) ١٩٩٦(١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم         ٤-١٥
غـري أنـه    .  أو الشك  االفتراضجيب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز جمرد          "أنه  
، وإمنا جيب   ) ف("وقوعهرجة العالية الحتمال    الديتحتم أن يكون هذا اخلطر موافقاً الختبار         ال

ويف هذا الصدد، حددت اللجنة، يف قرارات سـابقة، أن خطـر            . أن يكون شخصياً وقائماً   
وعند اختاذ اللجنة لقرار بشأن . ) ص(التعرض للتعذيب جيب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً 

ـ         مدى   ذيب، فإهنـا  وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي لتعرض صاحب الـشكوى للتع
  . تعرب بذلك عن أي رأي هلا بشأن صحة االهتامات اجلنائية املوجهة إليه ال

وتذكّر اللجنة بأن حظر التعذيب مطلق وغري قابل للمساس به، وبعدم جواز تذرع               ٥-١٥
وتالحظ اللجنة حجج   . ) ق( لتربير أفعال التعذيب   بظروف استثنائية أياً كانت   أي دولة طرف    

معرض شخصياً خلطر التعذيب أو رمبا القتل يف االحتاد الروسي، بالنظر صاحب الشكوى بأنه 
إىل وفاة أو اختفاء شركائه التجاريني الثالثة، واستناداً إىل التقدير الذي أجرته مفوضية شؤون 

وتالحظ اللجنة أيضاً بيان الدولة الطرف بأن سلطاهتا مل جتد دليالً على            . الالجئني يف املغرب  
ى سيتعرض للتعذيب إذا ُسلم إىل االحتاد الروسي، وبأن طلب التـسليم            أن صاحب الشكو  

__________ 

، املرفق التاسع،   )Corr.1و A/53/44( ٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم            )ف(
 .٦الفقرة 

؛ ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٣، القرار املعتمد يف     دادار ضد كندا  ،  ٢٥٨/٢٠٠٤انظر، مثالً، البالغات أرقام       )ص(
ضـد  . س. ن، ٣٥٦/٢٠٠٨؛ و ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٦، القرار املعتمد يف     ضد السويد . أ. ت،  ٢٢٦/٢٠٠٣و

 .٢٠١٠مايو / أيار٦، القرار املعتمد يف سويسرا
الوثائق الرمسية  ،  ٢للجنة مناهضة التعذيب املتعلق بتنفيذ الدول األطراف للمادة         ) ٢٠٠٧(٢انظر التعليق العام رقم       )ق(

 .٥املرفق السادس، الفقرة ، )A/63/44( ٤٤للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم 
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أُرفقت به ضمانات دبلوماسية من االحتاد الروسي بعدم تعريض صاحب الشكوى للتعذيب            
  .أو لالعتداء على كرامته اإلنسانية

وجيب على اللجنة أن تأخذ يف االعتبار الوضع الفعلي حلقوق اإلنسان يف االحتـاد                ٦-١٥
سي، وتذكّر مبالحظاهتا اخلتامية علـى التقريـر الـدوري الرابـع للدولـة الطـرف                الرو

)CAT/C/RUS/CO/4   اليت أشارت فيها إىل استمرار ارتكـاب أفعـال          )١٢ و ٩، الفقرتان ،
 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على يد موظفي    

 انتزاع االعترافات، وكذلك إىل ضعف استقاللية النيابة العامة         هبدف إنفاذ القانون، ال سيما   
إسـاءة    حتقيقات سريعة ونزيهة وفعالة يف االدعاءات املتعلقة بالتعذيب أو         إجراءوإخفاقها يف   

ومع ذلك جيب أن تتوافر أسباب أخرى تثبت أن الشخص املعين سيتعرض شخصياً             . املعاملة
تالحظ اللجنة أن الشركاء التجاريني الثالثـة لـصاحب         ويف ظروف هذه القضية،     . للخطر

الشكوى ُعثر عليهم قتلى أو اختفوا، اثنان منهم أثناء االحتجاز لـدى سـلطات االحتـاد                
وتالحظ اللجنة أيضاً . الروسي، وذلك بعد أن أبلغوا السلطات الروسية بوقائع خمطط إجرامي      

اجلرمية املنظمة، مما محلـه     اعات  مجأن صاحب الشكوى تلقى هو نفسه هتديدات بالقتل من          
ويف ضوء كل ما سبق، تستنتج اللجنة أن صاحب الشكوى قد           . على اختاذ قرار مغادرة البلد    

أثبت باألدلة الكافية اخلطر املتوقع واحلقيقي والشخصي لتعرضه للتعذيب لدى عودتـه إىل              
ذه القـضية غـري     وترى اللجنة أن تقدمي ضمانات دبلوماسية يف ظروف ه        . االحتاد الروسي 

 وغري  ةكاٍف حلماية صاحب الشكوى من هذا اخلطر الواضح، وكذلك يف ضوء الطبيعة العام            
ولذلك فإن تسليم الدولـة  .  آلية للمتابعةتستند إىلاحملددة هلذه الضمانات وبالنظر إىل أهنا ال    

  . من االتفاقية٣الطرف لصاحب الشكوى ميثل انتهاكاً للمادة 
 من اتفاقيـة مناهـضة     ٢٢ من املادة    ٧هضة التعذيب، عمالً بالفقرة     وتقرر جلنة منا    -١٦

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أن الوقـائع               
  . من االتفاقية٢٢ و٣املعروضة عليها متثل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادتني 

من )  سابقاً ١١٢املادة   (١١٨ من املادة    ٥ للفقرة   وحتث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً      -١٧
 لصاحب الشكوى، مبا يف ذلك التعويض وإنشاء آلية فعالة          تقدمي اجلرب نظامها الداخلي على    

وحتيط اللجنة علماً بتعهد الـسلطات      . للمتابعة تكفل عدم تعرضه للتعذيب أو إساءة املعاملة       
 السجن والتحدث معه على انفراد، وفقاً       الروسية بالسماح للجنة بزيارة صاحب الشكوى يف      

وترحب اللجنة هبذا التعهد، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تيسر زيارة اثنني            . للمعايري الدولية 
 ٩٠وترغب اللجنة أيضاً يف أن يتم إبالغها، يف غضون . من أعضاء اللجنة لصاحب الشكوى  

  .ذا القراريوماً، باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف استجابة هل
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  * ضد كازاخستانغرياسيموف :٤٣٣/٢٠١٠البالغ رقم     
متثله مبادرة عدالة اجملتمـع     (لكسندر غرياسيموف   أ  :املقدم من

املفتوح واملكتب الـدويل الكازاخـستاين حلقـوق       
 )اإلنسان واحترام الشرعية القانونية

 صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية

 كازاخستان  :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠١٠أبريل / نيسان٢٢  :يخ تقدمي الشكوىتار

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

  ،٢٠١٢مايو / أيار٢٤ يف وقد اجتمعت  
ألكـسندر  ، الـيت قـّدمها      ٤٣٣/٢٠١٠ يف الشكوى رقم     من النظر وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      ٢٢إىل جلنة مناهضة التعذيب مبوجب املادة       غرياسيموف  
  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

حماميـه  مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى و       وقد أخذت يف اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
، من رعايا كازاخستان، املولـود يف       ألكسندر غرياسيموف صاحب الشكوى هـو      -١

 ٢٢و ١٤ و١٣ و١٢ و٢ و١ للمـواد  ) أ(ويدعي أنه ضحية انتهاك كازاخستان. ١٩٦٩عام  
ة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية             من اتفاقية مناهض  

 اإلنسان حلقوقستاين الكازاخ الدويل املكتب واملفتوح اجملتمع عدالة مبادرةمتثله و. املهينة أو
  .) ب(القانونية الشرعية واحترام

__________ 

 . هو السيد سويسيان وانغعن التصويتو واحد وامتنع عضوأيد تسعة أعضاء القرار . اعتمد القرار بالتصويت  *  
/  شـباط  ٢١ من اتفاقية مناهضة التعـذيب يف        ٢٢أصدرت كازاخستان اإلعالن املنصوص عليه يف املادة          )أ (

 .٢٠٠٨فرباير 
 . وموقع عليه من صاحب الشكوى٢٠١٠فرباير / شباط٢٢مرفق بالشكوى توكيل رمسي مؤرخ   )ب (
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  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
الشكوى إىل مركز الشرطة احمللية بإدارة      ، توجه صاحب    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧يف    ١-٢

ومت اقتياد  . الشؤون الداخلية اجلنوبية ملدينة كوستاناي للسؤال عن ابن زوجته احملتجز باملركز          
  .  دقيقة تقريبا٣٠ًصاحب الشكوى إىل مكتب يف الطابق الثالث حيث أغلق عليه الباب ملدة 

أفراد الشرطة إىل املكتب وطلبـوا      ويف حوايل الساعة الثامنة مساء، دخل مخسة من           ٢-٢
ومع التسليم بأنه يعرف    . منه االعتراف بقتل امرأة مسنة كانت تعيش يف احلي الذي يقيم فيه           

وعلى مدى ساعة تقريباً، مت استجواب صاحب الـشكوى         . املرأة، أنكر أنه تورط يف وفاهتا     
 أفراد الشرطة بـشدة   وضربه أحد . واستمر يف إنكار االدعاءات   . ونصحه باالعتراف باجلرمية  

  .وهدده أفراد الشرطة بعد ذلك بالعنف اجلنسي. على كليتيه
وربط أفراد الـشرطة  . وطُرح صاحب الشكوى بعد ذلك أرضاً، وصدره إىل أسفل       ٣-٢

وأمسك أربعة من أفراد الشرطة بساقيه وجذعه ملنعه من         . يديه وراء ظهره باستخدام حزامه    
. مسيكا وشفافا من مادة البوليربوبيلني ووضعه على رأسه       وأخذ الفرد اخلامس كيسا     . احلركة

ووضع هذا الفرد بعد ذلك ركبته اليمىن بقوة على ظهره وبدأ يسحب الكيس إىل اخللـف                
األسـلوب  (تسبب يف اختناقه وإصابته برتيف من األنف واألذنني ورضـوض بالوجـه              مما

  .وتكررت هذه العملية عدة مرات. قبل أن يفقد أخرياً وعيه") الغواصة اجلافة"املعروف باسم 
ويف مرحلة . ونتيجة هلذه املعاملة، فقد صاحب الشكوى تركيزه وتوقف عن املقاومة           ٤-٢

وعند رؤية الدم، توقف أفـراد      . ما، أصبح دمه ظاهراًًً يف كيس البوليربوبيلني وعلى األرض        
حـد  وأمضى صاحب الشكوى الليل على كرسي، حتت إشـراف أ         . الشرطة عن التعذيب  

  . الشرطة أفراد
، ومل يستفد مـن     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧ومل ُيسجل احتجاز صاحب الشكوى يف         ٥-٢

، استجوبه حمقق الشرطة وضربه علـى رأسـه         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨ويف  . مساعدة حمامٍ 
وبعد إخالء سـبيله    . ويف السادسة مساء، أُخلي سبيله دون توجيه اهتام إليه        . بكتاب ضخم 

ويف املرتل، استمر الصداع الشديد، ونقـل يف مـساء          . شديد وغثيان مباشرة، شعر بصداع    
نفس اليوم إىل قسم جراحة األعصاب مبستشفى مدينة كوستاناي حيث شخصت حالته بأنه             
مصاب برضوض قحفية خمية داخلية كـبرية، وكدمـة بالـدماغ، ورضـوض بالكليـة               

وبقـي  . ) ج(احلاجب األميـن  واملنطقة القطنية واألنسجة اللينة للرأس، وجرح رضي ب        اليمىن
وبعد خروجه، استمر شعوره بالصداع الـشديد، واألمل يف منطقـة           .  يوماً ١٣باملستشفى  

  .الكليتني، مع ارجتاف باليدين والعينني
__________ 

ظهر إصابات صاحب الشكوى بالـصور الفوتوغرافيـة املقدمـة مـن            وت. مذكرة اخلروج مرفقة بامللف     )ج (
ويوجد بامللف أيضاً قرص فيديو رقمي حيتوي على شهادة صاحب الشكوى الـشفوية             . الشكوى صاحب

 .املتعلقة بتعذيبه
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، قدم ابن زوجة صاحب الشكوى بالغاً بامسه واسـم          ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٩ويف    ٦-٢
). مكتب النائب العام باملدينـة     (صاحب الشكوى إىل مكتب النائب العام مبدينة كوستاناي       

إدارة الـشؤون   ، قدم صاحب الشكوى بالغاً بامسه فقـط إىل          ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٥ ويف
ويف . اليت يقع هبا مركز الشرطة الذي تعـرض فيـه للتعـذيب املزعـوم             الداخلية اجلنوبية   

معت إىل أقوال  حتقيقاً أولياً واست   إدارة الشؤون الداخلية اجلنوبية   ، أجرت   ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
وذكر أفـراد الـشرطة الـذين       . صاحب الشكوى، وابن زوجته، وثالثة من أفراد الشرطة       

استجواهبم أنه مت فعالً استجواب صاحب الشكوى وابن زوجته مبركز الـشرطة ولكـن               مت
وقال أفراد شرطة آخرون أهنم مل يروا صاحب الـشكوى  . يالحظوا إصابتهما بأية جروح   مل

  . ا مبركز الشرطةوابن زوجته إطالق
، أُجري فحص طيب لصاحب الشكوى لتقييم حالتـه         ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٣ويف    ٧-٢

. ومل تقدم نتيجة هذا الكشف لصاحب الشكوى أو ملمثليه القانونيني يف أي وقت            . الصحية
 قام طبيب لألمراض العصبية مبعاجلـة       ٢٠٠٧أغسطس  /أبريل إىل آب  /ويف الفترة من نيسان   

. بدأ يعاين من اهللوسة ومن الشعور خبوف داهم بدون سـبب حمـدد            و. صاحب الشكوى 
وأحيل .  شخصت حالته بأنه يعاين من االكتراب التايل للصدمة        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٧ ويف

إىل مستشفى لألمراض النفسية ملزيد من الفحص والعالج حيث مت التأكيد على التـشخيص              
  .٢٠٠٧سبتمرب /يلول أ٣أغسطس إىل / آب٨وبقي حتت العالج يف الفترة من 

 وأيـد . ، قرر احملقق عدم إجراء حتقيق جنائي يف املوضوع        ٢٠٠٧مايو  / أيار ٨ويف    ٨-٢
هذا القـرار،    ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣٠يف  املساعد الرئيسي للمدعي العام يف مدينة كوستاناي        

 ، وأمر إدارة  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٠ولكن نقض مكتب املدعي العام باملدينة هذا القرار يف          
األمن الداخلي التابعة إلدارة الشؤون الداخلية اإلقليمية بكوستاناي بالتحقيق يف ادعـاءات             

  .الشكوى صاحب
، تلقى صاحب الشكوى عدة مكاملات هاتفية من جمهولني ٢٠٠٧يونيه /ويف حزيران  ٩-٢

وخشي صاحب الشكوى على سـالمته      . يهددونه برفع دعوى ضده إذا مل يسحب شكواه       
وقدم أيـضاً  .  بالغاً بشأن هذه التهديدات٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣فقدم يف   وسالمة عائلته   

 بالغاً إىل مكتب املدعي العام اإلقليمي لقيام بعض أفراد الشرطة ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٢يف 
على ابـن زوجتـه لـسحب       )  دوالر أمريكي  ٤ ٠٠٠حنو  ( تنغي   ٥٠٠ ٠٠٠بعرض مبلغ   

  .بالغهما املشترك وبالغ صاحب الشكوى
، أبلغ مكتب املدعي العام اإلقليمي ملنطقة كوستاناي        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٩ويف    ١٠-٢
صاحب الشكوى بأن بالغه أرسل إىل إدارة األمن الـداخلي       ) مكتب املدعي العام اإلقليمي   (

 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢٨ويف  . التابعة إلدارة الشؤون الداخلية اإلقليمية ملزيد من البحث       
ون الداخلية اإلقليمية بأنه تبني من البحث خمالفة التعليمات املتعلقة بتسجيل           أبلغته إدارة الشؤ  

. احملتجزين وبأنه ستوقع عقوبات تأديبية، تصل إىل العزل من الوظيفة، على عدد من املوظفني             
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 وذكرت اإلدارة أيضاً أنه وجهت اهتامات جنائية ضد موظفني من إدارة الشؤون الداخليـة             
 من القانون اجلنائي لكازاخستان الذي يعاقـب        ٣٠٨من املادة   ) أ(٤قرة  اجلنوبية مبوجب الف  

  .) د(على إساءة استعمال السلطة واستعمال العنف أو التهديد باستعماله
، أُجري اختبار علمي للمالبس اليت كان يرتديها صاحب ٢٠٠٧يوليه / متوز١٦ويف   ١١-٢

يف إدارة الشؤون الداخلية اجلنوبيـة  الشكوى وثالثة من أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين       
وخلـص  . ومل ُيخطر صاحب الشكوى أو حماميه هبذا االختبار. ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧ليلة  

االختبار إىل أن األلياف اليت وجدت مبالبس صاحب الشكوى ليست مماثلـة لتلـك الـيت                
 أفـراد   ولكن ال ميكن االعتماد على هذه النتائج حيث قـام         . وجدت مبالبس أفراد الشرطة   

  .الشرطة بغسل مالبسهم قبل االختبار
يوليه، ألغي مكتب املدعي العام اإلقليمي قرار إدارة الـشؤون الداخليـة            /ويف متوز   ١٢-٢

إدارة مكافحة اجلـرائم االقتـصادية      اإلقليمية بفتح باب التحقيق اجلنائي وأرسل القضية إىل         
، رفضت إدارة   ٢٠٠٧سبتمرب  /ول أيل ٥ويف  . والفساد يف منطقة كوستاناي ملزيد من البحث      

مكافحة اجلرائم االقتصادية والفساد البدء يف اإلجراءات اجلنائية لعدم وجود أدلة على العالقة             
/  أيلـول  ١٢ويف  . بني األعمال املنسوبة إىل رجال الشرطة وإصابات صـاحب الـشكوى          

 والفـساد   ، طعن صاحب الشكوى يف قرار إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية         ٢٠٠٧سبتمرب  
أمام مكتب املدعي العام اإلقليمي وألغي هذا املكتب قرار إدارة مكافحة اجلرائم االقتـصادية            

  . وأعاد إليها القضية ملزيد من البحث٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٤والفساد يف 
 قدمت إدارة الـشؤون الداخليـة اإلقليميـة         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون الثاين  ٣ويف    ١٣-٢

اري يف اإلدارة وذكرت أهنا وجدت عدداً من االنتهاكات الفادحـة           عن التحقيق اجل   تقريراً
للقوانني واللوائح، وأن عشرة من أفراد الشرطة نقلوا من مناصبهم، وأن التحقيـق ال يـزال                

إدارة مكافحة اجلـرائم االقتـصادية      ، رفضت   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١ويف  . مستمراً باإلدارة 
 على أساس عدم وجود أدلـة علـى تـورط أفـراد             والفساد البدء يف اإلجراءات اجلنائية    

 أيد مكتب املـدعي العـام اإلقليمـي قـرار إدارة            ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩ ويف .الشرطة
وُرفض طعن آخر رفع إىل الدائرة الثانية حملكمة مدينـة          . اجلرائم االقتصادية والفساد   مكافحة

، طلـب   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠ويف  . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥ يف) حمكمة املدينة (كوستاناي  
صاحب الشكوى مرة أخرى إىل مكتب املدعي العام أن يبدأ التحقيق اجلنائي لوجود عيوب              

(يف التحقيق الذي قامت به إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية والفساد         
 ه

؛ ورفـض الطلـب     )ه
__________ 

يبدو أن هذه االهتامات حفظت عندما أحيلت الدعوى إىل إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية والفـساد يف                  )د (
 .٢٠٠٧تمرب سب/أيلول

الفحـص  أن  ) ب(و؛  اً ومتحيز اًالنظر يف الشكوى كان سطحي    أن  ) أ: (ا يلي صاحب الشكوى مب  احتج حمامي     )ه(
حىت لو كانت   أنه  ) ج(ولصاحب الشكوى؛    مل يأخذ يف االعتبار العالج الطيب اخلارجي الالحق          الطيب الشرعي 

تجاهل يالتحقيق  أن  ) د(وللتعذيب؛  عرضه  إمكانية ت  يستبعد   ، فإن ذلك ال   "خفيفة"إصابات صاحب الشكوى    
صاحب  واستجواب   أيدا احتجاز الشرطة  أفراد  أن اثنني من    ) ه(والتناقضات اهلامة يف شهادات أفراد الشرطة؛       
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وبالنظر إىل رفض الطعن السابق املقدم إىل حمكمـة املدينـة،           . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ يف
  .يطعن صاحب الشكوى يف هذا القرار مل
ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية بالشكاوى العديدة             ١٤-٢

اليت قدمها إىل أجهزة التحقيق واحملكمة، مبا يف ذلك الطعون األربعة اليت قدمها بشأن رفض               
مة املدينة إىل إمكانية الطعن وعلى الرغم من اإلشارة يف قرار حمك. البدء يف اإلجراءات اجلنائية 

 من ٩ فالفقرة. يف قرارها أمام احملكمة اإلقليمية، فإن هذا الطعن ليس جمدياً من الناحية العملية   
 ثالثة أيام فقط للطعن يف قرار       اءات اجلنائية يف كازاخستان متنح     من قانون اإلجر   ١٠٩املادة  

بيد أن احملامي . ألجل من تاريخ صدور القرار   حمكمة املدينة أمام احملكمة اإلقليمية، ويبدأ هذا ا       
  .تلقى هذا القرار بعد انقضاء أجل الثالثة أيام احملدد للطعن

وباإلضافة إىل ما سلف، هناك خطر حقيقي لتعرض صاحب الـشكوى وعائلتـه               ١٥-٢
للعنف والتهديد بارتكاب العنف ضدهم إذا استمر يف شكواه على الصعيد احمللـي، بـدليل               

وعالوة على ذلك، تأخرت اإلجـراءات      . السابقة اليت تلقاها فيما يتعلق بشكواه     التهديدات  
الـيت   خلطورة االنتـهاكات  ونظراً. اآلن بشكل غري معقول وال يلزم تأخريها أكثر من ذلك      

  سـبيل انتـصاف  النيشكاكمة فقط مها اللذان     واحمل التحقيق اجلنائي ارتكبت يف حقه، فإن     
قدرتـه علـى   ولة الطرف بفتح باب التحقيق اجلنائي إىل عرقلة        وأدى عدم قيام الد   . فعال له 

  .آخر متاحانتصاف سبيل االحتجاج بأي 

  الشكوى    
يدعي صاحب الشكوى أن املعاملة اليت تعرض هلا على يد الشرطة تبلغ حد التعذيب         ١-٣

وعلى الرغم من وقوع أعمال التعذيب موضوع الشكوى قبـل          . ١وتشكل انتهاكاً للمادة    
وباإلشارة إىل القرارات السابقة . االتفاقية حيز النفاذ، فإن االنتهاك لديه طبيعة مستمرةدخول 
، يدعي صاحب الشكوى أن االنتهاك قد تأكد يف حق الدولة الطرف فعالً أو ضمناً               ) و(للجنة

بعدم اعترافها صراحة باملسؤولية عن التعذيب، وعدم إجراء تعديالت يف النظام القانوين الذي             
وعالوة على ذلك، ال يـزال    .  بالتعذيب، واستمرار االمتناع عن إجراء حتقيق مناسب       يسمح

صاحب الشكوى يعاين من االكتراب التايل للصدمة نتيجة للتعذيب، ويعين هذا أنه ال يـزال    
  .متأثراً باالنتهاك السابق، وهذا يف حد ذاته يشكل انتهاكاً للمعاهدة

__________ 

، وأن زيارة   ٢٠٠٧مارس  /آذار ٢٨ يف   اإلدارة اإلقليمية للشؤون الداخلية   ، وأن استجوابه مسجل ب    الشكوى
املتاحة ملعرفـة   ستنفد مجيع السبل    ي ملالتحقيق  أن  ) و(و؛  دخول ال ردفتيف  ة صاحب الشكوى مسجلة     زوج

زمالء صـاحب   : تستجوب الشرطة  ، مل وبالتحديد. صاحب الشكوى بصابات  وا اإل األشخاص الذين أحلق  
واملوظفـون الطبيـون    ابنها؛  باحتجاز  زوجة صاحب الشكوى    الذي أبلغ   . ب. فو؛   يف العمل  الشكوى

واملرضي اآلخرون الذي كانوا معـه يف نفـس العنـرب     ،صاحب الشكوىفيه الذي عوجل    ةستشفى املدين مب
 .والذين حضروا زيارة أفراد الشرطة لصاحب الشكوى

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥، عدم مقبولية القرار املعتمد يف ضد أذربيجان. أ. أ، ٢٤٧/٢٠٠٤البالغ رقم   )و(
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طرف مل تضع ضمانات كافية ملنـع إسـاءة         ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة ال       ٢-٣
ومل يـسجل احتجـاز     .  من االتفاقية  ٢املعاملة والتعذيب، وأن ذلك يشكل انتهاكاً للمادة        

  .صاحب الشكوى، ومل يستفد من خدمات حمامٍ أو يعرض على طبيب مستقل لفحصه
اءاته املتعلقـة   يف ادع وفعاالً ونزيهاً سريعاًومل جتر السلطات يف الدولة الطرف حتقيقاً   ٣-٣

تقم هيئة مستقلة ونزيهة  ومل.  من االتفاقية١٣ و١٢بالتعذيب، ويشكل هذا انتهاكاً للمادتني 
بالتحقيق ما دامت اهليئة اليت قامت بالتحقيق هي إدارة الشؤون الداخلية اجلنوبية اليت وقع هبا               

دارة الشؤون الداخلية التعذيب ومن بعدها اهليئة األعلى منها درجة يف التسلسل اهلرمي وهي إ       
وعالوة على ذلك، مل يبدأ التحقيق األّويل يف الشكوى إال بعد شهر من تقـدميها،          . اإلقليمية

ومل يـستجوب الـشهود     . وأُجري االختبار العلمي بعد ثالثة أشهر من التعذيب املزعـوم         
يـق،  الرئيسيون يف التحقيق، واستبعد صاحب الشكوى من املشاركة بصورة فعالة يف التحق           

يسمح التحقيق بإثبـات املـسؤولية    ومل. ومل يستطلع رأيه يف أي وقت يف موضوع التحقيق  
وعلـى  . اجلنائية عن التعذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى أو نسبتها إىل جهة بعينـها             

الرغم من استمرار احملاوالت اليت بذهلا صاحب الشكوى إلجراء حتقيق فعال بعـد دخـول               
  .  مل جير أي حتقيق بشكل يتفق مع متطلبات االتفاقيةاالتفاقية حيز النفاذ،

ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن القانون احمللي مينعه عملياً من رفع دعوى مدنيـة                ٤-٣
 من االتفاقية إذ يتوقف احلق يف التعويض علـى  ١٤للحصول على تعويض نظري انتهاك املادة       

 يتمكن من احلصول على تعويض أو على ونتيجة لذلك، مل. إدانة املسؤول أمام حمكمة جنائية   
  . إعادة تأهيل طيب نظري تعرضه للتعذيب

  املالحظات األولية للدولة الطرف    

. ، قدمت الدولة الطـرف مالحظاهتـا األوليـة        ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٨يف    ١-٤
ختذته  القرار الذي ا٢٠١٠ديسمرب / كانون األول  ٦وأكدت أن مكتب املدعي العام نقض يف        

 بـرفض البـدء يف      ٢٠٠٨فربايـر   / شباط ١دارة مكافحة اجلرائم االقتصادية والفساد يف       إ
اإلجراءات اجلنائية وأقام دعوى جنائية ضد أفراد الشرطة التابعني إلدارة الشؤون الداخليـة             

  ). التعذيب( من القانون اجلنائي ١-٣٤٧من املادة ) أ(٢اجلنوبية عمالً بالفقرة 
ف أيضاً إىل عدد من املراسيم والسياسات وخطط العمل املتعلقة          وتشري الدولة الطر    ٢-٤

مبكافحة التعذيب اليت اعتمدت استجابة لالدعاءات املتعلقة بالتعذيب، مبا يف ذلك إىل الرصد             
املنتظم ألماكن االحتجاز مبشاركة ممثلني من املنظمات غري احلكومية، فضالً عـن تنظـيم              

قات دراسية بشأن منع التعـذيب وإسـاءة املعاملـة          دورات تدريبية وموائد مستديرة وحل    
  .للموظفني املعنيني بإنفاذ القوانني



A/67/44 

GE.12-44490 658 

  تعليقات ممثلي صاحب الشكوى    
، أكد ممثال صاحب الشكوى أن مكتب املدعي العـام          ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٨يف    ١-٥

، استجابة للشكوى املقدمة إىل اللجنة، يف إجـراء         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٦شرع يف   
  .) ز()التعذيب( من القانون اجلنائي ١-٣٤٧من املادة ) أ(٢عمالً بالفقرة حتقيق جنائي 

، صدر قرار بإجراء فحص طيب نفساين لـصاحب       ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٨ويف    ٢-٥
وبالنظر إىل القلق الناجم عن جتديد التحقيق واالستجوابات، تـدهورت صـحة            . الشكوى

. دخولـه املستـشفى   ب ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١٤نصح طبيب يف     و ،صاحب الشكوى 
/  كـانون الثـاين    ١٨بيد أن الفحص الطيب النفساين مت يف        . الفحصولذلك، طلب تأجيل    

بـاالطالع علـى   امي صاحب الشكوى مسح حمل،  ٢٠١١فرباير  /شباط ٢يف  و. ٢٠١١ يناير
  . من التقريرنسخةتعط له النفساين، ولكن مل الطيب التقرير 

أربـع  يف   يف حضور حمـامٍ   لتحقيق جمدداً، مت استجواب صاحب الشكوى       وأثناء ا   ٣-٥
 كـانون   ٢٥وينـاير،   / كانون الثاين  ٢١ويناير،  /الثاين  كانون ١٩يف  :  على األقل  مناسبات

 هبااسـتجو مت  ،  ٢٠١١ناير  ي/كانون الثاين  ١٩قبل  و. ٢٠١١ فرباير   / شباط ٢ و ،يناير/الثاين
  بياناً قدم،  ٢٠١١ يناير   / كانون الثاين  ١٩ي مت يف     الذ ستجواباالأثناء  و.  حمام حضوردون  ب

 مـرة أخـرى   ووصـف   . مفصالً عن التعذيب الذي تعرض له، يتفق مع تصرحياته السابقة         
  .واملعاملة اليت تعرض هلاحلقت به ابات اجلسدية اليت اإلص
  الـشكوى يف   وجهت إىل صاحب  التهديدات اليت   وأشار املمثالن القانونيان أيضاً إىل        ٤-٥
ففي .  وأضافا أن الظروف اليت أحاطت بالتحقيق جمدداً أدت إىل هتديدات جديدة           ٢٠٠٧م  عا

ستاين ملكتب الدويل الكازاخ  االشكوى  ، أبلغت زوجة صاحب     ٢٠١١يناير  /كانون الثاين أواخر  
وكيل للمـدعي   من  هاتفية  تلقت مكاملة    بأن عائلتها    حلقوق اإلنسان واحترام الشرعية القانونية    

ـ  باب التحقيق من جديد يف قضية القتل        بفتح  ها  يهدد. ك. أ دعىُيالعام   الـسبب  ت  اليت كان
قر وكيل املدعي العام باتصاله اهلاتفي بالعائلـة      أو. الرئيسي الحتجاز صاحب الشكوى وتعذيبه    

 ىضغوط على العائلة، ادع   العندما طلب منه االمتناع عن ممارسة       و. أدلةحصول على   يف حماولة لل  
عـدة  وقال صاحب الشكوى ملمثل املكتب الدويل الكازاخـستاين يف          . شاملتحقيق  يقوم ب أنه  

نسيان كل شيء   "هنم يريدون   وإشكواه،  جداً من   " نيمتعب"ن عائلته، وخباصة زوجته،     إمناسبات  
تضغط أن عائلته   إىل   ٢٠١١فرباير  / شباط ١٨يف  وأشار صاحب الشكوى أيضاً     . "عيش فقط وال

  .من العائلةاالنتقام احتمال  جداً من ةت أن زوجته قلقوكرر عدة مرا. عليه لسحب شكواه
ـ    ا املدعي العام أبلغ  ،  ٢٠١١فرباير  / شباط ٢١ ويف  ٥-٥ ستاين ملكتب الـدويل الكازاخ

 من قانون ٣٧ادة بامل عمالً حبفظ التحقيق املسَتأنف حلقوق اإلنسان واحترام الشرعية القانونية   
 ٥يف   صاحب الشكوى رفـض      أنبو) اجلنائيق  الظروف النافية للتحقي  (اإلجراءات اجلنائية   

  .ه وقال إنه ليس لديه شكاوى ضد الشرطةدمات حمامي خ٢٠١١فرباير /شباط
__________ 

 . بامللف٢٠١٠ديسمرب /ل كانون األو٦ترد نسخة من القرار الصادر يف   )ز(
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أنه تأخر  و،   يفتقر إىل االستقالل   ويدعي ممثال صاحب الشكوى أن التحقيق املسَتأنف        ٦-٥
 للجنة اليت تفيد    أشارا إىل القرارات السابقة    يسفر عن حماكمات جنائية، و     كثرياً وليس فعاالً ومل   

 حفظ،  احلالة قيد البحث  يف  و. ) ط)( ح(على وجه السرعة  ن يتم   وأاً  فورالتحقيق  بدأ  يجيب أن   بأنه  
مـرت  فتح باب التحقيق من جديد،      عندما  و. ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ٥يف  مؤقتاً  التحقيق احمللي   

  .الً فعااًقيق بعد انقضاء ثالث سنوات حتوال يشكل التحقيق املسَتأنف. أربع سنوات تقريباً
استجواب صاحب الـشكوى    كان يركز أساساً على      حقيق املسَتأنف يبدو أن الت  و  ٧-٥

 إرغامهإرادته وإلزامي حلالته النفسية ضد     تقييم  مبا يف ذلك على إجراء      ،   مراراً وتكراراً  وعائلته
ومل توجه أي اهتامـات إىل أفـراد الـشرطة          .  الشرطة أفرادعلى الدخول يف مواجهات مع      

  .مرة أخرىحفظ التحقيق عن التعذيب، وسؤولني امل
ملكافحـة   اليت اختذهتا الدولة الطرف      صاحب الشكوى بالتدابري العامة   ورحب ممثال    ٨-٥

ذه التدابري  ية اتصال أي تدبري من ه     أن الدولة الطرف مل توضح كيف     هما الحظا   التعذيب ولكن 
ت كافية ملعاجلة شكواه يف غياب هذه التدابري ليسوقاال إن . اجلديدة بقضية صاحب الشكوى

حسب تضمن االعتراف باملسؤولية عن االنتهاكات، والتحقيق       ي جيب أن     الذي ناسبامل اجلرب
إنشاء جلنة مستقلة للتحقيـق،     وقاال أيضاً إن    . ، وإعادة التأهيل   والتعويض األصول الواجبة، 
 التقـصي والتوثيـق     دليلمن  اخلصائص املنصوص عليها يف الفصل الثالث       تتوافر فيها مجيع    

 الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             
الستدعاء الواجبة  الصالحيات  متلك مجيع    و ،)٨٦ و ٨٥ و ٢ت  ابروتوكول اسطنبول، الفقر  (

  .التفاقيةيكون كافياً لتصحيح هذا االنتهاك لسالشهود والتوصية بإجراء حماكمة جنائية، 
 الصحة العقليـة    يفالدولة الطرف   شككت   ، على الشكوى املقدمة إىل اللجنة     رداًو  ٩-٥

 املـسَتأنف التحقيـق   ويتـضمن   .  له ايننفسطيب  تقييم  بإجراء  لصاحب الشكوى وأمرت    
ممارسـة  وهـي  ، شـكواه  سـحب  ىلومحله عختويف صاحب الشكوى   خصائص حماولة   

 وخيل مثل هذا التخويف بـاحلق يف الـتظلم  . ) ي(مستخدمة على نطاق واسع يف كازاخستان    
__________ 

 .٧-٨، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار١٤، اآلراء املعتمدة يف بالنكو أباد ضد إسبانيا، ٥٩/١٩٩٦ رقم البالغ  )ح(
 .٢٤، الفقرة CAT/C/KAZ/CO/2  التعذيب، املالحظات اخلتامية بشأن كازاخستان،مناهضةجلنة   )ط(
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفريد نواك، بشأن بعثتـه            اخلاص املعين بالتعذيب واملعاملة      املقررتقرير    )ي(

ويشكل منط التخويف الذي ميارس على األشخاص الذين يقـدمون          . A/HRC/13/39/Add.3 إىل كازاخستان، 
أشار عدد كبري من احملتجزين الذي التقى املقرر اخلـاص          : "شكاوى بشأن التعذيب مشكلة خاصة يف كازاخستان      

 أطول، ويف بعض احلـاالت بـالعنف   م إىل أهنم يتعرضون للتهديد بتوجيه اهتامات أخرى إليهم، وسجنهم مدداً         هب
اجلنسي على أيدي زمالئهم يف السجن حلملهم على سحب شكواهم أو التوقيع على إقرارات بأهنم ليست لديهم                 

وهذا السلوك، إىل جانـب خمالفتـه   . . ..شكاوى أو أقوال بشأن تعرضهم لإلصابة أثناء مقاومتهم للقبض عليهم  
ويبـدو أن   "؛  )٥٩الفقرة  ". (للمعايري الدولية، جيرد أي نظام للشكوى من معناه وينبغي التصدي له بطريقة حازمة            

، ولقـد   )٥١الفقـرة   " (معظم املعتقلني ميتنعون عن تقدمي الشكاوى لعدم ثقتهم يف النظام أو خوفهم من االنتقام             
ونتيجة لذلك، خلـص املقـرر اخلـاص إىل         ). ٧٣ و ٢٢الفقرتان  ( لزيارته   ويف استعداداً تعرض احملتجزون للتخ  

 )).ج(٨٠الفقرة " (حلماية أصحاب الشكاوى من األعمال االنتقامية"ضرورة أن تتخذ الدولة تدابري 
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املنـصوص عليـه يف     اإلعـالن   وبإصدار  .  من االتفاقية  ٢٢ و ١٣املنصوص عليه يف املادتني     
لتدخل يف حق األفراد    بعدم ا كازاخستان ضمنياً   تعهدت  ،  ٢٠٠٨ من االتفاقية يف عام      ٢٢ املادة

  .عملياًاحلق الذي اعترفت به الية يؤدي إىل عدم فعبذلك سألن قيامها اللجنة، بيف االتصال 
إلجـراء  املدعي العام   املقدم من   إزاء الطلب   القانونيان عن قلقهما     الناملمثويعرب    ١٠-٥

ليس إثبـات أثـر     من هذا التقييم    لغرض  إىل أن ا  نظراً  تقييم طيب نفساين لصاحب الشكوى      
حول قدرته على   ناك شك   ما دام ه  "التعذيب ولكن إثبات احلالة النفسية لصاحب الشكوى        

تـشويه  بالتايل هـو  التقييم فالغرض من . ) ك("القضية بشكل صحيحاملتعلقة بإدراك الظروف  
  .هأو ختويفصاحب الشكوى مسعة 
الدولة الطرف حقوق صاحب الـشكوى مبوجـب        انتهكت  ،  سلفضوء ما   ويف    ١١-٥
  . من االتفاقية١٤ و١٣ و١٢ و٢ و١ وادامل

  ب الشكوىحاملقدمة من صاخرى األبيانات ال    

 ١٨للجنـة رسـالة مؤرخـة        إىل ا  قدم صاحب الشكوى  ،  ٢٠١١مارس  /يف آذار   -٦
مع نسخة إىل   (روسية ومصحوبة بترمجة باللغة اإلنكليزية      لغة ال  موثقة بال  ،٢٠١١فرباير  /شباط

/ نيـسان  ٢٢سحب الشكوى املقدمة بامسـه يف       فيها  طلب  ي) وزارة خارجية كازاخستان  
مل يكتب أو يوقع بنفسه على أي رسالة، فهذه الرسالة كتبتـها  أنه  على اعتبار  ٢٠١٠ أبريل
 واحتـرام  اإلنسان حلقوقستاين الكازاخ الدويل املكتب واملفتوح اجملتمع عدالة مبادرةبامسه 

أن الشكاوى  أيضاً وذكر. ) ل(بناء على التوكيل الذي منحه هلما للدفاع عنه القانونية الشرعية
ليس لديه شـكاوى     وأنه   ،"مؤملةنفسية  يف حالة   و،  بعصبية "كتبتالشرطة  أفراد  ضد  املقدمة  

  .) م(ضد الشرطة

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
.  إضافية ، قدمت الدولة الطرف مالحظات    ٢٠١١مايو  /أيار ٦وأبريل  / نيسان ١٤يف    ١-٧

زوجتـه،   من أبنـاء  ثنان   الشكوى وا  ، اقتيد صاحب  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧وأفادت بأن، يف    
 ٢مارس و / آذار ٣٠ويف  .  إىل إدارة الشؤون الداخلية اجلنوبية     ، امرأة مسنة  املشتبه فيهم بأهنم قتلة   

أفراد من الشرطة التابعة    املدينة ضد   بإىل مكتب املدعي العام     بالغاً   وا، قدم ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
على االعتراف  تهم حلملهم   معامل أساءواأهنم  يّدعون فيه   .) وم. وب. أ(إلدارة الشؤون الداخلية    

املساعد الرئيسي للمـدعي العـام يف مدينـة         ، رفض   ٢٠٠٧مايو  /أيار ٣٠يف  و. القتلجبرمية  
 نقض مكتب   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٠ويف  . لعدم كفاية األدلة  جنائي  إجراء حتقيق   كوستاناي  

  .عدم اكتمال التحقيقاملدعي العام باملدينة هذا القرار بسبب 
__________ 

 ).متاح بامللف( بشأن إجراء فحص طيب نفساين ٢٠١١يناير / كانون الثاين٨القرار املؤرخ   )ك(
 . أعالهب احلاشيةر انظ  )ل(
 . وموقع عليها من صاحب الشكوى٢٠١١فرباير / شباط١٨الرسالة املوثقة مؤرخة   )م(
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إىل مكتـب   بالغـاً   ، قدم صاحب الشكوى     ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٣ و ١٢يف  و  ٢-٧
. سحب شـكواه  لأنه تلقى هتديدات من أشخاص جمهولني       يدعي فيه   املدعي العام اإلقليمي    

التابعة إلدارة الـشؤون     البالغ إىل إدارة األمن الداخلي       أحيل ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨يف  و
شرعت إدارة األمن الداخلي يف إجـراء       ،  ٢٠٠٧ هيوني/حزيران ٢٥ ويف. الداخلية اإلقليمية 

 من القـانون اجلنـائي      ٣٠٨من املادة   ) أ(٤مبوجب الفقرة   الشرطة  أفراد  ضد   جنائيحتقيق  
 /حزيـران  ٢٩القـضية يف    حفظت  و). إساءة استعمال السلطة أو جتاوز حدود استعماهلا      (

عقوبـات تأديبيـة     وقّعت،  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٧يف  و. عدم كفاية األدلة   ل ٢٠٠٧ يونيه
الـداخلي  نظـام   ل، ملخالفتـهم ا   .وم. وب. من بينهم أ   ، الشرطة أفرادمثانية من    على   خمتلفة

  . ابين زوجته على حنو خمالف للقانونحتجاز صاحب الشكوى ووا
فتحت إدارة األمن الداخلي باب التحقيـق يف القـضية          ،  ٢٠٠٧يوليه  /متوز ٣ويف    ٣-٧

 /متـوز  ١٨يف   هـذا القـرار      دعي العـام اإلقليمـي    املاجلنائية من جديد، ونقض مكتب      
زيد مـن   إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية والفساد مل     أحال ملف القضية إىل     و،  ٢٠٠٧ يوليه
إجراء حتقيـق   يف مناسبتني عدم    إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية والفساد      وقررت  . بحثال
بسبب عدم   نقض هذا القرار     اإلقليميمكتب املدعي العام    ، بيد أن    عدم كفاية األدلة  لائي  جن

ت إدارة مكافحة اجلـرائم االقتـصادية       ، رفض ٢٠٠٨فرباير  /شباط ١يف  و. اكتمال التحقيق 
وغري تناقضة  األقوال امل باستثناء  و. عدم كفاية األدلة  لجنائي  إجراء حتقيق    مرة أخرى    والفساد
 ؤيـد أدلة أخـرى ت   أي  مل توجد   صاحب الشكوى ونتائج الفحص الطيب الشرعي،       املتسقة ل 
  .جلمع أدلة إضافيةاملتاحة استنفدت مجيع السبل و. ادعاءاته

حتقق من االدعاءات الـيت قـدمها       وإلجراء  ،  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٦ويف    ٤-٧
مكتب املدعي العام قرار إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية   صاحب الشكوى إىل اللجنة، ألغى      

مبوجـب  الشرطة  أفراد   معجنائي  وأجري حتقيق    ٢٠٠٨ير  فربا/شباط ١الصادر يف    والفساد
  ).التعذيب( من القانون اجلنائي ١-٣٤٧من املادة ) أ(٢الفقرة 

 ٢٧قال صاحب الشكوى إنه عندما توجه إىل مركز الشرطة يف       ستجواب،  اال وأثناء  ٥-٧
اء  أس إىل الطابق الثالث حيث    للسؤال عن احتجاز ابن زوجته، مت اقتياده         ٢٠٠٧مارس  /آذار

قضى الليل على   و. هتمن أجل احلصول على اعتراف بقتل جار      أفراد الشرطة معاملته    ثالثة من   
. تجوابه يف صباح اليوم التايلقام أحد احملققني باسكرسي حتت إشراف أحد رجال الشرطة، و

  .مستشفى مدينة كوستانايدخل ، ٢٠٠٧مارس /آذار ٢٨يف  اإلفراج عنه وبعد
،  وابنيها وصديقهما بوصفهم مـن الـشهود       احب الشكوى زوجة ص وعند سؤال     ٦-٧

أفـراد  ضـد   ادعاءات  هلم  قالوا إهنم ليست     التحقيق و  وا حفظ طلبو وا اإلدالء بأقواهلم  رفض
تعرضا من ادعاء ابين زوجة صاحب الشكوى يف التحقيق األّويل بأهنما           رغم  على ال الشرطة،  

  .عتراف بقتل جارهتمعلى االحلملهما الشرطة جانب أفراد من لسوء املعاملة 
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 تـه مواجهوعند . صاحب الشكوى بيانات متناقضةقدم ، ألّويلالتحقيق اويف سياق     ٧-٧
كـان  . من  إ أيـضاً وقال  . يس البالستك بك هخنقهو الذي    فقط   .قال إن أ  الشرطة،  بأفراد  

، وأعلـن أن    .الثالـث، ب  الـشرطة    ومل يتعرف على فرد   .  فقط الشخصيةيسجل بياناته   
أفـراد  استجواب  وعند  . ؤالء األفراد الثالثة  بني ه يسوا من   معاملته ل اءوا  ين أس األشخاص الذ 

.  االدعاءات املتعلقة بسوء املعاملـة والـضرب       وام، نف هبشتبه  الشرطة الثالثة بوصفهم من امل    
 اجلنوبيـة بوصـفهم مـن الـشهود         ن من إدارة الشؤون الداخلية    وآخروسئل أفراد شرطة    

  .التعذيبيؤيدوا واقعة  ومل
وقـالوا إن   وسـتاناي   ك يف مستشفى مدينـة      نيالطبيوظفني  املومت أيضاً استجواب      ٨-٧

حيـث   إىل املستشفى    بسيارة اإلسعاف  ٢٠٠٧مارس  /آذارصاحب الشكوى نقل يف أواخر      
 أفـراد   ادعـى أن  و،  ت حالته بأنه مصاب بكدمة بالدماغ ورضوض باملنطقة القطنية        شخص

أنه مـصاب   فحص الطيب الشرعي    وتبني من ال  . اتالشرطة هم الذين أحلقوا به هذه اإلصاب      
رضي باحلاجب األميـن،    الدماغ، وسحجات يف الوجه، وجرح      كدمة ب : اإلصابات التالية ب
  .اجلسمب وكدمات ، اليمىنةالكليبكدمة و
ـ  ،إىل إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية والفساد      قدمةالطبية امل ووفقاً للتقارير     ٩-٧ ان  ك

. تخلف عقلي خفيف  إلصابته ب  ١٩٧٨منذ عام   اين   نفس طيباف  حتت إشر صاحب الشكوى   
أضيف إىل هذا التشخيص أنـه      ،  لإلجهاداحلاد  نظراً لرد فعله    ،  ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٨ويف  

وبناء على ذلك، صدر أمر     . أعراض االرتياب الناتج عن االكتئاب    بالذهان التفاعلي و  مصاب  
  .له شرعي اينفس نإجراء تقييم طيب ب٢٠١١يناير /كانون الثاين ٨ يف
تأجيل إجراءات التحقيق    صاحب الشكوى    ، طلب ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    ١٠-٧

املطلـوب   الشرعي ساينإجراء الفحص الطيب النفإىل حني طلب هذا الفض ُروألسباب صحية،   
  .للمشاركة يف إجراءات التحقيقحتديد مدى لياقته  مجلة أمور، ، يفضمنالذي كان يت

اين عـن وجـود     الفحص الطيب النفـس   أسفر  ،  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٨ويف    ١١-٧
لمشاركة يف  أنه الئق ل   األجل و  ة قصري ةاكتئابيعالمات إلصابة صاحب الشكوى بردود فعل       

ـ  هبذه النتيجة    صاحب الشكوى وممثله القانوين   وعلم  . إجراءات التحقيق   عليهـا،   اواعترض
  .ولكنهما مل يبينا أسباب هذا االعتراض

/ شـباط  ٦ و ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٩الشكوى بني   واستدعي صاحب     ١٢-٧
صـاحب الـشكوى    مل ميارس أي ضغط على      و. دالء بشهادته  تسع مرات لإل   ٢٠١١فرباير  
املقدم عرض  ال كتابياًًً،، رفض صاحب الشكوى،     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٩ويف  . وعائلته

  .تهديد بسبب غياب اللهتدابري احلماية بتوفري الدولة الطرف من 
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إقراراً كتابيـاً يـرفض فيـه       الشكوى  قدم صاحب   ،  ٢٠١١ فرباير   / شباط ٣ويف    ١٣-٧
إقـراراً  كوستاناي    املدعي العام ملنطقة   ى تلق ،٢٠١١فرباير  /شباط ٥يف  و. ) ن(هخدمات حمامي 

 تـصرحياته   ، يسحب مبوجبـه   ٢٠١١فرباير  /شباط ٣مؤرخاً  ،  اً من صاحب الشكوى   كتابي
بسبب ا، ورفض اإلدالء بشهادته     اهنيار عصيب عند اإلدالء هب    عوى أنه كان مصاباً ب    بدالسابقة  
 عن صاحب الشكوى سئل، ٢٠١١فرباير / شباط٦ويف  . ) س(األحداثطويلة على   مدة  مضي  

. ون أي ضـغط خـارجي     قال إنه كتبهما بنفسه وبد    واإلقرارين،  الظروف اليت كتب فيها     
واقعة وأنه ليس لديه شكاوى     ظروف ال ى أنه ال يتذكر     زيد من األقوال بدعو   اإلدالء مب ورفض  

  .) ع( الشرطةضد
مساعد املدعي العام يف مدينة كوستاناي القضية       ، حفظ   ٢٠١١فرباير  / شباط ٦ويف    ١٤-٧

واستند هذا القرار إىل أسس سليمة بسبب التناقض وعدم االتساق    . اجلنائية لعدم كفاية األدلة   
، ) ف(م كتابياًبشهادهتأبنائها اإلدالء زوجته ورفض وقيق، يف أقوال صاحب الشكوى أثناء التح

زيد من األقوال، ونتائج الفحص الطيب  اإلدالء مبهورفضعن أقواله، صاحب الشكوى  وتراجع  
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١٨النفساين الشرعي الذي أجري له يف 

الفترة  طة بسبب طول  الشرال ميكن إثبات مسؤولية أفراد      أنه  بالدولة الطرف   تدفع  و  ١٥-٧
واألقـوال  سدية،  اجلصابات  توقيع اإل  منذ   ت انقض يتال) ثالث سنوات ومثانية أشهر   (الزمنية  

رفض زوجة صـاحب    و،  تراجعه بعد ذلك عن هذه األقوال      و ،املتناقضة لصاحب الشكوى  
  .دعاءات التعذيبأقواهلم، وإنكار أفراد الشرطة الإلدالء بأبنائها االشكوى و

أن ) ١: (البالغ لألسباب التالية  أنه ينبغي إعالن عدم مقبولية      لدولة الطرف   اوتؤكد    ١٦-٧
أن آخر قرار إجرائـي يف       و ٢٠٠٧مارس  /آذار ٢٧موضوع الشكوى وقعت يف     األحداث  
كازاخستان باختـصاص اللجنـة   اعتراف ، أي قبل  ٢٠٠٨فرباير  /شباط ١اختذ يف   الدعوى  

 ١طعن قضائياً يف القرار الصادر بتـاريخ        مل ي صاحب الشكوى   وأن  ) ٢(؛  ٢٢مبوجب املادة   
 ٦، والقرار الـصادر بتـاريخ       )عدم املوافقة على إجراء حتقيق جنائي      (٢٠٠٨فرباير  /شباط
 من  ١٠٩املادة  ، وفقاً ملا هو منصوص عليه يف        )حفظ الدعوى اجلنائية   (٢٠١١فرباير  /شباط

وأن ) ٣(اف احمللية املتاحة؛    مجيع سبل االنتص  بذلك  مل يستنفد    و - قانون اإلجراءات اجلنائية  
يعلن فيها صاحب الشكوى أنـه       رسالة موثقة    ٢٠١١مارس  /يف آذار وزارة اخلارجية تلقت    

سحب شكواه اليت قـدمها   الشكوى  ومبا أن صاحب    . واه املعروضة على اللجنة   يسحب شك 
  .يف هذه الشكوىتنظر اللجنة فال ينبغي أن  إىل اللجنة، طرف ثالث

__________ 

 .امللفيف  من اإلقرار نسخةترد   )ن(
 . نفسهاملرجع  )س(
 .املرجع نفسه  )ع(
 .نفسهاملرجع   )ف(
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 ال أساس من    املقدمة من ممثلي صاحب الشكوى    إن االدعاءات   الطرف  الدولة  قول  وت  ١٧-٧
، عـالوة علـى     وأعلن صاحب الشكوى  . تأكد ادعاءات التعذيب أثناء التحقيق    تلم  ف. الصحة
وبينما .  ومل يصر على مواصلة التحقيق يف القضية اجلنائية   ،وى إىل اللجنة  اكشقدم  ي أنه مل    ذلك،

ضمان إجراء حتقيق موضـوعي، فإنـه ال ميكـن          الالزمة ل   الدولة الطرف مجيع التدابري   اختذت  
ومـع  . وقف صاحب الشكوى نفـسه    ملعدم كفاية األدلة و   نظراً ل  جنائياًة أفراد الشرطة    مقاضا
وتفيـد  ). ٢-٧انظر الفقرة   (الشرطة عقوبات تأديبية خمتلفة     أفراد  مثانية من   فُرضت على   ذلك،  

عـن أفعـال    تعويض  ال  مسألة تقضي بعدم البت يف    لتشريعات احمللية الدولة الطرف أيضاً بأن ا    
  .ئيةحمكمة جنا إال بعد إدانة املسؤولني عن هذه األفعال أمام التعذيب

  تعليقات ممثلي صاحب الشكوى بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
قبوليـة  امل صاحب الشكوى تعليقات بـشأن       ال، قدم ممث  ٢٠١١يوليه  / متوز ١٥يف    ١-٨

يف نطـاق   الدولة الطرف بأن االنتهاكات ال تدخل       بادعاء   وفيما يتعلق    .سس املوضوعية واأل
التعذيب الذي تعرض صاحب الشكوى     بأن   املمثالن دفعهما    ختصاص الزمين للجنة، يكرر   الا

برفضها االعتراف مبسؤوليتها عن     حظي بإقرار الدولة الطرف فعالً أو ضمناً         ٢٠٠٧يف عام   
 ٢٢ كازاخستان اإلعالن مبوجب املادة   أصدرت  د أن   بعمناسب  حتقيق  التعذيب وعدم إجراء    

الـيت بـذهلا    اوالت  احملالدولة الطرف   وتتجاهل  . ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢١من االتفاقية يف    
 ٢٠٠٨يونيـه   /مارس إىل حزيـران   /لحصول على حتقيق فعال من آذار     لصاحب الشكوى   

. ٢٠٠٨ربايـر    ف / شباط ١صدر يف هذه القضية كان بتاريخ       قرار إجرائي   دعوى أن آخر    ب
 من االتفاقيـة،    ١٣ و ١٢حتقيق يفي مبتطلبات املادتني     تقم الدولة الطرف حىت اآلن بأي        ومل

مالئمـة  إلخفاق يف منع التعذيب وعدم توفري سبل انتصاف        وا. ويشكل هذا انتهاكاً مستمراً   
  .انتهاكات مستمرةيشكالن أيضاً 

ين الصادرين  طعن يف القرار   ي ملاحب الشكوى   وفيما يتعلق باالدعاء املزعوم بأن ص       ٢-٨
صاحب الـشكوى   أن  بن  الاملمثيفيد  ،  ٢٠١١فرباير  /شباط ٦ و ٢٠٠٨فرباير  /شباط ١يف  
ورفض هذا الطعن   أمام حمكمة املدينة    كما قدم طعناً قضائياً     مكتب املدعي العام    طعناً إىل    قدم
جمدياً من    أو اً متاح ١٠٩املادة  مبوجب  آخر  ومل يكن أي طعن     . ٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٥يف  

املعقول أن أحاط بالتحقيق املسَتأنف، ليس من     تخويف الذي   ألسلوب ال نظراً  . العمليةالناحية  
طعون أمام نفس اهليئات اليت نظرت يف قـضيته مـراراً   جولة جديدة من ال  يبدأ  توقع منه أن    ي

  . قبل من
ـ           ٣-٨ رف واملتعلقـتني   وفيما يتعلق بالرسالتني املزعومتني اللتني أشارت إليهما الدولة الط

، ال ميكن اعتبار أي حدث من األحداث اليت أشارت       ٢٠١١فرباير  /بسحب الشكوى يف شباط   
الدولة الطرف  ومل تذكر   . إىل اللجنة عن الشكوى   " تراجعاً تلقائياً وطوعياً  "إليها الدولة الطرف    

اءاته أثناء   ادع ٢٠١١يناير  /يف كانون الثاين  العديدة اليت كرر فيها صاحب الشكوى       املناسبات  
 أرغمـت    الحقة عنـدما   على مناسبة  وإمنا ركزت عوضاً عن ذلك       اميهحبضور حم  استجوابه
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عند استجوابه أمام الشرطة     - ظروف مشكوك فيها للغاية      صاحب الشكوى بالتهديد، ويف   
يعلن فيها عن رفـضه اإلدالء مبزيـد مـن    كتابة رسالة قصرية  على   - ودون حضور حماميه  

النظر يف  ملزمة مبواصلة   اللجنة  كن هناك تنازل طوعي بّين ال لبس فيه، فإن          وما مل ي  . األقوال
  .تقتضي ذلكمصلحة العدالة ألن من البالغ 

يت يـذكر    ال ٢٠١١فرباير  /شباط ٣ ةؤرخرسالة صاحب الشكوى امل   فيما يتعلق ب  و  ٤-٨
نـه  شري إىل أ  ت   ال ا، فإهن يرجع عن أقواله السابقة   وأنه  من األقوال   رفض اإلدالء مبزيد    ي هأنفيها  

وكتب صاحب الشكوى هذه الرسالة بعـد    . املعروضة على اللجنة  اه  رغب يف سحب شكو   ي
أطلعـه أحـد    تقريباً،الوقت نفس يف و. سحب قضيتهمن أجل ط وضغتعرض ل أنه  بشهادته  

بأهنم لـن  به يعذقاموا بت الشرطة الذين   أفراد  من  ني التابعني للشرطة على إقرارات مقدمة       ققاحمل
 تاسـتجوب الـشرطة    أن   وتذكر الدولة الطرف أيضاً   .  شكواه إذا سحب تشهري  باليتهموه  

 بكتابـة الرسـالة   ليت أحاطت    حول الظروف ا   ٢٠١١رباير  ف/ شباط ٦يف  صاحب الشكوى   
الـشكوى  فيه صـاحب    حمضر االستجواب الذي يرفض     يؤكد  فرباير، و / شباط ٣ املؤرخة

، حـضور حمـامٍ   كان بـدون    جواب  أن هذا االست  زيد من األقوال    إلدالء مب حسبما يدعى ا  
  .هرفض خدمات حماميعلى إقرار بأنه يحصلت الشرطة منه  كما
 باآللة الكاتبة   املكتوبة ٢٠١١فرباير  /شباط ١٨املوثقة املؤرخة   لرسالة  وفيما يتعلق با    ٥-٨

أنـه يـود أن   فيهـا  ذكر ، اليت ي من صاحب الشكوى  ةوقع وامل نكليزيةاإلالروسية و باللغتني  
مـثلني  فـإن امل   ،"مؤملـة نفسية  يف حالة    و ،بعصبية"ألنه تصرف   إىل اللجنة   يسحب شكواه   

تعليمات بسحب الشكوى املعروضة     يصدر هلما     صاحب الشكوى ومل   تشاورا مع قانونيني  ال
املزعومـة  نـسحاب   رسـالة اال  احلصول على   وكانت الظروف اليت أحاطت ب    . على اللجنة 

بيده صاحب الشكوى   كتب  لشرطة،  التابعني ل ني  ققاثنني من احمل  يف أعقاب زيارة    : يلي كما
توثيـق  إىل مكتب الني ققاحملأحد اصطحبه فرباير، وبعد بضعة أيام،   / شباط ٣املؤرخة  لرسالة  ا

، ولـيس    الدولة الطـرف   فإنوهكذا،  .  ووقع عليها  بسرعةفيها   نظر   ةمطبوعوأعطاه وثيقة   
الـيت   ٢٠١١فرباير  /طشبا ١٨ ةؤرخامل ةكتوباملالرسالة  صاحب الشكوى، هي اليت أعدت      

املكتوبة خبط اليد، ووقع    ثرية على الرسالة األصلية     كبعد إدخال تعديالت     إىل اللجنة    لترسأ
  .نتيجة للضغط نفسهعليها 

مـع األقـوال    الدولة الطرف   ة اليت تستند إليها     رسالة االنسحاب املزعوم  وتتعارض    ٦-٨
ويؤكـد  .  الذي تعـرض لـه     بتعذيبشأن ال صاحب الشكوى   لتسقة  املفصلة و املاملتكررة و 
 املفتـوح  اجملتمع عدالة بادرةمل أنه يأذن ٢٠١٠فرباير /شباط ٢٢ يف  الذي وقّع عليهالتوكيل

أمام اللجنـة  بتمثيله  القانونية الشرعية واحترام اإلنسان حلقوقستاين الكازاخ الدويل املكتبو
 وة علـى ذلـك    عـال قد وقّع صاحب الشكوى     و. بامسهاألخرى  وثائق  وتقدمي الطلبات وال  

يف هذه الظروف، و. ) ص( الشكوىه معبيانه الذي قدم صفحات  كل صفحة من    على   شخصياً
__________ 

 .اللجنةوقع صاحب الشكوى فعالً على كل صفحة من النسخة الروسية من الشكوى املقدمة إىل   )ص(
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 ٦ األقـوال الـيت أدىل هبـا يف          وأفربايـر،   / شـباط  ٣ ميكن أن تشكل الرسالة املؤرخة    ال  
سـحب  إلرادة  وال لبس فيـه     اً   حر اًفرباير تعبري / شباط ١٨املؤرخة  و الرسالة   أفرباير،  /شباط

  .شكوىاألسس املوضوعية للينبغي أن متنع اللجنة من النظر يف  الشكواه، و
 ةتسقتفند األقوال امل  احلجج اليت قدمتها الدولة الطرف      وليس هناك حجة واحدة من        ٧-٨
اليت قامت  العناصر الرئيسية   باألحرى  تؤيد  ه، بل إمنا    تعذيببشأن  صاحب الشكوى   قدمها   يتال

أن صاحب  على  وتوافق الدولة الطرف    . املسَتأنفيق  التحقعدم فعالية   كد  ؤوتعليها شهادته   
اجلسدية والعقلية  بشأن اإلصابات   الشرطة  بالغاً ضد   على الفور   زوجته قدما   الشكوى وابن   

ه األقـوال   ذهبصاحب الشكوى    وقد متسك    .حلصول على اعترافات  ااولة  اليت حلقت هبما حمل   
يف كـانون  سَتأنف الـذي أجـري   املالتحقيق  املتعددة ويف االستجوابيف جلسات    ةتسقامل

 علـى أيـدي  سوء املعاملة تعرض ل شهد بأنه ه وتسلم الدولة الطرف بأن  ،٢٠١١يناير  /الثاين
ح علـى  األطباء أنه أصيب جبرلقال أنه  والطبية فوراًرعاية الطلب ال جدال يف أنه     و. الشرطة

بيانات  ترد على الوال،   بغري وجه حق    األدلة رفض هذه غري أن الدولة الطرف ت    . أيدي الشرطة 
 /ويف كـانون الثـاين     لتحقيق األصـلي  اليت أدىل هبا صاحب الشكوى يف ا      تسقة العديدة   امل

علـى  صاحب الـشكوى    املقدمة من   دلة  األذلك استبعاد   حتاول عوضاً عن    ، و ٢٠١١ يناير
  . "يف حالة عصبية" أو " غضبثورةيف "أهنا أديل هبا أو " غري متسقة"أساس أهنا 

 / كـانون الثـاين  ١٨اين الذي أجري يف   النفسالطيب  ير بالذكر أن التقييم     اجلدومن    ٨-٨
 للضحية، لوجود شك يف قدرتـه علـى إدراك          عقليةإثبات احلالة ال  "من أجل   ،  ٢٠١١يناير  

وعالوة علـى   . صاحب الشكوى كان بغري إرادة    ،  "القضية بشكل صحيح  املتصلة ب الظروف  
ولكنها مل تـبني     ١٩٧٨ام  صادر يف ع  عقلية  الصحة   إىل تقرير لل   الدولة الطرف تشري  ذلك،  

ؤيـد  استعراض األدلة الطبيـة الواضـحة الـيت ت        وعوضاً عن   . لشكوىا التقرير با   هذ ةصل
طيب نفساين تقييم هو إجراء ان أول رد فعل من السلطات كاالدعاءات املتعلقة بسوء املعاملة، 

  .قلياًأنه مريض ع لصاحب الشكوى هبدف إثبات، كما هو واضح، إجباري
.  من االتفاقية  ١٤ و ١٣ و ١٢ و ٢ و ١اد  والتزاماهتا مبوجب امل  وانتهكت كازاخستان     ٩-٨

مـرة أخـرى يف      ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول  وحفظ التحقيق املسَتأنف الذي أجري      
، أو توفري سبيل انتصاف     سؤوليةحتديد امل  أو   ،قدم ملموس ت دون إحراز    ٢٠١١ فرباير/شباط

هو املسَتأنف التحقيق فظ  األول املقدم من الدولة الطرف حل      تربيرالو. فعال لصاحب الشكوى  
ـ صـابات   طويلة على وقـوع اإل     مدة   ملضيالشرطة  مسؤولية أفراد   إثبات  صعوبة   سدية اجل

أن التأخري كان له أثر مباشـر       ذلك  بالدولة الطرف   عترف  تو،  )أشهرمثانية  سنوات و  ثالث(
طبيعته ومما يؤكد   . الستقاللف متطلبات الرتاهة وا   املسَتأنالتحقيق  يستوف   ومل. على التحقيق 

كـار  بإن ن فوراً واحملققالستجوابات متعددة بينما اكتفى     صاحب الشكوى   خضوع  املتحيزة  
  .يف احلادثشاركني املأفراد الشرطة 
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 ،صاحب الـشكوى الذي تعرض له ذيب املسؤولية عن التعالدولة الطرف ومل حتدد    ١٠-٨
إعادة رد االعتبار و  ولتعويض   إىل سبل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك ا        توفر إمكانية الوصول  ومل  

ـ   املناسب جراء التعرض    التأهيل   .  مـن االتفاقيـة    ١٤ و ١٣ و ١٢اد  وللتعذيب، خالفا للم
ال أن صاحب الشكوى    سبل انتصاف فعالة وإمنا أكدت      الدولة الطرف عدم توفري     تعاجل   ومل

وإدانته أحد  عدم حماكمة    ل  الذي تعرض له   عذيبلتا أو التعويض عن     رباحلصول على اجل  ميكنه  
  .الرتكابه هذه اجلرمية

عن طريق  شكواه  لسحب  الدولة الطرف إىل ختويف صاحب الشكوى       وقد سعت    ١١-٨
للتنازل عـن   لضغط عليه   على ا تشجيع عائلته   ونفساين،  طيب  رغامه على اخلضوع لفحص     إ

إقرار الشرطة من احلصول على     كنت  إىل أن مت  ،  امٍ، دون حضور حم   مراراًاستجوابه   و ،الدعوى
 التخويـف ضـد صـاحب       أعمالوبالنظر إىل   .  من األقوال   اإلدالء مبزيد  هرفضبقصري منه   

التخويف أعمال من املشتكني واجب محاية إىل عدم الوفاء ب   اللجنة   لصالشكوى، ينبغي أن خت   
  ).٢٢املادة  (التظلميف األفراد وتفعيل حق ) ١٣املادة (

  ضافية للدولة الطرفاملالحظات اإل    
، ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٢٤املذكرة الشفوية املؤرخة    يف   ،الدولة الطرف تدفع    ١-٩
 واحتـرام  اإلنـسان  حلقوقستاين الكازاخ الدويل املكتب واملفتوح اجملتمع عدالة مبادرة بأن

ـ املاللجنة يف ضوء رسالته أمام لتمثيل صاحب الشكوى ليسا مؤهلني  القانونية الشرعية ة وثق
. الـشكوى املقدمـة إىل اللجنـة      فيها طوعياً   سحب  يت   ال ٢٠١١فرباير  /شباط ١٨ املؤرخة
الدولة الطرف أنه ال أساس من الصحة ملا ذكرته هاتان اهليئتان من أهنما تشاورتا مع                وتؤكد

والرسالة أن الرسالة املوثقة    ، و  وأنه مل يصدر هلما تعليمات بسحب شكواه       صاحب الشكوى 
وقالت إهنما مل يقدما أدلـة      حتت الضغط،   تبتا  إىل املدعي العام ملنطقة كوستاناي ك     املوجهة  

  .ذلك كتابية على
أن صاحب الشكوى مل يستنفد مجيع      بحججها السابقة   الدولة الطرف   كذلك تكرر     ٢-٩

النتهاكات املزعومة حلقوق صاحب الـشكوى      لتمر  تنفي الطابع املس  سبل االنتصاف احمللية و   
ختلص الدولـة   و. ضع ألي نوع من التعذيب    خي، وال ميكن أن     حمتجزا مل يعد    أنهعلى أساس   

، وتطلب إىل اللجنة عدم      من الصحة  الطرف إىل أن ادعاءات صاحب الشكوى ال أساس هلا        
  . األسس املوضوعيةمن حيث النظر يف الشكوى 

    صاحب الشكوىالتعليقات اإلضافية ملمثلي    

 صاحب الشكوى إىل    الممثيشري  ،  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٦يف رسالة مؤرخة      -١٠
بـشأن الغـنب مـن    فهم احلجج  ت الدولة الطرف مل   ه يبدو أن  أن ويضيفان   ا السابقة متعليقاهت

صاحب الـشكوى   ، ذلك أن األمر ال يتعلق بالطبع بادعاء استمرار تعرض           االنتهاكاستمرار  
  . عدم التحقيقإمنا باإلخالل املستمر الناجم عنللتعذيب، و
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  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    

ما إذا كانت تبت فيلجنة أن ال على   يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-١١
  .  من االتفاقية٢٢ مبوجب املادة الشكوى مقبولة أم ال

حيث الزمان على   من  اللجنة  تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن يف اختصاص         و  ٢-١١
والقرار اإلجرائي األخـري    ) ٢٠٠٧مارس  /آذار ٢٧(موضوع الشكوى   أساس أن التعذيب    

 برفض إجراء حتقيـق جنـائي سـابقني إلصـدار           ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١الذي صدر يف    
وُتذكّر اللجنة بأن التزامـات     .  من االتفاقية  ٢٢كازاخستان اإلعالن املنصوص عليه يف املادة       

بيـد  .  قتضى االتفاقية تسري من تاريخ دخوهلا حيز النفاذ يف الدولة الطرف  الدولة الطرف مب  
أنه جيوز للجنة أن تنظر يف انتهاكات االتفاقية اليت ُيّدعى حدوثها قبل اعتراف الدولة الطرف               

 إذا استمرت آثار هذه االنتهاكات بعد اإلعالن وكانت         ٢٢باختصاص اللجنة مبوجب املادة     
وجيب تفسري استمرار االنتـهاك     . ت تشكل يف حد ذاهتا انتهاكاً لالتفاقية      آثار هذه االنتهاكا  

بأنه تأكيد لالنتهاكات السابقة للدولة الطرف، فعالً أو ضـمناً، بعـد صـياغة اإلعـالن                
 من  ٢٢وتالحظ اللجنة أن كازاخستان قدمت اإلعالن املنصوص عليه يف املادة           . ) ق(املذكور

موضوع الـشكوى   على الرغم من وقوع األحداث      و. ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢١االتفاقية يف   
، قرار إدارة   ٢٠٠٨مارس  /آذار ١٩ قبل التاريخ املذكور، فقد أيد املدعي العام اإلقليمي، يف        

إجراء حتقيـق  رفض  (٢٠٠٨فرباير /شباط ١مكافحة اجلرائم االقتصادية والفساد الصادر يف     
كمة مدينة كوستاناي الطعن املقدم من      رفضت الدائرة الثانية حمل   ، و ) الشرطة أفراد ضد   جنائي

أن أصـدرت   ، أي بعـد     ٢٠٠٨مـارس   /آذار ٢٥يف  صاحب الشكوى يف هذا القـرار       
وعالوة على ذلك، أيد مكتـب املـدعي   . ٢٢كازاخستان اإلعالن املنصوص عليه يف املادة    

ـ / حزيران ١١  قرار إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية والفساد الصادر يف        العام  ٢٠٠٨ هيوني
 الوفاء بالتزام التحقيـق   عنالدولة الطرف امتناع  ولذلك، استمر . برفض إجراء حتقيق جنائي   

اختـصاص اللجنـة    ببعد أن اعترفت     اجلرب الالزم له     ريفيف ادعاءات صاحب الشكوى وتو    
من حيث  ويف ظل هذه الظروف، ليس هناك ما مينع اللجنة          .  من االتفاقية  ٢٢مبوجب املادة   

  .ر فيها من النظالزمان
بعدم جواز النظر يف الشكوى علـى       الدولة الطرف   أيضاً احتجاج   اللجنة  وتالحظ    ٣-١١

رى تو. ٢٠١١فرباير  / شباط ١٨املؤرخة   ةوثقأساس أن صاحب الشكوى سحبها بالرسالة امل      
لـبس    يلزم، من أجل صالحية هذا السحب، أن يكون مضمون طلب السحب ال            أنهاللجنة  

وال ترى اللجنة، كما طلبت الدولة الطرف، أنه يلزم         . اًيطوعمت  فيه، وأن يثبت أن السحب      
__________ 

/  تـشرين الثـاين    ٢٥، قرار عدم املقبولية املعتمد يف       ضد أذربيجان . أ. أ،  ٢٤٧/٢٠٠٤انظر البالغ رقم      )ق(
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٥نوفمرب 
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فللجنة احلق يف التقـدير احلـر       . ةوثقللطعن يف القيمة اإلثباتية للرسالة امل     أدلة مستندية   تقدمي  
الظروف اليت  ويف القضية قيد البحث، تدعو      . ) ر(للوقائع بناء على جممل مالبسات كل قضية      

إىل  الـشكوى،    اصـاحب على النحو الذي ذكره     الرسالة،  على  صاحب الشكوى   فيها  ع  وقّ
يف ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الرسـالة         و. اًالرسالة طوعي الشك جدياً يف تقدمي هذه      

بالتايل ال متنع اللجنة مـن   طوعياً للشكوى وسحباًتعترب  ال ٢٠١١فرباير  / شباط ١٨املؤرخة  
  .النظر يف الشكوى

، مـن أن املـسألة      ٢٢من املادة   ) أ(٥ا تقتضيه الفقرة    وقد تأكدت اللجنة، حسبم     ٤-١١
حث يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدويل           الب يست قيد نفسها مل تبحث ول   

  .التسوية الدولية أو
اللجنة أن الدولة الطرف تطعن     تالحظ  يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف احمللية،      وفيما    ٥-١١

 / شـباط  ١طعن يف القرارين الصادرين يف      ب الشكوى مل ي   يف املقبولية على أساس أن صاح     
بيد أهنا تالحظ أن صاحب الشكوى طعـن        .  قضائياً ٢٠١١فرباير  /شباط ٦ و ٢٠٠٨فرباير  

 وأن  مدينة كوستاناي أمام الدائرة الثانية حملكمة      ٢٠٠٨فرباير  /شباط ١الصادر يف   يف القرار   
تالحظ اللجنة أيـضاً احتجـاج      و. ٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٥يف  هذه احملكمة رفضت الطعن     

إمكانية استئناف هذا احلكم، مـن حيـث        على الرغم من     بوجه حق بأنه     صاحب الشكوى 
ألن احملامي تلقـي    اً من الناحية العملية      يكن متاح  فإن الطعن مل  احملكمة اإلقليمية،   املبدأ، أمام   

قـرار  اللشكوى يف   صاحب ا عدم طعن   وفيما يتعلق ب  . طعنالقرار بعد انقضاء املوعد احملدد لل     
كـانون   ٦بدأ يف   املسَتأنف  ، تالحظ اللجنة أن التحقيق      ٢٠١١فرباير  /شباط ٦الصادر يف   

. املزعومـة تقريباً مـن وقـوع األحـداث         أربع سنوات    ، أي بعد  ٢٠١٠ديسمرب  /األول
أن  و ) ش(استغرقت وقتاً طويالً جتاوز احلد املعقـول      ترى اللجنة أن اإلجراءات احمللية       ولذلك،
ختلـص   ،لفيف ضوء ما س   و.  اإلجراءات هذهمبواصلة  بالتايل  ليس مطالباً    الشكوى   صاحب

 من االتفاقية ال متنعها مـن    ٢٢من املادة   ) ب(٥ االشتراطات الواردة يف الفقرة   اللجنة إىل أن    
  .النظر يف البالغ

  مـن نظامهـا  ١١١ من االتفاقية، وإىل املادة  ٢٢ من املادة    ٤وباإلشارة إىل الفقرة      ٦-١١
الداخلي، ال جتد اللجنة أي عقبة أخرى حتول دون مقبولية الشكوى، وتشرع بالتايل يف النظر     

  .يف أسسها املوضوعية

__________ 

الوثائق الرمسية للجمعيـة     من االتفاقية،    ٣بشأن تنفيذ املادة    ) ١٩٩٦(١انظر أيضاً التعليق العام للجنة رقم         )ر(
 ).ب(٩، املرفق التاسع، الفقرة Corr.1) وA/53/44( ٤٤ واخلمسون، امللحق رقم العامة، الدورة الثالثة

، ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٢، القرار املعتمد يف     ضد كندا . م. إ. ن. ف،  ١١٩/١٩٩٨انظر البالغ رقم      )ش(
 .٢-٦الفقرة 
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  النظر يف األسس املوضوعية    

نظرت اللجنة يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا الطرفان وفقـاً                 ١-١٢
  . من االتفاقية٢٢ من املادة ٤للفقرة 
 مـن   ٢ مـن املـادة      ١ الشكوى يدعي انتهاك الفقرة      صاحبوتالحظ اللجنة أن      ٢-١٢

. االتفاقية على أساس أن الدولة الطرف مل تؤد واجبها يف منع أفعال التعذيب واملعاقبة عليها              
وهذه األحكام تنطبق طاملا اعتربت األعمال اليت تعرض هلا صاحب الـبالغ مـن أعمـال                

 وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد     .) ت(يف املادة األوىل من االتفاقية    التعذيب وفقاً للمعىن املقصود     
احتجـازه   يف أثناء    اصاحب الشكوى للمعاملة اليت تعرض هل     التفصيلي الذي قدمه    وصف  ال
الـيت  ة  النفسانيضرار  األه و  ب إلصابات اجلسدية اليت حلقت   املؤيدة ل الشرطة والتقارير الطبية    ب
ه املعاملة ينطبق عليها وصف العمل الـذي يرتكبـه       أن هذ  وترى اللجنة . يزال يعاين منها   ال

عمداً أحد املوظفني العموميني والذي ينتج عنه أمل أو عذاب شديد بقصد احلـصول علـى                
على الرغم من عدم اعتراضها     وتنفي الدولة الطرف،    . معلومات أو اعتراف بارتكاب جرمية    

حمتجـزاً   أن صاحب الشكوى كان      ال جدال يف  و. على األدلة الطبية، أي تدخل من الشرطة      
بعـد  التمس العالج الطيب لإلصابات اليت حلقت به        عند وقوع اإلصابات وأنه     الشرطة  لدى  

الدولة الطرف مـسؤولة عـن      أن تعترب   ويف ظل هذه الظروف، ينبغي      . ه مباشرة اإلفراج عن 
الدولة  تقدم   ومل. اً لذلك مقنعو الًقدم تفسرياً بدي  ، ما مل ت   صاحب الشكوى لذي حلق ب  الضرر ا 
هـم الـذين    الشرطة  أفراد  أن  لذلك ينبغي أن ختلص اللجنة إىل       ومثل هذا التفسري،    الطرف  

أيضاً امتنـاع الدولـة     تالحظ اللجنة    و .صاحب الشكوى تسببوا يف اإلصابات اليت حلقت ب     
ومتكينـه مـن    احتجاز صاحب الـشكوى،     الطرف، الذي ال اعتراض عليه، عن تسجيل        

املعلومـات  استناداً إىل   و. ) ث( لفحصه طيب مستقل ، وعرضه على    حمامٍاالستفادة من خدمات    
اليت تؤيد  طبية  الوثائق  ال و  الذي تعرض له   ن التعذيب عصاحب الشكوى   قدمها  لتفصيلية اليت   ا

، تشكل تعذيباً باملعىن على النحو املشار إليه أعالهالوقائع، هذه  ادعاءاته، ختلص اللجنة إىل أن      
الدولة الطرف مل تؤد واجبها يف منع هـذه األعمـال   من االتفاقية، وأن  ١املقصود يف املادة    
  . من االتفاقية٢ادة  من امل١فقرة  للمما يشكل انتهاكاًواملعاقبة عليها، 

 ادعاءاتـه يف  ونزيه وفعـال    سريع   حتقيق   جيرأنه مل   أيضاً  يدعى صاحب الشكوى    و  ٣-١٢
خيضعون تهديد وللهو وعائلته  يزال يتعرض ، والاملسؤولنياضاة قومل تتم م بالتعذيب، املتعلقة

وتالحظ اللجنة أنه على الرغم     .  من االتفاقية  ١٣ و ١٢ للمادتني   ترهيب، مما يشكل انتهاكاً   لل
مل يبـدأ التحقيـق      بعد عدة أيام من وقوعه،    التعذيب  بالغ عن    صاحب الشكوى    تقدميمن  

__________ 

، ٢٠٠٧نـوفمرب   /ين تـشرين الثـا    ٧، القرار املعتمد يف     سامل ضد تونس  ،  ٢٦٩/٢٠٠٥انظر البالغ رقم      )ت(
 .٤-١٦ الفقرة

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفري الضمانات الكافية ملنع تعذيب احملتجزين يف مالحظاهتـا اخلتاميـة                   )ث(
 ).٩، الفقرة CAT/C/KAZ/CO/2(املتعلقة بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف 
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يف وبعـد ذلـك،     و. يق جنائي عدم املوافقة على إجراء حتق    بعد شهر وأسفر عن     األّويل إال   
عمدت مكاتب املدعي العام وهيئات     صاحب الشكوى،   اليت قدمها     الطعون املتعددة  أعقاب

املسؤولية اجلنائيـة   دون أن تنسب     التحقيق املختلفة مراراً إىل فتح التحقيق وإغالقه مث إغالقه        
  .عدم كفاية األدلةبدعوى الشرطة أفراد إىل 
تحقيق يف حد ذاته ليس كافياً إلثبات امتثال الدولـة الطـرف            الوتذكّر اللجنة بأن      ٤-١٢

 ويف  .) خ(زيحجمّردة من الت  أنه مل جير بطريقة     تبني  إذا   من االتفاقية    ١٢املادة  اللتزاماهتا مبوجب   
إدارة الشؤون  ( إدارة الشرطة    هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن اجلهة اليت كلفت بالتحقيق هي         

ومن بعدها إىل اهليئة األعلى منها درجة        تكب فيها التعذيب املزعوم   اليت ار )  اجلنوبية الداخلية
وتذكر اللجنة بقلق أن التحقيقـات      ). إدارة الشؤون الداخلية اإلقليمية   (يف التسلسل اهلرمي    

األولية يف التقارير والشكاوى املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة من ِقبل الشرطة تتوالها إدارة             
ختضع لنفس التسلسل القيادي الذي ختضع له قوات الشرطة النظامية، ومن مث    األمن العام اليت    

  .) ذ(فإن ذلك ال يؤدي إىل أي حتقيقات نزيهة
وفيمـا يتعلـق بـسرعة    .  بأن يكون التحقيق سـريعاً ونزيهـاً     ١٢وتقضي املادة     ٥-١٢

 تفادي  أوهلما: التحقيقات، تالحظ اللجنة أن توخي السرعة يف التحقيقات أمر حيوي لسببني          
استمرار تعرض املعتدى عليه لألعمال املذكورة؛ وثانيهما أن اآلثار البدنية للتعذيب، ناهيك            

وتالحـظ  . ) ض(عن املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ختتفي عموماً بعد فترة وجيـزة            
فحـص  مل ي الوقائع املبلغ عنها للتعذيب، بينمـا       من  د شهر   ع ب حتقيق أويل ه أجري   اللجنة أن 

مـن  ثالثة أسـابيع    أي بعد   ،  ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٢٣فحصا طبيا إال يف     صاحب الشكوى   
يرتـديها صـاحب    كان  للمالبس اليت   ومل جتر االختبارات العلمية     . خروجه من املستشفى  

أكثر من   بعد   ، أي ٢٠٠٧يوليه  /متوز ١٦إال يف   التعذيب  باملتهمني  أفراد الشرطة   الشكوى و 
 وال ميكن االعتماد على نتائج هـذه االختبـارات          عذيب املزعوم، التمن وقوع   ثالثة أشهر   

 أن التحقيق يعتمـد اعتمـاداً       وتالحظ اللجنة أيضاً  . مالبس أفراد الشرطة كانت قد غُسلت     
 الًقلـي وأعطـت وزنـاً     أي تورط يف التعذيب     أنكروا  الشرطة الذين   أفراد   أقوال على   كبرياً

يف توثيق اإلصابات اليت    اليت ال جدال فيها     لطبية  لصاحب الشكوى واألدلة ا   لألقوال املتسقة   
تأكيـد صـاحب الـشكوى ألقوالـه يف         وعالوة على ذلك، على الرغم مـن        . حلقت به 

 /كـانون األول  الـذي أجـري يف       املسَتأنفالتحقيق  االستجوابات املتعددة اليت متت أثناء      
كانون  ٦اره الصادر يف وعلى الرغم مما انتهى إليه مكتب املدعي العام يف قر، ٢٠١٠ ديسمرب
من أن هناك أدلة كافية لالدعاءات وأهنا مؤكدة باألدلة الطبية وأقوال            ٢٠١٠ديسمرب  /األول

__________ 

، ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١١ القرار املعتمد يف     ،كريمييدتشيف ضد بلغاريا  ،  ٢٥٧/٢٠٠٤انظر البالغ رقم      )خ(
 .٤-٩الفقرة 

 .٢٤، الفقرة CAT/C/KAZ/CO/2 انظر املالحظات اخلتامية للجنة بشأن كازاخستان  )ذ(
 .٢-٨، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار١٤ ، اآلراء املعتمدة يفبالنكو عباد ضد إسبانيا، ٥٩/١٩٩٦البالغ رقم   )ض(
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 دون أي اهتامات جنائية ضد مـرتكيب        ٢٠١١فرباير  /التحقيق يف شباط  الشهود، فقد ُحفظ    
  .لصاحب الشكوىأي جرب  ميتقدالتعذيب ودون 

أثنـاء  تعرض هـو وعائلتـه    صاحب الشكوى بأنه     ادعاءات   وتالحظ اللجنة أيضاً    ٦-١٢
سـحب  حلملـه علـى   رشوة لل الت وحماواتهتديدلعدة   ٢٠٠٧قضيته يف عام    يف  تحقيق  ال

الضغط و،  له دون رضاه   ايننفسطيب  تقييم  ومن بينها إجراء     - الترهيب   أساليبشكواه، وأن   
يف  ملـسَتأنف ا مـن التحقيـق       جـزءاً   كانت أيضاً  - ادعاءاته   سحبعلى عائلته إلقناعه ب   

مل تقدم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق هبذه االدعـاءات           و. ٢٠١١-٢٠١٠ لفترةا
وتالحظ اللجنة  . أي ضغط أو ختويف ضد صاحب الشكوى       الستخدامها التام   خالف إنكار 

 / يف حزيـران   التخويـف أبلغ مكتب املدعي العام اإلقليمي بأعمـال        أن صاحب الشكوى    
وتالحظ اللجنة أيضاً أن هذه     . تخذ أي إجراء بعد ذلك يف هذا البالغ        وأنه مل ي   ٢٠٠٧ يونيه

االدعاءات تتفق مع النتائج اليت توصل إليها املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب              
الالإنسانية أو املهينة بشأن وجود منـط وممارسـة لتخويـف            املعاملة أو العقوبة القاسية أو    

(ى يف كازاخستان  األشخاص الذين يقدمون شكاو   
 غ

الذي الطيب النفساين   ويف ضوء التقييم    . )أأ
الضغط على عائلته من أجـل      و،  املسَتأنفصاحب الشكوى أثناء التحقيق     دون رضا    يجرأُ

، تـرى اللجنـة أن      ٢٠٠٧ وحوادث التخويف اليت وقعت يف عام        ، شكواه سحبإقناعه ب 
الشكوى خدمات   فيهما صاحب    اللتني رفض  - ٢٠١١فرباير  /شباطلتني املقدمتني يف    الرسا
 وأعلن أنـه    ، السابقة أقوالهتراجع عن   زيد من األقوال، و    وبعد ذلك رفض اإلدالء مب     ه،حمامي

وافقته احلرة والطوعية، دون أي     ملنتيجة  مها   ال ميكن اعتبار   - الشرطة   ليس لديه شكاوى ضد   
  .إكراه هتديد أو

 إىل املواد املعروضـة، ختلـص       ناداًاملشار إليها أعاله، واست   الستنتاجات  ويف ضوء ا    ٧-١٢
فعالـة ونزيهـة يف     سـريعة و  إجراء حتقيقات   باللجنة إىل أن الدولة الطرف مل تف بالتزامها         

الـشهود   و  وعائلتـه  محاية صاحب الشكوى  اختاذ خطوات للتأكد من     بالتعذيب و ادعاءات  
قيق، ممـا يـشكل     أثناء التح أقواهلم اليت أدلوا هبا     من التخويف نتيجة لشكواهم و     الرئيسيني
  . من االتفاقية١٣ و١٢ للمادتني انتهاكاً
تالحظ اللجنة أنه ال جدال     .  من االتفاقية  ١٤وفيما يتعلق باالنتهاك املزعوم للمادة        ٨-١٢

يف أن عدم اختاذ إجراءات جنائية قد تسبب يف حرمان صاحب الشكوى من إمكانية رفـع                
نشأ فقط، وفقاً للقانون الوطين، بعد إدانة       دعوى مدنية للتعويض، ما دام احلق يف التعويض ي        

 من االتفاقية ال تعتـرف  ١٤وتذكّر اللجنة بأن املادة    . املوظفني املسؤولني أمام حمكمة جنائية    
فحسب باحلق يف التعويض بصورة عادلة وصحيحة، بل تلزم الدول األطراف أيضاً بالـسهر              

 اجلرب جممل األضرار اليت حلقت      وينبغي أن يشمل  . على أن حتصل ضحية التعذيب على اجلرب      
__________ 

 اخلاص املعين بالتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفريد نواك،              تقرير املقرر انظر    )أأ(
 .٥٩ و٥١، الفقرتان A/HRC/13/39/Add.3 بشأن بعثته إىل كازاخستان،
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بالضحية، مبا يف ذلك التصحيح والتعويض وإعادة تأهيل الضحية، وكذلك التدابري اليت تكفل             
(ضمان عدم تكرار االنتهاكات، مع مراعاة ظروف كل حالة بالطبع         

 ظ

وترى اللجنة أنه،   . )ب ب 
 أال تكون ينبغي  ،  للضحاياة  اليت توفرها التحقيقات اجلنائي   فوائد االستداللية   العلى الرغم من    

. نائيةاجلدعوى  الدعوى املدنية لصاحب الشكوى ومطالبته بالتعويض متوقفة على البت يف ال          
ينبغي أن تكـون    و. املسؤولية اجلنائية إىل حني ثبوت    وترى أن التعويض ال ينبغي أن يتأخر        

التـشريعات    وينبغـي أن توجـد     الدعوى اجلنائية بشكل مستقل عن    دعوى املدنية متاحة    ال
 يفاإلجراءات اجلنائية مطلوبة    ت  إذا كان و. الالزمة واملؤسسات املعنية هبذه اإلجراءات املدنية     

 غياب أو تأخري ال مربر لـه يف         فإن أي التعويض املدين،   إلمكان املطالبة ب  التشريعات الوطنية   
وتؤكد اللجنة  . لتزاماهتا مبوجب االتفاقية  الالدولة الطرف   إلجراءات يشكل انتهاكاً من     تلك ا 

اإلدارية دون احلصول على مراجعة قـضائية       أنه ال ميكن اعتبار وسائل االنتصاف التأديبية أو       
ختلص اللجنة إىل أن الدولـة      وبناء عليه،   . ١٤ اجلرب املالئم يف سياق املادة    من أشكال   فعالة  

(ية من االتفاق١٤الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماهتا املنصوص عليها يف املادة 
 أ أ

  . )ج ج
، ٢٢وتؤكد اللجنة من جديد أنه يف إطار إجراء البالغات الفردية الوارد يف املـادة                 ٩-١٢

تتعهد الدولة الطرف بالتعاون مع اللجنة حبسن نية وباالمتناع عن اختاذ أية تدابري قد تعيق هذا 
(اإلجراء

 ب ب

 همأسرأصحاب الشكاوى و  أي عمل من أعمال الترهيب أو االنتقام ضد         ، وعن   )د د 
تـشمل هـذه    قـد   و. اللجنةاملعروضة على   شكوى  ال، فيما يتصل ب   هم املعتمدين أو ممثلي /و
، أي شكل من أشكال التهديـد املباشـر أو غـري            على سبيل املثال وليس احلصر    ،  عمالاأل

 أصحاب الـشكوى  يكون اهلدف منها منعأخرى غري سليمة ، وأي أعمال املباشر، واإلكراه 
أو الضغط علـيهم    أو إثناؤهم عن ذلك      ىشكاوالملني من تقدمي    احملتأصحاب الشكوى   أو  
األفـراد يف   من شأن أن يقّوض حق      أي تدخل من هذا القبيل      و. شكواهمتعديل   سحب أو ل

  .٢٢مبوجب املادة التظلم 
سحب الـشكوى    على رسالة    هقبل توقيع  صاحب الشكوى،    تالحظ اللجنة أن  و  ١٠-١٢
، همساعدة حمامي فيها  رفض  يعدة رسائل أخرى     على   وقَّع،  ٢٠١١فرباير  /شباط ١٨ ةؤرخامل

ـ و.  من األقـوال   اإلدالء مبزيد  فيها   رفضيو،  عن أقواله السابقة  فيها  ع  ويتراج فـإن  ذلك،  ل
وتالحـظ اللجنـة أن   . املعروضة على اللجنةهي الشكاوى الشرطة  الشكاوى الوحيدة ضد    

إىل وزارة  منـها    نـسخة    مـع املوثقة املتعلقة بسحب الشكوى أرسلت إىل اللجنة        رسالة  ال
اللجنة علما بالـضغوط الـيت      أحاطت  و. ترمجة من الروسية إىل اإلنكليزية    ومعها  اخلارجية،  

حلجج ايف االعتبار   أيضاً   تخذوأتعرض هلا صاحب الشكوى وعائلته على الصعيد الوطين،         
__________ 

، ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٧، القرار املعتمـد يف سامل ضد تونس، ٢٦٩/٢٠٠٥انظر البالغ رقم    )ب ب(
 .٨-١٦ الفقرة

 تـشرين   ٢٤، القرار املعتمد يف   دمييتريفتتش ضد صربيا واجلبل األسود    ،  ٢٠٧/٢٠٠٢انظر مثالً البالغ رقم       )ج ج(
 .٥-٥، الفقرة ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 .٨-٩، الفقرة ٢٠١١يونيه / حزيران٣، حنفي ضد اجلزائر، القرار املعتمد يف ٣٤١/٢٠٠٨انظر البالغ رقم   )د د(



A/67/44 

GE.12-44490 674 

ـ     صاحب الشكوى حول الظروف اليت      اليت قدمها ممثال     ص أعدت فيها الرسالة املوثقة، وختل
وقـوع  الوقائع املعروضة عليها تكشف عن      اللجنة، باإلشارة إىل استنتاجاهتا السابقة، إىل أن        

صاحب الـشكوى يف  حق يف إىل أن تدخل الدولة الطرف و من االتفاقية،   ١٣انتهاك للمادة   
  . من االتفاقية٢٢التظلم يشكل أيضاً انتهاكا للمادة 

 من االتفاقية، أن الدولة     ٢٢ من املادة    ٧رة  ، عمالً بالفق  التعذيبوترى جلنة مناهضة      -١٣
 ١٤ و١٣ و١٢، واملواد ٢ من املادة ١، مقروءة باالقتران مع الفقرة      ١الطرف انتهكت املادة    

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية              ٢٢و
  .أو املهينة

 ميى إجراء حتقيق سليم ونزيه وفعال من أجل تقـد         لدولة الطرف عل  االلجنة  حتث  و  -١٤
اختاذ تدابري فعالة لضمان محاية صـاحب       و،   للعدالة املسؤولني عن معاملة صاحب الشكوى    

 رب الكامل والكايف  قدمي اجل تووالتخويف،   الشكوى وعائلته من أي شكل من أشكال التهديد       
تعويض وإعادة التأهيل، ومنـع     ، مبا يف ذلك ال     اليت تعرض هلا   ملعاناةلصاحب الشكوى على ا   

 من النظـام الـداخلي      ١١٨ من املادة    ٥وعمالً بالفقرة   . وقوع انتهاكات مماثلة يف املستقبل    
 يوماً من تاريخ إحالة هـذا       ٩٠للجنة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إبالغها، يف غضون          

  . اليت اختذهتا استجابة هلذا القراربالتدابريالقرار، 
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   وآخرون ضد كازاخستانعبد الصمتوف: ٤٤٤/٢٠١٠ البالغ رقم    
ـ  ٢٨توارجون عبد الصمتوف و           :املقدم من   كياً ا ش

  من متثلهم احملامية كريستني الروك   (آخر  
اجلماعة املسيحية للعمـل علـى إلغـاء        

  )فرنسا - التعذيب
  أصحاب الشكوى  : أهنم ضحايااألشخاص الذين يدعون  
  كازاخستان        :الدولة الطرف  
تاريخ  (٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٤      :خ تقدمي الشكوىتاري  

  )الرسالة األوىل
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠١٢يونيه / حزيران١ يف وقد اجتمعت  
 كريـستني الروك  ، الذي قدمته    ٤٤٤/٢٠١٠من النظر يف البالغ رقم      ت  وقد فرغ   

 ٢٢إىل جلنة مناهضة التعذيب مبوجب املادة كياً آخر ا ش٢٨توارجون عبد الصمتوف و باسم  
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية               

  املهينة، أو
مجيع املعلومات اليت أتاحها أصحاب الـشكوى والدولـة          وقد أخذت يف اعتبارها     
  الطرف،
  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
رجون عبـد   اتو: ) أ(انطاجيكيمواطنان   مواطناً أوزبكياً و   ٢٧هم  أصحاب الشكوى     ١-١

أمحـد  وروب بـازاروف؛  سوهوشودييف أكملجون؛  وفيزولوهون أكربوف؛   والصمتوف؛  
أكـرب   سيدورت هولبويف؛   كشومغيث الدين غوالموف؛    و بوتريوف؛   هرتشوبولتاييف؛  

أويبيك وسارفار خوراموف؛   وأوليمجون خولتوراييف؛    و أبرور كاسيموف؛ وجلوهلونوف؛  
بـاهتيور نوريالييـف؛    وحبر الدين نوريالييـف؛     وكوبيلجون كوربانوف؛   وشيف؛  تكولدا

عبد العظيم حجة   ؛ و تورسونبوي سليمانوف وأوتابيك شاريبوف؛   و أولوغبيك أوستونوف؛ و
؛ وأوكتام رمحاتوف؛ وأليشري خوشـيموف؛ وأويبيـك بوالتـوف؛ ومعـروف           يعقوبوف

__________ 

  . بتوكيل احملامية للدفاع عنهم أثناء وجودهم يف كازاخستانقام مجيع أصحاب الشكوى  )أ (
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يولدوتشيف؛ وإيسوبيك بارداييف؛ ورافشان توراييف؛ وديلبك كارميوف؛ وسراج الـدين          
ىل أوزبكـستان   ويدعي أصحاب الشكوى أن تـسليمهم إ      . فايز الدين عمروف  طالبوف؛ و 

ومتثلـهم احملاميـة    .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٣سيشكل انتهاكاً من كازاخستان للمادة      
  .فرنسا فرع – كريستني الروك من اجلماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب

 من النظام الداخلي للجنـة،      ) سابقاً ١٠٨املادة   (١١٤ من املادة    ١عمالً بالفقرة   و  ٢-١
 كانون ٣١و ٢٤ يف إىل الدولة الطرف   املعين بالشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة    طلب املقرر   

عـدم تـسليم     نيابة عن اللجنـة،      ،٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢١ و ٢٠١٠ديسمرب  /األول
مايو / أيار ٦وكرر يف   . نظر اللجنة ما دامت شكواهم قيد      أوزبكستانأصحاب الشكوى إىل    

الـشكوى إىل   ومع ذلـك، مت تـسليم أصـحاب         . بهذا الطل  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٩و
  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٩  يفأوزبكستان

أن ، قررت اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني        ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ويف    ٣-١
تـف   مل من نظامهـا الـداخلي،       ١١٤خبرقها طلب اللجنة مبوجب املادة      ،  الدولة الطرف 

 بـالنظر   البالغعلنت مقبولية   أة، و  من االتفاقي  ٢٢ مبوجب املادة    بالتزاماهتا بالتعاون حبسن نية   
ووافقت اللجنة على الطلب املقدم من الدولة       .  من االتفاقية  ٣أنه يثري مسائل تتعلق باملادة      إىل  

الطرف بعقد جلسة استماع وقررت أن تدعو ممثلي الدولة الطرف وحمامية أصحاب الشكوى 
، ٢٠١٢مايو  /تعقدها يف دورهتا الثامنة واألربعني، يف أيار      إىل حضور جلسة االستماع اليت س     

  .األسس املوضوعية للبالغبشأن 
، قررت اللجنة أن تعلن لعموم الناس قرارها الصادر يف          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١ويف    ٤-١

ويتضمن القرار احلايل موجزاً فقط للوقائع املعروضة       . نوفمرب بشأن املقبولية  / تشرين الثاين  ١٥
. رفني ومالحظات أصحاب الشكوى والدولة الطرف بـشأن األسـس املوضـوعية           من الط 

 عبد الـصمتوف ولالطالع على مالحظات الدولة الطرف وقرار اللجنة بشأن املقبولية، انظر   
 تـشرين   ١٥، قرار املقبولية املعتمد يف      ٤٤٤/٢٠١٠، البالغ رقم    وآخرون ضد أوزبكستان  

  . ٢٠١١نوفمرب /الثاين

   أصحاب الشكوىعرضهاكما موجز الوقائع     
أصحاب الشكوى فروا من أوزبكستان خوفاً من االضـطهاد بـسبب ممارسـتهم        ١-٢

مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون الالجـئني بـني           قد منحت   و. شعائرهم الدينية 
ـ   مركز الالجئ ال   ٢٠١٠مارس  / وآذار ٢٠٠٥ عام  /ويف كـانون الثـاين    . همثين عشر من
 مجيع يشترط على جديد بشأن الالجئني حيز النفاذ يف كازاخستان  ، دخل قانون  ٢٠١٠ يناير

 أنفـسهم لـدى     تسجيل الالجئني املشمولني بوالية املفوضية،      علىطاليب اللجوء، وكذلك    
وسجل أصـحاب   .  من قبل  عليه احلال  نحكومة كازاخستان وليس لدى املفوضية كما كا      

  .٢٠١٠مايو /ارالشكوى أنفسهم كما هو مطلوب لدى شرطة اهلجرة يف أي
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يف كازاخستان ، ألقت شرطة اهلجرة  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١ إىل   ٩ويف الفترة من      ٢-٢
. ي القبض على أصـحاب الـشكوى      موقاألمن ال دائرة  بزي عادي ُيعتقد أهنم من      وآخرون  

 غري أن بعض أصحاب الشكوى  ،ُتقدم إليهم أي مذكرة توقيف وقت إلقاء القبض عليهم         ومل
، أجرت اللجنة املركزية لتحديد ٢٠١٠مايو / ويف أيار.بعد ذلكرة التوقيف مذكاطلعوا على   

. مركز الالجئ مقابالت مع أصحاب الشكوى دون االستعانة خبدمات حمـام أو متـرجم             
، قدمة منـهم   رفضت اللجنة املركزية طلبات اللجوء امل      ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٧ و ١١ ويف

. ثين عشر من أصحاب الـشكوى     ال من قبل   املفوضية الذي منحته ركز الالجئ   مل دون اعتبار 
واكتفت القرارات باإلشارة إىل أن احلاالت ال تليب املعايري الالزمة ملركز الالجئ، دون تقدمي              

  .أي إيضاحات أخرى
 على  ء، بنا  قرر ، أعلن مكتب املدعي العام يف أملايت أنه       ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٨ويف    ٣-٢

 ١٩٩٣ ينـاير / كانون الثـاين   ٢٢الثنائي املؤرخ    اقالتفل ووفقاً   ،طلب السلطات األوزبكية  
رابطة الدول املستقلة بشأن املساعدة القانونية والرتاعات يف املسائل القانونية املدنيـة             اتفاقية(

أصـحاب  تـسليم   ،  ٢٠٠١ واتفاقية شنغهاي لعـام      ،))مينسكاتفاقية  ( واألسرية واجلنائية 
 اإلطاحة بالنظام لةحماو"  بن همااهتو"  قانونيةمنظمات غري"  ب لصلتهمالشكوى إىل أوزبكستان 

  . و أي إشعار خطي آخرأولكن مل ُيقّدم إليهم أمر التسليم . يف أوزبكستان" الدستوري
 أملالينـسك    يف ٢، قررت احملكمة احمللية رقم      ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٦ويف    ٤-٢

لشكوى يف قـرارات اللجنـة      أصحاب ا املقدمة من   طعون  نظر يف مجيع ال    أملايت أن ت   مبقاطعة
  .معاًاملركزية 

  موجز الشكوى    
يشري أصحاب الشكوى إىل املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن             ١-٣

عن قلقها إزاء احلدود والقيود املفروضة على حرية الدين اللجنة أوزبكستان، اليت أعربت فيها 
سـيما   ال لتجرمي ممارسة احلرية الدينية الـسلمية،         وإزاء استخدام القانون اجلنائي    ،واملعتقد

 والتقارير املستمرة اليت تفيد باهتام وسـجن هـؤالء          ،عضاء اجلماعات الدينية غري املسجلة    أل
، وكذلك تقرير مرصد حقوق اإلنسان الذي يشري إىل أن الـسلطات األوزبكيـة              ) ب(األفراد

رسـون ديانتـهم خـارج      من ديانات أخـرى ميا    أشخاصاً  استهدفت وسجنت مسلمني و   
  . ) ج(املؤسسات الرمسية أو ينتمون إىل منظمات دينية غري مسجلة

أن سجل أوزبكستان بشأن التعـذيب وسـوء        أيضاً إىل   أصحاب الشكوى   شري  وي  ٢-٣
قلق مع ال ٢٠١٠ وأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الحظت يف عام          جيداًتوثيقاً  املعاملة موثق   

__________ 

 .١٩، الفقرة CCPR/C/UZB/CO/3 و٢٢، الفقرة CCPR/CO/83/UZB  )ب (
علـى   ، متـاح  )٢٠٠٤( االضطهاد الديين يف أوزبكستان      -تقرير مرصد حقوق اإلنسان، اختالق أعداء للدولة          )ج (

 .http://www.hrw.org/en/reports/2004/03/29/creating-enemies-state-0: اإلنترنت يف العنوان التايل
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اجلماعة املـسيحية   كانت  و .) د( حاالت التعذيب وسوء املعاملة    استمرار اإلبالغ عن حدوث   
قـد  رنسا، اليت تتوىل الدفاع عن أصحاب الـشكوى،          فرع ف  – للعمل على إلغاء التعذيب   

ـ        تابعت    أن التعـذيب مـا زال   تعن كثب العشرات من حاالت ضحايا التعذيب والحظ
يانتهم خارج الضوابط الرمسية    ُيمارس بانتظام يف أوزبكستان وأن املسلمني الذين ميارسون د        

  .لتعذيب وسوء املعاملة يف السجنيتعرضون كثرياً لللدولة 

موجز تعليقات أصحاب الشكوى على مالحظات الدولـة الطـرف بـشأن األسـس                  
  املوضوعية

، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتـا بـشأن األسـس          ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤يف    ١-٤
.  ألوزبكـستان   من أصحاب الشكوى   ١٩مت فعالً بتسليم     وأبلغت اللجنة بأهنا قا    املوضوعية

 / كـانون األول   ١٤يونيـه إىل    / حزيـران  ٩أنه يف الفترة مـن      أشارت الدولة الطرف إىل     و
بـسبب   أجنبياً صدرت يف حقهم مـذكرة توقيـف          ١٩، أُلقي القبض على     ٢٠١٠ ديسمرب

وسبق أن منحـت    جوء  لالطاليب    من وكان أربعة منهم  . جرائم خطرية يف أوزبكستان   ارتكاهبم  
واعتبـاراً  . مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني للخمسة عشر الباقني مركز الالجئ          

، بدأ تنظيم املسائل املتصلة بطاليب اللجوء والالجئني خيـضع          ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ من
ـ  املفوضـية    الذي منحتـه  لقانون الالجئني اجلديد ومن مث ُسحب مركز الالجئ          . ن قبـل  م

وزارة الداخليـة اعتبـاراً   (واستعرضت جلنة خاصة يف إطار وزارة العمل والشؤون االجتماعية      
. صحاب الشكوى التسعة عشر   أل املمنوحمركز الالجئ   مسألة  ) ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ من

 مجيـع االجتماعـات     حضوروشارك خبري من املفوضية يف جنيف يف الفحص وكان بإمكانه           
ورفضت . واستعرضت اللجنة أيضاً املواد اليت قدمتها أوزبكستان      . الوثائقيع  االطالع على مج  و

ويف . من مجيع أصحاب الشكوى التسعة عـشر       الالجئاللجنة طلبات اللجوء وسحبت مركز      
  يف ٢، استعرضت احملكمة احملليـة رقـم        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٩  إىل ١٠الفترة من   

. لطلبات اللجوء  قرار اللجنة الرافض     أيدتاب الشكوى و  أملايت طلبات أصح   أمالينسك مبقاطعة 
، رفضت حمكمـة مدينـة أملـايت        ٢٠١١مارس  / آذار ٢٩فرباير إىل   / شباط ٢الفترة من    ويف

املقدمـة مـن    طعـون   حمكمة الـنقض ال   ورفضت  . أصحاب الشكوى االستئناف املقدم من    
رفـع أصـحاب    و.  وأصبح قـرار اللجنـة هنائيـاً       ) ه(وعشرين من أصحاب الشكوى    مثانية

 من قانون اإلجراءات اجلنائية ضد قرار املـدعي         ١-٥٣١دعاوى مبوجب املادة     أيضاً الشكوى
، رفـضت حمكمـة أملالينـسك       ٢٠١١مارس  / آذار ١٥ويف  . العام تسليمهم إىل أوزبكستان   

  . تسليمهم هنائياًبورفضت حمكمة مدينة أملايت أيضاً طعنهم وأصبح قرار املدعي العام . شكواهم
__________ 

 .١١، الفقرة CCPR/C/UZB/CO/3  )د (
ليس من  ( من أصحاب الشكوى     ١٩ليس واضحاً من مالحظات الدولة الطرف ما إذا كانت تتناول فقط              )ه(

 من أصحاب الشكوى، ويف هذه احلالة ليس واضحاً مـا حـدث             ٢٨أو إذا كانت تتناول     ) الواضح أيهم 
 .وى املتبقيلصاحب الشك
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حقوق السامية لشؤون الالجئني ومفوضية     وتدعي الدولة الطرف أن ممثالً للمفوضية         ٢-٤
ومل ُتقدم إىل اللجنة أي شـكوى       . اإلنسان يف الدولة الطرف قام برصد اإلجراءات القضائية       

وكانت اإلجراءات شفافة ونزيهة واتبعت القواعد الدولية، مبا فيها اتفاقية          . بشأن اإلجراءات 
للحصول علـى   وفُحصت طلبات أصحاب الشكوى     . ة بوضع الالجئني   اخلاص ١٩٥١عام  

، حملاكممركز الالجئ عمالً بقانون الالجئني وقدم أصحاب الشكوى القرار السليب إىل مجيع ا            
وكان التمثيل القانوين ألصحاب الـشكوى      .  واالستئناف والنقض  حماكم الدرجة األوىل  أي  
للجنة املعنية بالالجئني إىل كون أصحاب الشكوى       واستند قرار ا  .  أمام مجيع اهليئات   كفوالًم

أضرار هامة لألمـن يف بلـدان        سيشكلون خطراً على الدولة الطرف وميكن أن يتسببوا يف        
من اتفاقية  ) ج)(واو(١مركز الالجئ عمالً باملادة     على   أصحاب الشكوى    حيصلومل  . أخرى
 على ذلك أن أوزبكستان     وتدعي الدولة الطرف عالوة   .  اخلاصة بوضع الالجئني   ١٩٥١عام  

طرف يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،            
واتفاقية مناهضة التعذيب، ومن مث فإن التحقيق اجلنائي بشأن أصحاب الشكوى سـُيجرى             

  .وفقاً للقانون الوطين ألوزبكستان والتزاماهتا الدولية
 وتعهدت السلطات األوزبكيـة  .فاقية مينسك ات الشكوى عمالً ب   ُسلّم أصحاب قد  و  ٣-٤

إنـسانية    يتعرضوا ألي تعذيب أو معاملة قاسية أو ال        هنم لن باحترام حقوقهم وحرياهتم، وبأ   
لجنـة ال يـستند إىل      اللذلك، تدعي الدولة الطرف أن البالغ املعروض علـى          و. مهينة أو

  .موضوعية أسس

على مالحظات الدولـة الطـرف بـشأن األسـس          ات أصحاب الشكوى    تعليقموجز      
 املوضوعية

 أوالً، أن الدولـة     ،حمامية أصحاب الشكوى  الحظت  ،  ٢٠١١أغسطس  / آب ٥يف    ١-٥
رأيها القائل  كررت أيضاً   و. ٢٩ من أصحاب الشكوى فقط من أصل        ١٩الطرف تشري إىل    

وها غـري  بأن سبل االنتصاف املتاحة ألصحاب الشكوى يف سياق طلبات اللجوء اليت قـدم        
 أن طلبات اللجوء اليت قدمها أصحاب الشكوى ُرفضت، وفقاً للدولـة            توالحظ. ) و(فعالة

مـنح مركـز    اليت تنص على أنه ال جيوز        من قانون الالجئني     ١٢املادة  الطرف، على أساس    
سـبقت هلـم    أسباب جدية لالعتقاد بأن األفراد املعنيني يـشاركون أو           وجود الالجئ عند 

__________ 

ية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان فيما يتعلق       م من املالحظات اخلتا   ١٩تشري احملامية إىل الفقرة     يف هذا السياق،      )و(
 الحظ مـع القلـق  اليت ت (CCPR/C/KAZ/CO/1) ٢٠١١يوليه /بفحص التقرير األويل لكازاخستان يف متوز   

يـضمن احلقـوق احملميـة       الفـإن تطبيقهـا      سن تشريعات جديدة بشأن الالجئني،    من  رغم  على ال  أنه
، ال يتمتعون بأي محاية مبوجب مبدأ عـدم          [...]العهد، وأن األفراد، وخباصة مواطنو أوزبكستان      مبوجب

 /وتشري احملامية أيضاً إىل تقرير قدمته عدة منظمات غري حكوميـة مـن كازاخـستان يف حزيـران                 . الرد
شري صراحة إىل حالة أصـحاب الـشكوى يف هـذه القـضية              تعرب فيه عن شواغل مماثلة وت      ٢٠١١ يونيه

 املشترك الذي قدمته املنظمات غري احلكومية يف كازاخستان إىل اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،               التقرير(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/Almaty_report_HRC102.pdf.( 
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ساس أنـه   على أ لالنتقاد  ذا احلكم   عرض ه تقد  و. ة منظمات دينية حمظورة    يف أنشط  ةشاركامل
  . ) ز(للقانون الدويل لالجئنيخمالف 

باحلبس االنفرادي بعد ترحيلـهم إىل      أصحاب الشكوى   إىل احتجاز   احملامية  تشري  و  ٢-٥
دون  ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٩يف  وتشري أيضاً إىل تسليم أصحاب الشكوى       . أوزبكستان

ـ ع العلـم    ، م ؤقتةاملماية  احلتدابري  املتعلق ب لب اللجنة   طاعتبار ل  أن أصـحاب الـشكوى     ب
" ضمانات دبلوماسية غري موثوقـة    "عرضون خلطر التعذيب عند عودهتم، واعتماداً على        تسي

 فرداً؛ وتطلب ٢٨وتالحظ احملامية أن الدولة الطرف اعترفت رمسياً بنقل        . قدمتها أوزبكستان 
  .لفرد املتبقي ووضعه القانوينإيضاحات بشأن مكان وجود ا

 الـيت   أن طرد أصحاب الشكوى مت على أساس اتفاقية مينـسك         إىل  احملامية  شري  وت  ٣-٥
عدم الرد الناجم عن انضمام الدولة الطرف إىل اتفاقية مناهضة التعذيب،           بتزام  اللإىل ا  تشري ال
 بعدم إعادة فرد مـا يف       أن تعفي الدولة الطرف من التزاماهتا     ال ميكن ألحكام هذه االتفاقية      و

  .ستقبلةدولة املالحالة وجود خطر التعذيب يف 
 بوجـود خطـر تعـرض       لمأن الدولة الطرف كانت على ع     أيضاً  احملامية  تؤكد  و  ٤-٥

دة تقارير صـدرت عـن      عإىل  احملامية  وتشري  . أصحاب الشكوى للتعذيب يف أوزبكستان    
بشأن استعمال التعـذيب     ) ح(نيةومنظمات غري حكومية دولية ووط     مؤسسات األمم املتحدة  

 يف طلبـات    قد حتدثوا بالتفصيل  أصحاب الشكوى   وكان  . أوزبكستان على نطاق واسع يف   
يف أوزبكستان؛ وأشار عدد منهم     تعرض له كل منهم     الذي  اليت قدموها عن التعذيب     اللجوء  

ون ومجيع أصحاب الـشكوى متـهم     . أيضاً إىل حاالت التعذيب اليت عانوا منها يف املاضي        
جبرائم خطرية يف أوزبكستان، مثل االنتماء إىل حركة دينية حمظورة، وهم بـذلك ينتمـون               

وباإلضافة إىل ذلك، سـبق أن منحـت        . مجيعاً إىل جمموعة معرضة باستمرار لسوء املعاملة      
املفوضية لنصف أصحاب الشكوى مركز الالجئ يف كازاخستان قبل دخـول تـشريعات             

   .اللجوء اجلديدة حيز النفاذ

__________ 

: ٢٠٠٩أكتـوبر   /حتـاد الـدويل حلقـوق اإلنـسان يف تـشرين األول           تشري احملامية إىل تقريـر أعـده اال         )ز(
وأخرياً، أوضحت  ". استغالل العمال املهاجرين، ورفض محاية طاليب اللجوء والالجئني       : قريغيزستان/كازاخستان"

 احملامية أن املنظمات غري احلكومية يف كازاخستان تنتقد دور املفوضية على أنه مشاركة يف حتديد مركز الالجـئ                 
 ،١١، الـصفحة    ٢٠١٠ احتاد املنظمات غري احلكومية ضد التعذيب يف كازاخستان، تقرير عام         (يف الدولة العضو    

(http://www.bureau.kz/news/download/175.pdf         وتالحظ أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أعربت عن
 .٢٠١١يوليه /شواغل مماثلة يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن كازاخستان يف متوز

 كازاخـستان بية الصادرة عـن جلنـة مناهـضة التعـذيب فيمـا يتعلـق               ماملالحظات اخلتا   إىل تشري احملامية   )ح(
CAT/C/UZB/CO/3ــات اخلتا ــسان، م، واملالحظ ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــن اللجن ــصادرة ع ــة ال  ي

CCPR/CO/83/UZB          وإىل تقرير أعده املقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب ،) A/HRC/13/39/Add.6( ،
فرنـسا، ومنظمـة     - وكذلك تقارير علنية تتعلق بأوزبكستان أعدهتا اجلماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب           

 .العفو الدولية، ومرصد حقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية يف أوزبكستان
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 فيما يتعلق بقضية الضمانات الدبلوماسية، أن اللجنة املعنيـة   ،وأخرياً، توضح احملامية    ٥-٥
طلبـت  ،  ٢٠١١يوليه  /حبقوق اإلنسان، يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة بكازاخستان يف متوز        

 أقصى درجات احلذر يف االعتماد علـى الـضمانات          أن تتوخى الدولة الطرف    إىل   حتديداً
 عند النظر يف إعادة املواطنني األجانب إىل بلدان حيتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب              الدبلوماسية

، ال توجد يف أوزبكستان آلية  قيد البحث ويف القضية .أو النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان    
، وليس مثة إمكانية للوصول إىل       يف أوزبكستان  متابعة مناسبة لرصد حالة أصحاب الشكوى     

  .أصحاب الشكوى هناك

  موجز املعلومات اإلضافية املقدمة من الدولة الطرف    
التأكيد على أن مجيع اإلجراءات     الطرف  الدولة  كررت  ،  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٣يف    ١-٦

 وأن   طلبات اللجوء اليت قدمها أصحاب الشكوى كانت قانونية        ملعاجلةة اهلجرة   اليت اتبعنها جلن  
ُزودت قـد  و.  ومؤيداً باألدلةقانونياًكان وى عدم منح اللجوء ألصحاب الشك    بقرار السلطات   
  . يةوزبكاألسلطات قدمة من الالتسليم املب الوثائق املتعلقةمجيع نسخ من جلنة اهلجرة ب

أصـحاب الـشكوى    طلبات اللجوء املقدمة مـن    فضقرارات ر مجيع  قد ُبحثت   و  ٢-٦
واختذت مجيع  . لى مستوى االستئناف  مبا يف ذلك ع   ،  وجرى تأكيدها من قبل إحدى احملاكم     

ـ وأُتيحت جلميع أصحاب الشكوى خدمات      .  وشفافة بطريقة نزيهة اإلجراءات   امني، يف  احمل
  . االستئنافيف مرحلةمجيع مراحل احملاكمة، مبا يف ذلك 

وتشدد الدولة الطرف على أن قرارات جلنـة اهلجـرة اسـتندت إىل معلومـات                 ٣-٦
ى يف كازاخستان يـشكل هتديـداً       ومتحقق منها مفادها أن وجود أصحاب الشكو       موثوقة

وتـنص  . دول أخرى يف  ألمن  ل ردهللدولة الطرف ومن شأنه أيضاً أن يسبب ضرراً ال ميكن           
 اخلاصة بوضع الالجئني على أن أحكام االتفاقيـة         ١٩٥١من اتفاقية عام    ) ج()واو(١املادة  

دة ألهداف   مضا الًارتكب أفعا "أسباب جدية لالعتقاد بأنه     تتوفر  تنطبق على أي شخص      ال
جيـوز   من قانون الالجئني يف كازاخـستان، ال         ١٢وعمالً باملادة   ". األمم املتحدة ومبادئها  

سبقت  أسباب جدية لالعتقاد بأن األفراد املعنيني يشاركون أو          وجود عند مركز الالجئ  منح
 وعلى هذا األساس، وبعد أن نظرت املفوضية.  يف أنشطة منظمات دينية حمظورة  ةشاركهلم امل 

 لعـدد مـن     أن أصدرهتا  اليت سبق    اللجوء شهادات    سحب يف املواد املتعلقة بامللف، قررت    
  .أصحاب الشكوى

  أن لدولـة الطـرف   كررت ا فيما خيص حالة أصحاب الشكوى يف أوزبكستان،        و  ٤-٦
فيها حملاكمات اجلنائية وأن اأوزبكستان طرف يف الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، 

دمت أوزبكـستان   قو. لقانون الوطين ويف ضوء االلتزامات الدولية ألوزبكستان      وفقاً ل جترى  
عدم تعرضهم  وألصحاب الشكوى   ضمانات فيما يتعلق باحترام احلقوق واحلريات األساسية        

  .غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأللتعذيب 
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  وى بشأن األسس املوضوعيةاملعلومات اإلضافية املقدمة من أصحاب الشك    
إضافية بشأن األسباب الـيت      معلومات   ةاحملاميقدمت  ،  ٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٩ يف  ١-٧

ـ أشـارت   و. يف كازاخستان دعت أصحاب الشكوى إىل التماس احلماية         إىل أهنـا    ةاحملامي
 بعـد يف كازاخستان أو أوزبكـستان      احملتجزين   االتصال بأصحاب الشكوى     من تتمكن مل

الطعون وااللتماسـات   اخلاصة هبم، و  طلبات اللجوء    ولذلك تستند املعلومات إىل      ،تسليمهم
أمام حماكم الدولـة الطـرف يف       املرفوعة  القانونية املقدمة من حماميهم يف الدعاوى القضائية        

 أصحاب الشكوى   ع مجيع وقّوقد  . كازاخستانيف   وأحكام احملاكم    ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي
  .هذا البالغ إطار  يفةللمحاميعلى توكيل رمسي 

  رجون عبد الصمتوف اتو    
يف  ألوزبكستان   ركة اإلسالمية إىل احل ، انضم صاحب الشكوى     ١٩٩٩مايو  / أيار يف  ٢-٧

يف و. للشرطة يف أوزبكـستان نفسه وبعد شهر واحد، هرب من املخيم وسلم    . طاجيكستان
 ، مت العفو  ٢٠٠٥فرباير  /يف شباط و. سنة ٢٠دة  حكم عليه بالسجن مل   ،  ٢٠٠٠أبريل  /نيسان
 من   كبري على التجسس على عدد   ته إىل السجن إذا مل يوافق       ، إال أن الشرطة هددته بإعاد     عنه

يف كازاخستان على شقيقه ، ألقي القبض ٢٠٠٥نوفمرب /يف تشرين الثاينو. املسجدباملسلمني 
ـ   ، و  إىل هذا البلد   للجوءاعلى الرغم من طلبه     إىل أوزبكستان   وأعيد قسراً    ك فرضت بعد ذل

 إىلالـشكوى   صاحب  ، وصل   ٢٠٠٥ديسمرب  /يف كانون األول  . األسرةالرقابة على مرتل    
 مركـز   ٢٠٠٧يوليه  / يف متوز  ته مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني      أملايت ومنح 

واعتدت عليه بالـضرب وطلبـت      صهره  ألقت الشرطة القبض على     ،  هوبعد رحيل . الالجئ
  .ليعود إىل أوزبكستانلبحث عنه والضغط عليه ا وشقيقه والدتهالسلطات األوزبكية من 

   أكربوف ولوهونفايز    
القـبض علـى    لقـومي  األمن ادائرةمن ألقى أفراد   ،  ٢٠٠٩ هيوني/ حزيران ١٨يف    ٣-٧

باهتامـه  وتعرض أثناء االحتجاز للضرب املربح ولضغوط نفسية والتهديد   . صاحب الشكوى 
مركز لألشخاص نقل إىل  وزارة الداخلية،   بحملية  ية  اتصال منظمة غري حكوم   بعد  و. باإلرهاب

ـ /حزيـران  ٢٤يف  و. ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٢ مث أطلق سراحه يف      شردينامل ، ٢٠٠٩ هيوني
ته مفوضية األمـم املتحـدة      منح حيث   للجوء يف كازاخستان  امن أوزبكستان وطلب    هرب  

  . مركز الالجئ السامية لشؤون الالجئني

  شودييف أكملجون    
ـ صاحب الشكوى، وهو من رعايـا       عمل    ٤-٧  يف أوزبكـستان مـن      ستان،طاجيك
ـ  بينما كان ي  ،  ٢٠٠٧يف عام   و. ٢٠٠٣ إىل عام    ٢٠٠٠ عام  اتـصاالً  ىعمل يف روسيا، تلق

منظمة الهتامه باالنتماء إىل    يف أوزبكستان   بالقبض عليه   بأنه صدر أمر    يبلغه  هاتفياً من شقيقة    
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/ متـوز  ٩ ويف. ولكن رفـض هـذا الطلـب      ا  روسيإىل  قدم طلباً للجوء    و. دينية متطرفة 
بتسليمه وهددت دوائر األمن     القبض   ي عليه  طاجيكستان، ألق  ، بعد عودته إىل   ٢٠٠٩ يوليه

وهرب ،   من إخالء سبيله   رشوةالوعن طريق   معارفه  من خالل   ومتكن محاه   . إىل أوزبكستان 
  .كازاخستانبعد ذلك إىل 

  سوهروب بازاروف    
أفراد من دائرة   واستجوبه  . بانتظام يف املسجد  الصالة  كان صاحب الشكوى يؤدي       ٥-٧

.  مرتله بانتظام  ونفتشوكان أفراد مسلحون ي   . إلقاء القبض عليه  وهددوه ب األمن القومي مراراً    
يف و. حيـث التقـى بـشخص يـدعى عمـر         حفل  صديق له إىل    ه  دعا ٢٠٠٩عام  ويف  
استجوبت الشرطة و.  بسبب عالقته مع عمر هصديقألقي القبض على    ،  ٢٠٠٩أغسطس  /آب

تـه مفوضـية األمـم     أوزبكستان ومنحترك، قبض عليهوخوفاً من ال . مقدم الشكوى أيضاً  
  .مركز الالجئ ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦ يف املتحدة السامية لشؤون الالجئني

  أمحد بولتاييف    
واسـعة   ة موج  يف صاحب الشكوى  على   ألقي القبض ،  ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢يف    ٦-٧

.  يف طـشقند   ١٩٩٩عـام   يف  نفجارات اليت وقعـت     ال بعد ا  للقبض على إسالميني  النطاق  
الـشرطة  ودس أفـراد    للضرب هبراوات    صاحب الشكوى لدى احتجازه بالشرطة       تعرضو

 ٢٦للضرب والتعذيب مدة    صاحب الشكوى   تعرض  و. له قضية   وااهلريوين يف مالبسه ولفق   
إىل مركز االحتجاز السابق     بعد ذلك    نقلو اعترافات كاذبة، على  على التوقيع   للموافقة   يوماً

، حكم عليـه    ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٥ويف  .  مرة أخرى  هتعذيبمت  طشقند حيث   يف  للمحاكمة  
  الدينية أو العرقية   الكراهيةإلرهاب والتحريض على العنصرية و    بتهمة ا  سنة   ٢٠بالسجن ملدة   
والقيام اً عاريعلى اجلري أكره يف السجن، و. النظام الدستوري وحيازة خمدراتوحماولة قلب 

أفراد تابعني لـدائرة    للضرب واالستجواب من قبل     بانتظام  تعرض  ، و  مرهقة رياضيةبتمارين  
، أطلق   احلرجة  الصحية تهبسبب حال و،  ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٧ويف  . األمن القومي 

 حيث كـان  ة احمللية لوزارة الداخليميثُل مرة كل أسبوعني لدى الدائرةأن  منه  سراحه وطلب   
كـبري  عدد  القبض على    بإلقاءبلغ  ، أُ ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٣ويف  . يتعرض بانتظام للضرب  

 مـن   ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين أن متكن يف    صاحب الشكوى إىل    واختبأ  . تهأسرفراد  من أ 
تـه مفوضـية    ومنح،  ، ذهب إىل أملايت   ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٧يف  و. املغادرة إىل قريغيزستان  

  .  مركز الالجئ٢٠٠٩أغسطس /آب يف دة السامية لشؤون الالجئنياألمم املتح

   بوتريوفهرتش    
 وهددتـه   يف املسجد اجلمعة بانتظام   صالة  كان صاحب الشكوى من الذين يؤدون         ٧-٧

ألقـت دائـرة األمـن    ، ٢٠١٠أبريل /يف نيسان و. إلقاء القبض عليه  بالسلطات احمللية مراراً    
وحكـم  . معهـم  صالة اجلمعة    أداءئه الذين اعتاد على      من أصدقا  ني اثن القومي القبض على  
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 فقـرر   حياتـه على  الشكوى  وخشي صاحب   .  سنة ٢٠ سنوات و  ٩ملدة  عليهما بالسجن   
 تـه ، وصل إىل كازاخستان، حيـث منح      ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٥يف  و.  أوزبكستان مغادرة

  . مركز الالجئمفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

  غوالموفمغيث الدين     
علـى   الذين اعتاد    ء مغيث الدين   القبض على ثالثة من أصدقا     ألقي،  ١٩٩٩ عام   يف  ٨-٧

تستهدف جديدة  محلة  يف  و،  ٢٠٠١ويف عام   . تفتيش لل  مرتله تعرضاملسجد و الصالة معهم ب  
واختبـأ  . املسجد، قامت الشرطة بتفتيش مرتله يف غيابه      األشخاص الذين يؤدون الصالة يف      

عن ل ئكتب املدعي العام وس  مب ياستدعخمبئه،  عندما خرج من    و. ذلكبعد  صاحب الشكوى   
حماكمة عدد كبري   مرة أخرى بعد     اختبأ   ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٥ عامويف الفترة من    . معارفه

منحته مفوضـية األمـم املتحـدة    ، غادر أوزبكستان و  ٢٠٠٧ يف أوائل عام  و. ئهأصدقامن  
  .ركز الالجئ م٢٠٠٧مارس /آذار يف السامية لشؤون الالجئني

   هولوبويفرتكش    
أصدقاء صاحب الشكوى   ألقي القبض على بعض     ،  ١٩٩٩نوفمرب  /تشرين الثاين يف    ٩-٧

يف كانون  و.  إىل اإلطاحة بالنظام الدستوري    ه يدعو وثائق تزعم أن  على  توقيع  الوأجربوا على   
 /يف شـباط  و. وأجرب على التوقيع على اعتـراف     ألقي القبض عليه    ،  ١٩٩٩ديسمرب  /األول
اإلطاحة بالنظـام  لته سنة حملاو الونصف  سنوات  ، حكم عليه بالسجن ملدة ستة       ٢٠٠٠ فرباير

كـانون   ١٤يف  و.  على حنو خمالف للقانون    أسلحة وذخائر ومتفجرات  ته  الدستوري وحياز 
 القبض على العديد مـن      ألقي،  ٢٠٠٩أغسطس  /يف آب و . عنه العفومت  ،  ٢٠٠٤يناير  /الثاين

 كـانون   ١١ويف  . ، هرب إىل قريغيزسـتان    ٢٠٠٩أكتوبر  /ألولتشرين ا  ٩يف  و. أصدقائه
يف طلباً للجـوء مبوجـب قـانون الالجـئني          قدم   أملايت، و  إىل، وصل   ٢٠١٠ يناير/الثاين

  .٢٠١٠ كازاخستان لعام

  أكرب جلوهلونوف  سيد    
الذي املسجد  أغلق  الدين و كبار رجال   د من   يعدال، ألقي القبض على     ١٩٩٥عام  يف    ١٠-٧

الـذهاب إىل   صاحب الشكوى   قرر  نتيجة لذلك،    و .ب الشكوى على الصالة فيه    اعتاد صاح 
مرة واحدة  أوزبكستان  كان يزور   و. ماماًإيف روسيا، استأنف دراسته الدينية وأصبح       و. روسيا

وبأن املعلم كشف نتيجـة     السابق  علمه  مه مت القبض على     أنببلغ  ، أُ ٢٠٠١ويف عام   . كل سنة 
عن امسه، وأن دائرة األمن القومي حضرت مـراراً         ه، مبا يف ذلك     أمساء مجيع طالب  للتعذيب عن   

، ٢٠٠٤ ويف عام . عاد صاحب الشكوى فوراً إىل روسيا     و.  مكانه  لسؤال والديه عن   إىل مرتله 
اء يف  قائمـة الـسود   مـدرج بال  ه بأنـه    تأبلغته دائرة األمن االحتادي لالحتاد الروسي و      استدع
  مبغادرة روسيا  ته ونصح هديد تصريح عمل  د ذلك جت  رفضت السلطات الروسية بع    و .ستانأوزبك
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ـ          و. ترحيله إىل أوزبكستان  منعاً من     هانتقل إىل قريغيزستان مث إىل كازاخـستان حيـث منحت
  . مركز الالجئ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٦ يف مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

  ديلبك كارميوف    
بدأ يف  و. سانت بطرسبورغ ع يف مدينة    صانامليف أحد   كان صاحب الشكوى يعمل       ١١-٧

ئه  عمه والعديد من أصدقا    ه مت القبض على   أنبته والدته   بلغ، أ ٢٠٠٩يف عام   و. دراسة اإلسالم 
أيضاً بأن دائرة األمن القـومي       بلغتهأو.  دينية متطرفة  مجاعةاالنتماء إىل   ووجهت إليهم هتمة    

أُبلـغ  و. سانت بطرسبورغ يف  ه  ، حتت الضغط، عنوان   حضرت إىل مرتل والديه وأهنا أعطتهم     
منظمة دينيـة   بتهمة االنتماء إىل    تبحث عنه   ستان  وزبكيف أ سلطات  الأن  بصاحب الشكوى   

 ٢٥ إىل ١٠ومن . كازاخستانإىل ، التمس اللجوء ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٦يف و. متطرفة
ة للـضغط  يف حماولحتجزت دائرة األمن القومي يف أوزبكستان والده      ، ا ٢٠١٠أبريل  /نيسان

  .أوزبكستانيه لكي يعود إىل عل

  أبرور كاسيموف     
مـن    شخصاً ٥٥على  ألقت دائرة األمن القومي القبض      ،  ٢٠٠٧يونيه  /حزيرانيف    ١٢-٧

الشهادة ضـده يف إحـدى      على  ته  أجربيف كوكاند و  حد أصدقاء صاحب الشكوى     بينهم أ 
غيابه، مت تفتيش وأثناء  .، فر صاحب الشكوى إىل روسيا٢٠٠٧يوليه /متوز ١٠ويف . القضايا

وفضال عن ذلك، كانت زوجته وأقاربه يستجوبون بانتظام من قبل          . أوراقهمرتله ومصادرة   
إىل كازاخـستان،   صاحب الشكوى   ، وصل   ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان و. دائرة األمن القومي  

  . إىل هذا البلدطلب اللجوءو

  أوليمجون خولتوراييف    
يف و. ٢٠٠٤اللغـة العربيـة منـذ عـام         بن  يدرس القرآ كان صاحب الشكوى      ١٣-٧
تشرين  ٢٣يف  . هعن امس هذا الصديق    وكشف   أحد أصدقائه ، ألقي القبض على     ٢٠٠٨ عام
 صديق آخر عاد إىل أوزبكـستان     إدانة  بعد  و. الشكوىصاحب   أ، اختب ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  .من اململكة املتحدة، قرر صاحب الشكوى التماس اللجوء يف كازاخستان

  ري خوشيموفأليش    
دس بعـد     صاحب الشكوى  علىألقي القبض   ،  ١٩٩٨ يناير/ كانون األول  ٢٧يف    ١٤-٧

يف االحتجاز الـسابق للمحاكمـة،     . وجهت إليه هتمة حيازة املخدرات    و ،خمدرات يف جيبه  
استجوابه بشأن إمام كان يعرفه، وقام بعض السجناء املزعومني الذين كانوا يـشاركونه              مت
اإلطاحـة  يف قضية تتعلق مبحاولـة      مام  إلا حلمله على الشهادة ضد هذا        بتهديده زنزانته يف

 /يف حزيـران  و. ، أطلـق سـراحه    ٢٠٠١يناير  /كانون الثاين  ٢٦يف  و. بالنظام الدستوري 
. بالسجن ملدة ست سنوات   عن مكانه وحكم عليه بعد ذلك       أحد أقاربه   ُسئل  ،  ٢٠٠٩ يونيه



A/67/44 

GE.12-44490 686 

حـضرت  يف غيابه،   و.  كازاخستان ، هرب صاحب الشكوى إىل    ٢٠٠٩سبتمرب   /يف أيلول و
 العمر وأخيه    سنة من  ١٧ألقي القبض على ابنه البالغ      و. همكانت عن   لأالشرطة إىل مرتله وس   

  . سنة١٥بالسجن ملدة ، وحكم على ابنه وابن أخيه

  سارفار خوراموف     
بعـد  و. اًدينيونظم مبناسبة زواجه حفالً     الشكوى إىل أسرة مسلمة     ينتمي صاحب     ١٥-٧

حضر أفراد  ،  )لسيد خولتوراييف، انظر أعاله   انفس صديق    (أحد أصدقائه  القبض على    إلقاء
مفوضية األمـم املتحـدة      همنحتوقد  . من دائرة األمن القومي إىل مرتل والديه لالستجواب       

  . مركز الالجئ يف كازاخستان ٢٠١٠فرباير /يف شباط السامية لشؤون الالجئني

  شيف تأويبيك كولدا    
، ٢٠١٠أبريل  /يف نيسان و. مسجد حملي ب الشكوى يتردد بانتظام على      كان صاح   ١٦-٧

 ٢٠وسـنوات   ٩ حكم عليهما بعد ذلك بالسجن ملدة    اثنني من أصدقائه و   ألقي القبض على    
ومنحته مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون       على حياته، غادر أوزبكستان     وخوفاً  . سنة

أحـد  شقيقيه و ه مت القبض على     أنعلم  و. جئمركز الال  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٨يف   الالجئني
  .ربحاملضرب  وسئلوا عن مكان وجوده، واعُتدي عليهم بالأثناء غيابهأصدقائه املقربني 

  وبيلجون كوربانوفك    
  يف ١٩٩٩عـام   يف   التفجريات اليت وقعـت      عدحب الشكوى ب  بدأت مضايقة صا    ١٧-٧

ويف . الـشرطة يف حقيبتـه    تها  دس ممنوعةتوزيع منشورات   هتم ب ، أ ٢٠٠١يف عام   و. طشقند
ة سالح بطريقة غري شرعية، يف حني أن الـشرطة  حيازألقي عليه القبض بتهمة   ،  ٢٠٠٤ عام

ملدة سـبعة أيـام   ته الشرطة ، احتجز٢٠٠٩يف عام و. هي اليت أخفت هذا السالح يف مرتله      
 طلـب ،  ٢٠١٠فربايـر   / شباط ٢٦يف  و .ضرب املربح اعتدت عليه بال  وبصورة غري قانونية    

  .  كازاخستانإىلاللجوء 

  باهتيور نوريالييف  وحبر الدين نوريالييف    
ة شعائرهم بسبب ممارسألقي القبض على عدد كبري من أفراد أسرة صاحيب الشكوى   ١٨-٧

 مخسة أشهر وأجرب على التوقيـع علـى اعترافـات   ملدة  شقيقهما للتعذيب   وتعرض  . الدينية
 يضاً للتعذيب وأجربوا على التوقيع على اعترافات      أأبناء أعمامهما   أربعة من   وتعرض  . كاذبة

إىل هربـا   من التعـرض لـنفس املعاملـة،        وخوفاً  . تفيد بأهنم ينتمون إىل منظمات متطرفة     
 يف تـشرين    ا مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني       همتنح حيث م  كازاخستان

  .  مركز الالجئ٢٠٠٩ نوفمرب/أكتوبر وتشرين الثاين/األول
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  ولوغبيك أوستونوفأ    
واستـضاف  اً لشعائر ديانته    ممارس صاحب الشكوى مسلماً     ، أصبح ١٩٩٩ام  يف ع   ١٩-٧

، بعد التفجريات اليت وقعـت      ٢٠٠٤مارس  /يف آذار و. إلسالم يف مرتله  بشأن ا مناقشة  حلقة  
 ١٦األشخاص الذين حضروا حلقة املناقشة بالسجن ملـدة         ثالثة من   حكم على   يف طشقند،   

تعرضت زوجته بانتظام لالسـتجواب     و،  صاحب الشكوى حتت املراقبة   ع  ووض.  سنة ١٨و
خوفاً على سالمته، ذهب إىل روسـيا       و. والتعذيب على أيدي أفراد من دائرة األمن القومي       

شقيقه كان باحلبس االنفرادي   بلغ بأن   أُو. ٢٠٠٨أكتوبر  /إىل كازاخستان يف تشرين األول     مث
 سـبيل   ىخلي س هأن، كما أبلغ ب   للتعذيبهذه املدة     خالل مدة ثالثة أشهر وأنه كان يتعرض     

منحته مفوضية األمـم    ،  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٣ويف  .  إىل أوزبكستان  عادذا  شقيقه إ 
  . مركز الالجئ يف كازاخستاناملتحدة السامية لشؤون الالجئني

  إيزوبك بارداييف    
تـزوج يف   وسـالم   بدأ صاحب الشكوى يف االلتزام بـشعائر اإل       ،  ٢٠٠٦عام  يف    ٢٠-٧
. تطـرفني احملـتملني   بوصفه من امل  حتت املراقبة    لذلك وضع    وتبعاً ، دينياً  زواجاً ٢٠٠٩ عام
املـسجد  الذين يترددون على    من أصدقائه   ألقي القبض على اثنني     ،  ٢٠١٠أبريل  /نيسان يفو

ته مفوضية األمم   منحوغادر صاحب الشكوى كازاخستان،     الذي اعتاد على الذهاب إليه، و     
  . مركز الالجئ يف كازاخستان٢٠١٠مايو / يف أيارتحدة السامية لشؤون الالجئنيامل

  أويبيك بوالتوف     
 ممن كانوا حيضرون   أصدقاء صاحب الشكوى  ، ألقي القبض على بعض      ٢٠٠٩يف عام     ٢١-٧

 /يف نيـسان  و. صـاحب الـشكوى حتـت املراقبـة       معه يف املسجد ووضع مرتل وحانوت       
حلبس االنفرادي ملـدة    له ووضع هذا الصديق با    صديق محيم   ى  ألقي القبض عل  ،  ٢٠١٠ أبريل

  .كازاخستانذهب إىل االعتقاالت، نتيجة هلذه بالقلق ولشعوره . ومت تعذيبه بشدةمخسة أشهر 

  أوكتام رمحاتوف    
يف و. شهر لدراسـة القـرآن    الأصدقائه مرتني يف    كان صاحب الشكوى جيتمع مع        ٢٢-٧
إلقاء ، بعد   ٢٠٠٩ويف عام   .  هبم احملتملني  قائمة املشتبه يف  مدرج  بلغ بأن امسه    ، أُ ٢٠٠٨ عام

ذهابه إىل  بعد  و. عدة مرات اتصلت به دائرة األمن القومي      ،  ئهصدقاأالقبض على العديد من     
  .الشرطة تبحث عنهأبلغه والداه بأن ، ٢٠١٠أبريل /نيسان ٥كازاخستان يف 

  أوتابيك شاريبوف    
الركل واالعتداء عليه ب  صاحب الشكوى   ستجواب  مت ا ،  ٢٠٠٠ هيوني/ حزيران ٧يف    ٢٣-٧

 .ولكنه رفض االعتراف  االعتراف بأنه ينتمي إىل مجاعة دينية متطرفة،        ات حلمله على    واللكم
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 التوقيـع علـى اعتـراف،     منه  لب  وطُتعذيبه بشدة   يوماً  عشرين  مدى  وبعد ذلك، مت على     
حكم عليـه   ،  ٢٠٠٠مرب  ديس/كانون األول  ١١يف  و .واستجاب يف هناية األمر هلذا الطلب     

 للتعذيب بشكل   هرضتع، بعد   ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين  ١٥ويف  . بالسجن ملدة تسع سنوات   
 سـانت   إىل، ذهب   ٢٠٠٧يف عام   و.  عفو عام  مستفيدا من ، أطلق سراحه     السجن منتظم يف 

 /يف شـباط و. ٢٠٠٧ديـسمرب  /اد إىل أوزبكستان يف كـانون األول للعمل مث عبطرسربغ  
 ٢١ويف  . من زمالئه بعد عودهتم إىل أوزبكستان     ألقي القبض على عدد كبري       ،٢٠٠٨ فرباير
  .، وصل إىل كازاخستان٢٠٠٩ أغسطس/آب

  تورسونبوي سليمانوف    
يف ،  ٢٠٠٤مـارس   /آذار ٢٩يف  و. ستانطاجيكمن رعايا   الشكوى مسلم   صاحب    ٢٤-٧

ذلـك  وبعد  . الثةالثأصهاره   طشقند، ألقي القبض على      الذي وقعت فيه التفجريات يف    اليوم  
ـ متكنت زوجته مـن حتـذير  و.  الشرطة إىل مرتلهأفراد من ١٢حضر أربعة أيام،  ب ر إىل ه فف

القـبض عليـه واهتمتـه      ستان  طاجيكيف  سلطات  ألقت ال بعد بضعة أيام،    و. طاجيكستان
. تـهريب أسـلحة ناريـة     بمارس يف طشقند و   /يف التفجريات اليت وقعت يف آذار     الشتراك  با
 /يف أيلـول و. رشـوة كـبرية   مث أخلي سبيله بعـد دفـع   دة ثالثة أيامتعرض للتعذيب مل و

ووصف بأنه زعـيم    . بينهم صاحب الشكوى  من   متهماً   ٣٣، بدأت حماكمة    ٢٠٠٤ سبتمرب
أمراً دوليـاً   السلطات األوزبكية   أصدرت   طشقند و   يف تفجرياتالاملنظمة املتطرفة اليت نفذت     

ازاخستان بعـد أن  إىل كالشكوى احب ص، وصل ٢٠٠٩مارس  /آذار ٦ويف  . بالقبض عليه 
  .غيزستانريعاش يف اخلفاء يف طاجيكستان وق

  سراج الدين طاليبوف    
، ذهـب   ٢٠٠٧يف عام   و.  بانتظام يف املسجد   الصالةيؤدي  الشكوى  كان صاحب     ٢٥-٧

أنـه  ببأن مرتله حتـت املراقبـة و       وزبكستانألإحدى زياراته   أبلغ أثناء   إىل روسيا للعمل، و   
 إىل  بعـدم العـودة   عائلته  طلبت منه   ،  ٢٠١٠يف عام   و.  العديد من أصدقائه   ىالقبض عل  مت

  .ذلك إىل كازاخستان وطلب اللجوءذهب على إثر و. ألنه سيقبض عليهأوزبكستان 

   عبد العظيم حجة يعقوبوف    
ووجد مقتوالً  املراقبة حتت صاحب الشكوى الءزموضعت دائرة األمن القومي أحد     ٢٦-٧

بـدائرة  ل يف أسرته    ارجمجيع ال ، مت استدعاء صاحب الشكوى و     ٢٠٠٩م  يف عا و. بعد ذلك 
.  كازاخستانإىل الشكوى صاحب، وصل ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢٨يف و. األمن القومي

أنه  وب على التوايل سنوات   ٩ سنة و  ١٧ شقيقته وابن أخيه بالسجن ملدة       ه حكم على  أنببلغ  وأُ
 ُيّدعى أن محاه هو الذي أسسها، وقتلت الشرطة محاه          ةتهم باالنتماء إىل مجاعة دينية متطرف     م

  .بعد ذلك
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  معروف يولدوتشيف    
، ٢٠١٠أبريل  /يف نيسان و. املسجدالتردد على   بدأ صاحب الشكوى    ،  ٢٠٠٩يف عام     ٢٧-٧

مـن  وفر   .هوتعذيبمعرض للقبض عليه    أنه  بصديق آخر   أبلغه  ألقي القبض على أحد أصدقائه و     
  . ٢٠١٠أبريل /نيسان ٥ستان يوم أوزبكستان ووصل إىل كازاخ

 عمروف فايز الدينوتفيد احملامية بأهنا ليس لديها معلومات بشأن رافشان توراييف و           ٢٨-٧
  .ألهنا مل تتمكن من االتصال هبما لوجودمها باالحتجاز منذ تسليمهما

  مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    
تسليم إضافية بشأن   ولة الطرف مالحظات    الد، قدمت   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣٠يف    ١-٨

يونيـه إىل كـانون     /حزيـران أفادت بأنه مت يف الفتـرة مـن         و. ٢٩ لأصحاب الشكوى ا  
كـانوا مطلـوبني   أوزبكستان حيـث   أصحاب الشكوى إىل     تسليم   ٢٠١٠ديسمرب  /األول

مات غريها من املنظ   و  وانفصالية وأصولية  ةمتطرفودينية  منظمات  اإلرهاب، وإنشاء   الهتامهم ب 
واختذ قرار  .  وجرائم أخرى  ، والعضوية يف منظمات إجرامية    ،القتل والعضوية فيها، و   احملظورة

تسليمهم وفقاً ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وأيضاً مع مراعـاة             
  .وضمان األمن العام يف إقليم الدولة الطرف إليهم ملنعهم من الفرار خطورة التهم املوجهة

ليم التـس مبـشروعية قـرار     فيما يتعلق   الدولة الطرف إىل رسائلها السابقة      وحتيل    ٢-٨
ـ تهم و معاملأصحاب الشكوى بشأن قيام سلطات الدولة الطرف بسوء         وادعاءات   . همتعذيب

املـدعي العـام يف     أهنا حصلت على ضمانات خطية مـن مكتـب          الدولة الطرف   وتكرر  
وى ستكون مكفولة بعد التسليم وبأهنم لن        بأن حقوق وحريات أصحاب الشك     أوزبكستان

منظمات ستان أيضاً أهنا ستوفر لل    سلطات أوزبك وأكدت  . للتعذيب أو سوء املعاملة   يتعرضوا  
 وعدد مـن املنظمـات      ،منظمة الصحة العاملية  ، و لصليب األمحر  ل الدولية مثل اللجنة الدولية   

رصد مرافق ن قيود من أجل    التصال بأصحاب الشكوى بدو   اإمكانية  الدولية حلقوق اإلنسان    
  .هماالحتجاز وإجراء مقابالت مع

اليت اختذهتا الـسلطات خبـصوص   قرارات ال  نظرا ألنالدولة الطرف أنه وأوضحت    ٣-٨
 ووضعهم كالجئني أصبحت هنائيـة،      تسليمالشكوى بشأن ال  أصحاب  الطلبات املقدمة من    

كن باإلمكان أيضاً إطـالق     يعد استمرار احتجازهم يقوم على أساس قانوين، ولكن مل ي          مل
  . العام يف كازاخستان العامة واألمنلحةهتديداً للمصسراحهم ألهنم كانوا يشكلون 

العهـد الـدويل اخلـاص    وتذكّر الدولة الطرف بأن أوزبكستان طرف يف كل من      ٤-٨
اإلجـراءات  روعيت يف مجيع    ولذلك،  . السياسية واتفاقية مناهضة التعذيب    املدنية و  باحلقوق

لتشريعات الوطنيـة   األحكام املنصوص عليها يف ا    أصحاب الشكوى    اليت اختذت مع     ائيةاجلن
تلقت الدولة الطرف معلومـات     اتفاقية مينسك،   بعمالً  و. وااللتزامات الدولية ألوزبكستان  

ضـدهم   الذين صـدرت     ٢٦ لاليت أجريت مع أصحاب الشكوى ا     التحقيقات اجلنائية   عن  
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أي منهم باإلعـدام    ومل حيكم على    .  فقط التسليمطلب    ا يف شار إليه اجلرائم امل أحكام على   
  .بالسجن مدى احلياة أو
 ملـدة   العمل اإلصـالحي  باتوف حكم عليه    محالدولة الطرف أن السيد ر    وتالحظ    ٥-٨

وأنه صدرت أحكام مماثلة، وهي أحكام غري احتجازية، على السيد بوالتوف            ثالث سنوات، 
السيد اليت رفعت على    لقضية اجلنائية   لطرف أيضاً أن ا   وتالحظ الدولة ا  . والسيد يولدوتشيف 

الـسجن   الصمتوف حكم عليـه ب     بدوأن السيد ع   ،عفوالانون   حفظت عمالً بق   جلوهلونوف
.  اإلطاحـة بالنظـام الدسـتوري      تهاولبتهمة حم  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٦يف   سنة ١٢ ملدة

ضـد  جلنائية اليت اختذت    ستحيطها علماً بنتائج مجيع اإلجراءات ا     وزبكستان  أ أن وأوضحت
والسلطات  هتاسفارأشارت أخرياً إىل أن اجتماعا عقد بني املسؤولني ب        و. أصحاب الشكوى 

ادعـاءاهتم املتعلقـة    واألوزبكستانية بشأن أوضاع االحتجاز املتعلقة بأصحاب الـشكوى         
  .شأنزيد من اإليضاحات يف هذا الاملقدم ت ساهنبالتعذيب وسوء املعاملة وأفادت بأ

  جلسة االستماع إىل الطرفني    
على طلب الدولة الطرف، عقدت اللجنـة جلـسة         ، وبناء   ٢٠١٢مايو  / أيار ٨يف    ١-٩

صـدر  الشكوى  أصحاب  وأوضحت الدولة الطرف أن قرار تسليم       . كال الطرفني لاستماع  
وفقـاً  الحتجاز األشـخاص املطلـوب تـسليمهم        املدة القصوى   أن  أوالً،  : أسبابة  لعد

أن أصحاب الشكوى اسـتوفوا     سنة واحدة و   هي   انون اإلجراءات اجلنائية   من ق  ٥٣٤ للمادة
يف مركز الالجئ   نحهم  ملأو   إلخالء سبيلهم    س قانوين اأسأنه مل يكن هناك     ثانياً،  و؛  هذه املدة 

أن أصحاب الـشكوى كـانوا      ثالثاً،  و؛   متعذرا هم إىل بلد ثالث   أن كان نقل  كازاخستان، و 
 إنشاء شبكة من املنظمـات      يف،  يف اخلارج الشركاء  دة من   الوارلمعلومات  لوفقاً  مشاركني،  

 اللجنة   يف قائمة  تان يف الدولة الطرف ومدرج    تان حمظور من بينها منظمتان  اإلرهابية الدولية،   
  .التابعة جمللس األمن واملعنية مبكافحة اإلرهاب

ـ     أن مفوضية   أيضاً  الدولة الطرف    والحظت  ٢-٩ ئني األمم املتحدة السامية لشؤون الالج
ألغت مركز الالجئ الذي منحته ألصحاب الشكوى بعد قيام خربائها بدراسة ملفاهتم ملـدة              

البلـدان  التطرف الديين مـن     باستمرار تسلل   الطرف أن تسمح    وال ميكن للدولة    . شهرين
اختذت قراراً واعياً بعدم االمتثال لطلب اللجنـة  بلدان وغريها من الآسيا إىل الواقعة يف وسط    

  .ومحاية مواطين البلدان األخرىمحاية مواطنيها من أجل اختاذ تدابري مؤقتة املتعلق ب
حالتهم أوزبكستان و وفيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية املتعلقة بأصحاب الشكوى يف           ٣-٩
يف أوزبكستان  ، أوضحت الدولة الطرف، وفقاً للمعلومات الواردة من املدعي العام           يةصحال

 من أصحاب الشكوى قد أدينوا يف التهم املوجهة إليهم          ٢٥أن   ،٢٠١٢مايو  /أيار ٥بتاريخ  
ثالثة منهم حكم عليهم بالعمل اإلصالحي ملدة ثالث سنوات         وصدرت عليهم أحكام؛ وأن     

تالحظ الدولة الطرف   و. استفاد أحدهم من العفو العام    و. كمةا بعد جلسة احمل   خلي سبيلهم وأ
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املعاملـة   وأ للتعذيب   ونب الشكوى سيتعرض  العتقاد بأن أصحا  يس هناك ما يدعو إىل ا     أنه ل 
يف أوزبكستان، تعترب أوضاع لسلطات وفقاً لو. القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أوزبكستان

وتالحظ الدولـة   .  للتعذيب يسوا عرضة لأهنم  مالئمة و االحتجاز املتعلقة بأصحاب الشكوى     
مـن  كـل عـام     اضيها  أر الجئ غري شرعي يدخلون      ١٠ ٠٠٠ما يقرب من    الطرف أن   

وتسلم أوزبكستان  الدولة الطرف مع    وتتعاون  .  منهم يعادون إليها   ٥ ٠٠٠ وأنأوزبكستان،  
وقامت مفوضية األمم املتحدة السامية منـذ       . جنائيةألسباب  يف السنة    فرداً   ٤٠ يف املتوسط 

  .بلدان ثالثة يف أوزبكياً ٢١٥وطني  بت٢٠٠٧ عام
أنـه ال جيـوز مبوجـب       الدولة الطرف   الحظت  ،  أسئلة أعضاء اللجنة  ورداً على     ٤-٩
بلد أحد إىل    ترحيل    من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٥٣٢ من قانون الالجئني واملادة      ١٨ ملادةا
. لتعـذيب كانت حياته أو حريته مهددة يف هذا البلد للخطر أو كان معرضاً فيه ل             لث إذا   اث

بأن حماضـر     وأفادت الحظاهتا اخلطية م الدولة الطرف يتعلق باحملاكمة العادلة، كررت      وفيما
، ومل يقدم أحد مـن     احملامني واملترمجني الشفويني يف اإلجراءات    اجللسات تدل على مشاركة     

 ممثلي املفوضية أو مكتب حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف         وأحماميهم  أصحاب الشكوى أو    
حظت الدولة الطرف   وفيما يتعلق باإلجراءات يف أوزبكستان، ال     . أية شكاوى يف هذا الشأن    

يدع أحـد    مل هاختيارهم وأن من  حمامني  ه مت الدفاع عن مجيع أصحاب الشكوى بواسطة         أن
  .لتعذيبل تعرضه

اليت يتعرض هلا أصـحاب الـشكوى،       أوزبكستان واملخاطر   وفيما يتعلق باحلالة يف       ٥-٩
حـصول  للاألوزبكية  تعمل مع نظرياهتا    السلطات الكازاخستانية   أن  الدولة الطرف   الحظت  

لمنظمات الدولية   والسماح ل   من أصحاب الشكوى للتعذيب    بعدم تعرض أي  على ضمانات   
الدولة الطرف حبقها يف إعادة النظر يف       حتتفظ  يف حالة عدم احترام هذه الضمانات،       . بزيارهتم

املنظمات غري احلكومية الدوليـة     على علم بتقارير    هنا  إ أيضاً   التوق. تعاوهنا مع أوزبكستان  
 وقـرارات  ، والتقارير املقدمة من املقررين اخلاصني لألمـم املتحـدة       ،قوق اإلنسان ية حب املعن

وضـاع  األتقارير أخرى تشري إىل حتسن      قالت إن هناك    و.  أوزبكستان  بشأن اجلمعية العامة 
بالسجن وبوف  عقيه حكم على السيد     نإأيضاً  قالت  و. قوق اإلنسان يف أوزبكستان   املتعلقة حب 

 سنة كمـا ذكـرت      ٣٠ سنة، وليس ملدة     ١٢بالسجن ملدة   ف  ييد بولتاي السو سنة ١٨ ملدة
  .وسائل اإلعالم

لجنـة  القائمة  مبعرفة ما إذا كانت أمساء أصحاب الشكوى مدرجة يف          فيما يتعلق   و  ٦-٩
اللـتني  كافحة اإلرهاب، الحظت الدولة الطرف أن املنظمتني        التابعة جمللس األمن واملعنية مب    

 عضو وال تضم   ٥ ٠٠٠وتضم إحدى هاتني املنظمتني حنو      . القائمةب تني مدرج أشارت إليهما 
  .القائمة أمساء مجيع هؤالء األعضاء
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وأهنـا  أصحاب الـشكوى  أهنا تراقب بانتظام حالة أيضاً الدولة الطرف وأوضحت    ٧-٩
  . إىل أوزبكستانمللتعذيب عند عودهتبأهنم مل يتعرضوا بلغت أُ
قـررت تـسليم    ولكنها  كافحة اإلرهاب   مل اًانونقلديها  الدولة الطرف أن    وأكدت    ٨-٩

واألمـن يف املنطقـة أو يف       قومي  لألمن ال ميثلونه  أصحاب الشكوى يف ضوء التهديد الذي       
  . أخرى بلدان
ـ الدولة الطرف   أفادت  ،   الشكوى أصحابوجود  يتعلق بأماكن   وفيما    ٩-٩ أن أربعـة   ب

  .ابق للمحاكمةاالحتجاز السيف يف السجن أو باقني والأخلي سبيلهم منهم 
وقالت حمامية أصحاب الشكوى إن الدولة الطرف مل توضح أسباب عدم امتثاهلـا               ١-١٠

، وأن عبء اإلثبـات     ) ط( من العهد  ٢٢تدابري احلماية املؤقتة وإن ذلك يشكل انتهاكاً للمادة         
  . ينتقل بالتايل إىل الدولة الطرف، وأنه ينبغي هلا أن تقدم مربرات لتسليم أصحاب الشكوى

أصـحاب الـشكوى    تـسليم   كانت لدى الدولة الطرف قبل       هنوتالحظ احملامية أ    ٢-١٠
وقدمت عدة منظمات غري    .  يف حالة عودهتم   للتعذيبعن احتمال تعرضهم    ة  ريمعلومات وف 

مقرر األمم املتحدة اخلـاص املعـين       و،  ) ي(منظمة رصد حقوق اإلنسان   حكومية دولية مثل    
 أوزبكـستان يف    بـشأن إلنسان يف مالحظاهتا اخلتاميـة      قوق ا  املعنية حب  لجنةالبالتعذيب، و 

 معلومـات   ) ك(ضد روسيا الصادرة  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     أحكام  ، و ٢٠١٠ عام
أن هناك  متاماً  من املعروف   و. موثقة توثيقاً جيداً لسجل أوزباكستان احلافل يف جمال التعذيب        

احملتجـزين  ين يف أوزبكستان وأن األفـراد       لتعذيب ضد احملتجز  اً ل ومنتظمنهجياً  ماً  استخدام
أصحاب  أن ةكرر احملاميتو.  للتعذيبيواجهون خماطر أعلىألسباب دينية أو بسبب اإلرهاب   

من  ٢٤٤املادة  إليهم اهتامات مبوجب    وجهت  املسلمني امللتزمني وأهنم    من  مجيعهم  الشكوى  
ـ   وختزين وتوزيع مواد حتتوي      نشر"(القانون اجلنائي األوزبكي      "ة متطرفـة  على أفكار ديني

أو غـري ذلـك مـن املنظمـات     انفصالية أو أصولية     ة أو تطرفاالنتماء إىل منظمة دينية م    "و
وكانـت  ). "حماولة اإلطاحة بالنظام الدسـتوري    "(من هذا القانون     ١٥٩واملادة  ) "ورةظاحمل

مـن األشـخاص املتـدينني      الف  اآلمثل  احلمالت احلكومية تستهدف أصحاب الشكوى      
بوصـفهم  لدولة  شعائر أدياهنم سلمياً خارج نطاق الرقابة الصارمة ل       ميارسون  الذين  خرين  اآل

العديد مـن أصـحاب   وكان  . "ظورة حم منظمات دينية يف  أعضاء  " و "املتطرفني الدينيني "من  
  . بلدهم منفراراللتعذيب قبل قيد االحتجاز واالشكوى 

__________ 

 . ٤-١٦، الفقرة ٢٠٠٧مايو / أيار١١، القرار املعتمد يف دار ضد النرويج، ٢٤٩/٢٠٠٤انظر البالغ رقم   )ط(
 .Human Rights Watch, “Nowhere to turn: torture and ill-treatment in Uzbekistan”, 2007  )ي(
 تـشرين   ٦ ،٣٠٣٥٢/٠٣، الطلـب رقـم      إمساعيلوف وآخرون ضد روسيا   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،       )ك(

 .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤، ١٥٣٠٣/٠٩، الطلب رقم وسلطانوف ضد روسيا؛ ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
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طعون اليت رفعوها أمام حمـاكم      قدموا يف ال  أن أصحاب الشكوى    احملامية  الحظ  تو  ٣-١٠
الدولة الطرف معلومات تفصيلية عن حالتهم وأكدوا أهنم سيتعرضون شخـصياً يف حالـة              

والـسوابق القـضائية    اتفاقية مناهضة التعـذيب،     عودهتم للتعذيب، وأشاروا باستمرار إىل      
ب يف  التعـذي غري احلكومية بـشأن     املنظمات  ، وتقارير   لمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   ل

تعرض هلا  سياليت  التعذيب  تقييم خماطر    مع ذلك ب   حماكم الدولة الطرف  ، ومل تقم    أوزبكستان
اجلماعـة  مثـل   كـثرية  وعالوة على ذلك، قدمت منظمات غري حكومية دولية . كل منهم 
ومنظمـة رصـد    فرنسا، ومنظمة العفو الدولية،      فرع   -ة للعمل على إلغاء التعذيب      املسيحي

لـسلطات  النـداءات إىل ا   يد من الرسائل و    العد ٢٠١١ و ٢٠١٠امي  حقوق اإلنسان بني ع   
أن الدولة الطرف   وتؤكد احملامية   . منعاً لتعرضهم خلطر التعذيب   سليمهم  لعدم ت الكازاخستانية  

  .أصحاب الشكوىكانت على علم باملخاطر اليت تواجه 
ل عنها وأنـه مـن      وتالحظ احملامية أن مبدأ عدم الرد من املبادئ اليت ال جيوز التناز             ٤-١٠

الحـظ   وت .ثنائية لتسليم اجملرمني  التفاقيات  املبادئ األساسية اليت ينبغي أن تسود يف مجيع اال        
أيضاً ن  وإلرهابيفا. تقييم خطر التعذيب  ئ و الالجه ال عالقة بني سحب مركز       أناحملامية أيضاً   

  . احلق يف عدم التعرض للتعذيبهلم 
 يـة رى احملام تأوزبكستان،  املزعومة املقدمة من    اسية  يتعلق بالضمانات الدبلوم  وفيما    ٥-١٠
للرصـد الالحـق     مستقلة وفعالة    ةليآالحظ أنه ال توجد أي      تو ال ميكن االعتماد عليها   أهنا  

أن مقرر األمم املتحـدة اخلـاص املعـين         احملامية أيضاً   تالحظ  و. ) ل(يف أوزبكستان للتسليم  
 دبلوماسـية الـضمانات ال  ن  أ تفقان يف الرأي  يبالتعذيب واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      

األفـراد إىل بلـد      بعدم إعـادة     ها من التزام  ةعفي الدول تال  ستان  حكومة أوزبك املقدمة من   
التابعة لألمم املتحدة يف    قوق اإلنسان   املعنية حب جنة  اللوأوصت  . يتعرضون فيه خلطر التعذيب   

أقصى درجة من احلـذر     "لدولة الطرف   امتارس  أن   ب كازاخستان املتعلقة ب  مالحظاهتا اخلتامية 
أن كازاخستان مل تقدم نسخة من  أيضاً  تالحظ  و". عند االعتماد على الضمانات الدبلوماسية    

ـ ت،  املزعومة ليات الرصد بآفيما يتعلق   و. للجنةإىل ا هذه الضمانات    واليـة  أن  ةالحظ احملامي
أي تقريـر عـن   ها من تقـدمي  نعوقواعد السرية املتعلقة هبا مت    اللجنة الدولية للصليب األمحر     

 ا تلقيه ة احملامي اعندما اتصلت هب  أيضاً  مة الصحة العاملية    ونفت منظ . األوضاع يف أوزبكستان  
فادت بأهنا ليس لديها    رصد حالة أصحاب الشكوى وأ    ية ل  تعليمات من السلطات األوزبك    ةأي

ـ أخرى معنية حبمنظمات دولية   "وال متلك   .  السجون احلق يف تفقد   احلـق يف  " سانقوق اإلن
  .) م(أماكن االحتجاز يف أوزبكستانتفقد أي مكان من 

__________ 

/  كـانون األول   ٢٠ ،١٢١٠٦/٠٩، الطلـب رقـم       ضد روسيا  إرغاتشيفاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،       )ل(
 .١١٤، الفقرة ٢٠١١ديسمرب 

كانت منظمة رصد حقوق اإلنسان املنظمة غري احلكومية الدولية األخرية العاملة يف أوزبكستان، وألغت احلكومـة     )م(
  .٢٠١١يونيه /كتبها يف حزيرانم
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مـن  أحـد   وحاولت احملامية االطالع على حالة أصحاب الشكوى ولكن مل يتمكن             ٦-١٠
 للمقاالت الـصحفية،  ووفقاً  . تهموجودهم ومعامل عن أماكن   تقدمي معلومات   من   أو   هتمزيار

 /الثـاين  أغـسطس وتـشرين   /آببـني   حكم على مخسة من أصحاب الشكوى يف الفترة         
بالسجن بولتاييف  أمحد  حكم على   فعلى سبيل املثال،    . طويلة بالسجن مدداً    ) ن(٢٠١١ نوفمرب
غطيـة  لعدم وجـود ت     هذه احملاكمات  نتائجال تعرف   وحوكم آخرون، ولكن    .  سنة ١٣ملدة  

صحاب الشكوى  ه مل تتح أل   أنإهنا تعتقد    ةاحملاميقالت  و. لمحاكماتمستقلة ل إعالمية أو مراقبة    
  .انتهك  قدحقهم يف حماكمة عادلة وأن حامني مستقلنيالفرصة لالستعانة مب

مل تتخذ تدابري فعالة ملنع أعمال التعـذيب يف         وترى احملامية أيضاً أن الدولة الطرف         ٧-١٠
كمـا أهنـا    .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٢، مما يشكل انتهاكاً للمادة      القضية قيد البحث  

 ٢٢تسليمهم، مما يشكل انتهاكاً للمادة      فعال ملنع   نتصاف  حاب الشكوى سبيل ا   وفر ألص ت مل
  .) س(من االتفاقية

وفيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب، تالحظ احملامية أن مكافحة اإلرهاب ينبغي أن تكون              ٨-١٠
 وأن التزام الدولة الطرف بعدم ترحيل األفـراد الـذين           ) ع(متسقة مع قانون حقوق اإلنسان    

وإذا كان أصحاب الشكوى يشكلون خطراً على أمن الدولة . للتعذيب التزام مطلقيتعرضون  
الطرف، كان من الواجب على السلطات أن توجه إليهم االهتام بارتكاب جرائم معينـة وأن   

  . حتاكمهم أمام حماكمها على ارتكاب هذه اجلرائم
ساسية واملبادئ التوجيهية   وفيما يتعلق بسبل االنتصاف، تشري احملامية إىل املبادئ األ          ٩-١٠

 وتطلب إىل اللجنة أن تأمر الدولة الطرف بـأن          ) ف(بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب للضحايا     
 من  ١٤ مع دفع تعويض هلم وإعادة تأهيلهم وفقاً للمادة          ) ص(تكفل العودة ألصحاب الشكوى   

دبلوماسية ونظامها  وينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر أيضاً يف نظامها للضمانات ال          . العهد
  .) ق(القضائي من أجل جتنب ارتكاب انتهاكات مماثلة يف املستقبل

__________ 

 Ozodlik, 18 August 2011, Ўзбекистонга экстрадиция қилинган қочқинлар устидан ҳукм ўқилди  )ن(

(in Uzbek) ; http://www.ozodlik.org/content/article/24301128.html; Radio Free Europe, 23 August 

2011, Uzbeks Extradited From Kazakhstan Stand Trial For Extremism (in English) 

http://www.rferl.org/content/extradited_uzbeks_tried_for_extremism/24305622.html; Radio Ozodlik, 

30 September 2011, Ўзбекистонга қайтарилган уч қочқинга ҳукм ўқилди (in Uzbek), 

http://www.ozodlik.org/content/article/24344491.html.  
 . ٨، الفقرة ٢٠١١مايو / أيار٣٠، القرار املعتمد يف سينغ ضد كندا، ٣١٩/٢٠٠٧انظر البالغ رقم   )س(
عـشرة  : تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلقوق األساسية يف سياق مكافحة اإلرهـاب              )ع(

 .١، املبدأ )A/HRC/16/51( جماالت للممارسات الفضلى يف مكافحة اإلرهاب
 .٦٠/١٤٧قرار اجلمعية العامة   )ف(
 .٢٠٠٧مايو / أيار١١، القرار املعتمد يف دار ضد النرويج، ٢٤٩/٢٠٠٤انظر البالغ رقم   )ص(
 .١٥، الفقرة ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٤، القرار املعتمد يف بويلي ضد كندا، ٣٢٧/٢٠٠٧انظر البالغ رقم   )ق(
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  املعلومات اإلضافية املقدمة من الدولة الطرف    
، وبناء على طلب اللجنة يف جلسة االسـتماع، قـدمت           ٢٠١٢مايو  / أيار ١١يف    ١-١١

الً عـن بعـض     ، فـض  يةالسلطات األوزبك املقدمة من   الطرف نسخاً من الضمانات     الدولة  
 ٦  الدولة الطرف طلبت يف     الوثائق أن  بني من هذه  ويت. ) ر(األحكام الصادرة من احملاكم احمللية    

 بعدم استناد االدعاءات املوجهة إىل أصحاب الشكوى البالغ         ضمانات ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
معاملـة   أو   تعـذيب  أو   ألي متييز عدم تعرضهم    و ،سياسيةأسباب  إىل   شخصاً   ٢٩عددهم  

 أثنـاء اإلجـراءات     مع حقها يف القيام يف أي وقت       ،إنسانية أو مهينة   قاسية أو ال  وبة  عق أو
. كفالة احلقوق املستحقة هلـم     من   ، عند االقتضاء،  للتحقق زيارة أصحاب الشكوى   ب اجلنائية

قدم ،  ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١٠ و ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ٢٠ و ١٢ و ١١ و ٧يف  و
وتؤكـد هـذه    .  ضمانات لكل واحد من أصحاب الـشكوى       تانيف أوزبكس املدعي العام   
السياسية واتفاقية  املدنية و اخلاص باحلقوق   الدويل   العهد    يف أن أوزبكستان طرف  الضمانات  

من  من القانون اجلنائي،     ١٧ و ١٦لمادتني  وفقاً ل  مناهضة التعذيب، وأن العدالة تأخذ جمراها،     
إنـسانية   ملعاملة ال  وأللتعذيب  أحد  ن يتعرض   أودون  مبدأ تكافؤ الفرص، دون متييز،      خالل  

سبب هتديداً للصحة  وت كرامة اإلنسانالقرارات اليت تتعارض مع أو  ومجيع األعمال   . مهينة أو
زيارة أصحاب  بسلطات كازاخستان    املدعي العام ل   أذنو. ة حمظورة  أو عقلي  ةجسديآالماً   أو

وأكدت .  اخلاصة هبم  ءات اجلنائية اإلجرابشأن  حلصول على معلومات    احملتجزين وا الشكوى  
أحكام اخلاصة بأصحاب الشكوى تتفق مع      اجلنائية  اإلجراءات  أن  أيضاً  السلطات األوزبكية   

  .الدولية أوزبكستان والتزامات قانون اإلجراءات اجلنائية األوزبكي
ـ باملدعي العام يف أوزبكستان الدولـة الطـرف   ، أبلغ ٢٠١٢مايو / أيار٥ويف    ٢-١١ ه أن

اتوف محالسيد ر وحكم على   .  الذين مت تسليمهم   ٢٩ل  من األفراد ا   ٢٥أحكام ضد   صدرت  
بالعمل اإلصالحي غري االحتجـازي ملـدة ثـالث         شيف والسيد بوالتوف    توالسيد يولدو 

أصحاب الشكوى، وقام   ساعدة القانونية جلميع    امل السلطات األوزبكية    وقدمت. ) ش(سنوات
 دافع عـن نفـسه     و املساعدة القانونية شكوى  ورفض أحد أصحاب ال   . حمامبعضهم بتوكيل   

وكانت اإلجراءات اجلنائيـة    .  التعذيب أو سوء املعاملة    بشأنشكاوى  مل تقدم   و .) ت(بنفسه
 ا تبحث حالياً إمكانية قيام سلطات كازاخـستان     أهنتفيد السلطات األوزبكية أيضاً ب    و. علنية

تنفيذ ل ةلينشأت آ أهنا أ ب أيضاً السلطات األوزبكية وتفيد  . احملتجزينبزيارة أصحاب الشكوى    
  .توصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة

__________ 

 .  من أصحاب البالغ١١الطرف األحكام الصادرة من حماكم أول درجة بشأن قدمت الدولة   )ر(
 . الباقني٢٣ل مل تقدم الدولة الطرف معلومات بشأن العقوبات اليت مت توقيعها على أصحاب الشكوى ا  )ش(
 .مل يذكر امسه  )ت(
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  التعليقات اإلضافية املقدمة من احملامية    
أن الـبالغ   وأشارت إىل   ،   إضافية قدمت احملامية تعليقات  ،  ٢٠١٢مايو  / أيار ١٦يف    ١-١٢

 ١١طـرف يف    ، وأن مجيع الوثائق اليت قدمتها الدولة ال       ٢٠١٠ديسمرب  /قدم يف كانون األول   
يف هـذه  الوثائق قدمت ملاذا مل توضح  ويف ذلك الوقت،    كانت يف حوزهتا     ٢٠١٢مايو  /أيار

  .من اإلجراءاتفقط املرحلة املتأخرة 
أصحاب الشكوى أثاروا   على أن   وفيما يتعلق بأحكام احملاكم، تالحظ احملامية أهنا تدل           ٢-١٢

رفضت ، بيد أن حججهم     ىل أوزبكستان ند عودهتم إ  تهم ع معاملالرد واحتمال سوء    مسألة عدم   
 ترفض األدلـة املقدمـة مـن        أن احملكمة مل  احملامية أيضاً   الحظ  وت. فحصعلى الفور وبدون    
  .ومل تعاجل الدولة الطرف هذه االدعاءاتبشأن عدم توفري حماكمة عادلة هلم أصحاب الشكوى 

 غامضة  امتأخر، وأهن ت  يف وق الدبلوماسية قدمت   وتفيد احملامية أيضاً بأن الضمانات        ٣-١٢
طلب املـدعي   استجابة ل الضمانات  وقد أعطيت   .  فعالة للمتابعة  تضمن آلية وغري حمددة وال ت   

وعالوة . أن أوزبكستان ستمتثل اللتزاماهتا الدوليةيف شك تال  أن السلطات الذي يؤكد    العام
خـستان  كان نص الضمانات املطلوبة مدرجا يف رسالة املدعي العـام يف كازا           على ذلك،   

ياً ال غري، وال يؤثر بأي حال من األحوال على قرار الدولة الطرف        شكل إجراًءوبذلك يشكل   
  .بتسليم أصحاب الشكوى

أصحاب  معظم   زيارةب سلطات الدولة الطرف تلقت اإلذن    أن  وتدفع احملامية أيضاً ب     ٤-١٢
الالحقة املؤرخة  ، بيد أهنا أبلغت اللجنة يف رسالتها        ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول يف  الشكوى  

الدولة قدم  تمل  و. إمكانية زيارة أصحاب الشكوى   فقط بأهنا تنظر يف      ٢٠١٢مايو  /أيار ١١
وتشري احملامية إىل السوابق القـضائية للمحكمـة      . لعدم زيارهتم قبل ذلك   أي تفسري   الطرف  

 فيهـا الـضمانات     أن احلالة الوحيدة اليت اعتـربت      وتالحظ   ) ث(األوروبية حلقوق اإلنسان  
غري احلكومية  املنظمات  ما عهد إىل إحدى      عند تالتعذيب كان  فيما يتعلق ب   افيةكلدبلوماسية  ا

  .املعنية حبقوق اإلنسان املستقلة مبراقبة مكان االحتجاز

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف األسس املوضوعية    
يت أتاحتها هلا األطراف وفقاً نظرت اللجنة يف الشكوى يف ضوء مجيع املعلومات ال     ١-١٣

  .  من االتفاقية٢٢ من املادة ٤للفقرة 

__________ 

 .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٧ ، احلكم الصادر يفعثمان ضد اململكة املتحدةاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،   )ث(
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 الـشكوى قـسراً إىل      أصـحاب وجيب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان تسليم            ٢-١٣
 من االتفاقية، الـيت  ٣ من املادة  ١ينتهك التزامات الدولة الطرف مبوجب الفقرة       أوزبكستان  

 دولة أخرى إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو         أي شخص إىل   )رد(تقضي بعدم طرد أو إعادة      
أهنا جيب أن تتخذ    على  اللجنة  شدد  وت. إىل االعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب       

قراراً بشأن املسألة يف ضوء املعلومات اليت كانت متوافرة للدولة الطرف، أو كان ينبغـي أن               
ة إىل أن األحداث الالحقة تفيد فقط يف        وتشري اللجن . ، يف وقت التسليم   لديهاتكون متوافرة   

تقييم املعلومات اليت كانت متوافرة بالفعل للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متـوافرة               
  .، يف وقت التسليمديهال

ينتهك التزامـات   أوزبكستان   الشكوى إىل    أصحابتقييم ما إذا كان تسليم      لو  ٣-١٣
، جيب على اللجنة أن تراعي مجيع االعتبـارات          من االتفاقية  ٣الدولة الطرف مبوجب املادة     

اجلماعية  ذات الصلة، مبا يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو              
مـن االنتـهاكات اجلـسيمة      ثابت  وتشري اللجنة جمدداً إىل أن وجود منط        . حلقوق اإلنسان 

يف حد ذاته سبباً كافياً لتأكيـد أن         يعتربالصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف البلد ال          أو
 وإمنا جيب أن تتوافر أسباب ،شخصاً معيناً سيتعرض خلطر التعذيب لدى عودته إىل ذلك البلد

وباملثل، فإن عدم وجود منط ثابت من . سيتعرض شخصياً للخطر  الفرد املعين   أخرى تثبت أن    
كـن أن يتعـرض خلطـر       االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان ال يعين أن شخصاً ما ال مي          

  .  بهظروف اخلاصةال يفالتعذيب 
 فيهالذي جاء  ٣بشأن تنفيذ املادة ) ١٩٩٦(١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم   ٤-١٣
غـري أنـه    .  أو الشك  االفتراضجيب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز جمرد          "أنه  
وقوعه، وإمنا جيب أن    عالية الحتمال   الدرجة ال يتحتم أن يكون هذا اخلطر موافقاً الختبار         ال

ويف هذا الصدد، حددت اللجنة، يف قـرارات سـابقة، أن خطـر             . "يكون شخصياً وقائماً  
  .) خ(التعرض للتعذيب جيب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً

وتالحظ اللجنة احتجاج احملامية بأن أصحاب الشكوى وغريهم من األفراد الذين             ٥-١٣
ستان بناء على طلبات التسليم مت احتجازهم باحلبس االنفرادي وتعرضـوا           أعيدوا إىل أوزبك  

وسوء املعاملة   التعذيب   وتالحظ أيضاً ادعاء احملامية بأن    . بالتايل خلطر التعذيب وسوء املعاملة    
يتهمون بـالتطرف الـديين     الذين  األشخاص   بانتظام يف أوزبكستان وأن      انارسال يزاالن مي  

وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدولة     . م الدستوري مستهدفون بوجه خاص    وحماولة اإلطاحة بالنظا  
الطرف رفضت طلبات أصحاب الشكوى للحصول على اللجوء أو الستعادة مركز الالجئ            

 بدعوى أهنم ميثلون خطراً على الدولة الطرف وقد يسببون ضـرراً            ) ذ(الذي كانوا يتمتعون به   
__________ 

 A/53/44 (٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمـسون، امللحـق رقـم             ،  ١التعليق العام رقم      )خ(
 .٦املرفق التاسع، الفقرة  ،)Corr.1و

 .٢٠١٠طس أغس/حىت آبركز الالجئني املشمولني بوالية املفوضية  من أصحاب الشكوى يتمتعون مب١٢كان   )ذ(
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جنة كذلك احتجاج احملامية بأن اإلجراءات يف       وتالحظ الل . كبرياً ألمنها وأمن بلدان أخرى    
الدولة الطرف اليت أدت إىل تسليم أصحاب الشكوى كانت غري عادلة حيث مل يتم تـوفري                
. مترجم شفوي هلم، وكان اتصاهلم باحملامني حمدودا، ومل يتح للمحامني االطالع على امللفات

مفوضية األمم  كانت حتت إشراف    وتالحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف أن اإلجراءات         
وموظفني من مفوضية حقوق اإلنسان يف الدولة الطـرف         املتحدة السامية لشؤون الالجئني     

وفيما يتعلق . يتلقوا أية شكاوى وأن التمثيل القانوين والترمجة الشفوية كانا مكفولني          وأهنم مل 
تالحـظ اللجنـة    بادعاء أصحاب الشكوى أهنم يتعرضون خلطر التعذيب يف أوزبكستان،          

احتجاج الدولة الطرف بأن أوزبكستان طرف يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة     
والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وأن أوزبكستان أصدرت ضمانات دبلوماسية لـضمان           

وتالحظ . عدم تعرض أصحاب الشكوى للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
أنه وفقاً للدولة الطرف، أكدت أوزبكستان أنه جيوز للمنظمات الدوليـة أن تراقـب              أيضاً  

مرافق االحتجاز، وتالحظ اللجنة أن احملامية تنفي ذلك وتؤكد أن قواعد اللجنـة الدوليـة               
للصليب األمحر ال تسمح بتقدمي أي تقارير إىل سلطات الدولة الطرف وأن املنظمات املشار              

مفوضية األمم املتحدة   وتالحظ اللجنة كذلك أن     . فقد مرافق االحتجاز  إليها مل تتمكن من ت    
تتمكن   وأن احملامية مل   ٢٩ل كانت ضد تسليم أربعة من الشاكني ا      السامية لشؤون الالجئني    

  . من معرفة موقف املفوضية بالنسبة لآلخرين
قـوق  وفيما يتعلق بوجود منط من االنتهاكات اجلسيمة والفادحة واجلماعيـة حل    ٦-١٣

، ) ض(اإلنسان، تشري اللجنة إىل استنتاجاهتا اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث ألوزبكستان          
حيث أعربت عن قلقها إزاء االدعاءات املتعددة واملستمرة واملنتظمة املتعلقـة باالسـتخدام             

ينة مـن   الروتيين للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله            
جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي التحقيق، وتعرض األشخاص الذين التمسوا           
اللجوء يف اخلارج والذين أعيدوا إىل البلد لالحتجاز يف أماكن غري معروفة ومن احملتمـل أن                

  . يكونوا قد تعرضوا النتهاكات منافية ألحكام االتفاقية
 من املسلمني وأهنم ميارسـون      ٢٩ل حاب الشكوى ا  وتالحظ اللجنة أن مجيع أص      ٧-١٣

شعائرهم طبقاً للتقارير خارج مؤسسات أوزبكستان الرمسية أو ينتمون إىل منظمـات دينيـة              
وتالحظ اللجنة أيضاً أهنم مت تسليمهم بناء على طلب أوزبكستان الهتامهم بارتكـاب     . متطرفة

النظام الدستوري، وعلى أساس تقيـيم      جرائم خطرية، منها التطرف الديين وحماولة اإلطاحة ب       
وتكرر اللجنة قلقها،   . الدولة الطرف بأهنم يشكلون خطراً على مواطنيها ومواطين بلدان أخرى         

الذي أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية، إزاء اإلعادة القسرية مللتمسي اللجوء من أوزبكستان             
ن معرفة أحوال األشخاص الـذين      بدعوى األمن اإلقليمي، مبا يف ذلك مكافحة اإلرهاب، دو        

__________ 

 .CAT/C/UZB/CO/3  )ض(
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(أُعيدوا وطريقة معاملتهم وأماكن وجودهم    
 غ

وتالحظ اللجنة أيـضاً أن مبـدأ عـدم الـرد     . )أأ
 من االتفاقية هو مبدأ مطلق وأن مبدأ مكافحة اإلرهـاب ال يعفـي              ٣املنصوص عليه يف املادة     

الفرد إىل دولة أخـرى     ) رد(الدولة الطرف من االمتثال اللتزامها باالمتناع عن طرد أو إعادة           
(عند وجود أسباب جدية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض فيها خلطر التعذيب           

 ظ

ويف هـذا   . )ب ب 
 مـن االتفاقيـة     ٣السياق، تالحظ اللجنة أيضاً أن مبدأ عدم الترحيل املنصوص عليه يف املادة             
، إلغاء  ١٩٥١ لعام   مطلق حىت إذا تقرر، بعد تقييم حالة الالجئ مبوجب اتفاقية وضع الالجئني           

  .١٩٥١من اتفاقية عام ) ج)(واو(١وضعه كالجئ مبوجب املادة 
ويف احلالة قيد البحث، ترى اللجنة أنه يتبّين، من استنتاجاهتا اخلتامية السابقة ومن   ٨-١٣

املعلومات املعروضة عليها، أن مثة أدلة كافية على وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة              
اجلماعية حلقوق اإلنسان يف أوزبكستان وعلى احتمال التعرض جدياً خلطـر           والواضحة أو   

سـيما   التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة فيهـا، ال               
وأخـذت اللجنـة يف   . لألشخاص الذين ميارسون شعائر أدياهنم دون اتباع الطرق الرمسيـة   

كوى بأهنم تعرضوا لالضطهاد الديين، وأحياناً لالحتجاز       االعتبار أيضاً ادعاءات أصحاب الش    
  . والتعذيب، قبل فرارهم إىل كازاخستان

 من  ٣ بشأن تنفيذ املادة     ١وتذكر اللجنة بأهنا تويل، استناداً إىل التعليق العام رقم            ٩-١٣
، ولكنـها   للحيثيات الوقائعية اليت توفرها أجهزة الدولة الطرف املعنيـة        وزناً كبرياً   االتفاقية،  

 من االتفاقية، يف التقدير احلر      ٢٢ من املادة    ٤فقرة  ، وهلا احلق، وفقاً لل    تتقيد هبذه احليثيات   ال
(كل قضية ل املالبسات يف    للوقائع بناء على جمم   

 أ أ

ويف احلالة قيد البحث، تالحظ اللجنة      . )ج ج 
حاب الشكوى  أن الدولة الطرف مل تقدم أدلة سواء كتابية أو شفوية للرد على ادعاءات أص             

مثل وقت كاف إلعـداد الـدفاع، واالسـتفادة         (بعدم توفري متطلبات احملاكمة العادلة هلم       
، وعدم تقييم خطر التعرض كل واحد مـن         )احملدودة من خدمات احملامني والترمجة الشفوية     

وتالحظ اللجنة أنه بينمـا     . أصحاب الشكوى شخصياً للتعذيب عند عودته إىل أوزبكستان       
 بشأن وضع الالجئني ١٩٥١ة الدرجة األوىل إىل التشريعات احمللية واتفاقية عام أشارت حمكم

فإهنا مل جتر تقييما لدى تعرض فـرادى األشـخاص          ) عرضت بعض األحكام على اللجنة    (
كذلك، مل حتترم   .  من االتفاقية أو مبدأ عدم الرد يف التشريع الداخلي         ٣للمخاطر وفقاً للمادة    
ومل تبحث الدولة الطرف أيضاً احلجج اليت       .  املؤقتة اليت طلبتها اللجنة    الدولة الطرف التدابري  

__________ 

 .١٥، الفقرة CAT/C/KAZ/CO/2  )أأ(
؛ والـبالغ   ١٩٩٧أبريـل   / نيـسان  ٢٨، القرار املعتمـد يف      بايز ضد السويد  ،  ٣٩/١٩٩٦انظر البالغ رقم      )ب ب(

، ١٩٩٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٠، اآلراء املعتمـدة يف      نونييز تشيبانا ضد فرتويال   ،  ١١٠/١٩٩٨ رقم
/  تـشرين الثـاين  ١٦، اآلراء املعتمـدة يف  سينغ سوغي ضد كندا ،  ٢٩٧/٢٠٠٦والبالغ رقم   ؛  ٦-٥ الفقرة

 .٢٠٠٧نوفمرب 
، ضد سويسرا . س. ن،  ٣٥٦/٢٠٠٨، ويف مجلة أمور، البالغ رقم       ) أعاله ٢٤انظر احلاشية    (١التعليق العام رقم      )ج ج(

 .٢٠١٠مايو / أيار٦القرار املعتمد يف 
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قدمها أصحاب الشكوى بشأن عدم توفري حماكمة عادلة هلم واحتمال تعرضهم للتعذيب عند             
وختلص اللجنة إىل أن الدولة الطرف مل تبحث طبقاً لألصول الواجبة           . العودة إىل أوزبكستان  

م سيتعرضون خلطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب عند        ادعاءات أصحاب الشكاوى بأهن   
ويف سياق احلالة قيد البحث، ومع مراعـاة املـذكرات الكتابيـة            . عودهتم إىل أوزبكستان  

والشفوية املقدمة من الطرفني، ختلص اللجنة إىل أن أصحاب الشكوى، الذين اهتموا مجيعـاً              
هابية يف أوزبكستان والذين قامـت      بالعضوية يف منظمات متطرفة أو إر      بالتطرف الديين أو  

الدولة الطرف بتسليمهم بناء على هذه االهتامات، أقاموا الدليل علـى تعرضـهم املتوقـع               
وعليه، ختلص اللجنـة يف     . واحلقيقي والشخصي خلطر التعذيب لدى عودهتم إىل أوزبكستان       

بكـستان  ظروف احلالة قيد البحث إىل أن تسليم الدولة الطرف أصحاب الشكوى إىل أوز            
  . من االتفاقية٣يشكل خرقاً للمادة 

وفضال عن ذلك، أشارت الدولة الطرف إىل حصوهلا على ضمانات دبلوماسـية          ١٠-١٣
بيد أن اللجنة تـذكّر بأنـه ال جيـوز االحتجـاج            . كافية للحماية من هذا اخلطر الواضح     

ة أن الدولة الطرف وتالحظ اللجن. بالضمانات الدبلوماسية لالمتناع عن تطبيق مبدأ عدم الرد
مل تقدم أي تفاصيل حمددة لقيامها بأي شكل من أشكال الرصد أو الختاذها خطوات لضمان           

  . جدير بالثقةهموضوعية وحياد هذا الرصد وأن
 من اتفاقيـة مناهـضة     ٢٢ من املادة    ٧وتقرر جلنة مناهضة التعذيب، عمالً بالفقرة         -١٤

بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أن الوقـائع         التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقو      
  . من االتفاقية٢٢ و٣املعروضة عليها متثل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادتني 

 ، من نظامها الـداخلي    ١١٨ من املادة    ٥وحتث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة         -١٥
إلعـادهتم إىل    مبا يف ذلـك      الشكوى، اختاذ اإلجراءات الالزمة لتقدمي اجلرب ألصحاب        على

 ٩٠وترغب اللجنة يف أن يتم إبالغها، يف غـضون          . كازاخستان ودفع تعويض مناسب هلم    
  .ه اآلراءيوماً، باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف استجابة هلذ
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  غاالستيغي صوديوب ضد إسبانيا: ٤٥٣/٢٠١١البالغ رقم     
   أوسكارتز غاالستيغي صوديوب  :املقدم من

  الشكوىصاحب   :شخص املدعى أنه ضحيةال
  إسبانيا  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠١١ يناير/ الثاينكانون ٢٠  :تاريخ تقدمي الشكوى
اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  ، أو املهينةوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
  ،٢٠١١ مايو/أيار ٢٣ يف وقد اجتمعت  
إليها من أوسـكارتز     ة، املقدم ٤٥٣/٢٠١١ رقم    من النظر يف الشكوى    وقد فرغت   

مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب         من اتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    غاالستيغي صوديوب 
  ،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى وحماميـه           احلسبان وقد أخذت يف    
  والدولة الطرف،

  : من االتفاقية٢٢ من املادة ٧القرار التايل عمالً بالفقرة تعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
سـباين مـن    ، وهو مواطن إ   أوسكارتز غاالستيغي صوديوب  هو   صاحب الشكوى   -١

ـ ويدعي صاحب الشكوى. ١٩٨٢يونيه / حزيران ٧ مواليد ه ضـحية انتـهاك إسـبانيا     أن
 وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة    مناهضة التعذيبمن اتفاقية ١٥ و ١٤ و ١٢ للمواد

السيدة إراتكس أوريـزار     اناحملامي صاحب الشكوى  ثلميو .الالإنسانية أو املهينة   القاسية أو 
  .زواغاوالسيد جولن أر

   الشكوىصاحب عرضها كما الوقائع    
املتمتـع  الباسك  إقليم  شرطة  (ألقت إرتزينتزا   ،  ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٤يف    ١-٢

، عاماً ٢٠ غاالستيغي صوديوب، وكان عمره حينذاك     القبض على السيد     )باالستقالل الذايت 
مخسة شبان آخـرين    على   أيضاً ألقي فيها القبض  خالل عملية للشرطة    ) بيزكايا(يف بريانغو   

  .التخريب وإحلاق الضرر باملمتلكات العامةببتهم متصلة 
 يف   صـباحاً  اخلامسةالساعة  يف   صاحب الشكوى بطريقة عنيفة      علىلقي القبض   أُو  ٢-٢

، وجرى تفتيش مرتلـه     وغُلت يداه ألقي به على األرض     و. مقنعنيشرطة  أفراد  مرتله من قبل    
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ونقلتـه  .  عالمات الشرطة  صغرية ال حتمل   بيضاء   شاحنة  مث وضع يف   .) أ(ملدة ثالث ساعات  
  . بأركويتمكبل اليدين وراء ظهره إىل مركز الشرطة املركزيالشرطة وهو 

وتقرر يف مركز الشرطة أن التهم املوجهة إىل صاحب الشكوى تقع ضمن نطـاق                ٣-٢
ـ ، وبالتـايل حر   وضعه يف احلبس االنفرادي   قوانني مكافحة اإلرهاب، وأنه ينبغي        مـن   همان

ويؤكد صـاحب الـشكوى أن      .  احملتجز يثق فيه حام أو طبيب     أو مب  أفراد األسرة باالتصال  
 مواد قابلة لالشـتعال   بواسطة  تدمري ممتلكات عامة    األعمال اليت نسبت إليه ال تتصل سوى ب       

ولكن أنشطة اجلماعات املسلحة،    ب أي عالقة مباشرة     ليس هلا بالتايل  أهنا  ، و مصنوعة يف املرتل  
  تلقائياً مما يؤدي  تقع ضمن نطاق قوانني مكافحة اإلرهاب،         أهنا ذات دوافع سياسية فهي     مبا

 ما يعرف    القاضي تطبيق  إىلوطلب حمامي صاحب الشكوى     . نفرادياالبس  احلإىل وضعه يف    
نع سوء املعاملة أو التعذيب،     املصممة مل  من التدابري    ، وهو جمموعة  "بروتوكول غارزون  "باسم
 وإبالغ أفراد   احملتجز، يثق فيه طبيب  على خدمات   احلصول   السماح بإمكانية     عن طريق  مثالً
ويدعي صاحب الشكوى   . على انفراد لتشاور مع حمام    له با  والسماح   ه، ومكان تهالحبسرة  األ

  .أن الطلب رفض
وأجرب علـى   . أركويت إىل سوء املعاملة يف مركز شرطة        صاحب الشكوى تعرض  و  ٤-٢

، مترين أمتار يف  ٤احتجز يف زنزانة مساحتها     و.  إىل حد اإلهناك   ة غري مرحي  البقاء يف أوضاع  
ت  الشرطة عند الباب أو دخل     حضرتكلما  و. من اإلمسنت نوافذ أو أثاث سوى سرير      بدون  
ـ   اوضأ يف   ووجهه إىل احلائط  عليه أن يقف    كان  ،  الزنزانة . وأن يغلـق عينيـه     ةع غري مرحي

 األعـضاء   على مستوى ه وللركل   دس مجيع أجزاء ج   يفضربات  وتعرض صاحب الشكوى ل   
 من  وُحرم. حىت يفقد الوعي  ضربه  توبقماش   وتغطي رأسه    وكانت الشرطة ُتجلسه  . التناسلية

 عندما  وعالوة على ذلك،  . وتشغيل اإلضاءة باستمرار  املوسيقى الصاخبة   بسبب تشغيل   النوم  
  دفعوه ليـصطدم   ؛ وإال  عينيه ويغلقفض رأسه   كان عليه أن خي   إىل غرفة التحقيق،     قلكان ُين 
وكلما سـقط   .  استجوابه املعاملة أثناء النوع من   هذا  نفس  ل أيضاً   يتعرضوكان  .  املمر حبائط

 كما أنه .  ذلك قاومكان ي على شرب املاء، حىت عندما      كان جيرب   أو فقد وعيه،    على األرض   
وكـان صـاحب    . أخرب بأن أسرته ستتعرض لإليذاء     بالقتل و  هددلتعذيب نفسي و  تعرض  

 أيـضاً،   احتجزن شقيقه   أُبلغ بأ  اجملاورة، و  الزنزاناتسمع صرخات احملتجزين يف     يالشكوى  
ثالثة حبسه االنفرادي ملدة    ، باإلضافة إىل    ذلككل  وقد أدى   . نفس املعاملة بسببه  ل ويتعرض

  .) ب(الة خطرية من القلقحب إىل إصابتهأيام، 

__________ 

دونوستيا سان سيباستيان    الشرطة يف     صاحب الشكوى إىل حمكمة    ه قدم خطيان   لبي تالحظ اللجنة أنه وفقاً     )أ (
علـى أمـر     أطلعهلشرطة، و ا عملية   أثناءكمة  احملسجل  فقد ظهر أمني    ،  ٢٠٠٣ يناير/ كانون الثاين  ٢٩يف  

 .رتلامل تفتيش، بدأ ويف وقت الحق. ية ارتكاب جرمية إرهابستوجه إليه هتمةالقبض عليه وأخربه بأنه 
 ٢٢ي قدمه صاحب الـشكوى إىل احملكمـة الدسـتورية يف            ذاحلماية القضائية الدستورية ال   طلب  يشري    )ب (

 .االعتداء اجلنسيه هدد أيضاً بأنإىل  ٢٠٠٤ أبريل/نيسان
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 يف مركز شرطة    جازهالحت اليوم التايل    وهو،  ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٥ويف    ٥-٢
سوء املعاملة الـيت    الذي أبلغه عن    لشكوى  اً لصاحب ا  طبيب شرعي فحص  أجرى  ،  أركويت
الشكوى عن فحص صاحب دون  بملعلوماتبا مذكرة إال بكتابةالطبيب ومل يقم . هلايتعرض 

، قـال صـاحب     ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٦يف  و.  حالته بشأنكثب أو إظهار قلق     
  .) ج( ذلك يف تقريرهمل يذكر يتعرض للتعذيب، ولكن الطبيب إنهللطبيب الشكوى مرة أخرى 

 الستجواب  خضع،  انفرادياً صاحب الشكوى    ها في احتجزخالل األيام الثالثة اليت     و  ٦-٢
أحد ضـباط   وأمره  . التهم املوجهة إليه  ب ؤكد أنه كان مذنباً   ت أقوال انتزاع كان الغرض منه  

ـ        حفظعلى  بأن يعترف، وأُجرب    الشرطة   . شهادته أقوال تدينه، وعلى التدرب على اإلدالء ب
عن   راضنيونواكيمل ضباط الشرطة ألن يف إحدى هذه التدريبات تعرض للضرب والتهديد    و

ـ       على   أجربوهه من شعره و   ورفعو. أدائه . ذلك بـشكل صـحيح    قراءة األقوال إىل أن قام ب
صـاحب  يـستفد   مل  و. ة حمقق الشرط  أمام حتت اإلكراه يف ثالث مناسبات       أخذت أقواله و

فإن هـذا   ،  املعني له  احملامي   وجودالرغم من   من مساعدة فعالة من حمام، ألنه على        الشكوى  
 فرصـة  علـى صل صاحب الـشكوى    مل حي اإلجراءات و يف   األخري مل يشارك بشكل إجيايب    

  .) د(أحاطت عملية إدالئه بأقواله للشرطةالظروف اليت  على انفراد وإبالغه بللتشاور معه
تدمري ممتلكات عامـة    ب لتعذيب، اعترف صاحب الشكوى بأنه كان مذنباً      لنتيجة  و  ٧-٢

 اإلقليمية   قاضي احملكمة العليا   بعملية اغتيال ، فيما يتصل     وعضويتها  إرهابية ةنظمواالرتباط مب 
يوسكادي تا أسكاتاسـونا     أعضاء منظمة    هانفذاليت  ،   ليدون كوريب  بلباو، خوسيه ماريا  يف  

 عدداً من   كان يراقب  وذكر صاحب الشكوى أنه   . ٢٠٠١ نوفمرب/ن الثاين  تشري ٧ يف) إيتا(
__________ 

دونوسـتيا سـان    الـشرطة يف    إىل حمكمـة    املقدم   ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين  ٢٩ اخلطي املؤرخ  هيف بيان   )ج (
ملرة حيث كانت ا  الطبيب الشرعي،   للعرض على    مرتني   ُنقلت: "ي ما يل  سيباستيان، يروي صاحب الشكوى   

ـ   [...]. صابة يف الركبة    إ بسبب   ةالظهر، والثاني يف  األوىل بسبب آالم     ين إىل  ونأهنم سـيأخذ  وأخـربوين ب
ـ  يعرضونين إلصابة بالغة مبا يكفي       وكنت آمل أن  . لكن مل حيدث ذلك   واملستشفى،   ىل املستـشفى   إ يلنقل
، وكانوا يعرفون كيف يتصرفون ومىت ومـاذا        كل شيء هم دبروا   ولكن.  الوقت بعض ل يف سالم ويتركونين  

الـة  احلكانوا يشعرون بالقلق بشأن أهنم مع ذلك، أدركت يف بعض املناسبات     و. يف أي وقت معني   يفعلون  
 ١٠   فيتوريا غاستيز يف   يف الثانية   دائرة التحقيق  قدم إىل    خطيمن ناحية أخرى، يف بيان      و. عليهاكنت  اليت  
 أركـويت    الطبيب الشرعي الذي فحـصه يف      ربخيمل  غاالستيغي  سيد  ال: "، جاء ما يلي   ٢٠٠٤فرباير  /شباط

 بعيداًيف وقت الحق، عندما كان      ومل يتجرأ إال    . باملعاملة اليت يتعرض هلا يف االحتجاز لدى شرطة الباسك        
وال توجد  ". حكمة العليا الوطنية  لمل القاضي والطبيب الشرعي     أمامفعل ذلك   يمتناول أيديهم، على أن     عن  

 حلكم الدائرة الثانيـة للقـضايا       وفقاًو. األخريالطيب   إىل هذا الفحص     الشكوى املقدمة إىل اللجنة   إشارة يف   
الشكوى للمرة  فُحص صاحب   ،  ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول  ٤ الصادر يف    لمحكمة العليا اجلنائية التابعة ل  

محكمـة العليـا الوطنيـة    التابعة للاملركزية األوىل دائرة التحقيق   معتمد لدىالثالثة من قبل طبيب شرعي    
الشكوى رفض خلع مالبـسه،     يزعم أن صاحب    يف تلك املناسبة،    و. ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٨ يف

 .شيءه ال يعاين من أي وذكر أن
سان سيباسـتيان،   إىل حمكمة شرطة دونوستيا     املقدم   ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين  ٢٩ه اخلطي املؤرخ    يف بيان   )د (

 ". للتعذيبت تعرضإنين ت، حىت عندما قلاًظل صامت"أن احملامي املعني إىل  الشكوى يشري صاحب
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 معلومات إىل املنظمة بناء على      وينقل،   ليدون كوريب  القاضين فيهم   املسؤولني احلكوميني، مب  
  .تهصديق طفولهو طلب من أحد أعضاء منظمة إيتا و

 لتحقيـق دائرة ا  أمام صاحب الشكوى    مثل،  ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٨يف  و  ٨-٢
أنـه    صاحب الـشكوى   ذكر،  اجللسات سري   وأثناء. للمحكمة العليا الوطنية  ة التابعة   الرابع

 احلـائط   ووجهه إىل لى الوقوف   ع أُجرب،  أركويتخالل احتجازه لثالثة أيام يف مركز شرطة        
النـوم   وحـرم مـن     ،فقد وعيه عندما كان ي  تعرض للضرب حىت    و،  ة غري مرحي  أوضاعويف  
وأضاف أنـه   . ، وتعرض لتهديدات   املاء رب على شرب  كان جي  عندما   استثناءب،  ءالطعام واملا و

  قـد   اليت كان  مجيع األقوال  الشكوى   صاحب وسحب. تهسوء معامل بأبلغ الطبيب الشرعي    
، وهـي مجـع      هبـا   اهتم اليتعمال  األأدىل هبا أثناء احتجازه لدى الشرطة، ونفى تورطه يف          

وذكر أنه كان يعرف أحد أعـضاء       . ليدون كوريب   السيد اغتياليتا بغية   ملنظمة إ معلومات  
  .أبداًأي معلومات له  مل ينقل وأنه ،فقط" مشاهدة "منظمة إيتا

 صاحب الشكوى يف االحتجاز السابق للمحاكمة يف سجن سوتو ديل           وأُبقي على   ٩-٢
منطقة (ونقل يف وقت الحق إىل سجون الكاال ميكو         . شهورلعدة  ) يف منطقة مدريد  (ريال  
 ٦٨٦الذي يبعد   حتجز يف سجن كاستيون،     او) مدريدمنطقة   ( وفالدميورو  وأليكانيت )مدريد

  . إىل اللجنةاه شكوتقدمي إقامته، وقت عن حمل كيلومتراً
 يفكمة الشرطة    حمل بالغاًشكوى  صاحب ال ، قدم   ٢٠٠٣ يناير/ كانون الثاين  ٢٩ويف    ١٠-٢

واحتجـازه   القبض عليـه   دونوستيا سان سيباستيان ضد ضباط الشرطة الذين شاركوا يف        
 صاحب الـشكوى بـأن تتـاح   لب اوط. لتعذيب وسوء املعاملةبسبب تعرضه ل  هواستجواب
 نيلشرطة الوطني ا ي قيد االحتجاز، يف مركز    فحصوه وهو األطباء الذين   الصادرة عن   التقارير  

ء دالإلبـا أن يسمح له    و،  بشهاداهتمن  واألطباء الشرعي وأن يديل   غاستيز ومدريد،    يف فيتوريا 
هوية عن  كشف  بال املديرية العامة لشرطة الباسك      تؤمربشهادته بوصفه الطرف املتضرر، وأن      

فترة الذين كانوا على اتصال به أثناء        التحقيقات أو    ألقوا القبض عليه وأجروا   الضباط الذين   
بوصـفها  فيتوريا غاستيز،   يف   الثانية   دائرة التحقيق وأحيلت القضية بعد ذلك إىل      . احتجازه

 ٣يف  و. الوقائع املزعومـة  حدثت فيه   كمة املختصة يف النظر يف الشكاوى يف املوقع الذي          احمل
 استالم احلكم بعد وأصدرت ،، أمرت احملكمة بوقف اإلجراءات   ٢٠٠٣ أكتوبر/تشرين األول 

  .دون إجراء أي حتقيقات أخرىبتقارير الطب الشرعي و
يف  إلعادة النظر    شكوى طلباً ، قدم صاحب ال   ٢٠٠٣ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٧يف  و  ١١-٢

طلب و. فيتوريا غاستيز يف  الثانية  نفس دائرة التحقيق    أمام  باالستئناف  ) فرعياً( لباًطالقضية و 
الـذين   الشرطة   أقوال أفراد  و أخذ أقواله هو   حىت اآلن، مبا يف ذلك       ُتعرض مل    اليت مجع األدلة 

 وادعى أن تقارير الطـب      .تهمعه وتسجيل إفاد  تحقيق  ال و ه واحتجاز شاركوا يف القبض عليه   
لربوتوكول الطـيب الـذي     تليب مقتضيات ا   كانت قاصرة أو غري كاملة، وبالتايل ال      الشرعي  
غري مدعوم بشكل صحيح   أن قرار احملكمة     أشار إىل و.  وزارة العدل لفحص احملتجزين    وضعته
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 /شـباط  ٣ ويف.  بوقـف اإلجـراءات    األمـر  بوضوح أسباب إصدار     مل يذكر وأنه  بأدلة  
، ا قبلت الطعن الفرعـي    لكنهيف القضية و  ، رفضت احملكمة طلب إعادة النظر       ٢٠٠٤ ربايرف

ن أ: " إىل  احملكمـة  أشارتيف حكمها،   و.  أن يقدم طلباً رمسياً    من صاحب الشكوى  ت  وطلب
ـ     ت إذا ثبتت ينبغي أن      يت التعذيب املزعوم، وال   بشأنالشكوى    هؤدي إىل حماكمة املسؤولني عن

 فحوص الطب الشرعي، اليت تشري إىل       أي، ونتائج التحقيقات،     بذاهتا ألة مس تعترب،  تهمومعاقب
 افتراض الرباءة، وهو ما ينطبق على       جيب أن يكون  و.  متاماً أخرى مسألة تعذيب،   عدم وقوع 

 أي إجـراء    يربردىن دليل   عليه أ  على اهتام ال يوجد      هو الغالب ،   املتهمني أعضاء قوات األمن  
  ."االدعاءاتآخر يف حتقيق 

، الطعن، قدم صاحب الشكوى رسالة خطية لدعم هذا         ٢٠٠٤فرباير  /شباط ١٠ويف    ١٢-٢
  .الوقائع مع األدلة الالزمة إلثباتجبلسماح  وامرحلة التحقيقإىل جراءات اإلوطلب أن تعود 

 الطعـن  طلبأالفا  اإلقليمية يف   ، رفضت احملكمة العليا     ٢٠٠٤ مارس/ آذار ٣٠ويف    ١٣-٢
 إجـراء   صدر بعـد   أمر وقف اإلجراءات     بأنقضت احملكمة   و. دلةزيد من األ  املمجع  بدون  

أن تقـارير   و بيانية؛ األدلة ال  تؤكدها الضحية   كانت أقوال التحقيقات الالزمة للتحقق مما إذا      
 سوء املعاملـة  يشري إىلكشف عن أي دليل     ت مدريد، مل    الذي أُعدَّ يف  الطب الشرعي، وحىت    
قيمتـها  ب مل ميـس      التوجيهية  وزارة العدل  ملبادئل   وأن عدم االمتثا   ؛أو التعذيب كما زعم   

إىل مطالبـة   حاجـة   ه ال توجد    أنب  اإلقليمية ونتيجة لذلك، حكمت احملكمة العليا    . الثبوتية
 صـاحب الـشكوى   املشتركني يف إلقاء القبض علىعن هوية األشخاص   بالكشف  الشرطة  
  .تعرض للخطرتأن بالنظر إىل أن سالمة الضباط أنفسهم ميكن وخصوصاً ، هواحتجاز

 للحصول على احلمايـة     ، قدم صاحب الشكوى طلباً    ٢٠٠٤ أبريل/ نيسان ٢٢يف  و  ١٤-٢
 والبدنيـة، السالمة العقليـة    اخلاصة ب نتهاكات حقوقه   إزاء ا القضائية أمام احملكمة الدستورية     

. ستخدام األدلة ذات الصلة   ال و ،حماكمة عادلة وعلى  فعالة  القانونية  الماية  للحصول على احل  و
أمرت بـإغالق    فيتوريا غاستيز    يف الثانية   دائرة التحقيق ن  بأ صاحب الشكوى القول   وكرر

فحوص الطب الشرعي الـيت     ل موجزةتقارير   واستالم    على أساس حتقيق واحد    ملف القضية 
 القيمة الثبوتية لتلك التقـارير الطبيـة،        يف صاحب الشكوى    وشكك.  أثناء احتجازه  جرت

أن يكـشف    أو طلبت    أخذت أقواله   اإلقليمية  وال احملكمة العليا   يقدائرة التحق وذكر أنه ال    
إلقاء القـبض عليـه واحتجـازه        الضباط الذين شاركوا يف      عن هوية  أركويتمركز شرطة   

  .مدالء بشهادهت حبيث ميكن استدعاؤهم لإلهاستجوابو
، يـة الطلـب    مقبول عدم، أعلنت احملكمة الدستورية     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٣يف  و  ١٥-٢

 ٣أبريـل و / نيـسان ٢٨ يف الـصادرة تثل ملتطلباهتـا،  مي إىل أن صاحب الشكوى مل  مشرية
 تثبـت تقدمي أوراق اعتماد    بالقانوين  بأن يقوم ممثله    ،  ٢٠٠٤ يوليه/ متوز ١٩و يونيه/حزيران
، التأجيلخطية تطلب   ه مل يقدم إال بيانات      لتمثيل صاحب الشكوى يف احملكمة، ولكن     تأهيله  

  . لطلب احملكمةهامتثاللسبب عدم   مقنعتوضيحدون تقدمي ب
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 احملكمة العليا الوطنية    أمام صاحب الشكوى    مثل،  ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين يف  و  ١٦-٢
وسـحب صـاحب    . ها إرهـابيون  جرمية قتل نفذ  يف  شريك  إليه ك  اهتامات جنائية    لتوجيه

 نتيجة لتهديـدات    ا انتزعت منه  إىل الشرطة وادعى أهن   األقوال اليت سبق أن أدىل هبا       الشكوى  
 أفراد ه ما يريد   كان يتعرض، كلما امتنع عن قول      ادعى أنه و. واإليذاء البدين ضغط  النفسية و 

مل تترك أي  هذه األفعال الشرطة، للضرب والوقوف يف أوضاع غري مرحية، على الرغم من أن
  والدته وشـقيقه بإلقاء القبض على   ههددووأضاف أن ضباط الشرطة     . عالمات على جسده  

إنه كان يـديل بـأي      وقال صاحب الشكوى    . حامباالتصال مب أي مناسبة   ومل يسمح له يف     
يف هذه احلالـة     حتمل املزيد، ولكن حىت      مل يعد يستطيع  ضباط الشرطة عندما    أقوال يريدها   

باألقوال تتعلق  اليت  وثائق  فإن ال وعالوة على ذلك،    .  مستمرة  سوء املعاملة والتهديدات   كانت
يف مـصداقية   صاحب الشكوى   وشكك  . مل ُيدل هبا  تأكيدات  تتضمن  لشرطة  لاليت أدىل هبا    

 تعذيب،  ألفعال ارتكاهبم   وا نف ن ضباط الشرطة الذين استجوبوه يف مركز الشرطة والذي        أقوال
 ال تتفق مع    غري صحيحة  يف إجراءات احملاكمة حتت أرقام بطاقات هوية         وا شارك منظراً ألهن 

هـذا التـدبري    و. هودى هويتهم كـش    حالت دون التعرف عل    ملهنية، وبالتايل أرقام شاراهتم ا  
العالقة بني  من   كاتب احملكمة     يتأكد مبوجبها  لوائح محاية الشهود، واليت يفترض أن     لميتثل   ال

كـانون   ٢١صاحب الشكوى إىل أن تقريـر       ويشري  . أرقام بطاقات اهلوية احلقيقية والزائفة    
ات والتحليل التابعة لقوات شـرطة الباسـك،         وحدة املعلوم  الذي أعدته  ٢٠٠٥يناير  /الثاين
، على الرغم من    ليدون كوريب اغتيال السيد   بمجع املعلومات   يربط  النيابة العامة،   دائرة  قدمته  و

تربطـه  معلومات نفى وجـود أي عالقـة        أنه حصل على    زعم  يتا الذي يُ  إ منظمة   عضوأن  
  .صاحب الشكوىب
الـشكوى وحكـم عليـه      صاحب   أدين،  ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ١٢يف  و  ١٧-٢

استندت إىل اعترافاته وشـهادة     الشكوى أن اإلدانة    صاحب  ويرى  . سنة ٢٦  ملدة بالسجن
 إجيـاد ويشري أيضاً إىل أن السلطات كانت حريصة علـى          . ضباط الشرطة الذين استجوبوه   

وسـاط  أ الكبري يف ألثرها ترك هذه اجلرمية دون عقاب، نظراً        ومل يكن بوسعها   طرف مذنب 
دون حتريف سري العدالة ورمبا تكون احملكمة، ب. ، فضالً عن الرأي العام    وشرطية معينة ة  يسسيا

 إىل أن   بـالنظر ،  مع أحد الـزمالء   شعور بالتضامن   قد استسلمت ل  ،  اأو املساس باستقالليته  
  .ياًضحية هذه اجلرمية النكراء كان قاض

منـها  ملة أمـور،    جليا،   أمام احملكمة العل    باالستئناف طعناًقدم صاحب الشكوى    و  ١٨-٢
 القانون  للخطأ يف تطبيق  اكمة عادلة، نظراً    احملدفاع و االستفادة من ال  انتهاك حقه األساسي يف     

وادعـى أيـضاً   .  بشأن محاية الشهود واخلرباء يف القضايا اجلنائية     ١٩/١٩٩٤  رقم األساسي
ـ  - أدلة االدعاء    نظراً ألن مت انتهاك حقه يف افتراض الرباءة،        أنه ـ  ه الـيت    أقوال  إىل  اأدىل هب

الواجبـة  راعاة  املون  دمت احلصول عليها     - ي قدم أثناء احملاكمة   ذ الشرطة ال  وحمضر الشرطة
  .لضمانات الدستوريةل
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، رفضت احملكمة العليا الطلب وأيدت حكـم        ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول  ٤يف  و  ١٩-٢
 احملكمة العليـا    استنتاجليا  وفقاً لصاحب الشكوى، أيدت احملكمة الع     و. احملكمة العليا الوطنية  

يف احلـبس    عندما احتجـز     اعترافات صاحب الشكوى اليت أدىل هبا     أن   الذي يفيد ب   الوطنية
( كافية شكل أدلة تيف مركز الشرطة    االنفرادي  

 ه

صحة  على   احملكمة العليا يف قرارها   وتؤكد   .)ه
يب وسـوء   التعـذ بن احملاكم حققت يف ادعاء صاحب الشكوى        أل، نظراً   تلك االعترافات 

الـيت أدىل هبـا      االعترافات أن   باإلضافة إىل  أي جرمية،    ارتكاب إىل عدم  وخلصتاملعاملة،  
 احملكمـة   وأمام مرحلة التحقيق من اإلجراءات      أثناء األدلة املقدمة    تؤكدهاصاحب الشكوى   

 ضباط الشرطة الـذين     :العليا الوطنية نفسها، واليت مشلت، على وجه اخلصوص، شهادة من         
 الشرعي  يبوالطب؛  حمامي صاحب الشكوى املعني   ؛ و يف استجوابه يف مركز الشرطة    شاركوا  

 الذي أكد أنه يعرف صاحب الـشكوى،        ،املتهمشريك   ،يتامنظمة إ  وعضو   ؛فحصهالذي  
مل جتد احملكمة أي خمالفة يف تطبيـق القـانون األساسـي            و.  ليدون كوريب  وأرملة القاضي 

النيابة دائرة  بناء على طلب من     لوا بشهاداهتم   أد أن شهود الشرطة     ترذك و ،١٩/١٩٩٤ رقم
 لشرطة ومتشياًا حمضرالشرطة لغرض نظر احملكمة يف     اهلوية قدمتها   تعريف  مؤقتة ل أرقام  بالعامة  

. ماية حقهم يف احلياة   املصممة حل تدابري احلماية القانونية    على  مع موافقة احملكمة العليا الوطنية      
 احلق يف استجواب الشهود بطريقـة عاديـة         الشكوىصاحب  وفقاً للقرار، مارس حمامي     و
 صاحب الشكوى   أقوالي أظهر أن    ذعترف بصحة التقرير الذي أعدته شرطة الباسك وال       او

  .بيانية األدلة التدعمها
يف ول  العضو األ  شككو.  آراء خمالفة   عن  من أعضاء احملكمة العليا    وأعرب عضوان   ٢٠-٢

التحقق كدليل جائز، حيث مل جير      شرطة  لل حمضر  واردة يف ال االعترافاتول  مدى إمكانية قب  
ه ال جيوز  أنوذكر العضو األول يف رأيه . منها ال خالل إجراءات احملكمة وال عند مساع األدلة        

 إفـادات يف شـكل    إىل احملكمة   مراكز الشرطة    هبا الشخص يف     تقدمي االعترافات اليت يديل   
أال  يفنتهك حق املتـهم      ذلك ي  ، ألن اتاالعتراف تلك   وا أخذ ن الشرطة الذي  صادرة عن أفراد  

أن يتكلموا باسـم     الشرطة   ه ال جيوز ألفراد   وذكر أن . يشهد على نفسه أو يف التزام الصمت      
 وخلص إىل القـول   .  يف احملكمة  حاضراًإذا كان هذا الشخص     باألقوال  الشخص الذي أدىل    

أخـذها يف االعتبـار     جيب  اليت حتصل عليها الشرطة بطريقة قانونية ميكن و        بأن االعترافات 
 كمصدر لألدلة،    ميكن استخدامها   عليها يتم احلصول املعلومات اليت   وأن   ،التحقيقألغراض  

 الثـاين   القاضيخلص  و. بشأهناحكم  ُيأن هلا صفة اإلثبات للوقائع اليت       دون أن تؤخذ على     ب
طريق شهادات  عن  لشرطة كدليل   تقدمي أقوال ُيديل هبا املتهم يف مركز ا       أنه ال جيوز    إىل  أيضاً  
أخذها على أهنـا    ال جيب   فشهادة رجال الشرطة    . أخذوا هذه األقوال   الشرطة الذين    رجال

__________ 

قاضـي  سحب املتهم أقواله أمـام       بأمانة يف احلكم املستأنف،      حسبما ُسجل  ":يشار يف هذا القرار إىل أنه       )ه(
بذلك أبلغ الطبيب الشرعي     وأنه   ء القبض عليه  أثناالبدين   أنه تعرض للعنف النفسي و     مدعياً ]...[ اتالتحقيق
 ".اليت اعترف هباوقائع ال احملاكمة أيضاًوأنكر يف [...] 
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دليل فقط على املعلومات واحلقائق اليت شهدها هؤالء الضباط، مثـل           لل، ولكن   دليل إثبات 
  .أديل هبا فيها والظروف اليت ات يف حد ذاهتاعترافاال
على احلماية القضائية أمام احملكمة الدستورية       للحصول    صاحب الشكوى طلباً   وقدم  ٢١-٢

، حكمت احملكمـة الدسـتورية      ٢٠٠٨مارس  /آذار ٣١يف  و. حملكمة العليا ا يف قرار    طاعناً
قـرار بـشأن    الذي يـربر اختـاذ      لمضمون  لألنه يفتقر بشكل واضح     مقبولية الطلب    بعدم

  .املوضوعية األسس

  الشكوى    
مقروءة باالقتران مع   ،  ١٢ف انتهكت املادة    يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطر       ١-٣

لتعذيب وسوء املعاملة بالتعرض لادعائه على  رد فعل احملاكم ويرى أن.  من االتفاقية١٦املادة 
 احملاكم املختـصة    ورفضت. ونزيهمل جير حتقيق سريع ومستقل      وأضاف أنه   . اًكن مرضي يمل  
 يف احلـبس    املة والتعذيب أثناء احتجـازه    سوء املع بالتعرض ل مزاعمه املتكررة    النظر يف    متاماً

 شكواه  ت مما جعل من املستحيل تسليط الضوء على احلوادث املبلغ عنها، ورفض           االنفرادي،
بإجراء حتقيق أوامر احملكمة العليا الوطنية مل يصدر قاضي التحقيقات يف  وباملثل،  . دون حتقيق ب

قد و. يف احلبس االنفرادي  أثناء احتجازه   تعرضه لسوء املعاملة والتعذيب     اليت تفيد ب  يف مزاعمه   
 قوق اإلنسان وهيئات دولية أخـرى مـراراً       املعنية حب لجنة  والوجهت جلنة مناهضة التعذيب     

سموح امل مثانية أيام أخرى، ملدةيام قابلة للتمديد  أانتقادات لنظام احلبس االنفرادي ملدة مخسة       
الدولة الطـرف اخلطـوات     ومل تتخذ   . إلغائهبأوصت  و ،) و(به مبوجب قانون الدولة الطرف    

لواليتها القضائية،  كل أحناء اإلقليم اخلاضع     الضرورية ملنع أعمال التعذيب على حنو فعال يف         
  .) ز(االتفاقية  من١٦ اللتزاماهتا مبوجب املادة مل متتثلوبالتايل 

التعذيب وسـوء املعاملـة وطلباتـه       بعلى الرغم من ادعاءات صاحب الشكوى       و  ٢-٣
ـ  واجبـها  تجتاهلفإهنا ،  يف األمر حتقيقاتجترية إىل احملاكم بأن  املتكرر  حيـث  التحقيقب

 مـن   ١٤ونتيجة لذلك، كان هناك انتهاك للمـادة        .  طلباته ت أي إجراء أو رفض    تتخذ مل
 الذي عـاىن منـه كـضحية        جرب الضرر  الدولة الطرف    ألنه كان جيب على    نظراًاالتفاقية،  
وفقاً لصاحب  و. ال مرة أخرى  فعهذه األ مثل    حدوث عدمخطوات لضمان    واختاذ   للتعذيب

 اجلربالضحية، مبا يف ذلك     بتشمل مجيع األضرار اليت حلقت       االنتصاف    تدابري فإنالشكوى،  
وإدانـة   حماكمـة  فضالً عـن  بعدم التكرار،   ورد االعتبار والترضية والضمانات     التعويض  و

  .املسؤولني ومعاقبة

__________ 

 يشري صاحب الشكوى إىل املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقريرين الدوريني الرابع واخلـامس إلسـبانيا                )و(
)CAT/C/CR/29/3و CAT/C/ESP/CO/5على التوايل ،.( 

لشكوى إىل املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن التقريرين الدوريني الرابع            يشري صاحب ا    )ز(
 ).، على التوايلCCPR/C/ESP/CO/5 وCCPR/C/79/Add.61 (واخلامس إلسبانيا
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تفاقية، يؤكد صاحب الشكوى أن احملاكمة اليت أدت         من اال  ١٥وفيما يتعلق باملادة      ٣-٣
، اليت مت احلصول عليها حتت التعذيب يف مركـز          اعترافاته ذلك أن . إىل إدانته مل تكن عادلة    

ويؤكـد  . رهابيـة إأدت إىل إدانته بتهمة ارتكاب جرمية قتل        وكدليل  استخدمت  للشرطة،  
 ها السلطات إىل  ، اليت قدمت  عترافاتإىل تلك اال   اأن حماكمته وإدانته استندت   صاحب الشكوى   

اعترافه اعتبار  وميكن  .  معه احملكمة يف شكل شهادة ضباط الشرطة الذين شاركوا يف التحقيق         
ال جيـوز   خيلص إىل أنـه     و. بيانية من عناصر األدلة ال    عنصراًكحد أقصى   يف مركز الشرطة    

 ،حلقوق األساسية سلوب ينتهك ا  بأ اليت مت احلصول عليها      البيانية، أوباشرة  املدلة  استخدام األ 
  .جنائية يف إجراءات

ن ألويدعي صاحب الشكوى أنه مت انتهاك حقه يف احلماية القانونية الفعالة، نظـراً                ٤-٣
 يترتب عليه شكل جلسة استماع ثانية ألنه ال       يأمام احملكمة العليا ال      ي رفعه ذطلب النقض ال  

حدوث  على ذلك، يدعي صاحب الشكوى       عالوةو. املثبتةشامل لألدلة والوقائع    استعراض  
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ) ٢ و١الفقرتان  (١٤و) ٣الفقرة  (٩ و٧ واد للم تانتهاكا
  .والسياسية املدنية

 مجيع األضرار، مبا يف ذلـك       جرب: صاحب الشكوى الدولة الطرف مبا يلي     ويطالب    ٥-٣
 ادعاءاتـه بـالتعرض    يف ونزيه ريعس حتقيق إجراءو ؛ يورو ٣٠ ٠٠٠قدره  تعويض مايل   تقدمي  

 حتـت  انتزعـت  اعترافـات  إىل استندت اليت إدانته، وإعادة النظر يف   املعاملة؛ وسوء للتعذيب
  .قانونية إجراءات أي يف كدليل التعذيب حتت تنتزع أقوال أال ُيستشهد بأي وضمان التعذيب؛

ت  قدم طلبا هشكوى أن وفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف احمللية، يؤكد صاحب ال          ٦-٣
مبـا يف  أمام احملاكم احمللية مبوجب القانون اإلسباين،      التمس فيها مجيع سبل االنتصاف املتاحة       

حيث قدم الطلب األول بغية تسوية      لحصول على احلماية القضائية الدستورية،      ل ذلك طلبان 
  .القتل اإلرهابيةالثاين من أجل الطعن يف إدانته جلرمية الطلب تعذيب، وبالتعرض لل ادعائه

   الدولة الطرفمالحظات    
  .٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٥ مؤرخةقدمت الدولة الطرف مالحظاهتا يف مذكرة شفوية   ١-٤
 أمـام   الالحقةللتعذيب واإلجراءات   بتعرضه  وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى        ٢-٤

املقـدم إىل   قـضائية   حلصول على احلماية ال   ا طلبه   تشري الدولة الطرف إىل أن    احملاكم احمللية،   
ميثل حبضور  الشكوى مل   صاحب   ألن   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٣يف  رفض  حملكمة الدستورية   ا

لجأ إىل يأن صاحب الشكوى مل وتذكر  . الطلبات املتكررة للمحكمة  من  رغم  ال على،  احملامي
إال بعـد أن رفـضت   لك ومل يقم بذجلنة مناهضة التعذيب بعد ذلك، إىل أي هيئة دولية أو  

الدولـة الطـرف    وترى  . كمة الدستورية طلبه للحصول على احلماية ضد إدانته اجلنائية        احمل
غـري   إشارات صاحب الشكوى إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        أن أيضاً

  .متصلة باملوضوع
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 املستخدمة أثناء إلقاء   القوة   أن ذلك. دقيق للحقائق غري  ىل عرض   إالشكوى  وتستند    ٣-٤
 وفقاً إلجراء التوقيف   للسيطرة عليه،    املطلوبةلدرجة  كانت با قبض على صاحب الشكوى     ال

. جراءاتاإلشراف مسؤويل احملكمة طوال     إحتت  فقد صدر أمر بالقبض عليه وظل       . الطبيعي
 احلـبس االنفـرادي   نظام  والقيود الوحيدة على حقوق صاحب الشكوى اليت تولدت جراء          

 بدايـة   منـذ اختيار حمام ملـساعدته     هي عدم متكنه من      الطرف   وفقاً لقانون الدولة  املنطبق  
ومع ذلـك   .  القبض عليه  ألقيأنه  أشخاص خيتارهم ب  إبالغ  ال  يف مركز الشرطة و   احتجازه  

لفترة قصرية من ومل حيتجز يف احلبس االنفرادي إال . بالقبض عليه على علم    أفراد األسرة كان  
إىل الـسلطات   بعـد ذلـك      وُسلم،  ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين األول  ٢٨ إىل   ٢٤الزمن، من   
 اإلجراءات اجلنائية   اليت تفيد بأن  عاءات صاحب الشكوى    وال يوجد أي أساس الد    . القضائية
يف األوساط السياسية ولدى اجلمهور، وشعور القضاة       بقضيته   االهتمام   كانت بدافع وإدانته  

قات على مـشاركة أي     مل يعترض يف أي وقت من األو      مع العلم بأنه    ،  مع الزمالء التضامن  ب
  .من القضاة املسؤولني عن حماكمته

 الـشكوى   مل يقدم صاحب   من االتفاقية،    ١٥وفيما يتعلق باالنتهاك املزعوم للمادة        ٤-٤
ـ    تفيد بأن أقواله انتزعت    بيانية أو غري مباشرة   أدلة  وال حىت    ه اكتفـى    حتت التعذيب، ولكن
  .تعرض للتعذيببالادعائه يف اجب  أن الدولة الطرف مل حتقق على النحو الوباالدعاء

صـاحب  كانت أقـوال    لمحكمة العليا الوطنية فيما إذا      ل اجلنائية   الدائرة وقد نظرت   ٥-٤
 أن صـاحب    وأشـارت إىل  . حتت التعـذيب  انتزعت  لشرطة الباسك   اليت أدىل هبا    الشكوى  

ـ     ياً قضائ اً إىل أن حتقيق   توخلص.  أمام احملكمة  أقوالهالشكوى سحب     يف  ل قد أجـري بالفع
مخسة من ضباط   وقد أدىل   . إىل ارتكاب مثل هذه اجلرمية    يوجد ما يشري     ه ال  أن تالوقائع، وأكد 

قوقه، حببلغ  حمام وأُ كان ميثله    الشكوى   صاحبأن  وأفادوا ب  ،حدةبشهادهتم، كل على    الشرطة  
تعذيب  من سوء املعاملة أو ال     تكيشومل  .  أو بعض ردوده   أقوالهمبا فيها احلق يف صياغة أو إمالء        

وحماميه من قبل صاحب الشكوى       قراءة هذه األقوال   توقد أعيد . األقوال اليت أدىل هبا    كليف  
 أثنـاء  أدلـوا بـشهادهتم   أن ضباط الشرطة    كما مت التأكد من     .  تعليق يقدم أي منهما أي    ومل

 من القـانون    ١-٤، على النحو املنصوص عليه يف املادة        "ةأرقام وقائي "إجراءات احملاكمة حتت    
ر احملامي الذي ذك و. بشأن محاية الشهود واخلرباء يف القضايا اجلنائية   ١٩/١٩٩٤رقم  األساسي  

أكتـوبر يف ثـالث     / تشرين األول  ٢٧و ٢٦ساعد صاحب الشكوى يف مركز الشرطة يف        
 صاحب الشكوى رد حبرية     أن و أبلغ عنها؛  لكان قد    وإالأنه مل يشهد أي خمالفات،      إفادات  

اليت مت مجعها   إفادته الثالثة بشأن املعلومات      مفصلة يف     قدم ردوداً  هأنو وتلقائية على األسئلة؛  
عـا  األقوال ووقّقرأ  منهما ، أن كالً وأخرياً ليدون كوريب؛روتينية للقاضيالتحركات  الحول  
 إىل ادعـاء صـاحب      ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٥وأشار التقرير الطيب املؤرخ     . عليها

 يفلركل  تعرض ل ، ألقي به على األرض و     إلقاء القبض عليه  وقت  أنه يف   الذي يفيد ب  الشكوى  
وفقاً هلذا التقرير،   غري أنه   . غري مرحية جعلته يشعر بالغثيان     وظل يف أوضاع     رأس عدة مرات  ال

 اجلزء اخللفي من الرقبة أو أي ضـربات         يفركالت  ل تبّيت تعرضه  على أي عالمات     ُيعثرمل  
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 عن أي   أكتوبر/ تشرين األول  ٢٦ املؤرخ الشرعي   تقرير الطب يكشف  ومل  . أخرى يف اجلسم  
الشكوى صاحب رفض فقد يف الواقع، و. صاباتإلسوء املعاملة أو   تشري إىل تعرضه ل   أعراض  

 ه ال يعاين من أي شيء، وذلك أثنـاء وقال إنوبدا هادئاً صايف الذهن  خلع مالبسه للفحص،    
لمحكمة العليا الوطنية    التابعة ل  لدائرة التحقيق املركزية األوىل    الطبيب الشرعي    أجراهفحص  

قـد  و.  بعد إطالق سراحه من االحتجاز لدى الشرطة       ٢٠٠٢ أكتوبر/  تشرين األول  ٢٨يف  
  .يف احملكمة العليا الوطنيةمشاركة كاملة طوال اإلجراءات شارك حمامي صاحب الشكوى 

 ٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون   ٤قرار احملكمة العليا املؤرخ     ب فيما يتعلق    ان املخالف والرأيان  ٦-٤
انتزعـت   صاحب الـشكوى  يثبتان أن أقوال    النقض ال   املتعلق ب  طلب صاحب الشكوى     بشأن
رأييهما ما إذا كان ميكن بصفة عامـة         اضيان يف القيناقش   من ذلك،    بدالًو. التعذيب حتت

ـ  قاط ليالًديف احملكمة   اعتبار األقوال اليت يدىل هبا يف مراكز الشرطة وتقدم يف وقت الحق               اًع
  .إلدانة املتهمني

 مـن   ١٥املادة  مقروءة باالقتران مع    ،  ١٢وفيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة للمادة        ٧-٤
الطبية منذ احتجـاز     التقارير   نظرت يف  احملاكم احمللية التحقيقات الالزمة و     أجرتاالتفاقية،  

حاكمت عندما  و. بت قد ارتك  اجلرمية املزعومة كافية تفيد بأن    د أدلة   جتومع ذلك، مل    . املتهم
 نظرت مرة أخرى يف الظروف اليت اسـتجوب   ا  احملكمة العليا الوطنية صاحب الشكوى، فإهن     

ه  أثناء االستجواب ولكن   ، حاضراً بنفسهوكان حمامي صاحب الشكوى، الذي اختاره       . فيها
صاحب الشكوى  وجتدر اإلشارة إىل أن     . دعم ادعاءات صاحب الشكوى   ي دليل أي   مل يقدم 

 إىل أي هيئة يلجأ، وأنه مل إلقاء القبض عليه من  شهورتعرضه للتعذيب بعد ثالثة      ب ءهادعاقدم  
  .يةدانته بارتكاب جرمية إرهابإ بعد إالدولية 

أبداً  يطالب ومل.  من االتفاقية١٤صاحب الشكوى كيف انتهكت املادة وال يوضح     ٨-٤
اإلجراءات اجلنائيـة   وقف   اجلرب أو التعويض من سلطات الدولة الطرف، على الرغم من أن          ب
وعالوة على ذلك،   .  املدنية أو اإلدارية للمطالبة بتعويض     اإلجراءات ، مبوجب القانون،  مينع ال

تعويض حتديد مبلغ ال   امن صالحياهت فليس   ، انتهاك لالتفاقية  إذا استنتجت اللجنة وجود   حىت  
  .لصاحب الشكوىاملستحق 

  الطرف على مالحظات الدولة صاحب الشكوى تعليقات    
 تـشرين   ٢٩ على مالحظات الدولة الطـرف يف        اتقدم صاحب الشكوى تعليق     ١-٥

  .٢٠١١ نوفمرب/الثاين
ذلـك أن   . حيتج هبا مجلة واحدة    من االتفاقية    ١٥ و ١٢ملادتني  اانتهاكات  وذكر أن     ٢-٥

 ١٢ ةاملادوانتهاك  . عدم التحقيق يف ادعاء التعذيب ليس جمرد مسألة إجراء وال حالة عارضة           
  .١٥ك للمادة ار عنها انتهينج
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أنـه  يدفع صـاحب الـشكوى ب      من االتفاقية،    ١٢ملادة  اانتهاكات  وفيما يتعلق ب    ٣-٥
 معاقبـة لتحقيـق يف ادعاءاتـه و     لمجيع اخليارات القانونية املتاحة يف الدولة الطرف         استنفد

وهـو   التعذيب   أفعالب  اارتكتثبت   كافيةأدلة  وعدم تقدمي   .  التعذيب فعالاملسؤولني عن أ  
ختلص إليه الدولة الطرف إمنا يفسر بالقصور الذي اتسمت به السلطات القـضائية الـيت                ما
 الثانية يف فيتوريا غاستيز     ومل تقبل دائرة التحقيق    .حتقق بعد تلقيها بالغ صاحب الشكوى      مل

ومع ذلـك، رفـضت     . بناء على طلب صاحب الشكوى    تقارير الطب الشرعي كدليل إال      
ضـباط الـشرطة املتـورطني      هوية  دالء بشهادته وحتديد    باإللسماح له   اب التماسهاحملكمة  

حـضور  وكان  . يف وقت الحق   القضية   وأغلقت ،اإلدالء بشهاداهتم ومطالبتهم ب  املسألة يف
.  أمام الشرطة جمـرد إجـراء شـكلي        عندما أدىل بأقواله  الدولة الطرف   احملامي الذي كلفته    

 قـوانني مكافحـة اإلرهـاب       ألناء القبض عليه     وقت إلق  حمام يثق فيه  اختيار  يستطع   ومل
اإلقليمية يف أالفا أن ادعاءات صـاحب الـشكوى         وذكرت احملكمة العليا    . تسمح بذلك  ال

 يف الثانية   دائرة التحقيق  من تطلب غري أهنا مل  . أدلةبتعرضه للتعذيب جيب أن تكون مسنودة ب      
تقـدمي وسـائل    أو  عمة املطلوبة   الدااألدلة  إثبات  فيتوريا غاستيز يف أي وقت من األوقات        

  .) ح(اإلثبات الالزمة هلذا الغرض
 القاضـيني  من االتفاقية، صحيح أن      ١٥وفيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة للمادة        ٤-٥
 االعترافـات  أن   خيلـصان إىل  قرار احملكمة العليا ال     بذين عربا عن آراء خمالفة فيما يتعلق        لال

 يشريانو.  ذلكا يستبعدمل هماصاحب الشكوى، ولكنتعرض له  نتيجة للتعذيب الذي تكان
وأن األقوال ميكـن  ، خبالف االعترافات اليت أدىل هبا دليل آخر  مل تستند إىل أي   إىل أن إدانته    

، وأنـه ال ميكـن      قيد النظر قد ارتكبت   اجلرائم  ولكنها ال تثبت أن      لألدلة   مصدراًأن تكون   
 وهـا مسعهذه األقوال أو    لشرطة الذين أخذوا     ا ضباط كشهادة على لسان   يف احملكمة    تقدميها

 يف  األقوال اليت يدىل هبـا     فإنلمحكمة العليا،   ل االجتهاد القضائي  ومبوجب. أثناء اإلدالء هبا  
احملكمـة  ختلص ن أنطقي أيضاً امل غري  ومن.  كافياً تشكل يف حد ذاهتا دليالً     مراكز الشرطة ال  

أن فتـرض  ييتا الذي منظمة إعضو بزعومة املصالت ال صاحب الشكوى و    إىل أن أقوال   العليا
غري كافية كدليل    ليدون كوريب    معلومات حول حتركات القاضي   صاحب الشكوى نقل إليه     

  . الشخصذلكإلدانة 
 عـادل،   انتصاف احلصول على    يف أن تقر حبقه  اللجنة  وطلب صاحب الشكوى إىل       ٥-٥
  . من االتفاقية١٤تعويض، وفقاً للمادة اليف ذلك  مبا

__________ 

 جيـب ، ولكن   إىل أنه ميكن اعتبار أقوال الضحية كدليل للمحاكمة        أالفا   اإلقليمية يف أشارت احملكمة العليا      )ح(
تقـارير  بل إهنا اسـتبعدت يف   مل تكن يف هذه احلالة غري متوفرة فحسب، أدلة داعمة، واليت    بادعاءاته  تأييد  

األشـخاص  هويـة  تحديـد  مطالبة شرطة الباسك ب من الضروري مل يكنونتيجة لذلك،  . الطب الشرعي 
هـؤالء الـضباط،    سالمة  ل الشكوى، وخاصة بالنظر إىل التهديد احملتمل        صاحب يف استجواب    املشاركني

 .جيب على احملكمة أن تضمن سالمتهم أيضاًالذين 
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  سائل واإلجراءات املعروضة على اللجنةامل    
  النظر يف املقبولية

تبت  على جلنة مناهضة التعذيب أن       يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-٦
وقد تأكدت اللجنة، علـى     .  من االتفاقية  ٢٢ مبوجب املادة    ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم ال      في

 من االتفاقية، من أن املسألة ذاهتا مل ُتبحـث          ٢٢من املادة   ) أ(٥النحو املطلوب منها وفقاً للفقرة      
  .وليست قيد البحث يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

 من االتفاقية، فإن اللجنة ال تنظر يف أي شكوى          ٢٢ملادة  من ا ) ب(٥لفقرة  لوفقاً  و  ٢-٦
يف و.  احمللية املتاحة  سبل االنتصاف د استنفد مجيع    إال إذا تأكدت من أن صاحب الشكوى ق       

 كـانون   ٢٩شكوى التعذيب اليت رفعها صاحب البالغ يف        ب احلالة، حتيط اللجنة علماً   هذه  
 وقرار احملكمة ، الالحقة ضد هذا القرارالطعون اإلجراءات، ووقف، وقرار ٢٠٠٣ يناير/الثاين

كما حتيط اللجنـة    . برفض طعنه الفرعي   ٢٠٠٤مارس  /آذار ٣٠يف   يف أالفا اإلقليمية  العليا  
حقه يف السالمة العقليـة     انتهاك   هاانتهاكات، من املتعلق جبملة    بطلب احلماية القضائية     علماً
وقـد  . ٢٠٠٤ أبريـل / نيـسان ٢٢ يف صاحب الشكوى قدمهي ذالوهو الطلب ،  البدنيةو

، ألن  ٢٠٠٥يـه   يون/ حزيـران  ٢٣يف  بعدم مقبولية هذا الطلب     حكمت احملكمة الدستورية    
صـاحب  محـامي عـن      أوراق اعتماده ك   تقدميتثل لشرط   مي صاحب الشكوى مل     حمامي

  .املطلب صاحب الشكوى أي تفسري لعدم االمتثال هلذاومل يقدم . الشكوى
 باإلدانـة  وفيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية ضد صاحب الشكوى، حتيط اللجنة علماً        ٣-٦

 وحكم احملكمة العليا ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول  ١٢نية يف   اليت أصدرهتا احملكمة العليا الوط    
يـشري إىل أن    ي  ذالنقض، ال املتعلق ب طلبه  بشأن   ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٤   يف الصادر

لمحكمة العليا الوطنية   التابعة ل  ةالرابعصاحب الشكوى ادَّعى يف حماكمته أمام دائرة التحقيق         
نتيجة تعرضه للتعذيب على يد  اعترف باجلرمية   أنه  ة العليا   لنقض أمام احملكم  املتعلق با طلبه  يف  و

، رفضت احملكمة الدستورية طلب احلماية القـضائية        ٢٠٠٨مارس  /آذار ٣١يف  و. الشرطة
  .املرفوع استجابة لقرار احملكمة العليا

وتالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية فيما يتعلـق               ٤-٦
طلب احلمايـة القـضائية     املتعلقة ب  للتعذيب، ألنه مل ميتثل للشروط القانونية        ضالتعربادعائه  
ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أبلغ احملـاكم          . إىل احملكمة الدستورية  املقدم  

أي عمل مـن    بالنظر إىل أن    و.  تعرض للتعذيب  أنهاملختصة خالل اإلجراءات اجلنائية ضده      
 من االتفاقية، فـإن     ١٢وفقاً للمادة    إىل إجراء حتقيق،     ي تلقائياً جيب أن يفض  التعذيب  أعمال  

 مينـع  من االتفاقيـة  ٢٢املادة من ) ب(٥اللجنة ترى أنه ال يوجد أي عائق، مبوجب الفقرة        
لمقبولية، ترى اللجنة أن البالغ مقبـول       لشروط األخرى   ال الستيفاءونظراً  . مقبولية البالغ 

  .يةوضوعه املأسسيف النظر يف بالتايل وتشرع 
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  النظر يف األسس املوضوعية
 البالغ آخذة يف اعتبارها مجيع املعلومات اليت قدمها الطرفـان         هذا  نظرت اللجنة يف      ١-٧

  . من االتفاقية٢٢ من املادة ٤، وفقاً ألحكام الفقرة املعنيان
 من االتفاقية ألن املـزاعم الـيت   ١٢صاحب الشكوى أنه ضحية انتهاك للمادة  ويدعي    ٢-٧

 مل تؤد إىل    يف احلبس االنفرادي   للتعذيب وسوء املعاملة أثناء احتجازه       هتعرضب هبا إىل احملاكم     تقدم
الدولة الطرف إىل أن احملـاكم أجـرت التحقيقـات    وتشري . نزيهإجراء حتقيق سريع ومستقل و    

ـ   لكنها مل جتد أدلة كافية      و،  الصادرة منذ احتجازه  طبية  التقارير  ال تالالزمة وفحص  أن تفيـد ب
لتعذيب وسـوء   ل بتعرضهشكوى  تقدم ب وتالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى      . التعذيب قد وقع  

على أسـاس تقـارير الطـب       و. فيتوريا غاستيز يف   الثانية   دائرة التحقيق  هانظرت في واملعاملة،  
ورفـضت  .  ادعاءات صاحب الشكوى، أمرت احملكمة بوقف اإلجراءات       تؤيدالشرعي، اليت مل    

 صاحب الشكوى أيضاً على أساس تقـارير الطـب          الحقاً طعن أالفا  إلقليمية يف    ا احملكمة العليا 
ت زيد من األدلة، ولكن رفض    امل أخذوتالحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى طلب        . الشرعي
 أنه، أثنـاء إجـراءات      كذلكوتالحظ اللجنة   . حيث رأت أن ذلك غري ضروري     طلبه،  احملاكم  

الوطنيـة  العليـا   لمحكمة  ة التابعة ل   الرابع ائرة التحقيق داإلحالة ضد صاحب الشكوى من قبل       
 نتيجة للتعـذيب    اعترف باجلرمية  أنهصاحب الشكوى   ذكر  الحقة يف هذه احملكمة،     الاكمة  احملو

 اللجنـة   أمـام املعلومات الواردة يف امللف املعروض      وال تشري   . ما تعرض هل  اللذينوسوء املعاملة   
حملاكم اختذت تدابري للتحقيـق يف ادعـاءات صـاحب          مالحظات الدولة الطرف إىل أن ا      وال

األدلة املعروضة عليهـا،    النظر يف   جرد  مب،  بصفة خاصة ،   الوطنية احملكمة العليا وقامت  . الشكوى
ومل تقم احملكمة العليا أيضاً     .  مسؤولية صاحب الشكوى   البت يف ، من أجل    االعترافاتيف ذلك    مبا

  .لنقضل صاحب الشكوى كجزء من طلبه قدمهي ذب اللتعذيالتعرض ل باختاذ إجراء بشأن ادعاء
وترى اللجنة أن النقاط الواردة يف الفقرة السابقة تشري إىل وجود قصور يف التحقيـق                 ٣-٧

 مـن   ١٢تفق مع التزام الدولة مبوجب املادة       يال  الفقرة  من جانب السلطات املذكورة يف تلك       
 أسـباب   كانت هنـاك  يق سريع ونزيه كلما     ضمان قيام سلطاهتا املختصة بإجراء حتق     باالتفاقية  

امللف عناصر  لجنة يف   ال وال جتد .  قد ارتكب   التعذيب فعل من أفعال  معقولة تدعو لالعتقاد بأن     
تقـارير  غري أدلة أخرى إلجياد  عدم سعي السلطات القضائيةتربير ل  كافية عليها أسباباً املعروض  

 كانت مهمة نظراً ألنه برغم أمهيـة      افية  ترى اللجنة أن مثل هذه األدلة اإلض      و. الطب الشرعي 
 عـادة قعـت، فإهنـا     قد و ال التعذيب   فعما إذا كانت أ   عموماً للبت في  تقارير الطب الشرعي    

ختلص اللجنة  ولذلك   .) ط(مصادر أخرى للمعلومات  تكون غري كافية وحتتاج إىل مقارنة مع         ما
  . من االتفاقية١٢للمادة  تكشف عن انتهاك الدولة الطرف عليهاإىل أن احلقائق املعروضة 

__________ 

 .٨-٨، الفقرة   ١٩٩٨مايو  / أيار ١٤، القرار الصادر يف     بالنكو أباد ضد إسبانيا   ،  ٥٩/١٩٩٦انظر البالغ رقم      )ط(
ـ ) ٢٠٠٧(٣٢انظر أيضاً التعليق العام رقم  و اكم للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن احلق يف املساواة أمام احمل

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة       ()  من العهد  ١٤املادة  (واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة      
 .٤١، الفقرة )املرفق السادس ،]A/62/40 (vol. I) [، اجمللد األول٤٠والستون، امللحق رقم 
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 بـسبب  من االتفاقيـة     ١٥ضحية انتهاك املادة    وقع  يدعي صاحب الشكوى أنه     و  ٤-٧
 اللجنة  ذكروت. دانتهإل الشرطة كدليل    مركزأدىل به حتت التعذيب يف      استخدام اعترافاته اليت    

 تزعـت ا ان أقوال يثبت أهن  عدم االستشهاد بأية    ،  هذه املادة  مبوجب    على الدولة الطرف،   أن
اللجنة، فإن أحكام احملكمة العليـا      ومن وجهة نظر    . نتيجة للتعذيب كدليل يف أي إجراءات     

احلكـم   يف   ةكـبري ُمنحت أمهية   صاحب الشكوى   اعترافات   تبني أن الوطنية واحملكمة العليا    
قدم معلومـات، مثـل   يومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى مل . الذي صدر بإدانته  

أو أقوال شهود، من شأهنا أن      بنفسه  ية صادرة على أساس فحوص طلبها       شهادات طبية إضاف  
نتيجـة  اليت أدىل هبا كانـت       االعترافات ه من املرجح أن تكون     أن ختلص إىل تسمح هلا بأن    

 ال تكشف عن وجـود      عليهاأن املعلومات املعروضة    إىل   اللجنة   ختلص وبالتايل   .) ي(للتعذيب
  . من االتفاقية١٥انتهاك للمادة 

ن الدولة الطـرف    إ حيث،  ١٤يدعي صاحب الشكوى أنه ضحية النتهاك املادة        و  ٥-٧
 كـضحية   جرب لألضرار اليت حلقـت بـه      صل على   حي ضمان أن    كان ينبغي أن تعمل على    

 اللجنة أيضاً أن املعلومات اليت قـدمها صـاحب          ترىفيما يتعلق هبذا االدعاء،     و. للتعذيب
ـ ختلص إىلأن ب اسابقة، ليست كافية للسماح هل  يف الفقرة ال   على النحو الوارد  الشكوى،   ه  أن

 اللجنـة   ولذلك ختلص . نتيجة للتعذيب اليت أدىل هبا كانت      االعترافات من املرجح أن تكون   
 . من االتفاقية١٤ ال تكشف عن وجود انتهاك للمادة عليهاأن املعلومات املعروضة إىل 

 من اتفاقيـة    ٢٢ من املادة    ٧إن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف مبوجب الفقرة           -٨
ترى مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،              

  . من االتفاقية١٢ملادة اانتهاك أن الوقائع املعروضة عليها تكشف عن 
ىل بأن تقـدم إ    من االتفاقية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة          ١٢ملادة  با  وعمالً  -٩

. ادعاءاتـه  يف انتصاف فعال، مبا يف ذلك إجراء حتقيق كامل وشامل   سبيلالشكوى  صاحب  
  .نع حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبلمبالدولة الطرف ملزمة كما أن 

 الدولـة   إىل من نظامها الداخلي، تطلب اللجنـة        ١١٨ املادة   من ٥الفقرة  بعمالً  و  -١٠
اإلجراءات اليت اختذت   ب هذا القرار،    امن تاريخ تبليغه    يوماً ٩٠الطرف أن تبلغها، يف غضون      

  .ذلكاستجابة ل

__________ 

 .١١-٦ الفقرة ،٢٠٠٣مايو /يار أ٧، القرار الصادر يف ضد سويسرا. ك. غ، ٢١٩/٢٠٠٢البالغ رقم   )ي(
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  قرار بشأن املقبولية  - باء  

  ضد السويد. ك. رو. ك. س: ٣٦٥/٢٠٠٨البالغ رقم     
  )ال ميثلهما حمام. (ك. رو. ك. س      :املقدم من  
  ا الشكوىصاحب  :الشخص املدعى أنه ضحية  
  دسويال      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٩    :شكوى التاريخ تقدمي  
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢١ يف وقد اجتمعت  
إىل . ك. رو. ك. ، الذي قدمه س   ٣٦٥/٢٠٠٨رقم  من النظر يف البالغ     غت  وقد فر   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          ٢٢جلنة مناهضة التعذيب مبوجب املادة      
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

  والدولة الطرف،مجيع املعلومات اليت أتاحها صاحبا الشكوى وقد أخذت يف اعتبارها   
  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
مـن مواليـد    . ك. ، وس ١٩٨١مـن مواليـد عـام       . ك.صاحبا الشكوى مها ر     ١-١
ويـدعي  . ، من مواطين أفغانستان، وينتظران الترحيل من السويد إىل أفغانستان         ١٩٨٠ عام

 من اتفاقيـة    ٣ا إىل أفغانستان يشكل انتهاكاً من السويد للمادة         البالغ أن ترحيلهم   صاحبا
. مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              

  .ميثلهما حمام وال
، طلبت اللجنة إىل الدولـة الطـرف، عمـالً          ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١ويف    ٢-١

مـن نظامهـا األساسـي      )  سـابقاً  ١٠٨ من املـادة     ١الفقرة   (١١٥ من املادة    ١ بالفقرة
(CAT/C/3/Rev.5)عدم ترحيل صاحيب الشكوى أثناء النظر يف شكوامها ،.  

  الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى    
، وأثناء احلرب مع احتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية الـسوفياتية            ١٩٨٠يف عام     ١-٢

. انستان وتوجهت إىل مجهورية إيران اإلسـالمية  غادرت أسرة صاحيب الشكوى أفغ     السابق،
  .يف إيران. ك .يبلغ عندئذ ستة أشهر من العمر، وولد شقيقه ر. ك. وكان س
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، ونظراً للظروف املعيشية القاسية يف مجهورية إيـران اإلسـالمية،           ١٩٩٠ويف عام     ٢-٢
ويتا يف الفترة   قررت األسرة الرحيل إىل باكستان، وعاشت هناك يف عداد الالجئني مبدينة ك           

، توىف والد صـاحيب الـشكوى نتيجـة         ١٩٩٥ويف عام   . ١٩٩٥ إىل عام    ١٩٩٠من عام   
ويف نفس العام، عادت األسرة إىل إيران       . إلصابته بأزمة قلبية، وتركهما بدون مصدر للعيش      

  .وطلبت اللجوء يف هذا البلد
 إيـران   ، بدأ صاحبا الشكوى العمل بدون تصريح يف مجهوريـة         ٢٠٠٠ويف عام     ٣-٢

/ ويف أيلـول  . ويدعيان أن إيران ترفض التصريح لالجـئني األفغـان بالعمـل          . اإلسالمية
، ألقت الشرطة اإليرانية القبض على صاحيب الشكوى لعملهما بدون تصريح           ٢٠٠٠ سبتمرب

ويدعيان أن الشرطة اإليرانية أساءت معاملتهما وقامت بتعذيبهما        .  يوماً ٢٠واحتجزهتما مدة   
  .جازأثناء االحت

، مت ترحيل صـاحيب الـشكوى إىل أفغانـستان     ٢٠٠٠ديسمرب  /ويف كانون األول    ٤-٢
وبعـد  . وهددهتما الشرطة اإليرانية بالقتل يف حالة عودهتما إىل مجهورية إيـران اإلسـالمية    

وصوهلما إىل أفغانستان، ألق حركت طالبان القبض عليهما وُنقال إىل قندهار حيث تعرضـا              
واستمر التعذيب، الذي كـان  . ءة املعاملة والسب، حسب ادعائهماللتعذيب والضرب وإسا  

ميارس عليهما يومياً، أسبوعني تقريباً، وكان هذا التعذيب يـشمل التعـرض للـصدمات              
الكهربائية على مستوى األعضاء التناسلية، والبيات ليالً بدون مالبس، والضرب والسري ومها            

يزاالن يعانيان من آالم     ويدعيان أهنما ال  . تهديد بالقتل معصويب العينني يف املناطق اجلبلية، وال     
وكانا يف نظر حركة طالبـان مـن        . جسدية ونفسية نتيجة للتعذيب الذي مت توقيعه عليهما       

أعداء الدولة، وأعداء اإلسالم، واجلواسيس بسبب نشأهتما يف إيران وعدم حتـدثهما بلغـة              
  ).غانستاناللغة السائدة يف معظم املناطق يف أف(الباشتو 

ومتكن صاحبا الشكوى من الفرار والذهاب إىل مدينة كويتا يف أفغانستان حيـث               ٥-٢
وأثناء وجودمها يف باكستان، علمـا أن       . عاشا بعض الوقت مع أخت من أخواهتما وزوجها       

والدهتما وأخواهتما األخريات الاليت كن يعشن يف مجهورية إيران اإلسالمية أصـبحن مـن              
ونـصحتهما والـدهتما    . ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون الثاين  ٣٠يد اعتباراً من    الالجئات يف السو  

وتوجها فعالً إىل   . بالذهاب إىل طهران وتقدمي طلب جلمع مشل األسرة إىل السفارة السويدية          
  . طهران لتقدمي هذا الطلب إىل السفارة السويدية

فارة ، أجرى صاحبا الـشكوى أول مقابلـة هلمـا يف الـس        ٢٠٠١مايو  /ويف أيار   ٦-٢
وبعد سنة، أبلغتهما السفارة السويدية برفض طلبهما املقدم جلمع مشـل األسـرة             . السويدية

ويدعيان أن موظفاً جمهول اهلوية يف السفارة السويدية وموظفاً تابعـاً           . لبلوغهما سن الرشد  
ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف طهران نصحامها بالسفر إىل السويد بصورة غـري              

  . ونية والتماس اللجوء هناكقان
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يف تاريخ  . ك. ويف مجهورية إيران اإلسالمية، ألقت الشرطة اإليرانية القبض على ر           ٧-٢
ووفقاً لصاحب الشكوى، عندما رأت السلطات األفغانيـة        . غري حمدد وأعادته إىل باكستان    

ع وثائق السفارة السويدية، كان رد فعلها عنيفاً، وتعـرض للـضرب علـى رأسـه مبـدف                
ويّدعي أنه تعرض لالحتجاز والضرب والتعذيب مـرة        . كالشنيكوف وكاد أن يفقد حياته    

وبعد بضعة أسابيع يف السجن، متكن من الفرار بعد دفع رشوة حلراس            . أخرى يف أفغانستان  
  . إىل كويتا، باكستان، أيضاً. ك. وعاد س. السجن وعاد إىل باكستان عند أخيه وأخته

، قامت والدة صاحيب الشكوى وأختني من أخواهتما بزيارهتما ٢٠٠٣يوليه /ويف متوز  ٨-٢
وحصلت والدته على أوراق هوية مزورة هلما وقامـت بتزوجيهمـا ألختيهمـا             . يف كويتا 

وعند وصوهلما إىل السويد اعترفا جمللس اهلجرة الـسويدي  . لتمكينهما من السفر إىل السويد    
ويف تاريخ غري حمدد، سحبت . ني من أخواهتمابأهنما حيمالن هوية مزورة وبأن زوجتيهما أخت

  .السلطات السويدية تصاريح إقامتهما يف السويد وقدما طلباً للجوء هبويتهما احلقيقية
، منح جملس اهلجرة السويدي لصاحيب الشكوى تصرحياً  ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١ويف    ٩-٢

 تـشرين   ٣ر يف   وصـد . وبعد سنة، مل جتدد تصاريح إقامتـهما      . لإلقامة ملدة سنة واحدة   
  . قرار بطردمها٢٠٠٨أكتوبر /األول

ويقول صاحبا الشكوى إهنما خيشيان على حياهتما ألهنما يعتـربان مـن اخلونـة يف                 ١٠-٢
يف أفغانـستان لعملـه يف وحـدة        " القائمة السوداء "أنه مدرج يف    . ك. ويدعي ر . أفغانستان

ويدعي أنه  . ين منهم من األفغان   االندماج السويدية كمترجم لالجئني وملتمسي اللجوء، وكثري      
يتلقى مكاملات هاتفية من أشخاص جمهولني يسألونه عن عمله كمترجم والسبب الذي يدعوه             

وقال إنه يرد على ذلك بأنه يترجم من اللغة اإليرانية فقـط            . إىل استجواب األفغان يف السويد    
. تفية من أشخاص جمهولني   ويدعي أنه تلقى عدة هتديدات ها     . ألن معرفته بلغة الباشتو حمدودة    

ويدعي صاحبا الشكوى أهنما على يقني من أهنما سيتم القبض عليهما يف حالة ترحيلـهما إىل                
  .أفغانستان بسبب التماسهما اللجوء يف بلد آخر واعتبار ذلك جرمية يف هذا البلد

زداد ، أفاد صاحبا الشكوى بأن حالتهما املالية ت       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٠ويف    ١١-٢
سوءاً يف السويد بسبب فقدان عملهما وعدم وجود موارد للعيش هلما أو متتعهما بـاحلق يف                

والحظ صاحبا الشكوى أن من أسباب مغادرهتما جهورية إيران اإلسالمية          . الرعاية الصحية 
أن والدمها، الذي كان حمامياً وعضواً يف الربملان، له أعداء كثريون يف أفغانستان، وأن هؤالء               

ألعداء أصبحوا من كبار املوظفني يف احلكومة احلالية، وخيشيان من قتلهما، بسبب امسهمـا              ا
  .فقط، يف حالة ترحيلهما

  الشكوى    
 يدعي صاحبا الشكوى أن ترحيلهما قسراً إىل أفغانستان، حيث يواجهـان خطـراً          -٣

 من اتفاقيـة    ٣ للتعرض للتعذيب، يشكل انتهاكاً من السويد حلقوقهما مبوجب املادة           حقيقياً
  .مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية    
، طعنت الدولة الطرف يف مقبولية الشكوى على        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٦يف    ١-٤

لدولة الطرف بأنه جيوز جمللـس اهلجـرة        وتفيد ا . أساس عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية     
 أن  ٢٠٠٥ من الفصل الثاين من قانون األجانب لعـام          ١٩ و ١٨السويدي مبوجب املادتني    

مينح األجنيب تصرحياً لإلقامة، حىت إذا اكتسب القرار الصادر مبنع دخولـه أو طـرده قـوة                 
نعاً للتنفيـذ، جيـوز     وإذا ظهرت أثناء التنفيذ معلومات جديدة ميكنها أن تشكل ما         . القانون

جمللس اهلجرة السويدي أن مينح تصرحياً باإلقامة الدائمة إذا كان املـانع دائمـاً بطبيعتـه،                
وهذا هو احلال مثالً عنـدما تظهـر        . تصرحياً باإلقامة املؤقتة إذا كان املانع مؤقتاً بطبيعته        أو

ر احلكم عليه باإلعدام ظروف جديدة تدعو إىل االعتقاد بأن تنفيذ األمر سيعرض األجنيب خلط    
ويف هذه احلـاالت،  . أو العقاب البدين أو التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة 

  .جيوز جمللس اهلجرة أن يصدر أمراً بوقف تنفيذ الطرد
 من قانون األجانـب، جيـوز       ١٦ و ١٤وتفيد الدولة الطرف بأنه مبوجب الفصلني         ٢-٤

هلجرة أمام حمكمة اهلجرة، مث بعد ذلك أمام حمكمة االستئناف املعنيـة            الطعن يف قرار جملس ا    
، قـررت   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦ويف  . بشؤون اهلجرة، شريطة احلصول على إذن باالستئناف      

حمكمة اهلجرة، يف مجلة أمور، املوافقة على الطلب املقدم من صاحيب الشكوى إلعادة النظر               
صاريح لإلقامة بسبب تـدهور احلالـة يف بلـدمها          يف الطلب املقدم منهما للحصول على ت      

، رفـض   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣ويف  . األصلي، وأحالت املوضوع إىل جملس اهلجرة     
 أن  جملس اهلجرة الطلب املقدم من صاحيب الشكوى للحصول على تصاريح لإلقامة معتـرباً            

يف قرار جملس اهلجرة وطعن صاحبا الشكوى . بإمكاهنم وجود جهة داخل بلدمها يلجآن إليها
 كـانون   ٣أمام حمكمة اهلجرة ورفضت هذه احملكمة الطعـن يف حكمـني صـادرين يف               

 ٢٩يستأنف صاحبا الشكوى احلكمني وأصبحا قابلني للتنفيذ يف     ومل. ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

ل صدور احلكمني  ووفقاً للدولة الطرف، قدم صاحبا الشكوى بالغهما إىل اللجنة قب           ٣-٤
وهكذا، مل تكن سبل االنتصاف احمللية قد استنفدت يف ذلـك      . املذكورين من حمكمة اهلجرة   

كذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحيب الشكوى مل يستأنفا احلكمني أمام حمكمـة             . احلني
االستئناف املعنية بشؤون اهلجرة، ولو قاما بذلك، وقُبل استئنافهما، لكانا قد حصال علـى              

ومل مينح صاحبا الشكوى بالتايل الفرصة للسلطات احمللية للنظـر بـصورة            . تصاريح لإلقامة 
سلف، تؤكد الدولـة     ويف ضوء ما  . كاملة يف الظروف اجلديدة املطروحة يف هذين احلكمني       

الطرف أن صاحيب الشكوى مل يستنفدا مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة هلما وأنه ينبغـي               
، لعدم استنفاد سـبل     ٢٢من املادة   ) ب(٥عدم مقبولية البالغ، عمالً بالفقرة      بالتايل إعالن   

  .االنتصاف احمللية
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  تعليقات صاحيب الشكوى على املقبولية    
، أعرب صاحبا الشكوى عن دهشتهما إلدعـاء الدولـة          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦يف    ١-٥

ا، قبل منحهما تـدابري     الطرف أهنما مل يستنفدا سبل االنتصاف احمللية على أساس أهنما تلقي          
ويف رأيهما أهنمـا اسـتنفدا سـبل        . احلماية املؤقتة، عدة أوامر باحلضور لتنظيم ترحيلهما      

. االنتصاف احمللية ألن الدولة الطرف كانت مهيأة الختاذ اإلجراءات الالزمـة لترحيلـهما            
هلجـرة،  وأعربا لذلك عن دهشتهما الدعاء جملس ا . وأشارا إىل خطورة الوضع يف أفغانستان     

بعد إعادة النظر يف مسألة تصاريح اإلقامة، أن هناك جهة داخل بلدمها ميكن أن يلجآن إليها،              
  . سيما يف بلد يعاين من مثل هذا القدر الكبري من العنف ال
ويعتقد صاحبا الشكوى أن هلما احلق يف احلياة بأمان يف السويد بدالً من ترحيلهما                ٢-٥

لتعذيب والسجن، وتعرض فيه والدمها لالضـطهاد واألعمـال         إىل بلد سبق أن تعرضا فيه ل      
ويؤكد صـاحبا   . االنتقامية على أيدي أعدائه الذين ميلكون زمام السلطة اآلن يف أفغانستان          

يف أفغانستان بـسبب األنـشطة الـسابقة        " القائمة السوداء "الشكوى أن امسهما مدرج يف      
  .يف السويد بالتفصيللوالدمها، اليت أوضحتها والدهتما الالجئة اآلن 

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بـشأن املقبوليـة         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠يف    ١-٦

وتضمنت هذه املالحظات معلومات تفصيلية عـن قـوانني اللجـوء           . واألسس املوضوعية 
ت التالية املتعلقة بوقائع احلالة اخلاصة بـصاحيب        السويدية ذات الصلة كما تضمنت املعلوما     

. الشكوى املستمدة أساساً من ملفات املوضوع يف جملس اهلجرة السويدي وحماكم اهلجـرة            
وقد ُبحثت طلبات اللجوء املقدمة من صاحيب الشكوى يف إطار جمموعـات عديـدة مـن                

عديالت املؤقتة اليت أدخلت ، والت١٩٨٩اإلجراءات، مبا يف ذلك يف إطار قانون األجانب لعام 
وعالوة على ذلك، قدم صـاحبا الـشكوى يف عـدة           . ١٩٨٩على قانون األجانب لعام     

مناسبات طلبات للحصول على تصاريح لإلقامـة الدائمـة مبوجـب قـانون األجانـب               
ونظـر  . ، بدعوى وجود معلومات جديدة تشكل مانعاً دائماً لتنفيذ أوامر الطرد     ٢٠٠٥ لعام

 هذه الطلبات، كما نظرت حمكمة اهلجرة يف طلب مقـدم مـن صـاحب               جملس اهلجرة يف  
وبعد الطلب  . الشكوى الثاين، ومل توافق على إعادة النظر يف القرار الصادر من جملس اهلجرة            

وشـرع جملـس    . األخري، وافقت حمكمة اهلجرة على إعادة النظر يف مسألة تصاريح اإلقامة          
  .ة النظر يف هذه املسألةاهلجرة وحمكمة اهلجرة بعد ذلك يف إعاد

، )صـاحب الـشكوى األول     (١٩٨١وصاحبا الشكوى شقيقان مولودان يف عام         ٢-٦
وقـدم صـاحبا    . وكالمها من مواطين أفغانستان   ). صاحب الشكوى الثاين   (١٩٨٠وعام  

 طلبات إىل سفارة السويد يف طهران للحصول علـى          ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٥الشكوى يف   
وتستند الطلبات إىل إقامة والدهتما ومثانيـة مـن أقارهبمـا يف            . ويدتصاريح لإلقامة يف الس   
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واستند قرار  .  هذه الطلبات  ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٩ورفض جملس اهلجرة يف     . السويد
اجمللس إىل أنه مل تكن هناك عالقة تبعية خاصة بني صاحيب الشكوى وأقارهبما عند انتقـال                

  . لس طعون األجانب الطعن املقدم يف هذا القرارورفض جم. هؤالء األقارب إىل السويد
، قدم صاحبا الشكوى طلباً للحصول على تصريح لإلقامة يف          ٢٠٠٣يوليه  /ويف متوز   ٣-٦

. وادعيا يف الطلبني أهنما متزوجني من امرأتني متلكان تصرحياً لإلقامـة          . السويد هبوية مزورة  
. إلقامة ملدة ستة أشهر هبويتهما املزورة     ، منحا تصرحياً مؤقتاً ل    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٨ويف  

وأشارت الدولة الطرف إىل أن صـاحيب       . ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠ووصال إىل السويد يف     
الشكوى ذكرا كذباً يف شكوامها أهنما كشفا طوعياً عن هويتهما احلقيقية جمللس اهلجرة فور              

تبني جمللس اهلجرة أهنما حصال     ولدى النظر يف جتديد إقامتهما املؤقتة،       . وصوهلما إىل السويد  
. على تصريح اإلقامة املؤقتة بناء على هوية مزورة وأن زوجتيهما املزعومتني أختامها يف الواقع           

ونتيجة لذلك، اختـذ    . ومل يعترفا بذلك إال عند مواجهتهما هبذه املعلومات يف جملس اهلجرة          
ا األصلي وانتدب حمامياً هلما، كما جملس اهلجرة اإلجراءات الالزمة لألمر بترحيلهما إىل بلدمه

  .قام بتسليمهما للشرطة
وأجريـت  . ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٧وقدم صاحبا الشكوى طلبات للجوء يف         ٤-٦

.  حبضور حماميهما ومتـرجم شـفوي  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٤مقابالت معهما يف   
وقد .  مواطن أفغاين  وقال صاحب الشكوى األول إنه ولد يف مجهورية إيران اإلسالمية ولكنه          

ولكونه أفغاين اجلنسية، . عاش طوال حياته يف إيران باستثناء بضع سنوات عاشها يف باكستان
ويف . مل يتمكن من احلصول على تصريح للعمل يف إيران، ومل يسمح له بااللتحاق باملدارس             

ني أمـضى  ويف كلتا املـرت . إيران، أُلقي عليه القبض مرتني لعدم حصوله على تصريح للعمل    
بضعة أشهر يف خميم لالجئني يف إيران حيث تعرض لسوء املعاملة، ويف كلتا املـرتني أيـضاً                 

ومل تكن له مشاكل على اإلطـالق مـع         . أُرسل إىل أفغانستان وأمضى بضعة أسابيع هناك      
والسؤال الوحيد الذي طرحـه     . ومل يواجه عقبات يف الدخول إىل البلد      . السلطات األفغانية 

وال ميكنه الرجوع إىل إيران     . إذا كان أفغانياً وما إذا كان قادماً من إيران         غان هو ما  عليه األف 
والسبب . وال ميكنه الرجوع إىل أفغانستان لعدم وجود صلة بينه وبني هذا البلد           . أو باكستان 

  . الذي دعاه إىل الذهاب إىل السويد هو أن عائلته موجودة هناك
نه ولد يف أفغانستان مث ترك أفغانستان وتوجـه إىل          وقال صاحب الشكوى الثاين إ      ٥-٦

مجهورية إيران اإلسالمية مع أسرته عندما كان عمره ستة أشهر بسبب احلرب ضد االحتـاد               
. وقد عاش طوال حياته يف إيران باستثناء ست سـنوات عاشـها يف باكـستان              . السوفيايت
وأودعتـه  . اك يف ظروف قاسية   ميلك تصرحياً لإلقامة املؤقتة يف إيران وكان يعمل هن         وكان

السلطات اإليرانية هو وشقيقه يف خميم لالجئني وضربه أحد اجلنود هناك على إحدى ركبتيه              
وال يعرف أحداً يف أفغانـستان وال يتحـدث         . ويشعر بآالم منذ ذلك احلني يف هذه الركبة       

احلصول على تـصريح    ميكنه   ميكنه العودة إىل إيران أو باكستان ألنه ال        وال. األفغانية اللغة
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والسبب الذي دعاه إىل تقدمي معلومات مزورة عن هويته هو رغبتـه يف اللحـاق               . لإلقامة
  .بأسرته يف السويد

، رفض جملس اهلجرة الطلبات املقدمة مـن        ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٩ويف    ٦-٦
وثائق صاحيب الشكوى للحصول على تصاريح لإلقامة، وتصاريح للعمل، ومركز الالجئني، و

ومنعاً من العودة   . مل يوافق بلد آخر على استقباهلما      للسفر، وأمر بترحيلهما إىل أفغانستان ما     
وذكر جملس . إىل السويد بدون إذن من جملس اهلجرة ملدة سنتني من تاريخ صدور هذا القرار             

ان اهلجرة ابتداًء أن طلبات صاحيب الشكوى ينبغي النظر إليها من حيث عالقتهما بأفغانـست             
ومل ير جملس اهلجرة سبباً للنظر إليها من حيث عالقتـهما           . ألهنما حيمالن اجلنسية األفغانية   

. ميلكان تصاريح لإلقامة هبما    بباكستان أو مجهورية إيران اإلسالمية ألهنما حسبما يدعيان ال        
اإلقامة ووفقاً للمجلس، ليس الوضع العام يف أفغانستان يف حد ذاته سبباً كافياً ملنح تصاريح               

ومل يقدم صاحبا الشكوى أسباباً جوهرية العتبارمها من الالجئني أو ملتمـسي            . يف السويد 
كذلك، مل ير   . اللجوء أو دليالً على حاجتهما إىل احلماية وبالتايل على أحقيتهما يف اللجوء           

جملس اهلجرة سبباً ملخالفة التقييم الذي أجراه هذا اجمللس وجملس طعون األجانـب بـشأن               
لطلبات املتعلقة بتصريح العمل على أساس عالقتهما بوالدهتما وأقارهبما الذين يعيـشون يف             ا

وال توجد أسباب إنسانية أو أسباب أخرى تدعو إىل منح صاحيب الشكوى تصاريح         . السويد
وبالنظر إىل أهنما قدما نفسيهما هبوية خمتلفة، واستخدما أوراقاً مـزورة، وأخفيـا             . اإلقامة

مة، وقدما أسباباً غري صحيحة للحصول على تصاريح لإلقامـة، كـان قـرار              معلومات ها 
وطعن صاحبا الشكوى يف هـذا  . الترحيل مشفوعاً مبنعهما من العودة إىل السويد ملدة سنتني       

 قرر جملس طعون األجانـب  ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨ويف  . القرار أمام جملس طعون األجانب    
وأكتسب . ا سحب صاحبا الشكوى هذا الطعن     شطب هذه الدعوى من قائمة الطعون بعدم      
  .قرار جملس اهلجرة نتيجة لذلك قوة القانون

، قرر جملس اهلجرة منح صاحيب الشكوى تصاريح إقامة ٢٠٠٦مارس / آذار٣١ويف    ٧-٦
مؤقتة صاحلة ملدة سنة واحدة وفقاً للتعديالت املؤقتة اليت أدخلت علـى قـانون األجانـب            

تقوم، نظراً لألوضاع السائدة يف أفغانستان، بترحيل        سويد ال ، على أساس أن ال    ١٩٨٩ لعام
بيد أنه من املتوقع أن يتاح يف املستقبل القريـب ترحيـل            . األشخاص إىل ذلك البلد بالقوة    

. الرجال غري املتزوجني إىل ذلك البلد لوجود فرص جيدة الندماجهم يف اجملتمـع األفغـاين              
مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مل تعتـرض علـى   وأشار اجمللس أيضاً إىل أن مفوضية األ      

ولذلك مل تلغ األوامر الصادرة بترحيـل صـاحيب         . ترحيل األشخاص بالقوة إىل أفغانستان    
  .الشكوى إىل أفغانستان

ورفض جملس اهلجرة   . وقدم صاحبا الشكوى طلبات لتجديد تصاريح اإلقامة املؤقتة         ٨-٦
ورأى اجمللـس أن    . ، على التوايل  ٢٠٠٧يونيه  /يران حز ١٣مايو و / أيار ٣٠هذه الطلبات يف    

  .تعترب عقبات دائمة إلنفاذ أوامر الطرد الظروف اليت أشار إليها صاحبا الشكوى ال
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 منحه تصرحياً لإلقامة    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٤وطلب صاحب الشكوى األول يف        ٩-٦
ال إنه من الشيعة وإنه    وق. على أساس أنه استقر يف السويد وأن أسرته بالكامل موجودة هناك          

. وعند عودته، سيضطر إىل االنضمام إىل اجليش بـالقوة . معرض بالتايل للخطر يف أفغانستان    
وطعن صاحب الـشكوى    . ، رفض جملس اهلجرة هذا الطلب     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢١ويف  

/  متـوز  ٦ورفضت حمكمة اهلجرة هذا الطعـن يف        . األول يف هذا القرار أمام حمكمة اهلجرة      
 على أساس أن الظروف اخلاصة لصاحب الطعن ُبحثت من قبل، وفيما يتعلـق              ٢٠٠٧ يهيول

باحلالة يف أفغانستان، مل يقدم صاحب الطعن أي دليل على وجود ظروف جديدة من املمكن             
  .أن تعترب عقبات دائمة إلنفاذ أمر الطرد

ـ             ١٠-٦ صاريح ويف طلبات الحقة، طلب صاحبا الشكوى، من خالل حماميهما، منحهما ت
إقامة لألسباب املذكورة يف طلباهتما السابقة وألهنما قادمان من قندهار، وهو مكـان خطـري               

وهناك أيضاً احتمال واضح حلملهما على أداء اخلدمة العسكرية أو االنضمام إىل قوات             . للغاية
اهنا يف  وقاال إن والدهتما تعاين من خرف الشيخوخة بسبب املشاكل اليت يواجه          . امليليشيا بالقوة 

وأضاف صاحب الشكوى الثاين أنه أجريت له عملية جراحية يف          . احلصول على تصريح اإلقامة   
ميكـن إجراؤهـا يف      وسيلزم على األرجح جراحة أخـرى ال      . ركبته وأنه مل يشف متاماً بعد     

  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ورفض جملس اهلجرة هذا الطلب يف . أفغانستان
، كرر صـاحبا الـشكوى      ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٨ ويف الطلبات املقدمة يف     ١١-٦

االدعاءات السابقة وأضافا أن صاحب الشكوى الثاين يعاين من االكتئاب على النحو املوضح             
وأشارا أيضاً إىل تكيفهما مع احليـاة يف الـسويد وإىل           . يف الشهادة الطبية املرفقة بالطلبات    

سمح هلما بالدخول إىل أفغانستان يف حالة تنفيذ       الوضع السائد يف أفغانستان وأكدا أهنما لن ي       
، رفض جملس اهلجـرة الطلبـات   ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ويف . األمر الصادر بطردمها 

والحظ جملس اهلجرة أن جمال     . املقدمة من صاحيب الشكوى وقرر عدم النظر فيها مرة أخرى         
يق للغاية وينطبـق علـى حـاالت        األخذ باملوانع الطبية أو التكيف مع احلياة يف السويد ض         

ورأى اجمللس أن العودة إىل إقليم قندهار يف جنوب أفغانستان ليس ممكنـاً يف              . استثنائية فقط 
حيول دون مطالبة صاحيب الشكوى بالبحث عـن جهـة           الوقت احلايل ولكن ليس هناك ما     

فيمـا يتعلـق    وعلى الرغم من الصعوبات القائمة يف كابول        . داخلية بديلة، يف كابول مثالً    
يدل على أهنما لن يسمح هلما بالدخول إىل أفغانستان          باملعيشة واإلسكان، فإنه ليس هناك ما     

وطعن صاحبا الشكوى يف هذا القرار أمام حمكمة اهلجرة ودفعا بوجود           . أو بالعمل يف كابول   
هلجـرة  عقبة سياسية حتول دون إنفاذ أوامر الطرد وتتمثل يف القرار العام الصادر من جملس ا              

  .بعدم طرد األشخاص الذين ينتمون إىل جنوب أفغانستان
، قررت حمكمة اهلجرة اإلذن بإعادة النظر يف موضـوع          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦ويف    ١٢-٦

ورأت احملكمة أن احلالة يف إقلـيم       . تصاريح اإلقامة وأحالت املوضع بالتايل إىل جملس اهلجرة       
/  آذار ١٣ويف  .  هـذا اإلقلـيم بالتحديـد      قندهار تشكل عقبة يف إنفاذ أوامر الطـرد إىل        

  .، قرر جملس اهلجرة وقف إنفاذ أوامر الطرد املتعلقة بصاحيب الشكوى٢٠٠٨ مارس



A/67/44 

GE.12-44490 724 

/  أيلـول  ٣وأجرى جملس اهلجرة مقابلة إضـافية مـع صـاحيب الـشكوى يف                ١٣-٦
يعرفان أحداً يف أفغانـستان، وال يعرفـان        وادعى صاحبا الشكوى أهنما ال    . ٢٠٠٨ سبتمرب
وقاال إهنما سيتعرضان للجوع، وسيكونان بدون عمـل        . ناً للذهاب إليه يف حالة العودة     مكا

وللبقاء على قيد احلياة، قد يضطرا إىل االشتراك يف الرتاع املـسلح            . وبدون مكان للعيش فيه   
يتحدثان اللغة األفغانية ولكن بالداري، وهـي هلجـة      وقاال أيضاً إهنما ال   . بيع املخدرات  أو

وقد تقتلهما حركة   . ونتيجة لذلك، سيتعرضان للقتل   . يف مجهورية إيران اإلسالمية   مستخدمة  
وقاال إن والدهتما مريضة وستكون حياهتا يف خطر كبري إذا مت       . طالبان أيضاً ألهنما من الشيعة    

يرام، وال ينـام     وأضاف صاحب الشكوى الثاين أنه ليس على ما       . ترحيلهما إىل أفغانستان  
  .ويشعر باإلجهادبالقدر الكايف، 

، رفض جملس اهلجرة الطلبات املقدمة من صاحيب        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣ويف    ١٤-٦
واستند اجمللس يف قراره إىل حكم صادر من حمكمـة          . الشكوى للحصول على تصاريح اإلقامة    

االستئناف املعنية بشؤون اهلجرة يف قضية مماثلة مفاده أن جملس اهلجرة هو الذي حيدد مـدى                
والشرط املسبق لتطبيق هذا املفهوم هو استقبال       . استصواب تطبيق مفهوم اجلهة الداخلية البديلة     

وال يكون تطبيق املفهوم مستصوباً     . األجنيب يف بلد العودة والسماح له باحلصول على عمل فيه         
سلف بتحليل كل حالة على      ويتم حتديد ما  . إذا كان سيؤدي إىل إرهاق األجنيب بشكل مفرط       

وال ينبغي النظر إىل احلالة العامة يف البلد فحسب، ولكن ينبغي النظر أيضاً إىل إمكانيـة                . ةحد
وقد يؤخذ نوع اجلـنس  . استقرار األجنيب يف املكان اجلديد الذي ليست له شبكة اجتماعية فيه 

ـ     . والسن واحلالة الصحية يف االعتبار عند القيام هبذا التحديد         ة ورأت حمكمة االسـتئناف املعني
بشؤون اهلجرة أن احلالة يف كابول ليست سيئة بالقدر الذي ميكن معه القول بـأن الـشخص             

. املعين سيكون معرضاً لضرر جسيم بسبب الرتاع املسلح الداخلي أو نزاعات حـادة أخـرى              
واحلالة األمنية يف كابول أفضل بكثري من املناطق الريفية، أساساً لوجود قوة املساعدة األمنيـة               

وعقدت احلكومـة الـسويدية     . وأنشئت عدة منظمات إنسانية وطنية ودولية فيها      .  هبا الدولية
. واحلكومة األفغانية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني اتفاقاً لعودة املـواطنني األفغـان            
. ووفقاً هلذا االتفاق، يتلقى كل من يعود طوعاً إىل أفغانستان إعانة مالية عند وصوله إىل كابول              

ميكن القول بأن صاحيب الشكوى      سلف يف االعتبار، خلص جملس اهلجرة إىل أنه ال         وضع ما وب
ولكوهنمـا مـن الرجـال،    . سيكونان يف خطر التعرض إلرهاق مفرط إذا عادا إىل أفغانستان    

ولـيس  . ميكنهما االنتقال حبرية داخل البلد وميكنها اختيار مكان غري إقليم قندهار لإلقامة فيه            
. عو إىل االعتقاد بأهنما لن يتم قبوهلما يف أفغانستان أو أهنما سيطردان مـن البلـد               يد هناك ما 

وأضاف اجمللس أن اجملال    . وليس من احملتمل أن يواجها صعوبات يف احلصول على وثائق للهوية          
ضيق ملراعاة احلالة الصحية لألجنيب أو تكيفه مع السويد عند النظر يف العقبات اليت قد حتـول                 

ولذلك خلص اجمللس إىل أن العقبـات الـيت         . اذ أمر الطرد الذي اكتسب قوة القانون      دون إنف 
. أشار إليها صاحبا الشكوى ليست عقبات دائمة وأن هناك جمال إلجياد جهة داخليـة بديلـة               

يقدم صاحبا الشكوى سبباً حقيقياً يدعو إىل االعتقاد بأهنما سيعامالن كالجئني أو أجانب              ومل
  .ة نتيجة لذلك إىل احلماية ويستحقان بالتايل اللجوءأو أهنما يف حاج
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وكررا ادعاءاهتما السابقة وأضافا أنه     . وطعن صاحبا الشكوى يف قرار حمكمة اهلجرة        ١٥-٦
وأشارا إىل أنه وفقاً لتقرير صادر عن مفوضية األمـم املتحـدة            . توجد جهة داخلية بديلة    ال

، مل يعد من املستصوب إرسال الناس إىل    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٥لشؤون الالجئني يف    
صلة هلم بكابول؛ وأن حركة طالبان على بعد بضعة كيلـومترات            سيما الذين ال   كابول، ال 

ورفضت حمكمة اهلجرة   . فقط من كابول؛ وأن ترحيلهما سيشكل كارثة شخصية لوالدهتما        
جمال للنظر، عند   وقالت احملكمة إنه ليس هناك      . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣طعنهما يف   

تقدير العقبات الدائمة، يف اجلوانب اإلنسانية مثل صحة والدة صاحيب الشكوى أو تكيفهما             
وفيما يتعلق باجلهة الداخلية البديلة، استندت احملكمة إىل حكم صادر عن حمكمة            . مع السويد 

أشارت إىل أن   و) ، أعاله ١٤-٦انظر الفقرة   (االستئناف املعنية بشؤون اهلجرة يف قضية مماثلة        
صاحيب الشكوى يف مقتبل العمر، بصحة جيدة، ميكنهما العمل، وكابول جهة داخلية بديلة             

ومل يطعن صاحبا الشكوى يف حكم حمكمة اهلجرة ونتيجة لذلك اكتسب احلكم قوة . معقولة
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩القانون يف 

، أي قبل   ٢٠٠٨نوفمرب  /رين الثاين وقدم صاحبا الشكوى بالغهما إىل اللجنة يف تش         ١٦-٦
، قرر جملس اهلجـرة     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٦ويف  . أن تصدر حمكمة اهلجرة أحكامها    

  . وقف تنفيذ أوامر الطرد املتعلقة بصاحيب الشكوى، بناء على طلب اللجنة
سألة هذه امل وفيما يتعلق مبقبولية البالغ، تدفع الدولة الطرف بأن مبلغ علمها هو أن               ١٧-٦

وفيمـا يتعلـق    . مل تبحث وليست قيد البحث من قبل هيئة حتقيق أو تسوية دولية أخـرى             
 من  ٢٢من املادة   ) ب(٥لفقرة  ا باستنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية، على النحو املطلوب يف        

، تؤكد الدولة الطرف أن صاحيب الشكوى مل يستنفدا مجيع سبل االنتصاف احملليـة              االتفاقية
وبغـض  . هلما وأن الشكوى غري مقبولة بالتايل لعدم استنفاد سبل االنتصاف احملليـة           املتاحة  

 مـن  ٢٢مـن املـادة   ) ب(و) أ(٥النظر عن البحث الذي تقوم به اللجنة مبوجب الفقرتني          
تؤكد الدولة الطرف أن األدلة املقدمة من صاحيب الشكوى لتأييد ادعاءمها بأهنمـا             االتفاقية،  

ترقى إىل مستوى األدلة املطلوبة ألغراض املقبولية  يقة خمالفة لالتفاقية ال   معرضان للمعاملة بطر  
وأن من الواضح أن البالغ املقدم من صاحيب الشكوى غري مدعم بأدلة كافية وغري مقبـول                

  .) أ( من االتفاقية٢٢ من املادة ٢مبوجب الفقرة 
اللجنة، إذا خلصت إىل    وفيما يتعلق باألسس املوضوعية، فإن املسألة املعروضة على           ١٨-٦

مقبولية البالغ، تتمثل فيما إذا كانت إعادة صاحيب الشكوى قسراً إىل أفغانـستان تـشكل               
 من االتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادتـه  ٣انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة       

 خطـر   إىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سـيكون يف              
إذا كانت إعادة الشخص قـسراً       وتذكّر الدولة الطرف بأنه عند تقييم ما      . التعرض للتعذيب 

__________ 

/  أيـار  ٢، القـرار املعتمـد يف       ضد السويد . أ. إ. ه،  ٢١٦/٢٠٠٢تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم         )أ (
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٣ مايو
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 من االتفاقية، جيب على اللجنة أن تأخذ يف احلـسبان           ٣إىل بلد آخر تشكل انتهاكاً للمادة       
مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك وجود منط ثابـت مـن االنتـهاكات اجلـسيمة                 

بيد أن اللجنة أكدت مراراً أن اهلدف . و اجلماعية حلقوق اإلنسان يف ذلك البلد     الصارخة أ  أو
إذا كان الشخص املعين سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف           من التقييم هو معرفة ما    

 من االنتهاكات اخلطرية أو الـصارخة       ثابتمنط  ولذلك فإن وجود    . البلد الذي سُيعاد إليه   
 يف هذا البلد ليس سبباً كافياً للقول بأن الشخص سيكون معرضاً        نساناإلاجلماعية حلقوق    أو

 من االتفاقية، يلزم وجود عناصر      ٣ولثبوت انتهاك املادة    . للتعذيب عند عودته إىل هذا البلد     
  . ) ب(إضافية تدعو إىل االعتقاد بأن الشخص املعين سيكون معرضاً شخصياً للخطر

، تفيد الدولة الطرف بأن سـجل       ) ج(ان يف أفغانستان  وفيما يتعلق حبالة حقوق اإلنس      ١٩-٦
يزال ضعيفاً بسبب التمرد، وضعف املؤسـسات احلكوميـة          حقوق اإلنسان يف هذا البلد ال     

وتشمل انتهاكات حقـوق اإلنـسان التعـذيب        . والتقليدية، والفساد، واالجتار باملخدرات   
لبان وغريها من مجاعـات     واالغتياالت على أيدي احلكومة والوكالء احلكوميني وحركة طا       

 هو أعنـف    ٢٠٠٨، ساءت األوضاع، وكان عام      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف عامي   . ) د(املتمردين
وانتشر الرتاع من املناطق اجلنوبية، واجلنوبية الشرقية، والـشرقية إىل          . ٢٠٠١األعوام منذ عام    

 وكـذلك   مناطق كانت مستقرة نسبياً يف املاضي من بينها املنطقة الوسطى احمليطة بكـابول،            
(املنطقتني الشمالية والغربية  

 ه

ويف كـابول،   . بيد أن احلالة يف كابول أفضل من مناطق أخرى        . )ه
تسعى قوات الشرطة عموماً إىل إنفاذ القانون، على الرغم من قلة اإلمكانيـات املتاحـة هلـا                 

ـ  . على مدى والء أفرادها ومواردها احملدودة، واعتمادها إىل حد ما     وة ويف كابول، تـساعد ق
احلكومة يف توفري األمن واحلفاظ     ) التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي    (املساعدة األمنية الدولية    

ونتيجة لوجود نظام قانوين وقضائي إىل حد ما، ورغبة قوات الشرطة يف إنفاذ القـانون،           . عليه
وأنشئت . ) و(ووجود قوة املساعدة األمنية الدولية، هناك عموماً قدر كاف من احلماية يف كابول         

__________ 

؛ ٣-٦، الفقـرة    ٢٠٠١مايو/ أيار ١١، اآلراء املعتمدة يف     ضد السويد . ل. س،  ١٥٠/١٩٩٩البالغان رقم     )ب (
، ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٤، القرار املعتمد يف     ضد السويد . م. ف. ي. إ،  ٢١٣/٢٠٠٢ورقم  
 .٣-٨الفقرة 

تشري الدولة الطرف إىل التقرير عن حقوق اإلنسان الصادر عن وزارة اخلارجية السويدية؛ والتقرير القطري                 )ج (
 الصادر عن وزارة خارجية الواليات املتحدة عن املمارسات يف جمال حقـوق اإلنـسان يف أفغانـستان يف         

؛ وتقرير وزارة الداخلية الربيطانية اإلعالمي لبلد املنشأ فيما يتعلـق           )٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥ (٢٠٠٨ عام
؛ واملذكرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الداخلية الربيطانية بـشأن          )٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦(بأفغانستان  
لتقرير العاملي ملنظمة رصـد حقـوق       ؛ وتقرير منظمة العفو الدولية، وا     )٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٨(أفغانستان  

اإلنسان؛ وتقرير املرصد العاملي حلقوق اإلنسان؛ واملبادئ التوجيهية لألهلية الصادرة عن مفوضـية األمـم               
املتحدة السامية الشؤون الالجئني بشأن تقييم احتياجات احلماية الدولية مللتمسي اللجوء مـن أفغانـستان               

 ).٢٠٠٩يوليه /متوز
 .١١-٢ة، واملذكرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الداخلية الربيطانية، الفقرة اململكة املتحد  )د (
 .واملبادئ التوجيهية لألهلية الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  )ه(
 .٦-٦-٣اململكة املتحدة، واملذكرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الداخلية الربيطانية، الفقرة   )و(
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، وتعمل هـذه اللجنـة   )اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان (جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان     
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٣ويف  . ) ز(بنشاط على حتسني حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان       

وقعت حكومة السويد واحلكومة األفغانية ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني علـى      
والغرض الرئيسي مـن    . تفاهم بشأن عودة املواطنني األفغان من السويد إىل أفغانستان        مذكرة  

مينع هذا االتفاق    هذا االتفاق هو تيسري العودة الطوعية مللتمسي اللجوء إىل أفغانستان، ولكن ال           
  . ومل جتدد بعد٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٣٠وانتهي سريان هذا االتفاق يف . اإلعادة القسرية

ا يتعلق باحتمال تعرض صاحيب الشكوى شخصياً للتعذيب لدى عودهتمـا إىل            وفيم  ٢٠-٦
أفغانستان، تالحظ الدولة الطرف أن االلتزام بعدم الطرد مرتبط مباشرة بتعريف التعـذيب             

، وتذكّر اللجنة بسوابقها القضائية اليت تقضي بـأن التـزام   ) ح( من االتفاقية١الوارد يف املادة    
املعاناة على أيدي كيـان   ع عن طرد شخص قد يتعرض خلطر األمل أو    باالمتناالدولة الطرف   

كذلك، .  من االتفاقية  ٣غري حكومي، دون رضا أو موافقة احلكومة، خيرج عن نطاق املادة            
، أن يواجه الفرد املعين خطراً متوقعاً       ٣ووفقاً للسوابق القضائية للجنة، ينبغي، ألغراض املادة        

وينبغي تفسري الـضرورة    . ) ط(تعذيب يف البلد الذي سُيعاد إليه     وحقيقياً وشخصياً للتعرض لل   
الذي   من االتفاقية  ٣بشأن تنفيذ املادة    ) ١٩٩٦(١والقابلية للتنبؤ يف ضوء التعليق العام رقم        

أي أن جيمع وأن يقدم      ،أن يقدم مجيع املعلومات ذات الصلة     صاحب البالغ   على  يقضى بأن   
ويف هذا الصدد، تفيد الدولة الطرف أن سلطات اهلجرة         . ) ي(األدلة اليت تؤيد روايته لألحداث    

السويدية تطبق عند النظر يف التماس اللجوء مبوجب قانون األجانب نفس االختبـار الـذي         
واهليئة الوطنيـة الـيت جتـري       . تطبقه اللجنة عند حبث أي شكوى مقدمة مبوجب االتفاقية        

ملعلومات اليت يقدمها ملتمسو اللجوء وتقـدير       املقابالت املتعلقة باللجوء مهيأة جداً لتقييم ا      
ويف القضية قيد البحث، أجرى جملس اهلجرة مقابلتني مع صاحيب          . مدى مصداقية ادعاءاهتم  

الشكوى بشأن الطلبات املقدمة منهما وبالتايل مجع معلومات كافية، باإلضافة إىل الوقـائع             
 لتقييم حاجة صاحيب الشكوى إىل   واملعلومات الواردة يف امللف، لكي يكون لديه أساس قوي        

وحبثت سلطات اهلجرة طلبات اإلقامة اليت قدمها صاحبا الشكوى عـدة         . احلماية يف السويد  
ولذلك ينبغي ُيعطـى  . مرات، فضالً عن البحث الذي قامت به حمكمة اهلجرة يف ستوكهومل         

 باألسس املوضوعية   وفيما يتعلق . التقييم الذي قامت به سلطات اهلجرة السويدية وزناً كبرياً        
  .للشكوى، تعتمد الدولة الطرف على القرارات الصادرة من جملس اهلجرة وحمكمة اهلجرة

__________ 

 .إىل التقرير عن حقوق اإلنسان الصادر عن وزارة اخلارجية السويدية  )ز(
  .٥-٦، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار١٥، القرار املعتمد يف ضد السويد. ب. ر. غ، ٨٣/١٩٩٧البالغ رقم   )ح(
، ١٩٩٩مايو  / أيار ٥، القرار املعتمد يف     ضد السويد . ر. م. مو. ر. م. س،  ١٠٣/١٩٩٨انظر البالغ رقم      )ط(

  .٧-٩رة الفق
 ، املرفـق Corr.1 و(A/53/44 ٤٤قـم  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحـق ر    )ي(

/  أيـار ١١، القرار املعتمـد يف      ضد السويد . ل. س،  ١٥٠/١٩٩٩وانظر البالغني رقم    . ٥التاسع، الفقرة   
/  تـشرين الثـاين    ١٦قرار املعتمـد يف     ، ال ضد السويد . ه. أ،  ٢٦٥/٢٠٠٥؛ ورقم   ٤-٦ الفقرة   ،٢٠٠١ مايو

 .٦-١١، الفقرة ٢٠٠٦ نوفمرب
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ويدعي صاحبا الشكوى أهنما سيتعرضان يف حالة ترحيلهما إىل أفغانستان خلطـر              ٢١-٦
يشاركان  يتحدثان اللغة األفغانية وال أهنما ال: التعذيب ورمبا القتل، واستندا إىل احلجج التالية

يف الثقافة األفغانية؛ وأهنما سبق تعذيبهما يف أفغانستان عندما قامـت الـشرطة اإليرانيـة               
امليليـشيات  "بترحيلهما إليها؛ وأن ترحيلهما سيعرضهما خلطر التعذيب والقتل على أيـدي        

وحركة طالبان، الذين يعتربوهنما من العمالء واخلونة، وأن السلطات األفغانية لـن             " القبلية
تضمن سالمتهما؛ وأهنما سُيقبض عليهما ألهنما التمسا اللجوء إىل السويد حيث يعترب ذلك             
جرمية جسيمة يف أفغانستان؛ وأن صاحب الشكوى األول عمل مترمجاً شـفوياً مللتمـسي              

؛ وأن "القائمة الـسوداء "اللجوء يف السويد وأدرجت الشرطة السرية األفغانية بالتايل امسه يف           
حمامياً وعضواً يف الربملان وله أعداء كُثُر يف أفغانـستان بعـضهم مـن كبـار        والدمها كان   

  .املسؤولني يف احلكومة احلالية وسيتم قتلهما ألهنما حيمالن نفس االسم
وتذكّر الدولة الطرف بأن على صاحيب الشكوى أن يقدما مجيع األدلة اليت تؤيـد                ٢٢-٦

علومات عامة ومبهمة، ومل يقدما أي دليل       ويف هذا الصدد، قدم صاحبا الشكوى م      . دعوامها
وعالوة على ذلك، هناك تناقض واضح يف رواية صـاحب الـشكوى            . على صحة أقواهلما  

ففي إجراءات اللجوء، قال إنه مل يتعرض ملشاكل مع السلطات األفغانية عندما قامت             . األول
، تعـرض يف    وبـالعكس . السلطات اإليرانية بترحيله إىل أفغانستان، وحدث ذلك مـرتني        

ويستفاد من أقواله أمام جملس اهلجرة أن السلطات        . مجهورية إيران اإلسالمية ملعاملة وحشية    
جاء يف شكواه املقدمة إىل اللجنة       ويتعارض هذا متاماً مع ما    . األفغانية مل توليه اهتماماً يذكر    

يت كانت معه   حيث ذكر أن رد فعل الشرطة األفغانية عندما رأت وثائق السفارة السويدية ال            
  .كان عنيفاً إىل حد كاد معه أن يفقد حياته

وتوسعت رواية صاحيب الشكوى كثرياً بني املقابالت األوىل املتعلقة باللجوء الـيت              ٢٣-٦
 والبالغ قيد البحث املقدم إىل اللجنـة يف أواخـر           ٢٠٠٥ديسمرب  /أجريت يف كانون األول   

 السويد أساساً إىل سوء األحوال األمنيـة يف         وتستند الطلبات املقدمة إىل   .  تقريباً ٢٠٠٨ عام
وأشارا . أفغانستان، وعدم عيشهما يف أي وقت هناك، وإقامة والدهتما وأقارهبما يف السويد           

فأثناء املقابالت اليت أجريت يف كـانون  . يف البالغ املقدم إىل اللجنة إىل ظروف جديدة متاماً      
 أفغانستان، ومل يعربا عن خوفهمـا مـن         ، مل يتحدثا عن تعذيبهما يف     ٢٠٠٥ديسمرب  /الثاين

 ٢٠٠٨سبتمرب /وأثناء املقابالت اليت أجريت يف أيلول. الشرطة األفغانية أو السلطات األفغانية  
، ذكرا كالمها أهنما معرضان للقتل على أيدي الشرطة ألهنمـا           ) أعاله ١٣-٦انظر الفقرة   (

المية، وستقتلهما حركة طالبـان     يتحدثان بلهجة الداري املستخدمة يف مجهورية إيران اإلس       
وهناك توسع آخر يف البالغ املقدم إىل اللجنة حيث ذكرا يف هذا الـبالغ              . ألهنما من الشيعة  

 يويدعى كالمها أهنما مت تعذيبهما على أيـد       . ألول مرة أهنما تعرضا للتعذيب يف أفغانستان      
 الـشرطة األفغانيـة     الطالبان، وبدعي صاحب الشكوى األول أهنما مت تعذيبهما على أيدي         

األول، : ويستند صاحبا الشكوى إىل أسباب جديدة متاماً لعدم ترحيلهما إىل أفغانستان. أيضاً
أهنما طلبا اللجوء إىل السويد وهذه جرمية جسيمة يف أفغانـستان؛ والثـاين، أن صـاحب                
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اً الشكوى األول مقيد يف سجالت الشرطة السرية يف أفغانستان ألنه عمل مترمجـاً شـفوي              
مللتمسي اللجوء إىل السويد؛ والثالث، أن بعض أعداء والده السابقني من كبار املسؤولني يف              

  .احلكومة احلالية وأهنما سيقتالن ألن امسهما معروف هناك
يدعو إىل التساؤل عن مدى مصداقية إدعاء صـاحيب          وبناًء على ما تقدم، هناك ما       ٢٤-٦

وممـا خيـل    .  حالة ترحيلهما إىل أفغانـستان     الشكوى أهنما سيتعرضان خلطر التعذيب يف     
. باملصداقية أيضاً أهنما منحا تصاريح لإلقامة يف السويد بناء على هوية مزورة وبيانات كاذبة             

وال أساس من الصحة ملا يدعيانه من أهنما اعترفا للسلطات السويدية من تلقـاء أنفـسهما                
جهتهما باحلقيقة بعد أكثر من تـسعة       بكذهبما بشأن هويتهما، فلم يعترفا بذلك إال عند موا        

  .وخيل هذا العنصر أيضاً مبصداقيتهما. أشهر من وصوهلما إىل السويد
وفيما يتعلق بإدعاء صاحيب الشكوى أهنما معرضان خلطر التعذيب والقتل على أيدي              ٢٥-٦
للجنة ئية  سوابق القضا  من االتفاقية وال   ١وحركة طالبان، يستفاد من املادة      " امليليشيات القبلية "

املعاناة على أيدي    باالمتناع عن طرد شخص قد يتعرض خلطر األمل أو        أن التزام الدولة الطرف     
 . مـن االتفاقيـة    ٣كيان غري حكومي، دون رضا أو موافقة احلكومة، خيرج عن نطاق املادة             

  .مجيع األحوال، مل يقدم صاحبا الشكوى أي دليل على أهنما سيتعرضان ملثل هذا اخلطر ويف
وعنـد تقيـيم    . يدل على اهتمام السلطات األفغانية بصاحيب الشكوى       وال يوجد ما    ٢٦-٦

املخاطر، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن صاحيب الشكوى مل يعيشا يف أي وقت يف أفغانستان،                
شأهنما شأن أكثر مـن سـتة    (وأن والديهما تركا أفغانستان منذ أكثر من ثالثني عاماً، وأهنما           

ومن اجلـدير   . غادرا أفغانستان بسبب احلرب مع االحتاد السوفيايت السابق       ) ين آخر ماليني أفغا 
وال يوجد  . بالذكر أن أكثر من مليون أفغاين عادوا من مجهورية إيران اإلسالمية إىل أفغانستان            

يوحي بأن السلطات األفغانية تويل      يف الروايات اليت قدمها صاحبا الشكوى لسلطات اهلجرة ما        
يواجه مشاكل مع السلطات      خاصاً هلما، وذكر صاحب الشكوى األول صراحة أنه مل         اهتماماً

األفغانية عند ترحيله إىل هذا البلد، ومل يذكر صاحب الشكوى الثاين يف أقواله أنه ذهـب إىل                 
اليت ذكراها بشأن اهتمام الـسلطات       وعالوة على ذلك، فإن سببني من األسباب      . أفغانستان

مها تسجيل صاحب الشكوى األول لدى الشرطة السرية واملناصـب الـيت             و -األفغانية هبما   
دليل عليها، وتفتقر إىل التفـصيل، ومل تقـدم           ال -يشغلها أعداء والدمها يف احلكومة احلالية       

للسلطات السويدية على الرغم من الفرص العديدة والوقت الكايف اللذين كانا متاحني لصاحيب             
يتعلق بالتربير الذي قدمه صاحب الشكوى األول على تـسجيله          وفيما  . الشكوى للقيام بذلك  

لدى الشرطة السرية وهو عمله كمترجم شفوي مللتمسي اللجوء إىل السويد، فقـد أفـادت               
التجـسس علـى   "علم هلا بوجود جهاز أمن أفغاين مهمتـه     سفارة السويد يف كابول بأهنا ال     

 معلومات بشأن ملتمـسي اللجـوء       أو بأن سجالت هذا اجلهاز حتتوى على      " طلبات اللجوء 
والسبب الثالث، وهو أن التماس اللجوء إىل السويد يشكل جرمية جسيمة للغايـة يف              . األفغان

وأفادت سفارة السويد يف كابول بأهنا لـيس     . أفغانستان، مل يقدم إىل السلطات السويدية أيضاً      
ية مبوجـب القـانون     ئجناس اللجوء يف بلد آخر يشكل جرمية        الديها معلومات تفيد بأن التم    
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ويف هذا السياق، تذكر الدولة الطرف أن احلكومة السويدية واحلكومـة األفغانيـة             . األفغاين
ملتمـسي  عـودة   بشأن  ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وقعت على مذكرة تفاهم          

  .اللجوء األفغان، وما كان هذا االتفاق ليتم لو كان التماس اللجوء جرمية جنائية
. ويدعي صاحبا الشكوى أهنما تعرضا للتعذيب عنـد ترحيلـهما إىل أفغانـستان              ٢٧-٦
دليل إطالقاً على صحة هذا اإلدعاء ومل يشريا إىل ذلك يف طلبهما املقدم إىل الـسلطات                 وال

وعلى أية حال، يذكر أن اللجنة الحظت يف سوابقها القضائية أن التعذيب الذي             . السويدية
 العناصر اليت ينبغي أن تأخذها اللجنة يف االعتبار عند فحص ادعـاء             وقع يف املاضي هو أحد    

إذا كان أصـحابه    من االتفاقية، ولكن هدف اللجنة من الفحص هو إقرار ما   ٣يتعلق باملادة   
  .) ك(سيتعرضون خلطر التعذيب اآلن، إن هم عادوا إىل بلدهم األصلي

ثان اللغة األفغانية، فمن اجلـدير      يتحد وفيما يتعلق بإدعاء صاحيب الشكوى أهنما ال        ٢٨-٦
بالذكر أن أفغانستان لديها لغتني رمسيتني مها الداري والباشتو، ومها من جمموعـة اللغـات               

 يف املائة بالباشـتو، ويف  ٣٥ يف املائة من السكان بالداري، وحنو        ٥٠ويتحدث حنو   . اإليرانية
لشكوى يتحدثان بالداري   وال شك يف أن صاحيب ا     . كابول تتحدث أغلبية السكان بالداري    

وهناك عالوة على ذلـك بعـض       . حيث أجريت املقابالت املتعلقة بطلب اللجوء هبذه اللغة       
ففـي  . املعلومات اليت تدل على أن صاحب الشكوى األول، على األقل، يتحدث بالباشتو           
أسـاس  املقابلة اليت أجريت يف إسالم أباد فيما يتعلق بطلبه تصرحياً لإلقامة يف السويد علـى        

زواجه املزعوم بامرأة تعيش يف السويد، ترمجت أقواله من الباشتو وإليها وذكـر يف تقريـر                
سلف، مل يكن صـاحبا الـشكوى سـيواجهان          ويف ضوء ما  . املقابلة أنه يتحدث بالباشتو   

يـشري بالتحديـد إىل    وليس هناك ما. مشاكل لغوية حقيقية يف حالة عودهتما إىل أفغانستان    
 خطر التعرض للتعذيب أو القتل ألهنما يتحدثان بلهجة الداري املـستخدمة            أهنما سيواجهان 

  .يف مجهورية إيران اإلسالمية
وخلص كل من جملس اهلجرة وحمكمة اهلجرة يف ستوكهومل إىل وجود جهة داخليـة                ٢٩-٦

وحالة حقوق اإلنسان يف كـابول      . بديلة لصاحيب الشكوى، وعلى وجه اخلصوص يف كابول       
ويف حالة العودة إىل البلد، جيوز لصاحيب الشكوى        . ها يف أجزاء أخرى من البلد     أفضل من حالت  

وتبلغ هذه  . احلصول على مساعدة مالية مبوجب القواعد املتعلقة بدعم اإلقامة لبعض األجانب          
 ٣ ٠٠٠ما يعـادل    ( سنة من العمر     ١٨ كرونة سويدية لكل بالغ يتجاوز       ٣٠ ٠٠٠املساعدة  

لإلقامة فيـه    نح هذه املساعدة لألجانب الذين يعودون طوعياً إىل بلد ما         وجيوز م ). يورو تقريباً 
  .وأفغانستان أحد هذه البلدان. عندما يصعب االستقرار يف هذا البلد بسبب احلالة السائدة فيه

 مبوجب) أ(ويف اخلتام، دفعت الدولة الطرف بضرورة إعالن عدم مقبولية هذه الشكوى              ٣٠-٦
أو مبوجـب   ) ب( لعدم استنفاد مجيع سبل االنتصاف احملليـة؛         ٢٢ من املادة ) ب(٥الفقرة  
 ألن الظروف    لعدم استنادها بشكل صارخ إىل أي أساس سليم، نظراً         ٢٢ من املادة    ٢الفقرة  

__________ 

، ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ٦، القرار الذي اعتمـد يف       ضد السويد . وع. وص. س،  ٦١/١٩٩٦البالغ رقم     )ك(
  .٢-١١ الفقرة
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اليت تذرع هبا صاحبا الشكوى غري كافية حبيث يتبّين أن خطر التعرض للتعـذيب املزعـوم                
فصاحبا الشكوى  :  وشخصياً  وحقيقياً خلطر متوقعاً يستويف الشروط املتمثلة يف أن يكون هذا ا       

  بالتعرض شخـصياً  حقيقياًمل يقدما أسباباً حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأهنما سيواجهان خطراً     
 من االتفاقية إذا رحال إىل أفغانستان؛ وبالتايل، تكـون الـشكوى            ٣ملعاملة تتناىف مع املادة     

 .طلوب ألغراض املقبوليةقاصرة عن بلوغ مستوى التعليل األساسي امل

  املالحظات اإلضافية للدولة الطرف    
، أبلغت الدولة الطرف اللجنـة      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩يف مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٧

 تقضي بأن قرار الطرد الـذي  ٢٠٠٥ من قانون األجانب لعام ١٢ من الفصل   ٢٢بأن املادة   
بعد مضي أربع سنوات من التاريخ      تتخذه حمكمة عادية على أساس ارتكاب جرمية يسقط          مل

وأصبح القرار الصادر بطرد صاحيب الـشكوى       . فيه هنائياً وغري قابل لالستئناف     الذي أصبح 
، وهو التاريخ الذي قرر فيه جملـس        ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨هنائياً وغري قابل لالستئناف يف      

 الـشكوى   طعون األجانب شطب الدعوى من قائمة الدعاوى املعروضة عليه لقيام صاحيب          
 ٢٨وبذلك أصبح قرار الطرد الغياً حبكم القانون يف      . بسحب االستئناف املرفوع يف الدعوى    

  .٢٠١٠مارس /آذار
ويف . وعند سقوط قرار الطرد، ُيدعى األجنيب إىل حضور اجتماع يف جملس اهلجـرة              ٢-٧

حـصول  االجتماع، حياط األجنيب علماً بسقوط قرار الطرد ويشجع على تقدمي طلب جديد لل            
ويؤدي الطلب اجلديد املقدم بعد سقوط قرار الطرد األصلي بقوة القانون           . على تصريح لإلقامة  

إىل فحص األسباب املتعلقة بالتماس اللجوء أو طلب تصريح اإلقامة بالكامل يف الوقت الـذي               
لى ومن حيث املبدأ، يوافق اجمللس ع     . يتم فيه تقدمي هذا الطلب وليس عند تقدمي الطلب السابق         

يكون األجنيب مسؤوالً عن سقوط قرار الطرد بقوة القانون عن طريـق             طلب اإلقامة عندما ال   
يف قرار اجمللس أمام     ويف حالة الرفض، جيوز الطعن    . قيامه، مثالً، باالختفاء لتجنب تنفيذ القرار     

  .حمكمة اهلجرة املختصة وبعد ذلك أمام حمكمة االستئناف املعنية بشؤون اهلجرة
األول أن  :  القضية قيد البحث، يعين سقوط قرار الطرد بقوة القـانون شـيئني            ويف  ٣-٧

القرار موضوع البالغ املعروض على اللجنة مل يعد قابالً للتنفيذ أي أن صاحيب الشكوى ليسا           
مهددين اآلن بالطرد؛ وثانياً، أن طلبهما اجلديد املتعلق بالتماس اللجوء وطلب تصريح اإلقامة             

هما مع األسباب الداعمة هلما بالكامل وأنه جيوز الطعن يف القـرار الـصادر              سيعاد النظر في  
  .بالرفض أمام حمكمة اهلجرة

سلف، تطلب الدولة الطرف إىل اللجنة أن توقف النظـر يف الـبالغ،              ويف ضوء ما    ٤-٧
وإذا قرر صاحبا الشكوى عـدم      . شريطة أن يسحب صاحبا الشكوى البالغ املقدم إىل اللجنة        

غ، تؤكد الدولة الطرف موقفها بشأن عدم مقبولة البالغ لعـدم اسـتنفاد سـبل         سحب البال 
وترى الدولة الطرف أن سقوط قرار الطرد األصلي بقوة القانون، وإمكانيـة            . االنتصاف احمللية 

تقدمي طلب جديد إىل جملس اهلجرة، وقابلية قرار جملس اهلجرة للطعن أمام حمكمة اهلجرة كلها               
وعالوة على ذلك، تشري الدولة الطرف إىل       . ٣ من االنتهاك املزعوم للمادة      سبل انتصاف فعالة  
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 اليت جيوز مبوجبها أن تعيد اللجنة النظر يف         ) ل( من النظام الداخلي للجنة    ١١٠ من املادة    ٢الفقرة  
القرار الصادر بعدم مقبولية البالغ لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية بناء على طلب من أحد               

للجنة أو طلب خطي مقدم من الفرد املعين أو نيابة عنه يتضمن معلومات تفيـد بـأن                 أعضاء ا 
أسباب عدم املقبولية مل تعد قائمة، وبالتايل جيوز لصاحيب الشكوى، إذا رفض طلبهما اجلديـد               
  .املتعلق بالتماس اللجوء وطلب تصاريح اإلقامة، أن يطلبا إىل اللجنة أن تعيد النظر يف الشكوى

  ت صاحيب الشكوى على مالحظات الدولة الطرفتعليقا    
، أشار صاحبا الشكوى إىل أن احلالـة يف       ٢٠١١مارس  / آذار ١١يف رسالة مؤرخة      ١-٨

أفغانستان تزداد سوءاً وأن املخاطر اليت سيتعرضان هلا يف حالة ترحيلـهما إىل هـذا البلـد                 
ما خارج نطاق القانون    وادعى صاحبا الشكوى أهنما سيسجنان وسيتم إعدامه      . متاماً معروفة

وأضافا أهنما عاشا فترة قصرية جداً يف أفغانـستان وأهنمـا           . يف حالة عودهتما إىل أفغانستان    
وقاال إهنما عاشا فترة طويلة يف مجهورية       . تعرضا خالل هذه الفترة لالضطهاد وسوء املعاملة      

هنما ينتميان إىل   أيان  ويدع. إيران اإلسالمية بوصفهما من الالجئني وال صلة هلما بأفغانستان        
تنقطع فيها الرتاعات املسلحة بني اإلرهـابيني واجلنـود          منطقة خطرية جداً يف أفغانستان ال     

وقاال إن والدهتما وأخواهتما وأقارهبما يعيـشون يف الـسويد          . واجملموعات األخرى املسلحة  
ن يف مواصـلة    هنما يرغبان يف احلياة بسالم يف السويد بالقرب من أقارهبما كمـا يرغبـا             إو

  .تعليمهما والتخطيط ملستقبلهما
، علّق صاحبا الشكوى على رسالة الدولـة الطـرف          ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ويف    ٢-٨

ويدعيان أن السويد رفضت التماسات اللجوء املقدمـة        . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩املؤرخة  
ترحيلهما إىل ويعتقدان أن السويد ترغب يف . منهما على الرغم من استنادها إىل أسس سليمة     

هنما فقدا ثقتهما يف سـلطات اهلجـرة        أوأضافا  . يعرفانه تقريباً وليس هلما أقارب فيه      بلد ال 
السويدية ولذلك قررا عدم تقدمي طلبات أخرى للجوء على النحو الذي أوصت به الدولـة               
الطرف خوفاً من رفض طلبات اللجوء اجلديدة تلقائياً وأن السويد سـتبادر بترحيلـهما إىل          

  . أفغانستان دون إشعار آخر

  املعلومات اإلضافية املقدمة من الدولة الطرف    
/  نيـسان  ١٩، ويف ضوء الرسالة الـسابقة املؤرخـة         ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٧يف    -٩

، كررت الدولة الطرف موقفها املتعلق      ) أعاله ٤-٧ إىل   ١-٧انظر الفقرات    (٢٠١٠ أبريل
ن عدم مقبوليته لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية        بوقف النظر يف البالغ قيد البحث أو إعال       

على أساس أن أمام صاحيب الشكوى اآلن، بعد سقوط طلبات اللجوء السابقة بقوة القانون،              
الفرصة لتقدمي التماسات جلوء جديدة إىل جملس اهلجرة، مع جواز الطعن يف قرارات جملـس               

  .ستئناف املعنية بشؤون اهلجرةاهلجرة أمام حمكمة اهلجرة وبعد ذلك أمام حمكمة اال
__________ 

 . اجلديدة١١٦ من املادة ٢الفقرة   )ل(
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  التعليقات اإلضافية املقدمة من صاحيب الشكوى    
، أكد صاحبا الـشكوى أن الـسويد        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤يف رسالة مؤرخة      -١٠

تواصل ترحيل ملتمسي اللجوء إىل مناطق متزقها احلروب يف أفغانستان على الرغم من دعـم         
يثقان يف سـلطات     لة موضوعية ودقيقة ولذلك فإهنما ال     التماسات اللجوء املقدمة منهما بأد    

وقـاال أيـضاً إهنمـا      . اهلجرة السويدية وال يرغبان يف مواصلة إجراءات اللجوء إىل السويد         
خيشيان، يف حالة بدء اإلجراءات مع جملس اهلجرة السويدي، من رفض طلباهتمـا وإحالـة               

وأكدا أهنما سيتعرضان خلطـر املعاملـة       . قضيتهما تلقائياً إىل الشرطة الختاذ إجراءات الطرد      
  .الالإنسانية، واإلعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب يف حالة ترحيلهما قسراً إىل أفغانستان

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
لتعـذيب أن   على جلنة مناهـضة ا يتعنيقبل النظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما،            ١-١١

  . من االتفاقية٢٢املادة مبوجب  ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم التبت في
 من االتفاقية، تأكدت اللجنة من      ٢٢من املادة   ) أ(٥ووفقاً ملا تقتضيه أحكام الفقرة        ٢-١١

  .أن املسألة ذاهتا مل تنظر فيها وال تنظر فيها حالياً هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية
مل  تنظر اللجنة يف أي بالغ مـا        من االتفاقية، ال   ٢٢من املادة   ) ب(٥فقاً للفقرة   وو  ٣-١١

هذه القاعدة إذا ثبـت أن      ؛ وال تنطبق    د مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة     اتتأكد من استنف  
تطبيق سبل االنتصاف احمللية قد استغرق أو سيستغرق وقتاً طويالً على حنو غري معقول، أو أن 

وتشري اللجنة إىل الدفع املقدم من الدولـة         .تمل أن حيقق هذا التطبيق إنصافاً فعاالً      من غري احمل  
/  كـانون األول ٣الطرف بأن صاحيب الشكوى مل يطعنا يف قرار جملس اهلجرة الـصادر يف       

يدل على صحة    ومل يقدم صاحبا الشكوى ما    ).  أعاله ١٥-٦انظر الفقرة    (٢٠٠٨ديسمرب  
 أمام حمكمة االستئناف املعنية بشؤون اهلجرة لن حيقق هلما إنـصافاً            يدعيانه من أن الطعن    ما

فعاالً ولكنهما ذكرا فقط أن سبل االنتصاف احمللية قد استنفدت بدليل شـروع الـسلطات               
وتشري اللجنة أيضاً إىل املعلومات املؤكـدة       . السويدية يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لترحيلهما     

ن صاحيب الشكوى مل يذكرا يف إجراءات اللجوء أهنما قد تعرضـا         املقدمة من الدولة الطرف بأ    
انظـر  (للتعذيب يف أفغانستان وأن هذه املعلومات قدمت ألول مرة يف البالغ املقدم إىل اللجنة               

وتشري اللجنة كذلك إىل املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بأن القرار           ).  أعاله ٢٣-٦الفقرة  
 وأصبح بالتايل غري قابل للتنفيذ،      ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٨قانون يف   الصادر بالطرد سقط بقوة ال    

وبأنه مل يعد صاحبا البالغ مهددين بالترحيل إىل أفغانستان، وبأن أمامهما اآلن الفرصة لتقدمي               
طلبات جديدة للجوء، وبأن جملس اهلجرة سينظر يف هذه الطلبات بأكملها من جديد، وبأنـه               

رة، عند االقتضاء، أمام حمكمة اهلجرة وبعد ذلك أمام حمكمـة           جيوز الطعن يف قرار جملس اهلج     
وتالحظ اللجنة أن صاحيب الشكوى مل يقدما على الرغم من          . االستئناف املعنية بشؤون اهلجرة   
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ذلك طلبات جديدة للجوء بدعوى أهنا سترفض تلقائياً وأن الـسلطات الـسويدية سـتتخذ               
ويف هذا الصدد، تشري اللجنـة إىل سـوابقها         . اإلجراءات الالزمة لترحيلهما دون إشعار آخر     

تعفي صاحب  الشكوك وحدها إزاء فعالية سبيل من سبل االنتصاف ال     القضائية اليت تقضي بأن     
يدل على أن هذا الـسبيل       ما وترى اللجنة أنه ليس هناك    . ) م(الشكوى من استنفاد ذلك السبيل    

سيما وأن بإمكاهنما اآلن  كوى، ال الش من سبل االنتصاف لن يؤدي إىل انتصاف فعال لصاحيب        
أن يثريا أمام سلطات اهلجرة اإلدعاء بأهنما تعرضا يف املاضي للتعذيب يف أفغانستان، األمر الذي              

  .مل يشريا إليه من قبل يف اإلجراءات املتعلقة باللجوء
) ب(٥ختلص اللجنة إىل عدم مقبولية الشكوى مبوجب الفقـرة          سبق،   ويف ضوء ما    ٤-١١

ألن صـاحيب  ) أ: ( من االتفاقية بسبب عدم استنفاد سبل االنتـصاف احملليـة          ٢٢دة  من املا 
 أمـام   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣الشكوى مل يطعنا يف قرار حمكمة اهلجرة الصادر يف          

ألهنما مل يثريا ادعاءمها املتعلق بالتعـذيب يف        و) ب(ناف املعنية بشؤون اهلجرة؛     حمكمة االستئ 
دام القـرار   وألهنما مل يتخذا إجراءات جديدة للجـوء مـا    ) ج(للهجرة؛  اإلجراءات احمللية   

  .الصادر بالطرد قد سقط بقوة القانون، على الرغم من إتاحة الفرصة هلما للقيام بذلك
  :يلي وبناء عليه، تقرر اللجنة ما  -١٢

   من االتفاقية؛٢٢من املادة ) ب(٥عدم مقبولية البالغ مبوجب الفقرة   )أ(  
 من النظام   ١١٦ من املادة    ٢ إعادة النظر يف هذا القرار مبوجب الفقرة         جيوز  )ب(  

الداخلي للجنة لدى تلقي طلب من صاحيب الشكوى أو بامسهما يشتمل على معلومات تفيد              
  أن أسباب عدم املقبولية مل تعد منطبقة؛

  .ُيرَسل هذا القرار إىل صاحيب الشكوى والدولة الطرف  )ج(  

        

__________ 

/  أيـار  ٥باملقبوليـة املعتمـد يف      ، القـرار املتعلـق      جنسن ضد الدامنرك  ،  ٢٠٢/٢٠٠٢انظر البالغ رقم      )م(
  .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٤ مايو


