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مواد االتفاقية:

 ١و ) ١(٢و 3و ١٢و ١3و ١4و ١٦

 ١-١صاحبة الشكوى هي ج .أ .مواننية مين نيجيرياي مين موالييد  ٧كيانون الثاين/ينياير ١٩٧3
وتقييييف ج جورجيييا .وقييد ر ييب نلييو اللجييوء الييذج قدمتييه ج جورجيييا .وه ي ت ي عيف أن جورجيييا
ستُي ْق ِدم بطردها إىل نيجرياي على انتهاك املادة  3من اتفاقية مناهضية التذيذيو .وتيدع انتهياك
حقوقها املكفولة مبوجو املواد  ١و )١(٢و ١٢و ١3و ١4و ١٦من االتفاقية .وال ميثل صاحبة
الشكوى ٍ
حمام .وقد أصدرت جورجيا ج  3٠ح يران/يونيه  ٢٠٠5اإلعالن املنصوص عليه ج
املادة  ٢٢من االتفاقية.
 ٢-١وج  4آذار/مييار  ٢٠١٦أرسييلا اللجنيية عميالة ملييادة  ١١4ميين نمامهييا الييدا ل
وعن نريق مقررها املذين لشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة نلباة إىل الدولية الطيرف بذيدم إبذياد
__________

*
**

اعتمدته اللجنة ج دورهتا الرابذة والستني ( ٢3متوز/يوليه  ١٠ -آب/أغسطس .)٢٠١٨
شييارك ج دراسيية هييذا الييبالغ أعضيياء اللجنيية التالييية أ ييا هيف :السييذدية بلمييري راتيييار توزحممييدوف سيباسييتيان
توزيه أان راكو دييغو رودريغيث  -بين ون هونغونغ زانغ يليس غاير عبد الوهاب هاين كلود ِهلِر رواسان.
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ص ي يياحبة الش ي ييكوى ريثم ي ييا تنم ي يير اللجن ي يية ج ش ي ييكواها .بي ي ييد أن اللجن ي يية ق ي ييررت ج  ١٠تشي ي يرين
األول/أكتوبر  ٢٠١٧املوا قة على نلو إلغياء التيدابري املؤقتية املقيدم مين الدولية الطيرف ج ٢٦
أيلول/سبتمرب .٢٠١٧
ةاق ئع كت مرضده ص حب ةا ا
 ١-٢ج ك ي ييانون الثاين/ين ي يياير  ٢٠٠٦س ي ييا رت ص ي يياحبة الش ي ييكوى إىل م ي ييا لي ي ي ايرة بذ ي ييب
األصييدقاء ولكنهييا قييررت يمييا بذييد أن تذيييم هنيياك .وعنييدما رأت حال ية األنفييال ج الش يوارع
أسسا ج عام  ٢٠٠٨مؤسسة الر ق الدولية ( )Gentillesse Internationaleوه منممية غيري
رحبية هبدف تقدمي الدعيف لضحااي االجتار لبشر ج ما ومحايتهيف.
 ٢-٢وج تشيرين األول/أكتيوبر  ٢٠١١اسييتذان سييفري نيجيرياي ج مييا مبنمميية صيياحبة الشييكوى
التذاون بشأن مسألة االجتار لفتييات النيجيريايت ج ميا  .وج تشيرين الثياين/نو مرب  ٢٠١١حضير
يخاص ميثليون السيفارة النيجرييية ج ميا
إىل امللجأ الذج متلكه صاحبة الشكوى ج مياكو أش مي
واملنممية الدولييية للشييرنة اجلنائييية وقيوات األميين النيجريييية والوكاليية الوننييية النيجريييية ميير االجتييار
ألشخاص ووكالة حكومية نيجريية مذنية مبكا حة االجتار لبشر ونلبوا منها إيواء حوا ٧٠
تاة نيجريية مين ضيحااي االجتيار لبشير ج ميا أرادت حكومية نيجيرياي إنقياذهن مين االسي قا
اجلنس ي ( .)١وج  ٩تشيرين الثيياين/نو مرب  ٢٠١١توجهييا صيياحبة الشييكوى إىل مرك ي للشييرنة
وقابلييا أكثيير ميين  ٨٠اميرأة زعميين أعيين تذرضيين لالعتقييال والسييجن والضييرب علييى أيييدج أ يراد
الشييرنة املالييية ال ي تذمييل لتذيياون مييو الوكاليية الوننييية ميير االجتييار ألشييخاص وأعيين سييل
أمواهلن .وذكرن أيضاة أعن اتجرات قدمن إىل ما مبحب إرادهتن وأكدن أعن لسن من ضحااي
االجتار أو االس قا اجلنس  .وأ اد بذضهن أبعيف لسن نيجريايت .وساور صاحبة الشكوى قلق
شديد إزاء مذاملة أولئك النسوة مذاملية ال إنسيانية ونلبيا اإل يراج عينهن يوراة .بييد أن ميويف
الوكاليية الوننييية ميير االجتييار ألشييخاص هييددوها لقتييل بسييبو تييد لها ج عملهيييف .وهييددوا
أيضاة عتقاهلا واقتيادها إىل نيجرياي وقتلها هناك .وج  ١٢تشرين الثاين/نو مرب  ٢٠١١أعيدت
أولئك النسوة قسراة إىل نيجرياي .وأودع مذميف من ر ب منهن التذاون السجن ج نيجيرياي وأجيربن
على د و دية مقابل اإل راج عنهن.
 3-٢وج ييوم غييري مذليوم اسييتدعيا صياحبة الشييكوى ضيور اجتميياع ج السيفارة النيجريييية
ج مييا وقيييل هلييا هنيياك إن ا كوميية تييق هلييا أن تتصييرف كيفمييا تشيياء مييو مواننيهييا النيجرييييني
أينمييا كييانوا .وبذييد ذلييك قصييدت صيياحبة الشييكوى منمميية الذفييو الدولييية ج مييا لتكشي هليييف
عيين تلييك الوق ييائو .وأرسييلا أيض ياة رسييائل إىل جه ييات ميين بينه ييا الوكاليية الونني يية ميير االجت ييار
ألش ييخاص ومنمم يية األم يييف املتح ييدة للطفول يية والس ييفارة النيجريي يية ج م ييا واملنمم يية الدولي يية
للهجرة .وج  ١٩كانون األول/ديسمرب  ٢٠١١اتصل أ ر مياد من قوات األمن النيجريية ومندوبون
م يين الوكال يية الونني يية م يير االجت ييار ألش ييخاص ج نيج ييرياي بص يياحبة الش ييكوى واهتموه ييا مل ييس
ألم يين الق ييوم  .وه ييددوا عتقاهل ييا واض ييطهادها وقتله ييا .وح ييذروها م يين مغب يية ت وي ييد أج منمم يية
__________

()١

2

قدما صاحبة الشكوى نسخة مطبوعة من نشرة صحفية ي عيف أعا ميأ وذة مين املوقيو الشيبك للوكالية الوننيية
ميير االجتييار ألشييخاص ومؤر يية  ١٧تشيرين الثيياين/نو مرب  ٢٠١١وحتمييل عنيوان "إجييالء  ١٠4نيجييريايت
من ضحااي االس قا اجلنس من ما ".
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مبذلومات عن الذمليات ال تنفذها حكومة نيجرياي ج ما  .وبذد ذلك اشتدت املخانر على
حياهتييا تذرضييا للمطيياردة ج مييا وتلقييا هتديييدات ميين الشييرنة املالييية أيض ياة .وغييادرت مييا
ج  ١٧آذار/مار .٢٠١٢
 4-٢وج  ١٨آذار/مييار  ٢٠١٢د لييا صيياحبة الشييكوى إىل اإلمييارات الذربييية املتحييدة
بتأشييرية صييا ة ملييدة أسييبوعني .وج  ١٩آذار/مييار  ٢٠١٢أجييرت هلييا جامذيية ابلييي الطبييية
بذجمان مقابلة لاللتحا جلامذة ومنحتهيا ششيرية الطاليو صيا ة مليدة سينة واحيدة .وتقييدت
ج إحييدى الييدورات و شييرت الييربانم الدراس ي ( .)٢وأشييري عليهييا أبن تبلييغ عيين تلقيهييا هتديييدات
لقتل ج ما ( .)3ولذلك أبلغا الشرنة عن تلك األحداث.
يربت ص يياحبة الش ييكوى( )4أبن ييه ج ييرى االتص ييال لس ييفارة النيجريي يية وأن
 5-٢وبذ ييد ذل ييك أُ ي ْ
السفارة تطلو منها الذودة إىل نيجرياي عتبارها شخصاة مطلو ة .أ ادت أبعا لن تذود ألن حياهتا
ج طيير .ول ييذلك اقتي ييدت إىل سييجن الش ييارقة حي ييث قضييا ليلته ييا ييو أرضييية رنب يية ج زن ان يية
مكتمية .وج  ٢٩نيسييان/أبريل  ٢٠١٢نقلييا إىل سييجن الذييوير للهجييرة ج ده وهنيياك ضييذا
لتذييذيو شييديد( .)5وج  ٧ح يران/يونيييه و ١٨آب/أغسييطس  ٢٠١٢تذرضييا للضييرب بوحشييية
ميين مويي ج السييجن .وأصيييبا لييروو ج اليرأ واجلسييد ورضييوا بدنييية شييديدة ييا سييبو هلييا
ن يفاة حاداة مل يتوق نيلة شيهور .ومل يقيدم هليا أج نيوع مين الذيالج الطي  .وقيد حضير إىل السيجن
يخص ميثييل السييفارة النيجريييية ا ييه أدامييا ونالييو بطردهييا .وأ يياد أبعييا مطلوبيية ميين
عييدة ميرات شي مي
السلطات النيجريية و قاة للوكالة الوننية مر االجتيار ألشيخاص .وج  5متوز/يولييه  ٢٠١٢عياد
أدامييا إىل السييجن هييددها واعييال عليهييا ضيير ة إىل أن أوقفييه مويفييو دائييرة اهلجييرة .طلييو إليييهيف أن
يفذلوا كل ما ج وسذهيف للضغط من أجل إرسال صاحبة الشكوى إىل نيجرياي ألن الوكالة الوننية
مر االجتار ألشخاص والسلطات النيجريية ينتمرون عودهتا.
 ٦-٢وج  ٨متوز/يولي ييه  ٢٠١٢نقل ييا ص يياحبة الش ييكوى إىل أب ييو يي ي هب ييدف إعادهت ييا إىل
نيجرياي .شرحا حالتها ألحد مويف دائرة اهلجرة وأ ربته ملخيانر الي هتيدد حياهتيا .وقاليا
إعا تريد التوجه إىل منطقة البحر الكاري  .اتصل موي دائرة اهلجرة ج أبو ي بيدائرة اهلجيرة
ج ده نالب ياة السييماو هلييا لييذهاب إىل منطقيية البحيير الكيياري  .أعيييدت إىل ده ج  ١١متييوز/
يوليه  .٢٠١٢بيد أن دائرة اهلجرة ر ضا السماو هليا لتوجيه إىل منطقية البحير الكياري أو إىل
أج بلد آ ر .وهددهتا دائرة اهلجرة والسفارة النيجريية إبرساهلا إىل نيجرياي .وج سيجن اهلجيرة ج
ده يرا عليهيا د يو حيوا  3 ٠٠٠دوالر .وتي عيف صياحبة الشيكوى أعيا أبلغيا عين تذرضييها
لالحتجاز غري القانوين والتذذيو صدر األمر بفتح حتقيق ج ذلك.
 ٧-٢وتؤكيد صياحبة الشييكوى أن دوائير اهلجييرة ج ده نقلتهيا قسيراة و ييارج سييا اإلجيراءات
القضيائية ج  ٢3أيلول/سييبتمرب  ٢٠١٢إىل مجهوريية إييران اإلسيالمية كجاسوسيية عليى أمييل أن
تتذييرا للتذييذيو والقتييل .وهنيياك ح ياول شييخص غريييو د ييول الغر يية ال ي كانييا ترقييد يهييا
__________

()٢
()3
()4
()5
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من موي ج مراك
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رى.
إيواء ضحااي االجتار لبشر ومؤسسة ده لرعاية النساء واألنفال.
رى.
رى.
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ليلة  ١٨كيانون الثاين/ينياير  ٢٠١3حيوا السياعة الثانيية جيراة .وج وقيا الحيق د يل عليهيا
شييخص غريييو يرتييدج قناع ياة بينمييا كانييا مسييتغرقة ج النييوم ج يييوم  ١5شييباف /رباير ٢٠١3
وج ييذهبا بش ييدة .ص يير ا و يير الش ييخص ه ييار ة .اتص ييلا لش ييرنة وكش ييفا التحقيق ييات أن
الشخص الذج هامجها كان قد قيدم مين ده بر قية رجيل آ ير قبيل بضيذة أايم .وزعميا صياحبة
الشكوى أن املذتدج أبلغها أبن حياته ستكون ج طر إذا وجها إليه االهتام .وأبلغا صاحبة
الشكوى الشرنة بذدم رغبتها ج توجيه االهتام له ووقذا على الوثيقة ال قدمتها هلا الشرنة.
 ٨-٢وبينم ييا كان ييا ص يياحبة الش ييكوى ج مجهوري يية إي ي يران اإلس ييالمية اس ييتجوبتها الس ييلطات
اإليرانية .ومل يسمح هلا مبغادرة البلد ألكثر من ستة أشيهر .وعنيدما اسيتدعتها السيلطات اإليرانيية
لالسييتجواب سييردت وقييائو مييا حييدث .ونلبييا أن يُسييمح هلييا لييذهاب إىل جورجيييا حيييث
ميكنها ا صول على ششرية عند الوصول ومن هناك يكون إبمكاعيا أن تتوجيه إىل مكيان آمين.
وج  ٢٢نيسان/أبريل  ُ ٢٠١3ح لصاحبة الشكوى مبغادرة مجهورية إيران اإلسالمية والذهاب
إىل جورجيا.
 ٩-٢وج  ٢3نيسييان/أبريل  ٢٠١3وصييلا صيياحبة الشييكوى إىل جورجيييا ونلبييا اللجييوء
ج اليوم نفسه .وج  ١أاير/ميايو  ٢٠١3أُرسيلا إىل مركي ميارتكوه السيتقبال الالجئيني وهيو
مشي ييروع يتمذ ي ي إلسي ييكان ني ييال اللجي ييوء تي ييديرً وزارة شي ييؤون املشي ييردين دا لي ي ياة مي يين األراض ي ي
احملتلة واإليواء والالجئني ج جورجيا (يشار إليها يها بي "الوزارة") .وتذترب صاحبة الشكوى هذا
املركي ي مبثاب يية مك ييان سي ي ء اإلدارة وبيئ يية عدائي يية يتذ ييرا ي ييه ملتمس ييو اللج ييوء ع ييادة للتذ ييذيو
والتنكيل على أيدج املويفني.
 ١٠-٢وج  3أاير/مايو  ٢٠١3ي عيف أن صاحبة الشكوى تذرضا العتداء من سيدة مصابة
إبعاقيية عقلييية ومويي أميين بصييفته الر ييية وأصيييبا ميين جيراء هييذا االعتييداء .وجييرى االتصييال
لشييرنة واقتيييدت صيياحبة الشييكوى إىل مرك ي الشييرنة حيييث كانييا ج "حاليية صييحية نارئيية
طرية" بسبو اجلروو ال أصيبا هبا .وعندما حضير املسيذفون ر يب مويفيو اليوزارة حبسيو
امل ي ي اعيف الس ييماو هل يييف بنق ييل ص يياحبة الش ييكوى إىل املستش ييفى لتلق ي ي عالج ييات أ ييرى وتقي ييييف
حالتهييا( .)٦وتسييببا الرضييوا البدنييية ال ي أصيييبا هبييا ج الصييدر والييبطن ج استحاضييتها وج
ن ي ي قييوج اسييتمر شييهوراة دون أن حتصييل علييى الذييالج .وبذييد ذلييك نقلييا ج يييوم  ٢١أاير/
مايو  ٢٠١3إىل املستشفى املتنقل ج بلدة مارتكوه حيث وصفا هلا مضيادات حيويية وأُشيري
عليه ييا أبن تذ ييود ج الي ييوم الت ييا إلجي يراء ا تب ييارات ال ييدم .بي ييد أن م ييويف ال ييوزارة ر ضي يوا و قي ياة
للم اعيف إعادهتا إىل الذيادة لتلق الذالج حبجة ا تقار اليوزارة للميوارد الالزمية لشيراء األدويية .بيل
إن مويفياة ج الييوزارة يييدعى ايغييو اعتييدى علييى صيياحبة الشييكوى عنييدما نلبييا ا صييول علييى
نسخة من الوصفة الطبية لشراء دوائها .وتفيد صياحبة الشيكوى أيضياة أبن ميويف اليوزارة ر ضيوا
شراء مذميف األدوية ال وصفا لذالج جروحها والذدوى ال أصيبا هبا ج املرك  .ومل يقدم هليا
الطذام أيضاة .وج  ٢3أاير/مايو  ٢٠١3اعتدى ايغو ومويفون آ رون ج الوزارة جسداية عليى
صيياحبة الشييكوى وعلييى ني الء آ ييرين وهييددوهيف لطييرد والسييجن واإلبذيياد .وبييدا و ميين ابييوف
علييى سييالمة ميين تذرضيوا لالعتييداء اتصييل أحييد نييال اللجييوء اييط االتصييال املباشيير ج حيياالت
الطيوار التيابو لوحيدة ا ماييية ج مفوضيية األمييف املتحيدة السييامية لشيؤون الالجئيني ل بيالغ عيين

__________

()٦
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االعت ييداءات .ووع ييد مويف ييو املفوض ييية ض ييور ولك يينهيف مل تض ييروا إال ج الي ييوم الت ييا ج زايرة
كانا مقررة مسبقاة مين دون أن يتخيذوا التيدابري املناسيبة ميايتهيف .ومل يُتخيذ أج إجيراء ملذاجلية
مميياملهيف .وج  ٢4أاير/مييايو  ٢٠١3عقييد مويفييو الييوزارة اجتماع ياة مييو مجيييو نييال اللجييوء ج
مركي مييارتكوه السييتقبال الالجئييني وهييددوا صيياحبة الشييكوى وأشخاص ياة آ يرين ميين ملتمس ي
اللج ييوء لس ييجن والط ييرد إذا أبلغ يوا ع يين تذرض ييهيف ألج انته يياك .وأُ ييربت ص يياحبة الش ييكوى أبن
سري ب.
نلو اللجوء الذج قدمته ُ

 ١١-٢وج  ٧ح يران/يونيييه  ٢٠١3أبل ييغ م ييدير مرك ي م ييارتكوه الس ييتقبال الالجئ ييني ص يياحبة
الشي ييكوى أبعي ييا سي ييتُنقل ج يي ييوم  ١٠ح يران/يونيي ييه  ٢٠١3إىل غر ي يية صي ييغرية مكتمي يية .ونمي ييراة
للمروف املذيشية ال ال تطا ج املرك وتنبيهات ميويف اليوزارة لصياحبة الشيكوى إىل أعييف لين
يو روا هلا ا ماية ج حال تذرضا العتداءات أ رى أبلغا مدير املرك أعا بصدد البحث عين
شقة لك تغادر املكان حفاياة على سالمتها .وج  ٨ح يران/يونييه  ٢٠١3كانيا منهمكية ج
مجو أغراضها لك تغادر حني جياء مويي مين اليوزارة ييدعى ل .وشيرع يضيايقها لقيول إعيا
لن حتصل عليى اللجيوء ج جورجييا .وحياول أن ينتي ع منهيا امليال واعيال عليهيا لضيرب .وعنيدما
ييو بقييية الني الء صيرا ها جييا وا لنجييدهتا .وأصيييبا صيياحبة الشييكوى ميين جيراء ذلييك لييروو ج
الرأ والوجه واليدين وسر بذيب أغراضيها الشخصيية وتذيرا بذضيها ال ير للتلي  .وأبلغيا
املفوضية والوزارة ادث .وج وقا الحق زارت مرك حقو اإلنسان ج تبليس ج يوم ١٨
متوز/يوليييه  ٢٠١3وهنيياك رأى مويفييو املركي اجلييروو ال ي سييببها هلييا املويي ل .وأشيياروا عليهييا
إببييالغ الشييرنة ييادث .وكانييا صيياحبة الشييكوى ائفيية ميين عواقييو ذلييك ولكنهييا وا قييا
علييى التوجييه إىل مكتييو احملييام الذييام ج جورجيييا الييذج روت لييه قصييتها .وأ ييادت أيض ياة أبعييا
أرسييلا إ ييادة مكتوبيية إىل الييوزارة واملفوضييية علييى أمييل أن تتوصييال إىل حييل هييذً املسييألة بطريقيية
بناءة .ونلو مكتو احملام الذام يتح حتقييق جنيائ عين نرييق وزارة الشيؤون الدا ليية ومكتيو
رئيس هيئة االدعاء.
 ١٢-٢وج متوز/يوليييه  ٢٠١3أ ييادت وزارة الشييؤون الدا لييية أبن الوقييائو املييذكورة ج الرسييالة
املوجهيية ميين مكتييو احملييام الذييام قييد نميير يهييا وتبييني أنييه ال توجييد أسييباب تسييتدع الشييروع ج
إج يراء حتقيييق جنييائ  .ولييذلك أُغلييق مل ي القضييية .ودعييا مكتييو احملييام الذييام أيض ياة مكتييو
رئي يييس هيئي يية االدعي يياء ج وزارة الذي ييدل إىل التي ييد له واسي ييتجاب املكتي ييو هلي ييذً الي ييدعوة ج ٢٧
آب/أغسطس  ٢٠١3أوضح أنيه ال توجيد أسيباب تسيتدع الشيروع ج إجيراء حتقييق جنيائ .
وج  ٩أيلول/س ييبتمرب  ٢٠١3أُبلغ ييا ص يياحبة الش ييكوى أبن مكت ييو احمل ييام الذ ييام غ ييري ييول
ختاذ أية تدابري قانونية أ رى وأن مل قضيتها قد أغلق.
 ١3-٢وج متوز/يوليه  ٢٠١3أيضاة قصدت صاحبة الشكوى املرك اجليورج لتقيدمي يدمات
إعيادة التأهيييل النفسي والطي لضييحااي التذيذيو نلبياة للمسيياعدة الطبيية واالجتماعييية .وج ذلييك
الوقييا مل يكيين املرك ي ميلييك امل يوارد املالييية الكا ييية لتلبييية احتياجاهتييا الطبييية .عييادت ج أاير/
مايو  ٢٠١5بذد أن كش تشخيص حالتها ج مرك الشفاء الط أعا مصابة بورم عضل ج
الرحيف (انمر أدانً) .وج تلك املرة استطاع املرك شراء األدوية ال وصفا هلا ملدة شهر واحد.
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 ١4-٢وج متوز/يوليي ييه وآب/أغسي ييطس  ٢٠١3نقي ييل مرك ي ي إعي ييادة التأهيي ييل النفس ي ي لضي ييحااي
التذذيو والذن وأثر الضيغط ا ياد صياحبة الشيكوى إىل عييادة لتشيخيص حالتهيا( )٧وتبيني أعيا
مصييابة أبورام دموييية رضييية ج الييبطن والكبييد وأميراا أ ييرى .وج آب/أغسييطس  ٢٠١3أرسييل
مدير املرك نلبياة عياجالة إىل اليوزارة بيدعوى أن صياحبة الشيكوى تذياين مين مشياكل نبيية حيادة
تستدع إجراء عملية جراحية هلا ج ا ال وحتتاج كيذلك إىل ميأوى وميا تنفيق منيه عليى نفسيها.
وج  ٢٧آب/أغسييطس  ٢٠١3ردت الييوزارة عارضية منحهيا مييا يذييادل  4٠دوالراة لشيراء الييدواء
ال ييالزم لذ ييالج "الذ ييدوى الي ي زعم ييا أع ييا انتقل ييا إليه ييا ج مرح يياا املركي ي " .غ ييري أن ص يياحبة
الشكوى تقيول إعيا ر ضيا هيذا الذيرا ألن قيمية اتورهتيا الطبيية كانيا تتجياوز أصيالة ٢ ٠٠٠
دوالر وكانا حالتها تستدع إجراء عملية جراحية ستكلفها  ١ ٠٠٠دوالر إضا ية.
 ١5-٢وج  ٨آب/أغس ييطس  ٢٠١3حض يير ض ييابط ش ييرنة ي ييدعى ف .ت .بر ق يية م مج يية
شيفوية إىل شييقة صياحبة الشييكوى أل يذ أقواهلييا .وتيدع صيياحبة الشيكوى أن ف .ت .حتسييس
وزع يييف أن ف .ت .حض يير إىل ش ييقتها لوحي ييدً ج
ص ييدرها مبتس ييماة ح ييني ك ييان يه يييف ب ييروجُ .
يييوم  ١4و ٢٨آب/أغسييطس  ٢٠١3وعييذهبا واغتصييبها حتييا هتديييد السييالو .وتييرى صيياحبة
الشكوى أن هذً األعمال االنتقاميية مورسيا عليهيا هبيدف مذاقبتهيا وترهيبهيا وإذالهليا والتسيبو
هلا ج كرب نفس وجسدج شديد بسبو تملمها مين أعميال التذيذيو والتنكييل الي تذرضيا
هلا على أيدج مسؤولني حكوميني.
 ١٦-٢وأبلغييا صيياحبة الشييكوى مكتييو احملييام الذييام ومكتييو رئيييس هيئيية االدعيياء ووزارة
الدا لييية هبييذً ا يوادث .بيييد أعييا مل حتقييق أج نتيجيية إهابييية وي ي عيف أنييه مل يفييتح أج حتقيييق(.)٨
بل إعا تذرضا ل هانة أثناء استجواهبا بشأن حادثة االغتصاب ج النيابة الذامة احمللية ج مدينة
روستاج .وبسبو اإلبالغ عن تذرضها لالغتصاب انتقيف منها حمققيون ج النيابية الذامية قتحيام
ش ييقتها عن ييدما كان ييا ج اب ييارج والذب ييث حباس ييوهبا وإتال ييه ومطاردهت ييا وترهيبه ييا ومض ييايقتها.
وهددت الشرنة جرياعا أيضاة .وأبلغا وحدة ا ماية ج املفوضية ادث ولكنها مل ترد.
 ١٧-٢وج  ٢4كانون الثاين/يناير  ٢٠١4ر ضا الوزارة الطلو املقدم من صياحبة الشيكوى
للحصول على اللجوء أو على تصريح اإلقامة الدائمة ألسباب إنسيانية نميراة النذيدام األدلية عليى
وجود اضطهاد ج بلدها .ومل تنمر الوزارة ج ادعاءاهتا بشأن تذرضها للتهديد من مويف الوكالية
الونني يية م يير االجت ييار ألش ييخاص .وأش ييارت ال ييوزارة أيضي ياة إىل أن ص يياحبة الش ييكوى ر ض ييا
الكش ي ع يين الرس ييائل اإللك وني يية ال ي تبادلته ييا مييو س ييفري نيج ييرياي .ب ييل إن ال ييوزارة ج م ييا أبن
املشيياكل ال ي واجهتهييا ج مييا انمجيية عيين عييدم التوصييل إىل اتفييا مييا بييني صيياحبة الشييكوى
واملسييؤولني احملليييني بشييأن تذويضييها عيين التكييالي ال ي تكبييدهتا إلي يواء ضييحااي االجتييار لبشيير
امل عومات القادمات من نيجرياي.

__________
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اسوب والتصوير ألشذة و الصوتية والتصوير لرنني املغنطيس .
الشذاع الطبق
التصوير ّ
ج  ١٩تشيرين الثيياين/نو مرب  ٢٠١3تلقييى احملييام الذييام رسييالة ميين إدارة التفتيييم الذاميية التابذيية لييوزارة الشييؤون
الدا لية جاء يها أن السيد ف .ت" :.غري مسيجل بصيفة مويي ج وزارة الشيؤون الدا ليية .وليذلك يتذيذر
اختياذ إجيراءات شديبييية ج حقيه" .بيييد أن صياحبة الشييكوى تي عيف أعييا زودت احمليام الذييام بيرقيف هييات ف .ت.
واتصييل بييه مويفييو مكتييو احملييام الذييام يياع ف أبنييه ضييابط شييرنة يذمييل ج وزارة الشييؤون الدا لييية وأن يية
حتقيقييات جارييية .وج  ١4كييانون الثاين/ينيياير  ٢٠١4أو  ٢١آب/أغسييطس  ٢٠١4أبلغهييا احملييام الذييام أبن
مل قضيتها قد أُغلق.
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 ١٨-٢وج  ١آذار/مار  ٢٠١4أرسلا املفوضية صاحبة الشيكوى إىل عييادة نبيية حييث
وص هلا الطبيو مسكنات لألمل .وأرسلا الوصفة الطبية إىل الوزارة الي وجهيا هليا اإلهياانت
وهددهتا ور ضا منحها الدواء إىل أن تد لا املفوضية مرة أ رى ج  ١4آذار/مار .٢٠١4
وعنييدما تناولييا األق يراص ش ييذرت أعييا ليسييا عل ييى مييا ي يرام ولك يين الييوزارة ر ضييا نقله ييا إىل
املستش ييفى ب ييدعوى ع ييدم ت ييو ر امل يوارد .وكش ي تش ييخيص حال يية ص يياحبة الش ييكوى بذ ييد إج يراء
ا تب ييار ن ي ج املفوض ييية ج تبليس ي بت يياريخ متوز/يولي ييه  ٢٠١4أع ييا مص ييابة بس ييرنان ج عن ييق
الرحيف وأنيه آ يذ ج االنتشيار ج أجي اء أ يرى مين جسيدها .وتشيري إىل أن مذمييف نيال اللجيوء
ج مرك مارتكوه الستقبال الالجئني قد أصيبوا لسرنان وأمراا قاتلة أ رى.
 ١٩-٢وج  5آذار/مييار  ٢٠١4تملمييا صيياحبة الشييكوى إىل اإلدارة املذنييية حبيياالت سييوء
السييلوك ج جهيياز الشييرنة التابذيية لييوزارة الشييؤون الدا لييية هبييدف اإلبييالغ عيين ضييابط الشييرنة
امل ييدعو ف .ت .ال ييذج اغتص ييبها وه ييدد حياهت ييا ج  ١4آذار/م ييار  ٢٠١4واملطالب يية بف ييتح
حتقيييق وأحيلييا شييكواها إىل النيابيية الذاميية احمللييية ج مدينيية روسييتاج لغييرا ييتح حتقيييق جنييائ .
وج  ٢١آذار/مار  ٢٠١4استدعى املدع الذام صياحبة الشيكوى ألغيراا التحقييق .ويي عيف
أن املدع الذام كيان يالل تليك املقابلية شيديد الذدوانيية مذهيا وأنيه أهاعيا .ويشيار عليى وجيه
ابصوص إىل أن صاحبة الشكوى عرضا وصي عالميات ارقية عليى جسيد ف .ت .ولكين
امل ييدع الذ ييام ر ييب ذل ييك .وج  5نيس ييان/أبريل  ٢٠١4ج يياء امل ييدع الذ ييام إىل ش ييقة ص يياحبة
الش ييكوى لتفتيش ييها وج  ٨متوز/يولي ييه  ٢٠١4اس ييتدعيا ص يياحبة الش ييكوى اني يية إىل النياب يية
الذامة ولكنها مل تتلق بذد ذلك أج مذلومات عن التحقيق.
 ٢٠-٢وج نيسان/أبريل  ٢٠١4أبلغا صاحبة الشكوى شذبة محايية حقيو اإلنسيان التابذية
ملكتييو رئيييس هيئيية االدعيياء أبن النيابيية الذاميية احمللييية ج روسييتاج تذرقييل سييري الذداليية .بيييد أعييا
مل تبلغ إبجراءات متابذة الشكوى ال قدمتها.
 ٢١-٢وج  ٨أاير/مييايو  ٢٠١4ر ضييا حمكميية مدينيية تبليس ي الطذيين الييذج قدمتييه صيياحبة
الشيكوى ج قيرار اليوزارة القاضي بير ب نلبهيا للجييوء عليى أسيا أعيا مل تثبيا تذرضيها امل عييوم
لالضييطهاد ج بلييدها األصييل  .وحم ي هييذا ا كيييف بتأييييد احملكميية االسييتئناف ج تبيليس ي ٢4
تشرين الثاين/نو مرب  ٢٠١4أيدته احملكمة الذليا ج  ٢٢تشرين األول/أكتوبر .٢٠١5
 ٢٢-٢وج  ٧متوز/يولي ي ييه  ٢٠١4تملم ي ييا ص ي يياحبة الش ي ييكوى إىل رئ ي يييس هيئ ي يية االدع ي يياء ج
جورجي ييا وامل ييدع الذ ييام احملل ي ج روس ييتاج بش ييأن نريق يية مذاجل يية النياب يية الذام يية احمللي يية ج مدين يية
روسييتاج لقضيييتها ونلبييا ا صييول علييى سييجالت التحقيييق يهييا .وج  ٢٧متوز/يوليييه ٢٠١4
أبلغها املدع الذام الذج يذاجل قضيتها (الفقيرة  )١٩-٢أبنيه لييس مين حقهيا ا صيول عليى أج
مذلومات تتذلق لتحقيق أو على تقرير الشرنة.
 ٢3-٢وج  ٧متوز/يولي ييه  ٢٠١4أيض ييا انب ييا ص يياحبة الش ييكوى وزي يير الش ييؤون الدا لي يية
ل بييالغ عيين االنته يياك الييذج ارتكب ييه ضييابط الشييرنة امل ييدعو ف .ت .ولكنهييا أُبلغ ييا ج ٢١
متوز/يوليه  ٢٠١4أبن شكواها قد أحيلا إىل النيابة الذامة اإلقليمية.
 ٢4-٢وج  ١تشيرين األول/أكتييوبر  ٢٠١5قصييدت صيياحبة الشييكوى مركي الشييرنة الرئيسي
ج تبليسي لر ييو شييكوى ضييد مييويفني ج مركي حقييو اإلنسييان .غييري أن ضييباف الشييرنة حر يوا
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أقواهل ييا وه ييددوها ييالل االس ييتجواب حبس ييو امل ي اعيف .وج  ١٨تش يرين األول/أكت ييوبر ٢٠١5
أبلغا إدارة الشكاوى الدا لية لتهديدات ال وجها هلا ولكن اإلدارة مل تتخذ أج إجراء.
ةا ا
 ١-3تييدع صيياحبة الشييكوى أن جورجيييا سييتقدم إبعادهتييا قس يراة إىل نيجييرياي علييى انتهيياك
املادة  3من االتفاقية لكوعا ختشيى أن تتذيرا للتذيذيو أو غيريً مين ضيروب املذاملية أو الذقوبية
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على أييدج السيلطات النيجرييية .وختشيى أيضياة أن تكيون حياهتيا
ج طر إذا عادت وأن تتذرا لالعتقال التذسف .
 ٢-3وختشى صاحبة الشكوى أيضاة أن تقدم السلطات النيجريية عليى تنفييذ هتدييداهتا الذدييدة
هلييا ج مييا واإلمييارات الذربي يية املتحييدة سييتهداف حياهتييا وس ييالمتها بسييبو تييد لها د اع ياة ع يين
حقو النساء اللوايت اعتقلن ج ما وأعدن قسراة إىل نيجرياي .وتطليو إىل الدولية الطيرف أيضياة أن
تيو ر هلييا ا ماييية ميين التذيرا العتييداءات أ ييرى وأن تقييدم هلييا الذيالج الطي الذاجييل الييالزم التهييا
كمريضة لسرنان .وتدع أعا تذرضا للتذذيو والتنكيل ج مرك استقبال الالجئني.
 3-3وتؤكييد صيياحبة الشييكوى أن الييوزارة تذمييدت تقييويب نلييو اللجييوء الييذج قدمتييه كتييدبري
انتق ييام وذل ييك ع يين نري ييق تق ييدمي مذلومي ييات م ي ي ورة وال عالق يية هل ييا ملوض ييوع واس ييتخدام هي ييذً
املذلومات ج البا ج نلبها وجتاهيل الميروف الواقذيية واألدلية األساسيية الي تثبيا أن حكومية
نيجييرياي كانييا وال ت ي ال مصييدر طيير علييى حياهتييا .وردت احملكميية الذليييا الطذيين الييذج قدمتييه
استناداة إىل تذديل أد ل على قانون اإلجراءات اإلدارية ج جورجيا .وكان هذا التذديل قد د ل
حي ي النفيياذ قبييل ذلييك بثالثيية أشييهر وتييد و صيياحبة الش يكوى أبن الغييرا ميين هييذا التغيييري هييو
إ ييا الضييرر هبييا .وتفيييد صيياحبة الشييكوى أبن حمكميية االسييتئناف ج تبليسي قييد رقييا أيض ياة
املهليية ال منييية للبييا ج نلبهييا إذ اسييتغر منهييا ذلييك سييتة أشييهر بييدالة ميين سيية أايم لكتابيية
ا كيف .وهو ما يُ عيف أنه حال دون إمكانية تقدمي نذن إىل احملكمة الذلييا وصيدور قرارهيا قبيل أن
يتغييري القييانون .وتذمييدت احمليياكيف أيض ياة جتاهييل مييا قدمتييه ميين وقييائو مؤيييدة لييدعيف نلبهييا اللجييوء
ومل ش ذ ج ا سبان ا الة الذامة السائدة ج بلدها األصل .
 4-3واستشهدت صاحبة الشكوى ملادتني  ١٢و ١3من االتفاقية طذنا ج عدم إجراء
حتقييق ر ي ج ادعاءاهتيا املتذلقيية لتذيرا ألعميال تذيذيو علييى ييد مويي ييدعى ل .ج مركي
مارتكوه الستقبال الالجئني .وبدالة من أن حتميها إدارة الشرنة مين التذيرا العتيداءات أ يرى
انتقاماة منها على تملمهيا إىل مكتيو احمليام الذيام أرسيلا هليا ضيابط الشيرنة امليدعو ف .ت.
الذج اعتدى عليها بوحشية واغتصبها ج  ١4و ٢٨آب/أغسطس .٢٠١3
 5-3وتتهيف صاحبة الشكوى الدولية الطيرف أبعيا كانيا سيبباة ج إصيابتها لسيرنان ومنذتهيا
من ا صول على حاجتها مين الذيالج الطي املنقيذ للحيياة .وتيتهيف الدولية الطيرف أيضياة مبيا يلي :
منو مجيو املراسالت عنهاه وعدم تو ري الطذيام والتد ئية هلياه وعيدم السيماو هليا إبجيراء مذيامالت
مصير ية()٩ه ومنذهيا مين الوصيول إىل شيبكة اإلن نياه وتذميد ش يري وصيول اإلعانية الشيهرية الي
تتقاض يياها ج إن ييار مش ييروع املفوض يييةه واالس ييتيالء عل ييى األمي يوال املقدم يية م يين املفوض ييية لش ي يراء

__________

()٩
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املالب ييسه وإ ض يياع ش ييقتها لذملي يية تفت يييم الف يية للق ييانونه وتس ييميمهاه والت ييد ل ج حقه ييا ج
التجمو مو أشخاص آ رينه واع اا بريدها اإللك وين وحمو الرسائل الواردة يه .وتدع أيضياة
أعييا تتذييرا للمطيياردة كلمييا غييادرت شييقتها .وتفيييد أبن احملييام الذييام ج جورجيييا شييخص اسييد
ويتس على من مارسوا التذذيو والتميي ج حقها.
 ٦-3وتؤكي ييد صي يياحبة الشي ييكوى أيض ي ياة أبن مي ييويف املفوضي ييية ج تبليس ي ي يذلمي ييون متام ي ياة أن
ملتمس ي اللجييوء تسيياء مذيياملتهيف ج مرك ي مييارتكوه السييتقبال الالجئييني وأعيييف متوانئييون علييى
التس ي علييى م يرتك االعتييداءات الوحشييية .وتؤكييد أن املفوضييية ج جورجيييا ه ي منمميية اسييدة
جييداة وه ي أ لييا بواليته يا املتمثليية ج تييو ري ا ماييية وعييدم إ ييا الضييرر وتضييطلو بنشيياناهتا
اإلجرامييية غييري القانونييية بذليييف مكتييو املفييتم الذييام للمفوضييية ج جنيي الييذج ال يبييا وجتاهييل
شكواها وشكاوى نال جلوء آ رين.
مالحظ ت ةهغة ةطرف اكو مةباة ،ةا ا غا سه اضام،
 ١-4قي ّدما الدوليية الطييرف ج  5أيلول/سييبتمرب  ٢٠١٦مالحماهتييا بشييأن مقبولييية الشييكوى
وأسسها املوضوعية.

ج الوقائو
 ٢-4تؤكد الدولة الطرف أن ابالف األول بني صاحبة الشكوى وسيلطات إنفياذ القيانون ج
ميا نشيو عنييدما نُليو منهيا إيصييال الطذيام إىل مركي الشيرنة اليذج أودع يييه ضيحااي االجتييار.
ود ذا صياحبة الشيكوى أبن الضيحااي يفي ا إييواءهن ج املبيب التيابو ملنممتهيا ولييس ج مركي
الشرنة .وأبلغا السفارة النيجريية أيضاة بذلك ولكنها استمرت ج توصييل الطذيام للضيحااي مين
ماهلييا ابيياص ملييدة سيية أايم .ووعييدهتا الشييرنة املالييية أبن تسييدد هلييا مييا د ذتييه .وبذييد مييرور عييدة
أايم علم ييا ع يين نري ييق مق ييال نش يرته هيئ يية اإلذاع يية الربيطاني يية أن الض ييحااي ق ييد أع ييدن ج يواة إىل
نيجيرياي .وينيا الشييرنة املاليية أن السيفارة النيجريييية قيد سيددت لصيياحبة الشيكوى لفذيل املييال
املد وع ونلبا منها إعادة ما د ذته هلا.
 3-4و يما يتذلق إلجراءات ج جورجيا تؤكيد الدولية الطيرف أن صياحبة الشيكوى أجرييا
هل ييا مقابلي يية ج  ١٨تش ي يرين األول/أكت ييوبر  ٢٠١3وأ ي ييرى ج  ٢١كي ييانون الثاين/يني يياير ٢٠١4
ومل حتصييل علييى إثيير ذلييك علييى صييفة الالجي وال علييى تصيريح اإلقاميية الدائميية ألسييباب إنسييانية
ألن الييوزارة رأت أن و هييا ميين التذييرا لالضييطهاد ج نيجييرياي ال يسييتند إىل أسييس موضييوعية.
ومل ش ييذ دعيياءات صيياحبة الشييكوى تلقيهييا هتديييدات لقتييل ميين مسييؤولني ج الوكاليية الوننييية
مر االجتار ألشخاص ألن هذً الوكالة ه من نفذ عملية اصة لتذاون ميو ضيباف إنفياذ
القييانون ج مييا ميين أجييل اإل يراج عيين النسيياء النيجييريايت الليوايت وقذيين ضييحااي االجتييار لبشيير.
والواقييو أن الوكاليية الوننييية عقييدت اتفاق ياة مبوجييو القييانون ابيياص مييو صيياحبة الشييكوى .ويشييار
بوجييه يياص إىل أن منمميية صيياحبة الشييكوى كانييا مسييؤولة عيين تييو ري الغييذاء ألولئييك النسيياء
ض ييحااي االجت ييار لبش يير .وو ق ياة لألدل يية ال ي ق ييدمتها ص يياحبة الش ييكوى إىل ال ييوزارة ي ن الوكال يية
يرج االتفيا يكيون
الوننية سددت هلا املبلغ الذج د ذته .إنه ج حالية وقيوع سيوء هييف بيني ن ْ
مييا حييدث ن اع ياة اص ياة وليييس اضييطهاداة .وعييالوة علييى ذلييك مل يكيين هنيياك أج دليييل علييى أن
صيياحبة الشييكوى قييد اضييطهدت أو لييديها ييوف لييه مييا يييربرً ميين التذييرا لالضييطهاد بسييبو
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عرقها أو دينها أو جنسيتها أو انتمائها إىل ئة اجتماعية مذينة أو آرائها السياسية وال تستطيو
بسبو ذلك ابوف أن تذود إىل بلدها األصل أو أن تستمل حبماية ذلك البلد .وجاء ج قرار
ال يير ب أيض ياة أن ص يياحبة الش ييكوى كان ييا ج إح ييدى املق ييابالت عدواني يية وق ييدما ردوداة غ ييري
متماسكة ألن ادعاءاهتا بشأن اضطهاد الوكالة الوننية هلا كانا نلة.
 4-4و يمييا يتذلييق لطذيين ج ق يرار الييوزارة الييذج قدمتييه صيياحبة الشييكوى إىل القضيياء تشييري
الدول يية الط ييرف إىل أن حمكم يية مديني ية تبليسي ي ر ض ييا ش ييكواها ج  ٨أاير/م ييايو  ٢٠١4ألع ييا
مل تقدم أج دليل من شأنه أن يدعيف بشكل مذقول ادعياءات اضيطهادها أو وجيود طير مؤكيد مين
أن تقيو ضييحية لالضييطهاد .وعيالوة علييى ذلييك مل تبييد تذياوانة عنييدما نُلييو منهيا تقييدمي رسييائل ميين
الربيد إلك وين أو مراسالت أ رى تدعيف أقواهلا وزعميا أعيا نسييا كلمية السير الي تسيتخدمها.
واكتن ي ي الغمي ييوا أيض ي ياة نبيذي يية عالقتهي ييا ملسي ييؤولني النيجرييي ييني واملي يياليني .وقي ييد ذكي ييرت صي يياحبة
الشييكوى أن السييلطات مل تسييدد هلييا قيميية التكييالي ال ي د ذتهييا .ولكنهييا عنييدما سييئلا ميين ثليية
الوزارة عن السبو الذج جذلها تقر ج نلو اللجوء بتسيديد امليال هليا ردت لقيول إعيا ال تتيذكر
ملاذا ذلا ذليك .وعيالوة عليى ذليك أصيغا احملكمية الدعياءات صياحبة الشيكوى الي تفييد أبن
ضحااي االجتار لبشر احتج ن ج مرك للشرنة املاليية وأبعيا علميا ايرب اإل يراج عينهن عين نرييق
هيئيية اإلذاعيية الربيطانييية .وحييني حتققييا حمكميية املدينيية ميين املقييال املشييار إليييه تبييني هلييا أن اتريييخ
صدورً يذود إىل عام  ٢٠١٠وليس عام  ٢٠١١كما ادعا صاحبة الشكوى( .)١٠و إلضا ة إىل
ذلييك مل يثبييا أعييا كانييا مراقبيية ج جورجيييا وتتلقييى رسييائل هتديييد ُحتييذف تلقائيياة .أمييا يمييا ييص
زعمها أن الشيرنة املاليية نالبتهيا مليال ي ن حمكمية املدينية رأت أن ذليك يذيد ن اعياة تذاقيداية ولييس
اضطهاداة .وعليه لصا حمكمية املدينية إىل أن ياوف صياحبة الشيكوى انبذية مين أسيباب ذاتيية
وأن قرار ر ب منحها صفة الالج أو تصريح اإلقامة الدائمة ألسباب إنسانية يتوا ق ميو االتفاقيية
اباصة بوضو الالجئني ومو التشريذات اجلورجية ذات الصلة.
 5-4وتؤكييد الدوليية الطييرف كييذلك أن صيياحبة الشييكوى قييدما ج  ٢٩متوز/يوليييه ٢٠١4
نلباة جديداة إىل الوزارة للحصول على تصريح اإلقامة الدائمية ألسيباب إنسيانية ج ضيوء ييروف
اسييتجدت مييؤ راة حيييث كشي التشييخيص الطي أعييا مصييابة بييورم عضييل ج الييرحيف .ودرسييا
الوزارة قضيتها مرة أ رى وج  ١٠تشرين األول/أكتوبر ُ ٢٠١4منحا تصريح اإلقامة الدائمة
ألسييباب إنسييانية .وج ١١أيلول/سييبتمرب  ٢٠١5جييدد هييذا التص يريح ملييدة عييام واحييد .ويلييا
صياحبة الشييكوى حيي اتريييخ تقيدمي مالحمييات الدوليية الطيرف حتمييل تصيريح اإلقاميية ألسييباب
إنسانية الذج يل سارج املفذول حي  ٢٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٦وبذد هذا التاريخ تنمر
الوزارة ج جتديد التصريح املمنوو هلا مرة أ رى مليدة سينة واحيدة عليى النحيو املنصيوص علييه ج
القانون اجلورج .
 ٦-4و يمييا يتذلييق إبيييداعها ج مركي مييارتكوه السييتقبال الالجئييني ج  ١أاير/مييايو ٢٠١3
تؤك ييد الدول يية الط ييرف أن ص يياحبة الش ييكوى تلق ييا مس يياعدة مالي يية ش ييهرية ُمت يينح لط ييال اللج ييوء
وحصييلا أيض ياة علييى الييدواء م يرتني أثنيياء وجودهييا ج املرك ي ج  ٢٧أاير/مييايو  .٢٠١3غييري أن
صاحبة الشكوى أبدت أثناء وجودها ج املرك سلوكاة عدوانياة وغريبياةه وليذلك عيرا عليهيا أن

__________

( )١٠تشري الدولية الطيرف إىل مقيال كيارولني دو يليد
األول/ديسمرب  ٢٠١٠أ بار هيئة اإلذاعة الربيطانية.
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تطلو مشورة أ صائ نفس وختضو للفحص النفسي وهيو ميا ر ضيته .ووقذيا عيدة حيوادث
بينهييا وبييني شييركائها ج السييكن ومييويفني اعتييدت عليييهيف عنييدما اكتشييفوا أعييا تسيير أشييياء ميين
املرك ي  .وق ييررت أن تغ ييادر املركي ي ج  ٨ح يران/يوني ييه  .٢٠١3ومن ييذ ك ييانون الثاين/ين يياير ٢٠١4
منحتها الوزارة لتذاون مو املفوضية وبذد انتقاهلا إىل سكن ياص مسياعدة ماليية شيهرية إىل
جانو مساعدة اجتماعية لتغطية تكالي اإلهار وغري ذلك من تكالي املذيشة.
 ٧-4و يما يتذلق ادث الذج وقو ج  3أاير/مايو ُ ٢٠١3يتح حتقييق ألن جهياز األمين
التييابو للمرك ي أبلييغ الشييرنة عيين نشييوب ع يراك بييني ش يريكني ج السييكن .ووصييلا الشييرنة ييوراة
واسيتجوبا صياحبة الشييكوى وشيريكتها ج السييكن .ويبيدو أن صياحبة الشييكوى كانيا تسييتمو
إىل املوس يييقى عل ييى اإلذاع يية بينم ييا كان ييا املي يرأة األ ييرى تري ييد الص ييالة .وكشي ي ح ييص الط ييو
الشييرع أن صيياحبة الشييكوى قييد أصييابا ش يريكتها ج السييكن بض يرهبا علييى وجههييا أبداة غييري
ح ييادة .ولك يين ح ييني أع ييادت الش ييرنة اس ييتجواب ص يياحبة الش ييكوى والس يييدة األ ييرى ج ٢٢
أاير/م ييايو  ٢٠١3ذك ييرت ك ييل منهم ييا بوض ييوو أن الني ي اع بينهم ييا ق ييد انته ييى وأن ييه ح ييل س ييلمياة.
ولذلك أع ر التحقيق ج  ٢٨مايو .٢٠١3

 ٨-4و يمييا يتذلييق حبييادث  ٨ح يران/يونيييه  ٢٠١3تؤكييد الدوليية الطييرف أن مكتييو احملييام
الذييام أبلييغ مكتيو رئيييس هيئيية االدعيياء ج  ٢4متوز/يوليييه  ٢٠١3أبن إ ييادة صيياحبة الشييكوى
تشري إىل أعا تذرضا للضرب على يد موي ج املرك يدعى أ .ج .نالبها ملال أيضاة عندما
كانا هتيف ملغادرة .وج  ٢آب/أغسطس  ٢٠١3شرعا الشرنة ج إجراء حتقيق .واستجوب
ِّ
املويفني املذنيني ون الء آ رين ج املركي  .وأ ياد املويفيان
حتر يدعى ف .ت .صاحبة الشكوى و ْ
أبن صيياحبة الشييكوى ه ي ميين اعتييدى علييى ل .ج الواقييو عنييدما نلييو منهييا إعييادة تلكييات
املركي  .وشكيد هييذا األمير مين ييالل سيجالت اليد اليييوم جلهياز األمين ج ذلييك الييوم وأكييدً
كيذلك مشيرف غر ية االسيتقبال .وأشيار ل .أيضياة إىل أن صياحبة الشيكوى أبيدت سيلوكاة شييديد
الذدوانييية .وقييد أكييد ذلييك الذديييد ميين الشييهود مبيين يييهيف مييدير املرك ي الييذج أ يياد أبن صيياحبة
الش ييكوى قام ييا ج  3أاير/م ييايو  ٢٠١3العت ييداء عل ييى ش يريكتها ج الس ييكن وأص ييابتها وأن
املرك اضطر إىل نقلها إىل غر ة منفصلة .وأ اد سائق التاكس اليذج سياعد صياحبة الشيكوى ييوم
مغادرهتيا املركي ج  ٨ح يران/يونييه  ٢٠١3أبنيه مل يير أج عالميية تشيري إىل وقيوع ني اع عنيدما وصييل
لنقل صاحبة الشكوى وأنه شاهد ل .وهو يساعدها على وضيو حقائبهيا ج السييارة .وعيالوة عليى
ذل ي ييك مل يؤك ي ييد إ .م .ال ي ييذج ك ي ييان ش ي يياهد عي ي ييان و قي ي ياة لص ي يياحبة الش ي ييكوى وق ي ييوع ا ي ييادث.
وعلي ييه مل يتأك ييد تذ ييرا ص يياحبة الش ييكوى للض ييرب امل ع ييوم ج  ٨ح يران/يوني ييه  ٢٠١3ومل يف ييتح
حتقيق ر .
 ٩-4و يمييا يتذلييق الغتصيياب الييذج يي عيف أن ف .ت .ارتكبييه ج  ١4آب/أغسييطس ٢٠١3
تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى توجها ج اليوم التا إىل مركي إعيادة التأهييل النفسي
لض ييحااي التذ ييذيو والذن ي وأث يير الض ييغط ا يياد ولكنه ييا مل شت عل ييى ذك يير ه ييذا ا ييادث ب ي عيف
االسييتحياء .ومل تييتمليف إىل مكتييو احملييام الذييام وإىل املرك ي إال بذييد تذرضييها امل عييوم لالغتصيياب
للمييرة الثانييية .وج  ٦آذار/مييار  ٢٠١4سيياعدهتا املفوضييية ج حترييير إ ييادة أرسييلا الحق ياة إىل
سييلطات إنفيياذ القييانون .وتفيييد الدوليية الطييرف أبن صيياحبة الشييكوى ذكييرت للمييدع الذييام أن
ف .ت .مل يكرهه ييا عل ييى ارس يية اجل يينس مذ ييه ب ييل إع ييا مل تقاوم ييه بس ييبو ش ييذورها ب ييوف.
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واستجوب املدع الذام مدير املركي اليذج ذكير ج مجلية ميا ذكيرً أن صياحبة الشيكوى مل تكين
تمهر عليها أج إصا ت عندما التقيا وأنه يشك أيضاة ج مدى صحة ادعاءات االغتصاب.
 ١٠-4وتؤكييد الدوليية الطييرف أن املييدع الذييام ج وحييدة كفيمييو كييارتل للتحقيقييات اسييتجوب
ف .ت .م يرتني ج  4نيسييان/أبريل و ٢متوز/يوليييه  .٢٠١4نفييى عنييه اهتامييات االعتييداء علييى
صاحبة الشكوى وقال إنيه التقاهيا أول ميرة ج حضيور مي جيف شيفوج ج حضيور اميرأة شيابة
جي يياءت ب ي ييدعوة م ي يين صي يياحبة الش ي ييكوى وق ي ييدما ترمج ي يية شي ييفوية للح ي ييديث م ي يين اجلورجي ي يية إىل
اإلنكلي ية .وزاد موضحاة إن صاحبة الشكوى أقرت أمامه أبعا ال حتو جورجيا شرو هلا حينئيذ
أن لسمه جروحاة سببها نلقات انرية أصيو هبا أثناء دمة بلدً ولكنه مل لو مالبسيه ج أج
مة نيلة مدة املقابلة .وحني استجوب املدع الذام امل مجة الشفوية نفا أن يكون ف .ت.
قد ارتكو أج عمل من أعمال الذني وأ يادت أبن "صياحبة الشيكوى نفسيها هي الي كانيا
عدوانية ومهتاجة".
 ١١-4وتؤكد الدولة الطرف أيضاة أن رئيس االدعاء الذيام ج وحيدة كفيميو كيارتل للتحقيقيات
اسييتجوب مييدير مركي مييارتكوه ج  ٢٦آذار/مييار  .٢٠١4وأ يياد املييدير أبن صيياحبة الشييكوى
اعتدت على شريكتها ج السكن ج  3أاير/مايو  .٢٠١3وتد ل املويفون وحاولوا هتدئتها.
وصييل أ يراد ميين الشييرنة واسييتجوبوا األشييخاص املذنيييني مبيين يييهيف صيياحبة الشييكوى .وج ٢٢
أاير/مييايو  ٢٠١3د لييا صيياحبة الشييكوى ج ن ي اع أيض ياة مييو جرياعييا ونلبييا ميين املرك ي أن
يطييردهيف .وبذييد ذلييك أرادت أن ش ييذ ج اليييوم املغييادرة أغراضياة تذييود للمركي كييان قييد أعارهييا
إايها .ومنذها من ذلك موي يدعى ل ..وكان ذلك سبو اعتدائها عليه.
 ١٢-4و تم املدع الذام أيضاة شقة صاحبة الشيكوى وحصيل عليى قيرار مين احملكمية هيي ليه
االنالع على سجل االتصاالت اهلاتفية بيني صياحبة الشيكوى وف .ت .ج الفي ة مين  ١آب/
أغسطس  ٢٠١3و ٨نيسيان/أبريل  ٢٠١4وهيو ميا كشي عين تواصيلهما عيدة ميرات .ويشيار
بوجه اص إىل إجراء اتصاالت هاتفيية وإرسيال رسيائل نصيية مين هيات ف .ت .موجهية إىل
ه ي ييات ص ي يياحبة الش ي ييكوى ج  ٨و ١4و ١٩و ٢٦و ٢٧و ٢٨آب/أغس ي ييطس  .٢٠١3وق ي ييال
ف .ت .موضحاة أثنياء اسيتجواب امليدع الذيام ليه ج  ٢متوز/يولييه  ٢٠١4إنيه كيان تقيق ج
القضييية وأن عييدم همهييا للغيية اجلورجييية د ذييه إىل االتصييال عييدة م يرات مبسيياعدة زمالئييه لك ي
يشرو اإلجراءات والقرارات املتخذة أو ليوضح هلا بذب املسائل.
 ١3-4تؤكي ييد الدولي يية الطي ييرف أن صي يياحبة الشي ييكوى أرسي ييلا إىل املي ييدع الذي ييام ج  5و٧
نيسان/أبريل  ٢٠١4رسائل نصيية اتسيما لذدوانيية وتضيمنا كالمياة مين قبييل" :سينتقابل ج
حمكميية دولييية .وعليييك أن ختجييل ميين نفسييك لنقلييك مذلومييات إىل ضييابط مييار االغتصيياب"
و"اغتصييبين التحييرج اجلييورج والنيابيية الذاميية اجلورجييية تي ود هييذا التحييرج مبذلومييات للتس ي علييى
حادث يية االغتص يياب" .وت ييدع الدول يية الط ييرف أيضي ياة أن ص يياحبة الش ييكوى تذم ييدت عرقل يية س ييري
التحقيق .ه على سبيل املثال ر ضا التذاون إلجراء التحقيق عندما اتصل هبا املدع الذام
ج  3٠ح يران/يونييه  ٢٠١4ليبلغهييا (مبسيياعدة مي جيف شييفوج) أن مكتييو رئيييس هيئيية االدعيياء
ج وحدة كفيمو كارتل للتحقيقات كان يريد استجواهبا ج  ١متوز/يوليه .٢٠١4
 ١4-4وج  4تشرين الثاين/نو مرب  ٢٠١4قرر املدع الذام إعاء التحقييق ج ادعياءات صياحبة
الشكوى املتذلقة الغتصاب ألن الشهادات ذات الصيلة وتفتييم شيقة صياحبة الشيكوى مل يفيب
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إىل أدليية علييى وقييوع اعتييداء جنس ي  .وعييالوة علييى ذلييك ُحييص سييجل االتصيياالت اهلاتفييية ذات
الصلة على النحو الواجو ومل يُذثر على ش ء مثري للشيبهة .ومل تقيدم صياحبة الشيكوى أج رسيائل
نصية هتديدية وردهتا من ف .ت .ب عيف أعا حيذ تها .ور ضيا أيضياة مواصيلة التذياون ميو احملققيني
وقال ييا إع ييا ال تث ييق ج الس ييلطات اجلورجي يية .وتب ييني للم ييدع الذ ييام أن ف .ت .مل يلج ييأ ق ييط إىل
استخدام القوة أو التهديد بل إن صاحبة الشكوى نفسها مل تشكك ج ذلك .ونفى امل جيف أيضياة
أن يك ييون ف .ت .ق ييد ارتك ييو أج ذ ييل ينط ييوج علي ييى هتدي ييد أو عل ييى ش ييبهة ج ح ييق صي يياحبة
الشييكوى .وعييالوة علييى ذلييك تفيييد صيياحبة الشييكوى أبعييا رمييا مجيييو األدليية املادييية (مثيل اليواق
الذكرج) على وقوع االغتصاب امل عوم .والحظ املدع الذام أيضاة أن صاحبة الشكوى قد أدليا
ج السابق إب ادات كاذبة وتشهريية وأبدت سلوكاة عدوانياة.
 ١5-4وتؤك ييد الدول يية الط ييرف أن ال ييوزارة كان ييا مت يينح ص يياحبة الش ييكوى ج الفي ي ة م يين  ١أاير/
مييايو  ٢٠١4إىل  ٢٩شييباف /رباير  ٢٠١٦مسيياعدة مالييية بلغييا قيمتهييا ح يوا  5 44٠دوالراة.
ومولا الوزارة أيضاة إجراء حوصات نبية لصاحبة الشكوى ضالة عن متويل عالجهيا الطي  .وقيد
َّ
أنفقييا الييوزارة ج هييذين الغرضييني قييط مييا يذييادل  ٧4٠دوالراة تقريب ياة ج الف ي ة بييني  ١أاير/مييايو
و ٢3أيلول/سبتمرب  .٢٠١4وعلى إثر الفحص الط اليذج أُجيرج لصياحبة الشيكوى بتموييل مين
اليوزارة أيهير تشيخيص ا الية أعيا مصيابة بييورم عضيل ج اليرحيف .وبذيد إهياد املستشيفى املناسييو
ُعرا على صاحبة الشكوى إجراء عملية جراحية ياانة على نفقة الوزارة ولكنها ر ضا.

ج املقبولية واألسس املوضوعية
 ١٦-4يما يتذلق مبقبولية الشيكوى تؤكيد الدولية الطيرف أنيه ال يسيتند إىل أج أسيا واضيح
وأن صاحبة الشكوى مل تستنفد سبل االنتصاف احمللية.
 ١٧-4وترى الدولة الطرف أن ادعياءات صياحبة الشيكوى نلية وأعيا أسياءت اسيتخدام ا يق
ج تقييدمي الشييكوى الييذج ينبغ ي ر ضييه عم يالة ملييادة (١١3ب) ميين النمييام الييدا ل  .ومل تقييدم
صيياحبة الشييكوى مجيييو الوائييق واملذلومييات الالزميية إلثبييات االنتهاكييات امل عوميية .وقييد نمييرت
السلطات الوننية املختصة ج مجيو ادعاءاهتيا وأجيرت حتقيقياة بشيأعا عليى النحيو الواجيو وكيان
مبقدورها أن تطذن ج قرارات الوزارة لدى احملكمة اإلدارية .ويشار أ رياة إىل أعا منحا تصيريح
اإلقامة الدائمة ألسباب إنسانية عندما استو ا الشروف الالزمة املنصوص عليها ج القانون.
 ١٨-4وتذيييد الدوليية الطييرف شكيييد املذلومييات املييذكورة أعييالً يمييا ييص التحقيقييات ال ي أجرهتييا
الشييرنة واملييدع الذييام ج ادعاءاهتييا وه ي حتقيقييات أثبتييا زي ي ادعاءاهتييا بشييأن إسيياءة مذاملتهييا ج
مركي اسييتقبال الالجئييني واغتصيياب التحييرج ف .ت .هلييا .وقييدما صيياحبة الشييكوى أيضياة ادعيياءات
نليية يمييا يتذلييق ملسيياعدة املالييية ال ي اسييتفادت منهييا ألن املسيياعدة املالييية ال ي قييدما هلييا تفييو
قيمتهييا مييا حصييل عليييه غريهييا ميين نييال اللجييوء واإلعانيية الشييهرية ال ي كانييا حتصييل عليهييا ت يوازج
ضييذ املذيياا التقاعييدج الذييادج ج جورجيييا علييى األقييل .واسييتفادت صيياحبة الشييكوى أيض ياة ميين
التمويل املقدم من الوزارة لتغطية تكالي مجيو الفحوصات الطبية واألدوية الالزمة لكامل.
 ١٩-4و يما يتذلق ستنفاد سبل االنتصاف احمللية تفيد الدولة الطرف أبن صياحبة الشيكوى
كان إبمكاعا أن تقدم مبوجو املادة  ١( ١٠٦مكيرر) مين قيانون اإلجيراءات اجلنائيية نذنياة ج
قرار املدع الذام القاض إبعاء التحقيق أوالة إىل رئيس املدع الذام إىل القضاء .ومل ُهر أج
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حتقيييق ج ادعيياءات التذييذيو أو غييريً ميين ضييروب املذامليية القاسييية أو الالإنسييانية أو املهينيية ألن
صاحبة الشكوى مل تدع أعا تذرضا للتذذيو.
 ٢٠-4أميا يمييا يتذلييق ألسيس املوضييوعية تؤكييد الدوليية الطيرف أن صيياحبة الشييكوى ذكييرت
زعمياة يرو ياة وقائذيية زائفية وغييري متماسيكة .وتؤكيد الدولية الطييرف عيدم وجيود أج أسيا يُسييتنت
بناء عليه وقوع انتهاك للمواد  ١أو  )١(٢أو  3أو  ١٢أو  ١3أو  ١4أو  ١٦من االتفاقية.
 ٢١-4و يما يتذليق النتهياك امل عيوم للميادة  ١أو امليادة  ١٦تؤكيد الدولية الطيرف أن صياحبة
الش ييكوى مل تتذ ييرا ألج عم ييل م يين أعم ييال تذ ييذيو أو غ ييريً م يين ض ييروب املذامل يية القاس ييية أو
الالإنسانية أو املهينة دا ل الوالية القضائية جلورجيا .وقد ضذا مجيو ادعاءاهتا للتحقيق عليى
النحو الواجو ومل يُمهر التحقييق ميا ييدل عليى ارتكياب جرميية .ومل يكين هنياك أيضياة أج انتهياك
للمادة  )١(٢من االتفاقية ألن صاحبة الشكوى مل تدع قط أمام السلطات اجلورجية املذنية أعا
تذرضا للتذذيو أو غريً من ضروب املذاملة القاسية أو املهينة دا ل الوالية القضائية جلورجيا.
 ٢٢-4و يما يتذلق النتهياك امل عيوم للميادة  3تشيري الدولية الطيرف إىل أن صياحبة الشيكوى
متلك حالياة تصرتاة إلقامة الدائمية ألسيباب إنسيانية وليذلك مل يتخيذ أج قيرار يقضي بطردهيا
امل عوم .أما صفة الالج ه مل حتصل عليها ألن األقوال ال يد هبا ملتمس اللجوء بشيأن
دوا ذه لطلو اللجوء تُقيَّيف ج ضوء مجيو األدلة ذات الصلة مثل املواد األساسيية الذامية املتذلقية
حبال يية البل ييد األص ييل والم ييروف الس ييائدة ي ييه و اص يية م ييا إذا ك ييان يش ييهد انتهاك ييات نهج يية
أو جسيييمة أو صييار ة أو مجاعييية قييو اإلنسييان .وتُسييتقى هييذً امل يواد األساسييية ميين تل ي
املصييادر مبييا ج ذلييك التقييارير القطرييية الي تذييدها ا كومييات األ ييرى واملذلومييات الي تتيحهييا
املفوضييية واملنممييات غييري ا كومييية البييارزة( .)١١وج هييذً القضييية نمييرت الييوزارة واحمليياكيف علييى
النحييو الواجييو ج مجيييو املذلومييات ال ي ضي َّيمنتها صيياحبة الشييكوى نلييو اللجييوء الييذج قدمتييه
ولكن تبني هلا أن او ها انبذة من أسباب ذاتية ال تستند إىل أسا موضوع .
 ٢3-4وإذ تق يير الدول يية الط ييرف الجته يياد الق ييانوين للجن يية ال ييذج يقض ي ي أبن تق ييدير ط يير
التذيرا للتذييذيو ج البليد األصييل ال يُشي ف ييه أن يكييون هيذا ابطيير مرجحياة بشيدة بييل هييو
أن يكون متوقذاة وحقيقياة وشخصياة وماثالة تذكر أبن صاحو الشكوى هو من يتذني عليه من
حيث املبدأ أن يق ّدم أدلة تثبا وجود أسباب جوهرية تدعو إىل االعتقياد أبن ية طيراة حقيقيياة
عليه من التذرا ملذاملة تتذارا مو االتفاقية ج حيال نفيذت التيدابري الي تملييف منهيا .وعيالوة
عليى ذلييك تشيري الدوليية الطيرف إىل أن الضييرورة تسييتدع ج كثيري ميين األحييان تطبيييق قاعييدة
تفسري الشك لصاحل ملتمس اللجوء عندما يتذلق األمر بتقييييف مصيداقية أقواليه وميا ييدعمها مين
وائق مقدمة .ولكن الدولة الطيرف تُ ِ
صير ج هيذً القضيية عليى القيول إن الضيرورة ال تسيتدع
النميير ج االنتهيياك امل عييوم للمييادة  3ميين االتفاقييية ألن صيياحبة الشييكوى حصييلا علييى تص يريح
اإلقاميية الدائميية ألسييباب إنسييانية وال طيير عليهييا ميين الطييرد ميين جورجيييا .أمييا ق يرار ر ييب ميينح
صيياحبة الشييكوى صييفة الالجي هييو يتطييابق مييو القييانون اجلييورج ومييو القيرار الييذج صييدر بذييد
النمر ج قضيتها .وج حال مل تُستوف الشروف املسبقة ال منحا على أساسها تصريح اإلقامة
الدائميية ألسييباب إنسييانية ي ن السييلطات املذنييية سييوف تذيييد النميير كمييا سييبقا اإلشييارة ج
التصريح املمنوو هلا و قاة للقانون.
__________

( )١١انمر سيفاغناانراتنام ضد الدامنرك ( )CAT/C/51/D/429/2010الفقرة .٧-4
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 ٢4-4و يم ي ييا يتذل ي ييق النته ي يياك امل ع ي ييوم للم ي ييادتني  ١٢و ١3تش ي ييري الدول ي يية الط ي ييرف إىل أن
السلطات املذنية نمرت ج مجيو ا وادث على النحو الواجو وإىل أن صاحبة الشكوى مل تيدع
أمييام الس ييلطات اجلورجي يية أع ييا تذرضييا ألعم ييال تذ ييذيو أو غ ييريً ميين ض ييروب املذامل يية القاس ييية
ارج
أو الالإنسانية أو املهينة .وتشري أيضاة إىل أن صاحبة الشكوى كيان إبمكاعيا أن تطذين ج قير ْ
إع يياء التحقيق ييات ولكنه ييا مل تس ييتخدم وس يييلة االنتص يياف ه ييذً .وع ييالوة عل ييى ذل ييك أعاق ييا
صاحبة الشكوى مراراة سري التحقيق هيددت امليدع الذيام ور ضيا اإلدالء إب يادة أو بشيهادة.
و يمييا يتذلييق سييتقالل األشييخاص الييذين أجييروا التحقيقييات وحيييادهيف تفيييد الدوليية الطييرف أبن
وزارة الدا لية أجرت حتقيقاة ج م اعيف تذرا صاحبة الشكوى للضرب ج مرك مارتكوه وهيذً
الوزارة مستقلة على الصيذيد املؤسسي عين وزارة األشيخاص املشيردين دا ليياة مين األراضي احملتلية
واإلي يواء والالجئييني ج جورجيييا .وأجييرى مكتييو رئيييس هيئيية االدعيياء كييذلك حتقيق ياة ج م ي اعيف
اعتداء حترج الشرنة املدعو ف .ت .عليها جنسياة .وهيذا املكتيو منفصيل مؤسسيياة عين وزارة
الشؤون الدا لية ومستقل عنهيا .وقيد تُي ُو ِّ يريا ج الذمليية بكاملهيا الفذاليية والتيدقيق اليواجبني ومل
يتبني وجود ما ييدل عليى ارتكياب أج جرميية .وليذلك أُعي التحقييق .وعلييه نيه ال يوجيد أج
انتهاك للمادتني ١٢و ١3من االتفاقية.
 ٢5-4وأ رياة تؤكد الدولة الطرف بذد أن كررت القول بوجود صلة بني املادتني  ١4و ١مين
االتفاقييية عييدم انطبييا املييادة  ١4ج ضييوء ع يدم تذييرا صيياحبة الشييكوى ألج ذييل ميين أ ذييال
التذذيو دا ل الوالية القضائية جلورجيا .وتفيد الدولة الطرف أبن صياحبة الشيكوى أتيحيا هليا
إمكاني يية الوص ييول إىل احمل يياكيف الونني يية لكام ييل وأبع ييا حص ييلا عل ييى تصي يريح اإلقام يية الدائم يية
ألسباب إنسانية وعلى املساعدة املالية ال تقدم لطال اللجوء وأُجريا هلا كذلك الفحوصات
الطبية وقدم هلا الدواء ياانة.
ع ،ة ت ص حب ةا ا م ى مالحظ ت ةهغة ةطرف
 ١-5ق ييدما ص يياحبة الش ييكوى تذليق ييات عل ييى مالحم ييات الدول يية الط ييرف ج  ١٦آذار/م ييار
و ٢١نيسي ي ييان/أبريل و ١ح يران/يونيي ي ييه و ٩آب/أغسي ي ييطس و 5أيلول/سي ي ييبتمرب و ٢٢تش ي ي يرين األول/
أكتوبر و ٧تشرين الثاين/نو مرب و 5كانون األول/ديسمرب  .٢٠١٦ونلبا إىل اللجنية سيحو نليو
التييدابري املؤقتيية ومطالبيية الدوليية الطييرف أبن شذن هلييا مبغييادرة جورجيييا إىل بلييد الييث يوا ييق علييى تييو ري
ا ماية هليا مين التذيذيو .وتيدع أن الدولية الطيرف ال تي ال تذرضيها للتذيذيو .وتيرى أن امليادة  3مين
االتفاقييية تيينص علييى محاييية الشييخص ميين إجبييارً علييى البقيياء ج بلييد ييرد تذذيبييه واضييطهادً .وتفيييد
أيضاة أبن الدولة الطرف انتهكا التدابري املؤقتة إبقدامها على إرسال مويف اهلجرة العتقاهلا.
 ٢-5وتفيييد صيياحبة الشييكوى أبن الدوليية الطييرف تسييذى إىل تذييذيبها واغتياهلييا لتذيياون مييو
حكومة الوالايت املتحدة .وترى أن مين الواضيح أن الدولية الطيرف حتياول تقيويب الشيكوى الي
قييدمتها إىل اللجنيية .وتشييري إىل أن الدوليية الطييرف "تتصييرف بطريقيية مؤذييية وتنطييوج علييى تالعييو
متذمييد" وتييرى يهييا "سييجناة ض ياة" .وتييدع أعييا حمروميية ميين حقييو اإلنسييان األساس يية مثييل
ا صييول عل ييى الذ ييالج الط ي والطذ ييام والتمت ييو حبرييية التذب ييد والتجم ييو والتنق ييل والتمت ييو حبياهت ييا
اباصة وتلق املراسالت.
 3-5وتشري صاحبة الشيكوى إىل أن "مويفياة حكوميياة" أ يذ مفياتيح شيقتها ج  ٢٨تشيرين
الثاين/نو مرب  ٢٠١٦واعتدى عليها بوحشية عدة ميرات .واتصيلا لشيرنة ر ضيا التيد ل
GE.18-15136

15

CAT/C/64/D/730/2016

اتصلا إبدارة اهلجرة .واتصيلا أيضياة ايط االتصيال املباشير لطليو ا مايية التيابو للمفوضيية
أُبلغا أبن عليها أن تطلو ا ماية من وزارة األشخاص املشردين دا لياة ومكتو احمليام الذيام
ومكت ييو رئ يييس هيئ يية االدع يياء .وت ييدع ص يياحبة الش ييكوى أن الش ييخص ال ييذج اعت ييدى عليه ييا
مل يُذتقل مو ذلك وأن الشرنة مل جتر حتقيقاة كا ياة .بل إن حتيراية أمرهيا حبسيو ادعائهيا إبسيقاف
الشكوى اجلنائية .وتدع أن الشرنة أجربهتا ج عاية املطاف على توقيو إ ادة كاذبة ومنذتها
من إمكانية إدراج تذليقات من عندها تفيد أبعا ال توا ق على ما ورد ج اإل ادة.
 4-5وتس ييتنكر ص يياحبة الش ييكوى د ييول ش ييقتها بص ييورة غ ييري قانوني يية مي يرات متذ ييددة كلم ييا
رجا منها وتسمييف نذامها وضخ "أد نة ضارة" ج شيقتها هبيدف قتلهيا وصيدور ضوضياء
عين الشييقة األعلييى تقليق نومهييا وسييكينتها وتذرضيها للمضييايقات بييدون انقطياع وعييدم السييماو
هلييا بش يراء الييدواء وعرقليية وصييول الرسييائل إليهييا ووجييود طيير علييى حياهتييا .وتؤكييد أن الدوليية
الطييرف انتهكييا مجيييو م يواد االتفاقييية الي استشييهدت هبييا ج بالغهييا وتطالييو مببلييغ  33مليييون
دوالراة تذويض ياة هلييا عمييا تذرضييا لييه ميين تذييذيو وغييريً ميين ضييروب سييوء املذامليية إلضييا ة إىل
ائدة سنوية نسبتها  ١٠٠ج املائة عن التأ ر ج السداد.
 5-5و يمييا يتذلييق سييتنفاد سييبل االنتصيياف احمللييية تييرى صيياحبة الشييكوى أعييا غييري مطالبيية
ستنفادها ألن التشريذات اجلورجية تفيرا قييوداة عليى حقهيا ج االنتصياف وج مراعياة األصيول
القانونييية وتلغي هييذا ا ييق .وتفيييد أبن الدوليية الطييرف حرمتهييا ميين الوصيول إىل سييبل االنتصيياف.
وتييدع أن عييدم وجييود قضيياء مسييتقل نتيجيية " ارسييات الفسيياد ا كومييية املنهجييية والفادحيية"
أدى إىل إناليية أمييد دعواهييا بصييورة غييري مذقوليية ور ضييها تذسييفاة .وتفيييد أيضياة أبن مكتييو رئيييس
هيئة االدعاء مل يقدم أدلية تثبيا أنيه أبلغهيا إبعياء التحقيقيات اجلنائيية وتي عيف أعيا اكتشيفا ذليك
عن نريق مالحمات الدولة الطرف املقدمة إىل اللجنة .وليذلك قيد كيان مين املتذيذر عليهيا أن
تطذن ج قرار جتهل وجودً.
 ٦-5وج  ٦شيباف /رباير  ٢٠١٧سييألا صيياحبة الشيكوى اللجنيية عيين سيبو عييدم قيامهييا
ج مجليية أمييور إبصييدار تذليمييات إىل الدوليية الطييرف تقضي لسييماو هلييا مبغييادرة إقليمهييا وعيين
سبو تركها الدولة الطرف تفليا مين الذقياب عين االسيتمرار ج انتهياك حقوقهيا وحماولية قتلهيا
وحرماعا من محاية القانون وعدم تو ري الطذام والذالج الط هلا.
مالحظ ت إض ف ،مةهم ما ةهغة ةطرف
 ١-٦ج  ٢٦أيلول/س ييبتمرب  ٢٠١٧أك ييدت الدول يية الط ييرف م يين جدي ييد أن ه ييذً الش ييكوى
ينبغ ي ي اعتبارهي ييا غي ييري مقبولي يية ألن صي يياحبة الشي ييكوى أتي ييا سي ييلوكاة سي ييفيهاة يتمثي ييل ج مي ييا يل ي ي :
(أ) االتصال بسلطات الدولة الطرف مباشرة متجاوزة بذلك اللجنةه (ب) إرسال بريد إلك وين
نفيل ي وتوجيييه اإلهيياانت إىل كبييار املسييؤولني ج الدوليية الطييرف عيين نريييق طييا ت غييري الئقيية
ومسيييئة()١٢ه (ج) االسييتمرار ج ت ويييد اللجنيية والدوليية الطييرف مبذلومييات مضييللة ورواايت تلقيية
وغري ذلك من األمور واهتام حكومة جورجيا واملنممات غري ا كوميية احملليية والدوليية وهيئيات
__________
)(١٢
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األميف املتحدة (مثل املفوضية) ودول أعضاء أ رى وأ راد عاديني إبسياءة املذاملية واالجتيار لبشير
واالغتصياب واإلرهيياب ومييا إىل ذلييك .وبييذلك تسي ء صيياحبة الشييكوى اسييتخدام ميوارد اللجنيية
وموارد الدولة الطرف.
 ٢-٦وتُبلييغ الدوليية الطييرف اللجنيية أبن صيياحبة الشييكوى ال ت ي ال ترسييل رسييائل غييري الئقيية إىل
امل ييويفني الذم ييوميني عل ييى بري ييدهيف اإللك ي ي وين الر ي ي وأرق ييام ه ي يواتفهيف ال ي ي مل حتص ييل عليه ييا م يين
ا كوميية .ويذييود اتريييخ ورود آ يير رسييالة نصييية منهييا إىل  ٢٢أيلول/سييبتمرب  .٢٠١٧قييد أرسييلا
صياحبة الشيكوى برييداة إلك ونيياة نفيليياة إىل املسيؤولني التياليني :وزيير الشيؤون ابارجييةه وزيير شيؤون
املشردين دا لياة من األراض احملتلية واإلييواء والالجئيني ج جورجيياه ورئييس دائيرة متثييل الدولية ليدى
احملاكيف الدولية التابذة لوزارة الذدله وعدة مسؤولني آ رين ضالة عن ثل منمميات دوليية .وتيرى
الدولة الطرف أن اللجنة ه السلطة الوحيدة املخولة ترتيو االتصال بيني الطير ني املتنيازعني وإبيداء
رأيها ج عاية املطاف استناداة إىل املذلومات ال يقدماعا هلا لطريقة املالئمية .وعلييه ي ن الدولية
الطرف تذرب عن إدانتها لسلوك صاحبة الشكوى غري املسؤول وغري األ الق .
 3-٦و يمييا يتذلييق دعيياء صيياحبة الشييكوى أن شخص ياة عيياداية تذييرا هلييا لضييرب ج ٢٨
تش يرين الث يياين/نو مرب ( ٢٠١٦الفق ييرة " )4-5بتح يريب م يين مجهوري يية جورجي ييا" تؤك ييد الدول يية
الطرف أبن هذً مذلومات تنطوج على تضليل .ف  ٢٨تشرين الثياين/نو مرب  ٢٠١٦د ليا
صاحبة الشكوى ج جدال مو صاحبة املن ل بسبو ختلفها عن د و اإلهار .وعنيدما قيرر شيقيق
صيياحبة املن ي ل أ ييذ املفتيياو اعتييدت عليييه صيياحبة الش يكوى وبييدأت تصيير  .ييرد بييد ذها د ذ ياة
فيفياة ومل تصييو صياحبة الشييكوى لييروو وال أبج أذى .وبذيد وصييول الشيرنة أكييدت صيياحبة
الشكوى عدم وجود مشكلة بينها وبني صاحبة املن ل أو شقيقها .وبذد حتليل تفاصييل ا يادث
و لنمر إىل أن صاحبة الشكوى مل تطلو التذمق ج التحقيق قررت الشرنة حفظ القضية.
 4-٦و يما يتذلق دعاء صاحبة الشكوى أن الشرنة أهانتهيا ج  ١تشيرين األول/أكتيوبر ٢٠١5
(الفقييرة  )٢4-٢وأنييه مل تتخييذ أج إج يراءات شديبييية تقييدم الدوليية الطييرف مذلومييات تثبييا أن
هذً االدعاءات نلة أيضاة.
5-٦
تُنبِّه الدولة الطرف إىل إدالء صياحبة الشيكوى إب يادة كاذبية مؤداهيا أعيا ُحرميا تذسيفاة
ميين املسيياعدة االجتماعييية .قييد تقاضييا صيياحبة الشييكوى مييا يذييادل أكثيير ميين  ٦ ١٠٠دوالر ج
إنييار املذونيية االجتماعييية حييي عييام  ٢٠١٦ولكنهييا ر ضييا ر ض ياة اتة منييذ ذلييك ا ييني اإلدالء
بتصريح اإلقامة للوزارة وهذا من الشروف املسبقة للحصول عليى اليدعيف امليا  .وعلييه ي ن التوقي
عيين د ييو املذونيية املالييية لصيياحبة الشييكوى يذ ي ى إىل إالاهلييا املتذمييد .وال تييرى الدوليية الطييرف سييبباة
مذقوالة ميكن أن يد و صاحبة الشكوى إىل التمليف من حالة تسببا ه نفسها يها.
 ٦-٦وج ض يوء مييا تق ييدَّم تذييرب الدول يية الطييرف عيين ل ييغ قلقهييا إزاء س ييلوك صيياحو الش ييكوى
السفيه وختلص إىل أن قبول بالغ مين هيذا القبييل وهيو بيالغ يتنياً متامياة ميو ا يس السيلييف سيوف
ت ييد م يين مص ييداقية اإلج يراءات برمته ييا ض يالة ع يين أن ييه س يييقوا أيض ياة روو االتفاقي يية ال ي وض ييذا
لالستذانة هبا ج مكا حة أ طر أنواع انتهاكات حقو اإلنسان وليس حبث نمرايت مؤامرة ملفقة.
 ٧-٦وج  ٧آب/أغس ييطس  ٢٠١٨أك ييدت الدول يية الط ييرف أع ييا ج ييددت م يرتني من ييذ ٢٨
تش ي يرين األول/أكت ي ييوبر  ٢٠١٦تصي ي يريح اإلقام ي يية الدائم ي يية ألس ي ييباب إنس ي ييانية املمن ي ييوو لص ي يياحبة
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الشكوى وأعا ستمل تستفيد من هذا التصريح حيي  ٢٨تشيرين األول/أكتيوبر  ٢٠١٨عنيدما
تنمر الوزارة يدداة ج جتديدً ملدة عام واحد و قياة للتشيريذات احملليية .وتؤكيد الدولية الطيرف أيضياة
أن صاحبة الشكوى غري مذرضة للطرد من جورجيا مبا أعا متلك تصريح اإلقامة الدائمة ألسيباب
إنسيانية وأن الدولية الطيرف ال تنيوج نردهيا .وتكييرر القيول أيضياة إن صياحبة الشيكوى تسييتخدم
لغة مسيئة ج حق السلطات اجلورجية.
ةةض اي غ إلدر ء ت عرغض م ى ة مبو

النمر ج مقبولية الشكوى
أج ادع يياء ي ييرد ج ب ييالغ م ييا ه ييو عل ييى اللجن يية أن تق ييرر م ييا إذا كان ييا
 ١-٧قب ييل النم يير ج ّ
الشييكوى مقبوليية أم ال مبوجييو املييادة  ٢٢ميين االتفاقييية .وقييد حتقق يا اللجنيية حسييبما تقتضيييه
الفقييرة (5أ) ميين املييادة  ٢٢ميين االتفاقييية ميين أن املسييألة نفسييها مل تُبحييث وليسييا قيييد البحييث
مبوجو أج إجراء آ ر من إجراءات التحقيق الدو أو التسوية الدولية.
 ٢-٧أمييا يمييا يتذلييق دعيياءات صيياحبة الشييكوى أن املييويفني الذمييوميني ج الدوليية الطييرف
أساءوا مذاملتها تالحظ اللجنة أن الدولية الطيرف قيد د ذيا بذيدم املقبوليية عليى أسيا أعيا مل
تستنفد سبل االنتصاف احمللية .وحتيط علماة أبن صاحبة الشكوى كيان إبمكاعيا أن تقيدم نذنياة
مبوجييو التشيريذات الوننييية ج قيرار املييدع الذييام القاضي إبعيياء التحقيييق ج ادعاءاهتييا  -أوالة
إىل املدع الذام األكرب إىل احملاكيف .وحتيط اللجنة أيضاة بتأكيد صاحبة الشكوى أعا مل تطذن
ج القرارين الصادرين إبعاء التحقيقات ألعا مل تكن على علييف هبميا .وحتييط اللجنية علمياة كيذلك
إب ييادة الدوليية الطييرف بشييأن امتنيياع صيياحبة الشييكوى عيين املشيياركة ج تل ي التحقيقييات ال ي
أجريا ج قضييتها وإغفاهليا اإلشيارة أميام السيلطات الوننيية إىل ادعياءات التذيرا للتذيذيو أو
غريً من ضروب سوء املذاملة وعدم تقدميها أج وائيق أو مذلوميات تفييد عكيس ذليك .وعلييه
ختلييص اللجنيية إىل أن اجلي ء املتذلييق مل يواد  ١٢و ١3و ١4و ١٦م ين االتفاقييية ج الشييكوى غييري
مقبول لذدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية مبوجو املادة ()5(٢٢ب) من االتفاقية.
 3-٧وأ يرياة حتيييط اللجنيية علمياة حبجيية الدوليية الطييرف الي تييرى أن الشييكوى ينبغي اعتبارهييا
غري مقبولة ال تقارها الواضح إىل أسيا سيلييف .وحتييط اللجنية علمياة دعياءات صياحبة الشيكوى
أن ة طراة عليها من التذرا للتذذيو أو سوء املذاملة ج حيال رحليا قسيراة إىل نيجيرياي .غيري
أع ييا تالح ييظ أن ص يياحبة الش ييكوى مل تق ييدم أج دلي ييل هب ييذا الش ييأن واس ييتندت ج ادعاءاهت ييا إىل
إ ادات عامة .وعليه ختلص اللجنة إىل أن بالغ صاحبة الشكوى غري مقبول لذيدم دعميه أبدلية
كا ية و قاة للمادة  ٢٢من االتفاقية واملادة (١٠٧ب) من نمامها الدا ل .
-٨
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ولذلك تقرر اللجنة ما يل :
(أ)

عدم قبول الشكوى مبوجو املادة  ٢٢من االتفاقيةه

(ب)

إبالغ صاحبة الشكوى والدولة الطرف هبذا القرار.
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