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 ١-١ص رراحبة الش رركوى ه ر ري س ،.مواطن ررة م ررن مجهوري ررة إي ر رران اإلس ررالمية مول ررودة يف آذار/
مررارس  .١٩٨١وقررد طلب ر اللجرروء يف السررويد ورف ر جمل ر اهلجرررة السررويد طلبهررا يف ٢٧
حزيران/يونيرره  .٢٠١٤وق ر تدم شرركواها األوىل يف  ١حزيران/يونيرره  ٢٠١٥مث قُر تتدم معلومررات
إض ررافية يف  ٢١متوز/يولي رره  .٢٠١٥وه رري ت رردعي أن إق رردام السر رويد عل ررى ترحيله ررا إىل مجهوري ررة إير رران
اإلسررالمية يشررك انتهاك راً حلقوقهررا املكفولررة مبوج ر املررادة  3مررن االتفاقيررة .ومتث ر صرراحبة الشرركوى
حمامية.

__________

*
**

اعتمدته اللجنة يف دورهتا اخلامسة والستني ( ١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٧ -كانون األول/ديسمرب .)٢٠١٨
شررار يف دراسررة هررذا الرربالغ أعضرراء اللجنررة التاليررة أمسررا:ه  :السررعدية بلم ر  ،خَبتيررار توزحممرردوف ،سباسررتيان
توزيرره ،أان راكررو ،دييغررو رودريغي ر  -بينررزون ،هونغون ر زان ر  ،فيلرري غرراير ،يررن مودفي ر  ،عبررد الوهررا هرراين،
كلود تهلتر رواسان.
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 ٢-١ويف  ٢٨متوز/يوليه  ،٢٠١٥طلب اللجنرة إىل الدولرة الطررف ،عرن طرير مقررهرا املعري
ابلشكاوى اجلديدة والتداب املؤقتة ،عمالً ابلفقرة  ١من املادة  ١١٤من نظامهرا الرداخلي ،عردم
إبعاد صاحبة الشكوى إىل مجهورية إيران اإلسالمية ريثما تنظر اللجنة يف شكواها.
الوقائع كما ع ضتها صاح ة الشكوى
ُ ١-٢عق ررد ق رران ص رراحبة الش رركوى عل ررى زوجه ررا الس رراب يف مجهوري ررة إي رران اإلس ررالمية يف ٧
تشررين األول/أكترروبر  .٢٠١٠وكرران الررزو مقيم راً يف السررويد ابلفعر  ،ولررذل  ،مل حيضررر مراسرري
عقررد الق رران الررذ تت مبوج ر تفرروي  .ووصررل صرراحبة الشرركوى إىل السررويد يف  3٠تش ررين
األول/أكتروبر  ٢٠١١وحصررل علرى تصرري ابإلقامرة املؤقتررة .وبعرد وصرروهلا إىل السرويد ،ملسر
يف شخصية زوجها "جانباً من التسلط" ،وكان تتعر ابسرتمرار لالعترداء النفسري والبردين منره
ه ررو وش ررقيقته ،ومشر ر ذلر ر الض ررر واإلذالل .وق ررد ه رردداها أيضر راً إبعادهت ررا إىل مجهوري ررة إير رران
اإلسالمية .وعرض األمر على أحد احملامني ولكنها قررت أال ترفع شكوى(.)١
 ٢-٢ويف حزيران/يونيرره  ،٢٠١3قرردم زو صرراحبة الشرركوى طلب راً ابلطررال مث عرراد وسررح
الطل ر  .ويف تش ررين الثرراين/نوفمرب  ،٢٠١3قرردم طل ر الطررال مرررة أخرررى مررن دون أن يبلغهررا
بذل  .ويف تل املرة ،وقع الطال رمسياً( .)٢ومل جتدد السرلطات السرويدية تصرري اإلقامرة املؤقترة
املمنوح لصاحبة الشكوى بعد طالقها.
 3-٢وقر ترررت صرراحبة الشرركوى أن تطل ر اللجرروء يف السررويد ابلنظررر إىل النتررائ املرتتبررة علررى
طالقها والتهديدات اليت ظل تتلقاها من طليقها .ويف اليوم الذ ذهب فيه إىل مكت جملر
اهلجرررة السررويد مررن أج ر االسررتعالم عررن إج رراءات طل ر اللجرروءُ ،عر ترني هلررا حمررام ميثلهررا .وهررو
ما أصا طليقها بقل شديد ،فلجأ إىل حبسها يف غرفتهما أثناء اللي  .واسرتبد هبرا اخلروف منره
حرى أهنررا قصرردت مركررز الشرررطة يف اليرروم الترراي واتصررل مبحاميهررا الررذ سرراعدها علررى االنتقررال
إىل مأوى للنساء .وعندئذ بدأت تصلها من طليقها رسائ يعررب فيهرا عرن حبره هلرا ويطلر إليهرا
أن تعود إليه .وعندما مل ترد على رسائله ،هدَّدها عن طري اهلاتف واألصدقاء أبنه سينشرر صروراً
فاضحة هلا يف مجهورية إيران اإلسالمية ويشيع عنها أهنا أقام عالقات مع رجال خالل آخرين
أثنراء وجودهررا ابلسررويد .واهتمهررا ابخليانرة الزوجيررة وأخرررب أسررهتا يف مجهوريرة إيرران اإلسررالمية هبررذ
الررته  .وزار أشررقاء طلير صرراحبة الشرركوى أسررهتا يف مجهوريررة إيرران اإلسررالمية وقررالوا لألسرررة إن
ابنتها أحلق العار هب وأهنا ستلقى عقاهبا .وحاول أقار طلي صاحبة الشركوى االتصرال هبرا
هاتفياً يف السويد ،ولكنها مل ترد على اتصاالهت بدافع اخلوف.
 ٤-٢وعررالوة علررى ذل ر  ،ت ر تدعي صرراحبة الشرركوى أهنررا عضررو يف احلررز الرردميقراطي الكردسررتاين
رؤرخني ٢٩
اإلي ر رراين ،وهر ررو حر ررز تعتر رررب السر ررلطات اإليرانير ررة مجاعر ررة إرهابير ررة .وق ر ر تدم خطر ررابني مر ر ْ
نيس رران/أبري  ٢٠١٤و ١٥متوز/يولي رره  ٢٠١٥م رروجهني م ررن مكتر ر العالق ررات الدولي ررة للح ررز يف
أورواب .ويفي ررد اخلط رراابن أبهن ررا م ررن املتع رراطفني م ررع احل ررز وأن إعادهت ررا إىل مجهوري ررة إي رران اإلس ررالمية
__________

()١
()٢
2

تشر إحرردى التررذييالت امللحقررة ابلشرركوى إىل أن صرراحبة الشرركوى مل تقرردم بالغراً إىل الشرررطة بشررأن االعتررداء
والتهديدات ،ولكن ملف التحقي أُغل فيما بعد (قدم نسخة من قرار الشرطة إىل جان واثئ أخرى).
مل حيدد التاريخ.
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يعررر حياهتررا للخطررر( .)3وترردعي صرراحبة الشرركوى أهنررا انضررم إىل احلررز منررذ أن كان ر يف
شقيقيها مها أيضاً عضوان يف احلز ( )٤وكالمها يعيش يف الدامنر حالياً.
عمر الثامنة عشرة ،وأن
ْ
وق ررد حصر رال عل ررى اللج رروء يف ال رردامنار بع ررد هتدي ررد الس ررلطات اإليراني ررة هلم ررا بس ررب انتمائهم ررا
السياسي( .)٥وت تدعي صاحبة الشكوى أن شقيقها الثال قُت بسب انتمائه إىل احلز (.)٦

 ٥-٢وطلب ر ر ص ر رراحبة الش ر رركوى اللج ر رروء يف  ١١ك ر ررانون األول/ديس ر ررمرب  .٢٠١3ويف ٢٧
حزيران/يونيرره  ،٢٠١٤رف ر جملر اهلجرررة السررويد طلبهررا .ورأى اجمللر أن روايتهررا غ ر ذات
مصداقية وأهنا مل تربهن على وجود خطر مؤكد عليهرا مرن التعرر للعنرف املررتبط مبسرألة الشررف
ل رردى عودهت ررا إىل مجهوري ررة إي رران اإلس ررالمية ،إم ررا م ررن أس ررهتا أو م ررن أس رررة طليقه ررا .ومل يش ررك
اجملل يف عضويتها يف احلز الدميقراطي الكردسرتاين ،ولكنره رأى أهنرا مل تقر تدم معلومرات موثوقرة
عن االضطهاد الذ ميكن أن تتعر له إذا عادت إىل مجهورية إيران اإلسالمية.
 ٦-٢ويف اترير ررخ غ ر ر حمر رردد ،طعن ر ر صر رراحبة الشر رركوى يف ق ر ررار اجملل ر ر  .ويف  ١٤تش ر ررين
األول/أكتروبر  ،٢٠١٤رفضر حمكمرة اهلجررة الطعررن الرذ قدمتره ،ورأت أ تهنرا قر تدم معلومررات
متضاربة عن عالقتها بطليقها ،وبذل  ،فهي مل تربهن على أ تهنا تعرض لعنف يستوج منحهرا
تصر رري إقام ررة .وع ررالوة عل ررى ذلر ر  ،نعتر ر احملكم ررة أح ررد اخلط ررابني الل ررذين ق رردمتهما ص رراحبة
الشكوى إثبااتً لعضويتها يف احلز الدميقراطي الكردستاين ،أبن "ضعيف القيمة" .ورأت احملكمة
أيض راً أن صرراحبة الشرركوى مل تثب ر وجررود خطررر عليهررا مررن التعررر ألذى إمررا مررن السررلطات
اإليرانية أو من أسرهتا أو أسرة طليقهرا .ويف اتريرخ غر حمر تدد ،طعنر يف هرذا القررار أمرام حمكمرة
اسررتاناف قضررااي اهلجرررة .ويف  ١٨كررانون األول/ديسررمرب  ،٢٠١٤رفضر احملكمررة منحهررا اإلذن
ابلطعررن .وبررذل  ،أصررب أمررر الطرررد انفررذاً .وترردعي صرراحبة الشرركوى أهنررا اسررتنفدت مجيررع سررب
االنتصاف احمللية املتاحة.
 ٧-٢ويف  ٩شررباف/فرباير  ،٢٠١٥التمسر صرراحبة الشرركوى مررن احملكمررة األوروبيررة حلقررو
اإلنسان اختاذ تداب مؤقترة .ويف  ١٠شرباف/فرباير ،أصردرت هرذ احملكمرة ،املنعقردة هبيارة قاضري
منفرررد ،قرارهررا ،عررن طري ر انئ ر رئرري الرردائرة ،بعرردم منررع الطرررد .وقض ر احملكمررة بعرردم قبررول
االلتم رراس ألهن ررا رأت ،يف ض رروء م ررا ل ررديها م ررن مر رواد ويف ح رردود اختصاص ررها ابملس ررائ موض رروع
الشرركوى ،أبن معرراي املقبوليررة املنصررو عليهررا يف املررادتني  3٤و 3٥مررن اتفاقي ة محاي ة حق ة
اإلنسان واحلرايت األساسي (االتفاقي األوروبي حلق اإلنسان) مل تست ف.
__________

()3
()٤
()٥
()٦
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يوجد مقر مكت العالقات الدولية للحز الدميقراطي الكردستاين اإليراين يف أورواب يف ابري  .وقُ تتدم نُسرخة
اخلطابني.
من
ْ
تقرردم صرراحبة الشرركوى خطرراابً مؤرخ راً  ٧حزيران/يونيرره  ٢٠٠١موجه راً مررن مكت ر العالقررات الدوليررة للحررز
ال رردميقراطي الكردس ررتاين اإلير رراين يفي ررد أبن ش ررقيقها س .س .ه ررو م ررن املتع رراطفني م ررع احل ررز  ،وأن إعادت رره إىل
مجهورية إيران اإلسالمية يعر حياته للخطر.
ررحيي اإلقامرة
ريت القيرادة وتص ْ
تقدم صاحبة الشكوى نسخاً مرن جرواز ْ سرفر الشرقيقني س .س .و  .س .ورخص ْ
يف الرردامنر  .وتقرردم أيض راً نسررخة مررن شررهادة صررادرة عررن مكت ر املفوضررية السررامية لشررؤون الالجاررني تفيررد أبن
اعرتف به كالجئ يف عام .٢٠٠١
شقيقها س .سُ .
تق تدم صراحبة الشركوى نسرخة مرن قائمرة أبمسراء "ضرحااي إرهرا الدولرة اإليرانيرة" صرادرة عرن مكتر العالقرات
الدولي ررة للح ررز يف أورواب ،وي رررد اسر ر ش ررقيقها  .س .ض ررمن أمس رراء الش ررهداء .وتق رردم أيضر راً ص رروراً فوتوغرافي ررة
ملراسي دفنه.
3
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الشكوى
 ١-3تزع صاحبة الشكوى أن إبعادها إىل مجهوريرة إيرران اإلسرالمية يشرك انتهاكراً حلقوقهرا
املكفولة مبوج املادة  3من االتفاقيرة .وترزع وجرود خطرر حقيقري عليهرا مرن التعرر لالعتقرال
والتعذي لدى عودهتا بسب طالقها وانتمائها السياسي .وتردَّعي صراحبة الشركوى ،علرى وجره
اخلص ررو  ،أهن ررا ختش ررى التع ررر لس رروء املعامل ررة م ررن أس رررة طليقه ررا الهتام رره هل ررا ابخليان ررة الزوجي ررة
ومسرراكنة رج ر آخررر يف السررويد .وتررزع أن أسرررة طليقهررا أعلن ر أن صرراحبة الشرركوى "مل ت رراع
شرف األسرة" وأهنا جي أن تعاق  ،وتردَّعي أيضراً أن طليقهرا ميلر صروراً فاضرحة هلرا ميكرن أن
تُسررتخدم دلرريالً الهتامهررا ب ر "حيرراة الفجررور" والبغرراء ،وأهنررا ختشررى مررن أسررهتا نفسررها ألهنررا أقارهبررا
أعرب روا عررن نيررته معاقبتهررا عنرردما تعررود إىل مجهوريررة إي رران اإلسررالمية ونبررذها لرررد شرررف األسرررة.
وهي ختشى أيضاً من السلطات اإليرانية ألن طليقها ينحدر من أسرة تتمتع بنفوذ وسلطة كب ين
يف مجهوريررة إي رران اإلسررالمية .فوالررد إمررام ولرره عالقررات طيبررة ابلسررلطات ،ممررا يعرري أن شررهادته
سررتكون هلررا قيمررة أكرررب مررن شررهادهتا هرري .ولررذل  ،يرُررج بشرردة أن يصرردر حكر يرردين صرراحبة
الشكوى إذا ما اعتقلر ووجره إليره االهترام يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية وترذ تكر صراحبة الشركوى
أبن الرزان هرري جرميررة يعاقر عليهررا قررانون العقرروابت اإلسررالمي( ،)٧وعقوبتهررا اجللررد أو الرررج وقررد
تصر إىل حر تد اإلعرردام .وتشررهد املنراط الكرديررة يف مجهوريررة إيرران اإلسرالمية يوميراً تنفيررذ أعمررال
قتر وعقرروابت عالنيرةً ابسر الشرررف( .)٨وترردعي صرراحبة الشرركوى أن مررتكي جررائ الشرررف يف
مجهورية إيران اإلسالمية ال يُعاقبون.
 ٢-3وتشر ر ر ص ر رراحبة الش ر رركوى إىل أن الس ر ررلطات اإليراني ر ررة ال تعلر ر ر ابنتمائه ر ررا إىل احل ر ررز
الدميقراطي الكردسرتاين اإليرراين ،ألن أعضراء احلرز خيفرون عضرويته تفرادايً لالضرطهاد .بيرد أن
طليقهررا قررد يقرردم هررو أو أس ررته علررى إفشرراء هررذ املعلومررة للحررز للسررلطات انتقام راً منهررا علررى
"إحلررا العررار هب ر " .وترردعي أيض راً أن السررلطات سررتعتقلها أو تسررتجوهبا علررى األق ر حاملررا تعل ر
بعضررويتها يف احلررز  ،ممررا يعرري أهنررا سررتتعر للتعررذي أو االعتررداء اجلنسرري ،كمررا هررو شررائع يف
مجهوري ررة إي رران اإلس ررالمية .وت ررزع أن الس ررلطات اإليراني ررة تض ررطلع بعملي ررات اس ررتخباراتية واس ررعة
النطا يف اخلار مما يررج أن تكرون قرد علمر ابلفعر أبمرر انتمائهرا إىل احلرز ألهنرا حضررت
علناً اجتماعات احلز يف السويد( .)٩وتش صاحبة الشكوى يف هرذا السريا  ،إىل تقريرر صرادر
ع ررن وزارة الش ررؤون اخلارجي ررة يف الس ررويد ي رررج أن يتع ررر األك ر رراد ال ررذين يع ر ترربون ع ررن آرائه ر ر
السياسرية لالعتقررال أو السرجن أو التعررذي يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية( .)١٠ويفيررد تقريرر صررادر
عررن وزارة الداخليررة يف اململكررة املتحرردة لربيطانيررا العظمررى وأيرلنرردا الشررمالية أبن الشررخص الررذ
ميكن أن يثب انتما :إىل احلز أو مناصرته لره يكرون معرضراً خلطرر االضرطهاد وينبغري أن ميرن
تصري اإلقامة واحلماية الدوليرة( .)١١وعرالوة علرى ذلر  ،تستشرهد صراحبة الشركوى بتقريرر وزارة
__________

( )٧تش صاحبة الشكوى إىل املادتني  ٦3و ١٠٢من قانون العقوابت اإلسالمي.
( )٨مل تقدَّم أ معلومات أخرى يف هذا الصدد.
( )٩ترف ر صرراحبة الشرركوى صرروراً فوتوغرافيررة التقط ر هلررا مررع أشررخا "معررروفني جررداً" ميثلررون احلررز الرردميقراطي
الكردستاين اإليراين خالل اجتماعات عقدت يف السويد.
( )١٠مل تقدَّم أ معلومات أخرى بشأن التقرير.
( )١١مل تقدَّم أ معلومات أخرى بشأن التقرير.
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خارجي ررة ال رروالايت املتح رردة األمريكي ررة لع ررام  ٢٠١٤بش ررأن حق ررو اإلنس رران يف مجهوري ررة إي ر رران
اإلسالمية ،وهو تقرير يتضمن معلومات عن انتهاكرات حقرو اإلنسران الريت تعراين منهرا املررأة يف
مجهورية إيران اإلسالمية.
م حظات الدولة الط ف بش املق ولية
 ١-٤يف  ٢٥أيلول/سرربتمرب  ،٢٠١3اعرتض ر الدولررة الطرررف علررى قبررول الشرركوى ،وقال ر
إن احملكم ررة األوروبي ررة حلق ررو اإلنس رران نظ رررت ابلفع ر يف نف ر املس ررألة املعروض ررة عل ررى اللجن ررة.
وتذ تكر الدولة الطرف ابجتهادات اللجنة اليت قض على حنو اثب أبن عبرارة "املسرألة نفسرها"،
مبعناها الوارد يف املرادة ()٥(٢٢أ) مرن االتفاقيرة ،جير أن تُفهر علرى أهنرا تتعلر برنف األطرراف
والوقرائع واحلقررو األساسرية( .)١٢وتالحر يف هررذا السريا  ،أن هررذا الرربالغ يثر ادعرراءات تنرردر
يف إطار املادة  3من االتفاقية بشأن خطرر التعرذي الرذ ترزع صراحبة الشركوى أهنرا سرتتعر
لرره يف حررال أبعرردت إىل مجهوريررة إيرران اإلسررالمية .وتشر الدولررة الطرررف إىل أن خطررا احملكمررة
األوروبيررة حلقررو اإلنسرران إىل صرراحبة الشرركوى ،املررؤر  ١٠شررباف/فرباير  ،٢٠١٥يكشررف أهنررا
قر ر تدم التماسر راً إىل احملكم ررة ،مب ررا يف ذل ر ر طلر ر إىل احملكم ررة مبن ررع طرده ررا إىل مجهوري ررة إي ر رران
اإلسالمية.
 ٢-٤وتشر ر الدول ررة الط رررف إىل أن ص رراح الش رركوى مل ررزم ،وفقر راً للش ررروف ال رريت وض ررعتها
احملكمررة لطلر اخترراذ التررداب املؤقتررة ،ببيرران األسرربا الرريت تررربر خماوفرره اخلاصررة ،وطبيعررة املخرراطر
املزعومررة ،وأحكررام االتفاقيررة األوروبيررة الرريت يرُرزع أهنررا انتهك ر  .وابلنظررر إىل أن احملكمررة األوروبيررة
حلقو اإلنسان قررت ،يف  ١٠شباف/فرباير  ،٢٠١٥رف طل صاحبة الشركوى اختراذ ترداب
مؤقتررة واعتررربت التماسررها غ ر مقبررول ،فررال بررد أهنررا قررد بيَّن ر األسرربا الرريت دفعتهررا إىل تقرردمي
التماسررها إىل تل ر احملكمررة .وعليرره ،ترررى الدولررة الطرررف أنرره مررن الواض ر أن موضرروع االلتمرراس
الررذ قدمترره صرراحبة الشرركوى إىل احملكمررة األوروبيررة حلقررو اإلنسرران وطلبهررا اخترراذ تررداب مؤقتررة
يتعل وجوابً ابملخاطر اليت تزع أهنا ستتعر هلا يف حال أعيردت إىل مجهوريرة إيرران اإلسرالمية،
كما هو احلال يف هذا البالغ املقدم إىل اللجنة .ولرذل  ،تسرتنت الدولرة الطررف أن هرذا الربالغ
يتنرراول نف ر املسررألة الرريت ضر َّرمنتها صرراحبة الشرركوى طلبهررا السرراب املقرردم إىل احملكمررة األوروبيررة
حلقو اإلنسان(.)١3
 3-٤وفيم ررا يتعلر ر مبس ررألة م ررا إذا كانر ر احملكم ررة األوروبي ررة حلق ررو اإلنس رران ق ررد نظ رررت يف
مضمون طل صاحبة الشكوى ابملعىن املقصود يف املادة ()٥(٢٢أ) مرن االتفاقيرة ،ترذ تكر الدولرة
الطرف أبن اللجنة كث اً ما اعتربت أن بالغاً من البالغرات املعروضرة عليهرا قرد نُظرر فيره يف إطرار
إجرراء آخررر مررن إجرراءات التحقير أو التسرروية الدوليررة إذا كرران القررار املتخررذ ال يسررتند فقررط إىل
األسر اإلجرائيرة وحرردها ،بر يسررتند أيضراً إىل أسر تردل علررى أن موضروع القضررية قرد اسررتوى
__________

( )١٢تستش ررهد الدول ررة الط رررف بقض ررية م .ت .ض ررد الس ررويد ( ،)CAT/C/55/D/642/2014وبقر ررارات اللجن ررة بش ررأن
البالغات املذكورة فيها.
( )١3تستش ررهد الدول ررة الط رررف بقض ررية م .ت .ض ررد السر رويد؛ وقض ررية أ .ر .أ .ض ررد السر رويد (،)CAT/C/38/D/305/2006
الفقراتن  ١-٦و٢-٦؛ وقضية أ . .ضد السويد ،)CAT/C/24/D/140/1999( ،الفقراتن  ٢-٦و.٧
GE.19-01805

5

CAT/C/65/D/691/2015

حقرره مررن البح ر ( .)١٤وتش ر الدولررة الطرررف إىل أن املالحظررات املقدمررة مررن صرراحبة الشرركوى
وخط ررا احملكم ررة األوروبي ررة يفي رردان أبن ه ررذ احملكم ررة قض ر ر بع رردم قب ررول طلبه ررا يف  ١٠ش ررباف/
فرباير  ،٢٠١٥ألهنا رأت أن معاي املقبولية ،املنصو عليهرا يف املرادتني  3٤و 3٥مرن االتفاقيرة
األوروبية حلقو اإلنسان ،مل تستوف .وتالح الدولة الطرف أيضراً أنره ال يوجرد يف املالحظرات
املقدمررة مررن صرراحبة الشرركوى مرا يش ر إىل أن التماسررها املقرردم إىل احملكمررة األوروبيررة مل يسررتوف
املعاي املنصو عليهرا يف املرادة  3٤مرن االتفاقيرة األوروبيرة حلقرو اإلنسران ،إذ تكشرف وقرائع
القضررية أن ق ررار طرررد صرراحبة الشرركوى أصررب انفررذاً وأهنررا اسررتنفدت سررب االنتصرراف احملليررة يف
عررام  ٢٠١٤قب ر أن تقرردم التماسررها إىل احملكمررة األوروبيررة .ووفق راً للس رواب القضررائية للمحكمررة
األوروبي ررة ،ف ر ن املهل ررة احمل ررددة يف س ررتة أش ررهر ال تس ررر  ،حبكر ر الواق ررع ،يف قض ررااي الط رررد عن رردما
ال يكون مقردم الطلر قرد طُر ترد بعرد( .)١٥ولرذل  ،ف نره مرن الواضر  ،يف رأ الدولرة الطررف ،أن
رف ر احملكمررة األوروبيررة حلقررو اإلنسرران لطل ر صرراحبة الشرركوى ال يعررود إىل عرردم اسررتنفادها
سب االنتصاف احمللية أو إىل تقدمي طلبها بعد انقضاء مهلة الستة أشهر.
 ٤-٤وتقررول الدولررة الطرررف إن مالحظررات صرراحبة الشرركوى ال تتضررمن أ معلومررات تشر
إىل انطب ررا أس رربا ع رردم قب ررول االلتم رراس ،املنص ررو عليه ررا يف امل ررادة ()٢(3٥أ) و( ) م ررن
االتفاقية األوروبية حلقو اإلنسان ،وإن أسبا القبول املتبقية اليت يتعني أخذها يف االعتبار هري
تلر املنصررو عليهررا يف املررادة ()3(3٥أ) و( ) مررن االتفاقيررة .وترردعي الدولررة الطرررف كررذل
أنه من الواض  ،من صيغة االتفاقية األوروبية ،أن تقيي كال السببني يشم وجروابً حبر موضروع
القضرية حبثراً وافيراً .ويف ضرروء مرا تقرردَّم ،ترررى أن رفر احملكمرة األوروبيررة حلقررو اإلنسرران التمرراس
صرراحبة الشرركوى ابعتبررار غ ر مقبررول يُعررزى إىل األسرربا املتعلقررة ابملوضرروع ولرري إىل أسرربا
إجرائيررة فقررط ،وبررذل  ،تكررون قررد نظرررت يف املسررألة ذاهتررا املعروضررة علررى اللجنررة .وختلررص الدولررة
الطرف إىل القول إن البالغ ينبغي اعتبار غ مقبول ،وفقاً للمادة ()٥(٢٢أ) من االتفاقية.
تعليقات صاح ة الشكوى على م حظات الدولة الط ف
 ١-٥يف  ٤كررانون الثاين/ينرراير  ،٢٠١٦قرردم صرراحبة الشرركوى تعليقاهتررا علررى مالحظررات
الدول ررة الط رررف بش ررأن مقبولي ررة ال رربالغ .وفيم ررا يتعلر ر بقر ررار احملكم ررة األوروبي ررة ،الص ررادر يف ١٠
شباف/فرباير  ،٢٠١٥تدعي صاحبة الشكوى أنه من غ الواض ما إذا كان القاضي املنفرد قد
نظر يف القضية ،وأن األسبا اليت استند إليها يف قرار بعدم قبول االلتماس غر واضرحة .وتررى
صرراحبة الشرركوى أنرره يتعررذر االفررتا  ،يف ضرروء املعلومررات احملرردودة املقدمررة يف خطررا احملكمررة
األوروبيرة املرؤر  ١٠شررباف/فرباير  ،٢٠١٥أبن احملكمرة قررد نظررت يف املسررألة ابملعرىن املقصررود يف
ررج جرداً ،يف ضروء املعلومرات احملردودة الريت ضرمنتها
املادة  ٢٢مرن االتفاقيرة .وتردعي أنره مرن امل َّ
__________

( )١٤تستش ررهد الدول ررة الطر رررف بقض ررية م .ت .ض ررد الس ر رويد؛ وقضر ررية أ .أ .ض ررد أذربيج رران (،)CAT/C/35/D/247/2004
الفق ررات م ررن  ٦-٦إىل ٩-٦؛ وقض ررية إ .إ .ض ررد اال رراد الروس رري ( ،)CAT/C/50/D/479/2011الفقر ررات م ررن ٢-٨
إىل .٤-٨
( )١٥تستشررهد الدولررة الطرررف ابحلكر الصررادر عررن احملكمررة األوروبيررة حلقررو اإلنسرران يف قضررية يب .ز .وآخرررون ضررد
السويد (الطلر رقر  ،)١٠/٦٨١٩٤يف  ٢٩أاير/مرايو ٢٠١٢؛ واحلكر الصرادر يف قضرية  .ز ضرد السرويد
(الطل رق  ،)١١/٧٤3٥٢يف  ١٨كانون األول/ديسمرب .٢٠١٢
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احملكمة األوروبية خطاهبا ،أالَّ تكون احملكمة قد أوف موضوع قضيتها حقه من النظرر .ولرذل ،
ينبغي للجنة ،يف رأيها ،أن تعترب شكواها مقبولة وأن تنظر فيها مبا فيها حقها.
 ٢-٥وحررى يف حررال رأت اللجنررة أن املالبسررات املعروضررة علررى كلتررا اآلليتررني الرردوليتني هرري
نفسها ،ف ن قضيتها ظهرت فيها مالبسات جديردة عقر تقردمي التماسرها إىل احملكمرة األوروبيرة
حلق ررو اإلنس رران ،وه رري مالبس ررات ت ررربهن عل ررى اخلط ررر ال ررذ س ررتتعر ل رره إذا م ررا أعي رردت إىل
مجهورية إيران اإلسالمية .فقد تزو طليقها مرة اثنيرة يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية وأحضرر زوجتره
إىل السويد .ولكنه ،مل يطل صاحبة الشكوى رمسياً يف مجهورية إيران اإلسالمية .وهري مرا دامر
على ذمته ،ف نه يظ "مال أمرها" وإبمكانه أن يرتحك فيهرا عنردما تعرود .وعرالوة علرى ذلر ،
مل تعررد صرراحبة الشرركوى تعرريش يف مررأوى للنسرراء وال صر علررى الرردع مررن زوجهررا وال مررن أ
رجر آخررر .واسررتقالهلا حبياهتررا علررى هررذا النحررو سرريعود عليهررا بعواقر سررلبية إذا مررا أعيرردت إىل
بلرردها األصررلي( ،)١٦وهنررا مكمررن االخررتالف بررني شرركواها إىل اللجنررة والشرركوى الرريت قرردمتها إىل
احملكمة األوروبية حلقو اإلنسان ،وينبغي أن تنظر فيها اللجنة على هذا األساس.
 3-٥ويف  ٩ش ررباف/فرباير  ،٢٠١٦أبلغر ر ص رراحبة الش رركوى اللجن ررة أبن احملكم ررة األوروبي ررة
حلقر ر ر ررو اإلنسر ر ر رران ،املنعقر ر ر رردة هبيار ر ر ررة قاضر ر ر رري منفر ر ر رررد ،قض ر ر ر ر  ،يف إطر ر ر ررار النظر ر ر ررر يف الطل ر ر ر ر
رقر  ،١٤/٦٠3٠٠ايكونوفررا وآخرررون ضررد السررويد ،بعرردم وقرروع أ انتهررا للحقررو املنصررو
عليه ررا يف االتفاقي ررة األوروبي ررة حلق ررو اإلنس رران ،واعت ررربت الطلر ر غر ر مقب ررول .وتشر ر ص رراحبة
الشرركوى إىل أن احملكمررة األوروبيررة ،يف هررذ القضررية ،نظرررت ابلفعر يف موضرروعها قبر أن تعلررن
عردم مقبوليتهررا .وتردعي أن احملكمررة األوروبيرة مل تعر تررب عرن الررأ نفسره يف قضرريتها ،وتررى بررذل ،
أهنررا مل تنظررر فيهررا نظ رراً صررحيحاً .وختلررص صرراحبة الشرركوى إىل القررول إن الطل ر الررذ قدمترره
سابقاً إىل احملكمة األوروبية ال مينع اللجنة من إعادة النظر يف هذا البالغ.
ق ا اللجنة بش املق ولية
 -٦يف  ٢٥تشررين الثرراين/نوفمرب  ،٢٠١٦نظرررت اللجنررة ،يف دورهتررا التاسررعة واخلمسررني ،يف
مسألة مقبولية الشكوى ،وقررت اعتبارها مقبولة( .)١٧وتستنت اللجنة أن التعلي املقتضر الرذ
قدمته احملكمة األوروبية حلقو اإلنسان يف قرارها الصادر يف  ١٠شباف/فرباير  ٢٠١٥ال يسم
للجنررة ابلتح تقر مررن املرردى الررذ بلغترره احملكمررة يف نظرهررا يف الطلر  ،مبررا يف ذلر ديررد مررا إذا
كان قد أجرت ليالً شامالً للعناصر املتعلقة ابألس املوضوعية للقضية.
م حظات الدولة الط ف بش األسس املوضوعية
 ١-٧قرردم الدولررة الطرررف مالحظاهتررا بشررأن األس ر املوضرروعية للشرركوى ،يف مررذكرة شررفوية
مؤرخررة  3٠آذار/مررارس  .٢٠١٧وتعررر صرريغتها اخلاصررة لبيرران الوقررائع ،وتشر إىل أن صرراحبة
الشكوى قدم أول األمر ،طلباً للحصول على تصري ابإلقامة يف السويد يف السفارة السويدية
بطهران ،يف تشرين األول/أكتروبر  ،٢٠١٠وكران األسراس القرانوين الرذ اسرتندت إليره يف طلبهرا
هررو اقرتاهنررا بزوجهررا ،الررذ كرران حيم ر اجلنسررية السررويدية .ويف  ١٠كررانون الثاين/ينرراير ،٢٠١١
__________

( )١٦مل تقدم أ معلومات أخرى بشأن هذ املسألة.
( )١٧انظر س .ضد السويد (.)CAT/C/59/D/691/2015
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رفضر الوكالررة السررويدية للهجرررة (املعروفررة سررابقاً ابسر جملر اهلجرررة السررويد ) طلر صرراحبة
الشكوى ألن الرزوجني مل يلتقيرا مردة  ١3عامراً ومل يتمكنرا مرن إقامرة الردلي علرى أهنمرا كراان علرى
اتصال .وقض الوكالة أيضاً أبن الزوجني مل يكوان حاضرين معاً أثنراء عقرد القرران ،ومل حيراوال أن
يتقررابال يف بلررد آخررر قب ر زواجهمررا .واسررتنتج الوكالررة أن الغررر الوحيررد مررن هررذا الررزوا هررو
حصول صاحبة الشكوى على تصري ابإلقامة.
 ٢-٧وعنرردما طعن ر صرراحبة الشرركوى يف ق ررار الوكالررة ،قض ر حمكمررة اهلجرررة إبلغائرره ومررن
ص رراحبة الش رركوى تص رررحياً ابإلقام ررة املؤقت ررة ص رراحلاً مل رردة س ررنة واح رردة .واس ررتنتج احملكم ررة أن
عقررد الررزوا ملررزم قررانوانً ،وعليرره ،جيرروز االسررتناد إلي ره كأسرراس يف مررن صرراحبة الشرركوى تصرررحياً
ابإلقام ررة .ومث منحر ر وكال ررة اهلج رررة ص رراحبة الش رركوى تص رررحياً ابإلقام ررة ص رراحلاً م ررن  ٤تشر ررين
األول/أكتوبر  ٢٠١١إىل  ٤تشرين األول/أكتوبر .٢٠١٢
 3-٧ووص ررل ص رراحبة الش رركوى إىل الس ررويد يف  3٠تشر ررين األول/أكت رروبر  ،٢٠١١ويف ٥
آ /أغسررط  ،٢٠١٢طلب ر متديررد تص رري اإلقامررة .ووجرره زو صرراحبة الشرركوى خطرراابً إىل
الوكالررة اهلجرررة ،يف  ٢٠حزيران/يونيرره  ،٢٠١3أرفقرره بنسررخة مررن التمرراس الطررال مررن صرراحبة
الش رركوى م ررؤر  ١٠حزيران/يوني رره  .٢٠١3وم ررن مجل ررة م ررا ذك ررر يف ه ررذا اخلط ررا  ،أن ص رراحبة
الش رركوى دخلر ر يف ال ررزوا اس ررتناداً إىل إف ررادة غ ر ر ص ررحيحة ،وأن ه رردفها الرئيس رري ك رران ه ررو
احلصررول علررى تصرري ابإلقامررة الدائمررة يف السررويد .ويف  ٧تشررين األول/أكترروبر  ،٢٠١3اتصر
موظف اهلجرة هاتفياً برزو صراحبة الشركوى ،وكران وقتهرا موجروداً يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية.
فأخرب املوظف أن عالقته بصاحبة الشكوى قد انقطع منذ بضرعة أشرهر ،وأنره طلر الطرال .
وذكر أيضاً أن صاحبة الشكوى ضرربته عردة مررات لكري تسرتفز وتدفعره إىل ضررهبا ،حرى يكرون
إبمكاهنررا اللجرروء إىل مررأوى للنسرراء واالتصررال ابلشرررطة ،وكر ذلر هبرردف احلصررول علررى تصرري
ابإلقامة .وأضاف قائالً إنه تعر للتهديد من أشقاء صراحبة الشركوى وأنره أبلر الشررطة عنهرا.
ويف وق الح  ،تبني ،يف  ١٨آ /أغسط  ،٢٠١3أن زو صاحبة الشركوى سرج ضردها
حمضراً لدى الشرطة بشأن تعرضه العتداء بسيط.
 ٤-٧ويف  ١٨تشر ر ررين األول/أكت ر رروبر  ،٢٠١3اس ر ررتدع وكال ر ررة اهلج ر رررة كر ر رالً م ر ررن ص ر رراحبة
الشكوى وزوجهرا ملقابلتهمرا .ومل حيضرر تلر املقابلرة سروى صراحبة الشركوى .وقالر إهنرا تركر
زوجهرا راقرداً يف البير  ،وأن عالقتهمررا علرى مرا يررام ،وأنره عردل عرن فكرررة الطرال  ،وأنره سررح
احملضررر الررذ كرران قدمرره بشررأن االعتررداء .وعنرردما ُسررال صرراحبة الشرركوى عمررا إذا كرران هنررا
م ررا مينعه ررا م ررن الع ررودة إىل مجهوري ررة إي ر رران اإلس ررالمية ،أف ررادت أبهن ررا مل تواج رره أ مش رراك م ررع
السلطات اإليرانية وقال إن مبقدورها أن تعود .ويف وق الح مرن ذلر اليروم ،اتصر موظرف
اهلجرة بزو صاحبة الشكوى فعل منه أنه عاد من مجهورية إيران اإلسالمية قب أسبوع؛ غ أنره
مل يلت ر بصرراحبة الشرركوى ،وقررال إهنمررا ال يعيشرران يف نف ر الشررقة .وأفرراد أبنرره ال يرغ ر يف أن
تقدم صاحبة الشكوى طل تصري اإلقامة بصفتها زوجته أو أب صفة من صفات القرابرة بره.
وأض ر رراف أن ر رره س ر ررح طلر ر ر الط ر ررال ألن ر رره تع ر ررر للتهدي ر ررد ه ر ررو وأسر ر ررته يف مجهوري ر ررة إير ر رران
اإلسالمية( ،)١٨ولكنه ينو طل الطال حاملا يصدر قرار وكالة اهلجرة.
__________

( )١٨مل تقدم أية تفاصي أخرى.
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 ٥-٧وم ررن مجل ررة م ررا ذكرت رره ص رراحبة الش رركوى يف املعلوم ررات ال رريت ق رردمتها إىل وكال ررة اهلج رررة،
يف  ٢٦تش ررين الثرراين/نوفمرب  ،٢٠١3أن زواجهررا حقيقرري ولكنهررا كان ر تتعررر لالعتررداء مررن
زوجهررا وشررقيقته منررذ أن وصررل إىل السررويد .وادعر أن زوجهررا صررر يف وجههررا وأهنررا خشرري
()١٩
أن يلجأ إىل العنف اجلسد  ،ولذل انتقل إىل مأوى للنساء وأبلغ الشررطة عرن زوجهرا .
وادعر أيضراً أن زوجهرا وأسررته هردداها وهرددا أسررهتا ،وأن زوجهرا ينتمري إىل أسررة ذات سررلطة
يف مجهورية إيران اإلسالمية وهلا صالت متينة يف أوساف السلطات احمللية .وادع أهنا سرتتعر
لالعتقال والتعذي ورمبا االغتصا إذا ما أعيدت إىل مجهورية إيران اإلسالمية.
 ٦-٧وتالح ر الدولررة الطرررف أن صرراحبة الشرركوى أفررادت يف طل ر اللجرروء ،الررذ قدمترره
يف  ١١كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١3أبن حياهتا معرضة للخطر بسب زوجها وأسرته .وادع
أن أمحاءهررا زاروا والرردها يف مجهوريررة إي رران اإلسررالمية وهررددو  .وهررددوها أيض راً ابلقت ر ألسرربا
تتعل ابلشرف إذا ما عادت إىل مجهورية إيران اإلسالمية .وخالل املقابلة األوىل اليت أجري مرع
صرراحبة الشرركوى يف إط ررار إج رراءات اللجرروء ،يف  3١آذار/م ررارس  ،٢٠١٤أفررادت أبن أس ررهتا
منخرطة يف الشأن السياسي ومعروفة جداً يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية .فقرد خردم أحرد أشرقائها
يف صر ررفوف احلر ررز الر رردميقراطي الكردسر ررتاين اإلي ر رراين ،وفقر ررد حياتر رره .وعنر رردما ُسر ررال صر رراحبة
الشرركوى عررن صررحة مررا قالترره سررابقاً عررن عرردم مواجهتهررا أ مشرراك مررع السررلطات يف مجهوريررة
إيران اإلسالمية ،أكدت هذ املعلومة .بيد أهنرا أضراف أهنرا ختشرى أن يفشري زوجهرا للسرلطات
خ رررب اخنر رراف ش ررقيقها يف احل ررز ال رردميقراطي الكردس ررتاين اإلير رراين .وعق رردت مقابل ررة أخ رررى ٢٨
نيسان/أبري  .٢٠١٤وقد حضر كلتا املقابلتني حمامي ومرتمجون فوريون.
ورف ر ر
 ٧-٧ويف  ٢٧حزيران/يوني رره  ،٢٠١٤ق ررررت وكال ررة اهلج رررة ط رررد ص رراحبة الش رركوىُ .
الطع ررن ال ررذ قدمت رره م ررن حمكم ررة اهلج رررة يف  ١٤تش ررين األول/أكت رروبر  .٢٠١٤وم رردَّدت وكال ررة
اهلجرة ،يف قرارها املؤر  ١٥كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٥املهلة املمنوحة لصاحبة الشكوى للعودة
إىل بلرردها طوع راً حررى اتريررخ  ١٢شررباف/فرباير  .٢٠١٥وكان ر صرراحبة الشرركوى تنررو  ،وفق راً
إلفادهتر ررا اخلاصر ررة ،العر ررودة إىل مجهورير ررة إي ر رران اإلسر ررالمية ،ولكنهر ررا أرادت تفر رراد صر رردور ق ر ررار
مينر ررع عودهتر ررا إىل السر ررويد ولر ررذل  ،كان ر ر تر ررا إىل وق ر ر أكثر ررر للتحض ر ر لعودهتر ررا .ويف ١3
شباف/فرباير  ،٢٠١٥قررت وكالة اهلجرة منع صاحبة الشركوى مرن العرودة إىل السرويد ملردة سرنة
واحدة ،وأحي قرار طردها إىل الشرطة العتبارها هاربة.
 ٨-٧وتؤكررد الدولررة الطرررف أن قررانون األجان ر يررنص علررى انقضرراء س رراين أمررر الطرررد غ ر
الصادر عن احملكمة بعد أربع سنوات من التراريخ الرذ يصرب فيره هنائيراً وغر قابر للطعرن .ويف
قض ررية ص رراحبة الش رركوى ،تنقض رري م رردة األرب ررع س ررنوات يف  ١٨ك ررانون األول/ديس ررمرب ٢٠١٨؛
ولذل  ،تطل الدولة الطررف إىل اللجنرة أن تنظرر يف هرذ القضرية قبر حلرول هرذا التراريخ حرى
ترت متسعاً من الوق يكفي لوضع الرتتيبات الالزمة لطررد صراحبة الشركوى ،يف حرال قراد هرذا
النظررر إىل اسررتنتا يقضرري أبن الشرركوى غ ر مقبولررة أو أهنررا ال تكشررف عررن وقرروع أ انتهررا
لالتفاقية.
__________

( )١٩مل تقدم أية تفاصي أخرى.
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 ٩-٧وفيما يتعل مبقبولية الشكوى ،تدعي الدولة الطرف أن البالغ يفتقر بشرك واضر إىل
أسرراس صررحي ويُعترررب بررذل  ،غر مقبررول وفقراً للمررادة  )٢(٢٢مررن االتفاقيررة واملررادة ) (١١3
من النظام الداخلي للجنة.
 ١٠-٧وفيم ررا يتعلر ر ابألسر ر املوض رروعية للش رركوى ،تشر ر الدول ررة الط رررف إىل أن االعتب ررارات
التالية تكتسي أمهية عند الفص فيمرا إذا كانر إعرادة صراحبة الشركوى قسرراً إىل مجهوريرة إيرران
اإلسالمية تشرك انتهاكراً للمرادة  3مرن االتفاقيرة( :أ) احلالرة العامرة حلقرو اإلنسران يف مجهوريرة
إير رران اإلس ررالمية؛ وبوج رره خ ررا ( ) وج ررود خط ررر شخص رري ومتوق ررع وحقيق رري عل ررى ص رراحبة
الشرركوى مررن التعررر للتعررذي بعررد عودهتررا .ومررع أن احلالررة الراهنررة حلقررو اإلنسرران يف مجهوريررة
إيران اإلسالمية ووضع املرأة يف البلد ميكن أن يث ا شواغ مشروعة ،ف ن هذ الشواغ ال تكفي
يف حررد ذاهتررا ،وفقراخ للدولررة الطرررف ،دلرريالً علررى أن طرررد صرراحبة الشرركوى ميكررن أن يرتتر عليرره
انتهررا للمررادة  3مررن االتفاقيررة( .)٢٠وعليرره ،تررزع الدولررة الطرررف أن طرررد صرراحبة الشرركوى إىل
مجهورية إيران اإلسالمية لن يرتت عليه انتها لالتفاقية ما مل تثبر وجرود خطرر عليهرا شخصرياً
من التعر ملعاملة تتناى مع املادة  3من االتفاقية.
 ١١-٧وتدعي الدولة أن وكالة اهلجرة وحمكمة اهلجرة مها هياتان متخصصتان هلما خربة خاصة
يف جمال قانون اللجوء واملمارسات ذات الصلة ،وهذا ال يرت سبباً للخرو ابسرتنتا يقضري أبن
القرارات القضائية الوطنية كان انقصة أو أبن نتيجة اإلجراءات احمللية كان تعسرفية أب حرال
مررن األح روال ،أو أهنررا تعررد مبثابررة إنكررار للعدالررة .وبنرراء علررى ذل ر  ،ترررى الدولررة الطرررف أن علررى
اللجنة أن تقي وزانًكب اً آلراء السلطات السويدية املعنية ابهلجرة ،على النحو الوارد يف أحكامها
الرريت تقضرري بطرررد صرراحبة الشرركوى إىل مجهوريررة إي رران اإلسررالمية .وتوجرره الدولررة الطرررف انتبررا
ومنتح ر
اللجنررة إىل أن صرراحبة الشرركوى وصررل إىل السررويد يف تش ررين األول/أكترروبر ُ ٢٠١١
تصر رري اإلقام ررة املؤقت ررة اس ررتناداً إىل ال ررروابط ال رريت تربطه ررا بزوجه ررا .ومل تطلر ر ص رراحبة الش رركوى
اللجرروء إالَّ يف كررانون األول/ديسررمرب  ،٢٠١3وكرران ذلر بعرردما طلقهررا زوجهررا ابلفعر  ،وتوقررف
عرن دعمهررا يف طلر احلصررول علرى تصرري ابإلقامررة .وعليرره ،فقررد كران لررديها متسررع مررن الوقر
لعر األسبا اليت دفعتها إىل طل اللجوء على السلطات السويدية لو أهنا رأت أن أنشطتها
السياسية املزعومة يف بلدها تستدعي تقدمي هذا الطل .
 ١٢-٧وتؤكد الدولة الطرف كذل أن وكالة اهلجرة وحمكمة اهلجرة كالمها قضيا أبن مثة أسرباابً
تدعو إىل التشكي يف صد الرواية اليت قدمتها صاحبة الشكوى .ورأت وكالة اهلجرة ،يف مجلرة
أمرور ،أن مررا روتره صرراحبة الشركوى هررو جمرررد ختمينرات ويسررتند إىل افرتاضرات .والوقررائع احلقيقيررة
الوحيدة اليت تنبي عليها خماوفها هي زايرة أشقاء طليقها املزعومة ملنزل والديها ،وبع احملاوالت
اليت قام هبا أسرته لالتصال هبا ،وسلو طليقها يف السويد عندما كان تعيش معه.
 ١3-٧وتش ر ر الدولر ررة الطر رررف إىل أن وكالر ررة اهلجر رررة تبر ررني هلر ررا أن شر ررهادة احلر ررز الر رردميقراطي
الكردسرتاين اإليرراين يف ابرير  ،الريت قردمتها صراحبة الشركوى ،تفيرد أبهنرا غرادرت مجهوريرة إيرران
اإلسالمية نتيجة اضطهاد النظام هلا بسب أنشطتها السياسية ،وهو ما ال يتطاب مع الرواية اليت

__________

( )٢٠تشر الدولررة الطرررف إىل أن وكالررة اهلجرررة اسررتندت يف قرارهررا إىل معلومررات عررن البلررد وردت يف تقريررر لشررعبة املعلومررات
املتعلق ررة ببل رردان املنش ررأ ،وزارة الداخلي ررة يف اململك ررة املتح رردة ،"Iran Country of Origin Information Report" ،امل ررؤر
 ١٦كانون األول/ديسمرب .٢٠١3
10

GE.19-01805

CAT/C/65/D/691/2015

قدمتها هي بشأن سب مغادرهتا اجلمهورية .وتش الدولة الطرف أيضاً إىل أن صاحبة الشكوى
موسعة للوقائع مقارنة مبا ورد يف املعلومات اليت أدل هبا للسرلطات الوطنيرة،
قدم للجنة رواية َّ
وال سيما فيما يتعل مبا َّادعته عن اهتامات طليقها هلا ورغبته يف معاقبتها عن طرير نشرر صرورها
وخوفهررا مررن توجيرره االهتررام هلررا وإدانتهررا مررن السررلطات اإليرانيررة .وذكرررت صرراحبة الشرركوى يف
إفادهتررا للجنررة أيض راً أهنررا كان ر انشررطة سياسررياً منررذ أن كان ر يف عمررر الثامنررة عشرررة؛ يف حررني
مل تُقدَّم هذ املعلومة للسلطات السويدية.
 ١٤-٧وفيما يتعل ابلتهديدات اليت تزع صاحبة الشكوى أهنا وجهر هلرا مرن طليقهرا أو مرن
أسرته ،رأت وكالة اهلجرة أنره ال يوجرد مرا يردل علرى أهنر أرادوا إحلرا الضررر هبرا ،ولرذل  ،يبردو
أن خوفهررا مبرري علررى التخمررني والقي ر والقررال فقررط .ومل يُقرردم أ دلي ر أو تعلي ر يرردع ادعرراء
صاحبة الشركوى أن طليقهرا اهتمهرا أو ينرو اهتامهرا ابخليانرة الزوجيرة أو ابلفجرور أو أنره سريطلع
السلطات يف مجهورية إيران اإلسالمية على صورها الفاضحة مثالً.
 ١٥-٧وتوجرره الدولررة الطرررف انتبررا اللجنررة إىل وثيقررة أخرررى قرردمتها صرراحبة الشرركوى لرردع
ادعاءها التعر لالعتداء والتهديد على يد طليقها .وقُدم على أهنرا قررار مرن الشررطة إبغرال
ريت االعترداء والتهديرد غر القرانوين ،يف ١٨
ملف للتحقي مع طلي صراحبة الشركوى بشرأن هتم ْ
آ /أغسط  .٢٠١3بيد أن الدولرة الطررف تشر إىل أن قيمرة هرذ الوثيقرة ضرعيفة جرداً ،وأن
الشخص املعي هبا هو ،على ما يبدو ،طلي صاحبة الشكوى ولي هي .وتشر الدولرة الطررف
أيضاً إىل أن ملفات القضرية املوجرودة لردى وكالرة اهلجررة تفيرد أبن صراحبة الشركوى نفسرها هري
الرريت اهتم ر حبرراد االعتررداء البسرريط يف  ١٨آ /أغسررط  .٢٠١3وال توجررد أ معلومررات
رمسيرة تفيررد أن طليقهررا قررد ا ههتر ابرتكررا أ فعر جرمرري يف اليروم نفسرره .فملفررات القضررية تشر
إىل أن طلي ر صرراحبة الشرركوى أبل ر عنهررا الشرررطة بسررب اعتررداءها عليرره ،وهرري واقعررة مل تطعررن
فيها صاحبة الشكوى.
 ١٦-٧وتش رردد الدول ررة الط رررف عل ررى أن املقص ررود بعب ررارة "التع ررذي  ،وفقر راً لالتفاقي ررة ،ه ررو األمل
أو الع ررذا الش ررديد ال ررذ يتس ررب في رره موظ ررف رمس رري أو أ ش ررخص يتص رررف بص ررفته الرمسي ررة
أو حيرر عليره أو يوافر عليره أو يسرك عنره .وتعررر ُ شرخص مرا للتهديرد ابلعنرف مرن أقرابئرره
املقربني أو للوص أو اهلوان بسب الطال ال يشك يف حد ذاته تعذيباً ،وفقراً لالتفاقيرة .وتشر
الدولررة الطرررف إىل أن اللجنررة أكرردت أن نطررا املررادة  3مررن االتفاقيررة ال يشررم املسررألة املتعلقررة
مب رردى وج ررود التر رزام يقض رري أبن متتن ررع الدول ررة الط رررف ع ررن ط رررد ش ررخص ق ررد يك ررون معرضر راً ألمل
أو معاانة يلحقه من كيان غ حكومي ،بدون موافقة احلكومة أو رضاها عنه(.)٢١
 ١٧-٧وفيما يتعلر ابخلطرر الرذ ترزع صراحبة الشركوى أنره سريلحقها مرن السرلطات اإليرانيرة
بسب اخنراطها يف الشأن السياسي ،تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى نفسها أقرت أبهنرا
ال تض ررطلع ب رردور ابرز يف احل ررز ال رردميقراطي الكردس ررتاين اإلير رراين ،ح ررى وإن كانر ر عض ررواً يف
احلررز  .وقررد رأت وكالررة اهلجرررة أن روايتهررا ال تُصر َّرد وأهنررا مل تقرردم برراهني معقولررة علررى أن هررذا
االخنرراف بلر ذل ر احلررد الررذ كرران ليث ر اهتمررام السررلطات .واتَّف ر رأ كر مررن حمكمررة اهلجرررة
ووكالة اهلجرة على أن املعلومات الواردة يف الشهادة املكتوبة اليت قردمتها صراحبة الشركوى لردع
__________

()٢١
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ادعاءهررا بشررأن نشرراطها السياسرري ال تتطرراب مررع املعلومررات الرريت قرردمتها بشررأن سررب مغادرهتررا
جهورية إيران اإلسالمية شهادة ،وهو ما جيع القيمة الثبوتية هلذ الشهادة ضعيفة جرداً .وظهرور
ص رراحبة الش رركوى ،وفق راً ألقواهل ررا ،يف ص ررور فوتوغرافي ررة إىل جان ر شخص رريات ابرزة يف املنظم ررة
مل يغ شيااً يف رأ حمكمة اهلجرة بشأن حاجتها إىل احلماية .أما احلج اليت دفع هبا صاحبة
الشكوى قائلة إن طليقها سيتدخ يف شؤوهنا ويتهمهرا ابهتامرات ابطلرة بطرر شرى فهري حجر
تقرروم علررى التخمررني وال ترردعمها أدلررة أو وقررائع .ومل يظهررر شرريء ،كمررا اسررتنتج وكالررة اهلجرررة،
يرروحي بررتمكن طليقهررا مررن احلصررول علررى الصررور الرريت التقط ر هلررا يف االجتماعررات السياسررية.
وعررالوة علررى ذل ر  ،ف ر ن صرراحبة الشرركوى ُمس ر هلررا مبغررادرة مجهوريررة إي رران اإلسررالمية بش ررك
قانوين ،واستخدم جواز السفر اإليرراين ،وهرو مرا يردل علرى أن السرلطات اإليرانيرة مل تكرن أتبره
ألمرهررا بوجرره خررا  .ولررذل  ،تسررتنت الدولررة الطرررف أن صرراحبة الشرركوى مل تررربهن علررى وجررود
أسبا حقيقية تدعو إىل االعتقاد أبهنا ستواجه شخصياً خطر التعر للتعذي ابملعىن املقصود
يف االتفاقية لدى عودهتا إىل مجهورية إيران اإلسالمية.
تعليقات صاح ة الشكوى على م حظات الدولة الط ف
 ١-٨يف  ١٤آ /أغس ررط  ،٢٠١٧ق رردم ص رراحبة الش رركوى تعليقاهت ررا عل ررى مالحظ ررات
الدولررة الطرررف بشررأن األس ر املوضرروعية للرربالغ .وفيمررا يتعل ر ابحلالررة العامررة حلقررو اإلنسرران،
ترردعي صرراحبة الشرركوى أن احلاجررة إىل احلمايررة مررن خطررر التعررر للتعررذي يف مجهوريررة إي رران
اإلس ررالمية ال ُ رردد حبسر ر م ررا إذا كانر ر حال ررة حق ررو اإلنس رران يف البل ررد تصر ر إىل مس ررتوى
االضطهاد العام .وتش صراحبة الشركوى إىل أن الدولرة الطررف مل تعررتف ،يف مالحظاهترا ،أبهنرا
من أص كرد إىل جان كوهنا امرأة ،وتنتمي بذل  ،إىل إحدى األقليات املهمشة يف مجهوريرة
إيران اإلسالمية ،اليت تتعر لسوء املعاملة من النظام ومن اجملتمع اإليراين على حد سرواء .وهلرذا
السر ررب  ،ال جير رروز الرتكير ررز ،يف تقير رري حالر ررة حقر ررو اإلنسر رران السر ررائدة الير رروم يف مجهورير ررة إي ر رران
اإلسررالمية ،الرريت متث ر قضرريتها شرراهداً عليهررا ،علررى حالررة امل ررأة يف مجهوريررة إي رران اإلسررالمية دون
غ ها ،ب جي أن يراعي التقيي أيضاً حالة األكرراد هنرا كرذل  .وتشر صراحبة الشركوى إىل
تقرير ررر ص ر ررادر عر ررن وزارة الداخلي ر ررة يف اململك ر ررة املتحر رردة ورد في ر رره أن األك ر رراد يف مجهوري ر ررة إي ر رران
اإلس ر ررالمية معرض ر ررون للتميي ر ررز ال ر ررذ ي ر ررؤثر س ر ررلباً عل ر ررى فرص ر رره يف احلص ر ررول عل ر ررى اخل ر رردمات
األساس ررية( .)٢٢ويشر ر التقري ررر إىل أن األكر رراد الناش ررطني سياس ررياً يتعرض ررون لالعتق ررال التعس ررفي
واالحتجراز املطررول واالعتررداء اجلسررد علررى أيرد السررلطات اإليرانيررة .وخيلررص التقريررر أيضراً إىل
أنه ينبغي من اللجوء للشخص الذ يتمكن من الربهنة ،بدرجة معقولة من الرجحران ،علرى أن
رج أن تعرف به السلطات اإليرانية.
انتماء إىل مجاعة سياسية كردية أمر معروف أو يُ َّ
 ٢-٨وتدعي صاحبة الشركوى أن عردم تقردميها طلر اللجروء إالَّ بعرد أن أفصر زوجهرا عرن
شواغ بشأن عالقتهما ال يقل من صد هذ احلاجة وأمهيتها احليوية .وهي مل تكن حباجرة إىل
التماس احلماية إىل أن هددها زوجها .وتدَّعي صاحبة الشكوى أيضاً أهنا كانر تعريش يف حالرة

__________

( )٢٢اململك ر ر ر ر ررة املتح ر ر ر ر رردة ،وزارة الداخلي ر ر ر ر ررة،
 ،"political groupsالنسر ررخة ( ٢.٠لنر رردن ،متوز/يولير رره ،)٢٠١٦
التاي.www.refworld.org/pdfid/578f67c34.pdf :
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تُشعرها بتهديد شديد ،وأبن طل اللجوء ميكن أن يث حفيظة زوجها وجير عليهرا خطرراً أكررب.
ويؤكد هذا األمر احتما:ها مبأوى للنساء قدم هلا احلماية من زوجها.
 3-٨وترردعي صرراحبة الشرركوى كررذل أن أقواهلررا تغر ت قلرريالً مررع مرررور الوقر بتغر حالتهررا
وتصرراعد التهديرردات الرريت ُوتتجهر هلررا .ولعر روايتهررا للوقررائع مل تكررن أيضراً مفصررلة ومتسررقة كمررا
ينبغري هلرا أن تكرون وذلر بسرب حالتهرا املعيشرية املجهردة وخوفهرا مرن زوجهرا وأسررته .وتشردد
ُ
صاحبة الشكوى على أن األساس الذ جي أن تستند إليه اللجنة يف تقييمها النهرائي لألسر
املوضرروعية للقضررية هررو كوهنررا مطلقررة وحصررل علررى احلمايررة مررن زوجهررا مررن مررأوى للنسرراء إىل
جانر املعلومررات ذات الصررلة املتاحررة عررن البلرد ،وذلر بغر النظررر عررن روايتهررا للوقررائع وتقيرري
الدولة الطرف هلذ الرواية.
 ٤-٨وترف صاحبة الشكوى حجة الدولة الطرف اليت تفيد أبهنا مل تقدم أ دلي أو تعلي
يرردع ادعاءاهتررا بشررأن اهتررام طليقهررا هلررا ابخليانررة الزوجيررة والفجررور واعتزامرره إطررالع السررلطات يف
مجهوريررة إيرران اإلسررالمية علررى صررور فاضررحة هلررا .وتشر إىل أن إمكانيررة إقرردام زو معتررد ،طلَّر
زوجته ،على استغالل موقع الغلبة وإحلا الضرر هبا مبختلف الطر  ،إذا ما شعر أهنا غدرت به،
هي أبعد ما تكون عن أن تُنع أبهنا إمكانية غ معقولة أو حى غ منطقية ،كما تشهد علرى
ذل حاالت النساء اللوايت تعرضرن لسروء املعاملرة والتالعر  ،وهري حراالت موثقرة توثيقراً جيرداً.
وتش ر صرراحبة الشرركوى أيض راً إىل أن نف ر القررول يصررد علررى اخلطررر احملررد هبررا مررن التعررر
لسروء املعاملررة بسرب انتمائهررا السياسري .ومالحظررات الدولرة الطرررف ال تقردم معلومررات جديرردة
هب ررذا الش ررأن ،س رروى اس ررتنتاجات مك ررررة خلصر ر إليه ررا الس ررلطات احمللي ررة ال رريت مل يك ررن تقييمه ررا
صحيحاً ابلضرورة.
 ٥-٨وختلررص صرراحبة الشرركوى إىل القررول إن حالتهررا تنطررو علررى عرردة عوامر خمتلفررة .ومررن
ينظر يف هذ العوام ويقيمها جمتمعةً ،ابالقرتان مع احلالة الصعبة اليت تعيشها النساء والكردايت
الناشررطات سياسررياً يف مجهوريررة إي رران اإلسررالمية ،ال بررد أن يسررتنت يف هنايررة املطرراف أهنررا تواجرره
خطرراً شخصررياً ومتوقعراً وحقيقيراً مررن التعرر للتعررذي يف مجهوريررة إيرران اإلسررالمية ،وأن طردهررا
يعد مبثابة انتها للمادة  3من االتفاقية.
القضااي واإلج اءات املع وضة على اللجنة

النظر يف األس املوضوعية
 ١-٩نظرررت اللجنررة يف الرربالغ يف ضرروء مجيررع املعلومررات الرريت أاتحهررا هلررا الطرفرران ،مبوج ر
املادة  )٤(٢٢من االتفاقية.
 ٢-٩وتتعل املسألة املعروضة على اللجنرة يف هرذ القضرية بتحديرد مرا إذا كران إبعراد صراحبة
الش رركوى إىل مجهوري ررة إير رران اإلس ررالمية يش ررك انتهاكر راً م ررن الدول ررة الط رررف اللتزامه ررا مبوجر ر
املرادة  3مرن االتفاقيرة أبالَّ تطررد أ شرخص أو تعيرد إىل دولرة أخررى إذا تروافرت لرديها أسربا
حقيقية تدعو إىل االعتقراد أبنره سريكون يف خطرر التعرر للتعرذي (اإلعرادة القسررية) .ويشرم
ذل التعر للتعذي أو لغ من ضرو سوء املعاملة على يد كياانت من غر الردول ،مبرا يف
ذلر اجلماعررات الرريت متررارس بصررورة غر قانونيررة أعمرراالً تسررب أملراً أو معرراانة شررديدين ألغررا
GE.19-01805
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ظرها االتفاقية ،واليت لي للدولة املستقبتلة سيطرة فعلية عليها أو هلا عليها سيطرة جزئية فقط،
أو اليت ال تستطيع منع أعماهلا أو ال تستطيع مكافحة إفالهتا من العقا (.)٢3
 3-٩وجي على اللجنة أن تقريتت مرا إذا كانر هنرا أسربا حقيقيرة تردعو إىل االعتقراد أبن
صرراحبة الشرركوى معرضررة شخصررياً خلطررر التعررذي لرردى عودهتررا إىل مجهوريررة إي رران اإلسررالمية.
وجي ر أن أتخررذ اللجنررة يف احلس رربان ،عنررد تقيرري ذل ر اخلط ررر ،مجيررع االعتبررارات ذات الص ررلة،
مبا يف ذل وجود منط اثب مرن االنتهاكرات اجلسريمة أو الصرارخة أو اجلماعيرة حلقرو اإلنسران
يف مجهوريررة إي رران اإلسررالمية .بيررد أن اللجنررة تررذكر أبن اهلرردف املترروخى يتمث ر يف ديررد مرردى
وجود خطر متوقع وحقيقي على الفرد املعي شخصرياً مرن التعرر للتعرذي يف البلرد الرذ يعراد
إليرره( .)٢٤ويسررتتبع ذلر أن وجررود منررط اثبر مررن االنتهاكررات اجلسرريمة أو الصررارخة أو اجلماعيررة
حلقررو اإلنسرران يف بلررد مررا ال يشررك يف حررد ذاترره سرربباً كافيراً للجررزم أبن شخصراً بعينرره سرريواجه
خطر التعر للتعذي عند عودته إىل ذل البلد؛ وال بد من تقدمي أس إضافية تبني أن الفررد
املع ر ري سر رريواجه شخصر ررياً هر ررذا اخلطر ررر( .)٢٥ويف املقاب ر ر  ،ال يعر رري عر رردم وجر ررود منر ررط اثب ر ر مر ررن
االنتهاك ررات الص ررارخة حلق ررو اإلنس رران أن شخص راً بعين رره ق ررد ال يتع ررر للتع ررذي يف الظ ررروف
اخلاصة به ديداً(.)٢٦
 ٤-٩وتشر اللجنررة إىل تعليقهررا العررام رق ر  ،)٢٠١٧(٤الررذ تررذكر يف الفقرررة  ٤٥منرره ،أهنررا
ستُقيتت "األسبا احلقيقية" وتعترب خطر التعرذي خطرراً متوقعراً وشخصرياً وقائمراً وحقيقيراً عنردما
تتوافر ،لدى اختاذها القرار ،وقائع ذات مصداقية فيمرا يتعلر ابخلطرر يف حرد ذاتره ،مرن شرأهنا أن
تؤثر على حقو صاح الشكوى املكفولة مبوج االتفاقية يف حالة طرد .
 ٥-٩وتالح اللجنة أن صاحبة الشكوى ادع أهنرا سرتتعر لسروء املعاملرة علرى يرد أسررة
طليقهررا فضرالً عررن أسررهتا هرري بسررب اهتررام طليقهررا هلررا ابخليانررة الزوجيررة ومسرراكنة رجر آخررر يف
السويد .وتالح اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف الريت تفيرد أبن مرا روتره صراحبة الشركوى هرو
جمرد ختمينات ويقوم على افرتاضرات ،وأن الوقرائع احلقيقيرة الوحيردة الريت تنبري عليهرا خماوفهرا هري
زايرة أشقاء طليقها ملنرزل والرديها ،وبعر احملراوالت الريت قامر هبرا أسررته لالتصرال هبرا ،وسرلو
طليقها يف السويد عندما كان تعيش معه .وتالح اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف اليت تفيد
أبن تعررر شررخص مررا للتهديررد ابلعنررف مررن أقرابئرره املقرربني أو للوصر أو اهلروان بسررب الطررال
ال يشك يف حد ذاته تعذيباً وفقاً لالتفاقية.
 ٦-٩وتذكر اللجنة أبنه ينبغي تفس املادة  3ابلرجوع إىل تعريف التعذي الوارد يف املرادة ١
من االتفاقية( .)٢٧ووفقاً للمرادة  ،١يقصرد "ابلتعرذي " أ عمر ينرت عنره أمل أو عرذا شرديد،
جسرردايً كرران أم عقلي راً ،يلح ر عمررداً بشررخص مررا بقصررد احلصررول مررن هررذا الشررخص ،أو مررن
شررخص آخررر ،علررى معلومررات أو علررى اع ررتاف ،أو معاقبترره علررى عمر ارتكبرره أو يشررتبه يف أنرره
ارتكبره ،هررو أو شررخص آخررر ،أو ختويفرره أو إرغامرره هررو أو أ شررخص آخررر  -أو عنرردما يلحر
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مثر هررذا األمل أو العررذا أل سرب يقرروم علررى التمييرز أايً كرران نوعرره ،أو حيرر عليرره أو يوافر
عليه أو يسك عنه موظف رمسي أو أ شخص يتصرف بصفته الرمسية.
 ٧-٩وعالوة على ذل  ،تالح اللجنرة أن صراحبة الشركوى ادعر أن السرلطات اإليرانيرة،
حررى وإن مل تكررن تعل ر أبمررر عضررويتها يف احلررز الرردميقراطي الكردسررتاين اإلي رراين ،ف ر ن طليقهررا
أو أسر ررته سيفش رري اخل رررب انتقامر راً منه ررا عل ررى "إحل ررا الع ررار" هبر ر  ،وأن م ررن امل رررج أن تعتقله ررا
الس ررلطات أو تس ررتجوهبا عل ررى األق ر حامل ررا تعل ر بعض ررويتها يف احل ررز  ،مم ررا يع رري أهن ررا س ررتتعر
للتعذي أو االعتداء اجلنسي ،وهو أمر شائع يف مجهورية إيران اإلسالمية .وتالح اللجنة أيضاً
أن صاحبة الشكوى ستُحرم من اخليار القرانوين املتمثر يف اللجروء إليهرا طلبراً أل نروع مرن أنرواع
احلماي ررة يف ح ررال انتُ تهكر ر حقوقه ررا املكفول ررة مبوجر ر االتفاقي ررة ،ابلنظ ررر إىل أن مجهوري ررة إير رران
اإلسالمية ليس طرفراً فيهرا .وابإلضرافة إىل ذلر  ،ريط اللجنرة علمراً حبجرة الدولرة الطررف الريت
تفيد أبن وكالة اهلجررة رأت أن روايتهرا ال تُص َّرد وأهنرا مل تقردم برراهني معقولرة تثبر أن اخنراطهرا
يف الشأن السياسي بل ذل احلد الذ كان ليث اهتمام السلطات.
 ٨-٩وتالحر ر ر اللجن ر ررة أن ص ر رراحبة الش ر رركوى ت ر رردعي أن انض ر ررم إىل احل ر ررز ال ر رردميقراطي
الكردستاين اإليرانيرة منرذ أن كانر يف عمرر الثامنرة عشررة ،وتالحر كرذل املعلومرات الرواردة يف
شهادة مكت احلز يف ابري اليت تفيد أبهنا غادرت مجهوريرة إيرران اإلسرالمية نتيجرة اضرطهاد
النظرام هلررا بسررب أنشررطتها السياسررية .ويف املقابر  ،تالحر اللجنررة أيضراً اعررتا الدولررة الطرررف
اليت أنكرت أن تكون صاحبة الشكوى قد أدل للسلطات السويدية هبذ املعلومات يف يوم من
األايم .وتش الواثئ اليت قدمتها الدولة الطرف إىل أن صاحبة الشكوى أكردت ،خرالل املقابلرة
اليت أجرهتا معها وكالة اهلجرة ،عدم وجود ما مينعها من العودة إىل مجهورية إيرران اإلسرالمية وأهنرا
مل تواجرره أ مشرراك مررع السررلطات اإليرانيررة قب ر أن تغررادر البلررد .وتالح ر اللجنررة كررذل أن
حج ر صرراحبة الشرركوى الرريت تفيررد أبن طليقهررا سرريتدخ يف شررؤوهنا ويتهمهررا ابهتامررات ابطلررة
مبختل ر ررف الط ر ررر ه ر رري ،يف نظ ر ررر الس ر ررلطات يف الدول ر ررة الط ر رررف ،حج ر ر تق ر رروم عل ر ررى التخم ر ررني
وال ترردعمها أدلررة أو وقررائع .فصرراحبة الشرركوى تقرردم ،علررى سرربي املثررال ،صرروراً تظهررر فيهررا هرري
وأف ر رراد أس ر ررهتا بص ررحبة ع رردة أعض رراء يف احل ررز ال رردميقراطي الكردس ررتاين اإليراني ررة ك رردلي علر ررى
الصررالت الرريت تربطهررا ابحلررز  ،ولكنهررا ال تررذكر مررا إذا كرران زوجهررا يعل ر بوجررود تل ر الصررور
وال كيف ميكن أن ص عليها السلطات اإليرانية.
 -١٠وتشر ر اللجن ررة إىل الفق رررة  3٨م ررن تعليقه ررا الع ررام رقر ر  ،٤ال رريت ت ررنص عل ررى أن عر ر ء
اإلثبرات يقررع علررى صرراح الرربالغ ،الررذ جير عليرره أن يقرردم حججراً مقنعررة .وترررى اللجنررة أن
صرراحبة الشرركوى مل تررنه ْ بع ر ء اإلثبررات الواقررع عليهررا .وعررالوة علررى ذلر  ،مل تررربهن صرراحبة
الشكوى على أن سلطات الدولة الطرف قصرت يف التحقي يف ادعاءاهتا قيقاً وافياً.
 -١١ولذل  ،تستنت اللجنة أن صاحبة الشكوى مل تقدم ما يكفي من األسربا الريت تردعو
إىل االعتقرراد أبن مثررة خطررراً شخصررياً ومتوقعراً وحقيقيراً عليهررا مررن التعررر للتعررذي لرردى عودهتررا
إىل مجهورية إيران اإلسالمية.

 -١٢واللجنررة ،إذ تتصرررف مبوجر املررادة  )٧(٢٢مررن االتفاقيررة ،تقضرري أبن إقرردام الدولررة الطرررف
على إبعاد صاحبة الشكوى إىل مجهورية إيران اإلسالمية ال يشك انتهاكاً للمادة  3من االتفاقية.
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