األمم املتحدة

CAT/C/68/D/826/2017

ال اقية مناهضة التعرذيب غرير م مرت
ضراغ ا عامبررة اغ العة ررة الةا ررية
اغ ال إنسانية اغ ا هينة

Distr.: General
20 December 2019
Arabic
Original: French

جلنة مناهضة التعذيب

ق ر رااذ ا ذل ر ر الب نر ررة
ذقم ** *2017/826

ر ررب ا ر ررا  22مر ررت ا ل اقير ررةأ ر ر ال ر ر

بالغ مقدم من:

عصمت ابكاي (ميثله حمام ،الكبري َّ
ملسكم)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

املغرب

اتريخ تقدمي الشكوى:

 30أاير/مايو ( 2017اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

القرار املتخذ مبوجب املادة  115من النظام الددالل للنندة،
واحملد د د د ددا لىل الدول د د د د ددة الط د د د د ددرف  8حزيران/يوني د د د د دده 2017
(مل يصدر شكل وثيقة)

اتريخ اختاذ هذا القرار:

 4كانون األو /ديسمرب

املوضوع:

تسليم شخص مطلوب لىل تركيا

املسائل اإلجرائية:

استنفاد سبل االنتصاف احمللية؛ وعدم املقبولية لنقص احلنج

املسائل املوضوعية:

لطر التعرض للتعذيب حا التسليم ألسباب سياسدية
(عدم اإلعادة القسرية)

املادة أو املواد املعنية من االتفاقية :املادة

2019

3

 1-1صاحب البالغ هو عصمت ابكاي ،وهو مواطن تركد ولدد  5نيسدان/أبريل  .1984وهدو موضدوع
ق درار تسددليم لىل تركيددا ،ويدددع أن هددذا الط درد سيشددكل انتكاكددا مددن جانددب املغددرب للمددادة  3مددن االتفاقيددة .وقددد
صدددَّا املغددرب علددى االتفاقيددة  21حزيران/يونيدده  1993وأصدددر  19تش درين األو  /أكت دوبر  2006اإلعددالن
املنصوص عليه الفقرة  1من املادة  22من االتفاقية .وميثل صاحب البالغ احملام الكبري َّ
ملسكم.
__________

*
**

اختذته اللننة دورهتا الثامنة والستني ( 11تشرين الثاين/نوفمرب  6 -كانون األو /ديسمرب .)2019
شارك النظر البالغ أعضاء اللننة التالية أمساؤهم :فيليس غاير ،وعبد الوهاب هاين ،وكلود هيلر رواسدان ،وجيدنس
مودفي د  ،و ر راكددو ،ودييغددو رودريغي د  -بنددزون ،وسباسددتيان تو يدده ،وتتيددار تو حممدددوف .وعمددال ابملددادة  ،109مقددروءة
ابالق دنان مددا املددادة  ،15مددن النظددام الدددالل للننددة ،والفقددرة  10مددن املبددادو التوجيكيددة بش د ن اسددتقال وحيدداد أعضدداء
هيئات معاهدات حقوا اإلنسان (مبادو أديس أاباب التوجيكية) ،مل تشارك السعدية بلمري النظر هذا البالغ.
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 2-1و  8حزيران/يونيد دده  ،2017حثد ددت اللنند ددة ،عمد ددال ابلفقد ددرة  1مد ددن املد ددادة  114مد ددن نظامكد ددا
الدددالل ومتصددرفة مددن لددال مقررهددا املعددد ابلطلبددات احلديدددة وتدددابري احلمايددة امل قتددة ،الدولددة الطددرف
على عدم تسليم صاحب البالغ لىل تركيا ما دامت شكواه قيد النظر.
ال قائع كما عاضها صاحب ال
 1-2كددان صدداحب الددبالغ يعمددل مدرسددا تركيددا منددذ عددام  .2010وقددد اعتلقددل العديددد مددن مالئدده
املدرسني اعتقاال تعسفيا  ،فقرر مغادرة تركيا مبعية وجته وابنه القاصر( )1ذار/مارس  .2016واستقروا
ال د دددار البيض د دداء ،ابملغ د ددرب ،حيد د د ب د دددأ ص د دداحب ال د ددبالغ مي د ددارس نش د دداطه كمق د دداو  .و  31ب/
أغسطس  ،2016سنل شركة السنل التناري.
 2-2و  27متو /يوليه  ،2016فتح املدع العام ب ِ
ليکسري حتقيقا تركيدا ضدد صداحب الدبالغ
لالشتباه

انتمائه لىل منظمة لرهابية( )2ومتويله اإلرهاب.

 3-2و  21شباط/فرباير  ،2017قدمت السلطات النكية للسلطات املغربية طلبا لتسليم صداحب
وعدرض علددى
الدبالغ .و  28ذار/مدارس  ،2017أللقد القدبل علدى صدداحب الدبالغ الددار البيضدداء ل
مكتب وكيل امللك لدى احملكمة الزجرية ابلدار البيضاء ،الذي أمر ابعتقاله قيد التسليم وليداعه سنن
سال ،ريثما يتم الشروع لجراءات التسليم أمام حمكمة النقل.
 4-2و احللسة املعقودة  3أاير/مايو  ،2017أنكر مقدم الطلب ،م ا را مبحامييه ،أمدام حمكمدة
النقل املغرب االدعداءات الدواردة امللدل القضدائ النكد  ،واعتدرب أ دا تظدل ال أسداس دا وتسدتند
فقط لىل شكادتني مسكبتني ومليئتني ابلتناقضات .ودفا صداحب الدبالغ أبنده مل خضدا ألي لجدراء مدن
لجراءات املراقبة أو ألذ األقوا أو االعتقا مدن قبدل السدلطات النكيدة مندذ عدام  .)3(2004ودفدا أيضدا
أبن طلددب التسددليم لمددا يتسددم بطددابا سياس د  ،علددى اعتبددار أندده كددان رشددطا جمددا حقددوا اإلنسددان
وكاندت لده راء سياسدية تتعدارض مدا راء السدلطة احلاكمددة تركيدا ،وعلدى اعتبدار كدون احلكومدة النكيددة
تصنل حركة ِح ِزمت كنماعدة لرهابيدة .واعتدد كدذلك أبنده سديكون عرضدة للخطدر تركيدا ،ابلنظدر لىل
احلالة العامة حلقوا اإلنسان فيكا ،ال سيما بعدد حماولدة االنقدالب الدع وقعدت  15متو /يوليده ،2016
والع أعقبتكا موجة كبرية من االعتقاالت واحملاكمات واإلدارت.
 5-2و احللسددة املعقددودة  10أاير/مددايو  ،2017أدىل صدداحب الددبالغ بشددكادة م رلددة  8أاير/
م ددايو  2017بشد د ن طل ددب اللن ددوء ال ددذي قدم دده لىل مكت ددب مفوض ددية األم ددم املتح دددة لشد د ون الالجئ ددني
ال درابط( ،)4معتدددا حبقدده احلمايددة الدوليددة ،ولاصددة حبقدده عدددم التعددرض لدعددادة القس درية ،وفقددا
للمدواد  31و 32و 33مدن االتفاقيدة اصاصددة بوضدا الالجئدني واملدادة  29مددن القدانون رقدم  03-02املتعلددق
بدلو ولقامة األجانب ابململكة املغربية واب نرة غري املشروعة ،امل رخ  11تشرين الثاين/نوفمرب .2003
6-2

لىل تركيا.

و  10أاير/مايو  ،2017أصدرت حمكمة النقل

املغرب قرارا ي يد تسليم صاحب البالغ

__________

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

2

ولد  20حزيران/يونيه .2013
حركة ِح ِزمت حركة لسالمية حمافظة تت لل أساسا من م سسات تعليمية.
سنله القضائ لا ٍ من السوابق.
 20أيلو /س ددبتمرب  ،2017أبلغد ددت أمان ددة الدول ددة لشد د ون ا ن ددرة سويسد درا وج ددة ص دداحب ال ددبالغ أب ددا لمنحد ددت،
ه وطفلكا ،اللنوء سويسرا.
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فح ى ال ك ى
 1-3يدع صاحب البالغ أنه لذا لسلم لىل تركيا ،فإنه سيكون عرضة للتعذيب على يد السلطات
النكية ،مما يشكل انتكاكا حلقوقه املكفولة مبوجب املادة  3من االتفاقية.
 2-3ويفيد صاحب البالغ أبنه ،أعقاب حماولة االنقالب الدع وقعدت  15متو /يوليده ،2016
أعلنددت تركيددا حالددة الط دوارو لقليمكددا  20متو /يوليدده  .2016ومنددذ ذل ددك احلددني ،يتعددرض القض دداة
والص د ددحفيون واحمل د ددامون واألك د ددادمييون ”للقم د ددا التعس د ددف وس د ددحق احل د درايت األساس د ددية“( .)5والس د ددياا
السياس احلايل تركيدا ،مندذ حماولدة االنقدالب ،ال يتديح ضدمان االمتثدا للقواعدد اإلجرائيدة الدع تطبدق
عادة لطار سيادة القانون ،وحيو ابلتدايل دون تسدليم املطلدوبني وفقدا للمعدايري الدوليدة .و  21متدو /
يوليدده  ،2016أعلنددت تركيددا أب ددا قددررت عدددم التقيددد ابتفاقيددة ايددة حقددوا اإلنسددان واحلددرايت األساسددية
(االتفاقية األوروبية حلقوا اإلنسان) ،لعماال للمادة  15منكا .وأعربت احلمعية الربملانية جمللس أورواب
قرارها امل رخ  25نيسدان/أبريل  2017عدن قلقكدا البدال مدن حالدة حقدوا اإلنسدان تركيدا ،وأشدارت لىل
أندده ”بعددد نانيددة أشددكر مددن حماولددة االنقددالب ،فددإن احلالددة قددد تددهورت والتدددابري املتخددذة تتندداو بكثددري
ما هو ضروري ومتناسب“( .)6وشددت احلمعية الربملانية أيضا علدى أن عمليدات تطكدري واسدعة النطداا
جتددري دالددل اإلدارة( ،)7وأن أعدددادا كبددرية جدددا مددن األشددخاص قددد اعتلقل دوا واحتلنددزوا احتياطيددا( ،)8وأن
العديددد مددن املددويفني قددد فلصددلوا مددن اصدمددة وأن التدددابري املتخددذة ضدددهم ،مثددل للغدداء ج دوا ات سددفرهم
أو مددنعكم ائيددا مددن احلصددو جمددددا علددى وييفددة اإلدارة العامددة أو ل دداء ا دراطكم نظددام الضددمان
االجتمدداع  ،تشددكل ”مددوات مدددنيا“ لألشددخاص املعنيددني( .)9وتددرى احلمعيددة الربملانيددة أن اح دنام احلق دوا
األساسددية غددري مكفددو تركيددا( .)10وابلنظددر لىل عيددا هددذه الظددروف ،يكددون صدداحب الددبالغ شخصدديا
عرضة للتعذيب لذا عاد لىل بلده(.)11
 3-3وابإلضددافة لىل ذلددك ،أفدداد صدداحب الددبالغ أبن احملكمددة العليددا اليورنيددة رفضددت تسددليم نانيددة
ضددباط أتدراك علددى أسدداس أن نظددام العدالددة اليددورين ال يسددتطيا اختدداذ قدرار مسددتنري بتسددليمكم لىل تركيددا،
البلد الدذي اعتدربت احملكمدة أن مدن شد نه أن يعدود لىل لعمدا عقوبدة اإلعددام ،والدذي توجدد أيضدا أدلدة
على معاملته املكينة والاللنسانية للمنشقني السياسيني ،والدذي ال تطبدق فيده ،ايدة املطداف و واقدا
األمر ،شروط احملاكمة العادلة.
 4-3وق ددا ص دداحب ال ددبالغ لن دده يواج دده ابلت ددايل لط درا فعلي ددا ومتوقَّع ددا وحقيقي ددا وشخص دديا ابلتع ددرض
للتعذيب حا تسليمه لىل تركيا.
__________

( )5
( )6

( )7
( )8
( )9
()10
()11
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ععيد ة احملددامني الدددميقراطيني األوروبيددني وععيددة القضدداة األوروبيددني مددن أجددل الدميقراطيددة واحلدرايت” ،
”( “démocratie ne cesse de sonner en Turquieأجدراس مددوت الدميقراطيددة ال تنفددك تلقددرع تركيددا“) ،بيددان
صحف مشنك 25 ،ذار/مارس .2017
احلمعيددة الربملانيددة جمللددس أورواب( Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie ،عمددل
امل سسات الدميقراطية تركيا) [القرار  ،])2017(2156الفقرة .7
املرجا نفسه ،الفقرة .14
املرجا نفسه ،الفقرة .16
املرجا نفسه ،الفقرة .17
املرجا نفسه ،الفقرة .20
يددذكر صدداحب الددبالغ أن شخصددا تعددرض للتعددذيب علددى يددد حشددد كددان ينتظددره عنددد ابب الطددائرة عندددما لسددلم لىل تركيددا
من مشا قربص ،علدى مدرأى مدن بعدل أفدراد الشدرطة ،ولكنده كدان حمظويدا مبدا فيده الكفايدة حبيد أفلدت مدن عمليدة لعددام
لارج نطاا القانون عند املدرج ،الذي يلفنض فيه أن يكون منطقة اية قلصوى.
Le glas de la
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م حظات الدغلة الطاف

ا ة لية غاأل س ا ض عية

 7ب/أغس ددطس  ،2017طعن ددت الدول ددة الط ددرف مقبولي ددة ال ددبالغ .وتش ددري حتدي دددا لىل
1-4
أن الس ددلطات املغربي ددة تلق ددت م ددن الس ددلطات النكي ددة  -ابلط ددرا الرمسي ددة والدبلوماس ددية  -طل ددب تس ددليم
صد دداحب الد ددبالغ لىل تركيد ددا ،علد ددى أسد دداس أحكد ددام االتفاقيد ددة بد ددني اململكد ددة املغربيد ددة وعكوريد ددة تركيد ددا
املد ددادة احلنائيد ددة وتسد ددليم اجملد ددرمني ،املربمد ددة  15أاير/مد ددايو  .1989و 10
ش د د ن التعد دداون القضد ددائ
أاير/مدايو  ،2017أصدددرت حمكمدة الددنقل قدرارا م يدددا لطلددب التسدليم هددذا ،وقضدت أبن الطلددب املقدددم
مددن السددلطات النكيددة مل يك ددن مدددعوما مبددذكرة توقي ددل دوليددة فحس دب ،ب ددل اسددتوو الشددروط الش ددكلية
واملوضددوعية املنصددوص عليكددا قددانون املسددطرة احلنائيددة واتفاقيددة التعدداون القض دائ  .وقددد لمتِددا صدداحب
الدبالغ ،أمددام احملكمدة ،ميددا حقوقده املكفولددة مبوجدب املبددادو والقواعدد املعددنف دا عامليددا ،فيمدا يتعلددق
ابحلق حماكمة عادلة.
 2-4وقالت الدول ة الطرف لن قرار حمكمة النقل غري قابل للطعن ابلسبل العادية ،وما ذلك فإنه
ميكددن الطعددن فيدده اعددادة النظددر وفقددا للمددادتني  563و 564مددن قددانون املسددطرة احلنائيددة( .)12ومددن ف فددإن
صاحب البالغ مل يستنفد عيا سبل االنتصاف احمللية.
 3-4وقالددت الدولددة الطددرف أيضددا لندده ،فيمددا يتعل دق ابالدعدداء أبن طلددب التسددليم قددد يتسددم بطددابا
سياس  ،للصت حمكمة النقل لىل أن الوقائا موضوع املتابعة القضائية ضد صاحب الدبالغ تركيدا
جمرمددة مبوجددب القددانون احلنددائ املغددرب ،علددى اعتبددار أ ددا تتعلددق انشدداء منظمددة لرهابيددة وقيادهتددا وبغسددل
َّ
األمدوا  .وال جيددو اعتبددار هددذه األفعددا ذات طددابا سياسد أو ذات صددلة رميددة سياسددية ،كمددا ال جيددو
مساواهتا ابإللال املتعلق ابلواجب العسكري ،وال أن تلعترب مرتبطة بدوافا أو اعتبارات متعلقدة ابلددين
أو العرا أو احلنسية أو اآلراء السياسية .وابإلضافة لىل ذلك ،يظل القانون احلندائ املغدرب متطابقدا مدا
أحكام االتفاقية وال ينص على قما التعذيب ومكافحته فحسب ،بل ينص أيضا على اإلدانة الصارمة
والثابتة ألي عمل من أعما التعذيب وأي أفعا ألرى مثيلة ا أو متصلة ا.
 4-4و  8ك د ددانون األو /ديس د ددمرب  ،2017ق د دددمت الدول د ددة الط د ددرف مالحظاهت د ددا بش د د د ن األس د ددس
املوضددوعية؛ حي د تعددرض ،أوال ،تفاصدديل لج دراءات توقيددل صدداحب الددبالغ لقليمكددا عقددب طلددب
التسليم املقدم من السلطات النكية .وتفيد أبن التوقيل قدد ألجدري وفقدا للمدادة  29مدن اتفاقيدة التعداون
القضائ املربمة بني البلدين.
 5-4وبعد ذلك تشري الدولة الطرف لىل اإلجدراءات أمدام حمكمدة الدنقل الدع رأت أن الوقدائا الدع يلدتكم دا
صدداحب الددبالغ بلددده األصددل ه د مددن ج درائم احلددق العددام  -ج درائم اإلرهدداب  -الددع ِ
جيرمكددا القددانون احلنددائ
املغرب أيضدا ،وأن هدذه احلدرائم ليسدت ذات طدابا سياسد أو مرتبطدة رميدة سياسدية ،وال ميكدن اعتبارهدا كدذلك.
ولال اإلجراءات ،لمتِا صاحب البالغ ميا ضمارت احملاكمدة العادلدة ،مبدا يشدمل االسدتعانة مبحدام .وتدرفل
الدولددة الطددرف رفضددا منكنيددا طلبددات التسددليم الددع ال تسددتو الشددروط املنصددوص عليكددا املددادة  721مددن قددانون

__________

()12
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ت ددنص امل ددادة  563عل ددى أن دده جي ددو الط ع ددن اع ددادة النظ ددر القد درارات ال ددع تص دددرها حمكم ددة ال ددنقل احل دداالت التالي ددة:
اعنف بزوريتكا؛ (ب) من أجل تصحيح القدرارات الدع حلقكدا لطد
صرح أو ل
(أ) ضد القرارات الصادرة استنادا لىل واثئق ل
مد ددادي واضد ددح ميكد ددن تصد ددحيحيه مد ددن لد ددال عناصد ددر م د د لوذة مد ددن الق د درارات نفسد ددكا؛ (ج) لذا أغفد ددل البد ددت أحد ددد
الطلبددات املعروضددة مبقتضددى وسددائل اسددتلد ددا ،أو حالددة عدددم تعليددل القدرار؛ (د) ضددد القدرارات الصددادرة بعدددم القبددو
أو ابلس ددقوط ألس ددباب رش ددئة عد دن بي ددارت ذات ص ددبغة رمسي ددة تب ددني ع دددم ص ددحتكا ع ددن طري ددق واثئ ددق رمسي ددة جدي دددة وق ددا
االستدال ا فيما بعد.
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املس ددطرة احلنائي ددة( .)13والتشد دريا ال ددوطد املغ ددرب يتض ددمن أحكام ددا كافي ددة إلعم ددا مب ددادو االتفاقي ددة .ومل يتع ددرض
صاحب البالغ ألي فعل من أفعا التعذيب أو سوء املعاملة لقليم الدولة الطرف.
 6-4وذهبت الدولة الطرف لىل أن حمكمة النقل ،بصفتكا احملكمة الع تبت تسليم املطلدوبني،
تظل غري خمتصة ابلبدت نطداا األدلدة الدواردة طلدب التسدليم .وقدد رأت احملكمدة أن طلدب التسدليم
ال يتسددم أبي صددبغة سياسددية ،ألن صدداحب الددبالغ متددورط اإلرهدداب ومتويددل اإلرهدداب .ومددن حي د
احلوهر ،فإن تسليم املطلوبني واإلعادة القسرية لجراءان قانونيان خمتلفان متاما.
لعبيةات صاحب ال

عبى م حظات الدغلة الطاف

 29ك ددانون األو /ديس ددمرب  ،2017دف ددا ص دداحب ال ددبالغ أبن الطع ددن اع ددادة النظ ددر ال ددذي
1-5
اس ددتندت للي دده الدول ددة الط ددرف يبق ددى ،عل ددى النح ددو احمل دددد قد دانون املس ددطرة احلنائي ددة ،س ددبيل انتص دداف
اس ددتثنائيا .واألم ددر ال يتعل ددق بس ددبيل انتص دداف ع ددادي ض ددد ق درار ص ددادر ع ددن حمكم ددة ابتدائي ددة أو حمكم ددة
استئناف ،بل هدو سدبيل انتصداف اسدتثنائ ضدد قدرار صدادر عدن حمكمدة الدنقل نفسدكا .وابلتدايل ،فدإن
الطعن اعادة النظر ال يلعرض على حمكمة من درجة أعلى ،بل أمام حمكمة النقل نفسكا.
 2-5وقا صاحب البالغ أيضا لن الطعن اعادة النظر يظل غري فعا وغري جمد ،النا لة .ومرد
ذلك ،أوال  ،لىل كون مقدم الطلب ليس لديه أي عناصدر جديددة مدن شد ا أن تكدون حامسدة النظدر
طعندده أمددام احملكمددة الددع أصدددرت احلكددم امل يددد لتسددليمه نفسددكا .واثنيددا ،تلددزم اإلشددارة لىل أن الطعددن
اعددادة النظددر مل يكددن فعدداال حدداالت مماثلددة( .)14وأل دريا ،فددإن الطعددن اعددادة النظددر لدديس لدده أي أثددر
ليقا  .ولذلك ،ال جيو أن يلشنط على صاحب البالغ أن يتخذ مثل هذا اإلجراء وأن ينتظر النتينة،
حني أنه يكون مكددا ابلتسليم أي وقت ،مما يعرضه لضرر ال رجعة فيه.

 3-5وأل د دريا ،ي دددفا صد دداحب ال ددبالغ ابرتفد دداع كلف ددة الطع ددن اعد ددادة النظ ددر حد ددا رفض دده ،الد ددع
تعدداد  100يددورو .وابلنظددر لىل اإلمكددارت املاليددة لصدداحب الددبالغ ،املوجددود السددنن رهددن التسددليم،
والذي ليس له عائلة املغرب ،فإن الكفالة املطلوبة تظل مرهقة له وبعيدة عن متناوله ماليا.
 4-5ويوضح صاحب البالغ ،تعليقاته امل رلة  26أاير/مايو  ،2018الغرض من بالغه ،املتمثدل
كونه ال يتعلق اجراءات االعتقدا لقلديم الدولدة الطدرف أو بشدروط التعداون القضدائ بدني املغدرب
وتركيا ،ولما ابلقرار القضائ الذي أصدرته حمكمة النقل وما يستتبعه مدن لجدراءات تسدليم .وأفداد أبن
الدولة الطرف قد أللت ابلتزاماهتا مبوجب املادة  3من االتفاقية.
 5-5وقددا لن حمكمددة الددنقل مل تطبددق املددادة  721مددن قددانون املسددطرة احلنائيددة .ذلددك أ ددا مل تت كددد
مددن الصددبغة السياسددية الددع قددد يتسددم ددا طلددب تس دليم صدداحب الددبالغ ،حددني كددان هندداك امللددل
النك لتسليم الشخص املطلوب عدم تطابق واضح بني ما قدمته تركيا من أدلة غري مستندة لىل أساس
 أقدوا مسددكبة غددري معددز ة أبدلددة ماديددة ،ومعددامالت ماليددة مشددروعة ،ومددذكرات شخصددية ومراسددلة بددنيصاحب البالغ وأصدقائه التندار  -واالهتامدات اصطدرية واحلسدمية املتعلقدة ابإلرهداب ومتويدل اإلرهداب.
__________

()13
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تددنص املددادة  ،721ضددمن عدددة شددروط ،علددى أن التسددليم ال يلوافددق عليدده لذا كانددت الدولددة املغربيددة تعتددرب احلرميددة املطلددوب
مددن أجلكددا التسددليم جرميددة سياسددية أو مرتبطددة رميددة سياس دية .وتنطبددق هددذه القاعدددة بصددفة لاصددة لذا اعتقدددت الدولددة
املغربية ،ألسباب جدية ،أن طلب التسليم ،املستند ياهراي لىل جرمية مدن جدرائم احلدق العدام ،لمدا قلددم لليكدا بقصدد متابعدة
أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عرقية أو دينية أو تتعلق ابحلنسية أو آبراء سياسية ،أو أن وضعية هذا الشدخص قدد
تتعرض من جراء لحدى هذه االعتبارات صطر التشديد عليه.
يشري صاحب البالغ لىل قضية احلداج علد ضدد املغدرب ( )CAT/C/58/D/682/2015الدع قددمت فيكدا صداحبة الدبالغ
طعنا اعادة النظر قرار حمكمة النقل دون جدوى.
5
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وكان من ش ن هذا التباين امل كد والكبري أن يكف وحده لدفا الدولدة الطدرف لىل لحسدان التحقيدق
ادعاءات صاحب البالغ وإلاثرة شكوك جدية ما يتسم بده طلدب التسدليم مدن صدبغة مبطَّندة .وتقيديم
هذا التباين هو روح املادة  721من قانون املسطرة احلنائية واملادة  3من االتفاقية.
 6-5وأفدداد صدداحب الددبالغ أبن حمكمددة الددنقل لذا مل يكددن ددا االلتصدداص تقيدديم نطدداا األدلددة
الدواردة طلددب التسددليم ،مددن حي د جوهرهددا القددانوين ،فددإن ددا مددا ذلددك كامددل األهليددة وااللتصدداص
القددانونيني لتقيدديم تلددك األدلددة عالقتكددا ببدداق عناصددر امللددل ،وفقددا ألحكددام املددادة  721مددن قددانون
املسطرة احلنائية واملادة  3من االتفاقية .وحملكمة النقل احلق التساؤ بش ن األسباب املبطَّنة لطلب
تسليم صاحب البالغ واختاذ لطوات حقيقية وملموسة الختاذ قرارها عن بيِنة.
 7-5وأفدداد صدداحب الددبالغ أبن الدولددة الطددرف مل حتدددد كيددل متكنددت مددن التوصددل لىل االسددتنتاج الددذي
مفدداده أن مقدددم الطلددب كددان متورطددا الوقددائا الددع تنسددبكا تركيددا لليدده ،رغددم أ ددا ت كددد أن حمكمددة الددنقل
ال تستطيا تقييم امللل املتعلدق بطلدب التسدليم مدن حيد أسسده املوضدوعية .وصداحب الدبالغ ،وفقدا لشدكادة
شخص من معارفه ،متدين تدينا معتدال ،وأبعد ما يكون عن الصورة الع رمستكا له حكومة بلده.
 8-5ويوجه صداحب الدبالغ االنتبداه لىل أن مبددأ عددم اإلعدادة القسدرية املنصدوص عليده
من االتفاقية ينطبق على كل من الطرد والتسليم.

املدادة

3

 9-5وألريا ،يعتد صاحب البالغ ابلفقرة  6من التعليق العام رقم  )1997(1للننة بش ن تطبيدق املدادة
سياا املادة  22من االتفاقيدة( )15م كددا أن اللنندة تفسدر املدادة  3مدن االتفاقيدة علدى أ دا حكدم يللدزم الدولدة
الطددرف بتقيدديم مددا لذا كانددت هندداك أسددباب جديددة ت ددعو لىل االعتقدداد أبن صدداحب الددبالغ سدديكون عرضددة
للتعددذيب حددا طددرده أو لعادتدده أو تسددليمه .وعيددا الوسددائل القانونيددة لتقيدديم لطددر التعددذيب هددذا مشددروعة
وجيب استكشافكا ،مبدا ذلدك تقيديم احلالدة العامدة حلقدوا اإلنسدان تركيدا .فقدد أدى متديدد حالدة الطدوارو
هذا البلد لىل انتكاكات لطرية حلقوا اإلنسان ،مبا يشدمل أعمدا التعدذيب ،علدى ادو مدا أدانتده مفوضدية
األم ددم املتح دددة حلق ددوا اإلنس ددان تقريره ددا امل د رخ  20ذار /م ددارس  .)16(2018وق ددد س ددبق أن ش ددنب تقري ددر
عام  )17(2017استخدام التعذيب واالحتنا التعسف واحلرمان التعسف من احلق العمل و حرية التنقدل
والتعبري وتكوين احلمعيات .ويشري صداحب الدبالغ أيضدا لىل أن السدلطات األملانيدة انتقددت لسداءة اسدتخدام
تركيا للمنظمة الدولية للشدرطة احلنائيدة (اإلننبدو ) مندذ حماولدة االنقدالب عدام  .2016ويدرى أنده كدان ينبغد
للمكتب املركزي الدوطد التدابا لدننبدو الدولدة الطدرف أن ينظدر النشدرة املوجكدة شد ن مقددم الدبالغ
عن كثب وأن يتناهلكا ،وفقا للمادتني  2و 3من النظام األساس لدننبو (.)18

3

 10-5ويلدتمس صدداحب الددبالغ اإلفدراج عندده ومتتيعدده ابحلمايددة الدوليدة
أي بلد اثل من.
__________

()15

لقلدديم الدولددة الطددرف ،أو

 6كانون األو /ديسمرب  2017ابلتعليق العام رقم  )2017(4بش ن تطبيدق املدادة  3مدن

()16

استعيل عن هذا التعليق العام
االتفاقية سياا املادة .22
مفوضدية األمدم املتحددة حلقدوا اإلنسدان،

Report on the impact of the state of emergency on human rights

()17

مفوضية األمم املتحددة حلقدوا اإلنسدان،

Report on the human rights situation in South-East Turkey: July

( in Turkey, including an update on the South-East: January – December 2017تقريدر عدن أثدر حالدة
الطدوارو علددى حقددوا اإلنسددان تركيددا ،مبددا ذلددك معلومددات مسددتكملة عددن جنددوب شددرا تركيددا :كددانون الثاين/يندداير -
كانون األو /ديسمرب  ،)2017ذار/مارس  ،2018الفقرات  7و 77و 81و.83

( 2015 to December 2016تقريدر عدن حالدة حقدوا اإلنسدان جندوب شدرا تركيدا :مدن متو /يوليده  2015لىل كدانون
األو /ديسمرب  ،)2016شباط/فرباير .2017
( )18اإلننبو  ،النظام األساس للمنظمة الدولية للشرطة احلنائية  -اإلننبو .I/CONS/GA/1956 (2017) ،
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الةضااي غاإل ااءات ا عاغضة عبى الب نة

النظر املقبولية
 1-6قبددل النظددر شددكوى مقدمددة بددالغ مددا ،يتعددني علددى اللننددة أن تبددت مقبوليتدده مبوجددب
امل ددادة  22م ددن االتفاقي ددة .وق ددد حتقق ددت اللنن ددة ،عل ددى ا ددو م ددا تقتض دديه الفق ددرة (5أ) م ددن امل ددادة  22م ددن
االتفاقيدة ،أال تكددون املسد لة نفسدكا قددد لحبثددت أو جيدري حبثكددا مبوجددب أي لجدراء مددن لجدراءات التحقيددق
أو التسوية الدولية.
 2-6وتددذكِر اللننددة أب ددا ،وفقددا للفقددرة (5ب) مددن املددادة  22مددن االتفاقيددة ،ال تنظددر أي بددالغ
مقدددم م ددن أي ف ددرد دون ض ددمان اس ددتنفاده عي ددا سددبل االنتص دداف احمللي ددة املتاح ددة .وتالح د أن الدول ددة
الطرف ِ
جترح كون صاحب البالغ قد استنفد عيا سبل االنتصاف احمللية املتاحة ،معتددة امكانيدة
حلوئدده لىل الطعددن اعددادة النظددر .وتالح د اللننددة أيضددا دفددا صدداحب الددبالغ ،الددذي مل ِ
جترحدده الدولددة
الطرف ،بش ن اتسام هذا السبيل من سبل الطعن بصبغة استثنائية ،وكونه ال يفض لىل أي أثر ليقا ،
وم ن ف فكو ال يشدتمل علدى أي ضدمان للنضدية .والواقدا أن اللنندة تالحد أنده وفقدا للمدادة  563مدن
قددانون املسددطرة احلنائيددة املغددرب ،يسددمح هددذا الطعددن ،علددة أمددور ،ابالع دناض علددى أحكددام حمكمددة
ال ددنقل احل دداالت التالي ددة( :أ) لذا ص دددر الق درار عل ددى أس دداس واثئ ددق تتب ددني وريتك ددا؛ (ب) م ددن أج ددل
تصحيح القرارات الع حلقكدا لطد مدادي واضدح؛ (ج) لذا مل يكدن قدرار احملكمدة معلدال؛ (د) لذا كاندت
القرارات مستندة لىل أسباب رشئة عن بيارت ذات صبغة رمسية ولكن تبينت عدم صحتكا فيما بعد.
وتالح اللننة أيضا أن صداحب الدبالغ ،النا لدة ،يعتدد تطدر تعرضده للتعدذيب علدى يدد السدلطات
النكيددة لذا لسددلم لىل تركيددا .ولددذلك تددرى اللننددة أندده ،ابلنظ در لىل الشددروط الصددرحية املنصددوص عليكددا
املادة  563من قانون املسدطرة احلنائيدة ،فدإن شدكوى صداحب الدبالغ املسدتندة لىل وجدود لطدر التعدرض
للتعددذيب ال يبدددو أ ددا ميكددن أن تكددون موضددوع طعددن اعددادة النظددر .ومل تثددر الدولددة الطددرف مددا خددالل
ذلددك ومل تثبتدده .وابإلضددافة لىل ذلددك ،تددذكِر اللننددة أبندده لك د يكددون سددبيل انتصدداف مددن هددذا القبيددل
فعدداال ،جيددب أن يد دي لىل حبد دقيددق وصددارم لشددكاوى صدداحب الددبالغ وأن يكددون اسددتعناليا بصددفة
لاصة( .)19ف لن األثر اإليقا للطعن هو من الضمارت اإلجرائية األساسية ألي لجراء من لجراءات
الطددرد ،ألندده يكدددف لىل منددا االنتكاكددات احملتملددة ملبدددأ عدددم اإلعددادة القس درية وابلتددايل ضددمان التطبيددق
الكامل للمادة  3من االتفاقية(.)20
 3-6وحتي ددل اللنن ددة عل ددى سد دوابقكا القض ددائية وت ددذكِر أبن دده ،النا ل ددة ،ووفق ددا ملب دددأ اس ددتنفاد س ددبل

االنتصدداف احملليددة ،مل يكددن مطلددواب مددن صدداحب الددبالغ سددوى اللنددوء لىل سددبل انتصدداف تدرتبط مباشددرة
تطددر تعرضدده للتعددذيب تركيددا( .)21وتالح د اللننددة أن الدولددة الطددرف مل حتدددد كيددل ميكددن أن ي د ثر
الطعن اعادة النظر قرار حمكمة النقل املد رخ  10أاير/مدايو  2017علدى تسدليم صداحب الدبالغ لىل
تركيا ،حي أ ا مل تشر لىل ما لذا كان ذا الطعن أثر ليقا  .وتالح اللننة أيضا أن الدولدة الطدرف
مل تدحل ادعاءات صاحب البالغ فيما يتعلق بعدم وجدود أثدر ليقدا ينشد عدن الطعدن اعدادة النظدر.
وابإلضافة لىل ذلك ،مل حتدد الدولة الطرف ما لذا كان ميكن االعتداد بشكوى مقدم البالغ اإلجراء
__________

()19

()20
()21
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املتعلق بدذلك الطعدن .وتدذكِر اللنندة أبنده ،عددة قضدااي لعرضدت عليكدا ،وقَّدا رئديس احلكومدة مرسدوما
بتسددليم مطلددوبني حددأ قبددل أن تبددت حمكمددة الددنقل دعددوى لعددادة النظددر( ،)22ممددا ي كددد أندده كددان يعتددرب
قرار حمكمة النقل ائيا وأنده متسدم حبنيدة الشد ء املقضد بده .ولذ ذلدذ اللنندة حسدبا ا سدكوت
القدانون املغددرب بشد ن الطددابا اإليقددا للطعددن واإلمكانيدة الفعليددة لالعتددداد بشددكوى صدداحب الددبالغ
مثددل هددذا الطعددن ،وكددذلك عدددم ذكددر الدولددة الطددرف أي أمثلددة عمددا يكددون قددد قلدددم مددن دعدداوى لعددادة
النظر ،كما مل تقدم مثاال ملموسدا مدن السدوابق القضدائية يوضدح اتسدام الطعدن اعدادة النظدر أبثدر ليقدا
وطابعه االستعنايل( ،)23فاللننة ليس بوسعكا أن تسدتنتج أن عددم تقددمي صداحب الدبالغ طعندا اعدادة
النظددر مينعدده مددن تقدددمي بالغدده لىل اللننددة( .)24وابلتددايل ،مبددا أن الطعددن اعددادة النظددر ال يتدديح لصدداحب
البالغ االعتداد ابنتكاك فعلد حلدق مدن حقوقده وابلنظدر لىل اتسدام الطعدن بطدابا اسدتثنائ وأنده لديس لده
أثددر ليقددا  ،تسددتنتج اللننددة أن مثددل هددذا الطعددن لدديس فعدداال بددل هددو عدددمي احلدددوى .و يددروف هددذه
النا لة ،ترى اللننة أن الفقرة (5ب) من املادة  22من االتفاقية ال متنعكا من النطق مبقبولية البالغ.
 4-6وتالح اللنندة أيضدا أن الدولدة الطدرف طعندت مقبوليدة الدبالغ لكونده غدري مددعوم أبدلدة،
علددى اعتبددار أن صدداحب الددبالغ يدددع أن طلددب تركيددا تسددليمه يكتسد طابعددا سياسدديا .غددري أن اللننددة
حتدديط علمددا بدددفا صدداحب الددبالغ فيمددا يتعلددق ابصطددر الددذي قددد يتعددرض لدده حالددة تسددليمه ،ابعتبدداره
شخصددا مرتبطددا حبركددة ِح ِزمددت ،الددع تصددنفكا احلكومددة النكيددة كنماعددة لرهابيددة .ولددذلك تددرى اللننددة أن
صاحب البالغ قد دعم بالغه مبا يكف من األدلة ألغراض املقبولية.
 5-6وختلددص اللننددة لىل أن الددبالغ مقبددو مبوجددب املددادة  22مددن االتفاقيددة ،فيمددا يتعلددق ابالنتكدداك
املدعى به للمادة  3من االتفاقية ،وتنتقل لىل النظر أسسه املوضوعية.

النظر األسس املوضوعية
 1-7عمددال ابلفقددرة  4مددن امل ددادة  22مددن االتفاقيددة ،نظددرت اللنن ددة
املعلومات املقدمة لليكا من الطرفني.

هددذا الددبالغ

ضددوء عي ددا

 2-7و النا لددة ،يكددون علددى اللننددة أن تقددرر مددا لذا كددان تسددليم صدداحب الددبالغ لىل تركيددا يشددكل
انتكاك ددا اللتد دزام الدول ددة الط ددرف مبوج ددب الفق ددرة  1م ددن امل ددادة  3م ددن االتفاقي ددة بع دددم ط ددرد أي ش ددخص
أو لعادته لىل دولة ألرى توجد فيكا أسباب جدية لالعتقاد أبنده سديكون لطدر التعدرض للتعدذيب.
وتذكِر اللننة قبل كل ش ء أبن حظر التعذيب مطلق وغري مقيَّدد ،وأنده ال ميكدن لدولدة طدرف أن تعتدد
أبي يددرف اسددتثنائ لتربيددر أعمددا التعددذيب( .)25وعددالوة علددى ذلددك ،فددإن مبدددأ عدددم لعددادة األشددخاص
قسدراي لىل دولددة ألددرى توجددد فيكددا أسددباب جديددة تدددعو لىل االعتقدداد أب ددم سدديكونون لطددر التعددرض
للتعذيب ،املنصوص عليه املادة  3من االتفاقية ،هو مبدأ مطلق أيضا(.)26
 3-7ولتحديددد مددا لذا كانددت هندداك أسددباب جديددة تدددعو لىل االعتقدداد أبن الضددحية احملتملددة سددتكون
معرضددة صطددر التعددذيب ،تددذكِر اللننددة أبندده مبوجددب الفقددرة  2مددن املددادة  3مددن االتفاقيددة ،جيددب علددى الدددو
األط د دراف أن تراع د د عي د ددا العناص د ددر ،مب د ددا ذل د دك وج د ددود جمموع د ددة م د ددن االنتكاك د ددات املنكني د ددة اصط د ددرية
أو املشددكودة أو احلسدديمة حلقددوا اإلنسددان البلددد املس دلَّم لليدده .ولكددن ،النا لددة ،يتعددني علددى اللننددة أن

__________

()22
()23
()24
()25
()26
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تقرر ما لذا كان صاحب البالغ معرضا ،شخصيا ،صطر التعذيب لذا لسلم لىل تركيدا .ولدذلك ،فدإن وجدود
جمموعة من االنتكاكدات املنكنيدة اصطدرية أو املشدكودة أو احلسديمة حلقدوا اإلنسدان البلدد ال يشدكل
حد ذاته سببا كافيا إلثبات أن صداحب الدبالغ سديكون معرضدا صطدر التعدذيب حدا تسدليمه لىل هدذا
البلددد؛ بددل جيددب أن تكددون هندداك أسددباب لضددافية تدددعو لىل االعتقدداد أبن الشددخص املعددد معددرض للخطددر
شخص ديا( .)27وعلددى نفددس املنددوا  ،فددإن عدددم وجددود جمموعددة مددن االنتكاكددات املنكنيددة احلسدديمة حلقددوا
اإلنسان ال يعد أنه ال ميكن اعتبار الشخص معرضا صطر التعذيب الظروف الع ختصه(.)28
 4-7وت ددذكِر اللنن ددة بتعليقك ددا الع ددام رق ددم  )2017(4بشد د ن تطبي ددق امل ددادة  3م ددن االتفاقي ددة س ددياا
املدادة  ،22والددذي جدداء فيدده أن االلتدزام بعدددم اإلعددادة القسدرية يكددون قائمددا كلمددا كانددت هندداك ”أسددباب
جديددة“ لالعتقدداد أبن الشددخص معددرض صطددر للتعددذيب دولددة يتعددني طددرده لليكددا ،لمددا بص دفته فددردا
أو بصفته عضوا جمموعة حيتمل أن تتعرض للتعذيب دولة املقصدد ،وممارسدة ذلدك االلتدزام املتمثلدة
اعتبار أن هنداك ”أسدبااب جديدة“ كلمدا كدان اصطدر ”متوقَّعدا وشخصديا وفعليدا وحقيقيدا“( .)29وتدذكِر
اللننددة أيضددا أبن عددبء اإلثبددات يقددا علددى عدداتق صدداحب الددبالغ ،الددذي جيدب عليدده أن يقدددم حننددا
مقنعددة ،أي حننددا مفصددلة تبد ِدني أن لطددر التعددرض للتعددذيب متوقَّددا وشخص د وفعل د وحقيق د  .ومددا
ذلددك ،عندددما يكددون صدداحب الددبالغ وضددا ال يسددتطيا فيدده تقدددمي تفاصدديل عددن قضدديته ،يددتم عكددس
عدبء اإلثبدات حبيد يقدا علدى الدولدة الطدرف املعنيدة ابلتحقيدق االدعداءات والتحقدق مدن املعلومددات
الددع يسددتند لليكددا الددبالغ( .)30وتددويل اللننددة أكيددة كبددرية لالسددتنتاجات ال دع تتوصددل لليكددا أجكددزة الدولددة
الطرف املعنية؛ بيد أ ا غري ملزمة ذه االستنتاجات و ا حرية تقيديم مدا هدو بدني يدديكا مدن معلومدات،
وفقا للفقرة  4من املادة  22من االتفاقية ،ما مراعاة عيا الظروف كل حالة على حدة(.)31

 5-7و النا لة ،حتيط اللننة علما بدفا صاحب البالغ أبنه ،حا تسليمه لىل تركيا ،سيكون
املتصورة حركة ِح ِزمت .و هذا السياا ،تالح اللننة
لطر تعرضه للتعذيب كبريا بسبب عضويته َّ
أن صداحب الدبالغ موضددوع حتقيدق مفتددوح بددعوى انتمائده لىل هددذه احلركدة ،حددني أن التقدارير الدواردة
امللددل تفيددد أبن اسددتخدام التع دذيب ولسدداءة املعاملددة ضددد األشددخاص ممددن هددم مثددل حالتدده ،أثندداء
احتنددا هم ،أمددر شددائا .وحتدديط اللننددة علمددا كددذلك بدددفا صدداحب الددبالغ أبن حمكمددة الددنقل مل تلعمددل
املادة  721من قانون املسطرة احلنائية ومل تتحقق من الطابا السياس الذي قد يتسم به تسليم صاحب
الددبالغ .وتالح د اللنن دة أيضددا أن الدولددة الطددرف تفيددد أبن القددانون احلنددائ املغددرب يظددل متطابقددا مددا
أحكدام االتفاقيدة ،حيد يدنص علددى أنده ال يلسدلَّم أي شدخص لذا كددان معرضدا صطددر االضدطكاد بسددبب
عرقه أو دينده أو رائده السياسدية أو حالتده الشخصدية ،أو لذا احتلمدل أن يكدون معرضدا للخطدر ألي مدن
هذه األسباب.
 6-7ويتعني على اللننة أن ذلذ االعتبدار احلالدة الراهندة حلقدوا اإلنسدان تركيدا ،مبدا ذلدك
األثددر الن دداجم ع ددن حال ددة الط دوارو (ال ددع لرفع ددت متو /يولي دده  ،2018ولكددن ت دددابريها التقييدي ددة لم ددددت
ابعتماد سلسلة من التدابري التشريعية) .وتالحد اللنندة أن التمديدد املتتدايل حلالدة الطدوارو تركيدا قدد
أفضددى لىل انتكاكددات كبددرية حلقددوا اإلنسددان ضددد مئددات اآلالف مددن األشددخاص ،مبددا ذلددك احلرمددان
__________

()27

()28
()29
()30
()31
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التعسف من احلق العمل ومن حرية احلركة والتعذيب وسوء املعاملة واالحتنا التعسف وانتكاكدات
احلددق حريددة تكددوين احلمعيددات والتعبددري( .)32و هددذا الصدددد ،تشددري اللننددة لىل املالحظددات اصتاميددة
بش د ن التقريددر الدددوري الرابددا لنكيددا ( ،)CAT/C/TUR/CO/4الددع الحظددت فيكددا بقلددق ،الفقددرة ،9
وجود تباين ملحوظ بني العدد الكبري من ادعاءات التعذيب الع أبلغت عنكا املنظمدات غدري احلكوميدة
والبيددارت الددع قدددمتكا الدولددة الطددرف تقريرهدا الدددوري (انظددر الفقدرات مددن  273لىل  276واملددرفقني 1
و ،)2ممد ددا يد ددوح بعد دددم التحقيد ددق عيد ددا ادعد دداءات التعد ددذيب لد ددال الفد ددنة املشد ددمولة ابلتقريد ددر .و
املالحظات اصتامية نفسكا ،أعربت اللننة الفقرة  19عن قلقكا مدن التعدديالت الدع ألدللدت مد لرا
على قانون اإلجراءات احلنائية ،الع متدنح الشدرطة صدالحيات أكدرب الحتندا األفدراد دون رقابدة قضدائية
أثناء احتنا هم االحتياط  .و الفقرة  ،33أعربت اللننة عدن أسدفكا لعددم تدوفر معلومدات كاملدة عدن
حاالت االنتحار وغريها من حاالت الوفاة املفاجئة الع شدكدهتا مرافدق االحتندا أثنداء الفدنة املشدمولة
ابالستعراض.
 7-7وحتدديط اللننددة علمددا مبددا أاثره صدداحب الددبالغ مددن كددون حالددة الط دوارو ،الددع ألعلنددت تركيددا
 20متو /يوليدده  ، 2016قددد ادت مددن لطددر تعددرض األشددخاص املتكمددني ابالنتمدداء لىل عاعددة لرهابيددة
للتعذيب أثناء احتنا هم .وتعنف اللننة أبن اتريخ املالحظات اصتامية املشار لليكا سابق على اتريخ
لعالن حالة الطوارو .وما ذلك ،تذكِر اللننة أب دا ،أعقداب حماولدة االنقدالب الدع وقعدت متدو /
يوليدده  ، 2016أعددرب عددن قلقكددا مددن احلالددة تركيددا رسددالة متابعددة ألرسددلت لىل الدولددة الطددرف 31
ب/أغسطس  ،)33(2016وتالح أيضا أن تقدارير عدن حالدة حقدوا اإلنسدان ومندا التعدذيب تركيدا،
نلشرت منذ لعالن حالة الطوارو ،تشري لىل أن الشواغل الع أاثرهتا اللننة ال تزا من واقا احلا (.)34
 8-7و النا لددة ،تالح د اللننددة أن صدداحب الددبالغ أشددار لىل لطددر تعرضدده لالضددطكاد بسددبب
أنشددطته السياسددية ،حي د يلنظددر لليدده علددى أندده ينتم د لىل حركددة ِح ِزمددت الددع تعتددرب مس د ولة عددن حماولددة
االنقددالب الددع وقعددت متو /يوليدده  .2016وتالحد اللننددة أن مفوضددية حقددوا اإلنسددان قددد متكنددت،
وفق ددا لتقريره ددا لع ددام  ،2018م ددن احلص ددو عل ددى معلوم ددات موثوق دة تش ددري لىل اس ددتخدام التع ددذيب وس ددوء
املعاملة أثناء االحتنا االحتياط  ،سياا رد السلطات النكية على حماولة االنقالب الع وقعت
متو /يوليه  .)35(2016و التقرير نفسه ،تذكر املفوضية أ ا وثَّقت استخدام عددة أشدكا مدن التعدذيب
وسوء املعاملة أثناء االحتنا  ،وال سيما الضرب والتكديد ابالعتداء احلنس واالعتداء احلنس والصعق

__________

()32

مفوضدية األمدم املتحددة حلقدوا اإلنسدان،

()33

_https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TUR/INT_CAT_FUL_TUR

()34

()35
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الككرابئد وحماكدداة اإلغ دراا .وكددان الغددرض مددن أعمددا التعددذيب هددذه عمومددا هددو انت دزاع االعنافددات أو
اإلجبددار علددى الوشدداية أبف دراد ل درين لابن التحقيقددات املتعلقددة ابلوقددائا املتصددلة مبحاولددة االنقددالب(.)36
ويشري املقرر اصاص املعد مبس لة التعذيب وغريه من ضدروب املعاملدة أو العقوبدة القاسدية أو الاللنسدانية
أو املكينددة ،تقريددره عددن بعثتدده لىل تركيددا ،لىل أن اسددتخدام التعددذيب كددان واسددا االنتشددار أعقدداب
حماولة االنقالب( .)37ويدين املقرر اصاص أيضا ما يبدو من ضآلة عدد التحقيقات واملتابعات القضائية
أعقاب ادعاءات التعذيب أو سوء املعاملة ،مقارنة ابالنتكاكات املتواترة املدعى ا ،مما قد يشري لىل
عدم كفاية تصميم السلطات النكية على التحقيق التظلمات املبل عنكا(.)38
 9-7وفيما يتعلق ابألثر املباشر حلالة الطوارو الع ألعلنت  20متو /يوليه  ،2016تالح اللنندة
قلق مفوضية حقوا اإلنسان من األثر السليب للتدابري الناعة عن ذلك على احلماية من التعذيب وغريه
مددن ض ددروب سددوء املعامل ددة .وتشددري املفوض ددية ،عل ددى وجدده اصص ددوص ،لىل القيددود ال ددع قددد تلف ددرض عل ددى
التواصددل بددني احملتن دزين وحمددامييكم ،ومتديددد الفددنة القصددوى لالحتنددا االحتيدداط  ،ووقددل عمددل بعددل
اآللي ددات املس ددتقلة املعني ددة مبن ددا التع ددذيب ولس دداءة اس ددتخدام االحتن ددا االحتي دداط ( .)39وبع ددد م ددا أعلنت دده
السددلطات النكيددة مددن متديددد لفدنات متكددررة ،انتكددت حالددة الطدوارو رمسيددا  19متو /يوليدده  .2018و
رسددالة م رلددة  8ب/أغسددطس  ،2018أبلغددت السددلطات النكيددة جملددس أورواب أبن حالددة الط دوارو قددد
انتكددت  19متو /يوليدده  2018عنددد املوعددد النكددائ احملدددد الق درار رقددم  ،1182وأن حكومددة عكوريددة
تركيددا قددررت نتينددة لددذلك سددحب اإللطددار بعدددم التقيددد ابالتفاقيددة األوروبيددة حلقددوا اإلنسددان( .)40ومددا
ذلك ،اعتلمدت سلسلة من التدابري التشريعية الع لمدد مبوجبكا نطداا تطبيدق التددابري التقييديدة املعتمددة
أثناء حالة الطوارو ،مثل لمكانية متديد فنة االحتنا االحتياط ملدة تصل لىل اثد عشر يوما(.)41
 10-7و حال ددة مقد دددم الطل ددب ،تالح د د اللنند ددة أن حمكم ددة الد ددنقل ،لذ أذن ددت بتسد ددليمه ،مل جتد ددر
أي تقييم صطر التعذيب الذي قد ينتدب علدى هدذا التسدليم ابلنسدبة لده ،ابلنظدر لىل احلالدة تركيدا مندذ
حماولة االنقالب الع وقعت متو /يوليه  ،2016وال سيما ابلنسبة لألشدخاص ممدن هدم ،مثدل صداحب
متصورون أو فعليون  -حركة ِح ِزمت .وتالح اللننة أن سلطات الدولة الطرف
البالغ ،أعضاء َّ -
ق ددد اكتف ددت ابس ددتنتاج االمتث ددا الش ددكل واملوض ددوع لطل ددب تس ددليم ص دداحب ال ددبالغ ،املق دددم جان ددب
السدلطات النكيدة ،ضددوء اتفاقيدة التعدداون القضدائ املربمددة بدني الطدرفني  15أاير/مدايو  ،1989والددع
ه د سددابقة علددى تصددديق الدولددة الطددرف علددى االتفاقيددة  21حزيران/يونيدده  ،1993وذلددك دون تقيدديم
__________

()36
()37
()38
()39

 ،A/HRC/37/50/Add.1الفقرة .26
املرجا نفسه ،الفقرات من  70لىل .73
مفوضدية األمدم املتحددة حلقدوا اإلنسدان،

()40

جملدس أورواب،

()41
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Réserves et Déclarations pour le traité no 005 – Convention de sauvegarde des droits

( de l’homme et des libertés fondamentalesحتفظات ولعالرت بش ن املعاهدة رقم  - 005اتفاقية اية حقدوا
اإلنس د د د د د د د ددان واحلد د د د د د د د درايت األساس د د د د د د د ددية) 12 ،حزيران/يونيد د د د د د د دده  .2019متد د د د د د د دداح علد د د د د ددى ال د د د د د درابط الشد د د د د ددبك التد د د د د ددايل:
.www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/005/declarations
منظمددة هيددومن رايددتس ووتد ”( “Turkey: Events of 2018” ،تركيددا :أحدددام عددام  .)“2018متدداح علددى الدرابط
الشبك التايل.www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/turkey :
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لطددر تعددرض صدداحب الددبالغ للتعددذيب حددا تسددليمه لىل تركيددا ،مددن منظددور املددادة  3مددن االتفاقيددة.
وتذكِر اللننة أبن ا دف الرئيس لالتفاقية هو منا التعذيب(.)42
 11-7و ضوء ما سبق ،وابلنظر لىل وضا صاحب البالغ بوصفه عضوا  -متص َّدورا أو فعليدا -
حرك ددة ح ِزِم ددت ،ت ددرى اللنن ددة أن دده يق ددا عل ددى ع دداتق الدول ددة الط ددرف أن جت ددري تقييم ددا للخط ددر الشخص د
واحلقيق الذي قد يتعرض له صاحب البالغ تركيا ،مبا يوافق حالته ،ال سيما ابلنظر لىل ما لوثق من
معاملددة السددلطات النكيددة لألشددخاص املدرتبطني ددذه احلركددة ،بدددال مددن االسددتناد لىل افدناض كددون طلددب
التسليم قدد قلددم مبوجدب اتفاقيدة مربمدة بدني البلددين ،وكدون احلدرائم املنسدوبة لىل صداحب الدبالغ هد مدن
جرائم احلق العام ،الع ينص عليكا أيضا القانون احلندائ املغدرب .وتدرى اللنندة أيضدا أن املدادة  721مدن
قانون املسطرة احلنائية املغرب ال يشري على وجه التحديد لىل لطر التعدرض للتعدذيب وسدوء املعاملدة
حالة التسليم ،بل يشري فقط لىل لطر تفاقم احلالة الشخصية للفرد الدذي يكدون موضدوع طلدب تسدليم
ألي سددبب م ددن األس ددباب املتص ددلة بعرق دده أو دين دده أو جنس دديته أو رائ دده السياس ددية ،عن دددما تعت ددرب الدول ددة
الطددرف أن احلرمي ددة الددع يلل ددتمس مددن أجلك ددا التس ددليم جرميددة سياس ددية أو متعلقددة رمي ددة سياس ددية( .)43و
النا لدة ،واسددتنادا لىل تقييمدات حمكمددة الدنقل  -الددع نظدرت القضددية ابعتبارهدا احملكمددة الدع تبددت
التسددليم  -ال ميكددن للننددة أن ختلددص لىل أن احملكمددة نظددرت الدددفوع املتعلقددة بوجددود احتمددا فعل د
ومتوقَّا وحقيق وشخص أبن يتعرض صاحب البالغ للتعذيب حا تسليمه لىل تركيا(.)44
وبناء عليه ،ختلص اللننة ،متصرفة مبوجب الفقرة  7من املادة  22من االتفاقية ،لىل أن تسليم
-8
صاحب البالغ لىل تركيا سيشكل انتكاكا للمادة  3من االتفاقية.
-9

وترى اللننة أنه( ،)45وفقا للمادة  3من االتفاقية ،يتعني على الدولة الطرف القيام مبا يل :

اإلحنددام عددن تسددليم صدداحب الددبالغ لىل تركيددا ،والنظددر طلددب التسددليم املتعلددق
(أ)
به ما مراعاة التزاماهتا التعاهدية .ومبا أن صاحب البالغ قد يل رهن االحتنا االحتياط ملدة تفدوا
السنتني ،فإن الدولة الطرف ملزمة أيضا ابإلفراج عنه()46؛
(ب) التحقق من عدم حدوم انتكاكات مماثلة املستقبل عن طريق لجدراء تقيديم فدردي
للخطر احلقيق للتعدرض للتعدذيب وسدوء املعاملدة  -مبدا يشدمل مراعداة احلالدة العامدة حلقدوا اإلنسدان
البلد املسلَّم لليه  -كل مرة تستعرض فيكا طلبا من طلبدات التسدليم ،مبوجدب اتفداا مدربم أو مبوجدب
لجراء من لجراءات التسليم.
 -10وتدددعو اللننددة ،وفقددا للفقددرة  5مددن املددادة  118مددن نظامكددا الدددالل  ،الدولددة الطددرف لىل أن
ختطره ددا غض ددون تس ددعني يوم ددا م ددن اتري ددخ لحال ددة ه ددذا القد درار ابلت دددابري ال ددع تتخ ددذها بغ ددرض متابع ددة
املالحظات الواردة أعاله.

__________

()42
()43
()44
()45
()46
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