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أو الالإنسانية أو املهياة؛ عدم اإلعاد القسرية

مواد العهد:
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مواد الربوتوكول اال وياري:

2

2020

 1-1صر رراحبة الر رربالغ هر ر د.أ .م ،.وهر ر موادار ررة صر ررومالية ،ولر رردت  11أي ول/سر رربومرب
مقديش رريو .وص رردر حقه ررا أم ررر ابإلبع رراد إىل الص ررومال بع رردماي رطل ر الس ر طات الس ررويدية د ر
ال جوء الدي قدموه .وه تردع أ الدولرة الطررف انوهكر حقوقهراي الره تكا هراي املراد  7مرن العهرد.
1982

__________

*
**

اعومدته ال جاة دورهتا  27-2( 128آذار/مارس .)2020
شارك أعلاء ال جاة الوالية أمساؤهم دراسة هدا البالغ :عياض بررن عاشررور ،وعررارف ب قررا  ،وأتررد أمر طررو
هللا ،وكريسررووف هررايااب ،واب مرررمي كويوررا ،ومارسرريا ف .د .ك ررا  ،ودنكررا الك ر موهومرروزا ،وطرروتياب ابزارت رابي ،
وطاسي كا سانس  ،و وسيه مانويل سانووس ابيي  ،ويوطال شاين ،وهي تيغرودجا ،وجاويا زيبريي.
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والي ميثررل صرراحبة الرربالغ ور خرام .وقررد د ررل الربوتوكررول اال ويرراري حيرراب الاارراذ ابلاسرربة إىل الدولررة الطرررف
 23آذار/مارس .1976
 17متوز/يولير رره  ،2017د بر ر ال جار ررة إىل الدولر ررة الطر رررف ،عمر رالي ابملر رراد  92مر ررن الالر ررام
2-1
الدا (املاد  94حالياي) ،عرن دريرق مقررهراي املعراب ابلشركاوى ا ديرد والوردابري املنقورة ،أ متوار عرن
إبعاد صاحبة البالغ إىل الصومال ريثماي تارغ ال جاة من الالر قليوها.

الوقائع لما عختض ها صاح ة ال
 1-2كان صاحبة البالغ تقريم ماسراغوي ابلصرومال .وكرا زوجهرا يعمرل سرائقاي لردى إحردى
املالمات اإلنسانية األجابية .و عام  ،2012بدأت حركة الشباب توجه هتديدات لابود صاحبة البالغ
بسب عم ه .و البداية ،مل أي د الابود هرده الوهديردات ع رى ومرل ا رد .و آذار/مرارس  ،2013اسروعار
صهر صاحبة البالغ سيار زوجها وأوقاوه حركة الشباب وقو وه .طقررت صاحبة البالغ وزوجها مغادر
املاطق ررة .وكان ر ص رراحبة ال رربالغ آن ررداك ح ررامالي ش ررهرها الس ررادس .و الطري ررق ،أدرك ر أ ررا نس رري
بعض األ دوية اخلاصة ابحلمل املارابل .وعرادت إىل مااب را حيرن كرا بعرض أعلراء حركرة الشرباب
االنول ررار .واقوادوه ررا إىل مك ررا جه ررول واحوج ررابت ها رراك مل ررد أس رربوع .وه ررددوا بقو ه ررا وأ ربوه ررا ررا
سوابود حد أعلاء حركة الشباب رغماي عاها .و يوم من األايم ،ت قى احلراس مكاملة هاتاية وغادروا
املكا الدي كان حتوجاب طيه صاحبة البالغ .وعادما صر د باي ل مسراعد  ،أ رجهرا بعرض الرعرا
وأرشدوها إىل الطريق األقرب .ودطع لسائق شاحاة  600ش ن مقابل نق ها إىل ماابل عمها مقديشو.
وعادما وص إىل هااك ،نق إىل املسوشاى ،وهااك ع م أ ا أجهل  .وكرا ابرن عمهرا علرواي
حركة الشباب ،طلغط ع ى والرده لكر يكشرن عرن مكرا وجرود صراحبة الربالغ وزوجهرا .وهرو مرا دطر
عمها إىل ترتي رحي ها من الصومال ،وغادرت البالد آذار/مارس  .2013ووص إىل تركيا ،وعم
ها رراك ح ر أي ول/س رربومرب  2014م ررن أج ررل اد ررار مب ررس م ررن امل ررال لالس رروعانة ه رررب موابع ررة رح وه ررا.
و وقر الحررق ،سرراطرت مررن تركيررا إىل اليررومن  .إىل الررداارك .و تشررين الثرراين/نوطمرب  ،2014وصر
صاحبة البالغ إىل السويد ود ب ال جوء.
 2-2و  29تشررين الثرراين/نوطمرب  ،2016رطلر وكالررة ا جررر السررويدية د ر ال جرروء الرردي قدمورره
صاحبة البالغ ،ورأت أ تعدر إمكانية عودهتا إىل ماسراغوي بسرب وجرود حركرة الشرباب ،ال مياعهرا مر
ذل ررن م ررن الع رريو مقديش ررو .ورطل ر قي ر الطع ررو ال رره ق رردموها الحق راي إىل وكم ررة ا ج ررر ووكم ررة
االسوئااف املخوصة بقلااي ا جر  ،طادع بدلن أ ا قد اسواادت قي سبل االنوصاف احمل ية املواحة.
 3-2وتدط صاحبة البالغ ا مصابة بعدوى احل ق وحتواد إىل إجراء عم ية جراحية .وتردع أيلراي
أ ا ال تسوطي إجراء العم ية أو ت ق املساعد الطبية أل ا ال تقيم بصور قانونية الدولة الطرف.

ال كوى
طررر جس رريم مررن الوع رررض
 1-3ترردع صرراحبة ال رربالغ أ ررا إذا أعي رردت إىل الصررومال سوص ررب
لألذى ع ى أيدي أعلاء حركة الشباب ،وهو ما يشكل انوهاكاي حلقوقها املكاولة وج املراد  7مرن
العهد ،أل م ا وطاوها سابقاي بسب عمل زوجها.
 2-3وتدع صاحبة الربالغ أنره لري لرديها شربكة أقرارب مرن الردكور مقديشرو وال تع رم مرا إذا
كا عمهرا ال يرابال ع رى قيرد احليرا  .وترابعم أ السر طات السرويدية رأت أ مقديشرو تعوررب مكرامني آماراي
ا ،غري أ عمها ما كا لياصحها غادر الصومال لو كان مقديشو آماة.
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م حظات الدنلة الطختف

ن املق ولية ناألسس املوضوعية

 2آذار/مر ر ر ررارس  ،2018قر ر ر رردم الدولر ر ر ررة الطر ر ر رررف مالحلاهتر ر ر ررا بشر ر ر ررأ مقبولير ر ر ررة الر ر ر رربالغ
1-4
وأسسه املوضوعية.
 2-4وتشررري الدولررة الطرررف إىل أ صرراحبة الرربالغ د بر ال جرروء السررويد  19تشررين الثرراين/
نر رروطمرب  .2014ورطلر ر وكالر ررة ا جر ررر السر ررويدية د بهر ررا  29تشر ررين الثر رراين/نوطمرب  .2016وقر رردم
صاحبة البالغ دعااي إىل وكمة شنو ا جر  ،الره رطلر الطعرن  26نيسرا /أبريل  .2017و 14
حابيرا /يونيره  ،2017رطلر وكمرة االسرروئااف املخوصرة بقلررااي ا جرر إعطرراء اإلذ ابلطعرن طأصررب
قرار درد صاحبة البالغ ائياي وغري قابل ل طعن.
 3-4وتشري الدولة الطرف أيلاي إىل أ حت يالي لغوايي قد أجري  12أي ول/سبومرب  2016من أجل
حتديررد هويررة صرراحبة الرربالغ ومكررا إقاموهررا املعورراد .وأكرردت نويجررة الوح يررل ال غرروي ،الرره أب غ ر ررا
صاحبة البالغ  19أي ول/سبومرب  ،2016صحة األقوال اله أدلر را بشرأ أصر ها ومكرا إقاموهرا
وسط
املعواد ،وماادها أ ا ولدت مقديشو وكان تقيم ماساغاواي واطلة شابي داك
الصررومال .وبارراء ع ررى ذلررن ،أجرررت وكالررة ا جررر تقييم راي لقلررية صرراحبة الرربالغ اسرروااداي إىل اللررروف
السائد ماساغوي ومقديشو.
 4-4و  27حابيرا /يونيرره  ،2017كررا قررار درررد صرراحبة الرربالغ قررد أصررب ائيراي ،طادعر أمررام وكالررة
ا جر أ ا مريلة ومصابة بورم ح قها .غري أ ا مل تقردم أي شرهاد دبيرة تردعم هردا االدعراء .ومارد ذلرن
احلر  ،قرردم ل جاررة إطررادات دبيررة تشررري إىل أ ررا مصررابة بررورم تيررد ا انر األميررن مررن الب عرروم وأ احلالررة
ال تسودع اخللوع لعالد ديب آ ر أو املواظبة ع ى زاير املراطق الطبية ملوابعة احلالة.
 5-4وطيمررا يوع ررق قبوليررة الرربالغ ،تنكررد الدولررة الطرررف أ ادعرراء صرراحبة الرربالغ بشررأ احومررال
تعرضرها ملعام رة تواراع مر أحكرام العهرد ال يسروو احلرد األدط مرن شررومل اإلثبرات املط وبرة .وترررى أ
البالغ ال يسواد إىل أساس ولدلن يابغ اعوبراره غرري مقبرول عمرالي ابملراد  3مرن الربوتوكر ول اال ويراري
واملاد (99ب) من الالام الدا ل جاة.
 6-4وطيما يوع ق ابألس املوضوعية ،تشري الدولة الطرف إىل أ القول ابرتكاب انوهاك ل ماد
من العهد يسووج إقامة الدليل ع ى أ صاحبة الربالغ سروواجه ،حالرة العرود  ،طرراي حقيقيراي مرن
الوعرض لاوع املعام ة الدي حتلره املاد  .)1(7وجير أ يكرو هردا اخلطرر أيلراي نويجرة حوميرة ومووقعرة
ل عود القسرية( .)2وتشري االجوهادات القلائية ل جاة إىل تطبيرق شررومل صرارمة طيمرا يوع رق ابألسرباب
ا وهريررة الرره يابغر االسرروااد إليهررا إقامررة الرردليل ع ررى وجررود طررر حقيقر مررن وقرروع ضرررر ال ميكررن
جربه ،ع رى الاحرو املشرار إليره املراد  .7وجير أ تن رد االعوبرار قير الوقرائ واملالبسرات ذات
الصر ة ،ررا ذلررن احلالررة العامررة حلقرروا اإلنسررا السررائد الب ررد األصر لصرراح الرربالغ .وتشررري
الدولة الطرف إىل أنه يابغ إيالء أمهية كربى ل وقييم الدي جتريه الدولة الطرف( )3وأ احملاكم احمل ية ه
7
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ه رردا الص رردد ،تر ررداكر الدول ررة الطر رررف ابالجوه رراد القلر ررائ ل جا ررة الر رردي رأت طي رره أنر رره جير ر ع ر ررى ال رردول األدر رراف
أال تعرررض األط رراد خلطررر الوعرردي أو املعام ررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهيا ررة لرردى رجرروعهم إىل ب ررد آ ررر
ع ررن دري ررق الوس ر يم أو الط رررد أو ال رررد ع ررى الاح ررو املش ررار إلي رره تع يقه ررا الع ررام رق ررم  )1992(20بش ررأ حل ررر الوع رردي
وغ ر ر ر ررريه م ر ر ر ررن ض ر ر ر ررروب املعام ر ر ر ررة أو العقوب ر ر ر ررة القاس ر ر ر ررية أو الالإنس ر ر ر ررانية أو املهيا ر ر ر ررة ،الاق ر ر ر ررر 9؛ أ .ش .ضر ر ر ررد هولار ر ر رردا
( ،)CCPR/C/93/D/1494/2006الاقر 2-8؛ وب .ك .ضد كادا ( ،)CCPR/C/89/D/1234/2003الاقر .2-7
قلية أ .ر .د .ضد أسرتاليا ( ،)CCPR/C/60/D/692/1996الاقرات  6-6و 8-6و14-6؛
قلية ا ضد كادا ( ،)CCPR/C/87/D/1302/2004الاقر .4-5
3
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املخوصة عموماي بوقييم الوقائ واألدلة مرا مل يوبر أ ذلرن الوقيريم كرا تعسراياي ع رى رو واضر أو ب رس
حد إساء تطبيق أحكام العدالة( .)4وتشري الدولرة الطررف ع رى سربيل الووضري  ،إىل أنره ابلالرر إىل أ
قررانو األجانر السررويدي جيسررد نار املبرراد املاصرروع ع يهررا املرراد  7مررن العهررد ،طررا سر طات
ا جر السويدية تطبق نا املعيار الدي تطبقه ال جارة عاردما تالرر د برات ال جروء .وتشردد الدولرة
الطرف ع ى أ س طاهتا الوداية منه ة متاماي لوقييم املع ومات اله يقدمها دالر ال جروء وتقردير مردى
مصداقية ادعاءاته.
 7-4وتايررد الدول ررة الطرررف وكال ررة ا جررر ووكم ررة ا جررر ق ررد درسرروا بعم ررق ادعرراءات ص رراح
الربالغ هرده القلررية .وأجررت وكالرة ا جررر مقاب رة متهيديررة مر صراحبة الرربالغ  19تشررين الثرراين/
نر رروطمرب  . 2014وأرسر ر واضر ررر هر ررده املقاب ر ررة إىل ور ررام صر رراحبة الر رربالغ  19آذار/مر ررارس .2015
و  29حابيرا /يونيره  ،2015أجرير مقاب ررة مر صراحبة الرربالغ مرر أ ررى ملررد سراعو تقريبراي لررور
واميهر ررا .وأرسر ر واضر ررر هر ررده املقاب ر ررة إىل ور ررام صر رراحبة الر رربالغ  1متوز/يونير رره  .2015و ر ررالل
املقراب و  ،حلرر املرتقرو الشرراويو وأكردت صراحبة الرربالغ أ را تاهمهرم جيررداي .وقرد دعير صرراحبة
البالغ ،عن دريق واميها ،إىل تقدمي مالحلات طية بشأ احملاضر املدكور أعاله ،وإىل تقدمي دعو
كوابيرة .وأتيحر لصراحبة الرربالغ عررد طررع لكر تشررل الوقررائ واللررروف ذات الصر ة لرردعم ادعائهررا
وتدط ججها أمام وكالة ا جر ووكمة ا جر  .طووطر لكل من وكالة ا جر ووكمة ا جر ما يكا
مررن املع ومررات الرره تكاررل وجررود أسرراس مو ر إلج رراء تقيرريم مسررواري وشررااف ومعقررول ل مخررادر طيمررا
يوع رق اجررة صرراحبة الرربالغ إىل احلمايررة .وابلالررر إىل مررا تقرردم وإىل كررو وكالررة ا جررر ووكمررة ا جررر
هيئو ر موخصص ررو ذوايف رررب ق ررانو ال ج رروء واملمارس ررات املوبع ررة ه رردا الش ررأ  ،ال ت رررى الدول ررة
الطرررف سرربباي يرردطعها إىل اعوبررار الاوررائت الرره توص ر وا إليهررا قاصررر أو تعسرراية ،أو ثابررة إسرراء لوطبيررق
أحكام العدالة.
 8-4وطيما يوع ق بوجود طر ع ى صاحبة البالغ من الوعرض ل وعدي أو غريه من ضروب سروء
املعام ة عاد عودهتا إىل الصومال ،تنكد الدولة الطرف أ هدا اخلطر جي أ يقيم ع ى أسر توجراوز
جرد االطرتاض أو الشن .ويابغر لصراحبة الربالغ أ تردعم ادعاءهرا بوقردمي قلرية مقاعرة وإقامرة الردليل
ع ررى أ ررة طرراي شخصررياي ومووقعراي وحقيقيراي ع يهررا مررن الوعرررض ملعام ررة توارراع مر املرراد  7مررن العهررد.
وبعرد إجرراء تقيرريم طرردي ،تبر لسر طات ا جررر أ د ر ال جروء الرردي قدموره صرراحبة الربالغ يولررمن
عد تااقلات ومالبسات ال تصدا .والحل الوكالة أ صاحبة البالغ أتيح ا الارع ل وحدث
ريررة ،وم ر ذلررن ق رردم روايررة غاملررة ل وقررائ ال تااص رريل طيهررا عررن احل روادث ال رره يررابعم أ ررا وقع ر
الصومال .ويشار ع ى وجه اخلصوع ،إىل أ وكالة ا جر أ دت االعوبار عدم متكن صاحبة الربالغ
من شرل مالبسات تعلرها لالحوجراز ع رى أيردي عااصرر حركرة الشرباب وهرو را بعرد ذلرن .طاسرواوج
أ ررا مل تق رردم أدل ررة تثب ر األس ررباب ال رره دطعوه ررا إىل د ر ال ج رروء وأ أقوا ررا غ ررري موثوق ررة .وأي رردت ه رردا
االسواواد أيلاي املع ومات القطرية اله تايد الصومالي الدين يعم و املالمات اإلنسانية ال يالرر
إلريهم ع رى أ رم معارضرو حلركرة الشرباب ،حر أنره مرن املعرروف أ هرده ا ماعرة تسروهدف املروظا
بعثة االحتاد األطريق الصومال واألمم املوحد  .ومر أ اسرواواد وكالرة ا جرر بشرأ معقوليرة
احمل ي
ادع رراءات ص رراحبة ال رربالغ ج رراء س ر بيا ،طق ررد رأت أ ررا ل ررن تس رروطي الع ررود م ررا إىل ماس رراغوي بس ررب
اللروف األماية السائد  ،وواص تقييم ما إذا كا املار البديل دا ل الب د مااسباي ومعقوالي.
__________

()4
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 9-4وترردع الدولررة الطرررف أنرره ابلالررر إىل تارراوت احلالررة األماير ة الصررومال أ رراء ةو اررة مررن
الب د ،طا مسووى الوهديد ر ا ياحصر مكا مع  ،وميكن أ يكو هااك مار بديل دا ل الب د.
وتشررري إىل أ ررة اعوبررارات توع ررق اب ررا والعمررر والصررحة وت رواطر شرربكات الرردعم جي ر أ تن ررد
االعوبار عاد حتديد ما إذا كا هردا البرديل مااسرباي .وتررى أ دبيعرة احلالرة السرائد لري مرن شرأ ا أ
تشرركل طرراي يهرردد قير األشررخاع كررل أ رراء الصررومال ابلوعرررض ملعام ررة قررد تاطرروي ع ررى انوهرراك
ل عهررد .وتشررري أيلراي إىل أنرره احلرراالت الرره يعورررب طيهررا املاررر البررديل دا ررل الب ررد مقديشررو مااسرربا،
يكو من اللروري تقييم مدى صوابية املار املقرتل.
 10-4و هده القلرية ،قيمر سر طات الدولرة الطررف أوالي ،حالرة حقروا اإلنسرا والوضر األمراب
مكرا إقامرة صراحبة الربالغ املعوراد ماسراغاواي حاطلرة شرابي ديكر  .واسرواوج السر طات
أ حركة الشباب تسيطر ع ى ت ن املاطقة ،ولدلن لن يكو قدور صاحبة البالغ أ جتد دريقاي آمااي
تس كه ل عود إىل هااك .وباراء ع رى ذلرن ،حرددت مقديشرو ،حيرن ولردت صراحبة الربالغ ونشرأت،
لوك ررو ه ر املا ررر الب ررديل دا ررل الب ررد .و ه رردا الص رردد ،تش ررري الدول ررة الط رررف إىل الس روابق القل ررائية
ل محكمررة األوروبيررة حلقرروا اإلنسررا الرره ذكرررت ،سررياا اإلشررار إىل اتااقيررة تايررة حقرروا اإلنسررا
واحلررايت األساسررية (االتااقيررة األوروبيررة حلقرروا اإلنسررا ) ،أ املرراد  ،3حررد ذاهتررا ،ال متا ر الرردول
املوعاقررد مررن االسرروااد إىل ترروطر يررار الاررار دا ررل الب ررد تقييمهررا الدعرراء الارررد العررود إىل ب ررده
األصر سوشرركل طرراي حقيقيراي ع يرره مررن الوعرررض ملعام ررة يرراص ع ررى حلرهررا ذلررن احلكررم ( .)5وتشررري
االسروااد إىل تروطر املاررر البرديل دا ررل الب رد يقولر
الدولرة الطررف إىل أ احملكمررة األوروبيرة قلر
من الدول أ تكال أ يكو قدور الشخص الدي سيطرد قادراي السار إىل املاطقة املعاية ،واحلصول
ع ى املواطقة ل د ول إليها واالسوقرار طيها ( .)6وحتيط الدولة الطرف ع ماي أيلاي ابالجوهادات القلائية
ذات الص ة ل جاة مااهلة الوعدي (.)7
 11-4وطيم ررا يوع ررق ابلوض ر الس ررائد مقديش ررو ،تش ررري الدول ررة الط رررف إىل أن رره ل رري م ررن ش ررأنه أ
يشكل طراي حقيقياي ع ى كل شخص موجود هااك من الوعرض ملعام ة توااع م املاد  3من االتااقية
األوروبية حلقوا اإلنسا  .وطيما يوع ق ابحلالة الشخصية لصاحبة البالغ ،تشرري الدولرة الطررف إىل أ را
ول رردت مقديش ررو ونش ررأت كا ررن قبي ررة هاوي ررة أبق ررال ،وه ر أيل راي القبي ررة ال رره ياوم ر ررا زوجه ررا،
بياما تاوم ه إىل قبي ة رير صاحل العربية .وقد عاش والد صاحبة البالغ مقديشو حر وطاهترا.
وتشري املع ومات القطرية إىل أ قي القبائل ا وجود مقديشرو حر تاومر غالبيرة السركا إىل
قبي ررة أبقررال هويررة .وعررالو ع ررى ذلررن ،طررا صرراحبة الرربالغ لررديها قري ر ذكررر ،هررو عمهررا املوجررود
مقديشرو ،والرردي سرردد تكررالين عالجهرا الطرريب ووضر الرتتيبررات الالزمرة لكر تغر ادر الصررومال ،ررا
ذلرن بير مارابل والرردهتا وإجيرراد مه ا،ررب .ولرردلن ،رأت سر طات الدولررة الطرررف ادعراء صرراحبة الرربالغ
ا مل تقرم
أ ا ال مت ن شبكة أقارب من الدكور ادعاء غري مثب وغري قابل ل وصديق ،وع يه ،قل
__________

()5

()6
()7
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الدليل ع ى وجود طر من تعرضها لالضطهاد لدى عودهتا إىل مقديشو .وال جتد الدولة الطرف سبباي
يرردعوها إىل الوشرركين هرردا الوقيرريم .وعررالو ع ررى ذلررن ،مل تقرردم صرراحبة الرربالغ أي مع ومررات عررن
زوجها وأداا ا ،غري أ الدولة الطرف تسروبعد أال تكرو ع رى ع رم كرا وجرود أسررهتا ،أو أال يكرو
إبمكا را أ حتصرل ع رى مع ومررات عرن أسررهتا أو أ تسرررد ع رى األقرل وقرائ ثهررا عرن مع ومرات عررن
دريق االتصال قار ا وأطراد قبي وها الصومال.
 12-4وتشري الدولة الطرف إىل أ صاحبة البالغ أدل ل جاة ابدعاء جديد يايرد را ال تسروطي
العود إىل ماابل عمها مقديشو أل اباه علو حركة الشباب .وتايد صاحبة الر بالغ مل تقردم
تاسررياي ل سررب الرردي ماعهررا مررن اإلدالء رردا االدعرراء سررياا إجرراءات ال جرروء احمل يررة .وترررى الدولررة
الطرررف أنرره مررن املاطررق أ يووقر مررن صرراحبة الرربالغ أال تغاررل عاص رراي أساسررياي كهرردا االدعرراء الرردي
أدلر برره أثارراء إجرراءات ال جرروء .ولرردلن ترررى أ االدعرراء ا ديررد الرردي أدلر برره صرراحبة الرربالغ هررو
ا د ال جوء وتشكن بشد مصداقية هدا االدعاء.
تلخيم لألسباب اله تع
 13-4و ض رروء م ررا تق رردم ،ت رررى الدول ررة الط رررف أ س ر طات ا ج ررر الوابع ررة ررا ق ررد درس ر بعم ررق
ادعاءات صاحبة البالغ ،وأ االدعاءات املوع قة اجوهرا ل حمايرة ليسر ر ا مصرداقية .وترابعم الدولرة
الط رررف أ إدالء ص رراحبة ال رربالغ ع وم ررات وتااص رريل إض رراطية مرح ررة الحق ررة ل جا ررة ميث ررل تل ررخيماي
ا د ال جوء ،وهو ما قوض مصداقيوها .وتنكد الدولة الطرف أ س طات
لألسباب اله تع
ا ج ررر الوابع ررة ررا ق رردم أدل ررة تثب ر أ مقديش ررو ه ر ما ررر ب ررديل دا ررل الب ررد يعو رررب مااس ررباي ومعق رروالي
ابلاسبة لصاحبة البالغ .وعالو ع ى ذلن ،تالحظ الدولة الطرف أ صاحبة البالغ مل تشر إىل وجود
أي طر ع يها من الوعرض الضطهاد الدولرة أو عمالئهرا مرن شرأنه أ جيعرل املارر البرديل دا رل الب رد
مقديشيو غري مااس أو غري معقول .وتابعم أ احلالة الشخصية لصاحبة البالغ قد أولي االعوبار
الواج  ،ا ذلن جاسها وعمرها وصحوها وتواطر شبكات الدعم مقديشو .وقد ارتئ أ ا مت ن
شبكات دعم مااسبة تولمن الدعم القب  ،من قبي ة دارود وهوية أبقرال مرن جهرة والرديها معرا ،ودعرم
شبكة األقارب الدكور ،اله تومثل عمها .وأ رياي ،تشرري الدولرة الطررف إىل أ وجرود مطرار دو
مقديشو يوي لصاحبة البالغ إمكانية العود إىل مقديشو من دو أ تلطر إىل الواقل اردها دا ل
الصررومال ،وأ ررا مل تثب ر وجررود طررر حقيق ر ع يهررا مررن الوعرررض ل وعرردي أو غررريه مررن ضررروب سرروء
املعام ة لدى عودهتا إىل مقديشو.

لعليقات صاح ة ال

على م حظات الدنلة الطختف

ن املق ولية ناألسس املوضوعية

 8آذار/مرارس و 31آب/أغسررط  ،2019ادعر صرراحبة الربالغ أ ررا تعرراين مررن مشرراكل،
-5
أل ر ررا حار ر إىل أسر ررهتا ،وال سر رريما أداا ر ررا .وذكر رررت أيلر راي أنر رره لر رري لر ررديها تع يقر ررات أ ر رررى ع ر ررى
مالحلات الدولة الطرف.

م حظات إضافية مقدمة من الدنلة الطختف
رسررالة منر ررة  13تشررين الثرراين/نوطمرب  ،2019قرردم الدولررة الطرررف مالحلررات إضرراطية.
1-6
وهر تشررري إىل أ الوع يقررات الرره قرردموها صرراحبة الرربالغ  8آذار/مررارس و 31آب/أغسررط 2019
تايد ا أم وحيد السويد ،أ ا حاَّ إىل أداا ا ،وأ ا ال تسوطي االنولار أكثر مرن ذلرن بعيرداي
الشكوى األوىل اله رطعوها إىل وكالة ا جر أ
عن أسرهتا .وتالحظ أيلاي أ صاحبة البالغ ادع
لررديها اباراي وثررالث باررات يبرردو أ ررم يقيمررو ماسرراغوي ،حيررن كانر تعرريو هر مر أسررهتا .وبعررد
6
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ذلررن مررألت صرراحبة الرربالغ اسررومار ذكرررت طيهررا أ ررا ال تع ررم مكررا وجررود أداا ررا .وأثارراء إج رراءات
رسررالة وجهوهررا ل س ر طات احمل يررة
ال جرروء ،قال ر إ ررا ال تعرررف مررا حرردث لابوجهررا وأداا ررا .وقال ر
 10أي ول/سبومرب  2015أ زوجها وأطراد أسرهتا حالة طرار وأ ا ال تعرف مكا وجودهم .وقال
أيل راي إنرره ال أق ررابء ررا سرروى ابررن عررم يعرريو مقديشررو؛ ولررديها أربعررة أشررقاء وأ ر صررغرى طقرردت
االتصررال ررا عارردما هرب روا مررن احلرررب ب ر عررام  1999و2000؛ وإ عمررة ررا كبررري السررن ال ت رابال
تعيو ماساغاوي؛ وإ ا ابن عم يعيو كارا حين كا يعيو والدها ح وطاته.
 2-6و ضرروء مررا تقرردم ،تنكررد الدولررة الطرررف مررن جديررد أ أق روال صرراحبة الرربالغ تاطرروي ع ررى عررد
تااقل ررات وع ررى مالبس ررات ال تص رردا وأ ررا ق رردم رواي ررة غامل ررة ال تااص رريل طيه ررا عم ررا ح رردث ررا هر ر
وألسرهتا الصومال .وتالحظ الدولة الطررف أ صراحبة الربالغ مل تقردم أي مع ومرات عمرا حردث لابوجهرا
وأداا ا ،م أ م يوواص و معها ع ى ما يبدو ،وذلن دف االلوحاا ا السويد اية املطاف.
 3-6وتكرررر الدولررة الطرررف القررول إ مقديشررو ترروطر مارراي بررديالي دا ررل الب ررد يعورررب مااسررباي ومعقرروالي
ابلاسبة لصاحبة البالغ ،إذ ارتئ أ ا تومو بشبكات دعم مااسبة تومثل الدعم القب  .وتارتض أ
صرراحبة الرربالغ بوسررعها احلصررول ع ررى الرردعم مررن زوجهررا وأداا ررا الرردين يوواص ر و معهررا ع ررى يبرردو.
ولرردلن ،طررا السررويد لررن اررل اباللورابام الواقر ع يهررا وجر املرراد  7مررن العهررد إذا مررا أعررادت صرراحبة
البالغ إىل مقديشيو.

املسائل ناإلخختاءات املعختنضة على اللجنة

الالر املقبولية
 1-7قبررل الالررر أي ادعرراء يرررد بررالغ مررا ،جير ع ررى ال جاررة ،وطقراي ملررا تقولرريه املرراد  97مررن
نلامها الدا  ،أ تقرر ما إذا كا البالغ مقبوالي أم ال وج الربوتوكول اال وياري.
 2-7وقد أتكدت ال جاة ،وطقاي ملا تقوليه املاد ()2(5أ) من الربوتوكول اال وياري ،من أ املسألة
ذاهتا ليس قيد البحن إدار أي إجراء آ ر من إجراءات الوحقيق الدو أو الوسوية الدولية.
 3-7وحترريط ال جاررة ع م راي ابدعرراء صرراحبة الرربالغ اسرروااادها قي ر سرربل االنوصرراف احمل يررة الاعالررة
املواحة أمامها .ونلراي إىل عدم ورود أي اعرتاض مرن الدولرة الطررف هردا اخلصروع ،تررى ال جارة أ
مقوليات املاد ()2(5ب) من الربوتوكول اال وياري قد اسووطي .
 4-7وحتيط ال جاة ع ماي ابدعاء صاحبة البالغ أ ا سووعرض ل وعدي أو ملعام رة أو عقوبرة قاسرية أو
ال إنسانية أو مهياة ع ى أيدي أعلاء حركة الشباب إذا عادت إىل الصومال بسب عمل زوجها السابق
مالمررة إنسررانية .وهر ترردع أ حركررة الشررباب هررددهتا وا وطاوهررا واحوجابهتررا ةررا دطر ررا إىل مغررادر
الصررومال .وحترريط ال جاررة ع مراي أيلراي ابدعائهررا أ ررا ال مت ررن شرربكة أقررارب مررن الرردكور الصررومال ،وهررو
ما قد يابيد من احومال تعرضها ملعام ة توااع م املاد  7من العهد حال عادت إىل ب دها األص .
 5-7وتالحظ ال جاة أ وكالرة ا جرر السرويدية اعورربت روايرة صراحبة الربالغ لألحرداث الره يرابعم
الصومال رواية غاملة وتاوقر إىل الوااصيل وموااقلة .وأشارت وكالة ا جر  ،ع ى وجره
أ ا وقع
اخلصوع ،إىل أ صاحبة البالغ مل تومكن من سررد مالبسرات احوجازهرا وهرو را مرن حركرة الشرباب.
ولرردلن مل تصرردا الوكال ررة قصررة تعرض ررها لال وطرراف ع ررى أيرردي عااص ررر حركررة الش ررباب بسررب عم ررل
زوجهررا املالمررة اإلنس ررانية .وتالحررظ ال جاررة أ الاو ررائت الرره توص ر إليه ررا الوكالررة بشررأ املص ررداقية
كان س بية ،وم ذلن ،واص تقييم ما إذا كا إجياد مار بديل دا ل الب د مااسباي ومعقوالي ابلاسبة
GE.20-07995
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لصرراحبة الرربالغ .و هرردا الصرردد ،تالحررظ ال جاررة أ الوكالررة درسر اللررروف األمايررة مكرران مررن
األماكن اله اعوادت صاحبة البالغ اإلقامة طيها ،ومها مقديشو وماسراغوي ،وحرددت مقديشرو كمارر
بررديل دا ررل الب ررد .وأ رردت الوكالررة االعوبررار أيلراي أ القبائررل الرره ياومر إليهررا والررداها وزوجهررا ررا
وجررود مقديشررو .وأشررارت الوكالررة إىل أ صرراحبة الرربالغ ررا عررم مقديشررو ،كررا يرردعمها كث رريا،
بطرررا ماهررا دط ر تكررالين عالجهررا الطرريب وبي ر ماررابل والرردهتا لومويررل تكررالين روجهررا مررن الصررومال،
واسواوج بدلن ،أ ا مل تثب ادعاءاهتا بشأ عدم وجرود شربكة أقرارب را مرن الردكور الصرومال.
وعررالو ع ررى ذلررن ،تالحررظ ال جاررة أ صرراحبة الرربالغ مل ترردكر أي مع ومررات جديررد بشررأ عمهررا
املالحلات اإلضاطية اله قدموها ا .وابإلضاطة إىل ذلن ،حتيط ال جاة ع ماي ابدعاء الدولة الطرف أ
صراحبة الرربالغ مل تردع ،سررياا إجرراءات ال جروء احمل يررة ،أ ابرن عمهررا كررا علرواي حركررة الشررباب
ود إىل والده أ يكشن عن مكا وجودها ،وأ هدا الوض سيماعها من العرود إىل كارن عمهرا
مقديشررو .وحتر يط ال جاررة ع م راي أيل راي ابدع رراء الدولررة الطرررف أ صرراحبة الرربالغ مل تقرردم أي تاس ررري
لألسباب اله ماعوها من اإلدالء دا االدعاء األساس أثااء اإلجراءات احمل ية ،ةا يقوض مصداقيوها.
و هدا الصدد ،تالحظ ال جاة أ صاحبة البالغ مل تثب ادعاءها عمها ر ا يكو قرد رحر ل عرن
احليا  .و ضوء ما تقدم ،ترى ال جاة أ املع ومات املواحة تب أ س طات الدولة الطرف قرد أجررت
تقييماي شامالي لط ال جوء الدي قدموه صاحبة البالغ .واملع ومات املعروضة ع ى ال جاة ال تسم ا
تسررواوت وجررود طررر جسرريم ع ررى صرراحبة الرربالغ مررن الوعرررض النوهرراك حقوقهررا املكاولررة وج ر
املاد  7من العهد حالة إعادهتا.
 6-7وت رررى ال جا ررة أ ص رراحبة ال رربالغ ال تواط ررق ع ررى االس ررواواجات الوقائعي ررة ال رره ص ر إليه ررا
س طات الدولة الطرف ،غري أ املع ومات املواحة ال تدل ع ى أ ت ن االسواواجات مااطية ل معقول
بشر رركل واضر ر ( .)8وتر رررى أيلر راي أ صر رراحبة الر رربالغ مل تسر ررواد إىل أسر ر كاطير ررة ادعائهر ررا تقير رريم
الس طات السويدية لط ال جوء الدي قدموه كا تعساياي ع رى رو واضر أو يصرل حرد اخلطرأ البر،ا
أو إساء تطبيق أحكام العدالة(.)9
 7-7وتررد اك،ر ال جاررة االلو رابام بعرردم إبعرراد أي ش ررخص ،إذا كررا ذلررن اإلبع رراد فررالن الوابام ررات

الدولة الطرف قولى العهد ،ياطبق وق َ اإلبعاد ،و وق تقييم هده املسألة ،حراالت الرتحيرل
الوشين ،جي أ يكو هو وق الالر القلية( .)10وباراء ع رى ذلرن ،جير ع رى ال جارة أيلراي أ
أت ررد االعوبررار ،عاررد تقيرريم الوقررائ املعروضررة ع يهررا مررن األدرراف ل الر ر طيهررا سررياا إجرراء تقرردمي
البالغررات وجر الربوتوكررول اال ويرراري ،مررا يسرروجد مررن تطررورات قررد يكررو ررا أتثررري املخررادر الرره
ميكرن أ يواجههرا صراح الربالغ املعررض ل.بعراد .و هرده القلرية ،تشرري املع ومرات املواحرة ل عمروم
إىل انوشار انوهاكرات حقروا اإلنسرا الصرومال( .)11غرري أ ال جارة ال يسرعها أ تقري،ام ،اسروااداي إىل
املع ومات الوارد م ن القلية ،مدى إمكانية أتثرري احلالرة السرائد حاليراي الب رد األصر لصراحبة
الرربالغ اخلطررر الشخصر الرردي ورردا ررا .و هرردا السررياا ،تاررد اك،ر ال جاررة الدولررة الطرررف تلررل
مسرنولة عرن إجر راء تقيرريم موواصرل ل خطرر الرردي ميكرن أ يواجهره أي شررخص حالرة العرود إىل ب ررد
آ ر قبل أ توخد الدولة أي إجراء ائ بشأ إبعاده أو ترحي ه.
__________

قلية ر .د .وآ رو ضد الداارك ( ،)CCPR/C/115/D/2351/2014الاقر .7-7
()8
( )9ع ى سبيل املثال ،قلية أ .ضد الداارك ( ،)CCPR/C/116/D/2357/2014الاقر .4-7
( )10ع ى سبيل املثال ،قلية س .ز .ضد الداارك ( ،)CCPR/C/120/D/2625/2015الاقر .9-7
( )11ع ى سبيل املثال.A/HRC/42/62 ،
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 8-7ومن دو اإل الل ابسومرار مسرنولية الدولرة الطررف عرن مراعرا احلالرة الراهارة الب رد الردي
س ررو َبعد إلي رره ص رراحبة ال رربالغ ،ت رررى ال جا ررة ،اس رروااداي إىل املع وم ررات املواح ررة ع ررن ظروطه ررا الشخص ررية ،أ
االدعاءات اله أدل ا وج املاد  7من العهد مل تدعم ابألدلة الكاطيرة ولردلن ،تعوررب غرري مقبولرة
وج املاد  2من الربوتوكول اال وياري.
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وبااءي ع يه ،تقرر ال جاة ما ي :
(أ)

عدم قبول البالغ وج املاد  2من الربوتوكول اال وياري؛

(ب)

إبالغ الدولة الطرف وصاحبة البالغ دا القرار.
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