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عقم ** *2018/882

 22م ررال اااي ق ررا لبر ر امبر ر

املقدم من:

فلور أغوستينا كالفوانو ابايليف (ميثلها حمام ،بيري بينيه)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحبة الشكوى

الدولة الطرف:

سويسرا

اتريخ تقدمي الشكوى:

 17آب/أغسطس ( 2018اتريخ تقدمي الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

القررار املتخررج وجر امل رادة  115مررن النمررام الرردا ل
للجن ر ر ر ررة ،ال ر ر ر ررج أحي ر ر ر ر ىل الدول ر ر ر ررة الط ر ر ر رررف يف 23
آب/أغسطس ( 2018مل يصدر يف شك وثيقة)

اتريخ اعتماد القرار:

 5كانون األول/ديسمرب

املوضوع:

اإلبعاد ىل شيل

املسائ اإلجرائية:

ال توجد

املسائ املوضوعية:

طر ر ر ررر التع ر ر ر رررل للتعر ر ر ررجي أو املعامل ر ر ر ررة أو العقوب ر ر ر ررة
القاس ر ررية أو الال نس ر ررانية أو املهين ر ررة يف حال ر ررة اإلبع ر رراد
(عدم اإلعادة القسرية)

مواد االتفاقية:

 3و22

2019

 1-1ص رراحبة الش رركوى هر ر فل ررور أغوس ررتينا ك ررالفوانو ابايلي ررف ،وهر ر مواطنر رة ش رريلية م ررن ش ررع
املابوتش األصل ُولدت يف  28آب/أغسطس  .1961وهر موضروع أمرر اللحير ىل شريل وتعتررب أن
ترحيلهررا سيشررك انتهاك راً مررن سويس ررا للمررادة  3مررن االتفاقيررة .وقررد أصرردرت الدولررة الطرررف اإلعررالن

__________

*
**

اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثامنة والستني ( 11تشرين الثاين/نوفمرب  6 -كانون األول/ديسمرب .)2019
شارك يف دراسة هجا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمسراهه ::السرعدية بلمرري ،وفيلريس غراير ،وعبرد الوهراب هراين،
وكلر ررود هيلر ررر رواسر رران ،وير ررنس مودفي ر ر  ،وآان راكر ررو ،ودييغر ررو رودريغي ر ر  -بن ر ر ون ،وسيباسر ررتيان تر ررو  ،وخبتير ررار
تو مو اميدوف.
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املنصوص عليه يف الفقرة  1من املادة  22من االتفاقية يف  2كانون األول/ديسمرب  .1986وميث صاحبة
الشكوى احملام بيري بينيه.
 2-1ويف  23آب/أغس ر ررطس  ،2018طلب ر ررن اللجن ر ررة طبقر ر راً للفق ر رررة  1م ر ررن امل ر ررادة  114م ر ررن نمامه ر ررا
الرردا ل  ،مررن ررالل مقررهررا املعررى ابلشرركاوى اجلديرردة وترردابري اةمايررة املمقتررة ،مررن الدولررة الطرررف عرردم
بعرراد صرراحبة الشرركوى ىل شرريل مادام ررن شرركواها قيررد النمررر .ويف  27آب/أغسررطس  ،2018أبلغ ررن
الدول ررة الط رررف اللجن ررة أن رره ل ررن تُتخ رج أ ط روات لتنفي ررج ترحي ر ص رراحبة الش رركوى ىل ش رريل مادام ررن
شكواها قيد نمر اللجنة.

ايك ابمب ق ئع امبيت د ضته ص ح ا امببك ى

الدفاع عن حقوق شع املابوتش األصل انطالقاً من سويسرا
ُ 1-2ولدت صاحبة الشكوى يف شيل يف اإلقلي :التقليد لشع املابوتشر األصرل  ،يف قريرة لروس
الوريلرريس التابعررة جملتم ر روان ابايليررف( ،)1بلديررة كونكررو ،منطقررة أراوكانيررا .وصرراحبة الشرركوى مررن أف رراد
شررع املابوتشر األصررل الررج يطالر حبقره يف األراضر التقليديررة يف ضرروء امتيررا ات اسررتغالل الغرراابت
والكهررابء املائيررة والتعرردين املمنوحررة مررن شرريل لشررركات وطنيررة ودوليررة ،ويف ضرروء شررق الطرررق دون موافقررة
الشع األصل واحتالل األراض من قب كبار مالك األراض غري األصليني( .)2وتثري مطال املابوتشر
ردود فع عنيفرة مرن جانر السرلطات الشريلية ،ال سريما الشررطة العسركرية املعروفرة ابسر،Carabineros :
واألفر رراد املنمم ررني يف ميليش رريات مس ررلحة اص ررة عل ررى ح ررد سر رواء .واملابوتشر ر ه رر :ض ررحااي االغتي رراالت
والتعررجي و رررمي مطالب راهت :وترتيبررات الشرررطة القانونيررة ويطب رق يف حررق قررادهت :قررانون مكافحررة اإلرهرراب
رق .18314 :وحبس صاحبة الشكوى ،فإن ما يتعرضون له من اضطهاد ليس بسب أفعرام :بر بسرب
هررويته .:وعلررى وجرره ا ص رروص ،أُحرق رن منررا ل أف رراد عائلررة صرراحبة الشرركوى ع رردة م ررات؛ وقُت ر أح ررد
أعمامه را وألقيررن جثترره يف من ر ل ملته ر قب ر مررام التحقيررق؛ وهرر :غالب راً مررا ُ تج ر ون مث يطل رق س رراحه:؛
كمررا يتعرضررون لالعتررداء؛ ويقض ر الرربع مررنه :أحكام راً ابلسررجن ملرردد طويلررة وج ر قررانون مكافحررة
اإلرهرراب .وتشررري صرراحبة الشرركوى ىل جرراء حرواي  80حماكمررة ضررد هتمعهررا الررج يعرري يف حالررة مررن
العنف الدائ.:
 2-2ويف عررام  ،1996اسررتقرت صرراحبة الشرركوى يف جنيررف .وهر تر اول منجئررج أنشررطة للرردفاع عررن
حقوق شع املابوتش ولتع ي ها علرى الصرعيد الردوي .وعليره ،فإارا نشرطة مر تلرف هيارات معاهردات
األمرر :املتحرردة ،وتشررارك يف دورات هلررس حقرروق اإلنس رران ودورات آليررة ا ررباء املعنيررة حبقرروق الش ررعوب
األصلية من أج التنديد ابالنتهاكات اليت يتعرل ما شع املابوتش  .ويف عام  ،2011حصلن صاحبة
الشكوى من السلطات التقليدية املابوتشرية علرى لقر سرفرية اةقروق اجلماعيرة والفرديرة لشرع املابوتشر
يف البعثررة الدائمررة للمابوتش ر لرردى األمرر :املتحرردة يف جنيررف؛ وواصررلن ررجة الصررفة املشرراركة يف دورات
احملاف الدولية.
__________

()1
()2

2

يتألف اجملتم من  30هكتاراً تعي عليها  22أسرة تتكون من حواي  120شخصاً.
تجكر صاحبة الشركوى أبن شريل طررف يف اتفاقيرة الشرعوب األصرلية والقبليرة لعرام  1989ملنممرة العمر الدوليرة
(رق .)169 :وتنص هجة االتفاقية ابأل ص على أن ”يُعلف حبقوق الشرعوب املعنيرة يف ملكيرة وحيرا ة األراضر
اليت تشغلها تقليدايً“ (املادة  ،)14وأنه ”توىل محاية اصة ةقوق الشعوب املعنية يف املوارد الطبيعية الريت خترص
أراضيها“(املادة  ،)15وأنه ”تستشار الشعوب املعنية كلما جرى النمر يف أهليتهرا للتصررف يف أراضريها أو لنقر
حقوقها [( “]...املادة .)17
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 3-2ومنررج عررام  ،1996مل تعررد صرراحبة الشرركوى ىل شرريل سرروى ثررالم مررات ،وأقامررن فيهررا فرلات
قص ر ر رررية يف أعر ر ر روام  1998و 2003و .2008وك ر ر رران برفقته ر ر ررا يف آ ر ر ررر م ر ر رررة ثلر ر ر رون ع ر ر ررن املنممر ر ر رات غ ر ر ررري
اةكومية ”السرل :والعرامل الثالر “ و”مونردوابت“ و” نليبويبلروس“ حير ههبرن السرتقدام ابنرة أ تهرا
رميوللا كادن كالفوانو البالغة من العمر  10سنوات واليت كان والداها و وااا يف السجن.

جراءات تقدمي طل اللجوء يف سويسرا
 4-2يف  19تشررين الثرراين/نوفمرب  ،2008قرردمن صرراحبة الشرركوى طلر جلرروء لنفسررها والبنررة أ تهررا
ىل املكتر االدرراد للهجرررة (الررج أصرربد أمانررة الدولررة للهجرررة يف عررام  .)2014وأقرنررن بطلبهررا شرري
فيديو وصوراً وملفات قضائية ونصوص قوانني وتقارير صادرة عن منممات دولية ألج فضرد االضرطهاد
السياس ر الررج عرراى منرره أف رراد عائلتهررا بسررب مطالبرراهت :أبراض ر األجررداد لشررع املابوتش ر  .وتضررمن
الطل أيضاً شهادات ايرة اللجنة الدولية للصلي األمحر لسرجناء املابوتشر مرن عائلتهرا ،وتقريرراً صرادراً
عررن يعيررة ”مابونرردايل“ جرراء فيرره أنره ال ميكررن لصرراحبة الشرركوى العررودة ىل شرريل دون أن ختشررى علررى
حريتها وسالمتها البدنية والنفسية.
 5-2ويف  18آب/أغس ررطس  ،2010رف ر ر املكت ر ر االد رراد للهج رررة طل ر ر اللج رروء ال ررج قدمت رره
صاحبة الشكوى وأمر بلحيلها قب  30أيلول/سبتمرب  .2010وقد جاء يف هرجا القررار أن املابوتشر الرجين
يعيشررون يف شرريل و رراولون اةفررا علررى منر حيرراهت :التقليررد ي رد لون يف مواجهررات عنيفررة مر جهررا
األمررن الشرريل  .وجرراء فيرره م ر هل ر أن صرراحبة الشرركوى تع ري يف سويس ررا منررج عررام  1996وأنرره ”كرران
بوسعها أن تقدم طلباً للحصول على اللجوء منج فلة طويلة لو كانرن حقراً حباجرة ىل محايرة مرن بلردان“.
وعررالوة علررى هلر  ،رري املكتر االدرراد للهجرررة ابألحكررام ابإلدانرة املخطاررة الرريت أصرردرها يف املاضر
نم ررام القض رراء العس رركر يف ح ررق متهم ررني معين ررني ال ررج نم ررر يف قض ررااي تع ررى م رردنيني ،لكن رره ي رررى أن
اإلج رراءات القض ررائية الي رروم علني ررة ،ل ررجا ميك ررن لوس ررائ اإلع ررالم أن تكش ررف العي رروب اإلجرائي ررة .ويالح ر
املكت االداد للهجرة أيضاً أن شيل قادرة من حي املبدأ علرى تروفري اةمايرة للضرحااي ،مالحمراً أنره
يف مسألة اةريق الج نش يف من ل عائلة صراحبة الشركوى ،أسرق القاضر االهترام لعردم كفايرة األدلرة
وألن النمام القانوين الشيل ال يتضمن مفهوم ”الشكوى ضرد ههرول“  .وأ ررياً ،يررى املكتر االدراد
للهجرة أنه ال يوجد دلي ملموس على احتمال تعرل صراحبة الشركوى لرنفس مصرري املابوتشر اآل ررين
املعجبني ،ومن مث ال يوجد ”أسباب وجيهة تدعو ىل التخوف من اضطهاد يربر اللجوء“.
 6-2ويف  20أيلول/سبتمرب  ،2010طعنن صاحبة الشكوى يف قرار املكت االداد للهجرة ،أصالة
عن نفسها ونيابة عن ابنة أ تها؛ وم هل ُ ،شط الطعن املقدم نيابة عن ابنة أ تها من سج احملكمة
عق ر عودهت ررا ىل ش رريل يف  21مو /يولي رره  2011ملالق رراة وال رردهتا ال رريت كان ررن ق ررد رج ررن م ررن الس ررجن.
وأبلغررن صرراحبة الشرركوى السررلطات السويسررية طيراً بترراريخ  6شررباف/فرباير  2013أن أنشررطتها بصررفتها
سررفرية لبعثررة املابوتشر الدائمررة لرردى األمرر :املتحرردة ،الرريت ترردين أفعررال الدولررة الشرريلية ،قررد تعرضررها للخطررر
يف حال ترحيلها.
 7-2ويف  11ح يران/يونيه  ،2013رفضن احملكمة اإلدارية االدادية طعن صاحبة الشكوى ،وأشارت
مرن جهررة ىل أنرره ،بصرررف النمررر عررن بضر حراالت مع ولررة مررن عنررف الشرررطة أو حرراالت ا لر يف نمررام
القضاء العسكر الل حماكمات نشطاء املابوتش  ،ليس مثة قمر منهجر  ،وأن صراحبة الشركوى ،مرن
جهة أ رى ،مل تدع تعرضها أل هتديد شخص .
 8-2ويف  7تشرين األول/أكتوبر  ،2013قدمن صاحبة الشكوى طلباً ىل املكتر االدراد للهجررة
إلعرادة النمرر يف قررارة بسررب القمر املتفراق :يف أراوكانيررا .وأرفقرن طلبهرا ابلعديرد مررن الواثئرق الداعمرة مررن
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أساتجة جامعيني ومنممات غري حكومية وجلنة البلدان األمريكية ةقوق اإلنسان الريت أحالرن القضرية ىل
حمكمة البلدان األمريكية ةقوق اإلنسان بسب رف دعاوى جنائية على سبعة من قادة املابوتش ابعتبار
هجا األمر يشك سلوكاً قمعياً منهجياً اة حركة املابوتش السياسية.
 9-2وبينمررا كرران هررجا الطعررن األ ررري قيررد النمررر ،أبلغررن صرراحبة الشرركوى أمانررة الدولررة للهجرررة مرراراً
حبراالت العنررف وسرروء املعاملررة الرريت يتعرررل مررا أفرراد عائلتهررا ،رداً علررى مطالبراهت :ابةقرروق األساسررية .ويف
هجا الشأن ،أوضحن صراحبة الشركوى يف  17أيلول/سربتمرب  2015أن أ تهرا قرد أصريبن صرابة طررية
يف  18شباف/فرباير  2015يف حادم سيارة مشبوة ،وكان هجا اةرادم موضروع شركوى مر وصرف شرخص
ك رران ق ررد ه ررددها قبر ر بض ررعة أش ررهر()3؛ وأن الش رررطة ق ررد اعت رردت عل ررى اب ررن أ تهر را يف  6مو /يولي رره ،2015
مث اعترردى عليرره شررخص آ ررر يف  16مو /يوليرره  ،2015وتعرررل للضرررب علررى رأسرره ب جاجررة وظ ر فاقررداً
للرروع بضر دقررائق( .)4ويف  4تشررين الثرراين/نوفمرب  ،2015أبلغررن صرراحبة الشرركوى أمانررة الدولررة للهجرررة
أيض راً أبن أ تهررا قررد اعتُقلررن وتعرضررن للضرررب علررى يررد الشرررطة العسرركرية لرردى عودهتررا مررن واشررنطن،
حير ر ههب ررن لتس ررتنكر القم ر ر ال رردائ :ال ررج يس ررتهدف عائلته ررا يف  19تشر ررين األول/أكت رروبر  2015يف
الرردورة  156للجنررة البلرردان األمريكيررة ةقرروق اإلنسرران .وقررد أفضررى هل ر ىل اعتمرراد اللجنررة ترردابري ممقتررة
دررن رقرر 14/46 :يف  26تشررين األول/أكترروبر  ،2015لصرراأ أ ررن صرراحبة الشرركوى وسررتة أفرراد آ ررين
من عائلتها ،وهل بسب طورة الوض واستعجاله فيما يتعلق ابملخاطر اليت هتدد سالمته :الشخصرية.
وانطوى القرار املعتمد على طل موجه ىل شيل ابختراه التردابري الال مرة للحفرا علرى حيراهت :وسرالمته:
()5
الشخص ررية  .ويف  6ح يران/يوني رره  ،2016أبلغ ررن ص رراحبة الش رركوى س ررلطات الدول ررة الط رررف أن رج رراالً
مسلحني قد دمروا من ي أ تها وابن أ تها يف هتم وان ابايليف ،وأحالن ليها الشركوى الريت قردمتها
أ تهررا .وأ رررياً ،أشررارت صرراحبة الشرركوى يف  28شررباف/فرباير  2017ىل أن اجملتمر كرران ضررحية أحرردام
عنررف جديرردة يف كررانون الثاين/ينرراير  :2017فقررد أصررابن عيررارات انريررة منررا ل اجملتمر ؛ ومل دضررر الشرررطة
رغر :بالغهررا را حرردم هاتفيراً ،لررجا قررر أفرراد العائلرة ،بعررد طرالق عيررارات انريرة جديرردة قطر شررجرة ملنر
الوصررول ىل هررتمعه :ومررن مث محايررة أنفسرره .:فقرردمن الشرررطة إل الررة الشررجرة واعتقل رن أ ررن صرراحبة
الشكوى لسد الطريق .وتلقى ابن أ ن صاحبة الشكوى  38شمية من الرصاص أثناء حماولته الدفاع عن
والدته .وقامن صاحبة الشكوى إبرفاق نسخة من شركوى عائلتهرا ،فضرالً عرن تقريرر طرو واتفراق تعراون
مربم بني صاحبة الشكوى وبني املنممة العاملية ملناهضة التعجي واالداد الدوي لرابطات حقوق اإلنسران
بشأن دم تكاليف العملية اجلراحية البن أ تها يف سويسرا.
 10-2ويف  15أاير/مرايو  ،2017رفضررن أمانرة الدولررة للهجرررة طلر صرراحبة الشركوى وحررددت اتريررخ
مغادرهتر را يف  19ح يران/يوني رره  .2017وم ر ر أن أمان ررة الدول ررة للهج رررة الحم ررن وج ررود ”قم ر ر حك رروم ،
ال سيما على يد الشرطة العسكرية ،يف شك أفعال مبال فيها وأحياانً حراالت احتجرا لردى الشررطة“،
فإاررا لصرن ىل أن ”احملررامني واملرردافعني عررن حقرروق اإلنسرران يطعنررون يف حرراالت االحتجررا تلر فرروراً
أمام احملاك :اليت أتمر ابإلفراج الفور على حنو منتم .“:وتشري أمانرة الدولرة أيضراً ىل أن ”هرجة األعمرال
املبررال فيهررا درردم علررى مررا يبرردو يف أراوكانيررا فقر  ،يف منطقررة منشررأ املابوتشر  .ومررن مث فإاررا أفعررال هات
طبيعة قليمية .لجا ،ميكن [لصاحبة الشكوى] أن تتجن أعمال العنف احملتملة هجة عن طريق االستقرار
واإلقام ر ررة يف جر ر ر ء آ ر ررر م ر ررن قل ر رري :البل ر ررد“ .وأ ر رررياً ،تعت ر رررب أمان ر ررة الدول ر ررة أن الر ر روع ال ر رردوي ش ر رراك

__________

()3
()4
()5

4

رق :الشكوى الوحيد .RUC 1500177665-4
قدمن صاحبة الشكوى التمل :اجلنائ وصوراً فوتوغرافية لالعتداء وبياانً صحفياً.
جلنة البلردان األمريكيرة ةقروق اإلنسران ،القررار  2015/39املرمر  26تشررين األول/أكتروبر  ،2015التردابري املمقترة
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املابوتش ر ”لرره أتثررري علررى محايررة قررادة ونشررطاء املابوتش ر “ ألن السررلطات الشرريلية ”ل رن تسررتطي ةرراق
أضرار جسيمة ألسباب سياسية دون اثرة احتجاجات عارمة“.
 11-2ويف  13ح يران/يونيه  ،2017طعنن صاحبة الشكوى يف قرار أمانة الدولرة للهجررة أمرام احملكمرة
اإلدارية االدادية ،فقالن ن الضغ الدوي مل يكن له أ أتثري وقائ  ،وأن عمليات االضطهاد املندد ا
دولياً متواصلة رغ :ك ش ء ،وهكرت أبن التدابري املمقتة للجنة البلدان األمريكية ةقوق اإلنسان مل تف
ىل محاية أفراد عائلتها .فه :ال ي الون يتعرضون للقم واالعتقال والسجن ومل يعاق املعتدون عليه :ق .
ويف  16كررانون الثاين/ينرراير  ،2018أبلغررن صرراحبة الشرركوى السررلطات السويس ررية أن أ تهررا قررد اعتُقلررن
بوحشية واحتُج ت عق اعلاضها على بناء طريق يعرب أراض املابوتش التقليدية.

 12-2ويف  11مو /يولي ر رره  ،2018رفض ر ررن احملكم ر ررة اإلداري ر ررة االدادي ر ررة الطع ر ررن ال ر ررج قدمت ر رره ص ر رراحبة
الش رركوى ،واعت ررربت أن أف ر رراد ش ررع املابوتش ر ر ليس ر روا ض ررحااي االض ررطهاد اجلم رراع وأن املش رراك ال رريت
واجهتهرا عائلرة صراحبة الشركوى ”تشرهد فقر علرى التردابري املتخرجة مرن السرلطات الشريلية يف حرق أفرراد
عائلتهررا وأاررا تع ر ى ىل أنشررطة نضررالية ال ختررص أب حررال مررن األح روال صرراحبة الشرركوى“ .ويف رسررالة
ممر ررة  19مو /يوليرره  ،2018أبلغررن أمانررة الدولررة للهجرررة صرراحبة الشرركوى ابملوعررد النهررائ احملرردد يف 16
آب /أغس ررطس  2018ملغ ررادرة سويسر ررا .ويف  14آب/أغس ررطس  ،2018تلق ررن ص رراحبة الش رركوى رفضر راً
لطلبها مديد مهلة املغادرة ،علماً أاا قدمته على أم أن تسوى لوضعيتها.

امببك ى
 1-3تردع صرراحبة الشرركوى أاررا اسررتنفدت يير سررب االنتصرراف احملليررة اجملديررة املتاحررة ،بعررد أن
استأنفن لدى اللجنة عق اةك :الصادر عن احملكمة اإلدارية االدادية يف  11مو /يوليه  2018واليت
أكدت يف  15أاير/مايو  2017رف أمانة الدولة للهجرة طلبها عادة النمرر يف قررار املكتر االدراد
للهجرة املمر  18آب/أغسطس  2010الج يقض برف طل جلوئها.
 2-3وتدع صاحبة الشكوى أن ترحيلها ىل شيل سيشك انتهاكاً ةقوقها وج املادة  3مرن
االتفاقية ،فبسب الت امها ابلدفاع عن اةقوق األساسية للشع األصل الج تنتم ليهرا ،سرتتعرل
طررر التعررجي وغرررية مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الال نسررانية أو املهينررة( ،)6س رواء مررن
جان السلطات الشيلية أو األفراد .وه تمكد أن مثة على حد سواء هموعة من االنتهاكات املنهجية
ةقوق اإلنسان يف حق املابوتش الج يدافعون عن حقوقه :ووض طر معرضة له شخصياً.
 3-3وفيمررا يتعلررق ابالنتهاكررات املنهجيررة ةقرروق اإلنسرران يف حررق املابوتش ر الررجين يرردافعون عررن
حقوقه ،:تدع صاحبة الشكوى أن الشع األصل الج تنتم ليه يتعرل للتميي والقم والعنرف
على يد السلطات الشيلية وامليليشيات املسلحة ا اصة .وتشري ىل أن العديد من امياات الدولية على
علرر :ررجا الوضر  ،وتستشررهد ابملالحمررات ا تاميررة للجنررة علررى التقريررر الرردور السررادس لشرريل  ،والرريت
أفادت ابةصول على اعلافرات مرن املناضرلني املابوتشر ابإلكرراة انهير عرن وحشرية الشررطة واإلفرراف
يف استخدام القوة م املتماهرين واحملتج ين وأفراد شع املابوتشر يف سرياق عمليرات تفتري املسراكن
أو املدامهات اليت تنفجها الشرطة يف هتمعاهت .)7(:وتشري صاحبة الشركوى أيضراً ىل القلرق البرال الرج
أعرررب عنرره املقرررر ا رراص املعررى بتع ير ومحايررة حقرروق اإلنسرران واة ررايت األساسررية يف سررياق مكافحررة
__________

()6
()7
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تجكر صاحبة الشركوى أبن املرواد مرن  3ىل  15مرن االتفاقيرة ،وجر التعليرق العرام رقر )2007(2 :للجنرة بشرأن
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اإلرهرراب ،مررن ف رراف ضررباف الشرررطة العسرركرية والشرررطة القضررائية يف اسررتخدام القرروة ررالل عمليررات
البح وتفتي املساكن يف هتمعات املابوتش  ،ضافة ىل عدم مالحقة مرتكو تل االنتهاكات(.)8
 4-3وفيمررا يتعلررق ابةالررة ا اصررة لتعسررف شرريل يف تطبيررق قررانون مكافحررة اإلرهرراب علررى القررادة
املابوتشر مررن أجر سررحق أ معارضررة سياسررية ،تررجكر صرراحبة الشرركوى أبعمررال املقرررر ا رراص املعررى
بتع ي ر ومحايررة حقرروق اإلنسرران واة ررايت األساسررية يف سررياق مكافحررة اإلرهرراب يف أعقرراب مهمترره يف
شيل  ،اليت تتعلق أساساً ابستخدام تشريعات مكافحة اإلرهاب لقم املمراهرات الريت ينممهرا مناضرلو
املابوتشر ر للمطالب ررة ابس ررتعادة أراضر ر أج ررداده :وأتكي ررد حقه رر :يف االعر رلاف اجلم رراع رر :كش ررع
أصرل ( .)9كمررا تسررتجكر بيرانني صررحفيني صررادرين عرن مفوضررية األمرر :املتحردة السررامية ةقرروق اإلنسرران
ح ررول ه ررجا املوض رروع يف  30مو /يولي رره  )10(2013و 6تشر ررين األول/أكت رروبر  .)11(2017وتش ررري ص رراحبة
الشكوى أيضاً ىل أن حمكمة البلدان األمريكية ةقوق اإلنسان أصدرت حكماً أيمر شيل بعدم تنفيج
اإلداانت اجلنائي ررة الص ررادرة يف ح ررق س رربعة م ررن املابوتشر ر ومناض ررلة يف ه ررال حق رروق اإلنس رران أُعلن ررن
مسموليته :عن أفعال عنف هات طاب رهايب( .)12وأ رياً ،تجكر صاحبة الشكوى ابملالحمات ا تامية
للجن ر ررة بش ر ررأن التقرير ر ررر ال ر رردور السر ر ررادس لش ر رريل  ،ال ر رريت جر ر رراء فيه ر ررا أن التعس ر ر رف يف تطبي ر ررق قر ر ررانون
مكافحة اإلرهاب مقلق للغاية ،وطلبن فيها اللجنة من شيل عادة النمر فوراً يف تشرريعاهتا و ارسراهتا
يف هجا الصدد(.)13
 5-3وفيما يتعلق ابملخاطر الشخصية اليت يطرحها اإلبعاد ىل شيل  ،تدع صاحبة الشركوى أارا
سررتتعرل ل رنفس املصررري الررج يتعرررل لرره أف رراد عائلتهررا وهتمعهررا املناض ر دفاع راً عررن حقرروق شررع
املابوتش ر  ،املس ررتهدفني جم ررات مب ررال فيهررا ووحش ررية ومتك ررررة عل ررى يررد الدول ررة الش رريلية وامليليش رريات
املسلحة ا اصرة ،وأارا قرد تقر ضرحية التعسرف يف تطبيرق قرانون مكافحرة اإلرهراب .وتشرري مرن مث ىل
أنرره حر لررو مل تكررن ه ر املسررتهدفة شخصررياً ابمجمررات ،فررإن الترردابري املمقتررة للجنررة البلرردان األمريكيررة
ةقرروق اإلنسرران تشررهد م ر هل ر علررى المررروف الرريت سررتجد نفسررها فيهررا ها أُجررربت علررى العررودة ىل
شيل  .وابلنمر ىل الت ام صاحبة الشكوى ابلدفاع عرن حقروق شرع املابوتشر علرى السراحة الدوليرة،
فإاا ستتعرل ألعمال عنف من هجا القبي يف حال عادهتا قسراً ىل شيل .
 6-3وتبني صاحبة الشكوى أن أعمال العنف والقم تسرتهدف عائلتهرا ابأل رص .فأ تهرا رواان
ابايليف ه رئيسة اجملتم ؛ كما أن ابى أ تها ويكريالف كرادين كرالفوانو و رور النرديرو كرالفوانو،
ومها طالبان سابقان يف كليرة اةقروق ،مردافعان شرسران بردورمها عرن حقروق شرعبهما؛ وغالبراً مراً ُ تجر
أو يُسجن أفراد عائلتها كافة .وابأل ص ،تعرضن أ تها للعنف اجلنس ؛ كما أاا تعرضن لإلجهال
__________

( )8انمر .A/HRC/25/59/Add.2
( )9املرج نفسه.
( )10مفوضررية األمرر :املتحرردة السررامية ةقرروق اإلنسرران” ،بيرران مررن املقرررر ا رراص لتمرر :املتحرردة املعررى بتع ي ر ومحايررة
حقوق اإلنسان واةرايت األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب“ ،بيان صحف  30 ،مو /يوليه .2013
Haut-Commissariat aux droits de l’homme, « Des experts de l’ONU exhortent le Chili à ne pas
()11
utiliser la loi antiterroriste contre les peuples indigènes Mapuche », communiqué de presse,

.6 octobre 2017
( )12حمكمة البلدان األمريكيرة ةقروق اإلنسران ،نرورين كاترميران وآ ررون (قرادة وأعضراء وانشر مرن شرع املابوتشر
األص ررل ) ض ررد ش رريل  ،األس ررس املوض رروعية والتعويض ررات والتك رراليف ،اةك رر :الص ررادر يف  29أاير/م ررايو ،2014
السلسلة جي ،:رق.279 :
( ،CAT/C/CHL/CO/6 )13الفقراتن  18و.19
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بس ررب س رروء املعامل ررة ال رريت تعرض ررن م ررا .والحم ررن مستش ررفيات جني ررف اجلامعي رة أن رواان ابايلي ررف،
املهررددة ابلقت ر واملعرضررة لشررحنات كهرابئيررة واملطعونررة بسرركني صررغري ،دمر ”نرردوابً تتوافررق م ر اآلاثر
الالحقة إلصاابت الرصاص املطاط  ،وآاثر الضررب وتقطيعرات ابلشرفرة“ ،وأارا تعراين أيضراً مرن ”برل
جرحر لإلصررب ا ررامس مررن أصرراب قرردمها اليمررى“ ،هر ضررحية كرررب مر من اتل للرضررد كمررا أاررا يف
حالررة اكتارراب ،وتعرراين مررن ”هموعررة مررن اإلصرراابت اجلسرردية واالضررطراابت النفسررية الرريت تشررك حالررة
س رريرية توجررد عررادة لرردى ضررحااي العنررف املررنم .“:والحم رن املستشررفيات أيض راً أن ويكرريالف كررادين
كالفوانو كان أيضاً يف حالة كرب اتل للرضد ،وأن والدة صاحبة الشكوى ،مرسيدس ابايليف موراغا،
ترتع الحتمال عودة صاحبة الشكوى ىل شيل  .وتعلف جلنة البلدان األمريكية ةقوق اإلنسان جا
الوضر  ،ه طلبررن مررن شرريل  ،يف  26تش ررين األول/أكترروبر  ،2015اعتمرراد ترردابري ممقتررة لصرراأ أ ررن
صاحبة الشكوى وستة أفراد آ رين من عائلتها (انمر الفقرة  .)9-2ويف  23أاير/مايو  ،2016وسرعن
نفرس اللجنرة نطرراق تلر الترردابري ليشرم ثالثررة آ ررين مرن أفرراد العائلرة( .)14ومل تتخررج شريل أ جرراء
بشأن هجة التوصيات ومل تنفج أ تدبري من تدابري اةماية ،ا يتيد ارتكاب م يد من سوء املعاملة.
 7-3وتشري صاحبة الشكوى أيضاً ىل أن سوء املعاملة يكون على يد من القوات اةكومية ومالك
األراض على حد سواء .فمالك األراض يضرمون النار يف منا ل هتمعه ،:لدرجة أن هل تسرب يف
وفرراة أحررد أعمررام صرراحبة الشرركوى ،وامسرره ابسرريليو كونوين راو( .)15ومررن بررني اة روادم العديرردة السررالف
هكرها (انمر الفقرة  ،)9-2مثة أيضراً هتديردات ابلقتر تكرررت يف نيسران/أبري  ،2015عنردما تعرضرن
العائلة للتهديد ليالً من أفراد يصر ون أبن النار ستضرم يف املنر ل وأار :سريهلكون ييعراً .وقرد تكرررت
هجة التهديدات مرتني يف نفرس العرام؛ ومر هلر  ،مل ترغر الشررطة يف تسرجي الشركاوى .ضرافة ىل
هل  ،كسر رجال يرتدون وهاً وسرلات واقيرة مرن الرصراص ابب منر م :يف نيسران/أبري  .2016وبعرد
بضعة أايم ،مسموا كلبه :ح املوت .ويواص أفراد هجة التهديدات.
 8-3وتشري صاحبة الشكوى أيضاً ىل أن أصلها اإلثى عام ينبغر أ رجة بعرني االعتبرار( )16وجر
السوابق القضائية للجنة ،فضالً عن دورها ومسموليتها يف حركرة معارضرة للسرلطات الشريلية ومشراركتها يف
أنشر ررطة ترم ر ر ىل تع ي ر ر حقر رروق اإلنسر رران ومحايتهر ررا ،وهر ررو مر ررا مر ررن شر ررأنه أن ر ررجب اهتمام ر راًكبر رررياً مر ررن
الس ررلطات( .)17وتش ررري ص رراحبة الش رركوى ك ررجل ىل أن اللجن ررة أت ررج أيض راً بع ررني االعتب ررار ،يف س روابقها
القضائية ،ما ها كانن أنشطة حساسة سياسياً قد نُفجت يف البلد املضيف( ،)18وتل حالتها.

م حظ ت امب غمبا امبط ف لب األ س ا ض د ا
 1-4يف  19ش ررباف /فرباي ررر  ،2019ق رردمن الدول ررة الط رررف مالحماهت ررا بش ررأن األس ررس املوض رروعية
للشكوى ،واعتربت أنه ليس مثة ما يشري ىل وجود أسباب جدية للخوف من تعرل صاحبة الشكوى
طررر متوقر وقررائ :وشخصر وحقيقر للتعررجي أو سرروء املعاملررة عنررد عودهتررا ىل شرريل  .لررجا ،تطلر
الدول ررة الط رررف ىل اللجن ررة أن تعت رررب أن ترحير ر ص رراحبة الش رركوى ىل ه ررجا البل ررد ل ررن يش ررك انتهاكر راً
__________

()14
()15
()16
()17
()18
GE.20-00012

جلنة البلدان األمريكية ةقوق اإلنسان ،القرار  2016/33املمر  23أاير/مايو  ،2016التدابري املمقتة رق.14/46 :
الر رررق :الر رردا ل للمحكمر ررة  ،RIT 2359-2004رقر رر :الشر رركوى الوحير ررد  ،RUC 04000228316-1حرير ررق ووفر رراة
ابسيليو كونويناو ،حف القضية.
موتومبو ضد سويسرا ( ،)CAT/C/12/D/13/1993الفقرة .4-9
ف ر ر ر رررج وآ ر ر ر رررون ض ر ر ر ررد سويس ر ر ر ررا ( ،)CAT/C/47/D/381/2009الفق ر ر ر رررة 6-9؛ وجاه ر ر ر رراين ض ر ر ر ررد سويسر ر ر ر ررا
( ،)CAT/C/46/D/357/2008الفقرة .6-9
افتخار ضد النرويج ( ،)CAT/C/47/D/312/2007الفقرة .7-7
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اللت ام ررات سويس ررا الدولي ررة وج ر امل ررادة  3م ررن االتفاقي ررة .وتش ررري الدول ررة الط رررف أيضر راً ىل أن رره من ررج
عام  ،1996عادت صاحبة الشكوى ىل شريل يف األعروام  1998و 2003و ،2008وأارا مل تقردم طلر
اللجوء ال من أج محاية ابنة أ تها.
 2-4وتشررري الدولررة الطرررف ىل تعليررق اللجنررة العررام رقرر )2017( 4 :بشررأن تطبيررق املررادة  3يف سررياق
املررادة  ،22الرج يرنص علررى أنره يتعررني علررى صرراح الرربالغ أن يثبررن أنرره يواجرره طررراً متوقعراً وقائمراً
وشخصياً وحقيقياً ابلتعرل للتعجي يف حالة بعادة ىل بلدة األصل  ،وأن هرجا ا طرر ر أن يبردو
كبرررياً ،و ر أن تسررتند االدعرراءات ىل أدلررة هات مصررداقية .وتشررري الدولررة الطرررف أيضراً ىل العناصررر
الرريت ر أن أت ررجها اللجنررة بعررني االعتبررار عنررد اسررتنتاجها وجررود طررر مررن هررجا القبير  ،علررى النحررو
املنصوص عليه يف الفقرة  49من التعليق العام رق.4 :
 3-4وعليرره ،فيمررا يتعلررق ابألدلررة علررى وجررود هموعررة مررن االنتهاكررات املنهجيررة ا طرررية أو الفادحررة
أو اجلس ريمة ةق رروق اإلنس رران يف الدول ررة املعني ررة ،تمك ررد الدول ررة الط رررف م ر هل ر أن املس ررألة تتعل ررق ،وفقر راً
للسروابق القضررائية للجنررة ،بتحديررد مررا ها كانرن صرراحبة الشرركوى معرضرة شخصررياً طررر التعررجي  ،ألن
وجررود هموعررة مررن االنتهاكررات ال يشررك سرربباًكافيراً السررتنتاج مكانيررة تعرررل فرررد بعينرره طررر التعررجي
عنررد عودترره ىل بلرردة .ويف هررجة القضررية ،ترردرك الدولررة الطرررف أن الوضر مقلررق يف أراوكانيررا اء مناضررلني
معينرني مررن املابوتشر مررن عرردة نروا  ،لكنهررا ترررى أن طررر االضررطهاد ال يشررم كر مرواطن شرريل  .لررجا،
تمكد الدولة الطررف ،مشررية ىل بررانمج أهير علرى قنراة فررانس  24يف  26تشررين األول/أكتروبر ،)19(2018
أن االضطراابت تتعلق أساسراً ابلنشرطاء هو الن عرة االسرتقاللية املنممرني يف طرار ياعرة املقاومرة والرجين
ال ميثلر ررون سر رروى أقلير ررة صر ررغرية ،ومر ررن مث ال يوجر ررد أ ض ر ررار يسر ررتهدف أف ر رراد هتم ر ر املابوتش ر ر كافر ررة،
أو صاحبة الشكوى على وجه ا صوص.
 4-4وعررالوة علررى هل ر  ،ت ررى الدولررة الطرررف أن صرراحبة الشرركوى مل تررجكر تعرضررها مباشرررة أل
أفعال تعجي أو سوء معاملة .وتعترب الدولة الطرف أن األسباب اليت اسرتندت ليهرا صراحبة الشركوى
لتربير عدم قالق الدولة الشيلية ايها يف عرام  ،2008أ أارا كانرن بصرحبة ثلرني عرن منممرات غرري
حكوميرة ،ليسرن مقنعررة ألارا لررو كانرن ابلفعر مسرتهدفة مرن السررلطات الشريلية لسر ُره عليهرا اعتقامررا
أثنرراء قامتهررا يف شرريل يف عررام  1998أو يف عررام  .2003وعليرره ،ختلررص الدولررة الطرررف ىل أن م ر اع:
التعرل للتعجي أو سوء املعاملة ال أساس ما.
 5-4وفيما يتعلق ابألنشطة السياسية لصاحبة الشركوى دا ر الدولرة املعنيرة أو ارجهرا ،ال تنكرر
الدولررة الطرررف أن تلررف اإلج رراءات الرريت اختررجهتا صرراحبة الشرركوى للمطالبررة حبقرروق أقليررة املابوتش ر
أعطتهررا مكانررة معينررة يف السرراحة الدوليررة .وم ر هل ر  ،تشررري الدولررة الطرررف ىل أن صرراحبة الشرركوى
مل تبررني كيررف أن مررن شررأن أنشررطتها السياسررية بصررفتها سررفرية للبعثررة الدائمررة للمابوتش ر لرردى األمرر:
املتحرردة ،أو األنشررطة السررلمية ال ريت مارسررتها ررجة الصررفة ،أن علهررا حم ر أنمررار السررلطات الشرريلية.
وعالوة علرى هلر  ،تالحر الدولرة الطررف ارسرة اللجنرة املتمثلرة يف أن أفرراد عائلرة شرخص ه مسعرة
سياس ررية قر ررد تعر رررل أمنر رره للخطر ررر ينبغ ر ر أن يتمتع ر روا بر ررنفس اةماير ررة عنر ررد قير ررامه :أبنشر ررطة اثلر ررة وعنر رردما
يكونرون عرضرة ملخرراطر مرن نفرس الطبيعررة ،لكنهرا تررى أن صرراحبة الشركوى أقر ا راطراً سياسرياً مرن أ تهررا،
فهر رئيسرة اجملتمر ومناضرلة معروفررة علرى الصرعيد العرامل  ،أو مرن أفرراد عائلتهرا اآل ررين الرجين للررته:
ابأل ص تدابري وقائية من جلنة البلدان األمريكية ةقوق اإلنسران نمرراً ألنشرطته :النضرالية والسياسرية.
__________

( )19فرانس ” ،24شيل  ،ثورة املابوتش “ ،تقرير مصور 26 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2018متا على العنوان التاي:
.https://www.france24.com/fr/20181026-reporters-chili-mapuche-terres-indigenes-conflit-occupation
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ويف ه ر ررجا الص ر رردد ،تش ر ررري الدول ر ررة الط ر رررف أيض ر راً ىل أن التميي ر ر يف تطبي ر ررق ق ر ررانون مكافح ر ررة اإلره ر رراب
عل ررى مناض ررل هتم ر املابوتش ر ال ررج ادعت رره ص رراحبة الش رركوى ق ررد فندت رره الدول ررة الش رريلية يف موقفه ررا
املمر  11آهار/مارس  2014بناء على تقرير املقرر ا اص املعى بتع ي ومحاية حقوق اإلنسان واةرايت
األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ،مفيدة أن قانون اإلرهاب يُستخدم يف شيل على حنو اسرتثنائ
مطلق ،وأن االحتجاج به ليس ارسة منهجية وال معتادة وال ميي ية يُلجأ ليها يف حق شع املابوتش
أو أ شع من الشعوب األصلية األ رى.
 6-4وأ رررياً ،فيم ررا يتعل ررق ابألدل ررة عل ررى مص ررداقية االدع رراءات ،ت رررى الدول ررة الط رررف أن ص رراحبة
الشكوى قد اعلفرن أبارا مل تواجره مشراك قر مر السرلطات الشريلية ،وأارا مكنرن مرن ديرد جروا
سررفرها الشرريل دون أ صررعوابت ،وأاررا طلبررن م رراراً تصرراريد سررفر ىل ا ررارج للمشرراركة يف فعاليررات
عامررة لفائردة حقرروق هتمر املابوتشر  ،ررا يطررر افلاضراً قرروايً أباررا ال ختشررى أن تكررون موضرروع مررجكرة
توقيف أو تدابري مالحقة أ رى من الدولة الشيلية.

اعو ة ت ص ح ا امببك ى دوى م حظ ت امب غمبا امبط ف
 1-5يف  18نيسان/أبري  ،2019قدمن صاحبة الشكوى تعليقاهتا على مالحمات الدولة الطرف
بشأن األسس املوضوعية ،وادعرن فيهرا أن قائمرة العناصرر الرواردة يف الفقررة  49مرن تعليرق اللجنرة العرام
رق 4 :ليسن مستفيضة وأنه ال بد من أ ج أ عنصر آ ر ه صلة يف االعتبار.
 2-5وفيم ررا يتعل ررق ابرتك رراب هموع ررة م ررن االنتهاك ررات املنهجي ررة ةق رروق اإلنس رران ،ت ررجكر ص رراحبة
الشر رركوى أوالً أبن هر ررجة االنتهاكر ررات قر ررد تشر ررم املض ر ررايقة وانتهر رراك اةقر رروق فيمر ررا يتعلر ررق ماع ر ررات
األقليات( .)20ضافة ىل هل  ،تشري ىل أن املصادر املجكورة (اللجنة واملقررون ا اصون وحمكمة وجلنرة
الرردول األمريكيررة ةقرروق اإلنسرران) مسررتقلة وموثرروق ررا للغايررة ،وأاررا ت ردل علررى ارتكرراب هموعررة مررن
االنتهاكررات املنهجيررة ةقرروق اإلنسرران يف حررق هتمعررات املابوتش ر الرريت تطال ر حبقوقهررا ،ررا يف هل ر
بطريقة سلمية.
 3-5وفيمررا يتعلررق بتعرررل عائلتهررا للعنررف علررى يررد أف رراد ،تشررري صرراحبة الشرركوى ىل أن عائلتهررا
مهجورة ومع ولة وعدمية اةيلة أمام االقتحامات وأفعال العنف والتدمري ،بينما تلد التدابري املمقتة للجنة
البلدان األمريكية ةقوق اإلنسان املمر ة  23أاير/مايو  2016على واج الت ام الدول حبماية الشعوب
األصررلية مررن أفعررال العنررف واملضررايقات ،فه ر تتمت ر ابةررق يف أن تعرري حبريررة بعيررداً عررن تررد مررن
راولون اسررتبقاء السرريطرة أو بسررطها علرى تلر األراضر عررن طريرق العنررف أو أب وسرريلة أ رررى تضررر
حبقوق الشعوب األصلية.
 4-5وفيما يتعلق بعوام ا طرر الشخصر املتمثلرة يف التعررل للتعرجي يف حالرة عادهترا قسرراً ىل
شرريل  ،ال تكتف ر صرراحبة الشرركوى ابلتررجكري أبن الفقرررة  28مررن تعليررق اللجنررة العررام رق ر 4 :يشررري ىل
تعرررل ”شررخص أو عائلترره“ ىل عقوبررة أو معاملررة قاسررية أو ال نسررانية أو مهينررة ،بر تررجكر أيضراً أبن
عوام ا طر الشخص قد تشم  ،طبقاً للفقرة  45من نفس التعليق العام ،األصر العرقر أو االنتمراء
السياس ر أو األنش ررطة السياس ررية لص رراحبة الش رركوى أو أف رراد عائلته ررا .وت ررجكر ص رراحبة الش رركوى أبا را
تشررارك يف األنشررطة النضررالية أل تهررا مررن ررالل دانتهررا انتهاكررات حقرروق اإلنسرران علررى حنررو منهج ر
أمررام امياررات الدوليررة .كمررا أوضررحن أاررا ها مل تكررن معنيررة بترردابري اةمايررة الرريت تتطلبهررا جلنررة البلرردان
__________

( )20ثريونياانسامبانثار ضد أسلاليا ( ،)CAT/C/61/D/614/2014الفقرة .7-8
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األمريكيررة ةقرروق اإلنسرران ،فتاررا ببسرراطة مل تكررن يف شرريل وقررن حرردوم الوقررائ  ،وأن امرردف مررن
قامتها يف سويسرا هو ن وقوعها ضحية لنفس االضطهاد الج تعاين منه عائلتها.
 5-5وفيما يتعلق ابألدلة على هجا ا طر الشخص  ،تشري صاحبة الشكوى ىل طل العديد مرن
ا رباء واملنممات عرادة النمرر يف أمرر اإلبعراد .ومرن اجلهرات الريت أعربرن عرن أتييردها لرجل هتمعرات
املابوتش يف شيل ( ،)21ومنممات معنية ابلردفاع عرن حقروق اإلنسران يف شريل ( ،)22وعضرو يف الربملران
الشرريل ( ،)23و بررري مررن اللجنررة االستشررارية جمللررس حقرروق اإلنسرران( ،)24ومنسررق شرريل يف منممررة العفررو
الدولية يف فرنسا( ،)25فضالً عن ابحثات وأستاهات جامعيات متخصصات يف قضية املابوتش (.)26
 6-5وأشارت جلنة األ القيات الشيلية ملناهضة التعجي ()Comisión Ética Contra la Tortura
ابلتحديد ىل أن مسعة صاحبة الشكوى ،اليت حصلن يف  6آهار/مارس  2008علرى جرائ ة املررأة املنفيرة
من مدينة جنيف ،تطرر راطر ملموسرة ألن عرداء السرلطات الشريلية وأجهر ة الشررطة واألمرن ،انهير
عن اجلماعات شبه العسكرية املنممة يف املنطقة دن اس” :قيادة هريانن تري انو“ ،يهدد ابلقضاء على
__________

()21

()22

()23
()24

()25

()26

10

جاء يف الشهادة املمر ة  5آب/أغسطس  2013الصرادرة عرن سرلطات املابوتشر  ،أن ”أمرر اإلبعراد هرجا يعررل
فلرور كرالفوانو ابايليرف طررر املضرايقة أو االنتقرام عنررد عودهترا ىل شريل [ .]...فنمرراً لسرمعة سرفريتنا ،السرريدة
كالفوانو ،لدينا أسباب وجيهة لالعتقاد أاا قد تطبق عليهرا القروانني القمعيرة والعقروابت الريت تطبقهرا السرلطات
الشيلية على ثلينا البار ين“؛ والشهادة املمر ة  24آب/أغسطس  2013من جفبام لونكو بوكونو يمابو.
 Comisión Ética Contra la Torturaأو اللجنرة األ القيرة ملناهضرة التعرجي  ،الريت تضر :العديرد مرن اجلمعيرات
املع ررلف ررا عل ررى الص ررعيدين ال رردوي وال رروطى [منمم ررة العف ررو الدولي ررة و دم ررة الس ررالم والعدال ررة (- SERPAJ
شيل ) ،دديداً] ،واليت أكدت وجود طر على حرية صراحبة الشركوى وعلرى سرالمتها وحياهترا ها عرادت ىل
شرريل ؛ شرهادة مررن ممسسررة معهررد السرركان األصررليني يف تيموكررو ؛ وشررهادة مررن ،Observatorio Ciudadano
وه منممة شيلية لتع ي حقوق اإلنسان اتبعة لالداد الدوي لرابطات حقوق اإلنسان.
الشررهادة املمر ررة  14آب/أغسررطس  2013مررن هوغررو غرروتريي غررالفيس ،عضررو الربملرران الشرريل  ،الرريت جرراء فيهررا
أن ”أمر اللحي هجا يهدد أمنها ،بعد تعرضها للتهديد يف بلدان .لجا ،أطل منك :عادة النمر يف أمرر اإلبعراد
املجكور“.
الشهادة املمر ة  12تشرين الثراين/نوفمرب  2013مرن وسريه بينغروا كرابيلو ،العضرو السرابق يف اللجنرة االستشرارية
جمللس حقوق اإلنسان” :على الرغ :من أن السيدة كالفوانو ليسن موض حماكمة جارية يف شريل  ،فرإن اةالرة
اليت عاشتها ه وعائلتها عنيفة للغاية وسيكون ما تداعيات على صرحتها النفسرية .وبنراءً علرى هرجة األسرباب،
نلتمس من السلطات السويسرية التحل ابللطف واملرونة ح تبقى السيدة كالفوانو يف هجا البلد املضيف“.
الرسررالة اإللكلوني رة املوجه رة مررن جرراك فورتررون ىل املستشررارة االداديررة سرريمونيتا سرروماروغا” :مررن ش رأن بعرراد
السرريدة فلررور كررالفوانو أن يعرررل سررالمتها اجلسرردية والنفسررية طررر كبررري .فالسرريدة كررالفوانو مررن هتمر يتعرررل
ملالحقة ومضرايقة شرديدتني علرى يرد قروات حفر النمرام .وقرد ُسرجنن أ تهرا رواان كرالفوانو بسرب مطالبتهرا
أبن يستعيد شعبُها األراض واألقرالي :الريت اسرتولن عليهرا الدولرة الشريلية وكبرار املرالك احملليرني وشرركات التعردين
واةراجررة .كمررا أُلقر القررب علررى وج أ تهررا وابررن أ تهررا وتعرضررا للتعررجي  .وُدمررر هررتمعه( :هتمر ابايليررف)،
راهدت هلر أبم عيررى […] .هررجا هررو السررياق ،وهررجة هر اةالررة الرريت يبرردو أن اةكومررة
وحررق مررتني ،وقررد شر ُ
ُ
السويسرية مستعدة للحي السيدة فلور كالفوانو ليها .و ا ال ش فيه أاا ستتعرل بدورها للمضرايقات علرى
يررد قرروى القمر الشرريلية ،الرريت ال تررلدد يف تعررجي السررجناء املابوتشر  .كبرررية هن هر املسررمولية الرريت سررتتحملها
اةكومة السويسرية فيما يتعلق ابلسالمة البدنية واملعنوية للسيدة كالفوانو“.
شهادة من سابني كرادولفري ،من جامعة لرو ان ،عاملرة أنثروبولوجيرا واجتمراع تنكر يف عملهرا منرج مرا يقررب مرن
عشررين عامراً علررى قضررية شررع املابوتشر ؛ وتعرررب كر مررن ريررن هررريت وآن الفانشر  ،املتخصصرتني برردورمها يف
قضررية املابوتش ر  ،عررن نفررس ال ررأ ه تعتررربان أن ”مثررة أسررباابً موضرروعية لالعتقرراد أن السررالمة النفسررية والبدنيررة
لفل ررور ك ررالفوانو س ررتكون مه ررددة ن ه ر ر أُج ررربت عل ررى الع ررودة ىل ش رريل [ .]...فانتماهه ررا العرق ر ر  ،واتري ررخ
القمر الررج تعرررل لرره هتمعهررا ومسعتهررا بصررورة عامررة عوامر علهررا مستضررعفة بشررك رراص يف حررال عادهتررا
قسراً ىل شيل “.
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يي ر ق ررادة املابوتش ر  .ل ررجا ،فررإن مس ررألة اإلبعرراد س ررتمث طررراً حقيقي راً علررى حري رة صرراحبة الش رركوى
وحياهتا .وابملث  ،وفقراً للمنسرق السرابق لشريل يف منممرة العفرو الدوليرة بفرنسرا ،فرإن صراحبة الشركوى
س ر ر ررتعاد يف سر ر ر ررياق مر ر ر ررن االغتي ر ر رراالت والتعر ر ر ررجي وترتيبر ر ر ررات القض ر ر رراء والشر ر ر رررطة و ر ر ر رررمي االحتجر ر ر رراج
االجتماع ” :أ ربين أحد همالء السجناء أنه تعرل للتعجي ك يوق على وثيقة تدين شخصاً آ ر
بسب أفعال كاان برياني منها ماماً .ويوجرد هرمالء األشرخاص أحيراانً رهرن االحتجرا الوقرائ لفرلة مرن
س ررتة أش ررهر ىل س ررنتني وتس ررتند االهتام ررات املوجه ررة ل رريه :يف كث ررري م ررن األحي رران ىل ق ررانون ملكافح ررة
اإلره رراب يع ررود ىل اةقب ررة الديكتاتوري ررة .وغالبر راً م ررا يك ررون الش ررهود هه رروي اموي ررة أو ملثم ررني أو حر ر
متنكرررين ،ررا يقررف حررائالً دون ال ردفاع [ .]...والعقرروابت مبررال فيهررا ،ه ُ كرر :ابلسررجن ملرردة سررة
عشر عاماً بسب حرق شاحنة أو ركن من أركان اةقول اليت ملكها الشركات .ويطال املدعى عليه:
ررجة األراض ر ألارر :يعتربواررا مغتصرربة مررن قب ر اةكومررات الشرريلية علررى الرررغ :مررن امررتالك هتمعررات
املابوتشر لسررندات امللكيررة […] .ولقررد قتر ضررباف الشرررطة العديررد مررن املتمرراهرين ،وغالبراً مررا يكررون
القت برصاصة يف المهر .ويصلون حواي الساعة  4أو  5صباحاً ىل حدى الضياع ويلقون قناب الغا
املسي للدموع دا املنا ل ،ويتصرفون على نفس املنوال يف املدارس .وقد أصي العديد من األطفال
ابلرصرراص املطرراط  .واملنطقررة حمتل ررة عسرركرايً مررن ق روات النخبررة التابعررة للش رررطة العسرركرية .لررجا ،ف ررإن
صاحبة الشكوى ”ستق حتماً ضحية نفس التجاو ات واملضايقات الريت عانرن منهرا عائلتهرا علرى يرد
الشرطة .ومن غري املعقول ترحي السيدة كالفوانو يف وض يشك بوضو طراً على سالمتها املعنوية
والبدنية .وأكرر أنى مقتن للغاية أباا ستتعرل حتماً للمالحقة واملضايقة من القوى القمعيرة الشريلية،
الرريت ال تررلدد يف ط ررالق النررار علررى النس رراء واألطفررال“ .وعل ررى غ ررار هل ر  ،تق ررول عامل رة أنثروبولوجي ررا
واجتماع من جامعة لو ان ” :ها كنن أتفه :أن شيل مل تعد مدرجة يف قائمة البلدان اليت تُنته فيها
حقرروق اإلنسرران علررى حنررو منهجر كمررا كرران اةررال ررالل اةقبررة الديكتاتوريررة ،فررإن قررار بعرراد السرريدة
كالفوانو يصدمى .وأالح م األسف بشك شبه يوم أن حقوق املابوتش وحريته ،:وأحياانً ح
حياهت ،:تُنته بشرك طرري مرن جانر الدولرة الشريلية [ .]...ويبردو أن العمر الرج أجن تره السريدة
كررالفوانو ،وانتماءهررا ىل عائلررة جررد نشررطة سياسررياً ،و داانت الدولررة الشرريلية الرريت مررا فتاررن تكررهررا يف
األم :املتحدة وغريها من املنممات الدولية عوام قد تُفه :على أاا هتديد لتمن القوم الشيل فتُعترب
من مث رهاابً على غرار من عدد التد الت اليت يقوم ا املابوتش  .وُ تج األشخاص الجين يطالبون
بتطبيرق القرانون الردوي والقروانني اجلماعيرة احملرددة املال مررة لوضرعه :كشرعوب أصرلية ألنره يشرتبه يف أارر:
مرتكبررو أفعررال عنررف أو أارر :يرردعمواا“ .لررجا ،فبحس ر وجهررة نمررر هررجة ا برررية” ،سرريعرل اللحي ر
السرريدة كررالفوانو قب ر لغرراء هررجا القررانون لوض ر حمفرروف ابملخرراطر حي ر مررن احملتم ر جررداً أن تتعرررل
سررالمتها البدنيررة أو املعنويررة للخطررر .وأتفهرر :أن هررجة االدعرراءات ميكررن أن تثررري عرردم الفهرر :ل ردى غررري
يصع عليه :تصرور أن هرجة الدولرة ال تر ال تسرتخدم شرهوداً
امللمني بقضية املابوتش يف شيل الجين ُ
مقنع ررني ودتجر ر تعس ررفاً أشخاصر راً ررارج نط رراق اة رردود املنص رروص عليه ررا يف ق ررانون االحتجر را ل رردى
الشرطة .ولكن هجا هو اةال م األسف ما دام قانون مكافحة اإلرهاب ساراي“.
 7-5وفيما يتعلق حبجة الدولة الطرف اليت مفادها أنه ،درء مجا ا طر الشخص  ،إبمكان صاحبة
الشكوى أن تعي يف مكان آ رر يف شريل  ،تشرري هرجة األ ررية ىل الفقررة  47مرن تعليرق اللجنرة العرام
رق 4 :اليت جاء فيها أنه ”ال ترى اللجنة موثوقية أو فعالية ( )...ترحي شخص أو ضحية من ضحااي
التعررجي ىل منطقررة مررن منرراطق دولررة معينررة لررن يكررون فيهررا الشررخص معرضراً للتعررجي  ،الفراً ملررا هررو
عليه اةال يف مناطق أ رى من الدولة نفسها“.
 8-5وفيمررا يتعلررق حبجررة الدولررة الطرررف الرريت مفادهررا أن ايرة صرراحبة الشرركوى ىل شرريل ثررالم
مر ررات تنر ر ع أ مص ررداقية ع ررن اوفه ررا م ررن التع رررل للعن ررف أو االض ررطهاد ،تمك ررد ص رراحبة الش رركوى
GE.20-00012
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أار ررا مل تبر رردأ نشر رراطها كممثلر ررة جملتمعر ررات املابوتش ر ر لر رردى املنممر ررات الدولير ررة ال بعر ررد ايرتيهر ررا األوىل
والثاني ررة ( 1998و ،)2003وأا ررا ،يف ع ررام  ،2008كان ررن بص ررحبة ثل ررني ع ررن منمم ررات غ ررري حكومي ررة.
كما ترجكر أبن اةالرة يف أراوكانيرا قرد تردهورت منرج عرام  2009تردهوراً يبعر علرى اجلر ع ،لرجا ال ميكرن
اعتبار موقف السلطات الشيلية أثناء فلات اإلقامة اليت يرج اترخيها ىل أكثر من عشر سرنوات دلريالً
على عدم وجود أ طر على سالمتها اليوم .وفيما يتعلق حبجة الدولة الطرف اليت مفادها أن طلباهتا
اةصول على جوا السفر ،الج مل دص عليه ،تثبن عدم وجود طر من التعرل ملجكرة توقيف من
جان الدولة الشيلية ،تفيد صراحبة الشركوى أبن وجودهرا يف سويسررا أو سربانيا أو األرجنترني ال يغرري
من طر التعرل إلجراء من هجا القبي  .وأ رياً ،تالح أيضاً أن ابنة أ تها قد تعرضرن بعرد عودهترا
ىل شرريل للعنررف واالعتقررال التعسررف ( ،)27وأاررا متعررن حبمايررة الترردابري املمقتررة الرريت طلبتهررا جلنررة البلرردان
األمريكيررة ةقرروق اإلنس رران .وعليرره ،فررإن اةج ررج الرريت قرردمتها الدول ررة الطرررف للتشرركي يف مص ررداقية
صاحبة الشكوى ليسن مقنعة وينبغ رفضها.
 9-5وأ رياً ،يُستخلص أيضاً من الواثئق املوجودة يف امللرف أنره لطاملرا نصرد العديرد مرن املنممرات
غررري اةكوميررة صرراحبة الشرركوى بطل ر اللجرروء ،لكنهررا كانررن دائم راً تقرراوم الفكرررة .فكانررن ببسرراطة
تعي حياهتا على أفض حنو كن ،ومل تقدم أ طل يف السابق على أم العودة ىل شيل .

معو م ت إض ف ا مة ما مال ص ح ا امببك ى
 1-6يف  4ح يران/يونيرره  ،2019أرسررلن صرراحبة الشرركوى ىل اللجنررة رسررالة دعرر :موقعررة مررن عرردة
أعضر رراء يف الربمل ر رران األورويب( ،)28ممر ر ررة  18نيس ر رران/أبري  ،2019وكر ررجل رس ر ررالة دع ر رر :م ر ررن أ ته ر ررا،
ومها موجهتان ىل الدولة الطرف وتمكدان ا طر الج ميثله بعاد صاحبة الشكوى ىل بلردها األصرل .
وقد أُحيلتا يف اليوم نفسه ىل الدولة الطرف ك دي ما علماً.
 2-6ويف  15مو /يولي ر رره  ،2019أرس ر ررلن ص ر رراحبة الش ر رركوى ىل اللجن ر ررة رس ر ررالة دع ر رر :ممر ر ررة
ح يران/يونيرره  2019مررن االدرراد العررام للعمر يف سرربانيا .وقررد أحيلررن هررجة الرسررالة ىل الدولررة الطرررف
يف  19مو /يوليه  2019ك دي ا علماً.
16

م اغات امبوجبا

النمر يف املقبولية
 1-7قب النمر يف أ شكوى مقدمة يف بالغ ما ،يتعرني علرى اللجنرة أن تقررر مرا ها كران الربالغ
مقبوالً وج املادة  22من االتفاقية .وقد استيقنن اللجنة ،حسبما تقتضيه الفقرة (5أ) من املرادة 22
من االتفاقية ،من أن املسألة نفسها مل تُبح وليسن قيد البح وج أ جراء آ ر من جراءات
التحقيق الدوي أو التسوية الدولية.
أن تتأكد اللجنة من أن صاحبة البالغ
 2-7ووفقاً للفقرة (5ب) من املادة  22من االتفاقية،
استنفدت يي سب االنتصاف احمللية املتاحرة ،علمراً ابن هرجة القاعردة ال تنطبرق ها كران عمرال سرب
__________

( )27يف  28نيس رران/أبري  ،2016احتُج ر ت ابن ررة أ ررن ص رراحبة الش رركوى أثن رراء عملي ررة تفت رري اس ررتناداً ىل اهتامر رات
سررخيفة لتربيررر مرردامهات املنررا ل الرريت كانررن تنفررج آنررجاك .وقُردم طلر للحصررول علررى اةمايررة الدسررتورية بسررب
انتفاء الضرورة واألسباب املعقولة وبسب عدم تناس الوسائ املستخدمة.
( )28ميغير أورابن كريسرربو ،و سررتيفانيا ترروريس مررارتيني  ،واتنيررا غررون اليس بينيرراس ،و ررابيري بينيتررو يلواغررا ،وآان مريانرردا
د الج  ،ومارينا ألبيول غو مان.
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االنتصاف قد طال أمردة طروالً غرري معقرول( )29أو كران مرن غرري املررجد أن يرضر الشرخص املردعى أنره
ضحية . .وتالح اللجنة أن الدولة الطرف مل تعلق على مقبولية الشكوى .وم هل  ،أتكدت اللجنة
مررن أن صرراحبة الشرركوى قررد اسررتنفدت يي ر سررب االنتصرراف احملليررة املتاحررة؛ وه ر لررجل تعلررن أن
الرربالغ مقبررول وجر املررادة  22مررن االتفاقيررة ،وتشرررع يف النمررر يف األسررس املوضرروعية ألن التملمررات
اليت تعرضها صاحبة الشكوى وج املادة  3من االتفاقية مدعومة ا فيه الكفاية ألغرال املقبولية.

النمر يف األسس املوضوعية
 1-8نمرت اللجنة يف هجا البالغ يف ضوء يي املعلومات اليت أاتحها ما الطرفران ،وفقراً للفقررة
من املادة  22من االتفاقية.

4

 2-8وتتعلق املسرألة املعروضرة علرى اللجنرة ،يف هرجة القضرية ،ابلبرن فيمرا ها كانرن عرادة صراحبة
الشركوى ىل شريل ستشرك انتهاكراً اللتر ام الدولرة الطرررف وجر الفقررة  1مرن املرادة  3مرن االتفاقيررة
أبال تطرد أ شخص أو تعيدة (”أن تردة“) ىل دولة أ رى ،ها توافرت لديها أسباب حقيقية تردعو
ىل االعتقاد بوجود طر عليه من التعرل للتعجي  .وتجكر اللجنة قب ك شر ء أبن حمرر التعرجي
حمررر مطلررق وغررري قاب ر للتقييررد ،وأنرره ال ررو أل دولررة طرررف االحتجرراج أب ظرررف اسررتثنائ لتربيررر
أفعال التعجي (.)30
 3-8ولتحديررد مررا ها كانررن مثررة أسررباب حقيقي رة لالعتقرراد أبن مررن ترردع أاررا الضررحية سررتكون
عرضرة طررر ا لتعررجي أو غرررية مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الال نسررانية أو املهينررة ،ترجكر
اللجنررة أبنرره يتعررني علررى الرردول األط رراف ،وج ر الفقرررة  2مررن املررادة  3مررن االتفاقيررة ،أن أت ررج بعررني
االعتبررار يي ر العناصررر ،ررا فيهررا وجررود من ر اثبررن مررن االنتهاكررات ا طرررية أو الفادحررة أو اجلس ريمة
ةقوق اإلنسان يف البلرد الرج سرتعاد ليره .ويف هرجا الصردد ،ال تررى اللجنرة أن هنراك حاليراً منطراً اثبتراً
من االنتهاكات ا طرية أو الفادحة أو اجلسيمة ةقوق اإلنسان يف شيل  ،غرري ارا تالحر صوصرية
هررجة القضررية وادعرراءات صرراحبة الشرركوى أن املابوتشر يتعرضررون النتهاكررات منهجيررة وواسررعة النطرراق
ةق رروقه :األساس ررية ،انهي ر ر ع ررن املعامل ررة الس ررياة واالض ررطهاد السياس ر ر بس ررب مطالب رراهت :ابةق رروق
األساسية .كما دي اللجنة علماً حبجج الدولة الطرف الريت تفيرد أبن طرر االضرطهاد ال ردق بكر
م رواطى شرريل مررن املابوتش ر  ،وأن الدولررة الشرريلية تطعررن يف مسررألة التميي ر يف تطبيررق قررانون مكافحررة
اإلرهاب على املناضلني املابوتشر  .ومر هلر  ،تالحر اللجنرة أن الدولرة الطررف قرد اعترربت أيضراً أن
املابوتش الجين اولون اةفا على من حياهت :التقليد يواجهرون اشرتباكات عنيفرة مر جهرا األمرن
الشرريل  ،وأنرره كرران هنرراك ل ر يف نمررام العدالررة العسرركرية ررالل األحكررام الصررادرة يف حررق نش ررطاء
املابوتش  ،فضالً عن ارتكاب أعمال عنف على يد الشرطة يف أراوكانيا ىل جان أفعال قم حكوم
مفرطة القسوة ،وأن الوض يف أراوكانيا عامة مقلق ابلنسبة لبع قادة املابوتش من نوا عدة.
 4-8وابإلضررافة ىل هلر  ،تالحر اللجنررة أن الوضر اةرراي للشررعوب األصررلية يف شرريل  ،حبسر
املقرر ا اص املعى حبقوق الشعوب األصلية ،هو نتراج اتريرخ طوير مرن التهمري والتميير واالسرتبعاد،
ويرتب أساساً ختلرف األشركال القمعيرة لالسرتغالل ولنر ع ملكيرة أراضريه :ومروارده .)31(:وابأل رص،
ف ر ررإن ب ر ررانمج ”ش ر رريل  ،ث ر ررورة املابوتش ر ر “ ال ر رج دي ر ر لي ر رره الدول ر ررة الط ر رررف يف مالحماهت ر ررا يتح ر رردم
__________

( )29أسفار ضد املغرب ( ،)CAT/C/59/D/606/2014الفقرات  1-8و 2-8و.2-12
( )30تعليق اللجنة العام رق )2007(2 :بشأن تطبيق الفقرة  5من املادة .2
( ،E/CN.4/2004/80/Add.3 )31الفقرة .8
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عرن ”السريطرة الدائمررة“ و”القمر املنهجر “ يف املنرراطق الريفيرة حير يعرري املابوتشر الرجين يعلمررون
أن ”أق لة لسان قد تقوده :مباشرة ىل السجن“ .وتالح اللجنة أن هجا الوض ال ي ال قائماً ألن
رئيس شيل  ،حبس هجا الربانمج الرج هكرتره الدولرة الطررف ،جعر مرن أولوايتره الررد ابلقروة علرى أ
احتجاجات يقوم ا املابوتش وقمعهرا .كمرا دعرن جلنرة حقروق الطفر شريل ىل ”اختراه تردابري فوريرة
إلاراء يير أشرركال العنررف الرج مارسرره الشرررطة علررى أطفرال السرركان األصررليني وهويهرر .)32(“:وعلررى
غرار هل  ،دري اللجنرة املعنيرة ابلقضراء علرى التميير ضرد املررأة علمراً ابدعراءات فرراف مروظف الدولرة
الشرريلية يف اسررتخدام القرروة علررى نسرراء املابوتش ر يف منطقررة أراوكانيررا ،وتطل ر ىل شرريل اةرررص علررى
التحقيق كما ينبغ يف ك حادثة من حوادم العنرف القرائ :علرى نروع اجلرنس الرج ميارسره علرى نسراء
املابوتش ر موظفررو الدولررة علررى يي ر املسررتوايت ،رن فرريه :أف رراد الشرررطة( .)33وقررد سرربق أن الحمررن
اللجنررة بنفسررها ك رراة مناضررلني مررن املابوتش ر علررى اإلدالء ابعلافررات ،ووحشررية الشرررطة واإلف رراف يف
اس ررتخدام الق رروة ،و ف ررالت مر ررتكو انتهاك ررات حق رروق اإلنس رران م ررن العق رراب ،انهير ر ع ررن اللج رروء ىل
تشر رريعات مكافح ررة اإلره رراب لقمر ر مم رراهرات ق ررادة املابوتشر ر املط ررالبني ابس ررتعادة أراضر ر أج ررداده:
واالع رلاف اجلمرراع رر :كشررع أصررل ( .)34وتالح ر اللجنررة أن هررجة االسررتنتاجات قررد توص ر ليهررا
أيضاً املقرر ا اص املعى بتع ي ومحاية حقوق اإلنسان واةرايت األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب.
وابملث  ،تكرر جلنة القضاء على التميي العنصر عرا ا عن قلقها اء تطبيق قرانون مكافحرة اإلرهراب
علررى أفرراد شررع املابوتشر أكثررر مررن غررريه :بسررب أفعررال وقعررن يف سررياق املطالبررات حبقرروقه ،:و اء
االستخدام غرري املالئر :واملفررف للقروة علرى أفرراد هتمعرات املابوتشر  ،رن فريه :األطفرال والنسراء وكبرار
السن ،وهل علرى يرد الشررطة العسركرية وضرباف الشررطة القضرائية أثنراء عمليرات التفتري وغريهرا مرن
عمليات الشرطة ،كما تعرب عن قلقها من فالت مرتكو تل األفعال من العقاب .لجا ،توصر جلنرة
القضاء على التميير العنصرر أبن يرت” :علرى وجره السررعة“ تنقريد قرانون مكافحرة اإلرهراب مرن أجر
دديررد جررائ :اإلرهرراب املقصررودة بدقررة ،واةرررص علررى عرردم تطبيقرره علررى أفرراد هتمر املابوتشر بسررب
أعمررال تتعلررق ابلتعبررري عررن مطال ر اجتماعي رة( .)35و ضررافة ىل هل ر  ،أمرررت حمكمررة البلرردان األمريكيررة
ةقوق اإلنسان شيل بعدم تنفيج اإلداانت اجلنائية يف حق املابوتش ونشطاء حقوق الشعوب األصلية
بسب أفعال صنفتها شيل طأ على أاا رهابية .وأ رياً ،قُدمن توصيات ىل شيل مم راً ،يف طار
االستعرال الدور الشام  ،ابلتحقيق يف ”يي هت :القت ارج نطاق القانون ،واإلفراف يف استعمال
القرروة واالعتررداء والعقرراب القاس ر أو الال نسرراين أو املهررني املوجهررة ىل مرروظف نفرراه القررانون ،ررا فيهررا
األفعررال الرريت تسررتهدف أف رراد املابوتش ر “ واالمتنرراع عررن ”تطبيررق قررانون مكافحررة اإلرهرراب يف سررياق
االحتجاج ررات االجتماعي ررة لش ررعوب املابوتشر ر الس رراعية ىل املطالب ررة حبقوقهر را“( .)36وعلي رره ،فبحسر ر
التصررنيف الصررادر ررالل االسررتعرال الرردور الشررام لشرريل  ،ختلررص اللجنررة ىل أن قررادة املابوتش ر
يتعرضررون عل ررى نط رراق واس ر للتع ررجي ولغ رررية مررن ض ررروب املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الال نس ررانية
أو املهينة ،و ىل أنه ينبغ لوم :ابةماية اليت تتيحها املادة  3من االتفاقية.
 5-8وابإلضررافة ىل هل ر  ،ر أن تكررون هنرراك أسررباب ضررافية ت ردل علررى أن صرراحبة الشرركوى
معرضر ررة شخصر ررياً طر ررر التعر ررجي أو غر رررية مر ررن ضر ررروب املعاملر ررة أو العقوبر ررة القاسر ررية أو الال نسر ررانية
__________

()32
()33
()34
()35
()36
14

 ،CRC/C/CHL/CO/4-5الفقرة (80د).
 ،CEDAW/C/CHL/CO/7الفقرة (24و) والفقرة (25و).
 ،CAT/C/CHL/CO/6الفقرات من  18ىل .22
 ،CERD/C/CHL/CO/19-21الفقرة .14
 ،A/HRC/41/6الفقراتن  71-125و.89-125
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أو املهينررة( )37يف ظروفهررا( .)38وعليرره ،يف هررجة القضررية ،يتعررني علررى اللجنررة أيض راً دديررد مررا ها كان رن
ص رراحبة الش رركوى معرض رة شخص ررياً ط ررر التع ررجي أو غ رررية م ررن ض ررروب املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية
أو الال نسررانية أو املهينررة يف حالررة عادهترا ىل شرريل  .وتررجكر اللجنررة بتعليقهررا العررام رقرر ،4 :الررج يررنص
على أن االلتر ام بعردم اإلعرادة القسررية يسرر كلمرا كانرن هنراك ”أسرباب حقيقيرة“ لالعتقراد أبنره مرن
املرجد أن يتعرل شخص ما للتعجي يف دولرة سريُبعد ليهرا ،سرواء بصرفة فرديرة أو كعضرو يف هموعرة
معرضر ر ررة للتعر ر ررجي يف دول ر ر ررة املقصر ر ررد .وتتمث ر ر ر ارس ر ر ررة اللجنر ر ررة يف مث ر ر ر ه ر ر ررجة المر ر ررروف يف اعتب ر ر ررار
وجود ”أسباب حقيقية“ كلما كان طر التعجي ”متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً“(.)39
 6-8وترجكر اللجنرة أبن الفقررة  28مررن تعليقهرا العرام رقر 4 :تشررري ىل التعرجي واملعاملرة أو العقوبررة
القاسية أو الال نسانية أو املهينرة الريت ”تعررل مرا شرخص أو أسررته“ .ويف القضرية املطروحرة ،تعرضرن
أ ن صاحبة الشكوى مراراً للتعجي واالعتداء ،على غرار ابن أ تها ،بسب ما يقومان به دفاعاً عن
حقوقهمرا األساسررية ،واضررطر ابررن أ تهررا ىل جرراء عمليررة جراحيررة دمر تكاليفهررا يف سويسررا كر مررن
املنممررة العامليررة ملناهضررة التعررجي واالدرراد الرردوي لرابطررات حقرروق اإلنسرران .وحبسر مهنيررني يف هررال
الصررحة ،فررإن أفرراد عائلررة صرراحبة الشرركوى يعررانون مررن هموعررة مررن اإلصرراابت اجلسرردية واالضررطراابت
النفسية اليت تشك حالة سريرية توجد عادة لدى ضحااي العنف املنم .:كما تالح اللجنة أن تلف
أف رراد عائلتهررا للررته :ترردابري اةمايررة املمقتررة مررن جلنررة البلرردان األمريكيررة ةقرروق اإلنس ران .وعررالوة علررى
هلر  ،درري اللجنررة علمراً حبجررة صرراحبة الشرركوى الرريت مفادهررا أن حصرروما علررى جررائ ة ”املررأة املنفيررة،
املرأة امللت مة“ اليت منحتها ايها مدينة جنيف تُمهر أنشطتها اةساسة سياسياً يف البلد املضيف بسب
اسررتنكارها املنررتم :انتهاكررات حقرروق اإلنسرران أم ررام امياررات الدوليررة ،مشرراطرة ب رجل ألنشررطة أ ته ررا
النضرالية .ومررن مث ،فررإن الت امهررا ابلرردفاع عررن اةقروق األساسررية للسرركان املابوتشر األصررليني سريجعلها
تلقررى نفررس املصررري الررج يلقرراة أف رراد عائلتهررا وهتمعه را الررجين يرردافعون عررن حقرروق شررع املابوتش ر
ويُسررتهدفون جمررات مبررال فيهررا ووحشررية ومتكررررة مررن جان ر الدولررة الشرريلية وامليليشرريات املسررلحة
ا اصة .وتالح اللجنة أن صاحبة الشكوى ختشى أيضاً مرن تطبيرق قرانون مكافحرة اإلرهراب عليهرا،
كما تالح أن اوفها يمكدها العديرد مرن ا ررباء الرجين يالحمرون ابأل رص أنره ميكرن تفسرري داانهترا
املتك ر ر ررررة للدول ر ر ررة الش ر ر رريلية عل ر ر ررى أا ر ر ررا تش ر ر ررك ط ر ر ررراً عل ر ر ررى األم ر ر ررن الق ر ر رروم  ،وم ر ر ررن مث دراجه ر ر ررا يف
انة ”اإلرهاب“ كما هو اةال ابلنسربة للعديرد مرن الترد الت الريت قرام را املابوتشر  .وأ ررياً ،دري
اللجنررة علم راً حبجررة صرراحبة الشرركوى الرريت مفادهررا أاررا مل تكررن مشررمولة بترردابري اةمايررة املمقتررة للجنررة
البلدان األمريكية ةقوق اإلنسان ،ألاا مل تكن يف شيل وقن حدوم الوقائ .
 7-8ود رري اللجن ررة علم ر راً حبج ررج الدول ررة الط رررف ال رريت مفاده ررا أن رره ال يوج ررد رروف معل ر ر م ررن
االضررطهاد يررربر اللجرروء أو التهديررد الشخص ر  ،ألن الترردابري الرريت اختررجهتا السررلطات الشرريلية ضررد أف رراد
عائلتها ان ة عن أنشطة نضالية ال ختص صاحبة الشكوى أب حال من األحوال ،وأن هجة األ رية مل
تجكر تعرضها أل أفعال تعجي أو سوء معاملة مباشرة .كما دي اللجنرة علمراً حبجرة الدولرة الطررف
اليت مفادها أنه على الرغ :من أن تلف جراءات مطالبة صاحبة الشكوى حبقوقها قد أعطتهرا مكانرة
معين ررة يف الس رراحة الدولي ررة ،فإا ررا مل تب ررني كي ررف أن أنش ررطتها السياس ررية بص ررفتها س ررفرية للبعث ررة الدائم ررة
للمابوتش لدى األم :املتحدة أو األنشطة السلمية اليت مارستها جة الصفة من شأاا أن علها حم
__________

( )37اةر ر ر ر ر ر رراج عل ر ر ر ر ر ر ر ضر ر ر ر ر ر ررد املغر ر ر ر ر ر رررب ( ،)CAT/C/58/D/682/2015الفقر ر ر ر ر ر رررة 3-8؛ ر .أ . .ضر ر ر ر ر ر ررد املغر ر ر ر ر ر رررب
( ،)CAT/C/52/D/525/2012الفقرة 2-7؛ ول .م .ضد كندا ( ،)CAT/C/63/D/488/2012الفقرة .3-11
( )38كالينيتشنكو ضد املغرب ( ،)CAT/C/47/D/428/2010الفقرة .3-15
( )39التعليق العام رق ،4 :الفقرة .11
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أنمررار السررلطات الشرريلية .وابملثر  ،دري اللجنررة علمراً أبن الدولررة الطرررف تعترررب صرراحبة الشرركوى أقر
ا راط راً يف السياس ررة م ررن أ ته ررا أو أف رراد عائلته ررا اآل ررين ال ررجين ض ررعوا ،بس ررب أنش ررطته :النض ررالية
والسياسية ،لتدابري اةماية املمقتة من جلنة البلدان األمريكية ةقوق اإلنسان.
 8-8وم ر هل ر  ،ترررى اللجنررة أن األص ر اإلثررى لصرراحبة الشرركوى واضررطهاد قررادة املابوتش ر يف
أراوكانيا ،وه حقيقة اعلفن ا الدولة الطررف ،وأعمرال االضرطهاد والتعرجي الريت تعررل مرا العديرد
مررن أف رراد عائلتهررا ،فض رالً عررن أنشررطة اإلدان رة املعروفررة الرريت قام رن ررا صرراحبة الشرركوى علررى الصررعيد
()40
الردوي هر عناصرر كافيرة ،يف هملهرا ،إلثبررات أن صراحبة الشركوى سرتواجه شخصرياً طرراً متوقعراً
وحقيقي راً ابلتعرررل للتعررجي أو غرررية مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الال نسررانية أو املهينررة
ها أعيدت ىل شيل .
 9-8ونمراً ىل اةجج اليت أدلن ا صاحبة الشكوى يف الفقرة  7-3أعالة ،ترى اللجنة أيضاً أن
من الضررور الترجكري أبنره ينبغر للردول األطرراف أن متنر أيضراً عرن بعراد األشرخاص ىل دولرة أ ررى
حي توجد أسباب حقيقية لالعتقاد أبا :سيكونون عرضة طر التعجي أو غرية من ضروب املعاملة
السررياة علررى يررد كيرراانت غررري حكوميررة( .)41وابملثر  ،فررإن املعاملررة السررياة الرريت يقروم را أفرراد ال تسررتطي
شيل وض حد ما أو تجعن ما أو تسمد ا ،مسمولية تق على عراتق شريل الريت توافرق ضرمنياً علرى
هجة األفعال( .)42و جا املعرى ،فرإن فرالت مررتكو تلر األفعرال مرن العقراب يرمد ىل تكررار العنرف.
وأوضررحن اللجنررة ،كمررا يف الفقرررة  18مررن تعليقهررا العررام رقرر )2007(2 :بشررأن تطبيررق املررادة  ،2أنرره ها
علمررن سررلطات الدولررة أو كانررن لررديها أسررباب معقولررة لالعتقرراد أبن أفعررال التعررجي أو سرروء املعاملررة
تُرتك على أيد جهات غري حكومية أو من القطاع ا اص ،ومل مارس العناية الواجبة ملن مث تل
األفعررال أو التحقيررق فيهررا أو مقاضرراة مرتكبيهررا ،ف رإن الدولررة الطرررف تتحم ر املسررمولية وينبغ ر اعتبررار
موظفيهررا جنرراة أو مت رواطاني أو مسررمولني بطريقررة مررا بسررب م روافقته :صررراحة أو ضررمنياً علررى ارتكرراب
أفعال حممورة .وعدم تو الدولة العناية الواجبرة لوضر حرد لتلر األفعرال وملعاقبرة مرتكبيهرا وتعروي
ضررحاايها ،يسرره علررى اجلهررات الفاعلررة غررري اةكوميررة ارتكرراب أفعررال حممررورة وج ر االتفاقيررة دون
عقاب وميكنها من هل  ،ومن مث فإن عدم مباالة الدولة أو تقاعسها يكون شكالً من أشكال تشجي
تل األفعال و/أو السما الفعل ابرتكا ا.
 10-8وعليه ،يف السياق الشخص والعائل لصاحبة الشكوى ،من املعقول االعتقاد أن عادهتا ىل
شرريل ستعرض ررها ألعمررال التع ررجي أو لغريه را م ررن ضررروب املعامل ررة أو العقوبررة القاس ررية أو الال نس ررانية
أو املهينررة .وتررجكر اللجنررة أبن مبرردأ الش ر  ،كترردبري وقررائ مررن الضرررر الررج يسررتحي جررربة ،ر أن
يم ر ررج أيض ر راً يف االعتب ر ررار عن ر ررد اعتم ر رراد الق ر ررارات يف البالغ ر ررات املقدم ر ررة م ر ررن األف ر رراد( ،)43ألن ج ر رروهر
االتفاقية يتمث يف من التعجي  ،وليس يف جرب الضرر بعد وقوعه( .)44كما تمكد اللجنة هدداً أن بعاد
شخص أو ضحية من ضحااي التعجي ىل منطقة ما من الدولة لن يكون فيها عرضة طر التعرجي ،
عل ررى عك ررس م ررا ق ررد يك ررون علي رره اة ررال يف من رراطق أ رررى م ررن نف ررس الدول ررة ،ل رريس ي رراراً موثوقر راً وال

__________

( )40افتخررار ضررد النرررويج ،الفقرررة 7-7؛ وجاهرراين ضررد سويس ررا ،الفقرررة 6-9؛ وفرررج
()41
()42
()43
()44
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وآ رررون ضررد سويس ررا،

الفقرة .6-9
تعليررق اللجنررة العررام رقرر ،4 :الفقرررة 30؛ مل ر ضررد أس رلاليا ( ،)CAT/C/22/D/120/1998الفق رراتن  8-6و9-6؛
وم .ك .م .ضد أسلاليا ( ،)CAT/C/60/D/681/2015الفقرة .9-8
دجيماي وآ رون ضد يوغوسالفيا ( ،)CAT/C/29/D/161/2000الفقرة .2-9
التعليق العام رق ،4 :الفقرة .51
أالن ضد سويسرا ( ،)CAT/C/16/D/21/1995الفقرة .5-11
GE.20-00012

CAT/C/68/D/882/2018

فعالياً( ،)45وأن تدبرياً من هجا القبي يكون أق جردوى يف حالرة ضرحية مرن السركان األصرليني متشربثة
جتمعها وأرضها.
وعمالً ابلفقرة  7من املادة  22من االتفاقية ،ختلص اللجنة ىل أن عادة صاحبة الشكوى ىل
-9
شيل سيشك انتهاكاً من جان الدولة الطرف للمادة  3من االتفاقية.
 -10وترى اللجنة أن الدولة الطرف مل مة وج املادة  3من االتفاقية إبعادة النمر يف طل جلوء
صاحبة الشكوى يف ضوء الت اماهتا وج االتفاقيرة وهرجة املالحمرات .كمرا يُطلر ىل الدولرة الطررف
عدم بعاد صاحبة الشكوى ما دام طل جلوئها قيد النمر.
 -11وطبقاً للفقرة  5من املادة  118من نمامها الدا ل  ،تدعو اللجنة الدولة الطرف ىل بالغها،
يف غضررون تسررعني يوم راً مررن اتريررخ رسررال هررجا الق ررار ،ابإلج رراءات الرريت سررتكون قررد اختررجها اسررتجابة
للمالحمات املجكورة أعالة.

__________

( )45التعليق العام رق ،4 :الفقرة .47
GE.20-00012
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