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 1-1ص اااحب الش ااكوى  ،ااو ه .ي .ما اوا ن تركا ا م اان إثني ااة األكا اراد ذو أص ااوم أرميني ااة
أرثوذكسااية ِولااد م عااام  .1967و،ااو حمتج اح حالي ااب م ورغ ادورف اا ،سويس ارا م انترااار
تس االيمه إىل تركي ااا .وك ااا ق ااد ح اااو مرك ا مق ااي م سويس ارا عن اادما لب ات تركي ااا تس االيم ا إايه م
عام  .2011وم عام  2015أمرت السلطات السويسرية تسليمه مقا ال ضاما ت د لوماساية
ق اادمت ا تركي ااا .وم  3أاير/م ااايو  2016ق اادم ص اااحب الش ااكوى عن ااب م أم اار التس االي ره ااته
احملكمة العليا االحتادية.
 2-1و بقااب للماادة  )3(22ماان االتفاقياة وج اات اللجناة عناياة الدولااة الطارف إىل الشااكوى
م  6أاير/ما ا ااايو  .2016وم الوقا ا اات نفسا ا ااه وتطبيق ا ا ااب للما ا ااادة  )1(114ما ا اان نرا ا ااام اللجنا ا ااة
__________

*
**

اعتمدته اللجنة م دورهتا احلادية والستني ( 24متوو/يوليه  11 -آب/أغسطس .)2017
شارك م دراسة ،ذا البالغ أع اء اللجنة التالية أمساؤ : ،السعدية لم ،وأليسيو ارو ،وهيلايس غااير وعباد
الو،اب ،ا ،وكلود ،يلر رواسا وينس مودهيغ وآ راكو وسيباستيا تووي وكينينغ جانغ.
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األساس ا
م شكواه.

لباات اللجنااة إىل الدولااة الطاارف أال تساال صاااحب الشااكوى إىل تركيااا ري مااا تنراار

 3-1وم  9أاير/م ا ااايو  2016أ لغ ا اات الدول ا ااة الط ا اارف اللجن ا ااة ا ااا ا ا ااذت اإلجا ا اراءات
ال اارورية لتيجياال تساالي صاااحب الشااكوى إىل أ ت اادر اللجنااة قاراراب شااي األسااس املوضااوعية
للق ية أو شي رهع التدا  ،املؤقتة.
ال قائع كها د ضها صاحب البك ى
 1-2على مادى جيال كامال اخنر ات عائلاة صااحب الشاكوى م الق اية الكردياة م تركياا.
هوالده كا من أوائل املقاتلني م ح ب العمام الكردستا ،وقد قِتال م معركاة اني حا ب العماام
الكردستا ،وحراس إحدى القرى .وصاحب الشكوى من داعم ح ب العمام الكردستا ،وقد
احتِج وعِذب عدة مرات هلذا السبب.
 2-2وم اتريااخ غاا ،حماادد هاهتا صاااحب الاابالغ وشااقي ِقه الت اوأم س .ي .قتاال أحااد حاراس
القرية م عام  1988أثراب لوالد . ،وأنكر صاحب الشكوى اشرتاكه م عملياة القتال مادعياب أ
ال اات املوج ااة إلي ااه ق ااد لِفق اات ل ااه ألس ااباب سياس ااية و سا ابب اتري ااخ أس ارته .وعنا ادما ك ااا ر ،اان
االحتج اااو الس ااا ا للمحاكم ااة م ااارس علي ااه أه اراد الش اار ة التع ااذيب مل اادة اني اة أايم وال س اايما
الفلق ا ااة (أي جل ا ااده عل ا ااى أ ا ااص قدمي ا ااه) واحل ا اارا رلس ا ااجائر وال ا اارب املتك ا اارر والتعا ا اري
لل دمات الك ررئية .ومل يكن يقدر على االضطجاع أو املش وام تلك األايم ال مانية وظال
يتبااوم دم ااب لعاادة أايم عااد ذلااك وال ت ا ام ناادوب ذلااك التعااذيب رديااة علااى مع اميه .وم 23
تشارين األوم/أكتااو ر  1989حكماات عليااه حمكمااة احمللفااني ال انيااة م غاااوي عينتاااب رإلعاادام
ت م ااة القت اال ِالفف اات الحقا ااب إىل عقو ااة احل اابس م اادى احلي اااة .و االس ااتناد أساسا ااب م إص اادار
احلك عليه إىل ش ادة أاليه م .ي .اليت انتِ عت منه حتت التعاذيب .وم وقات الحاا ساحب
م .ي .وش ااا،دا آالا ارا أقا اواهل املناوئ ااة ل اااحب الش ااكوى .ومل يطع اان ص اااحب الش ااكوى م
احلك ال ادر عليه ألنه مل يتوهاا م إاااد حم فاام كاوء .وم اترياخ غا ،حمادد اساتطاع اهلارب مان
السجن مبساعدة س .ي .الذي حل حمله م السجن.
 3-2وم عام  1992لب صاحب الشكوى اللجاوء إىل سويسارا سابب تعرضاه للتعاذيب
ومااا يت اال ااه ماان اضااطراب تااع عاان الكاارب التاااي للرضااو والااذي جاارى تشخي ِاه أوم ماارة م
ع ااام  .)1(1994وم  26آب/أغس ااطس  1994رها ا املكت ااب االحت ااادي السويس ااري لش ااؤو
الالجئ ااني لب ااه اللج ااوء .وم  5ك ااانو ال ا/،ين اااير  1995ره ا ا مل ااس مراجع ااة الطع ااو م
سويسرا عنه .و عد لبه إعادة النرر و،و الطلب املؤرخ  10أاير/مايو  1995منحه املكتب
محايا اةب احتيا يا اةب وإذ ب رل اادالوم املؤق اات إىل سويسا ارا م  17أيلوم/س اابتم  .1996هق ااد وج ااد
املكتااب أ صاااحب الشااكوى كااا يواجااه الط اراب حقيقي ااب ماان انت اااك املااادة  3ماان اتفاقيااة محايااة
حقااوا اإلنسااا واحلارايت األساسااية (االتفاقيااة األورو يااة حلقااوا اإلنسااا ) إذا مااا أِعيااد إىل تركيااا.
وياادع صاااحب الشااكوى أي ااب أ املكتااب أثباات أنااه كاناات لديااه صااحيفة يااا ت سياسااية
__________

()1

2

تكاارر دكيااد التشااخيص عاادة م ارات .جاااء م تقرياار  30متوو/يوليااه  2014ماان ااني انيااة تقااارير بيااة مؤرالااة
ما ني عام  2012و 2014و،و متاح رللغة األملانية أ اضطراب الكرب التااي للرضاو يارتبا ارتبا ااب مباشاراب
رلتعذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى م السجن م الفرتة ما ني عام  1988و.1990
GE.17-15624

CAT/C/61/D/747/2016

م تركي ااا وص اافته ن ااه ش ااخص ما ا عع أو عني ااد وأ الس االطات الرتكي ااة كان اات ترص ااد أنش ااطته
السياسية .وم  19أيلوم/سبتم  2002أيد اجمللس القرار استئناهياب.
 4-2وم تل ااك األثن اااء م ع ااام  1995أِ ل ااا س ا اراح أخ ص اااحب الش ااكوى س .ي .م اان
السجن هفر من تركيا .وم  16آب/أغسطس ِ 1996منو س .ي .مرك الجئ م سويسرا .وكا
قد ادعى م لبه اللجوء أنه تعرض للتعاذيب م أيلوم/سابتم  -تشارين األوم/أكتاو ر  1994عاد
أ قب ت عليه الشر ة .ويدع صاحب الشكوى أ لب اللجوء الذي قدمه أالاه يت من واثئا
تتعلا إبجاراء كاا قاد ا ه اذ م حقاه مبوجاب قاوانني مكاهحاة اإلر،ااب الرتكياة ورد هي اا اسا صااحب
الشكوى رعتباره ع واب م حا ب العماام الكردساتا .،ويؤكاد ،اذا األمار أ صااحب الشاكوى لدياه
صحيفة معلومات سياسية م تركيا وذلك رعرتاف السلطات السويسرية.
 5-2وم عااام ِ 2010مانو صاااحب الشااكوى مركا إقامااة ماان هئااة رء م سويسارا .وألنااه
مل يكاان إبمكانااه العماال اادوام كاماال منااذ عااام  1999ساابب إصااا ته م العماال وم اا نااتع عن ااا
الحقاب من إعاقة ج ئية جدد ا،تمامه حبركة ح ب العمام الكردساتا ،هعمال ساائقاب لقاادة حا ب
العمام الكردساتا ،حياأ أالاذ ،سايارته م سافرايت ويلاة م كاهاة أءااء أورور واست ااف
أع اء م حا ب العماام الكردساتا ،أثنااء وايرة سويسارا وشاارك م عادد مان املناسابات املرتبطاة
حب ب العمام الكردستا ،وأجريت معه مقا الت ومجع أماواالب للمؤسساات اخل،ياة الكردياة .ووار
أحد مديري ح ب العمام الكردستا ،الذي كا حتت اإلقامة اجل ياة م أملانياا وحتات مراقباة كال
من السلطات األملانية والرتكية .واست ااف أحاد وعمااء حا ب العماام الكردساتا ،مان اجلم ورياة
العر يااة السااورية وأحااد أ ناااء عمومااة وعااي ح ا ب العمااام الكردسااتا ،الرتك ا عبااد أوجااال م
سويسرا .ومل متانع السلطات السويسرية أ داب أنشطة صاحب الشكوى السياسية م سويسرا.
 6-2وم  15آب/أغسااطس  2011أصاادر ماادع عااام مدينااة غاااوي عينتااب لااب تساالي
م حا صاحب البالغ لكا يق ا عقو اة رحلابس املؤ اد علاى إدانتاه حبرتاة قتال .وم  5تشارين
األوم/أكتو ر سلمت السفارة الرتكية م  ،لب التسالي إىل مكتاب العدالاة االحتاادي .و عاد
أ قاادمت الساالطات الرتكيااة ثالثااة لبااات مل تتلااا علي ااا ج اوارب قاادمت لبااات د لوماسااية إىل
املكت ا ااب م  22آذار/م ا ااارس  .2012وم تل ا ااك األثن ا اااء حس ا ااب ق ا ا اوم ص ا اااحب الش ا ااكوى
اس ااتبدلت الس االطات الرتكي ااة ص ااحيفة البي ااا ت السياس ااية املتعلق ااة اااحب الش ااكوى ااحيفة
يا ت عادية(.)2
 7-2وم  7ح يرا /يونيه  2012أصدر مكتاب العدالاة االحتاادي ماذكرة توقياو مبوجب اا
اعتق ااام ص اااحب الش ااكوى م  21ح يرا /يوني ااه .وأِ ل ااا س اراحه كفال ااة الحقا ااب س اابب حالت ااه
النفسية السيئة.
 8-2وم  6متوو/يولي ااه  2012ع اان ص اااحب الش ااكوى م ل ااب التس االي أم ااام احملكم ااة
اجلنائيا ااة االحتاديا ااة حبجا ااة أ السا االطات الرتكيا ااة كانا اات تسا ااعى م تسا االيم ا إايه سا اابب جرتا ااة
سياسية و،و األمر الذي ينبغ أ يِلغ لب التسلي .
__________

()2
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تسااجل م صااحيفة يااا ت عاديااة معلومااات عاان سااجل الشااخص اجلنااائ والاات املوج ااة إليااه مبوجااب القااانو
العام ينما توضع م صحيفة البيا ت السياسية عالمات تنعته نه شخص ما عع أو عنياد إذا كاا اة اشاتباه
م ضلوع الشخص املعين م أنشطة منا ،ة للحكومة.
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 9-2وم  6آب/أغس ا ااطس  2012لا ا ااب ص ا اااحب الش ا ااكوى اللج ا ااوء .وم  29كا ا ااانو
ال ا/،يناااير  2014منحااه املكتااب االحتااادي لشااؤو الالجئااني حااا الاادالوم املؤقاات .هقااد وجااد
أنااه يسااتوم معاااي ،محايااة الالجئااني مبوجااب املااادة  1ألااو ماان االتفاقيااة اخلاص اة وضااع الالجئااني
ولكان االسات ناء مبوجاب املااادة  1هااء(ب) ينطباا عليااه سابب ارتكا اه جرتااة قتال .وقاام املكتااب
أي ا ا ااب إ ص ا اااحب الش ا ااكوى يواج ا ااه الط ا ااراب حقيقيا ا ااب رلتع ا اارض للتع ا ااذيب أو املعامل ا ااة القاس ا ااية
أو الالإنسااانية أو امل ينااة إذا مااا أعيااد إىل تركيااا وعليااه أمار مبنحاه حااا الاادالوم املؤقاات .وم 19
شباط/ه اير  2014غ ،املكتب قراره كا خالاذ م االعتباار أ صااحب الشاكوى يتمتاع مبركا
مقي م سويسرا.
 10-2وم  18متوو/يولي ااه  2014أذ مكت ااب العدال ااة االحت ااادي تساالي ص اااحب الش ااكوى
ومل يكاان قااد صاادر ق ارار عااد عاان احملكمااة اجلنائيااة االحتاديااة شااي مااا إذا كااا للتساالي أسااباب
سياسية .وم  6آب/أغسطس عن صاحب الشكوى م قرار التسلي أمام احملكمة.
 11-2وم  7أاير/مااايو  2015ره اات احملكمااة اجلنائيااة االحتاديااة ادعاااءات صاااحب الشااكوى
املقدم ا ا ااة م  6متوو/يولي ا ا ااه  2012وم  6آب/أغس ا ا ااطس  .2014وش ا ا ااددت احملكم ا ا ااة عل ا ا ااى أ
صاحب الشكوى مل يِعرتف لاه وضاع الجائ سياسا  .واعتا ت ادعااء صااحب الشاكوى أناه أديان
رالستناد إىل أدل فاة ِح ال علي اا رلتعاذيب غا ،ذي م اداقية .وإذا ماا أعياد صااحب الشاكوى إىل
تركيا سيكو عليه ق اء عقو ته ومن مث يستحيل التك ن تعرضه لالضاط اد عاد إ االا ساراحه
ائي ا ااب  .والحرا اات احملكما ااة أي ا ااب أ األسا ااباب الا اايت أدت إىل ت ا اانيفه ك شا ااخص م ا ا عع غا اا،
واضحة لذلك هإ الوف صاحب الشاكوى مان االضاط اد لايس لاه ماا ي بتاه .وم حالاة صااحب
الشكوى حىت لو ِوجد العامل السياس هإ احملكمة متسكت رأي ا أ ليس ،ناك ما تناع لاب
التساالي مباادئياب .وأضاااف صاااحب الشااكوى أ ال جاادام م أ التعااذيب كااا تااارس علااى نطاااا
واسااع م تركيااا وقاات توقيف اه م عااام  .1988وم  15أاير/مااايو ِوضااع ر،اان االحتجاااو م انترااار
تس االيمه .وم  22أاير/م ااايو اس ااتينو ق ا ارار تس االيمه .وم  12آب/أغس ااطس ص اارحت احملكم ااة
العليا االحتادية نه ينبغ أ تكو ة أساباب وجي اة تا ر التسالي عاد أ أثبتات سالطات اللجاوء
أ الطر التعرض للتعذيب قائ وأنه مل يقادم ماا ي بات تلاك األساباب .وعلياه ألغات احملكماة ج ئيااب
القرار ال ادر م  7أاير/مايو  2015وأحالت الق ية إىل مكتب العدالة االحتادي لينرار هي اا مان
جديد وليِجري حتقيقات إضاهية هي ا.
 12-2و عد صدور قارار احملكماة اجلنائياة االحتادياة املاؤرخ  7أاير/ماايو  2015دالال صااحب
الشااكوى م ااحة لام اراض النفسااية م ويااوريخ أل حالتااه ال ااحية تااد،ورت .وأثناااء وجااوده م
امل ااحة حاااوم االنتحااار .وتلقااى عالج ااب ن ااب لاشااخاخل ر،اان االحتجاااو املعرضااني خلطاار
االنتح ا ااار إىل غاي ا ااة  6متوو/يولي ا ااه عنا ا ادما نِق ا اال إىل س ا ااجن ن ا ااتص م ورغا ا ادورف ي ا ااوهر مراه ا ااا
لاشخاخل املعرضني خلطر االنتحار .وم مر ف
ات عدة عد ذلك دالال م احة لاماراض النفساية
م  ،رعتباره معرضاب شادة خلطار االنتحاار .وقاام األ بااء للمحاام إناه قاد أجريات ل ااحب
اوخل م امل ااحة مبوجااب روتوكااوم اسااطنبوم للتيكااد ااا إذا كااا ضااحية للتعااذيب؛
الشااكوى هحا ح
إال أنه مل يِكشو قا عن نتائع الفحص الطيب ل احب الشكوى وال حملاميه.
 13-2وم  17أيلوم/ساابتم  2015قاادم مكتااب العدالااة االحتااادي نتااائع حتقيقااه اإلضااام.
وش اارحت الس االطات الرتكي ااة وج ا فاه ال اااخل أن ااه ال توج ااد ص ااحيفة ي ااا ت سياس ااية ل اااحب
الشكوى وأحالت القرار إب قاء لب التسالي إىل ،يئاة احمللفاني ال انياة م حمكماة غااوي عينتااب
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تاريخ  22ح يرا /يونيه  .2015وقالت السافارة السويسارية م أنقارة إ صااحب الشاكوى غا،
معاار ف
ض خلطاار التعااذيب م تركيااا رغا أ مشاااكل أمنيااة تتعلااا سااالمة السااجناء ال تا ام قائمااة م
السااجو الرتكيااة وتتعلااا رحلاارب علااى متمااردي ح ا ب العمااام الكردسااتا ،الاايت ِشاانت عليااه م
متوو/يوليااه 2015؛ إال أ صاااحب الشااكوى لاايس علااى عالقااة رلن ا اع لااذلك هإنااه لاان يكااو
معرض ااب خلطاار التعااذيب شخ ااياب .وم  5تش ارين األوم/أكتااو ر عقااب صاااحب الشااكوى علااى
استنتاجات املكتب .هجادم رلقوم إ السفارة السويسرية ليست على عل ف ف
اتم ق يته وإ ا قاد
أغفلت البعد السياس لق يته وال سيما اخنرا ه م ح ب العمام الكردستا.،
 14-2وم  13تش ارين األوم/أكتااو ر  2015أذ مكتااب العدالااة االحتااادي تساالي صاااحب
الشا ااكوى إىل تركيا ااا .و عا اان صا اااحب الشا ااكوى م ذلا ااك الق ا ارار م  13تش ا ارين ال ا ااا/،نوهم .
وم  16آذار/ما ااارس  2016ره ا اات احملكما ااة اجلنائيا ااة االحتاديا ااة عن ا اه .هفيما ااا يتعلا ااا طا اار
التعاارض للتعااذيب متسااكت احملكمااة رلقااوم إنااه ملااا كااا ماان املمكاان م إ ااار أي عمليااة تساالي
اج خيتلاو
لب ضما ت وآليات مراقبة هإناه مان املمكان أ لاص سالطات التسالي إىل اساتنت ف
عاان االسااتنتاج الااذي لااص إليااه ساالطات اللجااوء .وده اع ره ا ِ الطعاان صاااحب الشااكوى إىل
وره ت لبات قِدمت الحقاب إل الا ساراحه
ارتكاب حماولة انتحار أالرى م  5نيسا /أ ريلِ .
من االحتجاو ري ما يت تسليمه سبب ارتفاع احتمام هراره.
 15-2وم  29آذار/مارس  2016استينو صاحب الشكوى قرار مكتاب العدالاة االحتاادي
ال ااادر م  13تش ارين األوم/أكت ااو ر  2015ل اادى احملكم ااة العلي ااا االحتادي ااة .وق ااام حتدي ااداب إ
ا اان عمااه إ .ي .قااد ا ِهتا م آذار/مااارس  2016تيساايس وقيااادة مموعااة غاا ،مشااروعة و اادع
القوات املسلحة حل ب العمام الكردستا .،و الع ور م من له وعلاى صافحته م الفيسابوك علاى
مواد للدعاية السياسية إىل جانب ندقية واشتملت على صوفر ألع اء رروين م حا ب العماام
الكردستا .،وقدم صاحب الشكوى املواد املتعلقة رلتحقيا إىل احملكمة.
 16-2وم  28نيس ااا /أ ريل  2016ره اات احملكم ااة العلي ااا االحتادي ااة اس ااتئناهه .والل ا اات
احملكمااة إىل أنااه م ضااوء حتقيااا إضااام أجرتااه الساالطات لاايس ااة مااا ياادم عل اى أ صاااحب
الشااكوى ساايكو عرضااة للتعااذيب ألنااه سيِسااجن لق اااء عقو تااه علااى جرتااة غاا ،سياسااية وأل
ضااما ت قااد قِاادمت هيمااا يتعلااا مبعاملتااه .وعليااه هااإ الق ااية مل تعااد تشااكل ق ااية ذات أمهيااة
هوا العادة و ،ذلك أصبحت الارج نطاا االت اص ا.
البك ى
 1-3ي اادع ص اااحب الش ااكوى أ تس االيمه إىل تركي ااا ينت ااك حقوق ااه مبوج ااب امل ااادة  3م اان
االتفاقية ألنه سيتعرض خلطر التعذيب على أيدي السلطات الرتكية.
 2-3وهيم ااا يتعل ااا رلقا ارارات ال اايت ص اادرت س ااا قاب ع اان اللجن ااة ورالتفاقي ااة األورو ي ااة حلق ااوا
اإلنسااا إىل جان ااب تق ااارير دولي ااة ي اادع ص اااحب الش ااكوى أ ق اوات األم اان والش اار ة الرتكي ااة
تسااتخدم التعااذيب وسااوء املعاملااة أك اار هاايك ر وتساات دف مااا رخل ااوخل ماان يِشااتبه م أ ا
إر،ا ااا يو واألقليت ا اني الكرديا ااة واألليفيا ااة والناش ااطني إىل جان ااب السا ااجناء وذل ااك اادف انت ا ا اع
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اعرتاه ااات أو معلوما ااات ش ااي األنش ااطة السياسا ااية( .)3وه ا االب عل ااى ذل ااك س اايكو صا اااحب
الشكوى معرضاب شكل شخ للتعذيب إذا ما ِسل إىل تركيا ناءب على األسباب التالية.

 3-3أوالب تعرض صاحب الشكوى للتعذيب م املاضا حياأ ِساجن رالساتناد إىل حماكماة
غ اا ،عادل ااة وإدان ااة مدهوع ااة س ااباب سياس ااية .وعل ااى ال اارغ م اان أ الس االطات السويسا ارية ق ااد
ره اات م أثناااء إج اراءات التساالي قبااوم ادعائااه شااي اسااتخدام التعااذيب رعتباااره يفتقاار إىل
امل داقية هإ تقارير دورية تبني أ تركيا كانت تدأب على استخدام التعذيب وال سيما الفلقاة
وال اادمات الك ررئيااة مااا ااني عااام  1988و 1990و،ا الفاارتة الاايت كااا يوجااد هي ااا ر،اان
االعتقااام( .)4و ،ااذا اسااتنتاج تدعم ااه أي ااب ق ارارات أصاادرهتا اللجن ااة م الس ااا ا( )5ومل جت ااادم هي ااه
الس االطات السويس ا ارية أثن اااء إج ا اراءات التس االي  .وتش اا ،التق ااارير ع اان احلال ااة النفس ااية ل اااحب
الشكوى إىل أ ما يعانيه مان اضاطراب تاع عان الكارب التااي للرضاو يارتبا مباشارة رلتعاذيب
الااذي تعاارض لااه أثناااء وجااوده ر،اان االعتقااام .وياادع صاااحب الشااكوى أ أالاااه س .يِ .ماانو
اللجااوء م سويس ارا ناااءب علااى تعرضااه للتعااذيب عناادما كااا حمتج ا اب اانفس هتمااة القت اال املوج ااة
ل احب الشكوى .ووصو س .ي .لسلطات اللجاوء السويسارية كياو أناه وصااحب الشاكوى
م .ي .تعرضااا للتعااذيب أثناااء االحتجاااو .وأل صاااحب الشااكوى قاادم وصاافاب مطا ق ااب م لبااه
اللجااوء هااإ الساالطات السويسارية كااا ينبغا أ تعتا وصاافه للتعااذيب الااذي تعاارض لااه موثوقااب.
وه الب على ذلك وهيما يتعلا س .ي .أقرت السالطات السويسارية ضامنياب م .ي .أِجا
على أ يش د على صاحب الشكوى حتت التعذيب .وعلياه هاإ الادعوى اجلنائياة الايت أِقيمات
على صاحب الشكوى كانت معيبة وغ ،عادلة.
 4-3اثني ااب ا ااد ص اااحب الش ااكوى نفس ااه م وض ااع ض ااعيو للغاي ااة س اابب حالت ااه ال ااحية
السيئة جداب ه و يعا ،من اضطراب تاع عان الكارب التااي للرضاو رإلضااهة إىل إقداماه علاى
عدة حماوالت انتحار أثناء إجراءات تسليمه وتعهرضه إلعاقة ج ئية .هحسب تقرير اخلبا ،النفسا
املؤرخ  30متوو/يوليه  2014كا ال د له أ يواصل عالجه م سويسارا .وحساب تقريار اخلبا،
النفس املؤرخ  10ح يرا /يونياه  2015هاإ إ عااده سيعرضاه حتمااب لانفس ال ادمة مارة أالارى؛
__________
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انر ا اار ال ا اابالغ رق ا ا ا  2009/373أيتول ا ااوم وغوكل ا ااو ض ا ااد الس ا ااويد الق ا ا ارار املعتم ا ااد م  19تش ا ا ارين ال ا ااا/،
نااوهم  2010الفقاارة 6-6؛ والاابالغ رقا  2008/349غوكلااو ضااد السااويد القارار املعتمااد م  11تشارين
ال ا/،نوهم  2010الفقرة 6-6؛ الساوا ا الق اائية للمحكماة األورو ياة حلقاوا اإلنساا م ق اية أوور ضاد
تركيا (الطلب رق  )03/9203القرار املؤرخ  21أيلوم/سبتم 2010؛ سليما دت ،وحسن دت ،ضد تركياا
(الطل ااب رق ا ا  )09/19222احلك ا ا ال ااادر م  24آذار/م ااارس 2015؛ وأتيس ااوغلو ض ااد تركي ااا (الطل ااب
رق ا ا  )10/53645احلك ا ا املا ااؤرخ  20ك ا ااانو ال ا/،ينا اااير 2015؛ وكوني ا اات ا ااوالت ض ا ااد تركي ا ااا (الطل ا ااب
رقا ا ا ا  )07/32211احلكا ا ا ا امل ا ا ااؤرخ  13تشا ا ا ارين ال ا ا ااا/،نوهم 2014؛ وأاتت ا ا ااورك ض ا ا ااد تركي ا ا ااا (الطل ا ا ااب
رق  )10/70945احلك املؤرخ  13تشرين ال ا/،نوهم 2014؛ و Immigration and Refugee Board of
Canada, “Turkey: frequency of torture used by authorities, particularly on Kurdish and Alevi
protestors and activists, including instances when torture is used on temporary detainees (2012August 2013)”, 16 August 2013; European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment, Report to the Turkish Government on the visit to Turkey
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 .Human Rights Watch, World Report, 1990وتقريار جلناة منا ،اة التعاذيب شاي البياا املاوج عان نتاائع
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انرر البالغ رق  1995/21آال ضد سويسرا اآلراء املعتمدة م  8أاير/مايو  1996الفقرة .5-11
GE.17-15624

CAT/C/61/D/747/2016

هخوهِه الواضو وتشنهجه اجلسدي هيما يتعلا رالحتجاو ورحتمام تعرضه لساوء املعاملاة م تركياا
ال خيفيا ويستحيل إغفاهلما.
 5-3اثل اب يشا ،صااحب الشاكوى إىل التناق اات الايت شاا ت اساتنتاجات سالطات اللجاوء
وسلطات التسلي السويسرية .هقد جتا،لت احملااك احمللياة تقياي ملاس شاؤو الالجئاني االحتاادي
الذي أهاد صاحب الشكوى سيواجه الطراب حقيقياب رلتعرض للتعذيب أو املعاملة الالإنسانية
أو امل ينة إذا ما أِعيد إىل تركيا جملرد أنه معرض للتسالي ولايس الطارد .ومتساكت احملكماة اجلنائياة
االحتاديااة رلقااوم إ ساالطات التساالي غاا ،مل مااة رتباااع حتلياال ساالطات اللج اوء .وعااالوة علااى
ذلااك مل تااوم احملاااك احملليااة املراعاااة الواجبااة لرهااع دعااوى جنائيااة مااؤالراب علااى اثنااني ماان أق ااارب
صاحب الشكوى وخل اخنرا ما م ح ب العمام الكردستا.،
 6-3را ع ااب صاااحب الشااكوى و،ااو ماان إثنيااة األك اراد ماان عائل اة أهراد،ااا يساااندو ح ا ب
العمااام الكردس ااتا .،هوالااده ت ااوم س اابب انتمائااه السياس ا حل ا ب العمااام الكردس ااتا ،وشااقيقه
س .يِ .حك ا عليااه س اابب دعمااه ل ااذات احل ا ب .وتش اا ،ملف ااات  ،ااذه الاادعاوى إىل ص اااحب
الشكوى رعتباره من مساندي ح ب العمام الكردستا .،وه الب على ذلك استجواب أهراد
عائلة صاحب الشكوى( )6م املطار عندما واروا تركيا.
 7-3الامسا ااب ك ااا ص اااحب الش ااكوى مطل ااورب ل اادى الس االطات الرتكي ااة ألس ااباب سياس ااية.
و لا ااب السا االطات الرتكيا ااة تسا االيمه م عا ااام  2011رغ ا ا علم ا ااا أنا ااه يعا ااي م سويس ا ارا منا ااذ
عااام  1992دلياال علااى أ الساالطات م تمااة عالقتااه مااع قياااديني م حا ب العمااام الكردسااتا،
م سويسرا وم أماكن أالرى من أورور .كماا أ اساتبدام صاحيفة البياا ت السياساية املتعلقاة اه
هعل يدم أي اب على ،ذا األمر .وتشا ،املساتندات
حيفة يا ت عادية أثناء إجراءات التسلي ح
م ملو الدعوى اجلنائية املرهوعة على س .ي .إىل صاحب الشكوى رعتباره من أع ااء حا ب
العمااام الكردسااتا ،و،ااو الساابب الااذي ت اانيو صاااحب الشااكوى ألجلااه رعتباااره شخ ااب
م عجاب .
 8-3وأال،اب ل احب الشكوى أمهية الاصة لدى السلطات الرتكية سبب انتمائاه السياسا
إىل حا ب العمااام الكردسااتا ،م سويسارا وم رقا أورور و ساابب صااالته الوثيقااة قاادة رروياان
م ح ا ب العمااام الكردسااتا ،ساابب عملااه كسااائا ساايارات .هقااد ورد ذكاار األنشااطة السياس اية
ال اايت يق ااوم ااا ص اااحب الش ااكوى م سويس ارا م ق ارار احملكم ااة اجلنائي ااة االحتادي ااة امل ااؤرخ  7أاير/
ااح اال ااالع علي ااه للعم ااوم ونِش اار م ال ااحاهة السويس ارية .وترصا اد
م ااايو  2015و ،ااو ق ارار مت ا ح
الساالطات الرتكيااة أنشااطة حا ب العمااام الكردسااتا ،م اخلااارج .هاااحل ب يِعتا منرمااة إر،ا يااة م
تركيااا وم االحتاااد األورو  .ومبوجااب ق اوانني مكاهحااة اإلر،اااب الرتكيااة يِعت ا االخن اراط م ح ا ب
العمام الكردستا ،ظرهاب مشدداب ت اعو سببه العقورت م الدعاوى اجلنائية.
 9-3وحيتع صاحب الشكوى أي ااب ال اما ت الد لوماساية الايت قادمت ا تركياا غا ،كاهياة
وال موثوق ااب ااا م إوالااة الطاار تعرضااه للتعااذيب عنااد إعادتااه وذلااك رإلحالااة إىل ق ارارات اللجنااة

__________
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السااا قة( .)7وعااالوة علااى ذلااك شاادد املقاارر اخلاااخل املعااين مبساايلة التعااذيب وغاا،ه ماان ضااروب
املعاملااة أو العقو ااة القاسااية أو الالإنسااانية أو امل ينااة علااى أنااه م حاااالت التساالي ينبغا للدولااة
املساالمة أال تعااوم علااى ال ااما ت الد لوماسااية املقدمااة ماان لاادا هلااا اااا متسااا م انت اكااات
حقااوا اإلنسااا أو م ارسااة التعااذيب ااورة من جيااة وم حااام عاادم وجااود م اال ذلااك الاانما
ينبغ ا أال يِساامو رسااتخدام ال ااما ت إال م حااام ثباات أ ااا ضااما ت قا عااة وعناادما يكااو
،ناااك نرااام رصااد هعااام( .)8يااد أ آليااة الرصااد عااد اإلعااادة تكاااد ال تفعاال شاايئاب للتخفيااو ماان
الط اار التع اارض للتع ااذيب وق ااد أرن اات ع اان ع اادم هعاليت ااا م ص ااو األش ااخاخل م اان التع ااذيب
وم دور،ا كآلية حماسبة( .)9وم ق ية صاحب الشاكوى تا ،ن العوامال التالياة علاى عادم هعالياة
ال ااما ت الد لوماسااية :ه ااذه ال ااما ت مل تِقاادم إال عااد تقاادمي ثالثااة لبااات ماان الساالطات
ادم نك ارا
السويسارية مل جتااد أذ ب صاااغية األماار الااذي يبااني عاادم رغبااة تركيااا م االمت ااام هلااا؛ وعا ِ
الساالطات السويس ارية وجااود الط ار االضااط اد عااد إ ااالا س اراح صاااحب الشااكوى؛ واسااتنتاج
سلطات اللجوء السويسرية أ ،ناك الطاراب حقيقيااب مان التعارض للتعاذيب م تركياا؛ وساجل تركياا
ال اارديء م مي اادا حق ااوا اإلنس ااا وال س اايما اس ااتخدام التع ااذيب م االعتق ااام والتحقي ااا غ اا،
الفعام م ذلك()10؛ وال عورت املرتبطة رصد تنفيذ ال ما ت .ويدع صاحب الشكوى أنه
و ساابب انتسااا ه ألع ا ف
ااء رهيعا املسااتوى م حا ب العمااام الكردسااتا ،ااة الطاار ياات إلقاااء
القب علياه وتعذيباه علاى ياد أهاراد املخاا رات السارية قبال تساليمه إىل سالطات الساجن .وه االب
عن ذلك سي يد كونه قد ،رب من السجن م تركيا من الطر تعرضه للتعاذيب .وحترار املاادة 3
من االتفاقياة حراراب اتمااب عملياات التسالي مباا م ذلاك تسالي األشاخاخل الاذين تار ط صاالت
ح اب سياسية تِعت منرمات إر،ا ية كح ب العمام الكردستا ،إذا ماا تاوهرت أساباب تادعو
لالعتقاد أ التسلي سيؤدي إىل التعذيب كما  ،احلام ،نا(.)11
م حظات ال نلة الط ف لب األ س ا ض د ة
 1-4م  14تشارين ال ااا/،نوهم  2016قاادمت الدولااة الطاارف مالحراهتااا شااي األسااس
املوضوعية وكررت سرد وقائع الق ية.
 2-4وتااذكر الدولااة الطاارف نااه ِحيراار علااى الاادوم األ اراف مبوجااب املااادة  3ماان االتفاقيااة
أ تطاارد أ تعيااد أو تساال شخ ااب إىل دولااة أالاارى عناادما تكااو ااة أسااباب موضااوعية تاادعو
لالعتقاد أنه سيتعرض خلطر التعذيب .ورإلحالة إىل املعاي ،اليت حددهتا اللجنة م تعليق اا العاام
رق ا  )1997(1شااي تنفيااذ املااادة  3والاايت تسااتل م ر،نااة صاااحب الشااكوى علااى أنااه معاارض
ااورة شخ ااية وحقيقيااة خلطاار التعااذيب إذا مااا ِرحاال إىل مو نااه األصاال تااذكر الدولااة الطاارف

__________

( )7انرر البالغات رق  2003/233أجي ا ضد السويد القارار الاذي اعتماد م  20أاير/ماايو  2015الفقارات
 4-13و5-13؛ والابالغ رقا  2005/281يلياات ضاد أذر يجاا القارار املعتماد م  1أاير/مااايو 2007
الفقرة .11
( )8انرر الوثيقة  A/59/324الفقرة .35
( )9انرر الوثيقة  A/60/316الفقرة .46
( )10منرمة العفو الدولية التقرير السنوي لعاام 23 The State of the World 's Human Rights :2016/2015
شباط/ه اير .2016
( )11حي اام إىل ال اابالغ رق ا  1997/63ج ااووو أرك اااوو أرا ض ااد هرنس ااا الق ارار املعتم ااد م  9تش ارين ال ااا/،نوهم
 1999الفقرة .5-11
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نااه اااب تقيااي الطاار التعاارض للتعااذيب علااى أسااس تتجاااوو ماارد النرريااة أو االشااتباه وأنااه اااب
تقدمي وقائع تدم على أ ذلك اخلطر كب.،
 3-4وتقاار الدولااة الطاارف حالااة حقااوا اإلنسااا م تركيااا ت اا ،القلااا ال ساايما م جنااوب
شرا البلاد وذلاك سابب املواج اة اني احلكوماة وحا ب العماام الكردساتا .،إال أ ،اذه احلالاة
ليساات أسااباربكاهيااة للقااوم إ صاااحب الاابالغ معاارض خلطاار التعااذيب لاادى إعادتااه( .)12وتقااوم
الدولة الطرف إ صاحب الشاكوى أالفاا م ال ،ناة علاى أناه ِمعارض اورة شخ اية ووشايكة
وموض ااوعية خلط اار التع ااذيب إذا م ااا ِس اال إىل تركي ااا .وت اايو س االطات الدول ااة الط اارف ق ااد
ح لت على ضما ت د لوماسية من تركيا م ،ذا الشي .
 4-4أوالب مل يِ بت صاحب الشكوى أنه تعارض للتعاذيب م املاضا  .وحاىت لاو أ التعاذيب
مشااكلة منتشاارة م تركيااا هإ ااا ال ِمتااارس ااورة من جيااة وم مجيااع اجلارائ  .وحتياال الدولااة الطاارف
إىل التقيااي الااذي وضااعته احملكمااة اجلنائيااة االحتاديااة م  7أاير/مااايو  .2015وعلااى اخل ااوخل
مل تشاار التقااارير الطبيااة حسااب القاض ا الااذي أدا صاااحب الشااكوى إىل وجااود آاثر تعااذيب
عل ااى ص اااحب الش ااكوى أو عل ااى الشخ ااني الل ااذين ك ااا مت م ااني مع ااه .ونر ا اراب أل صا ااحب
اجيل
الشااكوى كااا ت لااه عاادة حمااامني ماان االتياااره هإنااه ماان غاا ،املاارجو أ يكااو قاد أِغفاال تسا ِ
وجود آاثر تعذيب م ملو يب .وه الب عن ذلك مل يدع قاا أناه تعارض للتعاذيب عنادما كاا
يق عقو ته رلسجن .و دا من غ ،املرجو أ يكو س .ي .قد واها علاى البقااء م الساجن
حماال صاااحب الشااكوى لااو أنااه تعاارض للتعااذيب عااد اعتقالااه م لمااا ياادع صاااحب الشااكوى.
وتعتم ااد تق ااارير الط ااب النفس ا السويس ارية ال اايت تب ااني عالق ااة س ااببية ااني م ااا تع اارض ل ااه ص اااحب
الشكوى م املاض من تعذيب وحالتاه ال احية احلالياة علاى ماا يقولاه ،او ومان مث ال تِعتا تلاك
التقارير ذات م داقية من السلطات السويسرية.
 5-4اثنياب تقوم الدولة الطرف إ صاحب الشكوى أالفاا م إثباات الطار التعارض للتعاذيب
ساابب أنشااطته السياسااية م تركيااا وسويس ارا و لاادا أورو يااة أالاارى .هقااد وج ادت ساالطات اللجااوء
السويس ا ارية تناق ااات م روايت ااه ألنش ااطته السياس ااية م تركي ااا .هف ا ا إج ا اراءات التس االي أو اللج ااوء
األوىل ادعااى أنااه وأسارته كااانوا يقاادمو املؤونااة واملساااعدة املاليااة للمقاااتلني .وادعااى أي ااب أنااه اعتِقاال
عاادة م ارات ساابب مساااندته حل ا ب العمااام الكردسااتا ،م  1976و 1978و 1985و.1986
ووجدت سلطات اللجاوء أ روايتاه اهتقارت إىل التف ايل؛ ال سايما أناه مل ياتمكن مان حتدياد ماىت
اعتقاله وك مرة .كما وجدت سلطات اللجاوء أناه مل يلاا أي صاعورت ماع السالطات الرتكياة .هفا
لبه إعادة النرر املؤرخ  10أاير/مايو  1995ادعى صاحب الشكوى أ حمكمة أمن ماالتياا قاد
أقامت عليه دعوى جنائية سبب حياوته مواد دعائية حل ب العماام الكردساتا ،وقاد أكاد أالااه أناه
تلقااى تلااك املاواد ماان صاااحب الشااكوى .ورغا التحقيقااات الاايت أجرهتااا الساافارة السويسارية م تركيااا
و ينت أ س .ي .كا قد هاهت رلفعل مبسااندة مقااتل حا ب العماام الكردساتا ،مان قبال حمكماة
وساجن
األمن واِرئ م  19كانو ال ا/،يناير  1995مل تِاق أي دعوى علاى صااحب الشاكوىِ .
س .ي .ألن ا ااه ق ا اادم املس ا اااعدة ل ا اااحب ال ا اابالغ ك ا ا ا ي ا اارب م ا اان الس ا ااجن وأِ ل ا ااا س ا ا اراحه م
عام  .1991ومل يدع صاحب الشكوى أماام سالطات اللجاوء أناه كاا قاد قادم ماواد دعائياة ألالياه
مااا ااني عااام  1990ووقاات مغادرتااه إىل سويسارا م عااام  1992عناادما كااا نتبئااب م تركيااا .وقااد
ينت حتقيقات إضاهية أجرهتا السفارة السويسارية م تركياا أناه ال توجاد دعاوى ق اائية جديادة علياه

__________

( )12انرر البالغ رق  . 1998/106ب .ضد أسرتاليا اآلراء املعتمدة م  6أاير/مايو  1999الفقرة .4-6
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قيااد الباات .وه االب عاان ذلااك ومااع التشااديد علااى أ ماارد وجااود صااحيفة يااا ت سياسااية ساابب
الاادع امل عااوم لفرقااة أو مموعااة معارضااة يشااكل سااببابكاهيااب للخااوف ماان التعااذيب عنااد اإلعااادة إىل
تركيااا هااإ التحقيقااات الاايت أجرهتااا الساافارة السويس ارية م ،ااذه الق ااية م تركيااا م عااام 2012
و 2015يناات أنااه ال توجااد صااحيفة يااا ت سياسااية تسااتند إىل صاالة صاااحب الشااكوى املاادعاة
حب ب العمام الكردستا ،م تركيا وال توجد يا ت ذات صلة وليس ،ناك ما يا ،ن علاى أ م ال
تلااك ال ااحيفة قااد أِنشاائت مث ِدماارت م وقاات الحااا .يااد أنااه توجااد صااحيفة يااا ت عاديااة تر اار
هي ااا إدانااة صاااحب الشااكوى فرتااة قتاال .وم  2أيلوم/ساابتم  2015وجااد مكتااب اللجااوء أ
تسلي صاحب الشكوى إىل تركيا لن يعرضه خلطار التعاذيب أو املعاملاة الالإنساانية أو امل يناة حاىت
م ضوء التطورات األال،ة اليت ش د،ا البلد.
 6-4وهيما يتعلا رألنشطة السياسية ل احب الشكوى م سويسرا ترى الدولة الطرف أ اا
ال ترقى إىل مستوى املشاركة السياسية اخلط،ة ومن غ ،احملتمل أ تكو قد لفتات انتبااه الادوائر
األمنيااة الرتكيااة .ويؤكااد ذلااك أنااه مل تِنشااي أي صااحيفة يااا ت سياسااية شااي صاااحب الشااكوى.
وعااالوة علااى ذلااك هقااد عااادت ووجتااه إىل تركيااا عاادة مارات ومل تِاتخااذ أي تاادا  ،قمعيااة ضااد،ا
وإ جرى استجوا ا عن مكا وجود صاحب الشكوى .وأوضحت السالطات الرتكياة أ اا وإ
كا صاحب الشكوى يقي م سويسرا منذ عام  1992قدمت لب التسلي م عاام 2011
أل عنواناه الادقيا مل يكان معروهااب حاىت ذلاك احلاني رغا صادور أمار توقياو اعة أايم عاد هاراره
ماان السااجن .وتاارى الدولااة الطاارف أ ،ااذا التوضاايو مقنااع وتااره ادعاااءات صاااحب الشااكوى
رعتبار،ا عدتة األسس.
 7-4واثل ااب تاادهع الدولااة الطاارف إج اراءات إدانااة صاااحب الشااكوى ساابب قتاال أ .ي.
ااداهع ال ااير وليساات ذات دواهااع سياسااية أو معيبااة شااكل واضااو .وتاادهع ا اان أ .ي .أِدياان
س اابب قت اال وال ااد ص اااحب الش ااكوى م ع ااام  .1986والل اات الس االطات السويسا ارية إىل أ
صاااحب الشااكوى رلنراار إىل عاادم إثباتااه نشااا ه السياسا دلااة مل يِساات دف وصاافه معارضااب
سياسياب ولوحا مبوجب القانو العام .واحملكمة اال تدائية نت ة م النرر هقا م اجلرائ املدرجاة
م إ ار القانو العام .و هاهت س .ي .أي اب ررتكاب جرتة القتل ولكنه رئ الحقاب؛ ولاو كانات
إجراءات الدعوى ذات دواهع سياسية ألدين س .ي .كذلك .وأِدين صاحب الشكوى مبوجاب
املادة  10-450من القانو اجلنائ الرتك اليت تنص علاى أ جرتاة القتال اداهع ال اير يعاقاب
علي ا رإلعدام ولكنه ِحك عليه عقو ة احلبس مدى احلياة .ولو كا م اط داب لتلقاى العقو اة
الق ااوى .وك ااا ص اااحب الش ااكوى ِ ا ا الب ع اادة حم ااامني م اان االتي اااره وأي اادت حمكم ااة ال اانق
واحملكما ااة العليا ااا ق ا ارار إدانتا ااه .وإ ا ااداء احملكما ااة العليا ااا شا ااكوكاب شا ااي إدانا ااة صا اااحب الشا ااكوى
كمااا ادعااى دلياال علااى أنااه جاارى النراار م ق اايته حبياديااة .ويفتقاار إىل األدلااة ادعاااءِ صاااحب
وساحبت الحقااب.
الشكوى أ إدانته استندت إىل ش ادة م .ضاده الايت انتِ عات حتات التعاذيب ِ
واس ااتناداب إىل قا ارار احملكم ااة اال تدائي ااة اع اارتف م .ي .م البداي ااة ن ااه ارتك ااب اجلرت ااة مث ادع ااى
الحق ااب أ ص اااحب الش ااكوى ارتكب ااا وس ااحب اهتام ااه ع ااد ذل ااك .ورأت احملكم ااة اال تدائي ااة أ
م .ي .س ااحب ش ا ادته الشااية التع اارض النتقااام األس اارة .وأش ااارت احملكمااة إىل الش ا ادة الطبي ااة
املؤرالة  20تشرين ال ا/،نوهم  1988املدىل ا للسيد م .ي .واليت مفاد،اا أناه ال توجاد أي
آاثر تع ااذيب عل ااى جس ااده .ول ااذلك ت اارى الس االطات السويسا ارية املعني ااة رللج ااوء أ ادع اااءات
صاااحب الشااكوى نااه وم .ي .وس .ي .تعرض اوا للتعااذيب عدتااة امل ااداقية .وأكاادت احملكمااة
اال تدائيا ااة م قرار،ا ااا ال ا ااادر م  22ح يرا /يونيا ااه  2015أ العقو ا ااة الا اايت ِحك ا ا ا ااا علا ااى
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صاااحب الشااكوى ال ااع لقااانو التقااادم .وعااالوة علااى ذلااك اعتا ت الساالطات السويسارية
املعنية رللجوء إهادة صاحب الشاكوى ناه كاا يعمال م حقال القطان م قرياة ساوروتس عنادما
قِت اال أ . .عدت ااة امل ااداقية حي ااأ ق اادم رواايت متناق ااة ال ااالم مقا الت ااه م إ ااار إجا اراءات
اللجوء .وتدهع الدولة الطرف كذلك نه ال توجد أي حالة لبت هي ا تركيا لغرض االضاط اد
السياس تسلي أشخاخل ِوج ت هل هت مبوجب القانو العام.
 8-4وتالحظ الدولة الطرف أ تسلي املطلو ني ني سويسارا وتركياا خي اع ألحكاام االتفاقياة
األورو يااة املتعلقااة تساالي اجملاارمني لعااام  1957والاادولتا رهااا هي ااا .ومبوجااب ،ااذه االتفاقيااة
ور،ن ااب رألحكااام والشااروط الاايت تاانص علي ااا تتع ااد الاادوم األ اراف تساال لبع ا ا الاابع
مجي ااع األش ااخاخل ال ااذين تباش اار الس االطات املخت ااة م الدول ااة الط اارف املقدم ااة لطل ااب التس االي
إجا اراءات ض ااد ،س اابب ارتك اااب جرت ااة أو تطل ااب تل ااك الس االطات تس االيم لق اااء عقو ااة
أو لتنفيذ أمر اعتقام (املادة  .)1وال اوو املواهقة على لب التسلي م احلاالت الايت تعتا هي اا
الدولااة الاايت يقاادم إلي ااا الطلااب اجلرتااة الاايت يتعلااا ااا األماار جرتااة سياسااية أو هلااا صاالة نشاااط
ل ااب التس االي اادعوى
سياسا ا أو تك ااو هي ااا ل اادى تل ااك الدول ااة دواع وجي ااة لالعتق اااد
ارتك اااب جرت ااة جنائي ااة عادي ااة قِاادم غ اارض مالحق ااة ش ااخص أو معاقبت ااه س اابب عرق ااه أو دين ااه
أو أصا االه القا ااوم أو رأيا ااه السياس ا ا أو وضا ااع ذلا ااك الشا ااخص قا ااد يت ا اارر ألي ما اان ،ا ااذه
األس ااباب (امل ااادة  .)3وتنر اار سويسا ارا م الت اماهت ااا مبوج ااب االتفاقي ااة األورو ي ااة املتعلق ااة تس االي
اجملرمني م ضوء الت اماهتا م مام حقوا اإلنسا  .ومبوجب املادة  2من القانو االحتادي شي
التع اااو ال اادوي م مس ااائل تسا الي املطل ااو ني امل ااؤرخ  20آذار/م ااارس  1981س اارته سويسا ارا
لااب تساالي مطلااوب إذا كاناات لاادي ا أسااباب لالعتقاااد اإلج اراءات م الدولااة الطاارف الاايت
ستتساال الشااخص املطلااوب اال مبقت اايات االتفاقيااة األورو يااة حلقااوا اإلنسااا أو الع ااد الاادوي
اخلاااخل رحلقااوا املدنيااة والسياسااية؛ أو هتادف إىل مالحقااة األشااخاخل ساابب آرائ ا السياسااية
أو علااى أسااس متيي يااة أالاارى أو تنطااوي علااى الطاار تفاااق وضااع ؛ أو تعرتي ااا عيااوب الطاا،ة
أال اارى .وم حال ااة وج ااود أس ااباب وجي ااة ت اادعو لالعتقاااد الش ااخص ساايواجه الط اار املعامل ااة
السيئة إ جرى تسليمه هإ ال ما ت الد لوماسية تتايو إمكانياة إوالاة ،اذا اخلطار أو احلاد مناه
من الالم السماح رلتسلي وها شروط معينة م ل تع د الدولة املقدمة للطلب كفالاة أ يقاوم
لا ااو السا اافارة السويس ا ارية ا ا ايرات هجائيا ااة للمحتج ا ا ين؛ و تمكيا اان ما اان االت ا ااام دو قيا ااود
رحملااامني وماان احل ااوم علااى الرعايااة الطبيااة؛ و ااما حق ا م وايرة ذوي ا هل ا  .وهيمااا يتعلااا
طلبا ااات تسا االي املطل ااو ني إىل تركيا ااا ال تطلا ااب الدولا ااة الطا اارف ما اان حي ااأ املبا اادأ ضا ااما ت
د لوماسية ولكن ا قاد تفعال ذلاك م حااالت سياساية أك ار حساساية .ولادي ا ارساة عريقاة م
مااام التعاااو مااع تركيااا م مسااائل تساالي املطلااو ني ولاايس لاادى مكتااب العدال اة االحتااادي أي
سااجل حل اااالت انت ك اات هي ااا تركي ااا قاع اادة اخل ااوخل أو حق ااوا اإلنس ااا  .ومل يطع اان ص اااحب
الشكوى م ،ذه املسيلة.
 9-4وتشاا ،الدولااة الطاارف علااى وجااه التحديااد إىل أ ال ااما ت الد لوماسااية الاايت قاادمت ا
تركيا تتم ل هيما يل :
لن تكو ظروف احتجاو الشخص املدعى عليه ال إنسانية أو م ينة وستمت ل
ملقت يات املاادة  3مان ااالتفاقياة األورو ياة حلقاوا اإلنساا  .وسارتاعى ساالمته البدنياة
والنفسية .ولن تشادد ظاروف احتجااوه سابب انتمائاه إىل هئاة اجتماعياة أو علاى أسااس
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العاارا أو الاادين أو األصاال اإلثااين .وسااوف تااوىل حالتااه ال ااحية العنايااة الواجب اة طاارا
من ا املتا عة الطبية املناسبة .وسيتمتع الشخص حبقه م التواصل ادو قياود و سارية ماع
حمامي ااه املخت ااار أو املع ااني .وس اايتمتع حبق ااه م تلقا ا الا ا ايرات ال ااالم ه اارتة االحتج اااو.
ولن تالحقه السلطات الرتكية ألسباب سياسية هلا صلة إبدانته ولان تِنا م اه عقو اة هلاذا
الس اابب .وال ا ااوو وايدة أو تش ااديد العقو ااة املفروض ااة عل ااى  ،ااذا الش ااخص م األص اال
ساابب ارتكا ااه جرتااة تسااتوجب تساالي مرتكب ااا .وحيااا للساافارة السويسارية م أنقاارة أ
تعااني لااني لا ايرة الشااخص م أي وقاات ودو مراقبااة عااد تسااليمه وللشااخص احلااا
م التواصل دو قيود مع ،ؤالء املم لني.
 10-4وتطع اان الدول ااة الط اارف م ادع اااء ص اااحب الش ااكوى أ الس االطات السويسا ارية املعني ااة
تس االي املطل ااو ني مل دال ااذ م االعتب ااار الط اار تعرض ااه للتع ااذيب ال ااذي حددت ااه الس االطات املعني ااة
رللجااوء .أوالب مل ي اراع املكتااب االحتااادي لل جاارة م قراريااه ال ااادرين م  29كااانو ال ا/،يناااير
و 19ش ااباط/ه اير  2014ال ااما ت الد لوماس ااية ال اايت ق اادمت ا تركي ااا .و ع ااد حتقي ااا مكت ااب
العدم االحتادي م احتمام أ يعامل صاحب الشكوى معاملة تتعارض مع أحكام املادة  3من
االتفاقيااة األورو يااة حلقااوا اإلنسااا ردت أمانااة الدولااة لل جاارة صاااحب الشااكوى ساايجري
حبسااه لق اااء عقو تااه و ماان املسااتبعد أ يتعاارض ألي معاملااة ساايئة رلنراار إىل عاادم وجااود
ظااروف مشااددة أو صااحيفة يااا ت سياسااية تتعلااا ااه وإىل أ اجلرتااة املعنيااة ليساات سياسااية م
جو،ر،اا وارتِكبات منااذ عادة عقاود وأ الساالطات الرتكياة قادمت ضااما ت د لوماساية .وإبمكااا
السلطات السويسرية أ ترصد م أي وقت مدى االمت ام هلذه ال ما ت .وال تكن للسلطات
املعنية رللجوء أ تستند إىل ال ما ت الد لوماسية وقد خيتلو رلتااي تقييم اا خلطار التعاذيب
عاان تقيااي الساالطات املعنيااة تساالي املطلااو ني .وساايكو تساالي صاااحب الشااكوى متواهق ااب مااع
املااادة  3ماان االتفاقيااة األورو يااة حلقااوا اإلنسااا رغا التطااورات السياسااية واالجتماعيااة احلاصاالة
م تركيا منذ متوو/يوليه  2015اليت ليست هلا أي صلة رلوضاع الشخ ا ل ااحب الشاكوى.
وم ضوء ،ذه العناصر استبعدت السلطات املعنية تسلي املطلو ني تقيي الطار التعاذيب الاذي
أجن ته السلطات املعنية رللجوء.
 11-4وتاادهع الدولااة الطاارف كااذلك نااه ال ينبغا اعتبااار املشاااكل ال ااحية الايت يعاني ااا صاااحب
الش ااكوى لوح ااد،ا أساس ا ااب الحتم ااام أ يتع اارض للتع ااذيب إ ج اارى تس االيمه .ومل ي اادع ص اااحب
الشكوى أ حالته ال حية حتوم دو تسليمه .وحبسب ش ادة بية مؤرالاة  3أاير/ماايو 2016
أصاادر،ا مرك ا الاادمات الط اب النفس ا فامعااة اار هااإ حالتااه البدنيااة والنفسااية تساامو ساافره.
وال ينبغ أالذ حالته ال حية م االعتبار لدى وضع ترتيبات تسليمه.
 12-4وتالحظ الدولة الطرف أ صاحب الشاكوى مل يادع رألدلاة ماا ادعااه أماام السالطات
املعنياة تساالي املطلااو ني ماان أنااه ِخيشااى اسااتجوا ه وتعرضااه للتعااذيب هيمااا يت اال رعتقااام قريبااه م
آذار/مااارس  2016ت مااة إنشاااء وقيااادة مجاعااة مساالحة غاا ،مشااروعة .ولااذلك قااررت احملكمااة
اجلنائية االحتادية عدم إجراء حتقيقات إضاهية.
 13-4و ناااء علااى مااا تقاادم تؤكااد الدولااة الطاارف عاادم وجااود أي أسااباب وجي ااة لالعتقاااد
صاحب الشكوى سيواجه شخ ياب وهعلياب الطر التعذيب إ جارى تساليمه لرتكياا .ولاذلك هاإ
تسليمه لن يشكل انت اكاب من جانب سويسرا اللت اماهتا الدولية مبوجب املادة  3من االتفاقية.
12

GE.17-15624

CAT/C/61/D/747/2016

 14-4وم  2أاير/ما ااايو  2017أكا اادت الدولا ااة الطا اارف مالحراهتا ااا السا ااا قة .وت ا اايو أ
التطااورات األالاا،ة م تركيااا ال صاالة هلاا ق ااية صاااحب الشااكوى الااذي يواجااه احتمااام تسااليمه
ساابب ارتكا ااه جرتااة تناادرج م إ ااار القااانو العااام ولاايس هلااا أي سااياا سياس ا  .لااذلك هااإ
التطورات األال،ة ليس هلا أي دث ،على حالته ،و.
 15-4وت ااذكر الدول ااة الط اارف االتفاقي ااة األورو ي ااة املتعلق ااة تس االي اجمل اارمني ال تا ا ام س ااارية
املفعااوم رلنساابة لسويسارا وتركيااا معااب .لااذلك هااإ تركيااا مل مااة حبراار التعااذيب وغاا،ه ماان ضااروب
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة .ومل تنت اك تركياا قاا ال اما ت الد لوماساية املقدماة م
إ ااار إج اراءات التساالي  .وتشاا ،الدولااة الطاارف إىل حالا فاة واهقاات هي ااا علااى لااب التساالي عااد
حماولة االنقالب اليت وقعت م تركيا م متوو/يوليه  2016يتعلا شخص مدا ادعى أنه تعرض
للتع ااذيب أثن اااء االحتج اااو ألن ااه يؤي ااد الق ااية الكردي ااة .وق ااد اقتنع اات الس االطات املعني ااة تس االي
املطلااو ني رل ااما ت الد لوماسااية الاايت قاادمت ا تركيااا .و لااب الشااخص املعااين أ اااري تسااليمه
نر اراب لوجااود إمكانيااة اإله اراج عنااه م تركيااا .وتؤكااد الدولااة الطاارف أ احملكمااة اجلنائيااة االحتاديااة
اعرتض اات م ا ارتني عل ااى التس االي و لب اات إىل مكت ااب العدال ا اة االحت ااادي أ حيق ااا م ادع اااءات
الش ا ااخص املع ا ااين املتعلق ا ااة رلتع ا ااذيب وأ يق ا ااي حال ا ااة حق ا ااوا اإلنس ا ااا م تركي ا ااا .وم ك ا ااانو
األوم/ديسا اام  2016أذنا اات احملكما ااة تسا االيمه .وم شا ااباط/ه اير  2017أها ااادت السا اافارة
السويسرية م تركيا الشخص املعين قد ِوضع ر،ن اإلقامة اجل ية.

 16-4وتؤكد الدولة الطرف أنه اري تقيي كل حالاة علاى حادة رغا تعاو اا ويال األماد ماع
تركيا .وقد نررت السلطات املعنية رللجوء والسلطات املعنية تسالي املطلاو ني م حالاة صااحب
الشكوى عناية .وتشدد الدولة الطرف على أ لب تسالي صااحب الشاكوى قِادم اساتناداب إىل
ق ارار إدانتااه مبوجااب القااانو العااام عااد رحيلااه ماان تركيااا إىل سويس ارا وقباال أنشااطته املت االة حب ا ب
العمام الكردي .وقد قيمت السلطات السويسرية على النحو الواجب الشاية صااحب الشاكوى
أ يتعرض ملعاملة تتناىف مع االتفاقية إ جرى تسليمه من الالم لب ضاما ت د لوماساية إىل
تركيا ل ما سالمته ووضع ف
نرام للرصد.
اعو لات صاحب البك ى دوى م حظات ال نلة الط ف
 1-5م  4نيسا ااا /أ ريل  2017ع اان صا اااحب الش ااكوى م مالحرا ااات الدول ااة الطا اارف
مكرراب دواع اعرتاضه على تسليمه إىل تركيا .وحيأ اللجناة علاى أ دالاذ م االعتباار التطاورات
السياسااية والدسااتورية م تركيااا منااذ حماولااة االنقااالب الاايت وقعاات م متوو/يوليااه  2016ومااا تال،ااا
م اان حال ااة الطا اوارئ ال اايت أدت إىل ارس ااة التع ااذيب عل ااى نط اااا واسا اع وإىل عملي ااات االعتق ااام
واالحتجاااو اجلماااع للمشااتبه م تعاااو مااع حركااة غ اولن أو دع ا ح ا ب العمااام الكااردي مااع
ما يرتتاب علاى ذلاك مان آاثر علاى اساتقالم السالطة الق اائية .وعاالوة علاى ذلاك كانات تركياا
تعت ا م تعلي ااا العم اال ف ا ء م اان االتفاقي ااة األورو ي ااة حلق ااوا اإلنس ااا م متوو/يولي ااه  .2016و ع ااد
إعال حالة الطوارئ جرى متديد مادة االحتجااو قبال م اوم احملتجا أماام قااض إىل هارتة أق اا،ا
 30يوم ااب وقِياادت إمكانيااة ات ااام احملتج ا ين رحملااامني و،ااو مااا ألغااى وساايلة هعالااة ملنااع حاااالت
التع ااذيب وغ اا،ه م اان ض ااروب املعامل ااة الالإنس ااانية أو امل ين ااة م الف اارتة الس ااا قة لالس ااتجوارت.
وم ظ اال حالااة الط اوارئ ساايجري تقلاايص ض ااما ت احملاكم ااة العادل ااة ومع اااي ،حق ااوا اإلنس ااا
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فة دائمة وستعني احلكومة مجيع احملامني( .)13وم ظل ،ذه الرروف يوجد احتماام ال تتااح
ل احب الشكوى إمكانية االت ام مبحام مستقل.
 2-5ويؤكد صاحب الشكوى أ الوضع قد تغ ،مناذ أ قادمت السالطات الرتكياة ضاما ت
د لوماسااية م عااام  2012و،ااو مااا يقت ا إعااادة تقيااي ماادى ساايادة القااانو م تركيااا وقيمااة
ال ما ت الد لوماسية وموثوقيت ا .وقد اعرتهت الدولة الطرف نفس ا حالة حقاوا اإلنساا
م تركيااا مف ع اة .وم ضااوء ،ااذه التطااورات أوقفاات لاادا أورو يااة م اال أملانيااا وإيطاليااا واليااو
عمليااات تساالي املطلااو ني إىل تركيااا غ ا النراار عاان ال ااما ت الد لوماسااية املقدمااة م حااني
التمس د لوماسيو أتاراك اللجاوء م سويسارا .وم كاانو األوم/ديسام  2016لبات الادوم
األع اء م االحتاد األورو جتميد احملاداثت شي ع وية تركيا سابب ماا وقاع هي اا مان اعتاداء
على سيادة القانو .
 3-5ويقاادم صاااحب الشااكوى عاادة مقاااالت صااحفية وتقااارير دوليااة ت ااو التجسااس علااى
املوا نني األتراك م سويسرا وغ،،ا من البلدا األورو ية .ويؤكد صاحب الشكوى أ ذلك يادم
عل ااى أ الس االطات الرتكي ااة تعل ا نش ااطته السياسااية م اخل اارج وص ااالته حب ا ب العم ااام الك ااردي
ويوض ااو أس ااباب ل ااب تس االيمه ع ااد م اارور س اانوات عدي اادة عل ااى إدانت ااه .وي ااذكر ال ااحاهة
السويس ارية حت اادثت تف اايل ع اان ق اايته وق ارار احملكم ااة اجلنائي ااة االحتادي ااة و اص ااة ع اان مس اايلة
ات اااالته وصاافه سااائقاب مااع أع اااء رهيعا املسااتوى م حا ب العمااام الكااردي .وال ااد أ يكااو
الرئيس الرتك قد أِ لغ مبشاركة صاحب الشكوى م مرا،رات ضد احلكومة الرتكية.
 4-5وي يو صاحب الشكوى أناه ال يا ام ر،ان االحتجااو ويعاا ،مان مشااكل نفساية حاادة.
و عد حماولة انتحار أالرى أِدالال املستشافى مث غاادره م نيساا /أ ريل  .2017ويسابب لاه الوهاه
من تسليمه شعوراب رألمل يشكل م حد ذاته نوعاب من التعذيب.
 5-5وم  2أاير/ماايو  2017أهاااد حمااام صاااحب الشاكوى موكلااه أِدالاال وحاادة العااالج
النفس م مرك إيتوين م ا ،عاد حماولتاه االنتحاار .والحاظ حمامياه الاالم وايرتاه لاه وجاود ونياني
علااى جسااده :وش ا صااليب أرثوذكس ا ولااه  15س انتيمرتاب علااى ظ ااره ووش ا علااى ذراعااه األيساار
ول ااه  10س اانتيمرتات لعب ااارة تبا ااب ألردوغ ااا  .ويوضا او ص اااحب الش ااكوى أن ااه وشا ا جس ااده م
عااام  2013وأ ال االيب األرثوذكسا يعكااس جااذوره األرمينيااة واملساايحية .ويؤكااد أ ق ااية جلوئااه
ليساات هلااا صاالة رلاادين وأنااه مل يكشااو أ ااداب ونييااه ألسارته و،ااو مااا ياادم علااى أنااه مل يسااتخدم ما
كحجة ضد تسليمه .ولكان املاوظفني الطبياني ال اد أ يكوناوا قاد الحراوا وجاود الاونيني ووثقومهاا
م التقيااي الااذي أجااري مبوجااب روتوكااوم إسااطنبوم .ولااذلك ينبغ ا للدولااة الط ارف أ ت ااع م
االعتبار ،ذين الونيني اللذين يقواي الطر تعرضه للتعذيب .ويؤكد احملام أناه مل حي ال قاا علاى
نسخة من التقيي رغ تقدمي عدة لبات.
 6-5وي اايو احملااام أ الوضااع م تركيااا قااد تااد،ور منااذ اسااتفتاء  16نيسااا /أ ريل 2017
الااذي واهااا علااى التعااديالت الدسااتورية الاايت حسااب ادعائااه ترك ا الساالطة م مكتااب رئاايس
اجلم ورية وهلا آاثر الط،ة على آليات ال با اإلداري وعلاى اساتقالم السالطة الق اائية .وأعلان
__________

( )13أِحي اال إىل تقري اار جلن ااة الش ااؤو القانوني ااة وحق ااوا اإلنس ااا التا ع ااة للجمعي ااة ال ملاني ااة جملل ااس أورور
 15 access of detainees to lawyers" doc. 14267شباط/ه اير .2017
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رئاايس اجلم وريااة أنااه ساايعاد العماال عقو ااة اإلعاادام وأماار م إ ااار محلااة قمااع جدياادة رعتقااام
أك ار ماان ألااو هارد ماان أهاراد الشار ة م مجيااع أءاااء البلاد .ووهقااب حملااام صااحب الشااكوى هااإ
ال ارئيس ين ااوي أ يش ااكل ق اوات الش اار ة ح اراب م اان مؤيدي ااه .ويع ا و  ،ااذا الوضااع رإلض اااهة إىل
الااونيني املوجااودين علااى جسااد صاااحب الشااكوى وص الته حب ا ب العمااام الكااردي الطاار تعرضااه
للتعذيب إ ِسل إىل تركيا على سبيل امل اام مان جاناب الشار ة حاىت قبال تساليمه إىل سالطات
نرام السجو  .وم ظل ،ذه الرروف ستكو ال ما ت الد لوماسية غ ،هعالة.
معو مات إضاف ة مل مة مال الط فني

من صاحب الشكوى
 -6م  19ح يرا /يوني ااه  2017ل ااب حم ااام ص اااحب الش ااكوى إىل اللجن ااة أ تعتم ااد
تاادا  ،مؤقتااة ماان شااي ا أ تتاايو إمكانيااة اإله اراج عاان موكلااه إ ل ا م األماار وهااا شااروط متك ان
السلطات من التحقا من مكا وجوده.
 -7وم  29ح يرا /يوني ااه  2017أه ااادت الدول ااة الط اارف ص اااحب الش ااكوى غ ااادر
عيا ااادة العا ااالج النفس ا ا الا اايت أِدالا اال إلي ا ااا م  10أاير/ما ااايو و نا ااه حمتج ا ا حالي ا ااب م سا ااجن
ورغ اادورف .و لب اات الدول ااة الط اارف إىل اللجن ااة أ تتخ ااذ قا اراراب ش ااي الق ااية م أق اارب وق اات
كن.
 1-8وم  2آب/أغس ا ااطس  2017ق ا اادمت الدول ا ااة الط ا اارف إىل اللجن ا ااة معلوم ا ااات ش ا ااي
ظروف احتجاو صاحب الشكوى .هعقب تسرحيه من عياادة العاالج النفسا أِودع عادة أايم م
ون انة داالل سجن ورغدورف تِستخدم م حاالت وجود الطر االنتحار .ويوجد اآل م جنااح
م السااجن يتاايو املتا عااة والرصااد املك فااني وخي ااع لنرااام تنفيااذ العقااورت األقاال صارامة ماان نرااام
احلاابس االحتيااا الااذي كااا خي اع لااه سااا قاب .وتعااارض الدولااة الطاارف لااب احملااام اعتماااد
تدا  ،مؤقتة م شكل اإلهراج عن موكله وذلك رلنرر إىل أ احتمام هراره قوي.
 2-8كمااا تشاا ،الدولااة الطاارف إىل مااذكرة وردت ماان الساافارة الرتكيااة م سويساارا مفاد،ااا أ
عقو ااة ص اااحب الش ااكوى ستس ااقا رلتق ااادم م أج اال أق اااه  6متوو/يولي ااه  .2020وم  ،ااذه
املذكرة تفيد تركيا أي اب نه ستِقتطع املدة اليت ق ا،ا صااحب الشاكوى م الساجن م سويسارا
ماان ماادة عقو ااة حبسااه م تركيااا .وتشاا ،أي ااب إىل أ صاااحب الشااكوى ساايِنقل إىل مستشاافى
جامع أو مستشفى عام آالر إ اقت ى وضعه ال ح ذلك.
ا سائل ناإل اءات ا ع نضة دوى الوجنة

النرر م املقبولية
 1-9قبل النرر م أي ادعاء يرد م الغ ما اب أ تقرر اللجنة ما إذا كا البالغ مقباوالب
أم ال مبوج ااب امل ااادة  22م اان االتفاقي ااة .وق ااد دك اادت اللجن ااة وهقم ااا تقت اايه الفق اارة (5أ) م اان
املادة  22من االتفاقية مان أ املسايلة نفسا ا مل تِبحاأ وال اارى حب اا مبوجاب أي إجاراء آالار
من إجراءات التحقيا الدوي أو التسوية الدولية.
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 2-9وتااذكر اللجنااة ااا وهقااب للمااادة ()5(22ب) ماان االتفاقيااة ال تنراار م أي ااالغ ياارد
ماان هاارد مااا مل تتيكااد ماان أنااه اسااتنفد مجيااع ساابل االنت اااف احملليااة املتاحااة .وم ،ااذه الق اية
تالحا ااظ اللجنا ااة أ الدولا ااة الطا اارف قا ااد اعرتها اات صا اااحب الشا ااكوى اسا ااتنفد مجيا ااع س ا ابل
االنت اف احمللية املتاحة .وأل اللجنة ال ترى أي عقبات أالرى متناع مقبولياة الابالغ هإ اا تعلان
أنه مقبوم وتنتقل إىل النرر م أسسه املوضوعية.

النرر م األسس املوضوعية
 1-10نررت اللجنة م البالغ م ضوء مجيع املعلومات اليت أاتح اا هلاا الطرهاا املعنياا وهقااب
للفقرة  4من املادة  22من االتفاقية.
 2-10وهيما يتعلا ردعاء صاحب الشكوى املدرج م إ ار املادة  3من االتفاقية يتعني على
اللجنااة أ حتاادد مااا إذا كاناات ااة أسااباب وجي ااة لالعتقاااد نااه ساايواجه شخ ااياب الطاار التعاارض
للتعا ااذيب إ ِسا اال إىل تركيا ااا .ولا اادى تقيا ااي ،ا ااذا اخلطا اار اا ااب علا ااى اللجنا ااة أ تراع ا ا مجيا ااع
االعتبااارات ذات ال االة عم االب رملااادة  )2(3ماان االتفاقيااة مبااا م ذلااك وجااود اااا اث اات ماان
االنت اكات اجلسيمة أو ال ارالة أو اجلماعية حلقوا اإلنساا  .غا ،أ اللجناة تاذكر اهلادف
املتااوالى يتم اال م حتديااد مااا إذا كااا الشااخص املعااين ساايواجه شخ ااياب الط اراب متوقع ااب وحقيقي ااب
متما ا الب م التع اارض للتع ااذيب م البل ااد ال ااذي س اايعاد إلي ااه( .)14ويع ااين ذل ااك أ وج ااود ا ااا م اان
االنت اكات اجلسيمة أو ال ارالة أو اجلماعياة حلقاوا اإلنساا م لاد ماا ال يشاكل م حاد ذاتاه
سبباب كاهياب للج م شخ اب عينه سيواجه الطار التعارض للتعاذيب عناد عودتاه إىل ذلاك البلاد؛
هال د من إيراد أسس إضاهية تبني أ الشخص املعين سيواجه شخ ياب ،ذا اخلطر .وم املقا ل
ال يعااين عاادم وجااود ا اا اث اات ماان االنت اكااات ال ااارالة حلقااوا اإلنسااا أ شخ ااب مااا قااد
ال يتعرض للتعذيب حبك ظروهه احملددة.
 3-10وت ااذكر اللجن ااة تعليق ااا الع ااام رقا ا  1ال ااذي ي اانص عل ااى وج ااوب تقي ااي الط اار التع اارض
للتعذيب على أسس تتجاوو مرد االهرتاض أو الشك .وم حني ال يِشرتط إثباات أ ،اذا اخلطار
مارجو للغايااة هماان الواجااب إثبااات أنااه شخ ا ووشاايك .وتشاا ،اللجنااة إىل أ عاابء اإلثبااات
يقااع عمومااب علااى صاااحب الشااكوى الااذي اااب عليااه أ يقاادم حجااة مقنعااة نااه يواجااه الطاراب
متوقعاب وحقيقياب وشخ ياب ( .)15وتذكر اللجنة كاذلك اا وهقااب ألحكاام تعليق اا العاام رقا 1
تااوي أمهيااة كباا،ة السااتنتاجات أج ا ة الدولااة الطاارف املعنيااة شااي الوقااائع( )16ولكن ااا م الوقاات
ذاتااه ليساات مل مااة رلتقيااد ااذه االسااتنتاجات اال تتمتااع وهقمااا تاانص عليااه املااادة  )4(22ماان
االتفاقية سلطة تقيي الوقائع حبرية استناداب إىل مجيع مال سات كل ق ية.
__________

( )14انرر ضمن مجلة الغات أالرى البالغ رق  2011/470سني ضد سويسرا القارار املعتماد م  24تشارين
ال ا/،نوهم  2014الفقرة .2-7
( )15انرر ضمن مجلة الغات أالرى البالغ رق  2002/203أ .ر .ضد ،ولنادا القارار املعتماد م  14تشارين
ال ااا/،نوهم 2003؛ وال اابالغ رق ا ا  2004/258دادار ض ااد كن اادا الق ا ارار املعتم ااد م  23تش ا ارين ال ااا/،
نوهم .2005
( )16انر اار ض اامن مجل ااة الغ ااات أال اارى ال اابالغ رق ا  . 2008/356س .ض ااد سويس ارا الق ارار املعتم ااد م 6
أاير/مايو  2010الفقرة .3-7
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 4-10وحتيا اللجنة علماب ردعاء صاحب الشكوى أنه يوجد الطر متوقع وحقيق وشخ ا
متم اال م تعرض اه للتع ااذيب إ ِس اال إىل تركي ااا ألن ااه تع اارض للتع ااذيب م املاض ا أثن اااء احتج اااوه
ت مااة القتاال وأ ق ارار إدانتااه ال ااادر م عااام  1989اسااتند إىل ش ا ادات منت عااة رإلك اراه؛ وأ
لب تساليمه ذو دواهاع سياساية رلنرار إىل أصاله اإلثاين الكاردي وإىل دعماه ودعا ذوياه نش ف
ااط
حل ب العمام الكردستا،؛ وأ انتماءه السياس معروف لدى السالطات الرتكياة؛ وأ السالطات
الرتكية مل تطلب تسليمه إال عد مرور أك ر من  20سانة علاى إدانتاه رغا أ اا كانات تعلا مبكاا
وج ااوده م ع ااام 1992؛ وأ ثالث ااة م اان أقار ااه م تركي ااا لوحقا اوا س اابب دعم ا ا حلا ا ب العم ااام
الكردسااتا،؛ وأ أهاراد أسارته اسااتِجو وا عاان مكااا وجااوده أثناااء وايرهتا لرتكيااا .كماا حتاايا اللجنااة
علماب ردعاء صاحب الشكوى أ الطر تعرضه للتعذيب ساي يد رلنرار إىل هاراره مان الساجن م
تركيااا ووش ا ال االيب املساايح وعبااارة تب ااب ألردوغااا علااى جسااده .وتالحااظ اللجنااة كااذلك أنااه
جرى تشخيص اضاطراب الكارب التااي للرضاو لادى صااحب الشاكوى وأناه حااوم االنتحاار أثنااء
احتجاااوه م انترااار تسااليمه .وتالحااظ اللجنااة أ تسااليمه وهقااب لتقرياار الطبيااب النفسا عان حالتااه
و،و تقرير وضع م عام  2015سيؤدي شكل مؤكد تقريباب إىل تعرضه لل دمة مرة أالرى.
 5-10وحتا اايا اللجنا ااة علم ا ااب مبالحرا ااة الدولا ااة الطا اارف أ سا االطاهتا املعنيا ااة تسا االي املطلا ااو ني
الل ت إىل أ صاحب الشاكوى عادمي امل اداقية .وم ،اذا الساياا جتاادم الدولاة الطارف
التقارير الطبية اليت تعود إىل وقت صادور قارار إدانتاه ال تشا ،إىل وجاود آاثر تعاذيب علياه؛ و
تق ااارير الطبيا ااب النفس ا ا ال اايت تب ااني العالق ااة الس ااببية ااني تعا ااذيب ص اااحب الش ااكوى وإصا ااا ته
رضااطراب الكاارب التاااي للرضااو تسااتند رألساااس إىل أقوالااه؛ و صاااحب الشااكوى مل ياادع أنااه
تعاارض للتعااذيب عااد إدانتااه؛ و نااه يباادو ماان غاا ،احملتماال لااو تعاارض للتعااذيب كمااا ياادع أ
يكااو أالااوه س .ي .قااد واهااا علااى البقاااء م السااجن عوضااه؛ و ن اه توجااد تناق ااات م روايااة
صاحب الشكوى ألنشطته السياسية م تركيا وسويسرا.
 6-10وحتيل اللجنة إىل نرر،اا م التقريار الادوري الرا اع لرتكياا حياأ أعر ات عان قلق اا الباالغ
إواء تقارير عديدة عان قياام املاوظفني املكلفاني إبنفااذ القاوانني أثنااء ت ادي للت ديادات األمنياة
املت ورة وامل عومة م ساياا متارد حا ب العماام الكردساتا ،مناذ عاام  2015تعاذيب احملتجا ين
()17
وإساااءة معاااملت وإواء مااا أِ لااغ عنااه ماان حاااالت إهااالت مارتكيب ،ااذه األهعااام ماان العقاااب
وال سيما م ظل عدم وجود ،يئة حكومية مستقلة للتحقياا م شاكاوى التعاذيب وساوء املعاملاة
املقدمااة علااى مااوظفني مكلفااني إبنفاااذ القاوانني( .)18وم سااياا مال سااات ،ااذه الق ااية أحا اات
اللجنااة علمااب حبجااة الدولااة الطاارف تركيااا قاادمت ضااما ت د لوماسااية دعمااب لطلااب التساالي
و الساالطات السويسارية م تركيااا سيتسا هلااا رصااد ماادى تنفيااذ ،ااذه ال ااما ت و تركيااا
وصف ا رهاب م االتفاقياة األورو ياة املتعلقاة تسالي اجملارمني مل ال قاا رل اما ت الد لوماساية
الاايت تقاادم ا .كمااا أحا اات اللجنااة علمااب ردعاااءات صاااحب الشااكوى املتم لااة م أ ال ااما ت
الد لوماسااية ال تكف ا أو ال تكاان الوثااوا ااا إلوالااة الطاار التعاارض للتعااذيب م حالتااه ساابب
الدواهع السياسية وراء لب تسليمه؛ وأ استخدام التعذيب م أماكن االحتجااو ال يا ام شاائعاب
__________

( )17انرر الوثيقة  CAT/C/TUR/CO/4الفقرة .11
( )18املرجااع نفسااه الفقاارة  .9وأعر اات اللجنااة أي ااب عاان قلق ااا إواء عاادم كفايااة الاادمات الرعايااة ال ااحية م نرااام
السجو (الفقرة .)31
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م تركيااا؛ وأنااه ماان ال ااعب رصااد تنفيااذ ال ااما ت الد لوماسااية رعتبااار أ صاااحب الشااكوى
مل يتمتااع حسااب وعمااه رحلااا م استشااارة حمااام الااالم الفاارتة السااا قة إلدانتااه؛ وأ الساالطات
السويسرية مل تنو أ صااحب الشاكوى يواجاه الطار التعارض لالضاط اد عاد اإلهاراج عناه؛ وأناه
يوجااد احتمااام قااوي يعتقلااه ويعذ ااه أه اراد ج اااو املخااا رات قباال تسااليمه إىل ساالطات نرااام
الس ااجو س اابب ارتبا ااه ع اااء رهيعا ا املس ااتوى م حا ا ب العم ااام الكردس ااتا ،م سويسا ارا.
وأحا ا اات علم ا ااب رالدع ا اااء ال ا ااذي مل تطع ا اان هي ا ااه الدول ا ااة الط ا اارف واملتم ا اال م أ تركي ا ااا مل تق ا اادم
ال ما ت الد لوماسية إال عد ثالث حماوالت هاشلة و،و ما يدم على عادم اساتعداد،ا للوهااء
ذه ال ما ت؛ وأ حالة حقوا اإلنسا م تركيا تد،ورت ك ،اب منذ تقدمي ،ذه ال ما ت م
ع ااام  2012وال س اايما م أعق اااب انتخ ااارت ع ااام  2015ومت اارد حا ا ب العم ااام الكردس ااتا،
وحماولااة االنقااالب وحالااة الطاوارئ م عااام  2016ومااا ترتااب علي ااا ماان عمليااات واسااعة النطاااا
العتق ا ااام املش ا ااتبه م قي ا ااام نش ا ااطة ريبي ا ااة واحتج ا اااو ،و ا اارد ،والتع ا ااديالت الدس ا ااتورية
لعام .2017
 7-10وتالحظ اللجنة أناه مل يِطعان م تقياي سالطات الدولاة الطارف املعنياة رللجاوء الحتماام
أ يواجااه صاااحب الشااكوى م حالااة إعادتااه قس اراب الطاار التعاارض للتعااذيب .غاا ،أ الدولااة
الطاارف جتااادم ال ااما ت الد لوماسااية الاايت قاادمت ا تركيااا ت ياال أي الطاار ماان ،ااذا القبياال.
وتالحااظ اللجنااة كااذلك أ التقااارير الطبيااة تشاا ،إىل أ صاااحب الشااكوى يعااا ،ماان اضااطراب
الكرب التاي للرضو سبب أهعام التعذيب اليت تعرض هلا وأنه حاوم االنتحاار مناذ أ واهقات
الدول ااة الط اارف عل اى تس االيمه .و ل ااص اللجن ااة اس ااتناداب إىل املعلوم ااات املعروض ااة علي ااا إىل أ
ال ااما ت الد لوماسااية م سااياا مال سااات ،ااذه الق ااية ال تكاان أ تباادد األسااس الوجي ااة
السااائدة الاايت تاادعو لالعتقاااد تساالي صاااحب الشااكوى إىل تركيااا سيعرضااه خلطاار التعااذيب
على ءو يشكل انت اكاب للمادة  3من االتفاقية.
 -11وم ضوء ما تقدم ترى اللجنة و ،تت رف مبقت ى املاادة  )7(22مان االتفاقياة أ
الدولة الطرف مل مة وهقاب للمادة  3من االتفاقية رالمتنااع عان تسالي صااحب الشاكوى لرتكياا
أو أي لد آالر قد يواجه هيه الطراب حقيقياب يتم ل م إعادته إىل تركيا.
 -12وتدعو اللجنة الدولة الطرف وهقاب للفقرة  5مان املاادة  118مان نرام اا الاداالل إىل
إ الغ ااا م غ ااو  90يوم ااب ماان اتريااخ إحالااة ،ااذا الق ارار مبااا ا ذتااه ماان الط اوات اسااتجا ةب
للمالحرات الواردة أعاله.
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