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اعتمدته اللجنة ورهتا الثامنة والست ( 11تشرين الثاين/نوفمرب  6 -كانون األول /يسمرب .)2019
شرراريف راسررة هرراا ال رال ا أعنرراء اللجنررة التاليررة أارراوهم :فيلرري هلرراير ،وعالررد الوهرراب ا رراين ،وكلررو هيلررر
رواسرران ،ويررن مو فير  ،وأ ،راكررو ،و ييغررو رو ريغير  -بينر ون ،وسيالاسررتيان ترروزاب ،واختيررار توزموخاميرردوف.
وعمر املرا ة  ،109مقرروءة ااقرنان مررا املرا ة  15مرن النظرام الرداخلي للجنررة واملرا ة  10مرن املالرا ا التوجيةيررة
بشرران اسررتق ل وحيررا أعنرراء هيحررات معاهرردات حقرروأ اإلنسرران (مالررا ا أ ي ر أاا التوجيةيررة) ،مل تشرراريف
السعدية بلمري راسة هاا الال ا.
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 1-1صاحب هاه الشكوى هو هراين خراطر ،وهرو مرواطن مصرراب ،ولرد  22مرار//ذذار
مصر .والسيد خاطر حمتج سجن س املغرب انتظار تسليمه إىل مصر حيث يدعي أنه قد
يتع رررش للتع ررايب( .)1وي رردفا ص رراحب الش رركوى ان إق رردام املغ رررب عل ررى تس ررليمه ق ررد يشر ركل انتةاك ررا
صاحب الشكوى(.)3
الت اماته توجب املا ة  3من ااتداقية( .)2ومتثل مؤسسة الكرامة السويسرية
َ
1974

 2-1وقر ررد الر ررتم صر رراحب الشر رركوى مر ررن اللجنر ررة ا ر رراذ تر رردابري مؤقتر ررة .و  15تش ر ررين الثر رراين/
نوفمرب  ،2016قررت اللجنة ،عم املا ة  114من نظامةا الداخلي ،أن تتخا تدابري مؤقتة فطلالت إىل
الدولة الطرف عدم تسليم صاحب الشكوى إىل مصر ريثما تنظر اللجنة شكواه.

ال قائع كلا امضها صاحب ال ك ى
 1-2صرراحب الشرركوى هررو صررحدي وعنررو نقابررة الصررحدي املصرري منررا عررام  .2005وأثنرراء
وجو ه مصر ،نشر إطار عمله كصرحدي ،مقراات عرن الدسرا الاللرد توجره أصرابا ااهترام إىل
شخصر رريات مواقر ررا املسر ررؤولية ،منةر ررا مر ررن ينر ررطلا حالي ر را تسر ررؤوليات اخر ررل ا كومر ررة ال ر ر عينةر ررا
املشري السيسي.
 2-2ومنررا عررام  ،2010كرران صرراحب الشرركوى ي ر اول عملرره كصررحدي مسررتقل متررنق ب ر مصررر
واملغ رررب .و ع ررام  ، 2010أسر ر ش ررركة إع مي ررة طنج ررة املغ رررب ،اإلض ررافة إىل ص ررحيدة ”أخال ررار
املغرب الكالري“ .ويقرول صراحب الشركوى إن نشرره راه املقراات مصرر فرا السرلطات املصررية
عررام  ،2013إىل اهتامرره ب ر ”الت ويررر واسررتعمال واثئررق مر ورة“ لتربيررر إقامررة عرروى ضررده لرردوافا سياسررية.
ويديد انه مثل ،كانون األول /يسمرب  ،2014أمام النائب العام للجمةورية القاهرة ،الااب أخطره
شرردو تصررا رة مقااترره .ومل يقلررق الق رالا عليرره ذنرراايف ،ولكنرره شررل نررا ملراقالررة الشرررطةي وكرران شررى
التعرش ل عتقال والتعايب أاب ظة.
 3-2و أيلول/سرالتمرب  ،2015سررافر صرراحب الشرركوى إىل املغرررب وأسر هنررايف شررركة إع ميررة.
وهو يدعي أن بعا زم ئه من الصحدي العرب كلدوه بدتح مكترب حملري ل درا الردوص للصرحدي
العرررب .وكرران ذنرراايف قررد خررل إىل املغرررب بتاشرررية صررا ة ملرردة شررةرين .ومررا ذل ر  ،فدرري  17ش رالا /
فربايررر  ،2017ق رالا أف ررا مررن الشرررطة ال ر اب املرردين علررى صرراحب الشرركوى أثنرراء وجررو ه فنرردأ
الدار الاليناء ،وأبلغوه ان ااننبول تلقى مراكرة توقيرد وليرة صردرت حقره مرن السرلطات املصررية
 12ش رالا /فرباير  2016بتةمررة ”الت ويررر واسررتعمال واثئررق م ر ورة“ .ووفقررا لصرراحب الشرركوى ،ف ر ن
الس ررلطات املصر ررية أص رردرت م رراكرة التوقي ررد الدولي ررة ه رراه بن رراء عل ررى ال رردعوى الر ر أقيم ررت ض ررده
عام  2013وأسدرت عن صدور قحكم عليه السجن املؤبد(.)4
 4-2و أعقرراب ه رراا ااعتقررال ،تع رررش ص رراحب الشرركوى الالداي ررة ،للم حقررة القن ررائية م ررن
السلطات املغربية بتةمة ”اإلقامة بصدة هلري قانونية“ و”الت وير واستعمال واثئق م ورة“ بسرالب انتةراء
ص ر حية ةش رررية اإلقام ررة املمنوح ررة ل رره و ل لد رره ع ررن التس ررجيل الق ررانوين للمكت ررب احملل رري ل د ررا الر ردوص

__________

()1
()2
()3
()4
2

صاحب الشكوى حمتجٌ حاليا سجن تيدلت .2
أعلررن املغرررب  19تش ررين األول/أكترروبر  2006اعنافرره اختصررال اللجنررة تلقرري الال هلررات الدر يررة والنظررر
فيةا توجب املا ة  22من ااتداقية.
لي إبمكان صاحب الشكوى ااستعانة تحرام وهرو ا يسرتطيا ا صرول علرى توكيرل مرن أسررته نظررا لوجو هرا
مصر .ويدفا جمل منظمة الكرامة ان تقدمي طلب صريح وةكيد هاا الطلب هاتديا ينالغري اعتالراره تدوينرا
صحيحا للمنظمة و ا التصرف عن طريق مديرها القانوين.
أقرفق حكم اإل انة الال ا األصلي.
GE.19-22535

CAT/C/68/D/782/2016

للصحدي العرب .وبناء على هاه التةم ،أحيل إىل حمكمة ع السالا ال جرية الدار الاليناء
 14شررالا /فرباير  2016وحكررم عليرره 29 ،شررالا /فرباير  ،السررجن ملرردة ث ثررة أشررةر و فررا
هلرامة قدرها  1 000رهم بسرالب اإلقامرة بصردة هلرري قانونيرة والت ويرر واسرتعمال واثئرق مر ورة .وجتردر
اإلشارة إىل أن صاحب الشكوى مل تقتح له ،أثناء هاه الدعوى ،إمكانية ااسرتعانة تحرام .وبعرد قنراء
عقوبررة السررجن ملرردة ث ثررة أشررةر ،أبقرري صرراحب الشرركوى ،احملتجر سررجن سر  ،قيررد ااحتجرراز
انتظار تسمليه توجب ماكرة التوقيد الدولية .وهو حاليا ،معرش لتسليمه إىل مصر أاب ظة.
 5-2وفيمرا يتعلررق بطلرب التسررليم املقردم مررن مصرر ،أقبلر صراحب الشرركوى ،رسرالة مررن حمكمررة
الررنقا مؤرخررة  26أيلول/سرالتمرب  ،2016بصرردور املوافقررة علررى طلررب التسررليم املقرردم مررن مصررر توجررب
ق ررار ص ررا ر  25نيسرران/أبريل  .)5(2016واع ررنش صرراحب الش رركوى علررى ق ررار تسررليمه إىل مص ررر،
مشريا إىل وجو خطر عليه من التعرش للتعايب بلده.
 6-2ويديد صراحب الشركوى ان هراه القنرية مل ثرر مبثةرا توجرب أاب إجرراء ذخرر مرن إجرراءات
التحقيق أو التسوية الدولية .وفيما يتعلق بشر استندا سالل اانتصاف احمللية ،جلا صراحب الشركوى
إىل مجيا سالل اانتصاف الدعالة املمكنة .واعنش مرارا على تسرليمه مشرريا إىل أنره شرى علرى حياتره
وأن مثررة خطرررا عليرره مررن التعرررش للتعررايب بس رالب نشرراطه الصررحدي واانتقررا ات ال ر ضررمنةا مقااترره
املنشورة .وما أن قرار حمكمة النقا املوافقة على طلب التسليم هو قرار هنائي وا يقالل الطعرن بطررأ
املراجعرة العا يرة ،فقررد اسرتمر صراحب الشرركوى ااعرناش علرى تسررليمه .ووجره صراحب الشرركوى،
الررااب أبقرري قيررد ااحتجرراز مررن ون أن تتررا لرره إمكانيررة ااسررتعانة تحررام ،رسررائل عديرردة إىل تلررد
سرلطات الدولررة الر وجرره إليةرا طلررب التسررليم (املغرررب) ،فرالتم عرردم تسررليمه وأعرررب عرن اوفرره وقررال إنرره
يواجه خطرا الغا من التعرش للتعايب وانتةاكات أخرى ستطال حقوقه األساسية إذا سلم إىل مصر.
 7-2وبر ر ش ررةراب ذب/أهلس ررط وتشر ررين األول/أكت رروبر  ،2016أرس ررل ص رراحب الش رركوى مث رراين
الردار الالينراء
رسائل ،منةا :رسالة مؤرخة  4ذب/أهلسرط  ،2016وجةةرا إىل الوكيرل العرام للملر
وأبلغه انه مل ق طر بقرار حمكمة النقا والتم ا صول على نسخة مرن قررار التسرليمي ورسرالة مؤرخرة  8أيلرول/
سالتمرب  ،2016وجةةا إىل الناطق اسم ا كومةي ورسالة مؤرخة  8أيلول/سالتمرب  ،2016وجةةا إىل الوكيرل
العررام للمل ر لرردى حمكم ررة الررنقاي وش رركوى مؤرخررة  8أيلول/س رالتمرب  ،2016رفعةررا إىل وزي ررر الع رردل
وا ر ررر تي ورس ر ررالة مؤرخ ر ررة  26أيلول/س ر رالتمرب  ،2016وجةة ر ررا إىل املل ر ر ي ورس ر ررالة مؤرخ ر ررة  4تشر ر ررين
األول/أكتوبر  ،2016وجةةا إىل رئي الوزراءي ورسالة مؤرخة  20تشررين األول/أكتروبر  ،2016وجةةرا
إىل مديرية الشؤون اجلنائية والعدو .وعلى الرهلم من الطلالات ال قدمةا ،مل حيصل قط على نسخة مرن
ا كم الصا ر عن حمكمة النقا املوافقة على تسليمه ومل يتلق ر ا يعاجل طلالاته وشواهلله بشران وجرو
خطر عليه من التعرش للتعايب حالة تسليمه إىل مصر.

ال ك ى
 1-3يرردعي صرراحب الشرركوى أن الدولررة الطرررف سررتنتة املررا ة  3مررن ااتداقيررة
على تسليمه إىل مصر.

حررال أقرردمت

 2-3ويؤكررد صرراحب الشرركوى وجررو خطررر كالررري عليرره مررن التعرررش للتعررايب أو املعاملررة القاسررية
أو ال إنسانية أو املةينة مصر بسالب اانتقا ات ال وجةةا للنظام إطار عمله كصحدي .ويقول
إن مصر ا متتل حىت اآلن ،تشريعات جترم التعايب وفقا ألحكام ااتداقية.
__________

()5
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 3-3وي رردعي أن مص ررر تش ررةد انتةاك ررات ق رروأ اإلنس رران بص ررورة منةجي ررة ،ت ررا ذلر ر ارس ررة
ااحتج از التعسدي علرى نطراأ واسرا وانتةرايف ضرما،ت ا رق حماكمرة عا لرة ،وا سريما فيمرا يتعلرق
الصحدي  .ويقعر باب الصرحديون والناشرطون واملردافعون عرن حقروأ اإلنسران بصرورة منةجيرة ،ل نتقرام
مررنةم علررى نشرراطةم وإك رراهةم علررى التوقيررا علررى اعنافررات ترردينةم وتقسررتخدم احقرا ضرردهم إطررار
حماكمات هلري عا لة.
 4-3وينرريد صرراحب الشرركوى قررائ إن الدريررق العامررل املعر مبرراات ااختدرراء القسررراب أو هلررري
الطوعي قد أحصى ،تقريره السنواب لعرام  226 ،2016حالرة اختدراء مل تقكشرد م بسراهتا مصرر،
وهي ارسة منةجية يتعرش ا على وجه اخلصول ،الصحديون والناشطون واملعارضون السياسيون(.)6
ومنا عام  ،2013زا عد األشخال الاين اعتقلتةم أجة ة األمن وضحا ااختداء القسراب مصر
ز ة كالرية ومطر ة ،وهو ما تؤكده عدة تقارير أعدت عن حالة حقروأ اإلنسران( .)7وتديرد التقرارير ان
ااحتجرراز مررا من ررا ااتصررال وااحتجرراز الس ررراب يشرركل ح ررد ذاترره ،شررك م ررن أشرركال التع ررايب
واملعاملة القاسية وال إنسانية ،فن عن كونه يسرةل ارسرة التعرايب ألن النرحية يالقرى خرار نطراأ
محاية القانون.
 5-3و م ر ررات عدي رردة ،أع رررب مكلد ررون بر رروا ت إط ررار اإلج ر رراءات اخلاص ررة ل ر ر حقر رروأ
اإلنسان ومدوضة األمم املتحدة السامية قوأ اإلنسان عن قلقةم إزاء األعمال اانتقامية ال متارسةا
السلطات املصرية ،تا ذل أعمال التعايب ال تعرش را صرحديون بسرالب انتقرا اهتم للسرلطات.
مص ررر .وذك ررروا عل ررى وج رره
وأش ررار خ ر ررباء إىل تص رراعد وت رررية ه رراا القم ررا خ ر ر ل الع ررام املاض رري
اخلصررول ،هجرروم ق روات األمررن التابعررة للدولررة الطالالررة 1 ،أ ر/مررايو  ،2016علررى نقابررة الصررحدي
املصري ال يعد صاحب الشكوى مرن أعنرائةا النشرط  .وتؤكرد تقرارير جلنرة محايرة الصرحدي أينرا
العدي ررد م ررن ح رراات اانتق ررام م ررن الص ررحدي بسر رالب مق ررااهتم الناق رردة لسياس ررات ا كوم ررة املصر ررية،
وتصند مصر ضمن أكثر الاللدان حالسا للصحدي (.)8
 6-3وير عم صرراحب الشرركوى أنرره نشررر مقرراات تشررري إىل ضررلوع مسررؤول سياسرري وأعنرراء
ا كومة حاليا الدسا السائد جماات تلدة مصرر .ويديرد صراحب الشركوى ان اإلجرراءات
القانونيررة ال ر ا رراهتا حقرره السررلطات املص ررية عررام  2013تشرركل شررك مررن أشرركال اانتقررام،
خاصررة أن هرراه امل حقررات القنررائية اقننررت مبرراف مقااترره املنشررورة علررى ش رالكة اإلنننررت ومصررا رة
السلطات للنسخ املطالوعة.
 7-3و اخلتررام ،يطلررب صرراحب الشرركوى عرردم تسررليمه إىل مصررر واإلف ررا عنرره فررورا تررا أنرره هلررري
م حق ألسالاب أخرى تربر احتجازه.

نع ةات الجغلة الطمف
1-4

املوضوعية.

ا ةب ل ة غاأل س ا ض ا ة

 22أ ر/مررايو  ،2017قر تدمت الدولررة الطرررف م حظاهتررا بشرران مقالوليررة الشرركوى وأسسررةا

 2-4وفيمررا يتعل ررق ا ع رراءات ص رراحب الش رركوى بشرران اس ررتندا س رالل اانتص رراف احمللي ررة ،توض ررح
السلطات املغربية أن قرار حمكمة النقا الااب يقنري املوافقرة علرى تسرليم صراحب الشركوى هرو قررار
__________

()6
()7
()8
4

الوثيقة  ،A/HRC/33/51املرفق الثاين.
منظمة العدو الدولية” ،مصر :اختداء وتعايب املحات وسط موجة من القما الوحشي“ 13 ،متوز/يوليه .2016
جلنة محاية الصحدي ” ،تعدا الصحدي السجناء لعام  :2015حال  199صحديا العامل“.
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ا يقالل الطعن بطرأ املراجعة العا ية ولكنه قابل للطعن إبعا ة النظر
قانون اإلجراءات اجلنائية املغريب.

وفقا للما ت  563و 564من

 3-4و هرراا السررياأ ،تررنص املررا ة  563مررن قررانون اإلجرراءات اجلنائيررة علررى جرواز الطعررن إبعررا ة
النظ ررر ق ررارات حمكم ررة ال ررنقا ا رراات التالي ررة( :أ) الق ررارات الص ررا رة اس ررتنا ا إىل واثئ ررق صر ربر
أو اعنف ب وريتةاي (ب) تصحيح القرارات الر قةرا خطرا مرا اب واضرح ميكرن تصرحيحه مرن خر ل
عناصر ماخوذة من القرارات ندسرةاي ( ) إذا أهلدرل الالرت أحرد الطلالرات املعروضرة تقتنرى وسرائل
استدل هبا ،أو حالة عدم تعليرل القرراري و( ) القررارات الصرا رة بعردم القالرول أو السرقو ألسرالاب
،شحة عن بيا،ت ذات صالغة رايرة تالر عردم صرحتةا عرن طريرق واثئرق رايرة جديردة وقرا ااسرتدال
هبا فيما بعد.
 4-4وعليه ،ف ن أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية تال بوضو  ،على الرهلم مرن ا عراءات صراحب
الشكوى ،أنه مل يستندد مجيا سالل اانتصاف احمللية وأن تقدمي شكوى إىل اللجنة كان سابقا ألوانه.
 5-4وفيما يتعلق ا عاء احتمال انتةرايف املرا ة  3مرن ااتداقيرة حالرة تسرليم صراحب الشركوى،
تشررري الدولررة الطرررف أوا ،إىل أنرره مل يرراكر قررط أمررام حمكمررة أو سررلطة وطنيررة أن تسررليمه يعرضرره خلطررر
التعايب ،خ فا ملرا يدعيره اليروم .وتشرري اثنيرا ،إىل أن املرا ة  721مرن قرانون اإلجرراءات اجلنائيرة املغرريب
تنص وفقا ألحكام ااتداقية و إطار التقيد الصارم املعايري الدولية السارية هاا الشان ،على التر ام
السررلطات املغربيررة بعرردم املوافقررة علررى التسررليم إذا اعتقرردت ،ألسرالاب جديررة ،أن طلررب التسررليم املسررتند
إىل جرميررة مررن اجل ررائم العا يررة مل يقرردم إليةررا إا بقصررد متابعررة أو معاقالررة شررخص مررن أجررل اعتالررارات
عنصرية أو ينية أو تتعلق اجلنسية أو آبراء سياسية ،أو أن وضعية هاا الشخص قد تتعرش من جرراء
إحدى هاه ااعتالارات خلطر التشديد عليه.
 6-4واإلضافة إىل ذل  ،تشري السلطات املغربية إىل أن إلقاء القالا علرى صراحب الشركوى قرد
نرق تلدررا إطررار قررانوين مبررت ووفقرا ألحكررام ااتداقيررة املتعلقررة التعرراون القنررائي املروا اجلنائيررة وتسررليم
ا رررم ال ر أبرمررت  22ذذار/مررار 1989 /ب ر املغرررب ومصررر .وقالررت إن صرراحب الشرركوى كرران
إبمكانرره ،اختصررار ،أن يسررتديد مررن مجيررا النررما،ت القانونيررة والقنررائية املتاحررة هرراا الصررد  ،و
ضرروء كررل مررا تقرردم ،مل تتال ر السررلطات املغربيررة وجررو أاب خطررر عليرره مررن التعرررش للتعررايب حالررة
تسررليمه .ومررن هرراا املنطلررق و إطررار اح رنام القررانون ،ف ر ن السررلطات املغربيررة مل تنتة ر أاب حكررم مررن
أحكام ااتداقية.
 7-4وفيمررا يتعلررق األس ر املوضرروعية ،تشررري الدولررة الطرررف إىل أن صرراحب الشرركوى قررد أقلقرري
القالا عليه بناء على ماكرة توقيد ولية صا رة حقه عن السلطات املصرية وبنراء علرى طلرب مرن
السرلطات املصررية املختصرة النظرر إىل صردور قحكرم عليره السرجن املؤبرد لتورطره قنرية ت ويررر أوراأ
راية التواطؤ ما موشد عمومي .وتنيد الدولة الطرف موضحة أن صاحب الشركوى حمكروم عليره
هليابيرا مصرر .فدري  14أ ر/مرايو  ،2012حكمرت عليره حمكمرة حلروان السرجن ملردة ثر سرنوات
ما وقرد التنديرا بتةمرة ااخرت  ،/وهرو موضروع القنرية 2012/5374ي و  28ذب/أهلسرط ،2013
حكمت عليه حمكمة جنرا ت حلروان السرجن املؤبرد إطرار القنرية رقرم  2013/7286املتعلقرة بت ويرر
أوراأ رايررة التواطررؤ مررا موشررد عمرروميي و  14تشررين الثرراين/نوفمرب  ،2013حكمررت عليرره حمكمررة
حلوان السجن ملدة مثانية أشةر بتةمة ااخت  ،/وهو موضوع القنية رقم .2013/12229
وعرررش علررى
 8-4وتشررري الدولررة الطرررف إىل أن صرراحب الشرركوى أقلقرري الق رالا عليرره املغرررب ق
النيابة العامة املختصة  26نيسان/أبريل  ،2016وأنه أقخطر بصدور ماكرة توقيد ولية حقه فقال
GE.19-22535
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إنه قد أقبل الدعل بصدور هاه املاكرة ولكنه مل يقل أن مثة خطرا عليره مرن التعررش للتعرايب
تسليمه ومل يكشد هاا األمر.

حالرة

 9-4واإلضافة إىل ذل  ،وافقت حمكمة النقا املغرب على طلب التسليم توجب قرار صا ر
 25أ ر/مايو  .2016وعندما مثل صاحب الشكوى أمرام احملكمرة ،مل يكشرد عرن أاب شرواهلل لديره
بشرران وجررو خطررر عليرره مررن التعررايب حالررة تسررليمه ومل يرراكر شرريحا هبرراا اخلصررول .واإلضررافة إىل
ذل  ،خنا صاحب الشكوى الدعرل ،للم حقرة القنرائية املغررب أمرام احملكمرة اابتدائيرة ال جريرة
الدار الاليناء بتةمة ت وير أنواع خاصة من الواثئق ،وم اولة مةنة نظمةا القانون ،بصردة هلرري قانونيرة
ومررن ون ا صررول علررى اإلذن ،ووضررا الطوابررا واألختررام الر ميكررن أن ررتلط مررا أختررام سررلطات بلررد
أجنيب .ولال  ،قحكرم عليره 29 ،شرالا /فرباير  ،2016السرجن ملردة ث ثرة أشرةر مرا وقرد التنديرا،
وهو قرار أيدته حمكمة ااستحناف  4متوز/يوليه .2016
 10-4واإلضررافة إىل ذل ر  ،حرررر صرراحب الشرركوى عرردة شرركاوى ذكررر فيةررا أنرره مل يعررد م حق را.
وكان صاحب الشكوى قد ض بم إىل هاه الشركاوى شرةا ة مكتوبرة طرط اليرد هلرري مقرروءة وصرا رة عرن
نيابررة جنرروب القرراهرة تثالررت ،نظررره ،صررحة ا عاءاترره .وقررد ا ررات السررلطات املغربيررة مجيررا الترردابري
ال زمرة للتحقيررق صررحة ا عرراءات صرراحب الشرركوى .هلرري أن املعلومررات الر قمجعررت مررن السررلطات
املصرية كشدت وأكدت أن طلب تسليم صاحب الشكوى ا ي ال قائما .وأخريا ،جتدر اإلشارة إىل أن
صرراحب الشرركوى مل يتوقررد عررن حماواترره املتعررد ة للت ويررر واسررتعمال واثئررق مر ورة مصررر و املغرررب
على حد سواء.
 11-4وفيمررا يتعلررق األسر املوضرروعية ،لررص الدولررة الطرررف إىل أن الشرركوى ثرردر رفنررةا ألهنررا
ا تس ررتند إىل أس ررا ،/خاص ررة أن ص رراحب الش رركوى ك رران سيس ررتديد م ررن مجي ررا الن ررما،ت القانوني ررة
والقنائية ،وأن الطابا السياسي كان سينتدي عن طلرب تسرليمه املقردم مرن مصرر مثلمرا سرينتدي خطرر
التعرش للتعايب حالة التسليم.

نع ةات صاحب ال ك ى ا ى مالحظات الجغلة الطمف
 10نيسرران/أبريل  ،2018ذكررر صرراحب الشرركوى أنرره حمتج ر
1-5
نققل إليه قالل مدة من ذل  ،متةيدا لتسليمه إىل مصر.

سررجن تيدليررت  ،2الررااب

 2-5وفيمررا يتعلررق بطلررب اللجنررة ا رراذ الترردابري املؤقتررة ملنررا التسررليم ريثمررا يقنظررر شرركواه ،يشررري
صاحب الشكوى إىل أن ا كومة املغربية وافقت على هاا الطلب ،وفقا الت اماهتا الدولية.
 3-5وفيما يتعلق الوقائا احملرد ة ،يردعي صراحب الشركوى أن الدولرة الطررف ا تطعرن الروايرة
ال قدمةا وا تر على أاب ا عاء مرن ا عاءاتره املتعلقرة األسرالاب ا قيقيرة إللقراء القرالا عليره وطلرب
تسليمه .ويقول إن الدولة الطرف اكتدت بتصوير صاحب الشكوى على أنه جمرم توجب القانون العام
صدرت حقه عدة أحكام السجن مصر بتةمة ت ويرر واثئرق ،ترا ذلر عقوبرة السرجن املؤبرد
 28ذب/أهلس ررط  .2013وخ ف را ا ع رراءات الدول ررة الط رررف ،ف ر ن ص رراحب الش رركوى وج رره عناي ررة
السلطات القنائية ،لدى مثوله أمام الوكيل العام للمل  ،إىل أن مثة خطرا شخصيا وقائما والغا عليره
م ررن التع رررش للتع ررايب حال ررة تس ررليمه ،النظ ررر إىل أج رواء القم ررا الواس ررا الس ررائدة مص ررر حالي ررا،
وكال فعل حماميه ،خ ل جلسة ااستماع حمكمة النقا.
 4-5وتطعررن الدولررة الط رررف مقالوليررة الشرركوى ال ر قرردمةا برردعوى أن رره مل يسررتندد مجيررا س رالل
اانتصاف احمللية .وتشري الدولرة الطررف سرياأ إثالرات ا عاءهرا ،إىل أن قررار حمكمرة الرنقا ا يقالرل
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الطعررن بطرررأ املراجعررة العا يررة ،ن ترردفا ان املررا ت  563و 564مررن قررانون اإلجرراءات اجلنائيررة تنصرران
علررى جرواز الطعررن إبعررا ة النظررر هرراا ا كررم .و هرراا السررياأ ،يرردعي صرراحب الشرركوى أن طلررب
إع ررا ة النظ ررر ا ثي ر ر ه الق ررانون احملل رري املغر ررريب إا بع ررا ا رراات ااس ررتثنائية املنص ررول عليةر ررا
املرا ة  563مرن قرانون اإلجرراءات اجلنائيرة ،وثررب أن يسرتو شرروطا صرارمة مثلمرا ور بيانره القائمررة
الر ذكرهتررا الدولررة الطرررف .و هرراه القنررية ،ا يسررتطيا صرراحب الشرركوى أن يتعلررل ااب حالررة مررن
ا اات املنصول عليةا املا ة  563ا اذ هاا اإلجراء ،وهو إجراء يعد ،علرى أاب حرال ،مرن سرالل
اانتصاف ااستثنائية.
 5-5وفن عن عدم فعالية الطعن إبعا ة النظرر ،فيمرا عردا ا راات احملردو ة الر يرنص عليةرا
القرانون احمللري املغرريب .ولرال  ،فر ن القرانون رول
القانون ،ف ن هاا اإلجراء لي لره أاب أثرر إيقرا
السرلطات املغربيررة تنديررا قررار التسررليم ولررو كران طلررب إعررا ة النظرر معروضرا علررى حمكمرة الررنقا .وخررري
مثررال علررى صررحة هرراا القررول ،تصررديق رئرري ا كومررة املغربيررة ،قنررية اثلررة معروضررة علررى اللجنررة،
علررى ق ررار التسررليم صررا ر عررن حمكمررة الررنقا إذ وقررا علررى مرسرروم نذن التسررليم حررىت قالررل أن يالررداب
ا ل األعلى رأيه عوى إعا ة النظر الر كانرت معروضرة عليره ،را يؤكرد أن رئري ا كومرة اعتررب
حكم حمكمة النقا هنائيا وأنه اكتسب قوة الشيء املقني به(.)9
 6-5ولال  ،ف ن صاحب الشكوى كان حمقا عندما رأى أنه هلرري ملر م اللجروء إىل وسريلة الطعرن
ه رراه ال ر ر ا تكد ررل إنص ررافه .وت ررنص الدق رررة (5ب) م ررن امل ررا ة  22م ررن ااتداقي ررة عل ررى أن الش ررخص
ال ررااب وق ررا ض ررحية انتة ررايف ه رراه ااتداقي ررة هل ررري مل ر م اس ررتندا مجي ررا س رالل اانتص رراف ح ررال ك رران
احتمررال إنصررافه أمرررا مس رتالعدا .ولررال يرررى صرراحب الشرركوى أنرره قررد اسررتو معيررار اسررتندا س رالل
اانتصاف احمللية.
 7-5وفيمررا يتعلررق األس ر املوضرروعية واألس رالاب ال ر تعللررت هبررا السررلطات املص ررية لرردعم طلررب
التسررليم ،يرردفا صرراحب الشرركوى ان ا كررم عليرره السررجن املؤبررد بتةمررة ارتكرراب جنحررة ،حررىت علررى
افناش أنه ارتكالةا ،هو حكم ا يراعي مطلقا مالردأ التناسرب ويقستشرد منره بوضرو أن الردعاوى الر
رفعت ضده تكتسري طابعرا سياسريا .ومرن املةرم التراكري ان صراحب الشركوى هرو صرحدي وشراريف
ةسي نقابة مستقلة للصحدي ا دظى اعناف السلطات املصرية بسالب استق ا دديدا.
 8-5وإ ذا كرران الصررحديون الرراين يالرردون ن وعررا إىل ااسررتق ل عررن السررلطات يص رالحون الدعررل،
عرضة للم حقة واألعمال اانتقامية مرا أن تقردم السرلطات املصررية طلرب التسرليم ،فر ن وضرعةم اليروم
قد ات أسوأ إىل حرد يردعو للقلرق .وقرد احتلرت مصرر املرتالرة  161بر  180ولرة التصرنيد العراملي
ريررة الصررحافة الررااب وضررعته منظمررة مراسررلون بر حرردو عررام  .2017وهنررايف مررا ا يقررل عررن  27صررحديا
سجنوا مصر بسالب عملةم(.)10
 9-5واإلضافة إىل ذل  ،ف ن السلطات تعمل انتظام على تعطيل عمل النقاات املستقلة ا راذ
إجرراءات ة ياليررة حررق بعررا أعنررائةا وإعاقررة نشرراطةم .و ع رام  ،2017اقنحررت ا كومررة إ خررال
تعرردي ت علررى قررانون العم ررل وقررانون النقرراات العمالي ررة سررت يد مررن ص ررعوبة إنشرراء النقرراات املس ررتقلة
__________

()9

()10
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انظررر قنررية ا ررا ي ضررد املغرررب (رقررم  .)2014/592بيررد أن النظررر
طلب التسليم وأفرجت السلطات املغربية عن صاحب الشكوى.

هرراه القنررية توقررد ألن قعمرران س رحالت

Reporters sans frontières, « Égypte : Un anniversaire sous le signe de la répression des derniers

.médias d’opposition », 29 janvier 2018
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أو ااننمام إليةا( .)11و ضوء السياأ ا راص ،مرن املؤكرد أن طلرب التسرليم املقردم مرن الدولرة الطالالرة
هررو الدعررل ،طلررب ذو طررابا سياسرري وأن ا رردف ا قيقرري مررن هرراا الطلررب يثررري رراوف مررن إمكانيررة
تعرش صاحب الشكوى حملاكمة هلري عا لة.
 10-5ويؤك ررد ص رراحب الش رركوى ،فيم ررا يتعل ررق بوج ررو خط ررر علي رره م ررن التع رررش للتع ررايب حال ررة
تسليمه إىل مصر ،أنه يواجه خطرا شخصيا وحقيقيا ومتوقعا ،النظر إىل الطابا السياسي مل حقته أمام
القناء وإىل كونه صحديا مستق وينتقد السلطات .ويشري إىل ااسرتنتاجات الر اعتمردهتا اللجنرة
الدورة الثانية والسالع للجمعية العامة توجرب املرا ة  20مرن ااتداقيرة ،ووصردت فيةرا ارسرة التعرايب
مصر اهنا ”منةجية“(.)12
 11-5ن يشررري صرراحب الشرركوى إىل مالرردأ عرردم ج رواز احملاكمررة علررى ذات اجلرررم م ررت  .والدعررل،
خن ررا ص رراحب الش رركوى للمحاكم ررة املغ رررب أم ررام احملكم ررة اابتدائي ررة ال جري ررة ال رردار الالين رراء،
كمرا تؤكرد الدولرة الطررف ،بتةمرة ت ويرر أنرواع خاصرة مرن الواثئرق ،وم اولرة مةنرة نظمةرا القرانون ،بصردة
هلررري قانونيررة ومررن ون ا صررول علررى اإلذن ،ووضررا الطوابررا واألختررام ال ر ميكررن أن ررتلط مررا أختررام
سلطات بلد أجنيب.
 12-5وعنرردما ألقرري الق رالا علررى صرراحب الشرركوى بس رالب طلررب التسررليم املقرردم مررن مص رر ،كرران
مبوزته بطاقة الصحافة املةنية ال تصدرها نقابة الصحدي املستقل  ،وهي نقابة ا وجو ا قانو،
نظر السلطات املغربية .وبناء على ذل  ،اعترب وكيل املل حيازة هاه الالطاقة النقابية مرن جرنح الت ويرر
واسررتعمال واثئررق مر ورة ،مترراثرا ذلر األسرالاب الر عللررت هبررا مصررر طلررب التسررليم .و رراا السرالب
خن ررا ص رراحب الش رركوى للمحاكم ررة وحك ررم علي رره 29 ،ش رالا /فرباير  ،2016الس ررجن مل رردة ث ث ررة
أشررةر ،وهررو ق ررار أيدترره حمكمررة ااسررتحناف  4متوز/يوليرره  .2016وا جرردل أن الرردعاوى املرفوعررة
مصر واإل انة اجلنائية ال أصدرهتا احملكمة اابتدائيرة ال جريرة الردار الالينراء قرد اسرتندت إىل الوقرائا
ندسةا والتوصيدات اجلنائية ذاهتا ال ور ت طلب التسليم املقدم من السلطات املصرية .والنظر إىل
أن صاحب الشكوى قد قنى عقوبرة السرجن ملردة ث ثرة أشرةر ،ف نره ا ثروز ،شرل هراه الظرروف،
أن قحياكم استنا ا إىل الوقرائا ندسرةا الر حروكم بسرالالةا وأ يرن هبرا املغررب مرن ون أن يشركل ذلر
انتةاكا ملالدأ عدم جواز احملاكمة على ذات اجلرم مرت .
 13-5و  14ذذار/مار ،2018 /أعلن صاحب الشكوى إضراا مدتوحا عن الطعام احتجاجا على
نقله مؤخرا من سجن س إىل اجلنا الااب نا للحراسة املشد ة سجن تيدليت  2حيرث قحيتجر
حاليا .ومنا ذل ا  ،نققل إىل ا ال ااندرا اب وهرو معر ول متامرا عرن العرامل اخلرارجي .ولري هنرايف
قريررب أو حمررامي يسررتطيا ز رة صرراحب الشرركوى ،وا ميل ر حماميرره أخالررارا عنرره منررا طلررب ااسررتحناف
األخري الااب قدمه .ويقول إن نظام ااحتجاز الااب نا له حاليا يطالق عا ة على األشخال الاين
صردرت حقةررم أحكررام هنائيررة ون هلررريهم ،وإنرره لرري لرره مررا يررربره ااب شرركل مررن األشرركال هرراه
القنية ألن صاحب الشكوى حمتج انتظار تسليمه(.)13
__________

()11

International Trade Union Confédération, «Égypte : La liberté syndicale menacée par un nouveau

.projet de loi sur les syndicats », 8 novembre 2017

( )12الواثئق الراية للجمعيرة العامرة ،الدورة الثانية والسالعون ،امللحق رقم  ،(A/72/44) 44الدقرة .69
( )13شررى صرراحب الشرركوى أن يكررون هرراا الترردبري انتقاميررا بس رالب تقرردمي هرراا الطلررب إىل اللجنررة ،وأن يتعرررش
ملعاملة اثلة ملا تعرش له عالد الرمحن ا ا علي (.)CAT/C/58/D/682/2015
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 14-5وع وة على ذل  ،طلب صاحب الشكوى مرارا وتكرارا ،منا  1تشرين الثاين/نوفمرب ،2017
عرضه علرى طاليرب لدحصره ولكرن سرلطات السرجن مل تسرتجب لطلالره .و ذخرر املطراف ،مل يقنقرل إىل
املستشرردى إا  28شرالا /فرباير  2018بعررد أن ترردهورت حالترره الصررحية .فوصررد لرره الطاليررب إج رراء
فحص الدم وفحوصات األشعة السينية على حنو عاجل .وحىت اآلن ،مل نا اه الدحوصات .و
هرراه القنررية ،يرررى صرراحب الشرركوى أن موقررد سررلطات السررجن ،الر ا دررريف سرراكنا ،هررو الس رالب
املالاشر تدهور حالتره الصرحية .وامتنراع هراه السرلطات عرن تروفري الرعايرة الطاليرة الكافيرة لره يشركل حرد
ذاته معاملة قاسية وا إنسانية ومةينة على حنو ال  ،وهو ما ينطواب على انتةايف للما ة  16من ااتداقية.
 15-5و اخلتام ،يطلب صاحب الشكوى إىل اللجنة أن تعلن مقالولية هاا الرال ا اسرتيدائه مجيرا
املقتنيات املنصول عليةرا الدقررة  5مرن املرا ة  22مرن ااتداقيرة ،وأن تقرر ان اسرتمرار احتجرازه
انتظار تسليمه ا يستند إىل أاب سند القانون احمللي ،وتطلب من الدولة الطرف أن تدر عنه فورا.

مع مات اخمى مةجمة مي صاحب ال ك ى
 10كررانون الثاين/ينرراير  ،2019أك ررد صرراحب الش رركوى مررن جديررد أن رره حمتج ر س ررجن
1-6
تيدليت  2الااب نققل إليه متةيدا لتسليمه إىل مصر ،حيث يواجه خطر التعرش للتعايب وسوء املعاملة.
ويشررري إىل أن حالترره الصررحية قررد ترردهورت كث رريا منررا أن نققررل إىل سررجن تيدليررت  2الررااب ا يرروفر لرره
الرعاية الطالية الكافية.
 2-6ويديد انه قدم شكوى ضد إ ارة السجن 13 ،أيلول/سالتمرب  ،2018بسرالب تعرضره لالرال
الطيب وحماولة القتل والدسا (شكوى مسجلة الرقم  .)53/55وياكر على وجه اخلصول ،أنه تلقى أ وية
منتةيررة الصر حية وا تصررلح ل سررتة يف .وعقررب الشرركوى الر قرردمةا ،اسررتما إىل أقوالرره مرردير السررجن
 10كانون األول /يسمرب .2018
 10تشرين األول/أكتوبر  2018والوكيل العام للمل
 3-6وطلررب صرراحب الشرركوى إىل اللجنررة أن تنظررر
الصحي الااب يالعث على القلق.

شرركواه

أقرررب وقررت كررن نظرررا لوضررعه

مالحظات إضاف ة مةجمة مي الجغلة الطمف
 11كررانون الثاين/ينرراير  ،2019كررررت الدولررة الطرررف ا جررن الر كانررت قررد فعررت هبررا
-7
مرراكرهتا الشرردوية املؤرخررة  22أ ر/مررايو  ،2017ومدا هررا أن الشرركوى ينالغرري اعتالارهررا هلررري مقالولررة لعرردم
استندا سالل اانتصاف احمللية املتاحة ،أو اعتالارها ب أسا./

نع ةات إضاف ة مةجمة مي صاحب ال ك ى
 28ش ر رالا /فرباير  ،2019ذكر ررر صر رراحب الشر رركوى أن الدولر ررة الطر رررف مل تقر رردم ،ر هر ررا
-8
املررؤر  11كررانون الثاين/ينرراير  ،2019لرري مررا بشرران الوقررائا ال ر يشررري إليةررا صرراحب الشرركوى
ا عاءاته ،فن عن أهنا مل تطعن صحة ا عاءاته .ولال  ،ف نه مل ير اعيا للتعليق على ر ا كومة.
وأكد صاحب الشكوى أنه ا ي ال يواجه خطرا شخصيا وقائمرا والغرا مرن التعررش للتعرايب حالرة
تسررليمه إىل مصررر .وطلررب صرراحب الشرركوى إىل اللجنررة أن تنظررر شرركواه فررورا ألن حالترره ا دتمررل
التاخري وألنه حمتج انتظار تسليمه منا شالا /فرباير .2016
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ا سائل غاإل ماءات ا عمغضة ا ى ال نة

النظر املقالولية
 1-9قالررل النظررر أاب ا عرراء يررر ب ر ا مررا ،ثررب علررى اللجنررة أن تالررت فيمررا إذا كرران ال رال ا
مقالوا أم ا توجب املا ة  22من ااتداقية.
 2-9وقررد دققررت اللجنررة ،وفقررا ملررا تقتنرريه منةررا الدقرررة (5أ) مررن املررا ة  22مررن ااتداقيررة ،مررن أن
املسالة ندسةا مل ثر مبثةا ،وا ثرى مبثةا توجب أاب إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
 3-9وعمر ر الدق رررة (5ب) م ررن امل ررا ة  22م ررن ااتداقي ررة ،ثر رب أن تتحق ررق اللجن ررة م ررن اس ررتندا
صرراحب الشرركوى جلميررا س رالل اانتصرراف احملليررة املتاحررة ،علمررا ان هرراه القاعرردة ا تنطالررق حررال
طالت مدة تطاليق وسائل اانتصاف بصورة هلري معقولة( )14أو حالة عدم احتمال إنصاف الشخص
املدعى أنه ضحية.
 4-9ودرريط اللجنررة علمررا ا عرراء الدولررة الطرررف ال ر رأت أن الشرركوى ينالغرري اعتالارهررا هلررري مقالولررة
توجب الدقرة (5ب) من املا ة  22من ااتداقيرة ،لعردم اسرتندا صراحب الشركوى مجيرا سرالل اانتصراف
احملليررة النظررر إىل أن ق ررار حمكمررة الررنقا ا ي ر ال قرراب للطعررن إبعررا ة النظررر .ودرريط علمررا أينررا مبجررة
صرراحب الشرركوى فيمررا يتعلررق الطررابا ااسررتثنائي رراا الطعررن وعرردم فعاليترره إا ا رراات احملرردو ة الر
ينص عليةا القانوني وتا أن هاا الطعن لي له ةثري إيقا  ،فةو إذن ا يكدل اإلنصاف(.)15
 5-9وديل اللجنة إىل اجتةا اهتا القانونية وتقا تكلر ان مالدأ استندا سالل اانتصاف احمللية ،ا يلر م

صاحب الشكوى هاه القنية ،إا بطلب سالل انتصاف ذات صلة مالاشرة ططر التعرش للتعايب
مصر( .)16وت حظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تال كيد ميكن أن يؤثر الطعن إبعا ة النظر قرار
حمكمرة الررنقا الصررا ر بترراريخ  25أ ر/مررايو  2016تسرليم صرراحب الشرركوى إىل مصررر ،إذ مل ترراكر
ما إذا كان هاا الطعن سيكون فعاا هاه الظروف ملنا تسليم صاحب الشكوى وما إذا كان له أثر
إيقررا  .وت حررظ اللجنررة أينررا أن الدولررة الطرررف مل ترردحا ا عرراءات صرراحب الش ركوى بشرران عرردم
فعاليررة الطعررن إبعررا ة النظررر منررا تسررليمه إا ا رراات احملرردو ة ال ر يررنص عليةررا القررانون وعرردم
اسرتيداء هرراا الطعررن لإلثررر اإليقررا  .وتررا تكر اللجنرة ان رئرري ا كومررة قررد وقتررا ،عررد م ان القنررا
ال ر قعرضررت عليةررا ،علررى مرسرروم نذن بتسررليم الشررخص املطلرروب حررىت قالررل أن ترردص حمكمررة الررنقا
برأية ررا الطع ررن إبع ررا ة النظ ررر( ،)17ررا يؤك ررد أن رره يعت رررب حك ررم احملكم ررة هنائير را ومكتسر رالا لق رروة الش رريء
املقني به .والنظر إىل أن القانون املغرريب مل يراكر شريحا عرن األثرر اإليقرا للطعرن ،وأن الدولرة الطررف
تكتدي باكر ا اات ااسرتثنائية الر ثروز فيةرا الطعرن إبعرا ة النظرر وأن الدولرة الطررف مل تقردم مثراا

__________

( )14انظررر قنررية أسررداراب ضررد املغرررب ( ،)CAT/C/59/D/606/2014الدقررات  1-8و 2-8و 2-12وقنررية هلررر/
ضد املغرب ( ،)CAT/C/64/D/810/2017الدقرة 2-7ي

( )15التعليق العام رقم  )2017(4للجنة بشان تنديا املا ة  3من ااتداقية سياأ املا ة  ،22الدقرات  13و(18ه) و.34
( )16انظر ررر قنر ررية أ .ر .ضر ررد السر ررويد ال ر رال ا رقر ررم  ،2000/170الواثئر ررق الراير ررة للجمعير ررة العامر ررة ،الر رردورة السر ررابعة
واخلمسون ،اإلضافة رقم  ،(A/57/44) 44ل 204 .وما يليةرا ،الدقررة 1-7ي وقنرية كالينيتشرنكون ضرد املغررب
( ،)CAT/C/47/D/428/2010الدقرة  .3-14انظر أينا التعليق العام رقم  ،4الدقرة .34
( )17انظ ررر قن ررية ر .أ .اب .ض ررد املغ رررب ( ،)CAT/C/52/D/525/2012الدق ررت  3-6و .4-6انظ ررر أين ررا قن ررية أي رردن
ضررد املغرررب ( ،)CAT/C/66/D/846/2017الدقرررة 2-7ي وقنررية أونرردر ضررد املغرررب (،)CAT/C/66/D/845/2017
الدقرة 2-6ي وقنية أر وهلان ضد املغرب ( ،)CAT/C/66/D/827/2017الدقرة 3-8ي
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ملموسا على سوابق قنائية تالر فعاليرة الطعرن إبعرا ة النظرر( ،)18فر ن اللجنرة ا يسرعةا أن تسرتنتن أن
عردم تقردمي صراحب الشركوى طعنرا إبعرا ة النظرر مينعره مرن تقردمي شركواه إىل اللجنرة .و شرل شررروف
ه ر رراه القن ر ررية ،ت ر رررى اللجنر ر رة أن الدق ر رررة (5ب) م ر ررن امل ر ررا ة  22م ر ررن ااتداقي ر ررة ا متنعة ر ررا م ر ررن إعر ر ر ن
مقالولية الال ا.
 6-9وت حررظ اللجنررة أينررا أن الدولررة الطرررف طعنررت مقالوليررة الشرركوى برردعوى عرردم إثالررات
اا عاءات نظررا إىل أن صراحب الشركوى يردعي أن طلرب تسرليمه املقردم مرن مصرر لره وافرا سياسرية
،مجة عن انتقا اته للنظام إطرار عملره كصرحدي .وأشرارت الدولرة الطررف إىل أن صراحب الشركوى
ك رران إبمكان رره أن يطع ررن أم ررر الق رالا علي رره أم ررام حمكم ررة ال ررنقا ،بوص رردةا احملكم ررة املعني ررة بتس ررليم
املطلوب  ،وهي رفنت ا عاءاته .وذكرت الدولة الطرف أن صاحب الشركوى مل يوجره نظرر السرلطات
القنائية إ ىل وجو خطر عليه من التعررش للتعرايب أو سروء املعاملرة حالرة التسرليم ،وأن السرلطات
املغربيررة مل تتال ر أاب خطررر عليرره مررن التعرررش للتعررايب حالررة تسررليمه .ودرريط اللجنررة علمررا ا عرراء
صاحب الشكوى أنه وجه هو وحماميه ،نظر الوكيل العرام للملر لردى حمكمرة الرنقا إىل وجرو خطرر
شخص رري وق ررائم والر ر علي رره م ررن التع رررش للتع ررايب أو س رروء املعامل ررة بسر رالب ذرائ رره كص ررحدي ،خ ف ررا
ملررا ا عترره الدولررة الطرررف .ودرريط اللجنررة علمرا ان صرراحب الشرركوى شررى علررى سر مته الالدنيررة وأنرره
متخوف من أن يو ع السجن توجب حكم السجن املؤبد الااب صدر حقه عام  ،2013شرل
أجواء القما الواسا السائدة مصر حاليرا .واإلضرافة إىل ذلر  ،دريط اللجنرة علمرا ا عراء صراحب
الشكوى بشان إيداعه ا ال ااندرا اب اجلنا الااب نا للحراسة املشد ة سجن تيدليت ،2
وحرمانه من الرعاية الطالية ،ا أثر على حالته الصحية ،ومن إمكانية ااتصال اسرته أو تحاميه ،وهو
مررا يتعررارش مررا أحكررام املررا ة  16مررن ااتداقيررة .وعليرره ،ترررى اللجنررة أن صرراحب الشرركوى قررد أثالررت
شكواه األ لة الكافية ألهلراش املقالولية.
 7-9و لررص اللجنررة إىل أن ال رال ا مقالررول توجررب املررا ة  22فيمررا يتعلررق اانتةررايف امل عرروم للمررا ت
و 16من ااتداقية ،وعليه تشرع مبث أسسه املوضوعية.

3

النظر األس املوضوعية
 1-10عم ر الدقرررة  4مررن امل ررا ة  22مررن ااتداقيررة ،نظرررت اللجن ررة
املعلومات ال أاتحةا ا الطرفان.

هرراا ال رال ا

ضرروء مجي ررا

 2-10وتتعلررق املسررالة املعروضررة علررى اللجنررة هرراه القنررية بتحديررد مررا إذا كرران تسررليم صرراحب
الش رركوى إىل مص ررر يش رركل انتةاك ررا م ررن الدول ررة الط رررف الت امة ررا توج ررب الدق رررة  1م ررن امل ررا ة  3م ررن
ااتداقية ااب تقسلم أاب شرخص إىل ولرة أخررى ،إذا تروافرت لرديةا أسرالاب حقيقيرة تردعو إىل ااعتقرا
انه سيكون خطر التعرش للتعايب .وتشري اللجنة أوا وقالل كل شيء ،إىل أن حظر التعايب هرو
حظ ررر مطل ررق وهل ررري قاب ررل ل نتة ررايف ،وا ث رروز للدول ررة الط رررف الت ررارع بظ ررروف اس ررتثنائية لتربي ررر أعم ررال
التعررايب( .)19ومررن املالررا ا املطلقررة أين را مالرردأ عرردم اإلعررا ة القس ررية لشررخص إىل ولررة أخرررى عنرردما
تكون هنايف أسالاب حقيقية تدعو إىل ااعتقا انه سيواجه خطر التعرش للتعايب(.)20
__________

( )18ر .أ .اب .ضد املغرب ،الدقرة .3-6
( )19انظر التعليق العام رقم  )2012(2بشان تنديا الدقرة  5من املا ة .2
( )20التعليق العام رقم  4للجنة ،الدقرة .9
GE.19-22535
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 3-10ولتحديد ما إذا كانت هنايف أسالاب حقيقية تدعو إىل ااعتقا ان الشخص املدعى أنه ضحية
قد يتعرش للتعايب ،تا تكر اللجنة ان الدول األطراف مل مة توجرب الدقررة  2مرن املرا ة  3مرن ااتداقيرة،
ان ةخ ررا ا س رالان مجي ررا ااعتال ررارات ،ت ررا ذل ر  ،وج ررو ل ررط اثب ررت م ررن اانتةاك ررات الدا ح ررة أو
الصررارخة أو اجلماعيررة قرروأ اإلنسرران الاللررد الررااب يعررا إليرره .و هرراه القنررية ،ثررب أن دررد اللجنررة
مرردى وجررو خطررر شخصرري علررى صرراحب الشرركوى مررن التعرررش للتعررايب ،حالررة تسررليمه إىل مصررر.
ويستتالا ذل أن وجو لط اثبرت مرن اانتةاكرات اجلسريمة أو الصرارخة أو اجلماعيرة قروأ اإلنسران
بلرد مرا ا يشرركل حرد ذاتره سرالالا كافيرا للجر م ان شخصرا بعينره سريواجه خطررر التعررش للتعرايب عنررد
عو ته إىل ذل الاللد .ف بد من وجرو أسرالاب إضرافية دمرل علرى ااعتقرا ان الشرخص املعر معررش
شخصرريا رراا اخلطررر( .)21و املقابررل ،ا يع ر عرردم وجررو لررط اثبررت مررن اانتةاكررات الصررارخة قرروأ
اإلنسان أن شخصا بعينه قد ا يتعرش للتعايب الظروف اخلاصة به دديدا(.)22
 4-10وتشررري اللجنررة إىل تعليقةررا العررام رقررم  )2017(4بشرران تنديررا املررا ة  3مررن ااتداقيررة سررياأ
املررا ة  ،22الررااب يررنص علررى نشرروء التر ام بعرردم اإلعررا ة القسررية كلمررا كانررت هنررايف ”أسرالاب حقيقيررة“
ترردعو إىل ااعتقررا ان شخصرا مررا سرريكون خطررر التعرررش للتعررايب ولررة يواجرره النحيررل إليةررا،
سواء كدر أو كعنو جمموعة قد تكون خطر التعرش للتعايب بلد املقصد .وتقني املمارسة
الر تتالعةررا اللجنررة مثررل هرراه الظررروف بتاكيررد وجررو ”أس رالاب حقيقيررة“ كلمررا كرران خطررر التعرررش
للتعايب ”متوقعا وشخصريا وقائمرا وحقيقيرا“( .)23وميكرن أن تشرمل مؤشررات اخلطرر الشخصري ،علرى
س ر راليل املثر ررال ا ا صر ررر مر ررا يلر رري( :أ) األصر ررل اإلث ر ر لصر رراحب الشر رركوىي (ب) اانتمر رراء السياسر رري
أو األنشر ر ررطة السياسر ر ررية لصر ر رراحب الشر ر رركوى و/أو ألف ر ر ررا أس ر ر ررتهي ( ) التعر ر رررش للتعر ر ررايب سر ر ررابقاي
( ) ااحتجرراز مررا منررا ااتصررال أو اخلنرروع ألاب شرركل ذخررر مررن أشرركال ااحتجرراز التعسرردي وهلررري
القانوين الاللد األصليي و(ه) ا روب سرا من بلد املنشا عقب تلقي هتديدات التعايب( .)24وتشري
اللجنة إىل أهنا توص ألية كالرية للنترائن الوقائعيرة الر تقردمةا أجةر ة الدولرة الطررف املعنيرةي إا أهنرا هلرري
مل مة بتل النتائن .ويع ذل أن اللجنة ستجراب تقييما حرا للمعلومات املتاحة ا وفقا للدقرة  4من
املا ة  22من ااتداقية ،ما مراعاة مجيا الظروف ذات الصلة بكل قنية(.)25
 5-10و هرراه القنررية ،درريط اللجنررة علمرا ا عرراء صرراحب الشرركوى أن مثررة خطرررا الغرا عليرره مررن
التعرش للتعرايب أو املعاملرة القاسرية أو ال إنسرانية أو املةينرة مصرر بسرالب اانتقرا ات الر وجةةرا
للنظررام إطررار عملرره كصررحدي .و هرراا الصررد  ،ت حررظ اللجنررة أن صرراحب الشرركوى صرردرت
حقرره مرراكرة توقيررد بس رالب ا كررم عليرره هليابيررا ث ر قنررا تلدررة مصررر ،تررا ذل ر حكررم
السررجن املؤبررد  28ذب/أهلسررط  2013لتورطرره قنررية ت ويررر واثئررق رايررة التواطررؤ مررا موشررد
عمومي .وت حظ اللجنة أينا ،أن املعلومات الوار ة ملد القنية تشري إىل أن استخدام ااحتجاز
التعسدي والتعايب وانتةاكات ا ق حماكمة عا لة وأعمال اانتقرام ضرد الصرحدي هرو أمرر شرائا،
وي ر ر ا ه ر رراا الوض ر ررا س ر رروءا ش ر ررل ع ر رردم وج ر ررو تش ر رريعات جت ر رررم التع ر ررايب وفق ر را ألحك ر ررام ااتداقي ر ررة
(انظررر الدق ررات  4-3و 5-3و 8-5و 10-5أع ر ه) .ودرريط اللجنررة علمررا مبجررة صرراحب الشرركوى ال ر
__________

()21
()22
()23
()24
()25
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تدي ررد ان حمكم ررة ال ررنقا مل تند ررا امل ررا ة  721م ررن ق ررانون اإلجر رراءات اجلنائي ررة ومل تتحق ررق م ررن الط ررابا
السياسرري الررااب يكتسرريه طلررب تسررليم صرراحب الشرركوى .وت حررظ اللجنررة أينررا أن الدولررة الط رررف
أفررا ت ان القررانون اجلنررائي املغررريب موافررق ألحكررام ااتداقيررة ،ألنرره يررنص علررى عرردم ج رواز تسررليم أاب
شررخص إذا كرران يواجرره خطررر التعرررش ل ضررطةا بس رالب عرقرره أو ينرره أو ذرائرره السياسررية أو حالترره
الشخصية ،وكال إذا كان معرضا للخطر إلحدى هاه األسالاب.
 6-10وثب على اللجنة أن ةخا ااعتالرار ا الرة الراهنرة قروأ اإلنسران مصرر ،ترا ذلر
تعرررش الصررحدي والناشررط واملرردافع عررن حقرروأ اإلنسرران حقرروأ اإلنسرران علررى وجرره اخلص ررول
ل حتج رراز التعس رردي والتع ررايب وااختد رراء القس ررراب أو هل ررري الط رروعي ،انتقام ررا م ررنةم عل ررى أنش ررطتةم
وإكراهةم على التوقيا على اعنافات تدينةم( .)26و شل عردم اسرتعراش تقريرر وراب عرن تنديرا مصرر
ل تداقية اآلونة األخرية ،تشري اللجنة إىل ااستنتاجات ال اعتمدهتا خر ل الردورة الثانيرة والسرالع
للجمعي ر ررة العام ر ررة عمر ر ر امل ر ررا ة  20م ر ررن ااتداقي ر ررة ووص ر رردت فية ر ررا ارس ر ررة التع ر ررايب مص ر ررر اهن ر ررا
”منةجية“( .)27وعلى الرهلم من عدم موافقة مصر على طلب اللجنة ز رة الاللد إطار إجراء در ت
سرية ،ف ن اللجنة تيقنت من أن ”أعمرال التعرايب تقرتكرب ،علرى مرا يالردو ،كثرري مرن ا راات بعرد
عملي ررات ااعتق ررال التعس رردي وهلالال ر را م ررا يك ررون ا رردف منة ررا ا ص ررول عل ررى اع ر رناف م ررن املعارض ر ر
السياسي أو معاقالتةم وهتديدهم( .)28وميار /التعايب مراك الشرطة والسجون ومقرات أجة ة أمن
الدولة وقوات األمن املرك ية على أيداب عناصر الشرطة واجليش واألمن الوط وحرا /السجون .بيد أن
ييسرررون برردورهم التعررايب بتقاعسررةم عررن فعررل شرريء
أعنرراء النيابررة العامررة والقنرراة ومرروشدي السررجون ت
لوضررا حررد رراه املمارسررة ول حتجرراز التعسرردي وسرروء املعاملررة ،وعرردم ا رراذ إج رراءات بش رران شرركاوى
التعرش للتعايب وسوء املعاملة“( .)29بيد أن تقييم خطرر التعررش للتعرايب ا ينالغري أن يسرتند حصررا
ت
إىل ا الة العامة السائدة مصر ،ف بد من وجو أسالاب إضافية دمل على ااعتقا ان الشرخص
املدعى أنه ضحية سيتعرش شخصيا للخطر.
 7-10و هرراه القنررية ،ت حررظ اللجنررة أن صرراحب الشرركوى زعررم أنرره عنررو منررا عررام ،2005
نقابة مستقلة للصرحدي املصرري  ،وا دظرى ااعرناف بسرالب اسرتق ليتةا ،وشراريف ةسري هراه
النقابرة ،وأن هرراه النقابررة نشرررت مقرراات عررن الدسرا مصررر توجرره أصررابا ااهتررام إىل شخصرريات
مواقا املسؤولية .وت حظ اللجنة أن صاحب الشركوى أشرار سرياأ تعليرل اضرطةا ه السياسري ،إىل
صدور قحكم حقه السجن املؤبد 28 ،ذب/أهلسط  ،2013بتةمة التور قنية تتعلق بت وير
واثئق راية (”الت وير واستعمال واثئق م ورة“) التواطؤ ما موشد عمومي ،وعلى إثر ذل صو رت
مقاات رره م ررن ون أن قحيتجر ر  ،وإىل وض ررعه د ررت مراقال ررة الش رررطة بش رركل مس ررتمر و وف رره م ررن التع رررش
ل عتقال والتعايب أاب ظة .وت حظ اللجنة أينا أن صاحب الشكوى قد فا ان ا كرم عليره
السررجن املؤبررد جنح رة ،علررى اف رناش أنرره ارتكالةررا ،هررو حكررم ا يراعرري مطلقرا مالرردأ التناسررب ،وأن حالررة
مصر قد از ا ت سوءا منا اتريرخ طلرب التسرليم املقردم مرن السرلطات املصررية .واإلضرافة إىل
الصحدي
ذل ر  ،خنررا صرراحب الشرركوى الدعررل ،للم حقررة القنررائية املغرررب أمررام احملكمررة اابتدائيررة ال جريررة
__________

()26
()27
()28
()29
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الدار الاليناء بتةمة ت وير أنواع خاصة من الواثئق ،وم اولة مةنة نظمةا القانون ،بصدة هلري قانونية ومرن ون
ا صول على اإلذن ،ووضا الطوابا واألختام ال ميكن أن تلط ما أختام سلطات بلد أجنيب.
 8-10وفيما يتعلق بصاحب الشكوى ،ت حظ اللجنة أن حمكمة النقا قد أعطرت اإلذن بتسرليمه
مررن ون أن جت ررراب أاب تقي رريم خلط ررر التعررايب ال ررااب حي رردأ ب رره بصرردته ص ررحديا مس ررتق  ،نظ ررا للحال ررة
السررائدة مصررر .ومررا ذل ر  ،مل تقق ردبم أاب تداصرريل تال ر طريقررة تقيرريم الدولررة الطرررف خلطررر التعررايب
احملدأ بصاحب الشكوى ،لكي تنرمن عردم تعرضره ملعاملرة تنتةر املرا ة  3مرن ااتداقيرة لردى عو تره
إىل مصر .وتا تكر اللجنة ان ا دف الرئيسي ل تداقية هو منا التعايب(.)30
 9-10و ضرروء مررا تقرردم ،ترررى اللجنررة أن الدولررة الطرررف عليةررا أن جتررراب تقييمررا فررر ملرردى وجررو
خطرر شخصرري وحقيقري علررى صرراحب الشركوى مصررر ،وا سريما النظررر إىل أنرره كران قررد صرردر
حقه حكم السرجن املؤبرد جنحرة .وتررى اللجنرة أينرا أن املرا ة  721مرن قرانون اإلجرراءات اجلنائيرة
املغريب ا تشري ،على وجه التحديد ،إىل خطر التعايب وسوء املعاملة حالة التسليم ،بل تاكر فقط
أن وضعية الشخص املطلوب تسليمه قد تتعرش خلطر التشديد عليه ألاب سالب مرن األسرالاب املتصرلة
بعرقه أو ينه أو جنسيته أو ذرائه السياسية ،إذا كانت اجلرمية املطلوب من أجلةا التسليم تعترب ،نظر
الدول ررة الط رررف ،جرمي ررة سياس ررية أو مرتالط ررة لرمي ررة سياس ررية .و ل ررص اللجن ررة ه رراه القن ررية إىل أن
تقييمررات حمكمررة الررنقا ليسررت كافيررة للطعررن ا جررن ال ر ترررجح ةكيررد وجررو خطررر قررائم ومتوقررا
وحقيق رري وشخص رري عل ررى ص رراحب الش رركوى م ررن التع رررش للتع ررايب عن ررد تس ررليمه إىل مص ررر ،وه ررو
ما سيشكل انتةاكا للما ة  3من ااتداقية.
 10-10وفيم ررا يتعلر ررق ا عر رراء صر رراحب الشر رركوى ةثر ررري شر ررروف ااحتجر رراز علر ررى صر ررحته اجلسر رردية،
ررا يشرركل انتةاكررا للمررا ة  ،16ت حررظ اللجنررة أن الدولررة الطرررف مل تقرردم توضرريحات مررن أجررل تدنيررد
ا عاءات صاحب الشكوى بشان احتجازه اجلنا اخلاضا للحراسة املشد ة بسرجن تيدليرت  2منرا
أن نققل إليه ،وإيداعه ا ال ااندرا اب ،وحرمانه من الرعايرة الطاليرة ،را أثرر علرى صرحته ،وحرمانره مرن
إمكانيررة ااتصررال اس ررته وحماميرره .و هرراا السررياأ ،تررا تكر اللجنررة اجتةا اهتررا القانونيررة بشرران بعررا
النررما،ت األساسررية ال ر ثررب أن تسررراب علررى مجيررا األشررخال الرراين س رلالوا ح رريتةم مررن أجررل منررا
تعرضةم للتعايب أو سروء املعاملرة .وتشرمل هراه النرما،ت ،حرق الشرخص احملتجر ا صرول فرورا،
علررى مسرراعدة قانونيررة وطاليررة مسررتقل ة والسررما لرره ااتصررال اس ررته .و شررروف هرراه القنررية ،ترررى
اللجنررة أن إيررداع صرراحب الشرركوى ا رال ااند ررا اب ،وتقييررد إمكانيررة اتصرراله اس ررته وحماميرره ،وعرردم
تقدمي الرعاية الصحية انتظام ،يشكل انتةاكا للما ة  16من ااتداقيرة .وعليره ،تررى اللجنرة أن شرروف
احتجاز صاحب الشكوى يكشد عن انتةايف الدولة الطرف الت اماهتا توجب املا ة  16من ااتداقية.
 -11واللجن ررة ،إذ تتص رررف توج ررب الدق رررة  7م ررن امل ررا ة  22م ررن ااتداقي ررة ،ل ررص إىل أن تس ررليم
ص رراحب الش رركوى ملص ررر يش رركل انتةاكر را ألحك ررام امل ررا ة  3م ررن ااتداقي ررة وت رررى أن ش ررروف احتج رراز
صاحب الشكوى تكشد عن انتةايف الدولة الطرف للما ة  16من ااتداقية.
-12

وترى اللجنة أن الدولة الطرف مل مة تا يلي:

اامتناع عن تسليم صاحب الشكوى إىل مصر ،والنظر طلب تسليمه ما مراعاة
(أ)
الت اماهتا التعاهدية ،وال تشمل تقييم خطر التعرش للتعايب وسوء املعاملرة حالرة التسرليم ،ومراعراة
هاا القراري
__________

( )30أان ضد سويسرا ( ،)CAT/C/16/D/21/1995الدقرة .5-11
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(ب) اإلفرا عن صاحب الشكوى ،اعتالراره نرا ل حتجراز رهرن احملاكمرة منرا حرواص
ثر ر س ررنوات انتظ ررار تس ررليمه ،ومنح رره تعوينر را ع ررن ش ررروف احتج ررازه الر ر تنط ررواب عل ررى انتة ررايف
للما ة  16من ااتداقيةي
( ) ضررمان عرردم وقرروع انتةاكررات اثلررة املسررتقالل إبج رراء تقيرريم فررر اب ملرردى وجررو
خطررر حقيقرري علررى الشررخص مررن التعرررش للتعررايب وسرروء املعاملررة ،تررا ذل ر أخررا حالررة حقرروأ
اإلنسرران السررائدة الررااب يعررا إليرره بع ر ااعتالررار ،كلمررا نظرررت طلالررات التسررليم توجررب اتدرراأ
أو إجراء تسليم ،وتوفري النما،ت القانونية األساسية واامتناع عن إيداع األفرا ا ال ااندرا اب أثناء
احتجازهم انتظار صدور قرار بشان طلب التسليم.
 -13وعم الدقرة  5من املرا ة  118مرن النظرام الرداخلي للجنرة ،تردعو اللجنرة الدولرة الطررف إىل
إب هلةررا ،هلنررون تسررع يومررا مررن اتريرخ إحالررة هرراا القررار ،اخلطروات الر ا رراهتا إطررار متابعررة
امل حظات املاكورة أع ه.
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