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 1-1صاااحب الش ااكوى هااو ر .ك.ط وه ااو ن اوايف :إي ارا نولااود ع ااا  1947صاامر أن اار
برتحيلااه ناا :الاامامنرك إىل مجهوريااة إي اران اإلسااالنية .وهااو ياامعل أن ترحيلااه سيشااكل انتهاكااا ناا:
جانب المامنرك حلدقوقه مبوجب املادة  3ن :االتفاقية .وميثل صاحب الشكوى حما .
 2حزيران/يونيه  ،2014قررت اللجنة ،ن :خالل ندقررها املعين بالشكاوى اجلميامة
2-1
والتاماب املققتااة ،إصامار يفلااب الااا تااماب نققتااة مبوجاب املااادة  )1(114نا :الناااا الااماخلل
__________

*
**

اعتممته اللجنة دورهتا الثاننة واخلمسني ( 25متوز/يوليه  12 -آب/أغسطس .)2016
ش ااارك دراس ااة ه ااذا ال االالن أعل اااة اللجن ااة التالي ااة أ ااا ه الس ااعمية بلما ا  ،أليس ااو ب اارو  ،ايل اايس غ اااير،
علم الوهاب اهلا  ،كلود هيلار رواساان  ،آناا راكاو ،سيلاساتيان تاوزو .ووادقاا للماادة ()1(109ج) نا :النااا
الماخلل للجنة ،مل يشارك ينس نودايغ دراسة هذا اللالن.
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للجنااة ،ويفللا إىل المولااة الطاارف عاام ترحياال صاااحب الشااكوى إىل مجهوريااة إياران اإلسااالنية
أثناة نار اللجنة ايها.
 3-1و  18آ ار/نااار  ،2015قااررت اللجنااة راااا يفلااب المولااة الطاارف إل اااة التااماب
املققتة.

المقائع األساس،ة
 1-2صاحب الشكوى نسل شيعل ن :يفهران ،وهاو نا :أصال اارسال .ويامعل أناه تعارض
لالحتجاااز والتعااذيب علااى ياام الش اريفة اإليرانيااة يانينااات الدقاارن املاضاال ملساااعمته أشخاصااا
حماااور ساافره  ،ناانه أشااخام غا نساالمني ونعارضااون سياساايون ،احل ااول علااى جاوازات
سفر .ونتيجة لذلك ،اار نا :الللام ويفلاب اللجاوة إىل اليوناان ،حيال ح ال علاى نركاز الالجا
إيفااار ناااا احل ااص ،وح اال
عااا  .1991وأُعياام تويفينااه بعاام لااك الاامامنرك كالجا
علااى ت اريا إقانااة مبوجااب قااانون األجانااب الاامامنركل .ودخاال الاامامنرك حزيران/يونيااه 1992
بت اريا إقانااة سااا عر .وياامعل أنااه أصاالا ناامننا للمخاامرات لااك الوق ا تدقريلااا نتيجااة ل ثااار
املرتتلة على التعذيب.
 2-2و  25آ ار/نار  1995ح ل صاحب الشكوى على ت اريا إقاناة دائا  ،و 4
كاانون األول/ديساام  2004غااادر الامامنرك عائااما إىل مجهوريااة إياران اإلسااالنية ب ااحلة والمتااه
اليت كان  ،بعام سانوات عميامة نا :اإلقاناة الامامنرك ،نريلاة وترغاب إىل العاودة إىل مجهورياة
إيران اإلسالنية حيل توايا ااا كاانون األول/ديسام  .2009وأقاا صااحب الشاكوى
الف اارتة 2010-2009
مجهوري ااة إي اران اإلس االنية ،و أثن اااة ثالث ااورة اخلل اراةث ال اايت ان ااملع
اعتُدقل بتهمة املشاركة املااهرات اليت انملع ضم الرئيس أمحمو جناد عدقب االنتخابات.
 3-2و  17أيلول/سا االتم  ،2010قا ااررت دائا اارة اهلجا اارة المامنركيا ااة ( )1أن ت ا اريا إقانا ااة
صاااحب الشااكوى قاام انته ا صااالحيته ،وقاام أيجماام ولااس يفعااون الالجرااني هااذا الدق ارار 27
نيسان/أبريل .)2(2011
 4-2و  8آب/أغسطس  ،2010عاد صااحب الشاكوى إىل الامامنرك حيال كانا أسارته
ال ت ازال تدق ااي ا ااا .ولك اا 17 :نيس ااان/أبريل  ،2011أخطرت ااه الس االطات المامنركي ااة بس ااحب
ت ريا إقانته بسلب انتهاة صاالحيته .و  28نيساان/أبريل  ،2011يفلاب صااحب الشاكوى
اللجااوة إىل الاامامنرك .وادعااى أنااه اعتُدقاال مجهوريااة إياران اإلسااالنية عااا  2009ملشاااركته
نا اااهرة ،وأن ااه أُا اارج عن ااه الي ااو نفس ااه دون أن ي اامىل با ااه احلدقيدق اال .وأش ااار إىل أن الشا اريفة

__________

()1
()2

2

تدقلاال املااادة  )1(17ناا :قااانون األجانااب الاامامنركل بانتهاااة صااالحية ت اريا اإلقانااة عناامنا يتخلااى الشااخص
األجنيب ع :اإلقانة المامنرك أو عنمنا يدقي خارج الللم نمة تزيم على  12شهرا نتتابعة.
رأى ولااس يفعااون الالجرااني أن صاااحب الشااكوى الااى يفوعااا عاا :اإلقانااة الاامامنرك ،مبوجااب املااادة )1(17
ن :قانون األجانب المامنركل ،حيل أعاد شدقته إىل مجعية اإلسكان وباع ممتلكاته.
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حاامدت ،نااااهرة أخاارى ،مجياار املتااااهري :باسااتخما قل ا  ،لكاال تدقتفاال أثااره وتعااتدقله
وق ا الحااأ .وأشااار أيلااا إىل أن الش اريفة سااجل ا ااه قائمااة ،وأنااه اضااطر لرشااوة شااخص
لك اال ُ ااذف ا ااه ن اا :ه ااذا الدقائم ااة وي ااتمك :ن اا :احل ااول عل ااى جا اواز س اافر .و  6ك ااانون
األول/ديسم  ،2011رال دائرة اهلجرة المامنرك يفلله.
 5-2و  6أيلول/ساالتم  ،2012راااا ولااس يفعااون الالجرااني يفلااب صاااحب الشااكوى
احل ااول علااى ت اريا إقانااة جمياام ،ورأى ادلااس أن إاااادات صاااحب الشااكوى بش ا ن اعتدقالااه
أثناااة نااااهرة عااا  2009غا ندقنعااة وغا نتساادقة .وأشااار ادلااس إىل أن صاااحب الشااكوى
وعذب ملمة شهري ،:بينما كر أنا دائرة اهلجرة المامنركية
كر أنا الشريفة المامنركية أنه احتُجز ُ
وأناا ادلاس أناه مل يُساج :أو يُعاذب قاء أثنااة إقانتاه مجهورياة إياران اإلساالنية ،وإمناا اعتُدقاال
لللر ساعات احسب .وأشار ادلس كذلك إىل أن صاحب الشكوى نكل مجهورية إياران
اإلسااالنية ع اامة س اانوات دون نواجه ااة أو نش اااكل ناار الس االطات ،باس ااتثناة ه ااذا احلادث ااة ال اايت
عا  ،2009وأنه ُننا جواز سفر وكان بإنكانه دخول الللم ون ادرته بشكل قاانو .
وقع
أناا تعااايفل صاااحب الشااكوى للميثاادون ،وحالااة حدقااور اإلنسااان ب اورة عانااة مجهوريااة إياران
اإلسااالنية ،اااال يقديااان إىل اسااتنتاج اتلااىل .وخلااص ادلااس إىل أن وقااائر الدقلااية ال تااوار أو
أسا إلجراة احص يفيب لكشىل آثار التعذيب.
 6-2و  30أيار/ن ااايو  ،2014را ااا ول ااس يفع ااون الالجر ااني يفل ااب ص اااحب الش ااكوى
بإعادة اتا نلىل إجراةات اللجوة ،حيل مل تُدقم أية نعلونات جميمة.
 7-2ويش ا ص اااحب الش ااكوى إىل أن ااه اس ااتنفم مجياار س االل االنت اااف ا لي ااة ،ألن ق ارارات
ولس يفعون الالجرني هنائية وال ميك :إحالتها للمراجعة الدقلائية.

الاكمى
 1-3ياامجمعل صاااحب الشااكوى أن حدقوقااه مبوجااب املااادة  )1(3ناا :االتفاقيااة سااتُنتهك ناا:
رحلت ااه إىل مجهوريااة إي اران اإلسااالنية .و ش ااى صاااحب الش ااكوى أن
جانااب المول ااة الطاارف إ ا جم
يتعاارض ،حال ااة ترحيلااه ،للتع ااذيب ن اارة أخاارى .ويش ا ك ااذلك إىل احتياجااه للحماي ااة وإع ااادة
الت هياال ،باعتل ااارا ض ااحية للتعااذيب ،وه ااو ن ااا لاا :ي ااتمك :ن اا :احل ااول علي ااه مجهوري ااة إي اران
اإلسالنية.
 2-3و تج صاحب الشكوى ب ن السلطات المامنركية مل تطع :كونه قم تعارض للتعاذيب
مجهوري ااة إيا اران اإلس ااالنية املاض اال .ورغا ا ل ااك ،را ااا ول ااس يفع ااون الالجر ااني إنكاني ااة
إخلاع صاحب الشكوى لفحص يفيب لكشاىل آثاار التعاذيب ،دون أو ت يار هلاذا الدقارار ،وهاو
نا ي ل إىل نستوى انتهاك املادة  )2(3ن :االتفاقية.
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م حظات الهولة الطرف ااالغ التق مل،ة واألسس التمضمم،ة
 2كااانون األول/ديساام  ،2014أشااارت المولااة الطاارف إىل أن صاااحب الشااكوى
1-4
مل يدقا اام أسا االابا يُعتا اام اا ااا تا اامع ادعا اااةا ب ا ا ن إعادتا ااه إىل مجهوريا ااة إي ا اران اإلسا ااالنية ستعرضا ااه
للتعاذيب ،وناا :إ ااإن بالغااه ال يسااتنم إىل أساس سااليمة .وأضاااا المولاة الطاارف أن صاااحب
الشااكوى اااول اسااتخما اللجنااة كهيرااة اسااترناف ملراجعااة الاااروف الفعليااة املستشااهم اااا دعمااا
لطلب اللجوة الذو قمناه .واعتُمام قارار ولاس يفعاون الالجراني بعام دراساة شاانلة ودقيدقاة ألدلاة
الدقلية وبعم اااا إجاراة أتااص ل ااحب الشاكوى تدقاممي آرائاه مبسااعمة حمااع  .وال يتلام :باالن
صاحب الشكوى املعروض على اللجنة أو نعلونات جميمة.
 2-4وايمااا يتعلااأ باألسااس املوضااوعية ،احتجا المولااة الطاارف با ن ولااس يفعااون الالجرااني
اعتماام علااى اإلاااادات املتلاااربة ل اااحب الشااكوى وعاام وجااود تفسا ندقناار هلااا للحكا بعاام
ن ااماقية صاااحب الشااكوى .وال ميكاا :أن يااقدو التعااذيب الااذو ياازع صاااحب الشااكوى أنااه
تعرض له ننذ أكثر ن 25 :عانا ،وال احلالة العانة حلدقور اإلنسان مجهورية إيران اإلسالنية،
إىل تدقيي اتلىل للمس لة.
 3-4وايما يتعلأ بشكوى صااحب الالالن بشا ن عام إجاراة ولاس يفعاون الالجراني اح اا
يفليا له لكشىل آثار التعذيب ،أشارت المولة الطرف إىل أن هذا الفحص غ نطلاوب هاذا
الدقلية نارا إىل ااتدقاد صاحب الشكوى الواضا للم ماقية بش ن عامد نا :املساائل األساساية،
على النحو الذو استنتجه ادلس .وأضاا المولة الطرف أن ادلس ال ُُيرو هذا الفحوصاات
الطليااة عناامنا ال يثلا لميااه بالاامليل وجااود نا رات للجااوة ،أو عناامنا يسااتنتج عاام وجااود خطاار
راه :بالتعرض للتعذيب ،حىت ولو اعتُ التعذيب املاضل نثلتا أو حمتمال.

ع ،قات صاحب الاكمى م ى م حظات الهولة الطرف
 7شلاط/ا اير  ،2015أشار صاحب الشكوى إىل أن تعرضه للتعذيب املاضل
-5
مجهوريااة إي اران اإلسااالنية أكااما احااص يفاايب أُجاارو اليونااان عااا  ،1991وأن الاامامنرك
ننحتاه هااو وأسارته وضاار الالجا علااى هااذا األسااا  .وأشااار أيلااا إىل أنااه مل يااذكر نطلدقااا أنااا
الساالطات المامنركيااة أنااه ُعااذب أثناااة احتجااازا عااا  ،2009وإمنااا كاار أنااه شااى ،حااال
اعتدقالااه ناارة أخاارى ،أن تسااتعيم الساالطات اإليرانيااة الاااروف الاايت أدت إىل احتجااازا يانينااات
الدقاارن املاضاال ،وأن تعذبااه و رنااه ناا :إعااادة الت هياال شااكل العااالج الطاايب .واحااتج با ن يفلااب
ادلس الفحص الطيب مل يك :إلثلات تعرضه للتعذيب وإمنا لكل يدقرر حاجته للعالج التا هيلل.
وكااان ينل اال للمجلااس ،عناام النااار نااا إ ا كااان ت اريا إقانااة صاااحب الشااكوى قاام انته ا
صالحيته ،أن يراعل احتياجه إىل هذا العالج(.)3
__________

()3

4

يستشااهم صاااحب الشااكوى بدقارار يفلااب ايااه ولااس يفعااون الالجرااني ،صكا نن االه ،اح ااا يفليااا ملدقاام يفلااب
لكشىل آثار التعذيب ،واستنم ادلس قرارا بعم ترحيل ندقم الطلب إىل نتائج هاذا الفحاص الطايب .ويشا
صاحب الشكوى إىل أن هذا هو اإلجراة السلي الذو كان ينل ل تطليدقه قليته.
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التسائل واإلاراءات التعروضة م ى ال جنة
 1-6قلاال النااار أو ادعاااة ياارد بااالن ناااُ ،يااب علااى جلنااة نناهلااة التعااذيب أن تدقاارر
نا إ ا كان اللالن ندقلوال مبوجب املادة  22ن :االتفاقية .وقام ت كامت اللجناة ،وادقاا ملاا تدقتلايه
الفدقاارة (5أ) ناا :املااادة  22ناا :االتفاقيااة ،ناا :أن املس ا لة نفسااها مل تلحاال وال ُياارو صثهااا
إيفار أو إجراة آخر ن :إجراةات التحدقيأ الموىل أو التسوية المولية.
 2-6وتذ ّكر اللجنة ب ن أحكا الفدقرة (5ب) ن :املادة  22نا :االتفاقياة تانص علاى أهناا لا:
تنا اار أو ب ااالن ي اارد ن اا :أو ا اارد ن ااا مل تتحدق ااأ ن اا :أن ه ااذا الف اارد ق اام اس ااتنفم مجي اار س االل
االنت اااف ا لي ااة املتاح ااة .وتالح ا اللجن ااة أن المول ااة الط اارف مل تع اارتض عل ااى أن مجي اار س االل
االنت اااف ا ليااة املتاحااة قاام اسااتُنفمت هااذا احلالااة ،والااص ناا :إ إىل أنااه ال يوجاام ساالب
ول دون النار اللالن مبوجب ندقتليات الفدقرة (5ب) ن :املادة  22ن :االتفاقية.
 3-6و يء اللجنة علما باحتجاج المولة الطرف ب ن الشاكوى ال تامعمها أدلاة كااياة ،ونا:
إ اه اال غ ا ندقلول ااة .و اايء اللجن ااة علم ااا أيل ااا باحتج اااج ص اااحب الش ااكوى ب ا ن ترحيل ااه إىل
مجهوريااة إي اران اإلسااالنية سيشااكل انتهاكااا للمااادة  3ناا :االتفاقيااة اسااتنادا إىل تعرضااه للتعااذيب
سابدقا يانينات الدقارن املاضال وإىل عام متكناه نا :احل اول علاى العاالج الطايب الاالز بوصافه
ضااحية للتعااذيب .وناار لااك ،تالح ا اللجنااة أن صاااحب الشااكوى مل يزودهااا ب ا و نعلونااات
تتعلأ باألحماث اليت جرت يانينات الدقارن املاضال ،وكياىل أن هاذا األحاماث ساتال تعرضاه
شخ اايا ا ن خلطاار التعااذيب مجهوريااة إياران اإلسااالنية .وتالحا اللجنااة كااذلك أن صاااحب
الش ااكوى أق ااا مجهوري ااة إيا اران اإلس ااالنية ع اامة س اانوات وأن يف ااابر احتج ااازا لف اارتة ق ا ا ة
عااا  2009ال ياان عاا :أنااه ساايتعرض ،حالااة عودتااه ،خلطاار املعانلااة الاايت تنااا املااادة  3ناا:
االتفاقية .وايما يتعلأ باحتجاج صاحب الشكوى ب ن ولاس يفعاون الالجراني مل يطلاب اح اا
يفلياا لكال يدقارر نامى حاجتاه إىل نواصالة أو عااالج تا هيلل ثاار التعاذيب الاذو تعارض لااه
الثمانينات ،تارى اللجناة أن هاذا االحتجااج ال عالقاة لاه باال رض نا :تدقريار ناا إ ا كاان صااحب
الشااكوى نعرضااا الوق ا احلاضاار خلطاار التعااذيب لاامى عودتااه إىل مجهوريااة إي اران اإلسااالنية،
وال سيما أنه مل مد العالج الطيب املطلوب ل ثار املرتتلاة علاى التعاذيب الاذو ادعاى أناه يتلدقااا
الاامامنرك ولاا :يااتمك :ناا :احل ااول عليااه مجهوريااة إي اران اإلسااالنية ،وبااالنار إىل أنااه غااادر
المامنرك يفوعا ون :املفرتض أنه ال ل على هذا العالج ننذ عا .2004
 4-6وتستنتج اللجنة ،وادقا للماادة  22نا :االتفاقياة واملاادة (107د) نا :ناانهاا الاماخلل،
أن الشكوى ال تستنم إىل أو أسا وبشكل واضا.
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ولذلك تدقرر اللجنة نا يلل
(أ)

عم ندقلولية اللالن مبوجب املادة  22ن :االتفاقيةط

(ب)

إحالة هذا الدقرار إىل المولة الطرف وإىل صاحب الشكوى.
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