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املقدم من:

ن .ل( .متثلها احملامية لينيا ميتسيان)

املدعى أهنا ضحية:

صاحبة البالغ

الدولة الطرف:

السويد

اتريخ تقدمي البالغ:

 10أاير/مايو ( 2019الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

الق ر ررار املتور ررمل دوج ر ر املر ررا ت  64و 70مر ررن النار ررام الر رردا ل
للجن ر ر ررة واحملر ر ر ال إىل الدول ر ر ررة الط ر ر رررف  21أاير/م ر ر ررايو 2019
(مل يصدر شكل وثيقة)

اتريخ اعتما اآلراء:

 28آب/أغسطس

املوضوع:

الرتحيل إىل العراق

املسائل اإلجرائية:

ع ر ررع اا ع ر رراءا األ ل ر ررةق واملقبولي ر ررة م ر ررن حي ر ر اا تص ر ررا
املوضوع

املسائل املوضوعية:

احلررق احليرراعق وعرردم التعررر للمعاملررة القاسررية أو الالإيس ررايية أو
املهين ر ر ررةق والتميي ر ر ررو عل ر ر ررى أس ر ر ررا الن ر ر رروع ااجتم ر ر رراع ق وااع ر ر ررتاف
األشر رروا اوع اإلعالر ررة علر ررى لر رردم املسر رراواع مر ر اآل ر ررين أمر ررام
القايون

موا ااتفالية:

 6و 10و 12و15

2020

موا الربوتوكول اا تيارع 1 :و(2ه)

اعتمدهتا اللجنة ورهتا الثالثة والعشرين ( 17آب/أغسطس  4 -أيلول/سبتمرب).
شرراريف راسررة الرربالغ أعلرراء اللجنررة التاليررة أ ررا ع :ريسررناواأ أواتم ر و ايالم ر أومررارو اشررارو ومويتيرران
بويتان وإيشيكاوا جون وجوان روسكو و ميرتع ريربوف وأمحد السيف وعما الدين شرراكر ومرراركو
شرريف ومررارا كريسررتينا غررابريل وأماليررا إيفررا غرراميو ريررو وج ترررو أواوريروا ايفروام وسررامويل وغرروان كررابو
واسلو غابور لواازع وروبر جورج مارتن وكيع م يون.
ير مراق مله اآلراء رأع ار ع (خمالف) لعلو اللجنة اسلو غابور لواازع.
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ع ررام  .1961ورال ررل الدول ررة
 1-1ص رراحبة ال رربالغ ر ن .ل .و ر موا ن ررة عرالي ررة ولر رد
الطرف ل اللجوء الرملع لدمتر  .وتردع أن ترحيلهرا إىل العرراق سيشركل ايتهاكرا مرن جاير الدولرة
الطرف حلقولها املكفولة دوج املوا  6و 10و 12و 15من ااتفالية .ولد ل الربوتوكول اا تيارع
حيو النفاا النسبة للدولة الطرف  14كايون الثاين/يناير  .2009ومتثل صاحبة البالغ حمامية.
 2-1و  21أاير/م ررايو  2019أص رردر املق رررر اع ررا املع ررد البالغ ررا اادي رردع والت ررداب امل لت ررة
النيابة عن اللجنة لبا اختاا تداب م لتة دوج املا ع  4من الربوتوكول اا تيارع لالتفالية ل
اي إىل الدولة الطرف عدم ترحيل صاح بة البالغ إىل العراق ريثما تنار اللجنة البالغ.

ألف -مودز املعلومات واحلجج الا قامها الطرفان
الوقائع لهتا عرضدها صاحبة البالغ
 1-2تشر صرراحبة الرربالغ إىل أن الفحررو الطبيررة شوصررل إصررابتها ااكتئرراب املقرررتن أعررا
المل ان .وأ لل املستشفى مرت دوج لايون الرعاية النفسية اإللوامية السويدع( )1بسب اهللوسرة
واألاكار اايتحارية .وتدع أن حياهتا وصحتها لرد تتعرضران عطرر كبر حالرة ترحيلهرا إىل العرراق
إا لر ررن تر ررتمكن مر ررن احلصر ررول نر ررايف علر ررى الرعاير ررة الطبير ررة اللر رررورية .وتشر ر كر ررملل إىل أن الفحر ررو
شوصل إصابتها بداء السكرع وارتفاع ضغط الدم.
ل ر اللج رروء
 2-2ووص ررلل ص رراحبة ال رربالغ إىل الس ررويد  13آاار/م ررار  .2013وأش ررار
الملع لدمت إىل أهنا حتتاج إىل احلمايرة الدوليرة إا كايرل مرتبطرة العرراق برجرل رار أ لهرا عاللتهرا
ب وتلقل بسببها هتديدا القتل من ألارهبا .ورالرل وكالرة اهلجررع لر اللجروء الرملع لدمتر إليهرا
 14ش رربا /ارباير  2017حي ر لص ررل إىل أن روايته ررا عدمي ررة املص رردالية .ورال ررل حمكم ررة لل ررااي
اهلجرع عنها  28ييسان/أبريل  .2017و  29حويران/يويي  2017رالل حمكمة اسرتئناف للرااي
اهلجرع ل اإلان ااستئناف الملع لدمت إليها(.)2
 3-2وبعر دما أصرربأ أمررر ترحيررل صرراحبة الرربالغ هنائيررا لرردمل إىل وكالررة اهلجرررع لبررا لولررف تنفيررمله.
واك ررر أن حالته ررا الص ررحية ل ررد ت ررد ور حي ر شوصر ل الفح ررو إص ررابتها بر داء الس رركرع وارتف رراع
ضررغط ال رردم .وا ع ررل أيلررا أهن ررا تع رراين م ررن اضررطراب الن رروم والقل ررق وب رردأ تفكررر أن امل ررو ررو احل ررل
الوحيد .ورالل وكالة اهلجرع لبها  15كايون الثاين/يناير  .2018اقد لصل الوكالة إىل أن صراحبة
الرربالغ مل تثبررل األ لررة أهنررا تعرراين مررن مررر عقلر أو برردين شررديد يشرركل طررا علررى حياهتررا .و عنررل
صاحبة البالغ ملا القرار أمام حمكمرة للرااي اهلجررع الرر رالرل عنهرا  12شربا  /اربايرر .2018
ولرر حمكمة استئناف للااي اهلجرع  16آاار/مار  2018عدم منحها اإلان ااستئناف.
 4-2و  25ييسران/أبريل  2018لرردمل صراحبة الرربالغ إىل وكالررة اهلجررع لبررا آ رر لولررف تنفيررمل
ترد ورا .ولر دمل شرها ع بيرة م ر رة 29
لبهرا أن صرحتها العقليرة از ا
أمر ترحيلهرا .واكرر
األم ررا النفسررية مفا ررا أهنررا كايررل ختلر للعررالج مررن
كررايون الثاين/ينرراير  2018مررن أ صر ائ
مشاكل اكتئاب وللق حا ع واضطراا النوم وكر وابيس و رواجس وميرول ايتحاريرة وبروا ر الفترور.

__________
()1

()2

2

تش صاحبة البالغ إىل أي جيوز إ ال شرروا املستشررفى دوجر لررايون الرعايررة النفسررية اإللواميررة إاا رأ بير
يفسرراين متمررر أن ال ر الشرروا )1( :يعرراين مررن اضررطراب عقلر ط ر ق و( )2لدير حاجررة ماسررة إىل الرعايررة
النفسيةق و( )3يعار الرعاية النفسية املعروضة أو ليس دقدوره إبداء املوااقة على تلق الرعاية النفسية .
تش ر صرراحبة الرربالغ إىل أن اا عرراءا الررر أاثرهتررا لبهررا األوو للجرروء ليسررل موضرروع شرركوا ا املعروضررة
على اللجنة.
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وأشر التقريررر إىل أن سررب تررد ور صررحتها العقليررة حبرردع ر و مررا تلقتر مررن وكالررة اهلجرررع مررن لررارا
لبا اللجوء الر لدمتها إليها .واكر صراحبة الربالغ أهنرا متكنرل البدايرة عنردما وصرلل
را
إىل السررويد مررن احترواء آاثر التجررارب امل ملررة الررر عاشررتها العرراق ألهنررا شررعر اارتيررا لوجو ررا
بيئة أكثر أمنا .وتعلمل اللغة السويدية بسرعة وكايل تتطلر إىل العمرل كمدرسرة .غر أن مرضرها العقلر
سر رراء واشر ررتد بعر ررد صر رردور لر ررار ترحيلهر ررا .وتشر ر إىل أن حالتهر ررا واقر ررا لشر ررها ع بير ررة م ر ر ررة  31كر ررايون
الثاين/يناير  2018از ا تد ورا ولرد ترتتر علرى ترحيلهرا إىل العرراق ملراعفا طر ع هترد حياهترا.
و شها ع بية أ ر م ر ة  4ييسان/أبريل  2018أش إىل أن صاحبة البالغ تعاين مرن اكتئراب حرا
مقرررتن أع ررا الررمل ان أ لررل بسرربب املستشررفى لتلقر الرعايررة النفسررية دوجر لررايون الرعايررة النفسررية
اإللوامية  2آاار/مار  2018لالشتباه إصابتها اكتئاب شديد مقرتن خبطر اايتحار.
 5-2و  16تشرين األول/أكتوبر  2018رالل وكالة اهلجررع الطلر الثراين الرملع لدمتر صراحبة
ال رربالغ لول ررف تنفي ررمل أم ررر ترحيله ررا .وأش ررار إىل أن م ررنأ ش رروا ال ر ر ص ررة اإللام ررة ألس ررباب بي ررة
يقتلر أن تكررون حالتر شررديدع وموثقررة القرردر الكررا  .و احلرراا الررر يشررار ايهررا إىل وجر و طررر
اايتحرار يتعر إجرراء تقيريع لتحديررد مرا إاا كرران رملا ااسررتنتاج يعرو إىل أاعررال التردم الررملاأ أم إىل
مر عقل حا أظهره تقييع يب حلالة الشوا املعد النفسية .وأشار الوكالة إىل أن طورع أاعال
التدم الملاأ أو اإلاا ا الرر يردو هبرا شروا رملا الصرد لرد تفلر إىل منحر ر صرة اإللامرة.
وأشار املقابل إىل أي ميكرن بعر احلراا اعتبرار أاعرال أو إارا ا مرن رملا القبيرل تعبر ا عرن
يبة األمل أو اليأ بعد صردور لررار الرتحيرل ولريس لريال علرى مرر عقلر حرا  .و لصرل الوكالرة
ررمله احلرراا إعطرراء يفررس القيمررة هلررمله األاعررال أو اإلاررا ا لررد تقيرريع ل ر
إىل أير ا ميكررن
ر صة اإللامة .وأشار الوكالة كملل إىل أن صاحبة البالغ مل حتتج إبصابتها در عقل لد تقييع
للرريتها ررالل إجرراءا اللجرروء األوليررة بررل اقررط بعررد أن أصرربأ أمررر ترحيلهررا هنائيررا .وأشررار الوكالررة
أيلررا إىل أن صرراحبة الرربالغ يفس رها ربطررل مرضررها العقل ر خبواهررا مررن إعا هتررا إىل الع رراق .و لص ررل
الوكالر ررة إىل أن صر رراحبة الر رربالغ مل تر ررتمكن مر ررن إثبر ررا أن حالتهر ررا الصر ررحية مر ررل عر ررن مر ررر عقلر ر
ح ررا لر يس اا رراب م ل ررل .ومل تش ررك الوكال ررة أن ص رراحبة ال رربالغ مص ررابة د ررر عقل ر ولكنه ررا
لصررل إىل أن الواثئررق الطبيررة الررر لرردمتها ا ترردعع ااررتا أن مرضررها مررن اعطررورع دررا يكفر ملنحهررا
ر صة اإللامة.
 6-2واستأيفل صاحبة البالغ القرار أمام حمكمرة للرااي اهلجررع .وأشرار إىل الشرها ت الطبيتر
اإلضر رراايت املر ر ر ت  31تشر ررين األول/أكتر رروبر و 11تشر ررين الثر رراين/يوامرب  2018اللتر ر تشر ر ان إىل
السرويد
أهنا مصابة بداء ا لسكرع وارتفاع ضغط الدم .وأجر أول اتصال بدوائر الط النفس
عر ررام  2017وبر رردأ التشر ررويا النفسر ر إلصر ررابتها ااكتئر رراب كر ررايون الثاين/ينر رراير  .2018وتبر ر أن
صرراحبة الرربالغ مصررابة اكتئرراب حررا ولامررل دحرراوا ايتحررار طر ع أ لررل بسررببها املستشررفى.
وتلقل العالج املستشرفى مردع شرهرين تقريبرا .وأثنراء وجو را املستشرفى لامرل دحاولرة ايتحرار
أ ر  .وأشار الشها اتن الطبيتان كملل إىل أن صاحبة البالغ ظهر عليها آاثر ط ع لالكتئراب
الشررديد حير كايررل تعرراين مررن اهللوسررة البصررية والسررمعية واللمسررية وأصرربحل علررى وشر اإلصررابة
الررمل ان .وبعررد مغا رهتررا املستشررفى كايررل تتنرراول  13عقررارا خمتلفررا  5منهررا مر ثرا عقليررة .وأشررار
الشررها ع الطبيررة امل ر ررة  11تشررين الثرراين/يوامرب  2018كررملل إىل أن حالررة صرراحبة الرربالغ لررد تشرركل
طر ررا مباشر ررا علر ررى حياهتر ررا إ ن مل تتلر ررق ر ررملا العر ررالج .وأشر ررار شر ررها ع بير ررة أ ر ررر م ر ر ر ة  4كر ررايون
األول /يسرمرب  2018إىل أن صراحبة الربالغ أ لرل املستشرفى لتلقر الرعايرة النفسرية بسرب إصرابتها
ااكتئاب املقرتن أعرا المل ان .وب تشويا حالتها أهنا تعاين من اهللوسرة السرمعية منرمل أن كران
عمر ا  25سنةق ولكنها مل تتلق الرعاية الطبية املناسبة العراق .وأظهر التقييع الطيب أهنا كايل مرت ع
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ج رردا خبص ررو تلقر ر الع ررالج وأ ل ررل الت رراو املستش ررفى دوج ر ل ررايون الرعاي ررة النفس ررية اإللوامي ررة.
ووصررف حالتهررا أهنررا تشرركل طررا علررى حياهتررا وأشررار إىل أن العررالج الررملع تتلقرراه ضرررورع إلبقائهررا
علر ررى لير ررد احلير رراع النار ررر إىل احتمر ررال اايتكر ررا الر ررملع تبر ر أير ر طر ر إن مل تتلر ررق الرعاير ررة املناسر رربة.
وحاجل صاحبة البالغ الطعن الملع لدمت إىل حمكمة للااي اهلجرع أن حالتها تشكل طرا على
العراق.
حياهتا وأهنا لن تتمكن من تلق العالج املناس
 7-2ورالر ررل حمكمر ررة للر ررااي اهلجر رررع عر ررن صر رراحبة الر رربالغ  21كر ررايون األول /يسر ررمرب .2018
أن ص رراحبة الر رربالغ مص ررابة د ررر بر رردين وعقل ر ولكنه ررا احار ررل أن حالته ررا بر رردأ
ومل تش ررك
لبهر ررا.
تتر ررد ور علر ررى مر ررا يبر رردو بسر ررب األزمر ررة الر ررر أعقبر ررل ر اعلهر ررا إزاء لر ررار وكالر ررة اهلجر رررع رار ر
واسررتنتجل أن املوااقررة علررى إعررا ع تقيرريع لررار بشررأن لر اللجرروء بنرراء علررى الاررروف الصررحية ملقدمر
يقتلر تقرردمي أ لررة معقولررة علررى أن حالتر شررديدع و ائمررة .و لصررل إىل أن الواثئررق املقدمررة للررية
صاحبة البالغ ا تدعع اارتا أن حالتها العقلية ائمة .وتدع صاحبة البالغ أن احملكمرة مل تقريع مرا
العراق .وايما يتعلق اإلصابة بداء السكرع لصل
إاا كان إبمكاهنا تلق العالج الطيب املناس
احملكمررة إىل أن صرراحبة الرربالغ مل تثبررل أهنررا لررن تررتمكن مررن تلق ر الرعايررة الالزمررة لعالج ر الع رراق.
وأيد حمكمة استئناف للااي اهلجرع ملا القرار  21كايون الثاين/يناير .2019

الشكوى
 1-3ت رردع ص رراحبة ال رربالغ أن الدول ررة الط رررف س ررتنته برتحيله ررا إىل الع رراق حقولهر ا املكفول ررة
دوج املا ت  10و 15من ااتفالية ألن ترحيلها سيقوع إىل حد كب طر ايتحار ا وغ ال من
األ طار الر هتد حياهتا وصحتها .وتدع أن الشوا د الطبية الر لدمتها إىل السرلطا احملليرة تثبرل
العرراق ضررعيف
أهنررا مصررابة دررر عقلر ويررل األمررد وترردع أن احتمررال تلقيهررا العررالج املناسر
للغاي ررة( . )3وت رردع ك ررملل أن مرض ررها العقل ر يش رركل إعال ررة عقلي ررة ويل ررة األم ررد وأن ص ررحتها العقلي ررة
تر ررد ور ر ررالل ار رررتع إلامتهر ررا الدولر ررة الطر رررف .وأشر ررار إىل أن الشر روا د الطبير ررة الر ررر لر رردمتها إىل
سلطا الدولة الطرف تفيد أن حالتها تشكل طرا على حياهتا .وتش كملل إىل أهنا مصرابة أيلرا
بداء السكرع وارتفاع ضغط الدم مما يويد حدع اعطر الملع يهد حياهتا وصحتها.
 2-3وت رردا ص رراحبة ال رربالغ ك ررملل أير ر ميك ررن التس ررا ل عم ررا إاا حاي ررل ااعر ررتاف عل ررى لر رردم
املساواع م اآل رين أمام القايون على حنو يتوااق م حقولها املكفولة دوجر املرا ع  12مرن ااتفاليرة
النار إىل أن اإلجراءا املباشرع أمام سلطا الدولة الطرف ركو على األسباب الكامنة وراء حالتها
عو ما لد يرتتر علرى إعالتهرا مرن طرر حقيقر يتمثرل التعرر ملعاملرة مناايرة لالتفاليرة .وتردا
أيلا أي ينبغ ااعرتاف دوج املا ع  6من ااتفالية بلعفها اعرا كرامرأع اا إعالرة النارر إىل
أي ليسل لديها أع شبكة أسرية العراق.

مالحظات الاولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-4لردمل الدولرة الطررف  14شربا /ارباير  2020مالحااهتررا بشرأن مقبوليرة الربالغ وأسسر
املوضوعية .وتفيد أي ينبغ إعالن عدم مقبولية البالغ دوج املا ع (2ه) من الربوتوكول اا تيارع
إا من الواضأ أي يسرتند إىل أسرس وا يرة حير مل تثبرل صراحبت األ لرة أهنرا تعراين مرن إعالرة عقليرة
__________
()3
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العرراق

حتيررل صرراحبة الرربالغ إىل مررا يلر  :تقريررر مركررو التعلرريع مررن أجررل السررالم
 5 crisisأاير/مررايو 2017ق وتقريررر منامررة أ برراء بررال حرردو Healing Iraqis: the challenges of providing
 29 mental health care in Iraqييسان/أبريل .2013
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ويلة األمد ا تتواار الرعايرة املناسربة هلرا العرراق .وتفيرد أيلرا أير ينبغر اعتبرار جروء الربالغ املتعلرق
ا عرراءا صرراحبت املدرجررة إ ررار املررا ت  6و 12مررن ااتفاليررة غر مقبررول مررن حير اا تصررا
املوضوع واا تصا احملل دوج املا ع  1مرن الربوتوكرول اا تيرارع .وتفيرد الدولرة الطررف كرملل
أير ينبغر للجنررة أن تناررر ايمررا إاا كايررل ا عرراءا صرراحبة الرربالغ املدرجررة إ ررار املررا ت  10و15
من ااتفالية غ مقبولرة مرن حير اا تصرا املوضروع دوجر املرا ع  1مرن الربوتوكرول اا تيرارع.
وتدا الدولة الطرف حال استنتاج اللجنة أن البالغ مقبول أي ا يستند إىل أسس موضوعية.
 2-4وتش ر الدولررة الطرررف إىل أن وكالررة اهلجرررع أجررر عنرردما لبررل صرراحبة الرربالغ البدايررة
اللجوء السويد حبثا عن بصماهتا لاعردع بيراان يارام املعلومرا املتعلقرة التأشر ا أظهرر أهنرا
منحرل ششر ع اريسرية لبررل وهلر ا السرويد .و  13آاار/مررار  2013أبلغررل الوكالرة صرراحبة الرربالغ
أهنا ستطل إىل السلطا الفريسية توو مس ولية النارر لبهرا اللجروء واقرا للروائأ بلرن .والتراو
ل اللجوء الملع
لرر الوكالة  5حويران/يويي  2013بعد لبول السلطا الفريسية لبها را
لدمت ر صرراحبة الرربالغ وإعا هتر ا إىل اريسررا واقررا لل روائأ بلررن .غ ر أن املهلررة الومنيررة احملررد ع لتنفيررمل أمررر
الرتحيررل ايقلررل  7تشررين الثرراين/يوامرب  2014مررن ون ترحيررل صرراحبة الشرركو إىل اريسررا .وبعررد
ايقل ر رراء ص ر ررالحية أم ر ررر الرتحي ر ررل لب ر ررل ص ر رراحبة ال ر رربالغ اللج ر رروء الدول ر ررة الط ر رررف  27ش ر رربا /
ارباير  .2015ورا ملا الطل دوج لرار هنائ م رخ  29حويران/يويي .2017
 3-4وبعدما أصبأ أمر ترحيرل صراحبة الربالغ هنائيرا لردمل ثالثرة لبرا لر صرة اإللامرة بملريعرة
وجر ررو عوائر ررق أمر ررام تنفير ررمل أمر ررر الرتحير ررل .ورالر ررل وكالر ررة اهلجر رررع الطلر ر األول  15تشر ررين األول/
أكتوبر  2018حي لصل رغع عدم تشكيكها وصف صاحبة البالغ حلالتها الصحية إىل أهنا
مل تثبل أهنا تعاين من مر عقل أو بدين شديد يهد حياهترا .وأيرد حمكمرة للرااي اهلجررع وحمكمرة
اسررتئناف للررااي اهلجرررع ررملا القررار  12شرربا /ارباير و 16آاار/مررار  2018علررى الترواو .ولرردمل
ص رراحبة ال رربالغ بع ررد ال ر لب ررا آ ررر لول ررف تنفير مل أم ررر ترحيله ررا رال ررت وكال ررة اهلج رررع  16تش رررين
األول/أكت رروبر  . 2018وأش ررار الوكال ررة إىل أن ص رراحبة ال رربالغ مل يس رربق أن احتج ررل اع ررتالل ص ررحتها
العقلية لبل أن يصبأ أمر ترحيلها هنائيا .وأشار كملل إىل أن صاحبة البالغ يفسها ربطل حالتها
الصررحية خبواه ررا م ررن إعا هت ررا إىل الع ررراق .و لص ررل الوكال ررة إىل أن ص رراحبة ال رربالغ مل تثب ررل أن اع ررتالل
صحتها ع عن مر عقل شديد ليس اا اب م لل .وعندما عنل صاحبة البالغ القرار أمام
حمكمة للااي اهلجرع لدمل ثالث شوا د بية جديردع لردعع روايتهرا بشرأن اعرتالل حالتهرا الصرحية
وا ع ررل أن الع ررالج الط رريب ال ررملع تتلق رراه الدول ررة الط رررف حي رروع النس رربة هل ررا وأهنر ا ل ررن تتلق ررى الرعاي ررة
الص ررحية املناس رربة الع رراق .وتفي ررد ررمله الش روا د الطبي ررة أن حال ررة ص ررحتها العقلي ررة تفالم ررل بس ررب
أعررا الررمل ان وتوايررد األاكررار اايتحاريررة وحمرراوا اايتحررار .وتشر إىل أهنررا معرضررة حررال عرردم
تلقر الرعايرة الصر حية املناسربة عطرر ترد ور حالتهرا الصرحية علرى حنرو لرد يشركل طررا علرى حياهتررا.
وتعترب حالتهرا أيلرا طررا علرى حياهترا بسرب وجرو احتمرال لروع أن ترقردم علرى اايتحرار .ورالرل
حمكمة للااي اهلجرع عن صاحبة البالغ  21كرايون األول /يسرمرب  2018و لصرل إىل أن األ لرة
الطبية املقدمة ا تدعع القدر الكا اارتا أن حالة صحتها العقلية اا اب ائع ومل جترد التر او
أع سررب ملواصررلة تقيرريع إمكاييررة تلقيهررا الرعايررة النفسررية العرراق .وايمررا يتعلررق بروايررة صرراحبة الرربالغ
بشأن حالة صحتها البديية لصل احملكمة إىل أي مل تعر عليها أع مالبسا تفلر إىل ااررتا
أهنا لن تتمكن مرن تلقر الرعايرة املناسربة العرراق .وأيرد حمكمرة اسرتئناف للرااي اهلجررع رملا القررار
 21كايون الثاين/يناير .2019
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 4-4ولدمل صاحبة البالغ احقا لبا اثلثا لر صة اإللامة بردعو وجرو عوائرق أمرام تنفيرمل أمرر
 7آب/أغسر ر طس 2019
ترحيلهر ررا بسر ررب اعر ررتالل صر ررحتها .ورالر ررل وكالر ررة اهلجر رررع ر ررملا الطلر ر
وأشار إىل أن الشوا د الطبية املقدمة تب أن صراحبة الربالغ مريلرة عقليرا وحتتراج إىل العرالج الطريب
واستشارع مهد جمال الط النفس  .غ أهنا لصل إىل أي ا يستنتج من الشوا د الطبية املقدمة
أي ر يسررتحيل عمليررا أن تسرراار صرراحبة الرربالغ وتعررو الترراو إىل بلررد ا األصررل  .واحاررل كررملل أن
احلالة الصحية لصاحبة البالغ حتسنل واقا للشوا د الطبية بفلل األ وية والرعاية النفسرية املسرتمرع
الر تلقتها وأن صاحبة الربالغ مل تقردم التراو أ لرة معقولرة علرى أن حالتهرا الصرحية ان رة عرن مرر
عقل حرا ميكرن اعتبراره ائمرا .ورأ أن اعرتالل صرحتها ومرا يراو را مرن أاكرار ايتحاريرة يرتبطر ان
املق ررام األول بش ررعور ا خبيب ررة األم ررل إزاء إج رراءا اللج رروء وبغم ررو وض ررعها و واه ررا م ررن الرتحي ررل وا
يستنتج من املوا املقدمة أهنا ستحتاج إىل رعاية بية لن تتا هلا العراق.
 5-4وتقدم الدولة الطرف أيلا معلوما عر ن التشرريعا احملليرة اا الصرلة وتشر إىل أير جيروز
مررنأ شرروا ر صررة اإللام ررة دوج ر املررا ع  6م ررن الفصررل  5مررن لررايون األجاي ر عنرردما ياهررر تقي رريع
شامل حلالت أن ظروا م ملة لدرجة تربر السما ل البقاء الدولة الطرف .ولد إجراء ملا التقييع
ينبغ إيالء ا تمام ا حلالة الشوا الصحية ومد شللمر مر احليراع الدولرة الطررف واحلالرة
السائدع بلده األصل  .وأحد األسس الر يستند إليها مله الاروف ملنأ الشوا املعرد ر صرة
اإللامررة ررو معاانت ر مررن مررر برردين أو عقل ر يشرركل ط ررا علررى حيات ر أو مررن إعالررة ط ر ع للغايررة.
وتشر الدولررة الطرررف إىل أن مررنأ شرروا ر صررة اإللامررة علررى أسررا اعررتالل صر حت العقليررة يقتلر
إجرراء احررا رريب يثبررل أن تررد ور صررحت العقليررة شررديد دررا يكفر اسررتنتاج أير يشرركل طررا علررى
حيات  .وايما يتعلق ا عاء طر اايتحار تتمثل يقطة اايطالق أن كل شوا مسر ول املقرام
األول ع ررن حيات ر وأاعال ر  .غ ر أي ر مت رنأ ر ص ررة اإللام ررة بع ر احل رراا حلماي ررة ش رروا مص رراب
اضطراب عقل ط وغ م لل ميار أو يبدع يية ممارسة أاعرال التردم الرملاأ اعطر ع .و رمله
احلالة تقيع وكالة اهلجرع مد ارتبا ملا السلويف در عقل شديد يثبت احا يب يفس .
 6-4وتالحظ الدولة الطرف ا عاء صاحبة البالغ أن ترحيلها إىل العراق سيشكل ايتهاكا حلقولها
املكفولة دوج املا ت  10و 15مرن ااتفاليرة ألن الر مرن شرأي أن ير ع إىل طرر جسريع يتمثرل
إلدامها على اايتحار وإىل أ طار أ ر هتد حياهتا وصحتها .وتالحظ أيلا ا عاء ا أي ينبغر
ااعرررتاف دوج ر املررا ع  6مررن ااتفاليررة بلررعفها كررامرأع اا إعالررة بررال أع شرربكة أس ررية الع رراق.
وتدا الدولة الطرف أي ينبغ اعتبار مس وليتها دوج ااتفالية عما يق من أاعرال أو أوجر تقصر
مناايرة لالتفاليرة إللريع ولررة أ رر اسرتثناء للقاعرردع الرئيسرية املتمثلرة أن مسر ولية ولرة ررف عررن
االتوامررا املنصررو عليهررا ااتفاليررة تقتصررر علررى إلليمهررا و ررو مررا يقتل ر الترراو وجررو ظررروف
اسررتثنائية معينررة .وتشر إىل أن املعاملررة الررر تتعررار مر املررا ت  10و 15مررن ااتفاليررة ولررة أ ررر
ميكررن أن تر ع إىل ررمله الاررروف ااسررتثنائية ولكررن األاعررال أو أوجر التقصر الررر تتعررار مر مروا
أ ر ليسل كملل  .والتاو تدا الدولة الطرف أي ينبغ اعتبار ا عاءا صراحبة الربالغ املدرجرة
إ ار املا ت  6و 12من ااتفالية غ مقبولة من حي اا تصا املوضوع واا تصا احملل .
 7-4وتش ررك الدول ررة الط رررف ايم ررا إاا كاي ررل امل ررا اتن  10و 15م ررن ااتفالي ررة اللت رران حت ررتج هبم ررا
صرراحبة الرربالغ تشررمالن مبرردأ عرردم اإلعررا ع القس ررية .وترردعو الدولررة الطرررف اللجنررة إىل أن تل ر
اعتبار ا لد النار ما إاا كان األمر كملل أي ميكن الفعل تقدمي اا عاءا املتعلقة دبدأ عردم
اإلعا ع القسرية إىل عدع م سسا وليرة حلقروق اإليسران منهرا اللجنرة املعنيرة حبقروق اإليسران وانرة
منا ل ررة التع ررملي واحملكم ررة األوروبي ررة حلق رروق اإليس رران .وإاا رأ اللجن ررة أن امل ررا ع  15م ررن ااتفالي ررة
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تتلررمن التوامررا ايمررا يتعلررق بعرردم اإلعررا ع القسررية ار إن احلكومررة تررر أن ررملا االتروام ينبغر أن ينطبررق
اقط على اا عاءا املتعلقة خبطر التعملي املوعوم.
 8-4وايما يتعلق إبمكايية حصول صاحبة البالغ على الرعاية الصرحية العرراق تالحرظ الدولرة
الط رررف أن ااحت ررا ال رردوو ملرض ررى الس رركرع اك ررر ع ررام  2017أن اء الس رركرع منتش ررر ب ر الس رركان
الع رراق حي ر تبل ر يسرربة املص رراب ب ر مررنهع  7,5املائ ررة( )4وأن مراكررو عالجر مت رواارع
البررالغ
()5
الع رراق  .و تقريررر صرردر عررام  2016احاررل مفوضررية األمررع املتحرردع السررامية حلقرروق اإليسرران
وبعث ررة األم ررع املتح رردع لتق رردمي املس رراعدع إىل العر رراق أن لط رراع الص ررحة النفس ررية-ااجتماعي ررة عل ررى وجر ر
اعصو يعاين من يقا املوظف املتوصص واملدرب ويقا املوار  .ولد ع ال عن توايرد الفقرر
بسب النواع وياام العقوا الدوليرة رالل التسرعينا مرن القررن املاضر واسرتهداف املهنير الطبير
وشررب الطبير ررالل الفرررتع  2008-2003ممررا أ إىل يرروو اوع الكفرراءا مررن املهنير الصررحي
ررملا ا .ررال ال ررملا  .ويب رردو أن رردما ال رردعع النفس ر  -ااجتم رراع
املتوصص ر د ررا ال ر
املتاحر ررة حمر رردو ع جر رردا وتقر رردم معامهر ررا م سسر ررا اصر ررة وإن بتكلفر ررة ا ار ررة النسر رربة للعدير ررد مر ررن
األسر( .)6غ أن الدولة الطرف تالحظ أي ميكن العثور املول الشبك لتبا ل املعلومرا الطبيرة
البلررد األصررل ( )7()MedCOIعلررى بعر املستشررفيا والعيررا ا الررر ترروار العررالج واأل ويررة جمررال
الصحة العقلية.
 9-4وترردا الدولررة الطرررف أير لررن يرتتر علررى إعررا ع صرراحبة الرربالغ إىل العرراق ايتهررايف حقولهررا
املكفولررة دوج ر امل ررا ت  10و 15مررن ااتفالي ررة .وتقررول إي ر ا يوجررد أع س ررب اسررتنتاج أن ل ررارا
السلطا احمللية غ مناسبة أو أن يتيجة اإلجراءا كايرل أع شركل مرن األشركال تعسرفية أو دثابرة
احلرمان من العدالة .وتدا أن سلطاهتا احمللية أجر راسة شاملة حلالة صاحبة البالغ ويار ثالث
مررا سررالت صرراحبة الرربالغ مررن عوائررق تنفيررمل أمررر ترحيلهررا عيررل الهلررا عررن ريررق حماميهررا
مررا
العام إىل تقردمي مرملكرا طيرة و عرون .وحتراج أن صراحبة الربالغ مل تثبرل أن حالتهرا الصرحية اا
اب استثنائ جيعل ترحيلها إىل العراق ينته حقولهرا املكفولرة دوجر املرا ع  15وأير ا تنشرأ عرن
ال أع مسألة منفصلة تندرج إ ار املا ع  10من ااتفالية.
مسرألة مرا
 10-4وتالحظ الدولة الطرف أن احملكمة األوروبية حلقوق اإليسان يارر عردع مررا
إاا كان ميكن اعتبار ترحيل شوا ما خمالفا للما ع  2أو  3من اتفالية محاية حقوق اإليسان واحلراي
األساسية (ااتفالية األوروبية حلقوق اإليسان) على أسا اعتالل صحت  .وحتيل إىل حكع احملكمرة
للررية ابوشررفيل ضررد بلجيكررا( )8الررملع لصررل اير احملكمررة إىل أير ا جيرروز إا ظررروف اسررتثنائية

__________
()4
()5

()6

()7
()8
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.www.idf.org/our-network/regions-members/middle-east-and-north-africa/members/36-iraq.html
تش الدولة الطرف إىل أن موال املستشفيا أو العيا ا الر تعرراد اء السرركرع والصرريدليا والعيررا ا الررر
ت رروار األ وي ررة ت ررر املولر ر الش رربك  MedCOIوأ رج بعل ررها  :تقري ررر وزارع الدا لي ررة اململك ررة املتح رردع
لربيطاييررا العامررى وأيرلنرردا الشررمالية Country policy and information note – Iraq: medical and
 healthcare issuesأاير/مايو .2019
مفوضررية األمررع املتحرردع السررامية حلقرروق اإليسرران وبعثررة األمررع املتحرردع لتقرردمي املسرراعدع إىل العرراق Report on
( the rights of persons with disabilities in Iraqتقريررر عررن حقرروق األشرروا اوع اإلعالررة العرراق)
كايون األول /يسمرب  2016الصفحتان  11و.12
اململكررة املتحرردع وزارع الدا ليررة Country policy and information note – Iraq: medical and healthcare
 issuesأاير/مايو .2019
احملكم ررة األوروبي ررة حلق رروق اإليس رران لل ررية ابوش ررفيل ض ررد بلجيك ررا ال رردعو رل ررع  10/41738احلك ررع الص ررا ر
 13كايون األول /يسمرب .2016
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جدا إاثرع مسألة دوج املا ع  3ملا السياق .و رمله القلرية تردا الدولرة الطررف أن سرلطاهتا
احملليررة املكلفررة بقلررااي اهلجرررع ليمررل عررد ع م ررا مسررألة مررا إاا كرران تنفيررمل أمررر ترحيررل صرراحبة الرربالغ
سررينته حقولهررا املكفولررة دوجر املررا ع  3مررن ااتفاليررة األوروبيررة حلقرروق اإليسرران حبكررع احتجاجهررا
اعرتالل صرحتها و لصررل إىل أن األمرر لريس كررملل إا تبر أن حالرة صررحتها العقليرة ليسررل اا
اب ائع.

كعليق يتيتات ص يتيتاحبة اليت يت بالغ عل يتيتال مالحظ يتيتات الاول يتيتة الط يتيترف بش يتيتأن مقبولي يتيتة ال يتيتبالغ وأسسيت يت ه
املوضوعية
 27ييسرران/أبريل  2020لرردمل صرراحبة الرربالغ تعليقاهتررا علررى مالحاررا الدولررة الطرررف
1-5
بشأن مقبولية البالغ وأسس املوضوعية .وت كد أن بالغها مقبول.
 2-5وتالحظ صاحبة البالغ حجة الدولة الطررف أن سرلطا اهلجررع لصرل لراراهترا إىل أهنرا
مل تثب ررل األ ل ررة أهن ررا تع رراين مر ن أع إعال ررة عقلي ررة ويل ررة األم ررد وأن الرعاي ررة املناس رربة هل ررا غ ر متاح ررة
العراق .وتدا أهنا لدمل عدع شوا د بية تثبل أهنا تعاين من إعالة عقلية ويلرة األمرد .وتشر إىل
أن س ررلطا اهلجر رررع مل تقر رريع اإلجر ررراءا احمللي ررة مر ررا إاا كاير ررل سر ررتتمكن م ررن احلصر ررول علر ررى الرعاير ررة
الصحية إن رحلل إىل العراق .وحتيل إىل احلكع الصا ر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإليسان للية
حالة تقدمي املدع أ لة على وجو
ابوشفيل ضد بلجيكا وتش إىل أن احملكمة لصل إىل أي
أس ررباب وجيه ررة لالعتق ررا أي ر س رريواج ط ررا حقيقي ررا التع ررر ملعامل ررة منااي ررة للم ررا ع  3م ررن ااتفالي ررة
األوروبية حلقوق اإليسران جير علرى سرلطا الدولرة املعيردع أن تردح أع شركويف يث را .وتالحرظ
كملل أن احملكمرة األوروبيرة حلقروق اإليسران لصرل للرية ابوشرفيل ضرد بلجيكرا إىل أن عر ء
مله القلية سيحصل اعال على الرعاية الصحية ايتقل إىل الدولة املعنية ألي متكن
إثبا أن املدع
من إثبا اآلاثر اعط ع الر سيولفها ترحيل إىل بلده األصل على صحت .

ابء -نظر اللجنة يف مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
النظر يف املقبولية
 1-6لبر ل النا ررر أع ا ع رراء ي ررر ب ررالغ م ررا جي ر عل ررى اللجن ررة أن تق رررر واق ررا للم ررا ع  2م ررن
الربوتوكر ررول اا تي ر ررارع واملر ررا ع  65م ر ررن ياامهر ررا ال ر رردا ل مر ررا إاا ك ر رران الر رربالغ مقب ر رروا أم ا دوج ر ر
الربوتوكول اا تيارع.
 2-6ولد حتققل اللجنة واقا ملا تقتلي املا ع (2ج) من الربوتوكرول اا تيرارع مرن أير مل يسربق
هلا النار املسألة ااهتا ومن أي مل ينار ايها وليسل ليد النار إ ار أع إجراء آ ر من إجرراءا
التحقيق الدوو أو التسوية الدولية.
3-6

وتالحظ اللجنة ا الدولة الطرف دا يل

:

ينبغ إعالن عدم مقبولية البالغ دوج املا ع (2ه) من الربوتوكول اا تيارع إا
(أ )
من الواضأ أي يستند إىل أسس وا يةق
 6و12

(ب) ينبغ اعتبار جوء البالغ املتعلق ا عاءا صاحبت املدرجة إ ار املا ت
مررن ااتفاليررة غ ر مقبررول مررن حي ر اا تصررا املوضرروع واا تصررا احملل ر دوج ر املررا ع  1مررن
الربوتوكول اا تيارعق
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(ج) ينبغ ر للجن ررة أن تنا ررر ايم ررا إاا كاي ررل ا ع رراءا ص رراحبة ال رربالغ املدرج ررة إ ررار
املر ررا ت  10و 15مر ررن ااتفالير ررة غر ر مقبولر ررة مر ررن حير ر اا تصر ررا املوضر رروع دوجر ر املر ررا ع  1مر ررن
الربوتوكول اا تيارع.
 4-6وحتيررل اللجنررة إىل اجتها اهتررا للررية و .و .ج .ضررد السررويد( )9الررر أشررار ايهررا إىل أن
ترحير ررل ولر ررة ر رررف شوصر ررا إىل إللر رريع غر ر اضر ر لوايتهر ررا القلر ررائية لر ررد يواجر ر اير ر طر ررر التعر ررر
ظ ررروف معين ررة مس ر ولية الدول ررة القائم ررة الرتحي ررل دوج ر
ايتهاك ررا لالتفالي ررة ل ررد ترتت ر علي ر
ااتفالية .وتر اللجنة أن مبدأ عدم اإلعا ع القسرية يفر علرى الردول األ رراف واجر اامتنراع عرن
ترحيل شوا من إلليمها حالة وجو طر حقيق أن يتعرر ايتهاكرا طر ع حلقولر الروار ع
ااتفالية تبل حد التعر ألا ا ميكن جربه ويشمل ال على سبيل املثال ا احلصر احلقوق
املكرسة املا ت  10و 15من ااتفالية( .)10وتر اللجنة التاو أن مبدأ جتاوز األثر احلدو اإللليمية
لن مينعها من النار ملا البالغ دوج املا ع  1من الربوتوكول اا تيارع .و ملا الصد تالحظ
اللجن ررة ك ررملل ا ع رراء ص رراحبة ال رربالغ أن ترحيله ررا إىل العر رراق س رري ع إىل ط ررر جس رريع عل ررى حياهت ررا
وص ررحتها إا ل ررن ت ررتمكن م ررن احلصر ول ال ر البل ررد عل ررى الرعاي ررة الطبي ررة الل رررورية واملنق ررملع للحي رراع.
وتر اللجنة أن صاحبة البالغ لدمل ما يكف من األ لة لردعع رمله اا عراءا الرر أاثرهترا إ رار
املا ت  10و 15من ااتفالية ألغرا املقبولية.
 5-6وتالحظ اللجنة كملل ا عاء صاحبة البالغ أن حقها ااعرتاف هبا على لدم املساواع م
اآل ررين أمرام القررايون دوجر املرا ع  12مررن ااتفاليرة لررد ايتهر ألن اإلجرراءا أمررام السرلطا احملليررة
للدولررة الطرررف ركررو علررى األسررباب الكامنررة وراء حالتهررا الصررحية عررو اعطررر الررملع سرريرتت علررى
ترحيلها إىل العراق .وتالحظ أيلا حجة صاحبة البالغ أن سرلطا الدولرة الطر رف مل تعررتف بلرعفها
اع ررا ك ررامرأع اا إعال ررة ب ررال ش رربكة أس ررية الع رراق و ال ر ايته ررايف حلقوله ررا املكفول ررة دوج ر
املا ع  6من ااتفالية .غ أن اللجنة تالحظ أن صاحبة البالغ مل تقدم أع معلوما أو حجج إضااية
حمررد ع لتربيررر ا عاءاهتررا املدرجررة إ ررار املررا ت  6و 12مررن ااتفاليررة ومل توضررأ ررمله اا عرراءا
كي ررف س ررتواج ط ررا حقيقي ررا وشوص رريا التع ررر ألا ا ميك ررن ج ررربه حال ررة ترحيله ررا إىل الع رراق.
وختلرا اللجنررة الترراو إىل أن صرراحبة الرربالغ مل ترردعع األ لررة ألغررا املقبوليررة ا عاءاهتررا املدرجررة
إ ررار املر ررا ت  6و 12مر ررن ااتفالير ررة وإىل أن ر ررمله اا عر رراءا غر ر مقبولر ررة دوجر ر املر ررا ع (2ه) مر ررن
الربوتوكول اا تيارع.
 6-6ولعر رردم ورو أع اعرتاضر ررا أ ر ررر علر ررى مقبولير ررة الر رربالغ تعلر ررن اللجنر ررة أ ري ر مقبر ررول ايمر ررا يتعلر ررق
ا عاءا صاحبت املدرجة إ ار املا ت  10و 15من ااتفالية وتنتقل إىل النار أسس املوضوعية.

النظر يف األسس املوضوعية
 1-7يار ررر اللجنر ررة ر ررملا الر رربالغ ضر رروء ير ر املعلومر ررا الر ررر تلقتهر ررا واقر ررا للمر ررا ع  5مر ررن
الربوتوكول اا تيارع واملا ع  )1(73من ياامها الدا ل .
 2-7وتملكر اللجنة أن املا ع  10من ااتفاليرة ترنا علرى أن الردول األ رراف ملومرة إبعرا ع شكيرد
أ ن لك ررل إيس رران احل ررق األص رريل احلي رراع واخت رراا ي ر الت ررداب الالزم ررة لل ررمان متت ر األش رروا اوع
اإلعال ررة اعلي ررا هب ررملا احل ررق عل ررى ل رردم املس رراواع م ر اآل ررين .وت رملكر اللجن ررة ك ررملل أن ال رردول األ رراف
__________
()9
()10
GE.20-13937

 CRPD/C/18/D/28/2015الفقرع .3-10
ايار أيلا التعليق العام رلع  )2004(31للجنة املعنية حبقوق اإليسان الفقرع .12
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ملومة دوج املا ع  15من ااتفالية بلمان اختاا ي التداب التشريعية واإل ارية والقلرائية وغ را
مررن التررداب الفعالررة ملنر إ لرراع األشرروا اوع اإلعالررة علررى لرردم املسرراواع م ر اآل ررين للتعررملي
أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإيسايية أو املهينة.
 3-7وتالحر ر ررظ اللجنر ر ررة كر ر ررملل اسر ر ررتنتاجا اللجنر ر ررة املعنير ر ررة حبقر ر رروق اإليسر ر رران تعليقهر ر ررا العر ر ررام
رلع  )2004(31الملع تش اي إىل التوام الدول األ رراف بعردم تسرليع أع شروا أو إبعرا ه أو رر ه
أع ريقة أ ر من إلليمها حالة وجو أسباب وجيهة لالعتقا أن مثة طرا حقيقيا أن يتعر
ررملا الشرروا ألا ا ميكررن جررربه مثررل الر املتصررور املررا ت  6و 7مررن العهررد( .)11وتالحررظ أن
اجتها اهتا إىل أي ينبغ أن يكون اعطر شوصيا( )12وتوجد
اللجنة املعنية حبقوق اإليسان أشار
()13
معرراي صررارمة لتقرردمي أسررباب وجيهررة إلثبررا وجررو طررر حقيقر التعررر ألا ا ميكررن جررربه .
والتاو جي أن ت مل ااعتبار ي الولائ واملالبسا اا الصلة دا ايها الوض العام حلقروق
اإليسان البلد األصل لصاح البالغ( .)14وأكد اللجنة املعنية حبقوق اإليسان اجتها اهتا أي
ينبغ إعطاء أمهية كب ع للتقييع الملع جتري الدولة املعنية وأي يعو إىل أجهوع الدولة عموما ا تصرا
مراجعة أو تقييع الولائ واأل لرة املتعلقرة القلرية لتحديرد مرا إاا كران رملا اعطرر لائمرا مرا مل يثبرل أن
التقييع كان تعسفيا بشكل واضأ أو بل حد اعطأ الب أو احلرمان من العدالة(.)15

 4-7وتالحظ اللجنة كملل استنتاجا اللجنة املعنية حبقوق اإليسان للية عبد الغفرور أبرو بكرر
علر ومررايول علر حممررد ضررد الرردامنريف .اقررد اك رر اللجنررة املعنيررة حبقرروق اإليسرران تلر القلررية أي ر
ينبغر للرردول األ رراف أن تروو أمهيررة كاايررة للوطررر احلقيقر والشوصر الررملع لرد يواجهر شرروا مررا
حال ررة ترحيل ر ورأ أيل ررا أي ر يق ر عل ررى ع رراتق الدول ررة الط رررف واج ر إج رراء تقي رريع ا ررر ع للوط ررر ال ررملع
سريواجه صراحبا ا رل بالغ تلر القلررية حالرة ترحيلهمرا درا الر إمكاييرة احلصرول علرى الرعايررة
للرية آ م رارون ضرد
الطبية املناسبة( .)16وتالحرظ اللجنرة كرملل اسرتنتاجا انرة منا لرة التعرملي
سويس ررا الررر لصررل ايهررا إىل أن عرردم إج رراء سررلطا الدولررة الطرررف تقييمررا اررر اي للوطررر الشوص ر
واحلقيق الملع سيواجه صاح الشكو حالة ترحيل م إيالء ااعتبار الواج حلالة ضرعف علرى
وج التحديد دا ال حالت الصحية يشكل ايتهاكا للما ع  3من اتفالية منا لة التعملي (.)17
5-7

بلجيكا

وتالحر ررظ اللجنر ررة اجتهر ررا ا احملكمر ررة األوروبير ررة حلقر رروق اإليسر رران للر ررية ابوشر ررفيل ضر ر د

()18

الر أشار ايهرا احملكمرة إىل أن ترحيرل شروا حمتراج للرعايرة الطبيرة املسرتمرع لرد يثر

__________
()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17
()18
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 .ضد الدامنريف ( )CCPR/C/110/D/2007/2010الفقرع .2-9
املرج يفس ق وللية  .ضد السويد ( )CCPR/C/103/D/1833/2008الفقرع .18-5
املرج يفس .
ايار على سبيل املثال للية يف .ضد الرردامنريف ( )CCPR/C/114/D/2393/2014الفقرررع 4-7ق وللررية ز .ه.
ضد أسرتاليا ( )CCPR/C/107/D/1957/2010الفقرع .3-9
عبد الغفور أبو بكر عل ومايول عل حممد ضد الدامنريف ( )CCPR/C/116/D/2409/2014الفقرع .8-7
آ م ارون ضد سويسرا ( )CAT/C/65/D/758/2016الفقرا من  7-9إىل .11-9
احملكم ررة األوروبي ررة حلق رروق اإليس رران لل ررية ابوش ررفيل ض ررد بلجيك ررا ال رردعو رل ررع  10/41738احلك ررع الص ررا ر
 13كر ررايون األول /يس ر ررمرب  2016الفق ر رراتن  173و .174وايا ر ررر أيلر ررا احلك ر ررع الص ر ررا ر  1تش ر ررين األول/
للررية سررااران ضررد الرردامنريف الرردعو رلررع 15/57467
أكتوبر  2019عن احملكمة األوروبيررة حلقرروق اإليسرران
الررملع رأ اير احملكمررة أن ترحيررل السررلطا الدامنركيررة املر دع إىل تركيررا مررن ون احلصررول علررى ضررماان كاايررة
وار ية بشأن تلقي الرعاية تركيا سيشكل ايتهاكا للما ع  3من ااتفالية األوروبية حلقوق اإليسان.
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ح رراا اس ررتثنائية ج رردا مس ررائل تن رردرج إ ر ررار امل ررا ع  3م ررن ااتفالي ررة األوروبي ررة حلق رروق اإليسر ر ان.
وأشار احملكمة إىل أي ينبغر اهرع أن الر يشر إىل احلراا الرر يتعلرق ايهر ا األمرر برتحيرل شروا
مصرراب دررر ط ر وثبررل ايهررا وجررو أسررباب وجيهررة لالعتقررا أي ر وإن مل يكررن معرضررا علررى حنررو
وشرري عطررر الوارراع سرريواج بسررب عرردم ت رواار العررالج املناسر أو إمكاييررة احلصررول علير البلررد
املستقبل طرا حقيقيا يتمثل تعر حالت الصحية لتد ور ط وسري وا رجعة اي ير ع إىل
عمره املتول  .وأشار احملكمرة إىل أير مرن واجر املردع تقردمي
معاانع شديدع أو إىل اخنفا كب
أ لة من شأهنا إثبا وجو أسباب وجيهة لالعتقا أي سيواج طرا حقيقيا التعرر لسروء املعاملرة
سياق
حالة ترحيل  .و حالة تقدمي أ لة من ملا القبيل ينبغ لسلطا الدولة املعيدع أن تبد
وجي ر عليه ررا أن تل ر ااعتب ررار س ررياق ال ر عوال ر
اإلج رراءا احمللي ررة أع ش رركويف أث ر
الرتحيل املتولعة على الشوا املعد الدولة املستقبلة ضوء احلالة العامرة السرائدع ايهرا والارروف
الشوص ررية للش رروا املع ررد .وينبغ ر الت رراو أن يل ر التقي رريع ااعتب ررار مص ررا ر عام ررة مث ررل التق ررارير
الصررا رع عررن منامررة الصررحة العامليررة أو املنامررا غر احلكوميررة اا السررمعة الطيبررة والشروا د الطبيررة
املتعلقة الشوا املعد( . )19وايما يتعلق العوامل الرر ينبغر أ رمل ا ااعتبرار أشرار احملكمرة إىل
أ ن سررلطا الدولررة املعيرردع ينبغر أن تتحقررق علررى أسررا كررل حالررة علررى حرردع ممررا إاا كايررل الرعايررة
املتاحة عموما الدولة املستقبلة كااية ومناسبة من الناحية العمليرة لعرالج مرر املردع  .وجير علرى
السرلطا أيلرا أن تناررر مرد إمكاييررة اسرتفا ع الشرروا املعرد اعررال مرن الرعاير ة و ردما املرااررق
املتاحة الدولة املستقبلة(.)20
 6-7و مله القلية تالحظ اللجنة ا عاء صاحبة البالغ أن الدولة الطرف ستنته برتحيلها إىل
العراق حقولها املكفولة دوج املا ت  10و 15مرن ااتفاليرة ألن ترحيلهرا سريقوع إىل حرد كبر طرر
ايتحار ا وغ ال من األ طار الر هتد حياهتا وصحتها .وتالحظ إاا ع صاحبة البالغ أن الفحو
شوصل إصابتها اكتئاب شديد مقرتن أعررا الرمل ان وأهنرا أ لرل املستشرفى مررت لتلقر العرالج
دوج لايون الرعاية النفسرية اإللواميرة بعرد يروا مرن اهللوسرة واألاكرار اايتحاريرة وحمراوا اايتحرار.
وتالحظ حجتها أهنا لدمل عدع شوا د بية إىل السرلطا احملليرة تثبرل أهنرا مصرابة درر عقلر ويرل
األمد لن تتمكن من تلق العالج املناس ل حالة ترحيلها إىل العراق .وتالحظ اللجنرة كرملل حجرة
صاحبة البالغ أن الشوا د الطبية الر لدمتها تصف حالتها الصحية أهنا تشكل طرا على حياهتا إن مل
تتلق العالج املناس وأن طر اايتكا سيكون شديدا إن مل تتلق الرعاية املناسبة.
 7-7وتالحر ررظ اللجن ر ررة ك ر ررملل حج ر ررة الدول ر ررة الطر رررف أن س ر ررلطاهتا احمللي ر ررة أج ر ررر راس ر ررة ش ر رراملة
ا ع ررا ءا ص رراحبة ال رربالغ ومل جت ررد أع س ررب اس ررتنتاج أن الق ررارا احمللي ررة كاي ررل غ ر مناس رربة أو أن
يتيجة اإلجراءا كايل تعسفية أع شكل من األشكال أو بلغل حرد احلرمران مرن العدالرة .وتالحرظ
اللجنررة إاررا ع الدولررة الطرررف أن صرراحبة الرربالغ مل تثبررل أن حالتهررا الصررحية اا رراب شررديد و ائررع
لدرجة أن ترحيلها إىل العراق سيكون دثابة ايتهايف حلقولها املكفولة دوج ااتفالية.
ررمله القلررية آ ررملع حسررباهنا العوامررل املبينررة أعرراله
 8-7وجير علررى اللجنررة الترراو أن حتررد
مررا إاا كايررل نررايف أسررباب وجيهررة لالعتقررا أن صرراحبة الرربالغ سررتواج ط ررا حقيقيررا التعررر ألا
ا ميكن جربه على النحو املتصور املا ت  10و 15إن رحلل إىل العراق .وتالحظ اللجنة أي ا يوجد
أن الفحرو الط بيرة شوصرل إصرابة صراحبة الربالغ ااكتئراب .وتالحرظ أن
رالف بر الطررا
__________
()19
()20
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عدع شوا د بية لدمتها صاحبة البالغ إىل السلطا احمللية تش إىل أهنا ختل للعالج من ااكتئاب
الشرديد وإىل وجرو احتمرال حردوث ملراعفا حرا ع هترد حياهتر ا( )21وتصرف العرالج الطريب الررملع
ختل ل أي ضرورع و طر اايتكا أي شديد إن مل تتلق الرعاية املناسربة( .)22وتالحرظ اللجنرة أن
الطررا لتلفرران بشررأن طررورع احلالررة الصررحية لصرراحبة الر بالغ وبشررأن مررا إاا كايررل اا رراب ائررع
وتالح ررظ حج ررة الدول ررة الط رررف أن الس ررلطا احمللي ررة رأ أن اع ررتالل ص ررحتها وم ررا يراو ررا م ررن أاك ررار
ايتحارية يرتبطان املقام األول بشعور ا خبيبة األمل إزاء إجراءا اللجروء وبغمرو وضرعها و واهرا مرن
الرتحيل .غ أن اللجنة إا تل ااعتبار تقدمي صاحبة البالغ عدع شوا د بية إىل السرلطا احملليرة
تفيررد أن حالتهررا الصررحية حرجررة وتشرركل طررا علررى حياهتررا حالررة عرردم ترواار العررالج الررملع تتلقرراه
الدولررة الطرررف تررر أير كرران ينبغر لسررلطا الدولررة الطرررف أن تقرريع ضرروء املعلومررا املتاحررة ررالل
اإلجراءا احمللية ما إاا كايل ستتا لصاحبة البالغ الفعل إمكايية احلصول على الرعاية الطبية املناسبة
أن السررلطا
حالررة ترحيلهررا إىل العرراق .وتالحررظ اللجنررة كررملل أير ا يوجررد ررالف بر الطررا
احمللية مل تقيع مد إمكايية حصول صاحبة البالغ على مله الرعاية الطبية العراق .وتر اللجنة التاو
أن عردم تقيريع السرلطا احملليرة اعطرر الرملع تواجهر صراحبة الربالغ ضروء املعلومرا املتاحرة هلرا بشررأن
حالتها الصحية يشكل ايتهاكا حلقولها املكفولة دوج املا ع  15من ااتفالية.
 9-7و ضرروء ررمله ااسررتنتاجا تررر اللجنررة أي ر مررن غ ر اللرررورع الناررر بشرركل منفصررل
ا عاءا صاحبة البالغ املدرجة إ ار املا ع  10من ااتفالية(.)23

ديم -ااسدندادات والدوصيات
إن اللجنررة إا تتصرررف دوجر املررا ع  5مررن الربوتوكررول اا تيررارع تررر أن الدولررة الطرررف مل تررف
-8
التواماهتا دقتلى املا ع  15من ااتفالية .وعلي تقدم اللجنة إىل الدولة الطرف التوصيا التالية:
(أ )

ايما يتعلق بصاحبة البالغ يلوم الدولة الطرف القيام دا يل :
''1

أن تت رريأ هل ررا س رربيل ايتص رراف اع رراا د ررا
لايويية تكبدهتا جراء تقدمي ملا البالغق

''2

أن تعيد النار للية صاحبة البالغ م مراعراع التواماهترا دوجر ااتفاليرة
و مله اآلراء املقدمة من اللجنةق

''3

ال ر التع رروي

أن تنشر مله اآلراء وتعممها على يطاق واس
امي شرائأ السكان اا الع عليها.

ع ررن أع تك رراليف

أشكال ميسرع حر يتسر

(ب) يق ر علررى الدول ررة الطرررف بوج ر عر ام الت روام اخترراا ت ررداب ملن ر حرردوث ايتهاك ررا
مماثلر ررة املسر ررتقبل .و ر ررملا الصر ررد تطلر ر اللجنر ررة إىل الدولر ررة الطر رررف أن تكفر ررل مراعر رراع حقر رروق
األشوا اوع اإلعالة على لدم املساواع م اآل رين على حنو سليع سياق لرارا اللجوء.
وواقررا للمررا ع  5مررن الربوتوكررول اا تيررارع واملررا ع  75مررن الناررام الرردا ل للجنررة ينبغ ر أن
-9
تقرردم الدولررة الطرررف إىل اللجنررة غلررون سررتة أشررهر ر ا مكترروا يتلررمن معلومررا عررن أع إجرراء
اختمل ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا مله.

__________
()21
()22
()23
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املرفق
رأي فر ي لعضو اللجنة اسلو غابور لوفازي (رأي خمالف)
ا ميكن ررد شيي ررد ل ررا ر اللجن ررة إا ا أش ررا ر ا مولفه ررا املتمث ررل أي ر ثب ررل األ ل ررة أن الدول ررة
-1
الطرف مل ترف التواماهترا دوجر املرا ع  15مرن ااتفاليرة علرى أسرا احلجرة الروار ع الفقررع  2-5مرن
آراء اللجنة.
ومررن مناررور عررام يبرردو أن اللجنررة أغفلررل مسررألة ايطبرراق ااتفاليررة اعاصررة بوضر الالجئ ر
-2
(اتفالية عام  )1951بشكل عرام وكامرل علرى ير األ رراف .ويتمثرل أحرد املشراكل املطروحرة أيلرا
أن اللجنررة إبحالتهررا إىل حكررع احملكمررة األوروبيررة حلقرروق اإليسرران للررية ابوشررفيل ضررد بلجيكررا
لصل إىل أن مفهوم ولوع اخنفا كب العمر املتول جي أن ينطبق بال ليو واضحة ومعقولة.
أمررا خبصررو املررا ع  ) (2مررن الربوتوكررول اا تيررارع ايمررا يتعلررق إبسرراءع اسررتودام احلررق
-3
تقر رردمي البالغر ررا الر ررع تر رردعع الواثئر ررق الطبير ررة الر ررر لر رردمتها صر رراحبة الر رربالغ اار ررتا أن مرضر ررها طر ر
دا يكف ملنحها ر صة اإللامة ومل تملكر أيلا أع أعررا ملرضرها بدايرة إجرراءا التمرا اللجروء.
وأشار صاحبة البالغ احقا إىل أن الشوا د الطبية الر لدمتها إىل سلطا الدولة الطرف تفيد أن
حالتها تشكل طرا على حياهتا .وا ميكن للجنرة أن تقريع مرا إاا كايرل رمله الشروا د الطبيرة معتمردع
مهنيا أو اا صرلةق غر أن الدولرة الطررف أيلرا مل تشرك ايهرا .وا عرل صراحبة الربالغ أهنرا لردمل
ر مله الواثئررق ولكررن السررلطا املوتصررة مل تعترب ررا حا ررة واختررمل لراراهتررا النهائيررة الررر مل تطعررن ايهررا
صرراحبة الرربالغ مررن ررالل سرربل اايتصرراف احملليررة .وايمررا يتعلررق هبررمله الق ررارا النهائيررة ا يوجررد أع
شر معقررول أن إعمررال سرربل اايتصرراف سرريطول أمررده بشرركل غر معقررول وحيتمررل أا يفل ر إىل
ايتص رراف اع ررال الدول ررة الط رررف أع الس ررويد .والت رراو ا ررإن ص رراحبة ال رربالغ مل تس ررتنفد ي ر س رربل
اايتصاف احمللية املتاحة.
وايمررا يتعلررق امل ررا ع (2ب) و(ه) مررن الربوتوك ررول اا تيررارع امررن األمهي ررة دكرران شكي ررد أن
-4
صرراحبة الرربالغ منحررل شش ر ع اريسررية لبررل وهلررا السررويد .و  13آاار/مررار  2013أبلغررل وكالررة
اهلجرررع الس ررويدية صرراحبة ال رربالغ أهنررا س ررتطل إىل السررلطا الفريس ررية ترروو مس ر ولية الناررر لبه ررا
اللجر رروء واقر ررا لل ر روائأ بلر ررن ومل تعر رررت صر رراحبة الر رربالغ علر ررى ال ر ر  .والتر رراو لر رررر الوكالر ررة 5
ل ر اللجرروء الررملع لدمت ر صرراحبة
حويران/يويي ر  2013بعررد لبررول السررلطا الفريسررية لبهررا را ر
البالغ وإعا هتا إىل اريسا واقا للوائأ بلن .ومل تطعن صاحبة الربالغ رمله احلجرة و الولرائ  .غر
أن املهلة الومنية احملد ع لتنفيمل أمر الرتحيل ايقلل  7تشررين الثراين/يوامرب  2014ومل تسراار صراحبة
الشركو إىل اريسررا .ويبرد و أن صرراحبة الرربالغ ايتهاكهرا وعرردم احرتامهررا لقررارا السررلطا الفريسررية
والسويدية وأحكامها القايويية مل تكن تنوع الرحيل إىل اريسا لتنار السلطا نايف لبها اللجوء.
ومل توضأ صاحبة البالغ سب عدم مغا رهتا و و ما يعد أيلا على ما يبدو أهنا كايل ايتهاكها
لروائأ بلررن تنرروع البقرراء السررويد .ومررن الواضررأ اسررتنا ا إىل احلجررة املغفلررة أير كرران علررى مقدمررة
الطلر أن تتعرراون مر الدولرة الطرررف واقررا اتفاليررة عرام  - 1951وا سرريما املروا  2و 31و 32منهررا -
ألن السررويد مل تكررن البلررد األول الررملع لتر ا ررل ااحتررا األورو واقررا للر وائأ بلررن .والترراو اقررد
ايتهكل صاحبة البالغ اتفالية عام  1951والقايون الدوو.
-5
احلق
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أمررا خبصررو املررا ع (2ب) مررن الربوتوكررول اا تيررارع وخباصررة ايمررا يتعلررق إبسرراءع اسررتودام
تقدمي البالغا والنار إىل أن صاحبة البالغ لبلل القرار النهائ للسلطا السويدية امن
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األمهي ررة دكر رران أيلر ررا شكير ررد أهنر ررا ا عر ررل بداي ررة اإلجر رراءا أهنر ررا متلر ر املر ر ال والكفر رراءع الالزمر ررة
ط ررورع احلال ررة الص ررحية
للت رردريس الس ررويد .ورغ ررع أن اللجن ررة تالح ررظ أن الطر ررا ا تلف ررا خبص ررو
لصراحبة الربالغ ومرا إاا كايرل رمله احلالرة اا راب ائرع (الفقررع  )8-7الرع تعررت صراحبة الربالغ
إا عل ررى إج رراء الط ررر م ررن ررالل اإلش ررارع إىل الق ررارا امل ررملكورع الص ررا رع ع ررن جمل ررس حق رروق اإليس رران
لبه ررا
واحملكمررة األوروبيررة حلقر وق اإليس رران .وا عررل صرراحبة ال رربالغ أيلررا أن مرضررها س رراء منررمل را ر
اللجوء السويد وأشار أيلا إىل أن إعا هتا لد تسب هلا أا ا ميكرن جرربه ولرد ترداعها إىل
اايتح ررار .والت رراو ا ررإن ص رراحبة ال رربالغ مل تثب ررل مص ررداليتها ررالل اإلج رراءا واس ررتودمل هتدي رردا
شوصيا لعرللة اإلجراءا .
وأ ر ا وايمررا يتعلررق بفهررع مسررألة تعررر احلالررة الصررحية لشرروا مررا لتررد ور ط ر وس رري
-6
وا رجع ررة اي ر ي ر ع عل ررى وج ر اعص ررو إىل مع رراانع ش ررديدع أو إىل اخنف ررا كب ر عم ررره املتول ر
ايمكن من ون معاي واضحة تصور أي لد تكون ح الدول األ راف الفق ع مس ولة من الناحية
جمررال ياررع الرعايررة
الناريررة عررن محايررة مروا د البلرردان الغنيررة واملتقدمررة النمررو الررر لررديها معرراي أ
ااجتماعي ة والصحية العامة .اال جيوز أن تتحمرل ولرة ررف مسر ولية ول أ رراف أ رر ايمرا يتعلرق
بنوعيررة رردما الرعاي ررة ااجتماعي ررة والص ررحية العامررة .وجت رردر اإلش ررارع إىل أن م روا د ااحت ررا األورو
حال ررة ع رردم اسررتفا هتع م ررن التغطي ررة ااجتماعي ررة
معرضررون أيل ررا للرتحي ررل إىل بل ررداهنع األصررلية ح ر
بسررب البطال ررة أو عرردم ام ررتاليف امل روار الالزم ررة لرعاي ررة أيفسررهع .وجت رردر اإلشررارع أيل ررا إىل أن الف رررق
متوسط العمر املتول ب بلدان ااحتا األورو يصل إىل سب سنوا .
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