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 1-1صاحب الشاكوى هاو إ .أ.ا وهاو ماواطن مان االاااد الروسايا مولاود عاام 1٩٨0ا
وهااو يرفااو شااكواه ابألصااالة عاان نفسااه وابلنيابااة عاان طفليااه القاص ارينا م .أ .وأ .أ.ا وي اديعي أن
الدولااة الطاارف سااتنت ه حقوقااه وحقااوج طفليااه وجااب املاااد  ٣ماان االتفاقيااة إاا مااا إرحاال إىل
االااد الروسي .وميثل صاحب الشكوى حمام.
 2-1و  10شاباط/فرباير 2016ا طلبات اللانااةا عان طريااق مقررهاا املعا ابلشاكاوى ا ديااد
والتدابري املؤقتةا إىل الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد النظر.
 ٣-1و م ااذكر ش اافوية مؤرل ااة  1تش ا ارين الث اااين/نوفمرب 201٨ا طلب اات الدول ااة الط اارف إىل
اللانة سحب طلب ا ابختاا تدابري ا ماية املؤقتة .و  1٨آاار/مارس 201٩ا قررت اللانةا عن
طريق مقررها املع ابلشكاوى ا ديد والتدابري املؤقتةا االستمرار طلب ا اختاا تدابري مؤقتة.
ال قائع كها د ضها صاحب البك ى
 1-2يع اايا ص اااحب الش ااكوى قري ااة أسينوفس ااكااي الشيش ااان من ااذ ع ااام  .1٩٩6و
عام 2007ا انةم ابن عمها ت .س .إىل قوات ثوار الشيشان وساعده صااحب الشاكوى مان
وقاات إىل آلاار تااوفري األغذيااة واملالبا  .و اتريااخ غااري حماادد ماان عااام 2007ا اقااتحم مناازر
صاحب الشكوى أشخاص يرتدون مالبا ووهاة حااولوا لطفاه لكان م عادلوا عان الاه بفةال
توسالت زوجته .و عام 200٩ا قتل ت .س .شرطياً حملياً مدينة غروزين قبال أن يإقتال هاو
أية ااً .و وقاات الحااقا منتص ا اللياالا أصاايب صاااحب الشااكوى ارا علااى يااد رجلااني
حةرا إىل منزله مسلحني بسكاكني .لكن املسلحني الاا ابلفرار عندما استيقظت أسر صاحب
الشكوى .وبعد الاه بقليالا اكتشا صااحب الشاكوى أن أسار الشارطي الاذا قتلاه ابان عماه
قااد أعلناات الث ا ر لدم ااه  .وقااد حاااورا م ااو والاادها الشااروع وس اااطة مااو األساار ا لك اان دون
جدوى .ومل يتصل صاحب الشكوى ابلسلطاتا ألنه كان يعلم أهنا لن تتخذ أا إجراء.
 2-2ومل حيادد صااحب الشاكوى اترياخ وصاوله إىل الساويد .وقاد طلاب اللااوء  2أيلااور/
ساابتمرب  .201٣وادعااى طلااب اللاااوء أنااه مل يااتمكن ماان تغيااري مكااان إقامتااه دالاال االااااد
الروسي ألن أسر الشرطي الذا قتل علاى ياد ابان عماه كانات لادي ا عالقاات ج ااز الشارطة
أماكن ألرى مان االاااد
وكانت تستطيو العثور عليه أينما كانا ألنه مل يكن لديه أا أقار
الروسي .وأوضح صاحب الشكوى أيةاً طلب اللاوء الاذا قدماها أناه كاان املاضايا قاد
ساعد ابن عمه توفري األغذية واملالب للمتمردين.
 ٣-2ورفةت وكالة اهلار السويدية طلب صاحب الشكوى  12أيلور/سبتمرب .2014
ورأت الوكالة أن صاحب الشكوى كان معرضااً للثا را ومل يكان قاادراً علاى اللااوء إىل السالطات
الشيش ااانية .لكن ااا للص اات إىل أن ص اااحب الش ااكوىا بوص اافه ض ااحية را ال ي اادلل ض اامن
نطاااج تعري ا الالج ا ال اوارد قااانون األجاناابا وهااو تعري ا يتماشااى مااو التعري ا ال اوارد
امل اااد  1م اان االتفاقي ااة اةاص ااة بوض ااو الالج اانيا ويش اامل ا ااات الفاعل ااة م اان غ ااري ال اادور.
واسااتنتات أية ااً أن الساالطات غااري م تمااة بصاااحب الشااكوى وأن تمكانااه االنتقااار إىل ماادن
ساااحلية أصااغر حام ااً دالاال االااااد الروسااي مثاال مورمانسااها أو ساااراتوفا أو فوغااوغراد أو
لااار  .و  16آاار/مااارس 2015ا رفة اات حمكمااة اهلااار طع اان صاااحب الشااكوى ق ارار
وكالة اهلار  .و  11أاير/ماايو 2015ا رفةات حمكماة اسات ناف قةاااي اهلاار مانح صااحب
البالغ اإلان ابست ناف قرار احملكمة اهلار .
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البك ى
 -٣ي ا اديعي صا اااحب الشا ااكوى أن ترحيلا ااه إىل االاا اااد الروسا ااي سيشا ااكل انت اك ا ااً قوقا ااه
املنصوص علي ا املاد  ٣من االتفاقية ألنه سيكون معرضااً بشاكل شخصاي ةطار االضاط اد
والتعااذيب وسااوء املعاملااة عنااد عودتااه .وياديعي صاااحب الاابالغ أن ساابب اةطاار هااو الثا ر املعلاان
ضدها وصالته ابملتمردين الشيشان.
م حظات ال غلة الط ف دوى مة لبة ال

غا سن امل ض دبة

مذكر شفوية مؤرلة  1متوز/يوليه 2016ا قادمت الدولاة الطارف مالحظاهتاا بشا ن
1-4
مقبوليااة الاابالغ وأسسااه املوضااوعية كمااا اكاارت بوقااائو القةااية وقاادمت مقتطفااات ماان األحكااام
اات الصاالة الاوارد التشاريعات احملليااة .أفااادت الدولااة الطاارف أبهنااا نظاارت قةااية صاااحب
الشااكوى إطااار قااانون األجانااب لعااام  .2005وللصاات ساالطات اهلااار ا بعااد دراسااة وقااائو
القةيةا إىل أن صاحب الشكوى مل يثبت حاجته إىل محاية.
 2-4وتقدم الدولة الطرف ترمجاهتا إلجراءات سلطات اهلار السويدية بغية إظ اار األسابا
الكامنااة وراء قارار الدولااة الطاارف طاارد صاااحب الشااكوى .وتؤكااد اسااتنتاجات الدولااة الطاارف أن
حاج ااة إىل ا ماي ااة وأن م اان املمك اان ترحيل ااه إىل االا اااد الروس ااي.
ص اااحب الش ااكوى ل ااي
ورفااط طلبااه  12أيلااور/
فصاااحب الشااكوى قاادم طلااب ااوء  2أيلور/ساابتمرب 201٣ا إ
ساابتمرب  .2014واسااتؤن الق ارار لاادى حمكمااة اهلااار ا الاايف رفةاات االساات ناف  16آاار/
مارس  .2015و  11أاير/مايو 2015ا رفةت حمكمة است ناف قةااي اهلاار املوافقاة علاى
طلب االست ناف فصار قرار طرد صاحب الشكوى هنائياً.

 ٣-4و  5حزيران/يونيه 2015ا ادعى صاحب الشكوى أمام وكالة اهلار أن مثاة عقباات
ورفااط هااذا الطلااب  21متااوز/
اااور دون إنفاااا ق ارار طااردها وطلااب إعاااد النظاار قةاايته .إ
يوليااه  .2015وماان ،يا عق ادت وكالااة اهلااار مناقشااات مااو صاااحب الشااكوى ملناقشااة عودتااه
وع ااود طفلي ااه الطوعي ااة .ووفق ااً ألحك ااام امل اااد  )1(22م اان الفص اال  12م اان ق ااانون األجان اابا
يسقط أمر الطرد ابلتقاادم  11أاير/ماايو  .201٩ولاذلها مان األةياة كاان للدولاة الطارف
أن تتخذ اللانة قراراً هذه القةية قبل أاير/مايو .201٩
 4-4وال تطعان الدولاة الطارف اساتنفاد صاااحب الشاكوى مياو سابل االنتصااف احملليااة.
إال أن صااحب الشااكوى مل يقاادم األدلااة الكافيااة إلثبااات ادعاءاتااها وابلتاااب فا ن الشااكوى ينبغااي
أن تعترب غري مقبولة وجب املاد  )2(22من االتفاقية.
 5-4وفيمااا يتعلااق ابألس ا املوضااوعية للاابالغا أوضااحت الدولااة الطاارف أهنااا تناولااتا لاادى
النظاار هااذه القةاايةا ا الااة العامااة قااوج اإلنسااان االااااد الروساايا وعلااى وجااه اةصااوص
اةطر الشخصي الذا يواج ه صاحب الشكوى املتمثل إمكانية التعرض للتعاذيب إاا ماا أعياد
إىل بلده .وتالحظ الدولة الطرف أنه يقو على عاتق صااحب الشاكوى تقادمي حاان ميكان الادفاع
عن ا ااا ليثبا اات أنا ااه يواجا ااه لط ا اراً حقيقي ا ااً وشخصا ااياً وميكا اان توقعا ااه يتمثا اال إمكانيا ااة التعا اارض
للتعاذيب( .)1وابإلضااافة إىل الااها بينمااا يتوجااب تقياايم لطار التعااذيب علااى أسا تتااااوز اارد
االفرتاضا ال يتحتم أن يفي هذا اةطر عيار رجحان وقوعه.

__________

()1
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ااار
 6-4وفيم ااا يتعل ااق اب ال ااة الراهن ااة ق ااوج اإلنس ااان االا اااد الروس اايا و اص ااة
القوقااازا ف ا ن الدولااة الطاارف علااى بينااة من اااا وهااي تشااري إىل تقااارير حديثااةا من ااا علااى ساابيل
املثارا تقارير الفريق الدوب املع ابألزمات()2ا ومنظماة العفاو الدولياة()٣ا ومنظماة هياومن رايات
ااار القوقاااز بشااكل
ووتاااا وغريهااا( .)4وتشااري هااذه التقاااريرا اىلماالا إىل تراجااو العن ا
ملمااوس لااالر العااامني املاضاايني .فالعديااد ماان ا ماعااات املتطرفااة غااادرت االااااد الروسااي إىل
الع اراج وا م وريااة العربيااة السااورية .ورغاام ا فاااض مسااتوى العن ا ا مااا زالاات اااد انت اكااات
قوج اإلنسان .وأج ز إنفاا القانون مساؤولة عان حااالت التفااء قسارا واحتاااز غاري قاانوين
وتعذيب وسوء معاملة للمحتازين.
 7-4وتستنتن الدولة الطرف أن ا الة الراهنة االااد الروسي بوجاه عاام ال تعكا حاجاة
عامة ماية طاليب اللاوء مان الاه البلادا وإن كانات ال تاود التقليال مان شا ن القلاق املشاروع
إزاء حالة حقوج اإلنسان
ار القوقاز .ومو الها ال ميثل عدم احرتام حقوج اإلنسان سبباً
كافي ااً حااد ااتااها وأن صاااحب الشااكوى طااب أن يظ اار لط اراً شخصااياً وحقيقي ااً يتمثاال
إمكانية تعرضه ملعاملة تتعارض مو املاد  ٣من االتفاقية.
 ٨-4وتؤكاد الدولاة الطارف أن العدياد مان أحكااام قاانون األجاناب تعكا املبااد الاوارد
املاااد  ٣ماان االتفاقيااةا وابلتااابا فا ن ساالطات الدولااة الطاارف تطبااق اات املعااايري التحليليااة لاادى
النظاار طلبااات اللاااوء .ووفقااً للماواد  1إىل  ٣ماان الفصاال  12ماان قااانون األجاناابا ال طااوز
إعاد الشخص الذا يلتم اللاوء إىل بلد توجد فياه أسابا معقولاة الفارتاض احتماار تعرضاه
ةطر عقوبة اإلعدام أو العقا البدينا أو التعذيب أو غري اله من ضارو املعاملاة أو العقوباة
الالإنسانية أو امل ينة.
 ٩-4وقد عقدت وكالة اهلار مقابالت شافوية عدياد ماو صااحب الشاكوى وطفلياه .وكانات
املقابلااة االساات اللية يااوم  ٣أيلور/ساابتمرب  .201٣و  4تش ارين األور/أكتااوبر 201٣ا عقاادت
الوكالة مقابلة ألرى ماو صااحب الشاكوى وطفلياه وهاي مقابلاة أبوياة تركاز علاى األطفاار  .و 10
تشرين األور/أكتاوبر 201٣ا اساتغرقت مقابلاة ألارى زهااء أرباو سااعات .وعماالً ابملااد  10مان
الفصل  1من قانون األجانبا أوب اهتمام لااص ل ا صاحة واااء الطفلاني ومصاا ما الفةالى.
ومثياال ص اااحب الش ااكوى حم ااامي دف اااع ع اااما تواص اال مع ااه ع اان طري ااق م اارتجم .وأتيح اات لص اااحب
الشكوى كذله فرصة التدقيق الساالت املكتوبة ميو املقابالت والتعليق علي ا.
 10-4ولااذلها ت اادعي الدولااة الط اارف أن لاادى وكال ااة اهلااار وحمكم ااة اهلااار م ااا يكفااي م اان
املعلومااات لتقاادمي تقياايم مسااتنري وشاافاف ومعقااور للمخاااطر .وتااود الدولااة الطاارف أن تااذكر أبنااه
وفقااً لتعليااق اللانااة العااام رقاام  1بش ا ن تنفيااذ املاااد  ٣ماان االتفاقيااة سااياج املاااد 22ا طااب
إيالء االعتبار الواجب للحيثيات الوقائعية اليف توفرها أج ز الدولة الطرف املعنية.

__________

()2
()٣
()4

4

”?( “The North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported Jihadساوراي واملتماردون
تصدير ا اد؟)ا  16آاار/مارس .2016

اار القوقااز:

“Russian Federation” in Amnesty International Report 2015/16: The State of the World’s Human

) ( Rights (London, 2016االااد الروسي
اإلنسان العامل (لندنا .))2016

تقرير منظمة العفو الدولية لعاام  :2016/2015حالاة حقاوج

) ( “Russia” in World Report 2016: Events of 2015 (New York, 2016روسايا
 :2016أحدا عام ( 2015نيويوريفا .))2016

التقريار العااملي لعاام
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 11-4وتالحاظ الدولاة الطارف قادراً كبارياً مان عادم االتسااج الطلباات املقدماة مان صاااحب
الشااكوى .فقااد اكاارا علااى ساابيل املثااارا أن آلاار اتصااار أج اراه مااو الساالطات الشيشااانية كااان
عااام  .2007لكنااه ادعااىا أمااام حمكمااة اهلااار أن الساالطات اسااتدعته للتحقيااقا بعااد مغادرتااه
االااااد الروساايا وهااددت زوجتااه وسااحبت واثئااق ساافرها .واكاار صاااحب الشااكوىا الطلااب
الذا قدمه إىل وكالة اهلار املؤرخ  5حزيران/يونيه 2015ا أنه اد إىل والده عرب اهلات وأن
الشارطة اعتاادت علاى والااده بعاد املكاملااة وأضارمت النااار منازر والااده .لكان صاااحب الشااكوى
مل يقدم أا واثئق تدعم تله االدعاءات .وأإرفقت بطلب اللااوء نساخة مان شا اد مؤرلاة 10
الشيش ااان بس اابب ص ااالته
كااانون األور/ديس اامرب 2014ا تفي ااد أبن ص اااحب الشااكوى مطل ااو
اب ماعاات املسالحة مان املتماردين الاذين سااعدهم الفارت مان  2012إىل  .2014لكان صااحب
الشكوى نفسه اكر أنه ساعد فقط ابن عمه عام  200٨وأن ابن عمه قتل عام .200٩
 12-4ويذكر صااحب الشاكوى املعلوماات الايف قادم ا إىل اللاناة أن توساالت زوجتاه هاي
ال اايف أوقف اات امل ااوظفني املكلف ااني تنف اااا القا اوانني م اان اعتقال ااه .و شا ا ادته الس ااابقة أم ااام وكال ااة
اهلا اار ا ق ااار إن أم ااه ه ااي ال اايف أوقف اات التطاف ااه احملتم اال م اان جان ااب امل ااوظفني املكلف ااني تنف اااا
القوانني .و تقييم إمجابا تلقي التناقةات رواياة صااحب الشاكوى والتا لر تقادمي واثئاق
إضافية بظالر من الشه على مصداقية روايته.
 1٣-4وفيما يتعلق ابدعاء صاحب الشكوى أبنه مست دف من أقار ضابط الشرطة املتاو،ا
تؤكاد الدولااة الطاارف أنااه ال جاادار أن السالطات الوطنيااة ال تسااتطيو محايااة صاااحب الشااكوى
ماان الث ا ر الشيش ااان .ولااذلها ط ااب تق اادير مااا إاا ك ااان م اان املعقااور واملناس ااب أن يس ااعى
صاااحب الشااكوى إىل االنتقااار إىل جاازء آلاار ماان بلااده األصاالي .وي اديعي صاااحب الشااكوى أن
السلطات احمللية ستساله أا مكان مان االاااد الروسايا وأن ال أقاار لدياه لاارش الشيشاان.
وقاادم صاااحب الشااكوى رسااالة ماان مفوضااية األماام املتحااد السااامية لشااؤون الالج ااني مؤرلااة 4
شااباط/فرباير 2011ا جاااء في ااا أن مسا لة املااالا الااداللي البااديل ينبغااي تقييم ااا علااى أساااس كاال
حالااة علااى حااد ا ضااوء ظااروف كاال القةااية .وحسااب تقياايم املفوضاايةا ال ينبغااي اعتبااار املااالا
الداللي البديل لياراً متاحاً مللتمسي اللاوء من الشيشانيني الفارين من االضط اد.
 14-4وتالحاظ الدولاة الطارف أن الت دياد املزعاوم ضاد صااحب الشاكوى يصادر عان ج اات
فاعلااة ماان غااري الاادور .وتعاارف املاااد  1ماان االتفاقيااة التعااذيب أبنااه أا عماال ينااتن عنااه أمل أو
عذا شديد حيرض علياه أو يوافاق علياه أو يساكت عناه موظا رلاي أو أا شاخص يتصارف
بص اافته الرلي ااة .ول ااذلها فا ا ن لط اار ا ااات م اان غ ااري ال اادور يق ااو ل ااارش نط اااج امل اااد  ٣م اان
االتفاقية( .)5ويؤكد صاحب الشكوى أنه يشاتبه أن السالطات متواط اة الت ديادات املوج اة
له وألسرتها ابلنظر إىل أن املتو ،ضاابط شارطة .لكان تقادير لطار التعاذيب طاب أن يقاوم علاى
أس تتااوز رد االفرتاض أو الشه( .)6وال يكفي اشاتباه صااحب الشاكوى للخلاوص إىل أن
ترحيله إىل االااد الروسي سيشكل انت اكاً ألحكام االتفاقية.
__________

()5
()6
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 15-4وتشااري الدولااة الطاارف إىل االجت اااد القااانوين للانااة الااذا للصاات فيااه إىل أن صاااحب
الشااكوى مل يثباات اسااتحالة عيشااه دون لطاار التعاارض للتعااذيب كمااا أنااه مل يثباات وجااود لطاار
حقيقااي وفعلااي ومتوقااو ابلتعاارض للتعااذيب( .)7ورغاام أن إعاااد التااوطني دالاال البلااد األصاالي قااد
تشااكل مشااقة لصاااحب الشااكوى وأس ارتها ف ا ن الااه ال يرقااى إىل التعااذيب حااد ااتااه .وماان
الةرورا اديد مناطق البلد اليف ميكن اعتبارها م مونة لعود صاحب الشكوى.
 16-4واملاالا الااداللي البااديل مباادأ معاارتف بااه علااى الصااعيدين الاادوب والااوط  .ووفقااً لقااانون
اهلااار السااويداا طااب أن يكااون املااالا الااداللي البااديل اادايً ا أا أن ملااتم اللاااوء طااب
أن حيصل على ا ماية الفعلية املنطقة اليف يعود إلي ا دالل البلدا بعيداً عان موطناه األصالي.
كما طب أن يكون توقو تغيري مكان إقامة الشخص املع معقوالً  .و ضوء املعلوماات اات
الصاالةا للصاات ساالطات اهلااار السااويدية إىل أن صاااحب الشااكوى ميكاان أن يتسااال جاازء
آلر من االاااد الروساي يتايح لاه العمال والدراساة وال يوجاد فياه ماا يشاري إىل أناه سايالقي مشاقة
ال لزوم هلا إاا ما أعيد إىل تله األجزاء من االااد الروسي.
 17-4وعااالو علااى الااها تالحااظ الدولااة الطاارف أن رسااالة مفوضااية األماام املتحااد السااامية
لشااؤون الالج ااني تس اليم ا صاااحب الشااكوى عااام 2011ا وتؤكااد أن الوضااو قااد تغااري كث ارياً
الساانوات األلااري ا وأنااه ابت ماان الشااائو بصااور متزايااد انتقااار أشااخاص ماان ااار القوقاااز إىل
أجازاء ألاارى ماان االااااد الروسااي .وفيمااا يتعلااق ابدعاااء صاااحب الشااكوى أن الساالطات سااتعثر
عليااه عناادما يتسااال مكااان اإلقامااة ا ديااد دالاال االااااد الروساايا تؤكااد الدولااة الطاارف أن
صاحب الشكوى مل يثبت تعرضه لا هتديد شخصي وحقيقي من السلطات الشيشانية.
 1٨-4ومل يتمكن صاحب الشكوى من تقدمي أسبا جوهرية تدعو إىل االعتقاد أبنه سيواجه
لطاراً شخصااياً وحقيقيااً ومتوقعااً ابلتعارض للتعااذيب إاا مااا أعيااد إىل االااااد الروسااي .و ااا أنااه مل
يسااتوف ا ااد األد ماان األدلااة الالزمااةا ينبغااي اعتبااار الاابالغ غااري مقبااور الفتقاااره الواضااح إىل
أساس سليم.
اعوبةات صاحب البك ى دوى م حظات ال غلة الط ف
 1-5رداً عل ااى تعليق ااات الدول ااة الط اارف بشا ا ن املقبولي ااة واألسا ا املوض ااوعيةا يؤك ااد ص اااحب
الشكوى أنه بدالً من النظر األس املوضوعية للبالغا تطار الدولاة الطارف حااااً تقاوم علاى
أساااس أن قارار طاارد صاااحب الشااكوى سيسااقط ابلتقااادم بعااد  11أاير/مااايو  .201٩ولااو كاناات
الدولااة الطاارف قااد أجاارت اقيقااات مناساابة وفق ااً لقوانين ااا لكااان الق ارار لصااال صاااحب الشااكوى
وملا إعرضت املس لة على اللانة.
 2-5وتق اار الدول ااة الط اارف أبن وك اااالت إنف اااا الق ااانون االا اااد الروس ااي تلا ا إىل االلتف اااء
القسراا واالحتااز غري القانوينا والتعذيبا وغري اله من ضرو سوء املعاملة .وبذلها تكاون
الدولة الطرف قد جتاهلت ما توصلت إليه من نتائن .وتوب الدولة الطارف األةياة ألوجاه التةاار
ش اد صاحب الشكوى .وهذه التناقةاات بسايطة وهاي تعازى ببسااطة إىل الصادمة الايف عاا
من ا صاحب الشكوى أثناء اتصاالته ماو السالطات .ووفقااً للتصاني اإلحصاائي الادوب لاماراض
واملشاكل الصحية اات الصلةا ف ن معدر انتشار االضطراابت النفسية الالحقاة لصصاابة ميكان أن
يصل إىل  ٨0املائة من عدد الالج ني.

__________

()7
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 ٣-5وفيمااا يتعلااق ابلش ا اد الاايف قاادم ا صاااحب الشااكوى ليثباات أنااه مطلااو للساالطاتا
تالحظ الدولة الطرف أن الوثيقة اات طابو بسايط ا دون أن تشاري إىل أن هاذا الطاابو مشارتيف
بني الش ادات الصادر االااد الروساي عمومااً .وفيماا يتعلاق بعادم وجاود واثئاق عان االعتاداء
الاذا تعارض لاه والاد صااحب الشاكوىا مان املعاروف أن هاذا الناوع مان االعتاداءات ال يإسا يال
شكوى رلية إىل السلطات.
 4-5وترى مفوضية شؤون الالج ني أن إطاد مالا داللي أو االنتقاار إىل منطقاة ألارى دالال
البلااد ليسااا ماان اةيااارات املتاحااة للشيشااانا ألهناام يتعرضااون عاااد للتمييااز األج ازاء األلاارى ماان
االااد الروسي .وعلى الرغم من تله املعلوماتا تدفو الدولة الطرف أبن إطاد ماالا داللاي باديل
أماار متااا لصاااحب الشااكوىا األماار الااذا ميكاان أن يشااكل إنكاااراً للعدالااة ماان جانااب الدولااة
الطاارف .ورغاام أن الدولااة الطاارف تؤكااد أن كاال مااا اتاااش إليااه هااو اديااد املناااطق ا منااة الاايف ميكاان
لصاااحب الشااكوى االنتقااار إلي اااا ف هنااا مل تقاام بااذله .وهااي تاادفو أبن رسااالة مفوضااية الالج اني
قدمية لكن ا ال تقدم أا معلومات عما إاا كانت املفوضية قد غريت تقييم ا.
 5-5وتاادفو الدولااة الطاارف كااذله أبن ج ااات فاعلااة ماان غااري الاادور هااي الاايف ستتساابب
أا آالم أو معاااان ميكاان أن يتعاارض هلااا صاااحب الاابالغ .بيااد أن الدولااة الطاارف مل تاار أن هااذه
ا اة غري اات صلة ألن اةطر انجم عن مقتل موظ عموميا هو ضاابط شارطة .وابإلضاافة
إىل الها عاد ما تنفذ هذه األعمار االااد الروسي بقبور ضم من السالطات ماا مل يكان
وافقت ا الفعلية.
 6-5وي اارى ص اااحب الش ااكوى أن ااه ب ا ياني لط اار التع اارض لالض ااط اد أو التع ااذيب أو املعامل ااة
القاسية أو الالإنسانية أو امل ينةا كما يبني أن اةطر شخصي ومتوقو وفعليا وابلتاب ف ن ترحيله
إىل االااد الروسي سيشكل انت اكاً للماد  ٣من االتفاقية.
م حظات إضافبة مال ال غلة الط ف
مذكر شفوية مؤرلاة  1تشارين الثااين/نوفمرب 201٨ا كاررت الدولاة الطارف موقف اا
-6
السااابق وطلباات التعاياال النظاار هااذا الاابالغا علااى أساااس أن أماار طاارد صاااحب الشااكوى
سيسااقط ابلتقااادم  11أاير/مااايو  .201٩وإاا م ااا قإاادم الطلااب ا دي ااد أمااام وكالااة اهلا اار ا
س اايإنظر في ااه م اان جدي اادا وس اايإطعن في ااه أم ااام حمكم ااة اهلا اار وحمكم ااة اس اات ناف قة ااااي اهلا اار .
ولذلها حاملا تنت ي مد أمر الطردا ستكون دعوى صاحب الشكوى غري مقبولة لعدم اساتنفاد
سبل االنتصاف احمللية.
اعوبةات صاحب البك ى دوى امل حظات اإلضافبة لو غلة الط ف
 -7يا ارفط ص اااحب ال اابالغ حا ااة الدول ااة الط اارف ومفاده ااا أن ال اابالغ ينبغ ااي النظ اار في ااه
أقر وقت وكن .ويتمثل الشااغل الرئيساي هاذه القةاية اقياق العدالاة لصااحب الشاكوىا
وكااان ينبغااي للدولااة الطاارف أن جتاارا اقيق ااً مناسااباً ادعاءاتااه .وإاا قإاادم طلااب ااوء جدياادا
أيمل صاحب الشكوى النظر فيه بصرامة أكربحل ولكن حا الاه ا انيا ينبغاي أن تظال التادابري
املؤقتة قائمة.
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الةضااي غاإل اءات املع غضة دوى الوجنة

النظر املقبولية
 1-٨قبل النظر أا ادعاء يرد بالغ ماا يتعني على اللاناة أن تقارر ماا إاا كاان الابالغ
مقبوالً أم ال وجب املاد  22مان االتفاقياة .وقاد تكادت اللاناةا وفاق ماا تقتةايه الفقار (5أ)
ماان املاااد  22ماان االتفاقيااةا ماان أن املس ا لة ااهتااا مل تإبحااد وليساات قيااد البحااد إطااار أا
إجراء آلر من إجراءات التحقيق الدوب أو التسوية الدولية.
 2-٨وعمالً ابملاد  ) ()5(22من االتفاقياةا ال طاوز للاناة أن تنظار أا باالغ مان أا
فرد إال بعد الت كد من أن الفرد املع قد اساتنفد مجياو سابل االنتصااف احمللياة املتاحاة .وتالحاظ
اللانااة أن الدولااة الطاارفا هااذه القةاايةا مل تطعاان اسااتنفاد صاااحب الشااكوى مجيااو ساابل
االنتصاف احمللية املتاحة .لذاا ترى اللانة أنه ال يوجد ما مينع ا مان أن تنظار الابالغ وجاب
املاد  ) ()5(22من االتفاقية.
 ٣-٨وااايط اللانااة علم ااً ااا تعتااربه الدولااة الطاارف افتقااار الاابالغ الواضااح إىل أساااس سااليما
ومن  ،تراه غري مقبور عمالً ابملاد  )2(22من النظام الداللي للانة .لكن اللانة تالحاظ أن
الشااكوى تطاار قةااااي ينبغااي النظاار في ااا وجااب املاااد  ٣ماان االتفاقيااةا واسااتناداً إىل األس ا
املوضااوعية للاادعوى .وإا ال تاارى اللانااة أا حائاال آلاار حيااور دون املقبوليااةا ف هنااا تعلاان قبااور
البالغ املقدم وجب املاد  ٣من االتفاقية وتشرع النظر أسسه املوضوعية.

النظر األس املوضوعية
 1-٩نظ اارت اللان ااة ال اابالغ
للماد  )4(22من االتفاقية.

ض ااوء مجي ااو املعلوم ااات ال اايف أاتح ااا هل ااا الطرف ااانا وفق ا ااً

 2-٩وتتمثاال املس ا لة املعروضااة علااى اللانااةا هااذه القةاايةا فيمااا إاا كااان طاارد صاااحب
الشكوى وطفليه إىل االااد الروسي سيشكل انت اكاً مان الدولاة الطارف اللتزام اا وجاب املااد ٣
ماان االتفاقيااة بعاادم طاارد أو إعاااد ( رد ) شااخص إىل دولااة ألاارى توجااد أس ا قويااة ت ادعو إىل
االعتقاد أبنه سيتعرض في ا للتعذيب.
 ٣-٩وط ااب عل ااى اللان ااة أن تق اايم م ااا إاا كان اات توج ااد أسا ا قوي ااة ت اادعو إىل االعتق اااد أبن
صاحب الشكوى سيتعرض شخصاياً ةطار التعاذيب لادى عودتاه إىل االاااد الروساي .وعناد تقيايم
الااه اةطاارا طااب علااى اللانااة أن تراعااي مجيااو االعتبااارات اات الصاالةا عماالً ابملاااد  )2(٣ماان
االتفاقياةا اا الاه وجااود ااط اثبات مان االنت اكااات ا سايمة أو الصاارلة أو ا ماعياة قااوج
اإلنسان .لكن اللانة تإذكر أبن اهلدف من هاذا التقيايم هاو إثباات ماا إاا كاان الفارد املعا سايواجه
شخصياً لطراً متوقعاً وحقيقياً ابلتعرض للتعذيب البلد الذا سيإعاد إليه .ويرتتب علاى الاه أن
وجود اط من االنت اكات ا سيمة أو الصارلة أو ا ماعياة قاوج اإلنساان بلاد ماا ال يشاكل
حد ااته سبباً كافياً لتحديد ما إاا كان شاخص معاني سايتعرض ةطار التعاذيب عناد عودتاه إىل
الااه البلاادحل وطااب تقاادمي أساابا إضااافية إلثبااات أن الشااخص املعا ساايتعرض شخصااياً للخطاار.
و املقابالا ال يعا عادم وجااود ااط اثباات ماان االنت اكاات الصااارلة قاوج اإلنسااان أن شخصااً
بعينه قد ال يتعرض للتعذيب الظروف اةاصة به اديداً(.)٨
__________

()٨
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 4-٩وتشااري اللانااة إىل تعليق ااا العااام رقاام  )2017(4بش ا ن تنفيااذ امل ااد  ٣ماان االتفاقيااة
سياج املاد 22ا اليف تقيم اللاناة وفقااً هلاا األسابا ا قيقياة وتعتارب أن لطار التعارض للتعاذيب
متوقااو وشخصااي وقااائم وحقيقااي عناادما يكااون لوجااود وقااائو اات مصااداقية تتصاال ابةطاار نفسااها
وقت اختاا قرارهاا تثري على حقوج صاحب الشكوى وجب االتفاقية حالة ترحيله.
 5-٩تالحااظ اللانااة ادعاااء صاااحب الشااكوى أبن أساار ضااابط الشاارطة املتااو ،أعلناات الثا ر
منه وأنه حاور إطاد وساطةا دون جدوىا وأنه خيشى التعارض لالضاط اد والتعاذيب .وتالحاظ
اللانة أيةاً أن الدولة الطرف قبلت ما قاله صاحب الشكوى عن وجاود ر ضادها وأقارت أبن
سلطات االااد الروسي ال تستطيو محاية صااحب الشاكوى هاذه ا ااالت .وتالحاظ اللاناة
كااذله حاااة الدولااة الطاارف ومفادهااا أن ج ااات فاعلااة ماان غااري الاادور هااي مصاادر الت دياادات
واقرتاح ااا أبن يسااتفيد صاااحب الشااكوى ماان املمارسااة املقبولااة املتمثلااة املااالا الااداللي البااديل
لالستقرار مناطق ألرى من االااد الروسي غري الشيشانا دون اديد املنطقة.
 6-٩وتالحظ اللانة أن الدولة الطرفا واستناداً إىل افرتاض مفاده أن املالا الداللي البديل
متا لصاحب الشكوىا مل تقم بدراسة كاملة الدعاءاته بشا ن الت ديادات احملتملاة الايف تشاكل ا
أنشطته السابقةا ا الاه إعاالن الثا ر .وتشاري اللاناة هاذا الساياج إىل أن املاالا الاداللي
أو االنتقار إىل مكان آلر كحل بديل ليسا ليااراً موثوقااً ودائمااً ما سااد انعادام ا ماياة أصاالً
واحتإماال أن يواجااه الفاارد املع ا لط اراً آلاار متم ااثالً التعاارض لالضااط اد أو ألاى ش ااديد(.)٩
وبناء على افرتاض وجود إمكانية للمالا الباديلا مل تصادر الدولاة الطارفا علاى النحاو الواجابا
ق اراراً بش ا ن الش ا اد الاايف قاادم ا صاااحب الشااكوى ومفادهااا أنااه مطلااو للساالطات الروساايةا
واكتفت بوصف ا س لة طبيعت ا .
 7-٩وعالو على الها تذكر اللانة بوجو أن متتنو الدور األطرافا وفقاً للفقر  ٣0من
تعليق ا العام رقم 4ا عن ترحيل األفراد إىل دولة ألرى عندما تكون هنايف أسبا حقيقية تدعو
إىل االعتقاااد أبهناام ساايواج ون التعااذيب أو غااريه ماان ضاارو سااوء املعاملااة علااى يااد كياااانت ماان
غااري الاادورا ااا الااه ا ماعااات الاايف متااارس بصااور غااري قانونيااة أعماااالً تساابب أملااً أو معاااان
شديدين ألغراض اظرها االتفاقيةا واليف لاي للدولاة املساتقبلة سايطر فعلياة علي اا أو هلاا علي اا
سيطر جزئية فقطا أو ال تستطيو منو أعماهلا أو ال تستطيو مكافحة إفالهتا من العقا  .وترى
اللانة أن ما يسمى املالا الداللي البديل ا أا ترحيل شخص أو ضحية التعاذيب إىل منطقاة
ألرى من الدولة ال يكون في ا الشخص عرضة للتعذيبا كماا هاو ا اار بقياة منااطق الدولاة
نفس ا اا هااو ليااار غااري موثااوج أو غااري فعااار( .)10ولااذله تاارى اللانااة أن الدولااة الطاارف مل ت ا
ابلتزاماهتااا وجااب املاااد  ٣م اان االتفاقيااة برفة ا ا طلبااات اللا ااوء الاايف قاادم ا صاااحب ال اابالغ
استناداً إىل افرتاض توافر مالا داللي بديل ودون إيالء األةية الكافية إلمكانية تعارض صااحب
الشااكوى وطفليااه ةطاار االضااط اد علااى يااد كياااانت ماان غااري الاادور ال متلااه الدولااة أا ساايطر
فعلية علي ا او تسيطر علي ا جزئياً.
__________

()٩

مون ا ا ا ا ا ا ا اادار ض ا ا ا ا ا ا ا ااد الس ا ا ا ا ا ا ا ااويد )(CAT/C/46/D/338/2008ا الفق ا ا ا ا ا ا ا اار 4-7حل وم .يف .م .ض ا ا ا ا ا ا ا ااد أسا ا ا ا ا ا ا ا ارتاليا

)(CAT/C/60/D/681/2015ا الفقر ٩-٨حل والتعليق العام رقم 4ا الفقر .47
( )10التعليق العام رقم 4ا الفقر .47
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 -10و ضااوء مااا تقاادما ختلااص اللانااةا إا تتصاارف وجااب الفقاار  7ماان املاااد  22ماان
االتفاقيااةا إىل أن ماان ش ا ن ترحياال صاااحب الشااكوى وطفليااه القاص ارين إىل االااااد الروسااي أن
يشكل انت اكاً للماد  ٣من االتفاقية.
 -11وترى اللانة أن الدولة الطرف ملزمةا عمالً ابملاد  ٣من االتفاقيةا ابالمتناع عن إعاد
صاحب الشاكوى وطفلياه القاصارين إىل االاااد الروساي أو إىل أا بلاد آلار يواج اون فياه فعليااً
لط اار ط ااردهم أو إع ااادهتم إىل االا اااد الروس ااي .وت اادعو اللان ااة الدول ااة الط اارفا عما االً أبحك ااام
الفقر  5من املاد  11٨من نظام اللانة الدالليا إىل إبالغ اا غةون  ٩0يوماً مان اترياخ
إحالة هذا القرارا ابةطوات اليف اختذهتا استاابة لآلراء املذكور أعاله.
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