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البالغ مقدم من:

سني.

األشخاص املدعى أهنم ضحااي:

صاحب البالغ وزوجته وطفالمها القاصران

الدولة الطرف:

النرويج

اتريخ تقدمي الشكوى:

 29شباط/فرباير ( 2٠١٦اتريخ الرسالة األوىل)

اتريخ صدور هذا القرار:

 ٤أاير/مايو 2٠١٨

املوضوع:

نقل صاحب الشكوى إىل فرنسا مبوجب الئحة دبلن

املسائل اإلجرائية:

املقبولي ة ة ةةة  -اس ة ة ةةتنفاد س ة ة ةةبل االنت ة ة ةةاف ا لي ة ة ةةة
املقبولية ِّ -ادعاءات غري مربرة على اإلطالق

املسائل املوضوعية:

عدم اإلعادة القسرية صفة الالجئ التعذيب

مواد االتفاقية:

املاداتن  2و22

 ١-١صاحب الشكوى وأفراد أسةرته مةن مةواطه ريوريةة الكونوةو .و وقة تقةدمي هةذا الةبالغ
كان ة النةةرويج قةةد رفو ة طلةةب س ةوئيم وكةةانوا سةةينقلون إىل فرنسةةا مبوجةةب الئحةةة دبلةةن .ويةةدع
صاحب الشكوى أن ترحيليم سيشكل خرقاً من جانب النرويج للمادتني  2و 22من االتفاقية.
__________

*

**

اعتمدته اللجنة دورهتا الثالثة والستني ( 23نيسان/أبريل  ١٨ -أاير/مايو .)2٠١٨
شةةاريف الن ةةر هةةذا الةةبالغ أعوةةاء اللجنةةة التاليةةة أيةةابهم :السةةيد عبةةد الوهةةا هةةا والسةةيد كلةةود هيلةةر
رواسة ةةان والسة ةةيد ية ةةند مودفية ةةو والسة ةةيدة ري راكة ةةو والسة ةةيد دييوة ةةو رودريوة ةةيد  -بينسة ةةون والسة ةةيد تية ةةار
توزموخامي ةةدوف والس ةةيد هونويون ةةو زان ةةو .وعمة ةالً مل ةةادة  ١٠9مق ةةروءة القة ة ان مة ة امل ةةادة  ١5م ةةن الن ةةام
الةةداخل للجن ةةة وامل ةةادة  ١٠م ةةن املب ةةادج التوجييي ةةة بشةةين اس ةةتقالي وحي ةةاد أعو ةةاء هي ةةات معاه ةةدات حق ةةوق
اإلنسان (مبادج أديد أ التوجييية) مل يشاريف السيد سيباستيان توزيه الن ر هذا البالغ.
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 2-١و  ١٦رذار/مة ةةار  2٠١٦قة ةةررت اللجنة ةةة عة ةةن طرية ةةو مقررهة ةةا املعة ةةه لشة ةةكاوى
اسدي ةةدة والت ةةدابري املرقت ةةة رف ةةل طل ةةب ص ةةاحب الش ةةكوى ا ةةاذ ت ةةدابري مرقت ةةة .ونقل ة الدول ةةة
الطرف صاحب الشكوى وأسرته إىل فرنسا  2١رذار/مار .2٠١٦
 3-١و  27متوز/يوليةةه  2٠١٦و أعقةةا طلةةب الدولةةة الطةةرف املةةرر  ١3أاير/مةةايو 2٠١٦
قررت اللجنة الن ر مدى مقبولية البالغ مبعزي عن أُسسه املوضوعية.
امب ق ئع كه د ضه ص ح امببك ى

 ١-2صاحب الشكوى هو سني .وهو مواطن كونوويل ُولِّد عام  .١9٨2وقدم الشكوى
أصةةالة عةةن نفسةةه ونيابةةة عةةن زوجتةةه املولةةودة عةةام  ١9٨7وابنتيمةةا املولةةودة عةةام 2٠٠9
وابنيما املولود عام .2٠١2
 2-2ويدع صاحب الشكوى أنه كان عوواً نشطاً حز املعارضة االحتاد األفريق من
أجل الدميقراطية االجتماعية منذ عام  2٠٠٨ومسروالً عن تنسةيو أنشةطة مناصةرة الشةبا
منطقةةة كويلةةو (بوانة  -نةوار) الكونوةةو .و  ١7تشةرين األوي/أكتةةوبر  2٠١5عةةبء علةةى
حنو نشط الشبا للمشاركة احتجاج ن مه بوان  -نوار حتالف ألحزا املعارضة وهةو
اسبيةة اسميوريةةة الحة ام الن ةةام الدسةةتورا والدميقراطيةةة ضةةد التويةريات الدسةةتورية الة اق حتيةةا
السةةلطات الكونووليةةة .وقةةد فرق ة الشةةرطة ا تجةةني سةةتخدام العنةةف وهةةو مةةا أسةةفر عةةن قتةةل
العدي ةةد م ةةنيم .و  2٨تش ة ةرين األوي/أكت ةةوبر  2٠١5ألق ةةى ض ةةباط عس ةةكريون الق ةةبل عل ةةى
صاحب الشكوى وزوجته .و حني أُفرج عن زوجةة صةاحب الشةكوى اليةوم التةايل ةل هةو
حمتجزاً حىت  29تشرين األوي/أكتوبر  2٠١5ومل يفرج عنه إال بعد أن دف صديو له رشوة إىل
مو ف رفية املسةتوى .ويةدع صةاحب الشةكوى أنةه تعةري للتعةذيب نت ةام أ نةاء االحتجةاز.
وعنةةد اإلف ةراج عةةن صةةاحب الشةةكوى سةةاعدل أصةةدقابل علةةى ا ةةوي هةةو وأف ةراد أس ةرته علةةى
أتشريات فرنسية .وقةدم صةاحب الشةكوى أيةاء مةزورة إىل السةلطات القن ةلية الفرنسةية لتجنةب
خطر االحتجاز من قبل الشرطة السرية قبل املوادرة.
 3-2و  ١7كةةانون األوي/ديسةةمرب  2٠١5وص ةةل صةةاحب الش ةةكوى وأس ةرته إىل الن ةةرويج
وطلبة ةوا اللج ةةوء هن ةةايف دون الس ةةفر ع ةةرب فرنس ةةا .و  2٠ش ةةباط/فرباير  2٠١٦رفوة ة مديري ةةة
اهلجةةرة النروةيةةة طلبةةاهتم وقةةررت نقةةل األسةةرة إىل فرنسةةا مبوجةةب الئحةةة دبلةةن ألن فرنسةةا هة الة
منحةةتيم أتش ةريات الةةدخوي .ووافق ة فرنسةةا علةةى قبةةوي صةةاحب الشةةكوى وأس ةرته .وقةةد ُرفةةل
 ١رذار/مةةار  2٠١٦طلةةب صةةاحب الشةةكوى املقةةدم إىل مللةةد الطعةةون املتعلقةةة هلجةةرة
إلرجاء عملية النقل.
 ٤-2وي ةةدع ص ةةاحب الش ةةكوى أن ةةه ح ةةاي نقل ةةه إىل فرنس ةةا ق ةةد يس ةةلم ه ةةو وأسة ةرته إىل
السلطات الكونوولية لن ر إىل وجود روابط سياسية و يقة بني البلدين .ويدع أيواً أن العديد
مةةن قةةادة املعارضةةة الكونووليةةة ُيم ةوا أو توفةوا حسةةب مةةا ُزعةةم فرنسةةا وأنةةه لةةن يةةنعم ألمةةان
هنةةايف .وطلةةب أن ين ةةر طلةةب اللجةةوء املقةةدم مةةن طفليةةه النةةرويج ألن السةةلطات الفرنسةةية
مل أتخ ةةذ ب ةةماهتما .غ ةةري أن الس ةةلطات النروةي ةةة رأت أن امل ةةلحة الفو ةةلى للطفل ةةني تقتوة ة
نقليما م والدييما إىل فرنسا.
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امببك ى
 -3يدع صاحب الشكوى أن نقله هو وأفةراد أسةرته إىل فرنسةا سةينتيو حقةوقيم مبوجةب
املةةادتني  2و 22مةةن االتفاقيةةة بسةةبب احتمةةاي تةةرحيليم أيو ةاً إىل ريوريةةة الكونوةةو الدميقراطيةةة
أو بسبب اخلطر ال يتيدد حياهتم فرنسا.
م حظ ت امب غمبا امبط ف لب ا ة مب ا
 ١3أاير/مةةايو  2٠١٦قةةدم الدولةةة الطةةرف مالح اهتةةا .وه ة تةةدع أن ةه ينبو ة
١-٤
اعتبةةار الةةبالغ غةةري مقبةةوي مبوجةةب املةةادة  22مةةن االتفاقيةةة ل سةةبا التاليةةة :أن يكةةون الةةبالغ
إساءة الستعماي ا و تقدمي البالغات و/أو غةري مةربر علةى اإلطةالق وأن يتنةا مة أحكةام
االتفاقية وعدم استنفاد صاحب الشكوى ري سبل االنت اف ا لية املتاحة والفعالة.
 2-٤وتق ةةدم الدول ةةة الط ةةرف ال ةةة أس ةةد العتب ةةار ال ةةبالغ غ ةةري م ةةربر عل ةةى اإلط ةةالق وإس ةةاءةً
الستعماي ا و تقدمي البالغات مبوجب املادة  )2(22من االتفاقية .أوالً منةذ نقةل صةاحب
الشةكوى وأفةراد أسةرته إىل فرنسةةا  2١رذار/مةةار  2٠١٦مل يعةد قةرار اللجنةةة يعنةةييم .و نيةاً
مل يقدم صاحب الشكوى أدلة كافية لدعم ادعاءاته أن قادة املعارضةة الكونووليةة ليسةوا رمنةني
فرنس ةةا وأن ةةه م ةةن امل ةةرج
ح ةةاي نقل ةةه إىل فرنس ةةا أن يس ةةلم إىل الس ةةلطات الكونوولي ةةة .و لثة ةاً
ال تةرى الدولةةة الطةرف وجةةود أا سةبب يةةدعو إىل االعتقةاد أن فرنسةةا لةن متتثةةل التزاماهتةا الدوليةةة
مبا ذلو إطار االتفاقية.
 3-٤و إلضافة إىل ذلو تدع الدولة الطرف أن البالغ يتنا م أحكام االتفاقية مبوجب
املةةادة  )2(22واملةةادة (١١3ج) مةةن الن ةةام الةةداخل للجنةةة .وال تكةةون الدولةةة الطةةرف مسةةرولة
إال عةةن األفعةةاي أو أوجةةه التق ةةري ال ة تق ة إطةةار واليتيةةا .وهكةةذا ف ة ن ادعةةاءات صةةاحب
الشكوى ضد فرنسا ينبو أن توجه ضد فرنسا وليد ضد النرويج.
 ٤-٤وت ةةدع الدول ةةة الط ةةرف أن ص ةةاحب ال ةةبالغ مل يس ةةتوف ش ةةرط امل ةةادة  ) ()5(22م ةةن
االتفاقي ةةة ألن ةةه مل يطع ةةن قة ةرار الس ةةلطات اإلداري ةةة أم ةةام ا ةةاكم ا لي ةةة .وك ةةان بوسة ة ص ةةاحب
الش ةةكوى الطع ةةن قة ةرار ملل ةةد الطع ةةون املتعلق ةةة هلج ةةرة ال ةةادر  ١رذار /م ةةار 2٠١٦
والقاض برفل إرجاء النقل إىل فرنسا وكان بوسعه أيواً أن يطلةب إلوةاء القةرار املةذكور .وكةان
إبمكانةةه الطعةةن قةرار مديريةةة اهلجةةرة النروةيةةة ال ةةادر  2٠فربايةةر /شةةباط  2٠١٦والقاضة
ب حيله هو وأسرته إىل فرنسا (كان معروضاً على ن ر مللد الطعون املتعلقة هلجرة وق تقةدمي
الدولة الطرف مالح اهتا) والطعن كذلو نتيجة الطعن إذا اقتوى األمر ذلو .وكان بوسةعه
أيواً أن يقدم شكوى إىل ا اكم بشين انتيايف حقوقه مبوجب االتفاقية.
 5-٤و لتايل تطلب الدولة الطرف إىل اللجنة اعتبار البالغ غري مقبوي.
اعو ة ت ص ح امببك ى دوى م حظ ت امب غمبا امبط ف
 ١٨متوز/يوليه  2٠١٦أبلةو صةاحب الشةكوى اللجنةة أنةه طلةب وأسةرته اللجةوء
-5
فرنسةا أعقةا نقليةةم مةن النةةرويج .وال تةزاي نتةةائج إجةراءات مةةن اللجةوء غةةري واضةحة .وينفة
ص ةةاحب الش ةةكوى أن يش ةةكل بالغ ةةه إس ةةاءة الس ةةتعماي اإلج ةراءات وأن يك ةةون غ ةةري م ةةربر عل ةةى
اإلط ةةالق .وي ةةذكر أن االدع ةةاءات ال ةواردة ش ةةكوال األص ةةلية ال ت ةزاي س ةةارية .ويطل ةةب ص ةةاحب
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الشكوى إىل اللجنة أن توض للدولة الطرف أنه يتعني علييا قبوي طلب اللجوء املقدم منه ومن
أسرته بسبب ما يواجيه من هتديد لقتل فرنسا واحتماي ترحيله إىل ريورية الكونوو.
امبةض اي غاإل اءات ا ع غضا دوى امبوجبا

الن ر مقبولية البالغ
 ١-٦قبل الن ر أا ادعاء يرد بالغ ما ةةب علةى اللجنةة أن تقةرر مةا إذا كةان الةبالغ
مقبوالً أم ال مبوجب املادة  22من االتفاقيةة .وقةد أتكةدت اللجنةة حسةبما تقتوةيه الفقةرة (5أ)
مةن املةةادة  22مةن االتفاقيةةة مةن أن املسةةيلة نفسةيا مل تُبحةةحب وال ةةرى أثيةةا مبوجةب أا إجةراء
رخر من إجراءات التحقيو الدويل أو التسوية الدولية.
 2-٦وعم ةالً لفق ةةرة  ) (5م ةةن امل ةةادة  22م ةةن االتفاقيةةة ال تن ةةر اللجن ةةة أي ةةة بالغ ةةات
ما مل تتحقو من أن صاحب الشكوى قد استنفد ري وسائل االنت اف ا لية املتاحة.
 3-٦وأتخةةذ اللجنةةة اعتبارهةةا مالح ةةات الدولةةة الطةةرف أن صةةاحب الشةةكوى مل يعةةري
علةةى ا ةةاكم ا ليةةة املسةةائل ال ة أ ةةريت أمةةام اللجنةةة سةةياق هةةذا الةةبالغ .وتالح ة أنةةه وفق ةاً
للدولة الطرف كان بوسة صةاحب الشةكوى علةى وجةه اخل ةوص الطعةن قةرار مللةد الطعةون
املتعلقة هلجرة ال ادر  ١رذار/مار  2٠١٦والقاض برفل إرجاء النقل إىل فرنسا وكان
بوسةةعه أيو ةاً طلةةب إلوةةاء الق ةرار وكةةان إبمكانةةه الطعةةن ق ةرار مديريةةة اهلجةةرة النروةيةةة ال ةةادر
 2٠شباط/فرباير  2٠١٦والقاض بنقله هو وأفراد أسرته إىل فرنسا والطعن كذلو نتةائج
هذا الطعن .وتالح اللجنة أن صاحب الشكوى ال يفند هذل املالح ات وال ينف عدم طعنةه
الق ةرارات اإلداريةةة أمةةام ا ةةاكم .وال يقةةدم أا تعليقةةات بشةةين هةةذل النقطةةة وال ةةدد األسةةد
ال ة ميك ةةن أن ع ةةل س ةةبل االنت ةةاف ا لي ةةة غ ةةري فعال ةةة .و ةةل ه ةةذل ال ةةروف وم ة مراع ةةاة
أحكةةام التعليةةو العةةام رقةةم  )2٠١7(٤بشةةين تنفيةةذ املةةادة  3مةةن االتفاقيةةة سةةياق املةةادة 22
(الفقةرات  3١و )35-3٤تةةرى اللجنةةة أن هةةذا الةةبالغ غةري مقبةةوي مبوجةةب الفقةةرة  ) (5مةةن
املادة  22من االتفاقية.
-7

4

وبناء على ذلو تقرر اللجنة:
(أ)

اعتبار البالغ غري مقبوي مبوجب الفقرة  ) (5من املادة  22من االتفاقية

( )

إبالغ صاحب الشكوى والدولة الطرف هبذا القرار.
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