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املوضوع:

طرد صاحب الشكوى إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية

املسائل اإلجرائية:
املسائل املوضوعية:

خطر ررر التعر ررر للتعر ررذيب يف حر ررا الرتحير ررل إىل البلر ررد
األصلي

مواد االتفاقية:

٣

 ١-١صرراحب الشرركوى هررو زُ ،.ولررد س ر ة  ،١٩٨٠وحيمررل اس سررية الكونغوليررة .قرردم طلررب
سرويف يف سويسررا لكررن طلبرره ُرررره .وصرردر لقرره ق ررار برتحليرره إىل مجهوريررة الكونغررو الدميقراطيررة،
وهررو يرردعي أت إعادترره القس ررية إىل وط رره ستشرركل انتها راد مررن جانررب سويس ررا للمرراد  ٣مررن
االتفاقية .وميثله احملامي وا موانزا.

__________

*
**

اعتمدته اللج ة يف دورهتا الرابعة والستني ( ٢٣متوز/يوليه  ١٠ -آب/أغسطس .)٢٠١٨
شرراريف يف دراسررة هررذا الرربالغ أعنررايف اللج ررة التاليررة أ رراريه  :السررعدية بلم ر  ،تيررار توزحممرردوف ،سيباسررتيات
توزيرره ،هونغونررن جررانن ،أ ،را ررو ،دييغررو رودريغير  -بي ررزوت ،ريلرريس غرراير ،ير س مودريررن ،عبررد الوهرراب هررا ،
لود هلر رواسات.
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 ٢-١ويف  ٨نيسات/أبريل  ،٢٠١5طلبت اللج ة إىل الدولة الطرف ،عن طرير مقررهرا املعر
ابلشكاوى اسديد والتداب املؤقتة ،أال تطرد صاحب الشكوى إىل مجهوريرة الكونغرو الدميقراطيرة
ما دامت شكواه قيد نظر اللج ة.

امب ق ئع كه د ضه ص ح امببك ى
 ١-٢قر ر ر ر ر لدم ص ر ر ر رراحب الش ر ر ر رركوى طلبر ر ر ر راد أو للجر ر ر ر رويف يف سويسر ر ر ر ررا يف  ٢7تشر ر ر ر ررين األو /
ورررره هررذا الطلررب روجررب ق ررار عررائي صررادر ع رن احملكمررة اإلداريررة االةاديررة
أ ترروبر ُ .٢٠٠٣
يف  ١5أاير/مايو  ،٢٠٠٩وصار ترحيله واجب الت فيذ.
 ٢-٢ويف  ١١نيسررات/أبريل  ،٢٠١١قرردم صرراحب الشرركوى إىل أمانررة الدولررة لشررؤوت ا جررر
طلررب س رويف ني راد ابالسررت اد إىل معلومرراي جديررد بعررد هروبرره مررن مجهوريررة الكونغررو الدميقراطيررة.
وررنر ررت السر ررلطة املع ير ررة طلبر رره يف  ١7آب/أغسر ررطس  ٢٠١٢وأبقر ررت علر ررى أمر ررر ترحيلر رره مر ررن
سويس ررا .ويف  ١7أيلو /سرربتم  ،٢٠١٢طعررن صرراحب الشرركوى يف هررذا الق ررار األخ ر أمررام
احملكمة اإلدارية االةادية .ومل تؤيد احملكمة طع ه وأ ردي قررار احملكمرة األدر درجرة .و رات علرى
صرراحب الشرركوى أت يغررادر سويس ررا يف موعررد أق رراه  ٣٠آب/أغسررطس  .٢٠١٣لك رره قرردم
طلب راد ملراجعررة ااك ر ال ررادر عررن احملكمررة اإلداريررة االةاديررة .وأصرردري احملكمررة مررر أخرررى ق رراراد
برتحيله من إقلي البلد.
 ٣-٢ومل يغ ررادر ص رراحب الشر ركوى سويسر ررا وق رررر أت يق رردم طلبر راد ملراجع ررة قر ررار أمان ررة الدول ررة
لش ر ررؤوت ا ج ر ررر يف  ١ر ررانوت األو /ديس ر ررم  .٢٠١٤وروج ر ررب ق ر ر ررار ص ر ررادر يف  ١٢ر ررانوت
األو /ديس ررم  ،٢٠١٤علق ررت األمان ررة ت في ررذ قر ررار ترحيل رره إىل مجهوري ررة الكونغ ررو الدميقراطي ررة.
وأخر اد ،يف  5ررانوت الثا /ي رراير  ،٢٠١٦ررنررت األمانررة الطلررب وأ رردي ترحيلرره مررن سويسررا.
وطعن صاحب الشركوى يف القررار يف  ١١شربا//ر اير  ٢٠١٦أمرام احملكمرة اإلداريرة االةاديرة.
وأخر ر اد ،روج ررب قر ررار ص ررادر يف  ٤آذار/م ررارس  ،٢٠١٦أعل ررت احملكم ررة ع رردم قب ررو الطع ررن.
وخيشررى صرراحب الرربالغ ،وقررد اسررت فد مجيررف سرربل االنت رراف احملليررة ،أت يعرراد قسرراد يف أت وقررت
إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.
 ٤-٢وخيشى صاحب الشكوى العرود إىل بلرده بسربب األنشرطة الرك شراريف ريهرا بعرد ررراره،
ونظراد إىل استمرار مشار ته يف حر ة ةالف الوط يني مرن أجرل إصرالل الكونغرو (.)APARECO
ويرأس اار ة أونورت نغباندا ،وهو م ش معار للحك القائ  .وهتردف هرذه امل ظمرة السياسرية
إىل ةريررر مجهوري ررة الكونغ ررو الدميقراطي ررة م ررن اح ررتال روان رردا وحلفائه ررا الق ررائ  .وت س ررب حكوم ررة
مجهوري ر ررة الكونغ ر ررو الدميقراطي ر ررة إىل حر ر ررة  APARECOإط ر ررالق التم ر رررد ال ر ررذت ب ر رردأ يف أواخ ر ررر
عررام  ٢٠٠٩ومطلررف عررام  ٢٠١٠يف مقاطعررة خررس االسررتوايف ،و ررذل التحن ر النقررالب علررى
ااك ابلتعاوت مف قائد عسكرت ونغويل ،هو اس را روستات موني .
 5-٢ويرردعي صرراحب الشرركوى أنرره عنررو نشررس للغايررة يف هررذه امل ظمررة م ررذ عررام .٢٠١٠
ويق ررو إن رره ت رروىل مه ررام مس ررؤو ض ررمن مكت ررب حر ررة  APARECOيف سويس رررا ،س ررة زي ررور (.)١
__________

()١

2

شررغل م ررب مستشررار الشرربيبة مررن عررام  ٢٠١٠إىل عررام  ٢٠١١ويشررغل م ررذ عررام  ٢٠١١حررا ا ت م ررب
أمني امل اط اانرية.
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وعررالود علررى ذل ر  ،يش ر صرراحب الرربالغ إىل أنرره ث ر اد مررا اهررر روقفرره مررن الوضررف ال رراهن يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية .وقد أرر بطلباي اللجويف الك قردمها عردداد مرن املسرت داي وال رور
الك تثبت اخنراطه وعنويته يف هذه اار ة السياسية امل شقة(.)٢
 ٦-٢ونتيجررة ألنشررطة صرراحب الشرركوى السياسررية ،تعرضررت أسررته الررك تعرري يف ي شاسررا
لالضطهاد من األجهرز األم يرة الرك تتهمهرا ابلتعامرل مرف حر رة  .APARECOواعتقلرت األجهرز
األم ي ررة يف مجهوري ررة الكونغ ررو الدميقراطي ررة الش ررقي األص ررغر ل رراحب الش رركوى بس رربب أنش ررطته
السياسررية يف سويس ررا .وعررالود علررى ذل ر  ،مررا رتررى صرراحب الشرركوى نفسرره يتلقررى هتديررداي
ابلقتل ع ال يد اإللكرتو وال يد العادت وا اتف(.)٣
امببك ى
 -٣يدرف صاحب الشكوى أبنه ضحية النتهرايف السرلطاي السويسررية أحكرام املراد  ٣مرن
االتفاقيررة إذ أمررري برتحليرره إىل مجهوريررة الكونغررو الدميقراطيررة الررك سرريتعر ريهررا للتعررذيب ولغر ه
م ررن ض ررروب املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الالإنس ررانية أو املهي ررة .واملخ رراطر ال ررك هت رردد حيات رره
وسالمته اسسدية ب ابل ظر إىل اخنراطه وأنشطته السياسية يف سويسرا.
م حظ ت امب غمبا امبط ف لب األ س ا ض دبا
 ١-٤يف  ٢٩أيلو /س ر رربتم  ،٢٠١٦ق ر رردمت الدولر ر ررة الط ر رررف مالحظر ر رراي عل ر ررى األسر ر ررس
املوضرروعية للرربالغ .وه رري تررذ ل ر أبت ص رراحب الشرركوى قرردم بالغ راد أو إىل اللج ررة يف  ٨مت رروز/
يوليرره ( ٢٠٠٩ال رربالغ رق ر  .)٢٠٠٩/٣٩٤ويف  ١أاير/مررايو  ،٢٠١٤ش ررطبت اللج ررة ال رربالغ
املذ ور من القائمة ،بسربب للرف صراحب الشركوى عرن االت را را م رذ تسرجيل الطلرب.
ترذ ل ر الدولررة الطرررف ابلوقررائف وابإلجررايفاي الررك ابشرررها صرراحب الشرركوى يف سويسررا للح ررو
على اللجرويف .وتشر إىل أت السرلطاي املخت رة بشرؤوت اللجرويف أولرت حجرل صراحب الشركوى
االعتب ررار الواج ررب .وه رري تعل ررن أت ه ررذا ال رربالغ ال يتن ررمن أت ع ررر جدي ررد ميك ررن أت ير ر قه
قراراي السلطاي املخت ة.
 ٢-٤وتذ ل ر الدولة الطرف أبت الدو األطراف ،عمالد ابملاد  ٣من االتفاقية ،ال اوز ا أت
تطرد أت شرخص أو أت تعيرده أو أت تسرلمه إىل دولرة أخررى ،إذا تروارري لرديها أسرباب حقيقيرة
ت رردعو إىل االعتق رراد أبن رره س رريكوت يف خط ررر التع ررر للتع ررذيب .ولتحدي ررد م ررا إذا ان ررت ه ررذه
األسباب متوارر  ،تراعي السلطاي املخت ة مجيف االعتباراي ذاي ال لة ،را يف ذلر  ،يف حالرة
االنطباق ،وجود منس بت من االنتها اي الفادحة أو ال ارخة أو اسماعية اقوق اإلنسات يف
الدولررة املع يررة .وريمررا خيررص تعلير اللج ررة العررام رق ر  )١٩٩7(١بشر ت ت فيررذ املرراد  ٣يف سررياق
امل راد  ٢٢مررن االتفاقيررة ،تنرريف الدولررة الطرررف أت علررى صرراحب الرربالغ أت يثبررت أنرره يواجرره
خط رراد صشخ ررياد وحمرردقاد وجرردايدص ابلتعررر للتعررذيب يف حررا عودترره إىل بلررده األصررلي .واررب
تقرردير وجررود هررذا اىطررر علررى أسررس تتجرراوز ارررد االر ررتا أو الش ر  .واررب أت تكرروت ه ررايف
__________

()٢
()٣
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انظر ال سخة املررقة من حمنر جلسة االستماع املؤر  ١أاير/مايو .٢٠١٢
قُدمت أدلة مؤيد لتفاصيل التهديداي خال جلسة االستماع الك نُظمت يف إطار إجررايف طلرب اللجرويف (انظرر
نسخة حمنر اسلسة املؤرخة  ١أاير/مايو .)٢٠١٢
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أسباب أخرى لوصف خطر التعر للتعذيب أبنه صجردتص (الفقرراتت  ٦و .)7وارب أت تؤخرذ
الع اصررر التاليررة يف االعتبررار لتقرردير مرردى وجررود هررذا اىطررر :األدلررة علررى وجررود منررس بررت مررن
االنتها رراي الفادح ررة أو ال ررارخة أو اسماعي ررة اق رروق اإلنس ررات يف البل ررد األص ررلي وادع ررايفاي
التعررذيب أو س رويف املعاملررة يف املاضرري القريررب واألدلررة املسررتقلة علررى ذل ر واألنشررطة السياسررية
ل رراحب الشرركوى داخررل البلررد األصررلي أو خارجرره واألدلررة علررى م ررداقية صرراحب الشرركوى
والت اقناي الوقائعية يف ما يدعيه صاحب الشكوى (الفقر .)٨
 ٣-٤وريما يتعل بوجود منس بت من االنتها اي الفادحة أو ال ارخة أو اسماعيرة اقروق
اإلنسات ،تؤ د الدولة الطرف أت ذل ال يشكل يف حد ذاته أساساد ارياد لالعتقاد أبت شخ راد
بعي ه سيكوت ُعرضة للتعذيب لدى عودتره إىل بلرده األصرلي .وعلرى اللج رة أت ةردد مرا إذا رات
صاحب الطلب يواجه صشخ يادص خطرر التعرر للتعرذيب يف البلرد الرذت سريُعاد إليره( .)٤وال برد
من وجود أسباب إضارية جتيز وصف خطرر التعرر للتعرذيب ،ابملعرق املق رود يف الفقرر  ١مرن
املرراد  ٣مررن االتفاقيررة ،أبنرره خطررر صمتوقررف وحقيقرري وشخ رريص( .)5واررب تقرردير خطررر التعررذيب
على أسس تتجاوز ارد االررتا أو الش (.)٦
 ٤-٤وترى الدولة الطرف أت حالة حقوق اإلنسات يف مجهوريرة الكونغرو الدميقراطيرة ،حرا لرو
انررت تث ر القل ر مررن عررد جوانررب ،ال تشرركل يف حررد ذاهتررا سرربباد اري راد للجررزم أبت صرراحب
الشرركوى سرريكوت يف خطررر التعررر للتعررذيب يف حررا ترحيلرره .ومل يثبررت صرراحب الشرركوى أنرره
يواجرره شخ ررياد خطرراد حقيقيراد ومتوقعراد ابلتعررر للتعررذيب يف حررا ترحيلرره إىل مجهوريررة الكونغررو
الدميقراطية.
 5-٤وريمرا يتعلر ابالدعرايفاي الرك تشر إىل تعرضره للتعرذيب وسرويف املعاملرة يف مرا قريررب
ووجود أدلرة مسرتقلة يف هرذا ال ردد ،تؤ رد الدولرة الطررف أت الردو األطرراف يف االتفاقيرة ملزمرة
أبت أتخذ يف االعتبار هذه االدعرايفاي يف تقيري خطرر تعرر صراحب الشركوى املعر للتعرذيب
إذا ُرحررل إىل بلررده األصررلي( .)7وتررذ ل ر الدولررة الطرررف أبت صرراحب الشرركوى ،يف هررذه القنررية،
مل يدع أنه تعر للتعذيب أو سويف املعاملة يف املاضي وي طب هذا أيناد على طلب سوئه األو .
 ٦-٤وريم ررا يتعلر ر أبنش ررطة ص رراحب الش رركوى السياس ررية داخ ررل بل ررده األص ررلي أو خارج رره،
تالحظ الدولة الطرف أت اإلجرايف ااايل يقت ر علرى األنشرطة السياسرية الرك يردعي هارسرتها يف
سويسرا م رذ عرام  .٢٠١٠وقرد أرراد صراحب الشركوى يف إجررايف طلرب اللجرويف األو أنره مرارس
أنشر ررطة سياسر ررية يف مجهورير ررة الكونغر ررو الدميقراطير ررة قبر ررل مغادرتر رره البلر ررد .ويف تقر رردير السر ررلطاي
السويسرية ،تفتقر هذه األقوا إىل امل داقية.
 7-٤وريمررا يتعلر أبنشررطة صرراحب الشرركوى السياسررية يف سويس ررا ،تالحررظ الدولررة الطرررف
أت ص رراحب الش رركوى ي رردعي أن رره انن ر ر إىل ة ررالف ال رروط يني م ررن أج ررل إص ررالل الكونغ ررو يف
عام  .٢٠١٠وهتدف امل ظمة إىل ةرير مجهورية الكونغو الدميقراطية من احتال روانردا وحلفائهرا
__________

()٤
()5
()٦
()7
4

يف .ت .ضد سويسرا ( ،)CAT/C/20/D/94/1997الفقر .٢-١٠
املرجف نفسه ،الفقر  5-١٠وج .يو .أ .ضد سويسرا ( ،)CAT/C/21/D/100/1997الفقراتت  ٣-٦و.5-٦
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هثلررني يف ال ظررام ااررايل لل ررئيس جوزيررف ررابيال .وأررراد صرراحب الشرركوى أنرره يررؤدت دوراد نشررطاد
للغاي ررة يف ه ررذه امل ظم ررة ،وأن رره يت رردر دائمر راد املظ رراهراي واه ررر روقف رره امل رراهه لل ظ ررام اا ررا
يف مجهورية الكونغرو الدميقراطيرة .وذ رر أنره شرغل عرد م اصرب يف امل ظمرة .رقرد رات حرا عايرة
عام  ٢٠١١مستشاراد لشؤوت الشبيبة صار ،بعرد إعراد ت ظري اار رة ،أمي راد للج رة اانررية يف
زيوريخ .وتكمن مهامه ه ا يف توعية الرعااي الكونغروليني يف زيروريخ وتعبهرته وتوجيره انتبراهه إىل
دوارف نشرا /اار رة .وادعرى أنره أصربو معرورراد يف الشرتاي الكونغرويل يف سويسررا بسربب اخنراطره
وموقفه العام امل تقد لل ظام .وقا إنه تلقى بسبب هرذه األنشرطة حرا أواسرس عرام  ٢٠١١عرد
هتديررداي ،حررا ابلقتررل ،عررن طرير مكاملرراي هاتفيررة أو رسررائل ن ررية أو عر ال يررد اإللكرررتو .
وزعر أت شررقيقه األصررغر اختُطررف يف ي شاسررا م ررذ أ ثررر مررن عررام ،وأت األجهررز األم يررة تراقررب
زوجته أيناد ،ما حيو بي ه وبني التواصل معها ومف طفله(.)٨
 ٨-٤وال تعرت الدولة الطررف علرى أت صراحب الربالغ ميرارس م رذ عرام  ٢٠١٠تقريبراد دوراد
نشطاد ضمن حر رة  .APARECOوتالحرظ الدولرة الطررف أنره ع ردما أدىل أبقوالره يف إطرار طلرب
اللج رويف الثررا  ،قرردم معلومرراي مف ررلة عررن امل ظمررة وأهرردارها وأنشررطتها .وابملثررل ،يبرردو االدعررايف
القائل إنه يؤدت مهام أمني اللج رة اانررية بزيروريخ م رذ عرام  ٢٠١١جرديراد ابلت ردي  .ويتنرو
أيناد من ال ور الفوتوغرارية الرك أضريفت إىل امللرف أت صراحب الشركوى شراريف يف  ١٣رانوت
األو /ديس ر ررم  ٢٠١١يف مظ ر رراهر أم ر ررام مكت ر ررب األمر ر ر املتح ر ررد يف ج ي ر ررف ،حير ر ر طال ر ررب
املتظرراهروت رباشررر إجررايف ج ررائي دويل ضررد رئيسرري مجهوريررة الكونغررو الدميقراطيررة وروانرردا .ويتبررني
من مقطف استُخرج من موقف شبكي وأضيف إىل امللف املعررو علرى احملكمرة اإلداريرة االةاديرة
أت ق ا تلفزيونية للشتاي الكونغويل بثت على األرجو معلوماي م لور عن هذه املظاهر .

 ٩-٤وتالح ر ررظ الدول ر ررة الط ر رررف أت حر ر ررة  ،APARECOلس ر ررب املس ر ررت داي ال ر ررك أض ر ررارها
صاحب الشكوى إىل امللف ،رنرالد عرن معلومراي أخررى مجعتهرا السرلطاي احملليرة ،متثرل م ظمرة
سياسية نشرطة يف امل فرى ،أسسرها سر ة  ٢٠٠5يف ررنسرا أونرورت نغبانردا ،وهرو وزيرر درراع سراب
ومستشار أم لرئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية الساب (زائ سابقاد) ،موبوتو سيسي سريكو.
وتعررار امل ظمررة أساس راد حكومررة ال ررئيس ااررايل ،جوزيررف ررابيال ،الررذت تعت ر ه و رريالد لروانرردا،
وت سب إليه تزوير االنتخاابي والفساد وسرويف إدار البلرد .وحر رة  APARECOال ت شرس عل راد يف
مجهوريررة الكونغررو الدميقراطيررة ،ولكررن تربطهررا بعرره الررروابس لررزب االةرراد مررن أجررل الدميقراطيررة
والتقدم االجتماعي الكونغويل لرئيس الوزرايف الساب واملعار ااايل إتيني تشيسيكيدت .ومتيرزي
حر ة  APARECOبوجه خاص را قامت به من أعما يف ررنسا ،و اصة ع دما اعرتضت على
هتجر أررراد مررن
عقرد قمرة الفرانكورونيرة يف ي شاسررا سر ة  .٢٠١٢ويف ابريرس وبرو سرل ول رردت ،ل
__________

()٨

GE.18-16592

أضاف صاحب الشكوى إىل امللف عد أدلة عن نشاطه السياسي داخل حر ة  ،APARECOهري :مقرا غر
مؤر نُشر يف صحيفة  La Référenceومقا مؤر  ١٣نيسات/أبريل  ٢٠١١نُشر يف املوقرف الشربكي ل رحيفة
 La Référenceورسالة إلكرتونية مؤرخة  ١أاير/مايو  ٢٠١١وصور روتوغراريرة يظهرر ريهرا صراحب الشركوى
يف ساحة األم جب يف وهو حيمل م شوراد ومقا من صحيفة  La Manchetteال رادر يف  ٨رانوت الثا /ي راير
 ٢٠١٣ورسر ررالة مؤرخر ررة  ٢٤آب/أغسر ررطس  ٢٠١٢موجهر ررة مر ررن الفر رررع السويسر رررت ار ر ررة  APARECOإىل
املكت ر ررب االة ر ررادت لش ر ررؤوت امله ر رراجرين وقائم ر ررة رس ر ررؤويل حر ر ررة  APARECOيف أورواب ورس ر ررالة مؤرخ ر ررة ٣٠
حزيرات/يوني ر ر رره  ٢٠١٤موجه ر ر ررة م ر ر ررن ،ئ ر ر ررب رئ ر ر رريس حر ر ر ررة  APARECOيف اإلقل ر ر رري األورو ورئ ر ر رريس حر ر ر ررة
 APARECOيف اإلقلي السويسرت إىل و يل صاحب الشكوى.
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املعارض ر ررة الكونغولي ر ررة عل ر ررى هثل ر ررني سمهوري ر ررة الكونغ ر ررو الدميقراطي ر ررة ولك ر ررن مل يثب ر ررت أت ار ر ررة
 APARECOصلة بذل  .ويف سويسرا ،ظهري حر ة  APARECOإىل العلن يف بنرف مظراهراي
معزولة ،طولب ريها إبقالة حكومة جوزيف ابيال .ويف  ٦انوت األو /ديسم  ،٢٠١١اقرتح
عرد أشررخاص ،يبرردو أت أحررده عنررو يف حر ررة  ،APARECOمرردخل سررفار مجهوريررة الكونغررو
الدميقراطية يف ب ت.
 ١٠-٤وتؤ ررد الدول ررة الط رررف أت الس ررلطاي الكونغولي ررة إذا ان ررت هت ررت ابألنش ررطة السياس ررية
للمواط ني الكونغوليني يف امل فى ،رال بد من التسلي أبعا سرت ز على األشخاص الذين ميارسروت
مهررا وم وأنشررطةد تتجرراوز االخن ررا /السياسرري البسرريس وتظهررر األشررخاص املع يررني رظهررر معارضررني
جديني ميثلوت خطراد حمتمالد .وهكذا ،مرن املمكرن أت يتعرر زعمرايف حر رة  APARECOالبرارزوت
أو األش ررخاص ال ررذين ش ررار وا يف هجم رراي عل ررى هثل ررني للحكوم ررة ىط ررر س رويف املعامل ررة يف ح ررا
ع ررودهت إىل مجهوري ررة الكونغ ررو الدميقراطي ررة .ولك ررن يف ه ررذه القن ررية ،تالح ررظ الدول ررة الط رررف أت
صاحب البالغ ال يبدو أنه مارس أنشطة سياسية عل ية على ال حو املبني أعاله.
 ١١-٤وتش الدولة الطرف أوالد إىل أت صراحب الشركوى مل ي نر إىل حر رة  APARECOإال
بعد رره طلب اللجويف األو ررنراد عائيراد .وريمرا خيرص مشرار ته يف مظراهر أمرام مكترب األمر
املتحرد يف ج يرف يف  ١٣رانوت األو /ديسرم  ،٢٠١١ال توضرو األدلرة املتاحرة مردى وقرروف
صرراحب الشرركوى موقف راد شخ ررياد وعل ي راد ض ررد ال ظررام القررائ  .وال يتن ررمن ملررف القنررية أدل ررة
ملموسررة أخرررى علررى مواقررف سياسررية معي ررة ل رراحب الشرركوى ،ولررو أنرره أ ررد مشررار ته يف عررد
مظ رراهراي يف زي رروريخ وب ر ت وج ي ررف ،وه ررو م ررا أيدت رره حر ررة  APARECOيف رس ررالة مؤرخ ررة ٣٠
حزيرات/يونيرره  .٢٠١٤وريمررا يتعل ر ر ررب أمررني اللج ررة اان ررية ملدي ررة زيررور  ،وهررو امل ررب
الررذت يقررو صرراحب الشرركوى إنرره يشررغله م ررذ عررام  ،٢٠١١ويترروىل ريرره توعيررة وتعبهررة ا تمررف
الكونغر ررويل يف امل فر ررى ،مل يقر رردم صر رراحب الشر رركوى ،ابسر ررتث ايف عر ررد رسر ررائل أت ير ررد مر ررن حر ر ررة
 ،APARECOأت دليررل يسررمو بتقيرري موضرروعي ل رروع أنشررطته وأاليتهررا .و مررا الحظررت احملكمررة
اإلدارية االةادية ،أ د صاحب الشكوى ،أث ايف جلسة االسرتماع ،أنره يت ردر دائمراد املظراهراي،
ويقررود ور رروداد ،ويق رروم أبعم ررا م اهن ررة لل ظررام الكونغ ررويل ،ويكلوررف بع ررر حج ررل يف امل رؤمتراي
ال ررحفية .وعلررى الرررغ مررن ال ردور ا ررام الررذت ي سرربه صرراحب الشرركوى ل فسرره ،ال توجررد أدلررة
دامغررة علررى هررذا االخن ررا /ال يف امللررف وال يف م ررادر عل يررة .وهررذا مررا حيمررل علررى االعتقرراد أت
صرراحب الشرركوى قرردم صررور مغلوطررة عررن اخنراطرره أو ابلررن يف أاليترره .وخالصررة القررو  ،ترردرف
الدولة الطرف أبنره ال توجرد يف القنرية الراه رة أدلرة ملموسرة علرى مشرار ة صراحب الشركوى يف
أنشررطة سياسررية تلفررت إليرره انتبرراه السررلطاي الكونغوليررة إىل حررد يعرضرره ىطررر املالحقررة ابملعررق
املق ود يف املاد  ٣من االتفاقية يف حا عودته إىل مجهورية الكونغرو الدميقراطيرة .وترذ ل ر الدولرة
الط رررف أبت ه ررذا التقي رري ال يتغ ر إذا أُخ ررذي يف االعتب ررار أس ررباب الف ررار ال ررك ادعاه ررا ص رراحب
الشكوى يف طلب اللجويف األو  ،وهي أسباب رأي السلطاي احمللية أعا تفتقر إىل امل داقية.
 ١٢-٤وريما يتعل ابدعايفاي صاحب الشكوى روص اعتقرا شرقيقه واإلجررايفاي املتخرذ
ضررد أس ررته ،تالحررظ الدولررة الطرررف أت صرراحب الرربالغ سررب أت ق ردم ،يف سررياق إج ررايف اللج رويف
األو  ،معلوم رراي مش ررا ة وأت الس ررلطاي احمللي ررة رأي أع ررا ص ررعبة الت رردي  .ومل يق رردم ص رراحب
الشرركوى يف إج ررايف اللج رويف الثررا أت ع ررر إضررايف أو دليررل مررن ش ر نه أت يعررد هررذا التقرردير.
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وال تقررود األدلررة الررك أضررارها صرراحب الرربالغ إىل ملررف القنررية إىل تقرردير تلررف .وريمررا يتعلر
ابملقررا امل شررور يف صررحيفة  La Manchetteالكونغوليررة يف  ٨ررانوت الثا /ي رراير  ،٢٠١٣الررذت
جررايف ريرره أت صرراحب الشرركوى عنررو ابرز يف حر ررة  APARECOوأنرره شرراريف يف هجمرراي علررى
أر رراد مررن السررلطاي الكونغوليررة يف أورواب ،خيتلررف منررموت هررذا املقررا عررن الوقررائف الررك رواهررا
ص رراحب الش رركوى وةقق ررت م ه ررا الس ررلطاي احمللي ررة اختالرر راد حيم ررل عل ررى االعتق رراد أن رره م ررزور.
وال يسررمو هررذا الرردليل ررذل إبثبرراي االعتقررا املزعرروم لشررقي صرراحب الشرركوى يف مجهوريررة
الكونغررو الدميقراطيررة .وي رردق هررذا أين راد علررى مقررايل صررحيفة  La Référenceاملررررقني ابلرربالغ
والل ررذين مل يقر ردوما أث ررايف اإلجر ررايف ال ررداخلي ،حير ر أُدرج األو يف املل ررف يف ش رركل نس ررخة غر ر
مؤرخ ررة ،وأُدرج الث ررا امل ررؤر  ١٣نيس ررات/أبريل  ٢٠١١يف ش رركل مقتط ررف م ررن موق ررف ال ررحيفة
الشبكي .وي قل ال املقالني عن والد أو أسر صاحب الشكوى يف ي شاسا أت األسر معرضة
للمالحق ررة بس رربب أنش ررطة ص رراحب الش رركوى السياس ررية يف سويسر ررا .أوالد ،مل ي ررتو املق ررا األو
للسررلطاي السويس ررية إال يف شرركل نسررخة ،مررا ينررفي عليرره قيمررة إثباتيررة حمرردود  .ني راد ،اررب
تقردير القيمرة اإلثباتيررة ألت مقرا ورقراد مل ررادر املعلومراي املبلرن ع هررا .ويف هرذه القنرية ،يقت ررر
املقرراالت علررى نقررل أق روا ذوت صرراحب الشرركوى ،وهررذا ال ميكررن اعتبرراره دلرريالد موضرروعياد علررى
الوقائف املذ ور  .وتالحظ الدولة الطرف ذل أت املقرا املرؤر  ١٣نيسرات/أبريل  ٢٠١١يشر
إىل أت شر ررقي صر رراحب الشر رركوى األصر ررغر اختفر ررى ير رروم  ١٨آذار/مر ررارس  ،٢٠١١يف السر ررابعة
مسايفد ،بي ما يؤ د صاحب الشكوى يف بالغه ،املؤر  ١٤آذار/مارس  ،٢٠١٦أنه اعتُقرل صم رذ
أ ثر من س ةص وهذه االدعايفاي ال تتس مف األدلرة املقدمرة .وأخر اد ،ارب ربرس هرذين املقرالني
ابملق ررا امل ش ررور يف ص ررحيفة  La Manchetteال ررذت خل ررت احملكم ررة اإلداري ررة االةادي ررة إىل أن رره
مزور .و رذه األسرباب لهرا ،تررى الدولرة الطررف أت املقراالي ال رحفية املدرجرة يف امللرف تفتقرر
إىل قيمة إثباتية.
 ١٣-٤وريم ررا يتعل ر ر ب س ررخ وص ررور رس ررائل ال ي ررد اإللك رررتو والرس ررائل ال ررية ال ررك تتن ررمن
هتديررداي موجهررة إىل صرراحب الشرركوى ،والررك أُضرريفت إىل امللررف الررداخلي وقُرردمت جزئي راد إىل
اللج ة ،تش الدولة الطررف إىل أت السرلطاي احملليرة الحظرت أنره ال ميكرن التحقر مرن صرحتها
وال مررن هويررة مرسررليها .وعليرره ،اررب اعتبررار أعررا تفتقررر إىل قيمررة إثباتيررة .وعررالود علررى ذل ر ،
توقفت هذه التهديرداي بعرد م ت رف عرام  ،٢٠١١رغر أت صراحب الشركوى يؤ رد أنره واصرل
أنشررطته املؤيررد ار ررة  .APARECOلكررن ذلر ال يكفرري إلثبرراي أت صرراحب الشرركوى معررر
للمالحقررة يف حررا عودترره إىل مجهوريررة الكونغررو الدميقراطيررة .وريمررا يتعلر رختلررف رسررائل حر ررة
 APARECOاملدرجررة يف امللررف ،يبرردو واضررحاد أعررا و ئر ااملررة ،وال ميكررن اعتبارهررا دلرريالد يثبررت
أت صاحب الشكوى سيواجه خطر التعر لسويف املعاملة يف حا عودته إىل بلده.
 ١٤-٤وتالحررظ الدولررة الطرررف أت صرراحب الشرركوى يرردرف أمررام اللج ررة أبت السررلطاي احملليررة
ات يتعني عليها أت جترت ةقيقاد تكميلياد يف القنية ،را يف ذلر عرن طرير السرفار السويسررية
يف مجهوري ررة الكونغ ررو الدميقراطي ررة .وت ررذ ل ر الدول ررة الط رررف يف ه ررذا ال رردد أبع ررا اس ررتعلمت م ررن
السررفار السويس ررية عررن هررذه املسررائل يف إطررار إج ررايف اللج رويف األو  .واسررت اداد إىل تقريررر السررفار
املؤر  ٢١انوت الثا /ي اير  ،٢٠٠٩انت املست داي املقدمة يف إطار ذل اإلجرايف تفتقرر إىل
قيم ر ررة إثباتي ر ررة ،أو ان ر ررت م ر ررزور  ،ومل يك ر ررن ص ر رراحب الش ر رركوى مطل ر رروابد يف مجهوري ر ررة الكونغ ر ررو
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الدميقراطية .وابل ظر إىل هذه الع اصر وإىل مجيف مالبساي هذه القنية ،مل يكن ه رايف مرا يردعو
السلطاي احمللية إىل طلب مزيد من املعلوماي من السفار .
 ١5-٤ويف ض رويف م ررا س ررب  ،ت رررى الدول ررة الط رررف أت ص رراحب الش رركوى مل يثب ررت أن رره ،بس رربب
أنشررطته السياسررية يف امل فررىُ ،حيتمررل أت يتعررر لنررروب مررن املعاملررة تتعررار مررف املرراد  ٣مررن
االتفاقية يف حا عودته إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.
اعوبة ت ص ح امببك ى دوى م حظ ت امب غمبا امبط ف
 ١-5يف  ١٤أاير/مررايو  ،٢٠١7قرردم صرراحب الشرركوى تعليقرراي علررى مالحظرراي الدولررة
الطرف .وهو يؤ د أت الدولرة الطررف ا تفرت ابالسرت اد إىل ااجرل الرك سراقتها احملكمرة اإلداريرة
االةاديررة ،رررا ريهررا قرارهررا املررؤر  ٢7آب/أغسررطس  ،٢٠١٣الررذت أعررى إج ررايف اللج رويف الثررا .
ويرى أت هذا القرار ال ميكن أت يلزم اللج ة أبت شكل من األشكا يف دراسرة طلبره ريمرا يتعلر
وره من التعر للتعذيب وسويف املعاملة ابملعق الوارد يف املاد  ٣من االتفاقية.
 ٢-5ويرى أت الدولة الطرف تست د ذل إىل طلب اللجرويف األو الرذت قدمره ،يف حرني أت
طلبرره هررذا ال يش ر إىل الوق ررائف املت ررلة ابإلج ررايف األو الررذت ب رردأ أص رالد س ررايت الق ررار ال ررادر
بش نه .رطلب صاحب الشركوى األو  ،الرذت يعرود إىل عرام  ٢٠٠٩والرذت أُغلر  ،رات يسرت د
إىل وقررائف حرردثت قبررل ر رراره مررن البلررد وهرري لتلررف عررن الوقررائف الررك درعترره إىل تقرردمي الطلررب
ااايل .وقد بدأ صاحب الشكوى أنشرطته السياسرية يف سويسررا يف عرام  .٢٠١٠وهرذا يعر أت
الوق ررائف املت ررلة ررذا الطل ررب واألدل ررة املقدم ررة م ررن ص رراحب الش رركوى تع ررود إىل تر رواريخ الحق ررة
لعررام  .٢٠١٠والرردارف إىل تقرردمي هررذا الطلررب هررو خطررر التعررر للتعررذيب وس رويف املعاملررة بعررد
الررره ال هررائي لطلرب اللجرويف الثرا  .ويف إطررار طلرب اللجرويف الثرا  ،مل حيررتل صراحب الشرركوى
بوقررائف مت ررلة بطلررب اللج رويف األو  .وهررو يؤ ررد أت ااجررل الررك سرراقتها الدولررة الطرررف اعتمرراداد
على الطلب األو املقدم إىل اللج ة ليس ا ما ي رها.
 ٣-5ويس ررت د ص رراحب ال رربالغ إىل نش رراطه السياس رري يف سويس ر ررا ،ال ررذت اع ررل م رره ع رردواد
للحك ر  .رهررو م ررذ عررام  ٢٠١٠عنررو نشررس يف م ظمررة  ،APARECOوهرري حر ررة ال تسررتطيف
هارسة نشرا /ر ري يف مجهوريرة الكونغرو الدميقراطيرة ،ألت أعنرايفها معرضروت الضرطهاد شرديد.
وهذه اار ة ال ميك ها هارسة نشاطها إال يف بلدات أج بية ،مثل سويسرا ،تكفرل ااقروق املت رلة
لريررة التعبر وتكرروين اسمعيرراي .ويشررغل صرراحب الشرركوى م ررذ عررد سر واي م ررب أمررني يف
أ مدي ة سويسرية .وقد أُعلن تعيي ه على املوقف الشبكي ار ة  .APARECOلذل  ،ال ميكرن
أت يكوت شخص صاحب الشكوى اهوالد لدى السلطاي الكونغولية ألت موقف امل ظمة هو من
أ ثر املواقف خنوعاد ملراقبرة عمراليف جهراز االسرتخباراي يف مجهوريرة الكونغرو الدميقراطيرة .وتثبرت
ال ور الفوتوغرارية ل احب الشكوى وال ور املوجرود علرى موقرف يوتيروب واملسرت داي امل ردقة
ال ررك ق ردمتها حر ررة  APARECOوبطاق ررة عن ررويته نش رراطه امل رراوو للحك ر يف مجهوري ررة الكونغ ررو
الدميقراطية.
 ٤-5وي رررى ص رراحب الش رركوى أت م ررن املس ررتبعد أال يك رررتا ألم ررره عم رراليف االس ررتخباراي يف
حا عودته إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية ،ذل أنه تعر يف سويسرا لتهديداي ال ميكرن أت
ت در إال عن ااك القرائ  .ويسرتظهر أينراد ابملقراالي ال رحفية الرك تثبرت اضرطهاد زوجتره يف
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مجهوريررة الكونغررو الدميقراطيررة بسرربب أنشررطته السياسررية يف سويس ررا .وهرري غررادري البلررد بسرربب
هر ررذا االض ر ررطهاد والتمس ر ررت اي ر ررة سويس ر ررا .ومل ت ظ ر ررر الدول ر ررة الط ر رررف ح ر ررا ا ت يف األس ر ررس
املوضوعية لطلب اللجويف الذت قدمته نتيجة لت فيذ نظام دبلرن الثالر  .ويؤ رد صراحب الشركوى
أت األنشطة الك اضطلف ا ب ور مكثفة نوعاد ما وبشكل مستمر ومتواتر م ذ عام  ٢٠١٠مرن
ش ر ر عا أت تعرضر رره شخ ر ررياد ىطر ررر متزاير ررد يف مجهورير ررة الكونغر ررو الدميقراطير ررة .ويقر ررو صر رراحب
الشرركوى ،عررالود علررى ذل ر  ،إت الشرررو /املررذ ور يف الفقررر  ٨مررن تعلي ر اللج ررة العررام رق ر ١
مستورا  ،وإت األدلة الك قدمها تتس ابمل داقية واالتساق.
 5-5ويررذ ل ر صرراحب الشرركوى أبت القررانوت السويسرررت ير ص علررى أت أسررباب طلررب اللجرويف
بعرد الفررار هرري وقررائف وظرروف ال ةرردا إال بعررد مغررادر الدولرة األصررلية .ويررؤدت خطررر التعررر
لالضررطهاد يف الدولررة األصررلية ألسررباب ال عالقررة سررببية ررا ابملغررادر إىل االعررتاف رر ررز الالجررى
شريطة الورايف ابلشرو /القانونية األخرى (االضطهاد ألحد األسباب املذ ور يف القانوت) ،ولكن
ال إىل م و اللجويف .ويدرف صاحب الشركوى أبت أنشرطته السياسرية ت طبر عليهرا أسرباب طلرب
اللجويف الالحقة للفرار.
 ٦-5ويف  ١7تش ررين الثررا /نورم  ،٢٠١7أرسررل صرراحب الشرركوى صرروراد روتوغراريررة غ ر
مؤرخررة تتعل ر رشررار ته يف املظرراهراي األخ ر ضررد نظررام ي شاسررا أمررام ق ررر األم ر يف ج يررف،
ابعتبارهررا أدلررة .ويررزع أت هررذه ال ررور نُشررري علررى وسررائس التواصررل االجتمرراعي وأت سررلطاي
مجهورية الكونغو الدميقراطية علمت بذل دوت ش عن طري أجهزهتا.
ا س ئل غاإل اءات ا ع غضا دوى امبوجبا

ال ظر يف املقبولية
 ١-٦قبررل ال ظررر يف أت شرركوى مق ودمررة يف بررالغ مررا ،اررب علررى اللج ررة أت تبررت يف مررا إذا
انررت الشرركوى مقبولررة أم ال روجررب املرراد  ٢٢مررن االتفاقيررة .وقررد ةققررت اللج ررة ،ورق راد ملررا
تقتنيه الفقر (5أ) من املاد  ٢٢من االتفاقية ،من أت املس لة نفسرها مل تُبحر وال اررت لثهرا
يف إطار أت إجرايف آخر من إجرايفاي التحقي الدويل أو التسوية الدولية.
 ٢-٦وتررذ ل ر اللج ررة أبعررا ،ورق راد للفقررر (5ب) مررن املرراد  ٢٢مررن االتفاقيررة ،ال ت ظررر يف أت
بررالغ يرررد مررن أت ررررد مررا مل تتحق ر مررن أنرره قررد اسررت فد مجيررف سرربل االنت رراف احملليررة املتاحررة.
وتالحررظ اللج ررة أت الدولررة الطرررف ،يف هررذه القنررية ،مل تطعررن يف أت صرراحب الشرركوى اسررت فد
مجيف سبل االنت اف احمللية املتاحة ،وال يف مقبولية الشكوى.
 ٣-٦وترررى اللج ررة أت الشرركوى تطرررل مسررائل جوهريررة روجررب املرراد  ٣مررن االتفاقيررة ،اررب
ال ظررر ريهررا مررن حي ر األسررس املوض روعية .وملررا انررت اللج ررة ال ترررى أت عوائ ر أمررام مقبوليررة
البالغ رهي تعلن مقبوليته.

ال ظر يف األسس املوضوعية
 ١-7نظري اللج ة يف الشكوى ،آخذ د يف ااسبات على ال حو الواجب مجيف املعلوماي الك
قدمها إليها الطررات ،ورقاد للفقر  ٤من املاد  ٢٢من االتفاقية.
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 ٢-7وريمررا يتعلر ابدعررايف صرراحب الشرركوى اسررت اداد إىل املرراد  ٣مررن االتفاقيررة ،يتعررني علررى
اللج ررة أت تق رريل م ررا إذا ان ررت توج ررد أس ررباب حقيقيررة ت رردعو إىل االعتق رراد أبن رره س رريكوت معرض راد
شخ ياد ىطر التعذيب يف حا عودته إىل مجهورية الكونغو الدميقراطيرة .وترذ ل ر اللج رة قبرل رل
شييف أبت حظر التعذيب حظر مطل وغر قابرل للتقييرد وأبت الدولرة الطررف ال اروز را الترذرع
أبت ظررروف اسررتث ائية لت يررر أعمررا التعررذيب( .)٩واررب علررى اللج ررة ،لرردى تقرردير هررذا اىطررر،
مراعا مجيف االعتباراي ذاي ال لة ،ورقاد للفقر  ٢من املاد  ٣من االتفاقية ،را يف ذل وجود
منس بت من االنتها اي الفادحة أو ال ارخة أو اسماعيرة اقروق اإلنسرات .ومرف ذلر  ،ترذ ل ر
اللج ررة أبت ا رردف املترروخى مررن هررذا التحليررل هررو ةديررد مررا إذا ررات الشررخص املع ر سرريواجه
شخ ياد خطراد متوقعاد وحقيقياد ابلتعر للتعذيب يف البلد الرذت سريعاد إليره .ويُسرت تل مرن ذلر
أت وجود منس بت من االنتها اي الفادحة أو ال ارخة أو اسماعية اقوق اإلنسات يف بلد ما
ال يشكل يف حد ذاته سبباد ارياد لت يرد أت شخ راد بعي ره سريتعر ىطرر التعرذيب ع رد عودتره
إىل ذلر البلررد رررال بررد مررن وجررود أسررباب إضررارية تبررني أت الفرررد املع ر سرريتعر شخ ررياد ررذا
اىط ررر .وعل ررى العك ررس م رن ذل ر  ،ال يع ر ع رردم وج ررود من ررس ب ررت م ررن االنتها رراي ال ررارخة
وامل هجيررة اقرروق اإلنسررات أت شخ راد بعي رره لرريس معرضراد للتعررذيب يف الظررروف الررك ل رره علررى
وجه التحديد.
 ٣-7وتشر اللج ررة إىل تعليقهررا العررام رقر  )٢٠١7(٤بشر ت ت فيررذ املرراد  ٣مررن االتفاقيررة يف
سياق املاد  ،٢٢الذت ي ص على االلتزام بعدم اإلعاد القسرية لما ُوجدي صأسباب حقيقيرةص
تدعو إىل االعتقاد أت الشخص املع سيكوت يف خطر التعر للتعذيب يف دولة يواجه الرتحيل
إليهررا ،سروايفر فرررد أو عنررو يف اموعررة قررد تكرروت يف خطررر للتعررذيب يف دولررة املق ررد .وتقنرري
املمارسررة الررك تتبعهررا اللج ررة يف هررذا السررياق بت يررد وجررود صأسررباب حقيقيررةص لمررا ررات خطررر
التعررذيب صمتوقع راد وشخ ررياد وقائم راد وحقيقي رادص( .)١٠وميك ررن أت تشررمل عوام ررل اىط ررر الشخ ررية
مثالد :األصل اإلث ل احب الشكوى وأعما التعذيب الك تعر ا يف املاضي واالحتجراز
مررف م ررف االت ررا أو أت شرركل آخررر مررن أشرركا االحتجرراز غ ر القررانو والتعسررفي يف البلررد
األصررلي وا ررروب س رراد مررن البلررد األصررلي عقررب تلقرري هتديررداي ابلتعررذيب( .)١١وتررذ ل ر اللج ررة
أيناد أبعا تعطي وز،د ب اد لالست تاجاي الوقائعية الك للص إليها أجهرز الدولرة الطررف املع يرة.
بيد أعرا غر ملزمرة بتلر االسرت تاجاي وهري تقريل لريرة املعلومراي املقدمرة إليهرا ،ورقراد للفقرر ٤
من املاد  ٢٢من االتفاقية ،يف ضويف مجيف مالبساي ل قنية(.)١٢
 ٤-7وتالحررظ اللج ررة أت صرراحب الشرركوى أحررا بالغ راد أو يف  ٨متوز/يوليرره  ٢٠٠٩وأت
اللج ة شطبته من القائمة يف  ١أاير/مايو  ٢٠١٤بسبب للف صاحب الشكوى عن االت را
ا م ذ تسجيل الطلب .وتالحظ اللج رة أت صراحب الشركوى يؤ رد يف بالغره الثرا أنره ميرارس
م ررذ ع ررام  ٢٠١٠دوراد نش ررطاد داخ رل حر ررة  .APARECOويف ه ررذا ال رردد ،تالح ررظ اللج ررة أت
__________

( )٩انظر تعلي اللج ة العام رق  )٢٠٠7(٢بش ت ت فيذ الدو األطراف للماد .٢
( )١٠انظر التعلي العام رق  ،٤الفقر .١١
( )١١املرجف نفسه ،الفقر .٤5
( )١٢املرجف نفسه ،الفقر .5٠
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الدولر ررة الطر رررف مل تطعر ررن يف مشر ررار ة صر رراحب الشر رركوى يف حر ر ررة  APARECOوال يف مهامر رره
داخلها.
 5-7وريمررا خيررص مسرروغاي اللج رويف بعررد مغررادر دولررة امل ش ر  ،تش ر اللج ررة إىل أت اخن ررا/
صاحب الشكوى يف أنشطة سياسية خارج دولته األصلية ميكرن أت جتعلره عرضرةد ىطرر التعرذيب
إذا مررا أعيررد إىل الدولررة املع يررة( .)١٣غ ر أت اللج ررة تالحررظ أت صرراحب الشرركوى ال جرردا يف
انتمائه إىل حر ة  ،APARECOلك ه مل ي ن إليها إال بعد الرره ال هرائي لطلرب اللجرويف األو .
وتالحظ اللج ة أيناد أت صاحب الشكوى مل ميارس أنشرطة سياسرية عل يرة إىل درجرة تلفرت إليره
انتباه السلطاي الكونغولية ،ذل أت هذه السلطاي تر ز اهتمامها على أنشطة تتجاوز االخنررا/
السياسي البسيس وتظهر األشرخاص املع يرني رظهرر معارضرني جرديني ميثلروت خطرراد حمرتمالد (مثرل
زعمايف حر ة  APARECOالبارزين أو األشخاص الذين شرار وا يف هجمراي علرى هثلرني اكومرة
مجهوريررة الكونغررو الدميقراطيررة) .وتالحررظ اللج ررة ررذل أت األنشررطة السياسررية الررك ينررطلف ررا
صراحب الشركوى يف سويسررا ال تشركل نشراطاد ميكررن اعتبرار أنره يشرركل هتديرداد جردايد وملموسراد
للحكومة القائمة .وتش اللج ة إىل أت صاحب الشكوى ساق رعالد عدداد من االدعرايفاي لك ره
مل يثبت إثبااتد واضحاد و ارياد وجود خطرر شخ ري وقرائ ومتوقرف وحقيقري ابلتعرر للتعرذيب إذا
ما أُعيد إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.
 ٦-7وتذ ل ر اللج ة أبنه يعود ا أمر ةديد ما إذا ات صاحب الشكوى معرضاد حاليراد ىطرر
التعذيب يف حا ترحيله إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية .وتالحظ اللج ة أت صاحب الشكوى
أُتيحت له ررصة ارية إلثباي ادعايفاته وتوضيحها ،على ال عيد الوط  ،أمام املكتب االةادت
للهج ررر واحملكم ررة اإلداري ررة االةادي ررة ،ولك ررن األدل ررة ال ررك ق رردمها مل تس ررمو للس ررلطاي الوط ي ررة
ابست تاج أت مشار ته يف األنشطة السياسية قد جتعله يواجه خطر التعر لنروب مرن التعرذيب
أو املعامل ررة الالإنس ررانية أو املهي ررة ل رردى عودت رره .وع ررالود عل ررى ذلر ر  ،ت ررذ ل ر اللج ررة أبت وج ررود
انتها اي اقوق اإلنسرات يف البلرد األصرلي ال يكفري يف حرد ذاتره السرت تاج أت الشرخص الرذت
يقدم شركوى معرر شخ رياد ىطرر التعرذيب .وللرص اللج رة ،اسرت اداد إىل املعلومراي املعروضرة
عليها ،إىل أت صاحب الشركوى مل يثبرت أت أنشرطته السياسرية ةظرى أباليرة تكفري للفرت انتبراه
سررلطاي بلررده األصررلي ،وللررص إىل أت املعلومرراي املقدمررة ال تثبررت أنرره سرريتعر شخ ررياد ىطررر
التعذيب أو لنروب من املعاملة الالإنسانية أو املهي ة إذا ما عاد إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.
 -٨ويف هرذه الظرروف ،تررى اللج رة أت املعلومراي الرك قردمها صراحب الشركوى غر اريررة
إلثبرراي ادعائرره أنرره سرريواجه خطرراد شخ ررياد ومتوقعراد وحقيقيراد ابلتعررر للتعررذيب إذا مررا ُرحررل إىل
مجهورية الكونغو الدميقراطية.
 -٩واللج ررة ،إذ تت رررف رقتن ررى الفق ررر  7م ررن امل رراد  ٢٢م ررن االتفاقي ررة ،لل ررص إىل أت
ترحيررل صرراحب الرربالغ إىل مجهوريررة الكونغررو الدميقراطيررة لررن يشرركل انتها راد مررن الدولررة الطرررف
ألحكام املاد  ٣من االتفاقية.

__________

( )١٣املرجف نفسه ،الفقر (٤٩و).
GE.18-16592
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