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 1-1صاااحب الشااكوى هااو إ .ت ،.وهااو م اوارن أرميااي ماان مواليااد  ٨آب/أغسااط .1٩٨٤
وقد رفضت هولندا رلب اللجوء الذي قدمه .ويا عدع أ مان شاإ إبعااد إىل أرمينياا أ ينت ا
حقوقه املكفولة ابملادة  3من االتفاقية .ومتثله حمامية.
 2-1ويف  ٦شااباط/فرباير  ،2017أبلغاات اللجنااة صاااحب الشااكوى ،بواسااطة مقررهااا ا ااا
املعااي ابلباغااات ا دياادة والتاادابأب املرقتااة ،اسااا رفضاات رلااب اسااتفادته ماان التاادابأب املرقتااة الااي
تتمثل يف توجيه رلب إىل الدولة الطرف لتحجم عن ترحيله إىل أرمينيا ريثما تنظر يف شكوا .
__________

*
**

اعتمدته اللجنة يف دورهتا ا امسة والستني ( 12تشرين الثاين/نوفمرب  7 -كانو األول/ديسمرب .)201٨
شااار يف دراسااة هااذا الاابان أعضاااء اللجنااة التاليااة أَبااارهم :السااعدية بلمااأب ،تيااار تو حمماادوف ،سباسااتيا
تو يااه ،أر راكااو ،دييغااو رودريغيااث  -بيناانو  ،هونغوناان اناان ،فيلااي غاااير ،ياان مودفياان ،عبااد الوهاااب هاااين،
كلود ِهلِر رواسا .
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ال قائع كها د ضها صاحب البك ى
 1-2صاااحب الشااكوى عضااو يف حاانب معااارض يف أرمينيااا اَبااه ال انب ا م ااوري؛ وتتمثاال
م مته يف تو يع مطوايت وكراسات ،وشار يف مظااهرات .ويف  15تشارين األول/أكتاوبر ،2010
ألقا القابع علياه أءناااء مظااهرة بت ماة اإلخااال ابلنظاام العاام .واحتجاان ةساة أايم يف مركان شااررة
يف يريفا حيث ضربه ضباط شررة ضرابا مربح ا .وعندما أرلق سراحه ،مكث يف املننل بضاعة أايم
بسبب إصاابت ابلغة؛ وملا كا يعمل سائق ا لشخص "يعمل لسااب الكوماة" ،ي يشاإ أ تفعارف
أسااباب إصاااابته .وعناادما عاااد إىل العماال ،غضااب منااه رب عملااه غضاابا شااديدا ألنااه علاام بساابب
تغيعبااه عاان العماال .فقااال لااه إنااه ينبغ ا أ يتوق ا عاان املشاااركة يف املظاااهرات ألن اه "يعماال لساااب
شخص من السلطة".
 2-2ويف  ٩تشرين الثاين/نوفمرب  ،2010شار صاحب الشاكوى يف مظااهرة أخارى وألقا
عليااه القاابع ااددا .واحتجاان يف مركاان الشااررة يف يريفااا ءاءااة أايم وض اربه أف اراد الشااررة ض ارابا
مربح ا .وبعد اإلفراج عنه ،مكث يف املننل ياومني اءناني إضاافيني كا ال تظ ار إصااابته كثاأبا .بياد
عماه ،الاذي
أ رب عمله علم ابلقبع عليه فقال له إنه لن يساحمه إال إذا ل عفاق ادعااءات ابرلاة ل ع
هااو أيض اا عضااو رش ا يف ال انب ا م ااوري .ورلااب إليااه أ ياادب بتي اريع ياانعم فيااه أ عمااه
يتاااجر يف أساالحة غااأب مشااروعة ،وأنااه دفااع أم اواالا إىل بعااع األشااخا ليشاااركوا يف مظاااهرات
وييااوتوا للحاانب ا م ااوري .لكاان صاااحب الشااكوى رفااع واسااتقال ماان و يفتااه ،غااأب أ رب
العمل قال له إ عليه أ يستمر يف العمل حىت ساية الش ر.
 3-2ويف  2٩تش ا ارين الث اااين/نوفمرب  ،2010ك ااا ص اااحب الش ااكوى يق ااود رب عمل ااه إىل
املناانل .وبعااد أ أوصااله إىل مننلااه ،رلااب إليااه رب العماال أ يقااود وجتااه إىل بيتااه الياايف  .ويف
رريق ااه إىل هن ااا  ،اعرتض ااته س اايارة ش ااررة .وعن اادما فتش اات الش ااررة الس اايارة ،وج اادت س اااحا.
وي يكن صاحب الشاكوى يعلام بوجاود يف السايارة .وماع ذلا  ،عنادما اساتجوبت الشاررة رب
العماال ،أبلغ ااا ا السااال لااي لااه وأنااه ركااا لياااحب الشااكوى .فااإلق القاابع علااى صاااحب
الشااكوى بت مااة حيااا ة أساالحة واحتجاان يف مدينااة أشااتارا  ٤0يوماا .وكااا يفضاارب ضارابا مربحاا
يومي اا هب اراوة للشااررة علااى يديااه وأصااابعه وبطن اه و اار  .وأرلااق س اراحه بكفالااة يف  10ك ااانو
الثاين/يناير  2011بشرط أ يسلم جوا سفر  ،فافعل ذل .
 ٤-2ونيااحه عمااه إببااان الشااررة ا رب عملااه َّلفااق لااه قضااية السااال .ويف  13كااانو
الثاين/يناير  ،2011رفع صاحب الشكوى إىل الشررة شكوى ضاد رب عملاه .ويف  15كاانو
الثاين/يناااير  ،2011أخااذ الااارس الشخيا لاارب العماال إىل مكااا ااول .وكااا رب العماال
هنااا  ،فااإلقى ورقااة علااى صاااحب الشااكوى وأماار ا أيكل ااا .وكاناات الورقااة ها الشااكوى الااي
رفع ا عليه صاحب الشكوى إىل الشاررة .وهادد الاارس الشخيا صااحب الشاكوى كسادس
احتجان صااحب الشاكوى رهيناة ملادة  15أو  1٦يوما ا ،كاا يفضارب
وأرغمه على أكال الورقاة .و ف
خاهلااا كاال يااوم .ويف سايااة كااانو الثاين/يناااير  ،2011اقتيااد إىل مركاان الشااررة يف يريفااا وأفرغاام
على سحب الشكوى الي رفع ا على رب عمله.
 5-2وبعد أ ساحب صااحب الشاكوى شاكوا  ،ألقا علياه القابع بت ماة اإلدالء بتيار ات
كاذبااة إىل الشااررة ،وضاربه ضااباط شااررة ماارة أخاارى .ويف  2شااباط/فرباير  ،2011اقتيااد إىل مركاان
الش ااررة يف أش ااتارا بت م ااة حي ااا ة أس االحة .وضا اربته الش ااررة ااددا .وت اادهورت حالت ااه الي ااحية.
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ويف  2٤شاباط/فرباير  2011نفقال إىل جنااال األماراض العقلياة يف أحااد املستشافيات .وأبلان ضااباط
الشااررة األرباااء انااه حاااول االنتحااار ،وهااو أماار غااأب صااحيع .و اال صاااحب الشااكوى حمتجاانا يف
جنااال األماراض العقليااة ساابعة أايم أو نانيااة .ويف  ٤آذار/مااارس  ،2011ار ربياب ،كااا صااديق ا
لعمه ،وساعد صاحب الشكوى على الفرار مان املستشافى .ونياحه عماه كغاادرة البلاد .ويف 2٤
نيس ا ااا /أبريل  ،2011غ ا ااادر ص ا اااحب الش ا ااكوى أرميني ا ااا ،ورل ا ااب اللج ا ااوء يف هولن ا اادا يف 1٦
حنيرا /يونيه .2011
 ٦-2ويفيد صاحب الشكوى اناه أءنااء إجاراءات مانع اللجاوء ،وجادت السالطات أناه كاا يف
جنااال األم اراض العقليااة يف مدينااة أشااتارا ماان  2٤شااباط/فرباير إىل  3آذار/مااارس  ،2011وأنااه
عماال سااائق ا يف مكتااب و اري .وأم ا عدت و ارة ا ارجيااة اهلولنديااة دائاارة اهلجاارة والتجن اي اهلولنديااة
ابملنيااد ماان املعلومااات عاان رلااب اللجااوء الااذي قدمااه صاااحب الشااكوى .ووجاادت الساالطات أ
صاااحب الشااكوى يفتقاار إىل امليااداقية ألس اا ي تسااتطع دكيااد أنااه كااا حمتج انا لاادى الشااررة يف
أرمينيااا ،وي تسااتطع أيض اا دكيااد مااا إذا كااا موضااع يقيااق حالي اا .غااأب أ دائاارة اهلجاارة والتجن اي
رفضت رلبه اللجوء يف  23آذار/مارس  .2012ورفضت احملكمة احمللية يف الهاي يف  10كاانو
الثاين/يناااير  201٤رلااب املراجعااة القضااائية هلااذا الق ارار ،الااذي قدمااه صاااحب الشااكوى الحق ا ا،
وقضاات شااعبة القضاااء اإلداري التابعااة ل ا الدولااة يف  2٦آب/اغسااط  201٤ا رعنااه يف
القرار غأب مربر.
 7-2وجيادل صاحب الشكوى ابلقول إ السلطات األرمينية لن تعرتف ابرتكاب أفعال غأب
مشااروعة ،وإسااا لاان تركااد ماان ن أنااه كااا حمتجاانا يف عااام  2010و .2011وياادع صاااحب
الشكوى أيض ا أ السلطات اهلولندية ي تسمع له كعرفة ا ة الي ودهتا كعلومات عنه ،ألنه ي
يسمع له ابلنظار يف تقريار التحقياق الاذي اساتندت إلياه و ارة ا ارجياة اهلولندياة يف التقريار املقادم
إىل دائرة اهلجرة والتجني .
البك ى
 1-3يدع صاحب الشكوى أ هنا منطا اثبتا من االنت اكات ا سيمة وا ماعية لقاو
اإلنسااا يف أرمينيااا ،وياادفع انااه ينبغا للدولااة الطاارف ،علااى هااذا األساااس وحااد  ،أ متتنااع عاان
ررد إىل أرمينيا(.)1
 2-3ويدع أيضا أ يقيقات يف حقه ال تانال مساتمرة يف أرمينياا ،وأ هناا خطارا حقيقياا
ا يتعاارض للتعااذيب ،وأ سااامته سااتتعرض للخطاار أيض ا ا ماان الساالطات إ أعيااد إىل أرمينيااا
حيااث ىشااى أ تض اربه الشااررة ااددا يف حااال احتجااا  .وياادع  ،إضااافة إىل ذل ا  ،أن اه نظ ارا
لضلوع أحد املسرولني الكوميني يف تلفيق هتمة حيا ة أسلحة له ،فإناه لان ااكم حماكماة عادلاة
يف أرمينيااا .وياادع أيض اا أ الساالطات اهلولنديااة ،عناادما أجاارت التحقيااق املسااتقل يف خلفيتااه،
عرضااته طاار أعظاام أل الساالطات األرمينيااة أدركاات أ صاااحب الشااكوى فاار ماان البلااد ورلااب
اللجوء يف ا ارج.
__________

()1
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يشااأب صاااحب الشااكوى إىل التقرياار القطااري لااو ارة خارجيااة الااوالايت املتحاادة عاان أرمينيااا لعااام  ،2013الااذي جاااء
فيه أنه ال تنال تتواتر األخبار عن تعرض األشخا الذين تلق الشررة القبع علي م للتعذيب وسوء املعاملة.
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م حظات ال غلة الط ف لب ا ة لبة غاأل س ا ض دبة
 1-٤ق ا عدمت الدول ااة الط اارف ماحظاهتااا بش ااإ مقبولي ااة الشااكوى وأسس ا ا املوض ااوعية يف ٤
آب/أغسط  .2017وترى الدولة الطرف أ الشكوى ال تقوم على أس موضوعية.
 2-٤ويي اال الدولا ااة الط اارف إىل التقا ااارير القطري ااة عا اان أرميني ااا الا ااي أص اادرهتا و ارة ا ارجيا ااة
اهلولنديااة .وتاحااأ أ هااذ التقااارير وتقااارير قطريااة أخاارى عاان أرمينيااا تفيااد ا أوضاااع حقااو
اإلنسا يف البلاد تبعاث علاى شا ء مان القلاق( .)2وتاحاأ أ التقريار القطاري الياادر عان و ارة
ا ارجيااة يبااني أنااه علااى الاارغم ماان أ االنتماااء إىل أح اناب املعارضااة يف حااد ذاتااه ال يااردي إىل
مشاااكل مااع الساالطات ،فااإ أعضاااء يف املعارضااة ونشااطاء سياساايني تعرض اوا خااال الفاارتة قيااد
االسااتعراض للت ديااد والرتهيااب واالعتااداء ا ساادي يف ساايا األنشااطة الااي كااانوا يضااطلعو هبااا.
بيد أ التقرير يظ ر أيضا أ النشطاء ي يتعرضوا للعن أءناء املظاهرات ،لكان م واج اوا عواقاب
وخيمة بعدئذ .فمن املشاكل الي واج وها ،على سبيل املثال ،صعوبة العثور على عمل .غاأب أ
الدولاة الطاارف تادفع اناه ال شا ء ياادعو إىل اساتنتاج أ الطاارد إىل أرمينياا سااينطوي يف حاد ذاتااه
علاى خطار انت اا املااادة  3مان االتفاقياة أل عتبااة قباول وجاود هاذا ا طاار مرتفعاة .وتادفع أيضاا
ا ذلا يعااي أ صاااحب الشااكوى هااو الااذي يتعااني عليااه أ يقاادم حججاا مقنعااة علااى خوفااه
من أ دث انت ا للمادة  3من االتفاقية استنادا إىل وقائع و روف شخيية.
 3-٤وتاحااأ الدولااة الطاارف أ صاااحب الشااكوى ياادع وجااود أسااباب قويااة يماال علااى
االعتقاد انه سيكو يف خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إىل أرمينيا ،وذل ابلنظر إىل وجود
من ا اثباات ماان االنت اكااات ا ساايمة وا ماعيااة لقااو اإلنسااا يف هااذا البلااد .ويقااول يف هااذا
الياادد إ رب عملااه هاادد واعتاادى عليااه جساادايا ،وإنااه قااد يكااو صاادر أماار توقيا يف حقااه.
ويعتقد أ التحقيق الشخي الذي أجرتاه السالطات اهلولندياة بشاإنه يف أرمينياا ماع معلوماات
عنااه قااد يعرضااه للخطاار .وجتااادل الدولااة الطاارف ابلقااول إ روايااة صاااحب الشااكوى لاادعم رلب اه
اللجاوء تفتقاار إىل امليااداقية ،وإنااه ي يثباات بيااورة مرضاية أنااه قااد يتعاارض ملعاملااة تتنااىف واملااادة 3
من االتفاقية لدى عودته إىل أرمينيا.
 ٤-٤وتاحأ الدولة الطرف أ صاحب الشكوى يقول إ مان احملتمال أ تكاو السالطات
بياادد البحااث عنااه ،وأنااه ياال إىل معلومااات متاحااة للناااس عامااة تشااأب إىل أ التعااذيب ال يانال
دث يف مراكان الشاررة علاى نطاا واساع .وتفياد الدولاة الطارف اساا ال تشا يف أ صااحب
الشااكوى كااا عضااوا يف ال انب ا م ااوري املعااارض منااذ عااام  ،200٩بيااد أس اا تاادفع ا هااذا
األماار وحااد لااي ساابب ا كافي ا ا الف ارتاض أنااه إذا أعيااد إىل أرمينيااا ساايواجه خطاار التعاارض ملعاملااة
تنت ا املااادة  3ماان االتفاقيااة .وتاحااأ أنااه جاااء يف تقااارير قطريااة شااىت أنااه ال كاان اسااتنتاج أ
أي عضااو يف حاانب معااارض ،كااا يف ذل ا ال انب ا م ااوري ،يشااار يف املظاااهرات ،لديااه مااربر
__________

()2

يياال الدولااة الطاارف إىل التقرياار القطااري لعااام  201٦الااذي أصادرته و ارة خارجيااة الااوالايت املتحاادة بشااإ أرمينيااا؛
وتقرياار منظمااة العفااو الدوليااة لعااام  ،17/201٦حالااة حقااو اإلنسااا يف العاااي ،الفاارع املتعلااق ارمينيااا؛ وهيااومن
رايات ووتا  ،التقريار العاامل  ،2017الفارع املتعلاق ارمينياا؛ وCouncil of Europe, “Report to the Armenian
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للخاوف ماان معاملاة تتعااارض ماع املااادة  3مان االتفاقيااة( .)3وتادفع ا صاااحب الشاكوى ي يقاام
الاادليل علااى خوفااه ماان أ اادث انت ااا للمااادة  3ماان االتفاقيااة ،ابالسااتناد إىل وقااائع و ااروف
شخيية حمددة.
 5-٤وتاحااأ الدولااة الطاارف أ صاااحب الشااكوى ياال أيضاا إىل املشاااكل الااي ياادع أنااه
واج ا فيما مضى مع رب عمله والسلطات األرمينية ،وأنه لن يتمكن ابلتاب من الياول علاى
الماية من السلطات لدى عودته إىل أرمينيا .وتاحأ أنه يدع أيض ا أ التحقياق الاذي أجرتاه
السلطات اهلولندية يف أرمينيا ماع معلوماات مان أجال التقريار الشخيا قاد ادث لاه مشااكل
إ ع اااد .وت اادفع الدول ااة الط اارف ا ه ااذ االدع اااءات تفتق اار إىل املي ااداقية .وتفي ااد ا التقري اار
الشخي الذي أفعد يف  10شباط/فرباير  2012علاى إءار التحقياق الاذي أجرتاه و ارة ا ارجياة
اهلولنديااة يف أرمينيااا يتضاامن االسااتنتاجات التاليااة( :أ) ي تجاان صاااحب الشااكوى يف يريفااا يف
أي وق اات م اان األوق ااات ،يف الف اارتة م اان  15إىل  20تش ارين األول/أكت ااوبر  2010أو يف الف اارتة
من  ٩إىل  12تشرين الثاين/نوفمرب 2010؛ (ب) وي تجن يف مركن الشررة يف أشتارا يف أي
وقاات أيضا ا ،يف الفاارتة ماان  2٩تشارين الثاااين/نوفمرب  2010إىل  10كااانو الثاين/يناااير 2011
أو يف الفاارتة ماان  2إىل  2٤شااباط/فرباير 2011؛ (ج) وي يرفااع شااكوى جنائيااة ضااد رب عملااه
يف  13كانو الثاين/يناير 2011؛ (د) وعمل سائقا يف مكتب حكوم  ،وقيال إناه اساتقال مان
و يفت ااه يف  1نيس ااا /أبريل 2011؛ (ه) والس االطات األرميني ااة ال تبح ااث عن اه؛ (و) واستفي اادر
لياحب الشكوى جوا سفر أرميي يف  12آذار/مارس  2001و 11آذار/مارس .2011
 ٦-٤وتفيااد الدولااة الطاارف اسااا تعلااق أكيااة كبااأبة علااى التقااارير القطريااة العامااة اليااادرة عاان
و ارة ا ارجيااة والتقااارير الشخيااية ،الااي تسااتند إىل يقيقااات شاااملة .وتفيااد الدولااة الطاارف أ
هذ التقارير تستند إىل موعة من تقارير منظمات أخرى ،مثال مفوضاية األمام املتحادة الساامية
لش ا اارو الاج ا ااني ،وو ارة خارجيا ا ااة ال ا ااوالايت املتح ا اادة ،وو ارة الداخليا ا ااة الربيطاني ا ااة ،ومنظما ا ااة
هيومن رايت ووت  .وتفبحث التقارير ا اصة ابألفراد كساعدة البعثات الدبلوماسية اهلولندياة يف
البلدا املعنية .وعندما يقق و ارة ا ارجياة يف املعلوماات والواثئاق الاي يقادم ا ملتمساو اللجاوء،
تستعني دمات وكااء مارمتنني فىتاارو بعناياة ملوضاوعيت م وموءاوقيت م علاى أسااس املعلوماات الاي
تقاادم ا مرسسااات مثاال املنظمااات غااأب الكوميااة ،واملنظمااات الدوليااة ،كاملنظمااة الدوليااة لل جاارة،
وساافارات بلاادا أخاارى ،الااي كن ااا إجاراء تقييمااات نني ااة ومسااتنأبة .وجيااب علااى الااوكاء املارمتنني
اس ااتيفاء متطلب ااات ص ااارمة صا ارامةا اس ااتثنائية :جي ااب أ يكونا اوا كت ااومني ومتقن ااني لعمل اام ول اادي م
شاابكات واسااعة والقاادرة علااى الوصااول إىل ميااادر املعلوم اات .ويم ا االسااتعانة بااوكاء م ارمتنني
ملتمسا اللجااوء وأقااارهبم ماان خااال ضااما عاادم ربا أي شااخص يف بلاادهم األصاال بياان م وبااني
هولناادا .ويتلق ااى ال ااوكاء املرمتن ااو تعليم ااات قباال أ يب اادروا يقيق اااهتم ،وتفبح ااث اس ااتنتاجاهتم بدق ااة
متناهيااة عناادما يقاادمو تقاااريرهم إىل الساافارة .وياانظَّم التحقيااق بعنايااة علااى مااو ال تعلاام الساالطات
معه أبدا هبوية الشخص املعي ك ال يسبب التحقيق أي مشاكل هلذا الشاخص يف بلاد األصال .
وتركد الدولة الطرف عدم وجود بيناة علاى تياريع صااحب الشاكوى ا مان شاإ التحقياق الاذي
أجرته السلطات اهلولندية يف أرمينيا أ يسبب له مشاكل إ عاد إىل البلد.
__________
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 7-٤وتفياد الدولااة الطاارف ا ساالطاهتا تعتمااد علااى املعلومااات الاواردة يف التقااارير الشخيااية
ماا داماات ال توجااد أسااباب حماددة تاادعو إىل الشا يف دقت ااا أو متام اا وشاريطة أ ينقاال التقرياار
املعلومات بنناهة وموضوعية ووضول ،ويشأب إىل ميادر املعلومات قدر اإلمكا وقادر ماا تادعو
إليااه املساارولية .وهنااا أيض ا ا وحاادة صااغأبة ماان املااو فني املتخييااني يف دائاارة اهلجاارة والتجن اي
تتإكد من أ التقرير قد فوضع بعناية من حياث مضامونه واإلجاراءات املتبعاة ،وأ مضامونه واضاع.
ويطعل ااع املو ا ال ااذي يت ااوىل ه ااذا الفح ااص عل ااى الواثئ ااق ال ااي يس ااتند إلي ااا التقري اار .وال تفس ااتخدم
التقااارير الشخيااية يف التوصاال إىل ق ارار إال بعااد متحيي ا ا .وال تقاادم و ارة ا ارجيااة أباادا معلومااات
إىل ملااتم اللجااوء املعااي أو ممثلااه املاارخص لااه عاان هويااة الااوكاء أو املبلِعغااني الااذين يساااعدو يف
التحقي ااق ،أل ذلا ا ق ااد يع اارض ال ااوكاء أو املبلغ ااني ط اار عظ اايم م اان الس االطات أو م اان مل ااتم
اللج ا ااوء أو أقارب ا ااه أو رفقائ ا ااه .وال تق ا اادم و ارة ا ارجي ا ااة معلوم ا ااات ع ا اان األس ا اااليب والتقني ا ااات
املستخدمة يف دراسة املعلومات والواثئق الاي يقادم ا ملتمساو اللجاوء ،لتجناب تسا يل عملياات
التنوياار أو الاارواايت النائفااة ل حااداث .وتفيااد الدولااة الطاارف ا احملاااكم احملليااة وشااعبة القضاااء
اإلداري ق ااادرات عل ااى بن اااء أحكام م ا اا املتعلق ااة ابلتقري اار الشخي ا ا  -جنئي ا اا  -عل ااى الواثئ ااق
املسااتعملة يف إعااداد ذل ا التقرياار ،ش اريطة موافقااة كاال ماان ملااتم اللجااوء وو ياار الدولااة ل ماان
والعاادل .وقباال النظاار يف الواثئااق ،تقاارر احملكمااة احملليااة أو شااعبة القضاااء اإلداري ،كعيعااة قاااض أو
هي ااة قضاااة غااأب أول ا الااذين يبتااو يف رلااب ملااتم اللجااوء املراجعااة القضااائية أو االساات ناف
أءناااء إج اراءات اللجااوء املتعلقااة بااه ،مااا إذا كاناات القيااود املفروضااة علااى حيااول ملااتم اللجااوء
مربرة .وعندما يكو رفاع رلاب الياول
على الواثئق الي يعتمد علي ا التقرير الشخي قيودا ع
علااى رخيااة إقامااة قائم ا ا جنئي ا ا علااى تقرياار شخي ا  ،فااإ الطريقااة الااي ياانظَّم هبااا إج اراء اللجااوء
اهلولناادي تااوفر ضاامارت كافيااة مرداهااا أنااه كاان إج اراء يقيااق للتإكااد ماان أ التقرياار قااد أفعااد
ابلعناية الواجبة.
 ٨-٤وجتااادل الدولااة الطاارف ا صاااحب الشااكوى ي يقاادم أي أسااباب حمااددة يماال علااى
الش يف دقة التقرير الشخي أو يف متاماه يف قضايته .وجتاادل أيضاا ا الاوكاء املارمتنني الاذين
اساتعانت و ارة ا ارجيااة ادماهتم لاادي م معلومااات جيادة عاان األوضاااع احمللياة والشاابكات احملليااة
وأساام قااادرو متام ا ا علااى تقياايم مااا إذا كاناات املعلومااات موءوقااة ومااا إذا كااا كاان اسااتخا
استنتاجات سليمة .وتدفع الدولة الطرف ا ادعاء صاحب الشكوى أ املعلوماات املقدماة إىل
و ارة ا ارجية من املرجع أ تكو غأب موءوقة يفتقر متاما إىل األدلة ويتسم بطاابع ممياي ثياث
ال كن أ يقوض استنتاجات التقرير وقرارات السلطات احمللية بشإ رلب اللجاوء الاذي قدماه
صاحب الشكوى.
اعوبةات صاحب البك ى دوى م حظات ال غلة الط ف
 -5يف  5أيلول/ساابتمرب  ،201٨ق ا عدم صاااحب الشااكوى تعليقاتااه علااى ماحظااات الدولااة
الطرف .وقد كرر الجج الي قدم ا يف رسالته األوىل ،وأكد أنه أءبت أنه سايكو معرضا ا طار
حقيق ومتوقع ا يعامل معاملة تتناىف واملادة  3من االتفاقية إ أعيد إىل أرمينيا.
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الةضااي غاإل اءات ا ع غضة دوى الوجنة

النظر يف املقبولية
 1-٦قباال النظاار يف أي شااكوى َّ
مقدمااة يف بااان مااا ،يتعااني علااى اللجنااة أ تقاارر مااا إذا كااا
ال اابان مقب ااوالا أم ال كوج ااب امل ااادة  22م اان االتفاقي ااة .وق ااد دك اادت اللجن ااة ،حس اابما تقتض اايه
الفقرة (5أ) من املادة  22من االتفاقية ،من أ املسإلة نفس ا ي تفبحث وليست قياد البحاث يف
إرار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدوب أو التسوية الدولية.
 2-٦وتااذ عكر اللجنااة اسااا ،وفقا ا للمااادة ()5(22ب) ماان االتفاقيااة ،ال تنظاار يف أي بااان إال
إذا استيقنت من أ صاحبه قد استنفد مجيع سبل االنتياف احمللية املتاحاة .وتاحاأ أ الدولاة
الط اارف ،يف القض ااية حم اال النظ اار ،ي تطع اان يف مس ااإلة اس ااتنفاد ص اااحب الش ااكوى مجي ااع س اابل
االنتياف احمللية املتاحة .لذا ،ترى اللجنة أنه ال يوجد ما نع ا مان أ تنظار يف الابان كوجاب
املادة ()5(22ب) من االتفاقية.
 3-٦وإذ ال ت اارى اللجن ااة أي موان ااع أخ اارى أم ااام املقبولي ااة ،فإس ااا تعل اان قب ااول ال اابان املق اادم
كقتضى املادة  3من االتفاقية وتنتقل إىل النظر يف أسسه املوضوعية.

النظر يف األس املوضوعية
 1-7وفق ا ا ألحكااام الفقاارة  ٤ماان املااادة  22ماان االتفاقيااة ،نظاارت اللجنااة يف هااذا الاابان يف
ضوء مجيع املعلومات الي أاتح ا هلا الطرفا املعنيا .
 2-7وتتمثاال املسااإلة املعروضااة علااى اللجنااة ،يف هااذ القضااية ،يف يديااد مااا إذا كاناات إعااادة
ص اااحب الش ااكوى إىل أرميني ااا ستش ااكل انت اكا ا ا اللت ا انام الدول ااة الط اارف كوج ااب امل ااادة  3م اان
االتفاقية بعدم ررد أو إعادة ("إعادته قسرا") شخص ما إىل دولة أخارى يف حاال وجاود أساباب
حقيقية لاعتقاد انه سيواجه في ا خطر التعرض للتعذيب.
 3-7وعلااى اللجنااة ،يف القضااية موضااع النظاار ،أ ياادد مااا إذا كاناات توجااد أسااباب حقيقيااة
يماال علااى االعتقاااد ا صاااحب الشااكوى ساايواجه شخياايا خطاار التعاارض للتعااذيب يف حااال
إعادتا ااه إىل أرمينيا ااا .وجيا ااب علا ااى اللجنا ااة أيض ا ا ا ،لا اادى تقييم ا ااا ها ااذا ا طا اار ،أ تراع ا ا مجيا ااع
االعتبارات الوجي ة ،عماا ابلفقرة  2من املادة  3من االتفاقية ،كا يف ذل وجود من اثبت من
االنت اكا ااات الفادحا ااة أو اليا ااارخة أو ا ماعيا ااة لقا ااو اإلنسا ااا يف البلا ااد الا ااذي سا اايفعاد إليا ااه
الشااخص املعااي .وتااذ عكر ا اهلاادف ماان التقياايم هااو إءبااات مااا إذا كااا الشااخص املعااي ساايواجه
شخيي ا خطرا متوقعا ا وحقيقيا ا ابلتعارض للتعاذيب يف البلاد الاذي سايعاد إلياه .ويساتتبع ذلا أ
وجود من من االنت اكات الفادحة أو اليارخة أو ا ماعية لقاو اإلنساا يف بلاد ماا لاي يف
حد ذاته سببا كافيا للجنم ا شخيا بعينه سيكو يف خطر التعرض للتعذيب لدى عودتاه إىل
ذل البلد؛ فيجب تقدمي أسباب إضافية تباني أ الفارد املعاي سايتعرض شخيايا للخطار .وعلاى
النقيع من ذل  ،ال يعاي عادم وجاود منا اثبات مان االنت اكاات الياارخة لقاو اإلنساا أ
الشخص املعي قد ال يتعرض للتعذيب يف الظروف احملددة ا اصة به(.)٤
__________
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 ٤-7وتااذ عكر اللجنااة يف هااذا الياادد بتعليق ااا العااام رقاام  )2017(٤بشااإ تنفيااذ املااادة  3ماان
االتفاقية يف سيا املادة  ،22الذي يفيد بوجود التانام بعادم اإلعاادة القسارية ماىت فوجادت "أساباب
حقيقية" تدعو إىل االعتقاد ا الشخص املعي سيواجه خطر التعرض للتعذيب يف دولاة قاد يفرحال
إلي ااا ،سا اواء بوص اافه ف ااردا أو عض ااوا يف موع ااة ق ااد تك ااو يف خط اار التع اارض للتع ااذيب يف دول ااة
املقيد .وتقض املمارسة الي تتبع ا اللجناة يف هاذا السايا بتإكياد وجاود "أساباب حقيقياة" كلماا
كا خطر التعاذيب "متوقعاا وشخيايا وقائماا وحقيقياا" (الفقارة  .)11وقاد تشامل املرشارات علاى
وجااود خطاار شخي ا األصاال اإلءااي لياااحب الشااكوى ،علااى ساابيل املثااال ال الياار؛ والتعاارض
س ااابق ا للتع ااذيب؛ واالحتج ااا م ااع من ااع االتي ااال أو أي ش ااكل آخ اار م اان أش ااكال االحتج ااا
التعسف وغاأب القاانوين يف البلاد األصال ؛ واهلاروب سارا مان البلاد األصال عقاب تلقا هتديادات
ابلتعذيب (الفقرة .)٤5
 5-7وتااذ عكر اللجنااة أيض اا ا عاابء اإلءبااات يقااع علااى صاااحب الشااكوى ،إذ جيااب عليااه
مفي االة تثب اات أ خط اار تعرض ااه
تق اادمي حج ااة كن ااه ال اادفاع عن ااا ،أي أ علي ااه تق اادمي حج ااج ع
للتعااذيب متوقااع وقااائم وشخي ا وحقيق ا  .بيااد أنااه إ كااا يف وضااع يعجاان فيااه عاان تفياايل
حجت ااه ،ك ااإ يك ااو  ،م ااثاا ،ق ااد أءب اات اس ااتحالة حيا اوله عل ااى واثئ ااق تتعل ااق ابدعائ ااه التع اارض
للتعااذيب أو يكااو مساالوب الريااة ،فرفااع عنااه عاابء اإلءبااات وأصاابع علااى الدولااة الطاارف املعنيااة
التحقيق يف هذ االدعاءات والتحقق من صحة املعلومات الاي تساتند إلي اا الشاكوى( .)5وتاذ عكر
اللجنة إضافة إىل ذل اسا تق عدر النتاائج الوقائعياة الاي تنت ا إلي اا أج انة الدولاة الطارف املعنياة
حاق التقادير ،غاأب أساا ليساات فملنماة هباذ النتاائج وها فجتااري تقييما ا مساتقاا للمعلوماات املتاحااة
لدي ا وفقا للفقرة  ٤من املادة  22من االتفاقية ،مراعيةا مجيع روف كل حالة(.)٦
 ٦-7وياادع صاااحب الشااكوى يف القضااية قيااد النظاار أ هنااا منط ا ا اثبت ا ا ماان االنت اكااات
ا س اايمة وا ماعي ااة لق ااو اإلنس ااا يف أرميني ااا ،وي اادفع ان ااه ينبغ ا للدول ااة الط اارف ،عل ااى ه ااذا
األساس وحد  ،أ متتنع عن ررد إىل أرمينيا .وتشأب اللجنة يف هذا اليادد إىل األوضااع الراهناة
لقو اإلنسا يف أرمينيا وييل إىل ماحظاهتا ا تامية بشإ التقريار الادوري الراباع ألرمينياا الاي
أعربات في اا عان قلق اا إ اء مجلاة مان األماور ،من اا اساتمرار االدعااءات املتعلقاة ابلتعاذيب وسااوء
املعاملااة الااي يرتكب ااا مو فااو إنفاااذ القااانو أءناااء االعتقااال واالحتجااا واالسااتجواب ،وإ اء أوجااه
القيااور املتبقيااة يف التحقيااق يف هااذ الشااكاوى ومقاضاااة ا ناااة بفاعليااة (،CAT/C/ARM/CO/4
الفقرة  .)17بيد أسا تذ عكر ا حدوث انت اكات حقو اإلنسا يف البلد األصل ال يكفا يف
حااد ذاتااه السااتنتاج أ صاااحب الشااكوى ساايواجه شخيااي ا خطاار التعاارض للتعااذيب ،وأنااه جيااب
تقدمي أسباب إضافية تبني أ الفرد املعي سيتعرض شخييا للخطر.
 7-7وتاحاأ اللجنااة إضااافة إىل ذلا أ صاااحب الشاكوى ياادع أيضا ا أنااه ساايواجه خطاار
التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة بسبب التحقيقات ا ارية ضد يف أرمينيا واملعاملاة الاي يادع
أناه عومال هبااا عنادما كااا حمتجانا يف البلااد ساابقا .وياي اللجنااة علماا بتإكيااد الدولاة الطاارف أ
سلطاهتا وجدت أ الرواية الي قدم ا صاحب الشكوى لادعم رلباه اللجاوء تفتقار إىل املياداقية
أل صاااحب الشااكوى ،وفق ا ا لنتااائج التحقيااق الااذي أجااري يف أرمينيااا نيابااة عاان و ارة ا ارجيااة،

__________

()5
()٦
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ي يتجاان الشااررة خااال الفرتتااني احملااددتني املعنيتااني؛ وي يرفااع علااى رب عملااه شااكوى جنائي اة؛
وي يساتقل ماان عملاه يف تشارين الثااين/نوفمرب  ،2010كمااا عام ،ولكنااه ال يف و يفتااه حااىت 1
نيسا /أبريل 2011؛ والسلطات األرمينية ليست بيدد البحث عنه .ويي اللجنة علم ا ثجاة
صاحب الشكوى القائلة إ نتائج التحقياق الشخيا الاذي أجرتاه سالطات الدولاة الطارف غاأب
انود اي معلوم ااات ع اان كيفي ااة مج ااع املعلوم ااات وي يس اامع ل ااه ابلنظ اار يف تقري اار
موءوق ااة ألن ااه ي ي ا ع
التحقيق الذي استندت إليه و ارة ا ارجية اهلولندية يف تقريرها املقدم إىل دائرة اهلجرة والتجني .
ويي اللجنة علم ا أيض ا ثجة الدولة الطرف الي تفيد انه عناد التحقياق يف املعلوماات والواثئاق
الااي يقاادم ا ملتمسااو اللجااوء ،فمتااار خاادمات الااوكاء امل ارمتنني الااذين تسااتعني هباام ملوضااوعيت ا
وموءوقيت ااا عل ااى أس اااس املعلوم ااات ال ااي تق اادم ا املنظم ااات غ ااأب الكومي ااة واملنظم ااات الدولي ااة
وس اافارات بل اادا أخ اارى .وي ااي اللجن ااة علم اا أيض اا ثج ااة الدول ااة الط اارف القائل ااة إ ك ااا م اان
احملكما ااة احملليا ااة وشا ااعبة القضا اااء اإلداري ،لا اادى نظركا ااا يف رلا ااب اللجا ااوء ،قا ااادرات علا ااى بنا اااء
أحكام ما املتعلقة ابلتقرير الشخي جنئي ا على الواثئق املستخدمة يف إعاداد ذلا التقريار .وياي
اللجن ااة علما اا إض ااافة إىل ذل ا ثج ااة الدول ااة الط اارف ال ااي تق ااول إ ادع اااء ص اااحب الش ااكوى أ
املعلومات املقدمة إىل و ارة ا ارجية غأب موءوقة علاى األرجاع ،ال يساتند إىل أدلاة وأناه يتسام بطاابع
مميااي .وتاحااأ اللجنااة يف هااذا الياادد أ صاااحب الشااكوى ي يقاادم أي أسااباب أو حجااة أو
واثئااق حمااددة تشااأب إىل أ نتااائج التقرياار املااذكور غااأب موءوقااة .وتاحااأ أيضا ا أ صاااحب الشااكوى
ادعى يف رلب اللجوء الذي قدمه أ السلطات األرمينية تبحث عنه .ويي علماا يف هاذا اليادد
ابدعائااه ميااادرة جاوا ساافر عناادما أفاارج عنااه بكفالااة يف  10كااانو الثاين/يناااير  .2011غااأب أسااا
تاحااأ أنااه ورد يف نتااائج التقرياار الشخي ا أنااه استفياادر لياااحب الشااكوى ج اوا ساافر جديااد
يف  11آذار/مااارس  ،2011ن غااادر البلااد بعدئااذ .وتاحااأ أيض ا ا أ صاااحب الشااكوى ي يقاادم
أي معلوماات أو حجاج عان سابب إصادار السالطات جاوا سافر جدياد لاه بعاد مياادرهتا القادمي.
ولااذل تاارى أ صاااحب الشااكوى ي يقاادم حجج اا تبااني أ خطاار تعرضااه للتعااذيب متوقااع وقااائم
وشخي وحقيق إ أعيد إىل أرمينيا.
 ٨-7وتاحأ اللجنة أ صاحب الشكوى يدع أيضا أنه لن اكم حماكمة عادلة إ أعياد
إىل أرمينيا .لكن ا تاحأ يف املقابل أنه ي يقادم أي معلوماات حماددة يف هاذا اليادد ،وتارى مان
ن أنه ي يدعم هذا ا نء من الشكوى ادلة.
 -٨واستنادا إىل ما سل  ،ترى اللجنة ،يف ضوء املواد املعروضاة علي اا ،أ صااحب الشاكوى
ي يقدم أدلة كافياة مت عكن اا مان اساتنتاج أ مان شاإ ترحيلاه قسارا إىل بلاد األصال أ جيعلاه يواجاه
خطرا متوقعا وحقيقيا وشخييا ابلتعرض للتعذيب ابملعىن املقيود يف املادة  3من االتفاقية.
 -٩وتقض اللجنة ،عماا ابلفقرة  7من املادة  22من االتفاقية ،ا ترحيل الدولاة الطارف
صاحب الشكوى إىل أرمينيا لن يشكل انت اكا للمادة  3من االتفاقية.
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