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جلنة مناهضة التعذيب
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بالغ مقدم من:

ه .ر .إ .س( .ميثله حماميان مها ،أجنيال ستيتلر وأورس إيبنوتر)

الشخص املدعى أنه ضحية :صاحب الشكوى
الدولة الطرف:

سويسرا

اتريخ تقدمي الشكوى:

 15تشرين الثاين/نوفمرب ( 2016اتريخ الرسالة األوىل)

اتريخ صدور هذا القرار:

 ٩آب/أغسطس 201٨

املوضوع:

الرتحيل إىل مجهورية إيران اإلسالمية

املسائل اإلجرائية:

عدم إثبات االدعاءات

املسائل املوضوعية:

خطررر التعررر للتعررذيب أو اخلطررر علررى احليررا أو خطررر
التعرر للمعاملررة الالإنسررانية أو املهينررة ،يف حررا الرتحيررل
إىل البلد األصلي (عدم اإلعاد القسرية)

مواد االتفاقية:

املاد ٣

 1-1صرراحب الرربالغ هررو ه .ر .إ .س ،)1(.وهررو م روا ن مررن مجهوريررة إي رران اإلسررالمية مول ررود يف
عام  .1٩7٨وقد قدم صاحب البالغ لب جلروء يف سويسررا لكرن ُرفِر لبره .وهرو يردعي أن ترحيلره
القسري إىل مجهورية إيرران اإلسرالمية سيشركل انتهاكرا مرن سويسررا ألحكرام املراد  ٣مرن االتفاقيرة ،ألنره
خيشررى خطررر التعررر للتعررذيب ،أو اخلطررر علررى حياترره ،أو خطررر تعرضرره للمعاملررة الالإنسررانية أو املهينررة،
يف بلده األصلي بسبب مثليته اجلنسية وإحلاده .وصاحب الشكوى ممثل مبحام.

__________

*
**

()1

اعتمدته اللجنة يف دورهتا الرابعة والستني ( 2٣متوز/يوليه  10 -آب/أغسطس .)201٨
شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمسراهه ::السرعدية بلمر ،،وفيلريس غراير ،وعبرد الوهراب هراين،
وَبتير ررار
وكل ررود ِهلِر ررر رواسر رران ،وير ررنس مودفي ر ر  ،وأان راكر ررو ،ودييغ ررو رودريغي ر ر  -بين ر ر ون ،وسيباسر ررتيان توزير رره ،خ
توزحممدوف ،وهونغون زان .
يف  15كانون األو /ديسمرب  ،2017لب صاحب الشكوى إىل اللجنة أال تكشف عن هويته.
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 2-1و ل ررب ص رراحب الش رركوى يف بالغ رره منح رره ت ررداب ،مؤقت ررة ملنر ر إبع رراده .ويف  1٨مت رروز/
يوليرره  ،2016لب ر اللجنررة إىل الدولررة الطرررف ،عررن ري ر مقررهررا املعرري ابلشرركاوى اجلديررد
والتررداب ،املؤقتررة ،أن متتنر عررن ترحيررل صرراحب الشرركوى إىل مجهوريررة إيرران اإلسررالمية مررا دامر
شكواه قيد نظر اللجنة.
الوقائع كما ع ضها صاحب الشكوى
 1-2صاحب الشكوى هو موا ن إيراين .وهو يدعي أنه أظهر منذ أن كان يف سن اخلامسرة
أو السادسة من العمر عالمرات "ال تتفر مر األدوار املقررر للجنسرني" .ويردعي أنره عنردما كران
فال ،كان يرتدي زي الفتيات وقد أراد أن يكون يف جسد أنثى .وعندما كان عمرره  1٣عامرا،
ضبطه والده وهو يرتدي زي فتا واهنا عليه بضرب شديد .ويذكر صاحب الشكوى أنه عندما
كان يف سن اخلامسة عشر كان لديه عالقات جنسية مر بعر رفاقره يف الدراسرة ،وأقرام بعرد
ذلك عالقات م رجا أكرب منه سنا.
 2-2ويف س ررن التاس ررعة عش ررر  ،يف ع ررام  ،1٩٩7التحر ر ص رراحب الش رركوى مبعس رركر ألداء
اخلدمة العسكرية اإلل امية بعرد أن أرغمره والرده علرى ذلرك .ويردعي أنره تعرر هنراك عرد مررات
لالغتصاب من قبل رقباء عد ( .)2ويف هذا الصدد ،يردعي أنره أصرب رقيقرا جنسريا ألحرد الرقبراء
الررذي ضرربطه مر رجررل آخررر ،فصررار منررذ ذلررك احلررني يغتصرربه بصررور منتظمررة( .)٣ويرردعي أنرره يف
هناية املطاف ترك املعسكر بعد حصوله على إذن بذلك ومل يعد إليه .ويدعي أنه عاش ملرد سرتة
أشهر يف الشارع ،حي كان يتعر إلساء املعاملة واالغتصاب من قبرل رجرا أكررب منره سرنا.
وكان تراوده يف ذلك الوق أفكار انتحارية.
 ٣-2ويف وق ر الح ر  ،حرراو صرراحب الشرركوى اهلرررب مررن البلررد علررى ررائر متجه ررة إىل
اململك ررة املتح ررد لربيطاني ررا العظم ررى وآيرلن رردا الش ررمالية ،ولك ررن ق ررب علي رره( .)4وع رراد ص رراحب
الشكوى إىل من أسرته ألنه مل يكن لديه خيار آخر .ويف هناية املطاف ،حاو االنتحار ،ونقل
إىل املستشررفى .وبعررد ذلررك ،أبلر والررده الشررر ة بفرراره مررن اخلدمررة العسرركرية .ويضرريف صرراحب
الشرركوى أن احملكمررة العسرركرية حكمر عليرره ابلسررجن ملررد شررهر واحررد ،وأُرغرر :علررى اسررتاناف
( )5
تعر الغتصاب مجاعي يف السجن(.)6
خدمته العسكرية  .وهو يدعي أيضا أنه ّ

 4-2وبعررد قضرراء عقوبترره ،أُرسررل إىل نفررس املعسرركر ،وتعرّرر مررر أخرررى لالعتررداء علررى يررد اثنررني
من الرقباء هناك .و لب إذان ابخلروج من املعسكر ل اير أخيه ومل يعرد إليره .ويؤكرد صراحب الشركوى
أنه عاش بعدها مر أخرى يف الشارع ،واحتج من جديد بعد القب عليه متلبسا ابلسرقة.

__________

()2
()٣
()4
()5
()6
2

مل يقدم صاحب الشكوى معلومات عما إذا كان قد اغتصب ألنه مثلي.
تفيد التقارير أبن حاالت االغتصاب استمرت خال عامي  1٩٩7و.1٩٩٨
مل تقدم معلومات عن التاريخ الدقي هلذه الواقعة.
مل يقدم صاحب الشكوى نسخة من احلك :أو يبني توارخيه أو ظروف أخرى.
مل حيدد صاحب الشكوى ما إذا كان مغتصبوه ه :من السجناء أو احلراس.
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 5-2وبعد إ الق سراح صاحب الشكوى ،وجد مرالذا يف بير عمره يف مشرا البلرد .وقررر "تطهر،
روحرره" بتجنررب الغررذاء واجلررنس .وبعررد عررامني ،عرراد إىل أسررته يف عررام  .2002وأقنعرره والررداه ابلر واج مررن
امرأ  .ويدعي صاحب الشكوى أنه ت وج زوجته يف عام  ،)7(2001و لقها يف عام .200٣
 6-2وي ررذكر ص رراحب الش رركوى أن رره ع رراد إىل اجل رري بض ررغ م ررن أس ررته وخطيبت رره اجلدي ررد .
ويرردعي أن مقرردما هرردده مبسدسرره يف املعسرركر بعررد أن اكتشررف أن ذلررك املقرردم ميررارس الفسرراد.
ويذكر صاحب الشكوى أنه قب عليه بعد ذلك وأودع يف السجن ملد ثالثة أشهر(.)٨
 7-2وفيما بعد ،حاو صراحب الشركوى الفررار مرن البلرد عرد مررات ،ولكرن دون جردوى.
وخال تلرك الفررت  ،واصرل إقامرة عالقرات جنسرية مر الرجرا  .ويف الفررت مرا برني عرامي 2004
و ،200٩عمل مدرسا خصوصيا للغة اإلنكلي ية ،وكان يرتج :البحوث اليت يعردها الطرالب مرن
الفارسية إىل اإلنكلي ية .ومت ّكن بفضل هذا الدخل املنتظ :من استاجار مكتب يف مدينرة سراري،
وفررت انداي للمحادثررة ابإلنكلي يررة يترري للطلبررة الشررباب تبرراد أفكررار عررن القضررااي الراهنررة ابللغررة
اإلنكلي يررة .وكرران صرراحب الشرركوى يرغررب يف عررر أفكرراره عررن الدولررة العلمانيررة والتعبرر ،عررن
نظرته إىل الدين ،ويف الوق نفسه حشد فاة من النشرطاء الرراغبني يف تغير ،املواقرف التقليديرة يف
اجملتمر اإليرراين .ومل يشررارك يف هررذه األنشررطة سرروى بضررعة أشررهر ألهنررا كانر خطررر  ،وكرران مررن
الص ررعب علير رره أيضر ررا اس ررتقطاب أتبر رراع جر رردد ألن اجملموعر ررة كان ر ر ختشر ررى التعر ررر الضر ررطهاد
السلطات اإليرانية.
 ٨-2ويف حرردود عررام  ،200٩انتقررل صرراحب الشرركوى م ر والدترره إىل مدينررة كرررج .واتب ر
دراس ررته هن رراك كم رررتج :ش ررفوي يف الف رررت م ررن ع ررام  2010إىل ع ررام  .2014وي رردعي ص رراحب
الشكوى أنه رف اإلسالم منذ سن اخلامسة عشر  .وكان معارضته لقانون الشرريعة اإلسرالمية
انبعة كذلك من مسألة احلك :على شقيقه بعقوبة اإلعدام يف عام  1٩٩٩ومن مث إعدامه(.)٩
 ٩-2ويؤكررد صرراحب الشرركوى أنرره يف آذار/مررارس  ،2015أقررام عالقررة جنسررية م ر قاصررر
عمررره  14عامررا وكرران البررا مررن البرره الررذين يعطرريه :دروسررا خصوصررية .وعنرردما علم ر أسررر
القاصر هبذه املسرألة ،جراء أحرد أفرادهرا إىل منر صراحب الشركوى ولكنره مل يرتمكن مرن العثرور
عليه( .)10وصار صاحب الشكوى قلقرا جردا ،ألنره كران خيشرى أن توجره إليره أسرر القاصرر هتمرة
اغتصرابه .فاختبرأ لربع الوقر قبرل أن يفرّرر إىل أورواب .ويردعي صراحب الشركوى أنره دخررل إىل
سويسر ررا يف  20آب/أغس ررطس  ،2015بع ررد أن س ررافر ع رررب ع ررد دو أوروبي ررة( .)11ويف الي رروم
نفسه ،قدم لب اللجوء يف سويسرا( .)12ومنذ ذلك احلرني ،وهرو يردعي أنره يرراتد نروادي املثليرني
يف سويسرا ،وأنه بدأ يف عالقة م رجل التقى به يف مرك الالجاني.
__________

( )7هناك تضارب يف األقوا  ،ألن صاحب الشكوى سب أن ذكر أنه عاد إىل أسرته يف عام .2002
( )٨مل يرف صاحب الشكوى نسخة من أي قرار.
( )٩يوض صاحب الشكوى أن شقيقه قتل شخصا يف شجار ،واحتج بعرد ذلرك يف سرجن قصرر بطهرران ومرن مث
أعدم هناك.
( )10مل جيد هذا الفرد املشار إليه من األسر سوى شقي صاحب الشكوى.
( )11أال وهي اليوانن ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،وصربيا ،وهنغاراي .إال أن صراحب الشركوى مل يرذكر يف
هذه املرحلة ما إذا كان قد عرب احلدود السويسرية على األقدام أو وصل ابلطائر .
( )12مل يكشف صاحب الشكوى للسلطات السويسرية عن معلومات تتعل مبيله اجلنسي أثناء إجراءات اللجوء.
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 10-2ومبجرررد وصروله إىل سويسررا ،اتصررل صرراحب الشرركوى بررمجموعة منظمررة العفررو الدوليررة
املعني رة ابملثليررني "( "Queer Amnestyفرررع ملنظمررة العفررو الدوليررة) و لررب أن ي ر وره ممثررل مررن تلررك
()1٣
املنظمررة يف مك رران احتج ررازه  .ويرف ر صرراحب الش رركوى رس ررالة م ررن منظم ررة Queer Amnesty
تبني أنه مصم :لو عاد إىل مجهورية إيران اإلسالمية على مكافحة التعصب اإلسالمي والتأث ،يف
أكرب عدد ممكن من الناس للنضا يف سبيل احلرية الدينية.
 11-2ويف  24آب/أغسررطس و 12تشررين األو /أكترروبر  ،2015أجرررت أمانررة الدولررة لشررؤون
اهلجررر مقابلررة م ر صرراحب الشرركوى .ويف  4تش ررين الثرراين/نوفمرب  ،2015رفض ر أمانررة الدولررة
لشررؤون اهلجررر لررب اللجرروء الررذي قدمرره( ،)14بعررد أن خلص ر إىل أن عمليررات االغتصرراب الرريت
يدعي صاحب الشكوى أنه تعرر هلرا أثنراء خدمتره العسركرية يف عرامي  1٩٩7و 1٩٩٨ليسر
ذات صررلة ألنرره مل يغررادر مجهوريررة إي رران اإلسررالمية قبررل عررام  .2015وترررى أمانررة الدولررة لشررؤون
اهلجررر أنرره ال يبرردو مررن احملتمررل أن يكررون لصرراحب الشرركوى أي مشرراكل مر السررلطات اإليرانيررة،
وأنرره ال يوجررد أي سرربب يرردعو إىل االعتقرراد أبن السررلطات كانر علررى علرر :مبيولرره اجلنسررية أو أهنررا
ستعل :هبا يف املسرتقبل ،ألن صراحب الشركوى أشرار إىل أنره مل يقر :عالقرات جنسرية مثليرة منرذ أن
أهنر ررى دراسر ررته ،وإىل أنر رره ختلر ررى ج ئير ررا عر ررن حياتر رره احلميمر ررة( .)15وتر رررى السر ررلطات السويس ر ررية أن
مقتضيات عتبة االضطهاد اجلماعي للمثليني يف مجهورية إيران اإلسرالمية مل تسرتوف بعرد يف الوقر
احلايل .وأكدت أمانة الدولة لشرؤون اهلجرر أيضرا أن السرلطات اإليرانيرة مل تكرن علرى علر :إبحلراده،
وأن رره ال يوج ررد أي س رربب جيعله ررا تكتش ررف ذل ررك ابلنظ ررر إىل أن ص رراحب الش رركوى ل رريس انش ررطا
مش ررهورا .وأخر ر،ا ،دفعر ر أمان ررة الدول ررة لش ررؤون اهلج ررر أبن ص رراحب الش رركوى مل ي رردع يف أي م ررن
املقابالت أنه كان يعاين من أي مشكلة نفسية أو غ،ها من املشاكل الصحية.
 12-2وقدم صاحب الشكوى عنا يف قرار أمانرة الدولرة لشرؤون اهلجرر لردى احملكمرة اإلداريرة
االحتاديررة السويس ررية يف  15تشررين الثرراين/نوفمرب  .2015فأصرردرت حكمررا مؤرخررا  17كررانون
األو /ديسررمرب  ،)16(2015يؤيررد اسررتنتاجات أمانررة الدولررة لشررؤون اهلجررر  .وأكرردت احملكمررة أن
صاحب الشكوى مل يكن لديه أي مشاكل م السلطات اإليرانية قبل مغادرتره ،وأشرارت إىل أن
امتناع صاحب الشكوى كان بقرار ذايت منه.
 1٣-2ويضرريف صرراحب الشرركوى أبنرره خض ر لعررالج بيررب نفسرراين يف الفرررت مررن  10كررانون
األو /ديسمرب  2015إىل أاير/مايو  ،2016وهو يرف أتييردا ألقوالره ،تقريررين بيرني( ،)17ورسرالة
__________

()1٣
()14
()15
()16
()17

4

ال يوضر صرراحب الشرركوى نرروع االحتجرراز الررذي يشرر ،إليرره ،هررل يقصررد احتجررازه يف مركر الالجاررني ،أو نوعررا
آخر من االحتجاز.
يرف صاحب الشكوى نسخة من القرار الرمسي ابللغة األملانية ،فضال عن موج غ ،رمسي ابللغة اإلنكلي ية.
وفقا لرتمجة القرار اليت أعدها صاحب الشكوى ،أفادت أمانة الدولرة لشرؤون اهلجرر أبن صراحب الشركوى ذكرر
أثناء اإلجراءات ،أن النشاط اجلنسي مل يعد مهما ابلنسبة إليه بعد اآلن.
يرف صاحب الشكوى نسخة من القرار األصلي ابللغة األملانية ،فضال عن موج غ ،رمسي ابللغة اإلنكلي ية.
يرف ر صرراحب الشرركوى تقري ررين بيررني ابألملانيررة (مررؤرخني آب/أغسررطس وتش ررين الثرراين/نوفمرب  )2016مررن
الدكتور الزلو أوروجي .ويؤكرد الردكتور أوروجري ادعراءات صراحب الشركوى بشرأن حالتره الصرحية العقليرة ،الريت
تقتضي عالجا عاجال لفرت غ ،حمدد ميكن أن تستغرق عددا من السنوات .ويذكر السريد أوروجري أنره ال يعلر:
مررا إذا كرران العررالج املطلرروب متاحررا لصرراحب الشرركوى يف مجهوريررة إي رران اإلسررالمية .وم ر ذلررك ،ف ر ن وقررف
العالج النفسي سيكون مضرا له ،نظرا ملا يراوده من أفكار انتحارية.
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من منظمة  .)1٨(Queer Internationalويش ،إىل أنره نقرل إىل املستشرفى وبقري مرد أسربوع يف مركر
للط ررب النفس رري يف زي رروريخ بس رربب أزم ررة نفس ررية أص ررابته( .)1٩ويؤك ررد ص رراحب الش رركوى أن حالت رره
ُشخصر أبنرره كرران يعرراين مررن اضررطراابت اكتاابيررة شررديد واضررطراب الكرررب التررايل للرضر فضررال
عررن اضررطراابت علررى صررعيد السررلوك والعا فررة واهلويررة اجلنسررانية .وكرران عليرره تنرراو األدويررة لعالجرره
من األفكار االنتحارية .وتقتضي حالته الصحية العقلية أن يواصل عالجا نفسيا لفرت غ ،حمدد .
 14-2ويف  ٣1ك ررانون األو /ديس ررمرب  ،2015أم رررت أمان ررة الدول ررة لش ررؤون اهلج ررر ص رراحب
الشرركوى مبغررادر سويسررا يف موعررد أقصرراه  ٩كررانون الثاين/ينرراير  .2016ويف  22نيسرران/أبريل
و 2٨ح يران/يونيه  ،2016حاول السلطات السويسرية إعراد صراحب الشركوى ابلطرائر إىل
مجهوريررة إي رران اإلسررالمية ،ولكنرره مل حيضررر إىل املطررار ،وابلتررايل ألغي ر الرحلررة اجلويررة( .)20ويؤكررد
ص رراحب الش رركوى أن ش رركواه مل تبح ر ر وليس ر ر قي ررد البح ر ر يف إ ررار أي إج ر رراء آخ ررر م ررن
إجراءات التحقي الدويل أو التسوية الدولية.
الشكوى
 1-٣يرردعي صرراحب الشرركوى أن سويسررا سررتنتهك الت اماهتررا مبوجررب املرراد  ٣مررن االتفاقيررة
رحل صاحب الشكوى قسرا إىل مجهورية إيران اإلسالمية ،نظرا ألنه خيشى أن يواجه خطر
إذا ّ
التع ررر للتع ررذيب ،أو اخلط ررر عل ررى حيات رره ،أو خط ررر املعامل ررة الالإنس ررانية أو املهين ررة ،يف بل ررده
األصلي بسبب مثليته اجلنسية وإحلاده.
 2-٣ويدعي صاحب الشكوى أنه كان مثليا يف سن مبكر جدا .ويدف أبن سلطات الدولة
الطررف مل تسررأله قر خررال املقابلررة املتعلقررة ابللجرروء عررن ميولرره اجلنسررية ومل تشرركك يف مصررداقية
أي بياانت تتعل مبثليته اجلنسرية .ويعتررب صراحب الشركوى أن السرلطات املعنيرة ابللجروء مل تقريّ:
بفعاليرة خمرا ر تعرضره لسروء املعاملرة احملتملرة يف حالررة ترحيلره .وخالفرا للنترائ الريت خلصر إليهررا
أمانررة الدولررة لشررؤون اهلجررر  ،يؤكررد صرراحب الشرركوى أنرره مل خيررف ميولرره اجلنسررية إال يف املدرسررة
ألنه كان خيشرى االضرطهاد( .)21ولرذلك ،يردعي أن السرلطات مل تكرن حمقرة عنردما رأت أن هرذا
االمتنرراع كرران بق ررار ذايت ،والصررحي أنرره ابألحرررى كرران مفروضررا عليرره .ويف هررذا الصرردد ،يشرر،
صرراحب الشرركوى إىل قررار حمكمررة العررد التابعررة لالحترراد األورويب الصررادر يف عررام ،)22(201٣
الذي رأت فيه احملكمة أنه ال ميكن أن يتوق من اليب اللجوء إخفراء مثليرته :اجلنسرية يف بلرده:
األصلي جتنبا لالضطهاد ،ألنه أمر يتناىف م االعرتاف بسمة أساسية ال غىن عنهرا لصريانة كرامرة
__________

()1٨
()1٩
()20
()21

()22
GE.18-16230

يرفر صرراحب الشرركوى ببالغرره أيضررا رسررالة مؤرخررة آب/أغسررطس  2016مررن منظمررة
فيها أنه يعاين من اضطراب عقلي.
يبدو أن املرك هو مرك إلزالة السمية.
مل حترراو الدولررة الطرررف ترحيررل صرراحب الشرركوى قس ررا بعررد لررب اللجنررة اخترراذ تررداب ،مؤقتررة يف  1٨تش ررين
الثاين/نوفمرب .2016
يدف صاحب الشركوى أبنره ذكرر عرد مررات خرال املقرابالت الريت أجرير مر أمانرة الدولرة لشرؤون اهلجرر أنره
مل يكن راغبا يف العي يف بلده األصلي بسبب نظام احلك :وهيمنرة اإلسرالم .ويضريف أنره قرا أثنراء املقابلرة ردا
علررى س رؤا عررن األسررباب الرريت دفعترره إىل إخفرراء ميولرره اجلنسررية ،أوال إهنررا حمظررور يف بلررده األصررلي ،واثنيررا إهنررا
كان ستكون عارا على األسر  .ويدعي أيضا أنه مل حياو االتصا أبسرته.
.Minister voor Immigratie en Asiel v. X, Y and Z, C-199/12, C-200/12 and C-201/12, 7 November 2012
Amnesty
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الف رررد .وابإلض ررافة إىل ذل ررك ،ي رردف ص رراحب الش رركوى أبن رره كان ر لدي رره عالق ررات جنس ررية بع ررد
االنتهاء من دراسته م رجل ابل يف مجهورية إيران اإلسرالمية ،ولكنره مل يكرن راغبرا يف االعررتاف
هبا خال إجراءات اللجوء وذلك ،ألنه أقام بعدها عالقة جنسية مثلية م قاصر.
 ٣-٣ويرردعي صرراحب الشرركوى أن رره يف الوق ر احلاضررر يريررد أن جي رراهر مبثليترره .ويرردف أبن رره
()2٣
رود
ال ي ا مهتما إبقامة عالقات جنسية حىت وإن ذكر العكس أثناء املقابالت  .ويدعي أنه ي ّ
أن يعي حياته اجلنسية ابعت از ،إذ إنه كران يرراتد األمراكن اجملتمعيرة اخلاصرة ابملثليرني يف سويسررا
وبدأ عالقة م رجل هناك.
 4-٣ويرردعي صرراحب الشرركوى أن سررلطات الدولررة الطرررف مل تكررن حمقررة يف معاجلررة لررب
اللجروء الرذي قدمره يف إ رار اإلجرراء املعجرل ،فقرد نظمر املقابلتران اللتران أجرهتمرا أمانرة الدولررة
لشررؤون اهلجررر يف غضررون فرررت شررهر ونصررف الشررهر .ويشرر ،إىل املبرراد التوجيهيررة الرريت وضررعتها
مفوضررية األمرر :املتحررد السررامية لشررؤون الالجاررني ،الرريت تشرر ،إىل أن اإلجرراءات السرريعة ليسر
مالئمرة لتجهير لبررات اللجروء علررى أسرراس امليرل اجلنسرري أو اهلويررة اجلنسرانية .كمررا يشررتكي مررن
األخطراء يف اإلجرراءات ،وال سرريما مسرألة االستعاضررة عرن حماميره مبحررام آخرر قبررل املقابلرة الثانيررة
بقليررل ،أي عنرردما التقررى ابحملررامي اجلديررد ألو مررر  .وهررو يرردعي أن حماميرره ذكررر أنرره يعرراين مررن
مشرراكل نفسررية ،ولكنرره مل يقرردم التقررارير الطبيررة الرريت ترردع :ادعاءاترره .ويرردف أبن حمامييرره مل يقرردما
التماسا للحصو على مقابلة إضافية ،على الرغ :من أن صاحب البالغ قد ذكرر خرال املقابلرة
األوىل أن روايته ويلة وتتطلب يومني كاملني لسردها ابلتفصيل.
 5-٣وعالو على ذلك ،يدعي صراحب الشركوى أنره سريكون معرضرا بصرفة خاصرة للخطرر
ألنرره ال يتب ر الرردين الرمسرري جلمهوريررة إي رران اإلسررالمية .ويرردعي أن لديرره مكتبررا يف بلررده األصررلي
يعمل على نشر أفكاره ،وأن ج،انه على عل :أبنه ملحد وأبنه يرغب يف تكريس حياته ملكافحرة
التعصب الديي ،بغ النظر عن املكان الذي يقي :فيره يف املسرتقبل .وخيشرى صراحب الشركوى
خطرر التعرر للعقراب وللتعرذيب أو غر،ه مرن ضرروب سروء املعاملرة يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية
ابلنظر إىل أن املاد  ،22من قانون العقوابت جتي للقضا إدانة األفراد على أفعا الرد .
 6-٣وأخ ر ر،ا ،وفيمر ررا يتعل ر ر ابلطر رراب املتوق ر ر واحلقيقر رري والشخصر رري خلطر ررر التعر ررذيب الر ررذي
سرريواجهه صرراحب الشرركوى يف حررا ترحيلرره إىل مجهوريررة إيرران اإلسررالمية ،ف نرره يص رّر علررى أنرره
سررب أن ع رراى مررن التع ررذيب عنرردما تع ررر م ررارا وتك ررارا لالغتصرراب أثن رراء خدمترره العس رركرية.
ودعما الدعائه ،يستشهد صاحب الشكوى بتقرير املقرر اخلاص املعري حبالرة حقروق اإلنسران يف
مجهوري ررة إي ر رران اإلس ررالمية( )24ال ررذي يش ررجب اس ررتخدام التع ررذيب وغ رر،ه م ررن ض ررروب املعامل ررة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،مثرل ممارسرات بررت األ رراف والتعميرة واجلخلرد كشركل
__________

( )2٣يدعي صاحب الشركوى أن مرا ذكرره أثنراء املقرابالت الريت أجرير معره قرد فهر :بشركل خرا  ..إذ رمبرا كران قرد
قررا يف مقابالترره إن ميولرره اجلنسررية مل تعررد مهمررة ابلنسرربة إليرره ألنرره مل يسررب لرره أن أقررام أي عالقررة سررليمة سرروى
االغتصاب واجلماع .ويضريف أيضرا أن هرذا القرو ميكرن فهمره مرن وجهرة نظرر نفسرية ،ابلنظرر إىل االضرطراابت
النفسية الالحقة لإلصابة اليت عاى منها.
( )24انظر  ،A/71/418الفقر .22
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()25

من أشكا العقاب .وعلرى وجره اخلصروص ،يشر ،صراحب الشركوى إىل عرد تقرارير أخررى
بشررأن اضررطهاد املثليررني يف مجهوريررة إي رران اإلسررالمية .ويشرر ،أيضررا إىل احلكرر :ال روارد يف القررانون
اإليرراين الررذي حيظررر املثليررة اجلنسررية ،ويررنص علررى عقوبررة اإلعرردام علررى هررذه اجلرميررة( .)26ويرردعي
صاحب الشكوى كذلك أن العقوبة البدنية تستخدم يف مجهورية إيران اإلسالمية علرى العالقرات
اجلنسية املثلية ،مثل التقبيل واللمس(.)27
معلومات إضافية مقدمة م صاحب الشكوى
 1-4يف  15كانون األو /ديسمرب  ،2017قدم صراحب الشركوى معلومرات إضرافية إىل اللجنرة
تؤيررد ادعرراءه التعررر شخصرريا للتعررذيب يف حالررة ترحيلرره .و لررب عرردم اإلفصرراح عررن هويترره .ووجرره
انتبرراه اللجنررة إىل قررار صرردر مررؤخرا عررن احملكمررة اإلداريررة االحتاديررة للدولررة الطرررف( )2٨خلصر فيرره إىل
أن أحد املرتدين كان معرضا ألن يواجه شخصيا خطر سوء املعاملة بعد ترحيله إىل أفغانستان.
 2-4و لب من اللجنة أن تعاجل قضيته علرى سربيل األولويرة ،مر مراعرا الترأث ،السرليب خلطرر
الرتحيررل علررى صررحته .واعرررتف أبنرره مل يكررن يشررعر ابألمرران يف مركر اللجرروء الررذي أقررام فيرره ،ألن
بع النر الء اآلخررين كرانوا معرادين للمثليرة وغر ،متسراحمني مر األشرخاص غر ،املرؤمنني .ويشر،
إىل أنه منذ وصوله إىل الدولة الطرف ،نقل ابلفعل إىل مرك للطب النفسي ملد أسبوع واحد.
م حظات الدولة الط ف بش األسس املوضوعية
 1-5يف  1٨أاير/مايو  ،2017قدم الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن األسرس املوضروعية،
بعد أن أشارت أوال إىل الوقائ وإىل إجراءات اللجوء اليت اختذها صاحب الشكوى يف سويسررا.
وتشرر ،إىل أن السررلطات املختصررة أول ر االعتبررار الواجررب حلج ر صرراحب الشرركوى دون أي
عيرروب إجرائيررة .وترررى الدولررة الطرررف أن هررذا الرربالغ ال يتضررمن أي معلومررات جديررد تررنق
قر ررارات الس ررلطات املختص ررة .ول ررذلك ،ت رردف أبن ترحي ررل ص رراحب الش رركوى إىل مجهوري ررة إير رران
اإلسالمية لن يشكل انتهاكا من جانب الدولة الطرف ألحكام املاد  ٣من االتفاقية.
 2-5وتش ،الدولة الطرف إىل أنه ُحيظر على الدو األ راف ،مبوجب املاد  ٣من االتفاقية،
أن تطرررد شخصررا أو تعيررده أو تسررلمه إىل دولررة أخرررى عنرردما تكررون مثررة أسررباب موضرروعية ترردعو
إىل االعتقرراد أبنرره سرريتعر خلطررر التعررذيب .وتراعرري السررلطات املختصررة لتحديررد مررا إذا كان ر
هذه األسباب متوافر  ،مجي االعتبارات ذات الصلة ،مبا يف ذلك ،يف حالة االنطباق ،وجود من
اثبر ر م ررن االنتهاك ررات الفادح ررة أو الص ررارخة أو اجلماعي ررة حلق رروق اإلنس رران يف الدول ررة املعني ررة.
وفيمررا خيررص تعلي ر اللجنررة العررام رقرر )1٩٩7(1 :بشررأن تنفيررذ املرراد  ٣مررن االتفاقيررة يف سررياق
املاد  ،22تدعي الدولة الطرف أن على صاحب الشكوى أن يثب أنه سيواجه خطرا شخصريا

__________

( )25يشرار مرن برني أمرور أخررى إىل مرا يلري:

Human Rights Watch, “Lesbian, gay, bisexual and transgender

people are subjected to official harassment, arbitrary arrest and detention, prosecution and ill-

) .treatment or torture” (2016التقريرر متراح علرى الرراب الترايل:
.chapters/iran
( )26املاداتن  2٣٣و 2٣4من قانون العقوابت اإليراين.
( )27تنص املاد  2٣7من قانون العقوابت اإليراين على أن يعاقب من يرتكب هذه األفعا ابجللد من  ٣1إىل  74جلد .
(.Judgment D-4952/2014 of 23 August 2017 )2٨

www.hrw.org/world-report/2016/country-
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وحمدقا وجداي يتمثل يف التعر للتعذيب لدى عودتره إىل بلرده األصرلي .وجيرب أن تكرون هنراك
أسباب لوصف خطر التعر للتعذيب أبنه "جردي"( .)2٩وتشر ،الدولرة الطررف إىل أن العناصرر
التالية جيب أن تؤخذ يف االعتبرار لتقيري :مردى وجرود هرذا اخلطرر وهري أي دليرل علرى وجرود منر
م ررن االنتهاك ررات اجلس رريمة أو الص ررارخة أو اجلماعي ررة حلق رروق اإلنس رران يف البل ررد األص ررلي ،وأي
ادعرراءات تتعلر بتعررذيب صرراحب الشرركوى أو إبسرراء معاملترره يف املاضرري القريررب وتروافر األدلررة
املسررتقلة لرردع :تلررك االدعرراءات ،وأي أنشررطة سياسررية لصرراحب الشرركوى داخررل البلررد األصررلي
أو خارجرره ،وأي أدل ررة علررى مص ررداقية صرراحب الش رركوى ،وأي تناقضررات وقائعي ررة يف ادع رراءات
صاحب الشكوى( .)٣0وتقدم الدولة الطرف مالحظاهتا يف ضوء هذه العوامل.
 ٣-5وفيما يتعل بوجود من اثب من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق
اإلنسرران ،تشرر ،الدولررة الطرررف إىل أن ذلررك ال يشرركل يف حررد ذاترره أساسررا كافيررا لالعتقرراد أبن
شخصا معينا سريكون ُعرضرة للتعرذيب لردى عودتره إىل بلرده األصرلي .وعوضرا عرن ذلرك ،جيرب
على اللجنة ،أن حتدد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه "شخصيا" خطرر التعرر للتعرذيب
يف البل ررد ال ررذي س رريُعاد إلي رره .وال ب ررد م ررن وج ررود أس ررباب إض ررافية جتي ر ر وص ررف خط ررر التع ررر
للتعذيب ،أبنره خطرر "متوقر وحقيقري وشخصري" ألغررا الفقرر  1مرن املراد  ٣مرن االتفاقيرة.
وجيب تقيي :مدى وجود هذا اخلطر على أسس تتجاوز جمرد االفرتا أو الشك.
 4-5وفيما يتعل بوجود من اثب من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعيرة حلقروق
اإلنسرران ،تعرررتف الدولررة الطرررف أبن جمرررد كررون الشررخص مررن املثليررني جيعلرره يواجرره خطررا شررديدا
يتمث ررل يف التع ررر لالض ررطهاد يف مجهوري ررة إير رران اإلس ررالمية .بي ررد أن ق ررانون العق رروابت يف البل ررد
ال جيرم املثلية اجلنسية يف حد ذاهتا ،وإمنا فق بع العالقرات اجلنسرية املثليرة .ويف هرذا الصردد،
تؤكررد الدولررة الطرررف أنرره ال ميكررن بدقررة تقيرري :عرردد املثليررني جنسرريا الررذين نفررذت حبقهرر :عقوبررة
اإلعدام( .)٣1وبناء على ذلك ،ف ن احلالة السائد يف البلد األصلي لصاحب الشكوى ال تشكل
يف حررد ذاهتررا سررببا كافيررا يسررتنت منرره أن صرراحب الشرركوى سرريواجه خطررر التعررر للتعررذيب يف
حا إعادته إىل هنراك .وتردعي الدولرة الطررف أن املثليرني الرذين خيفرون مثليرته :اجلنسرية ويظلرون
مغمورين ميكنه :أن يعيشوا حبرية يف اجملتم اإليراين.
 5-5وفيمررا يتعل ر ابدعرراءات التعررذيب الرريت قرردمها صرراحب الشرركوى يف املاضرري ،تؤكررد الدولررة
الطرف أن االنتهاكات اجلنسية امل عومرة الريت ذكرهرا صراحب الشركوى وقعر يف عرام  1٩٩7خرال
أدائرره اخلدمررة العسرركرية أي منررذ أكثررر مررن  20عامررا .ولررذلك ،ف ر ن تلررك األحررداث ال ميكررن ربطهررا
مبغررادر صرراحب الشرركوى إىل أورواب يف عررام  .2015وتشرر ،الدولررة الطرررف أيضررا إىل أن صرراحب
الشركوى غرادر مجهوريررة إيرران اإلسررالمية يف عرام  2004ومكر يف تركيررا ملرد أسرربوعني بردون تقرردمي
لررب للحص ررو علررى أتش رر . ،وترردف أبن ص رراحب الشرركوى مل يك ررن خيشررى التع ررر للتع ررذيب يف
مجهورية إيران اإلسالمية ،وإال ملا عاد إىل مجهورية إيران اإلسالمية بعد ذلك أبسبوعني.
__________

( )2٩انظر تعلي اللجنة العام رق ،1 :الفقراتن  6و ،7الرذي اسرتعي عنره اعتبرارا مرن  6كرانون األو /ديسرمرب ،2017
بتعلي اللجنة العام رق )2017(4 :بشأن تنفيذ املاد  ٣يف سياق املاد .22
( )٣0انظر تعلي اللجنة العام رق ،1 :الفقر .٨
( )٣1تش ،الدولة الطرف إىل قرار احملكمة احمللية ،وهو ).TAF (D-7383/2015 of 17 December 2015
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 6-5وتش ،الدولة الطرف إىل تصري صاحب الشكوى أبنه توقف عن إقامة عالقرات جنسرية
مثليررة بعررد االنتهرراء مررن املدرسررة الثانويررة (مررن سررن التاسررعة عشررر ) بسرربب احلظررر العررام علررى هررذا
النشاط يف بلده ،وألنه كان يريد احلفاظ على مسعة أسرته .وتشر ،الدولرة الطررف إىل أن جمررد حظرر
املثلي ررة اجلنس ررية بوج رره ع ررام يف مجهوري ررة إير رران اإلس ررالمية ال يكف رري إلثب ررات أن ص رراحب الش رركوى
سرريواجه سرروء املعاملررة بسرربب مثليترره اجلنسررية .وتشرر ،الدولررة الطرررف إىل أن قررار صرراحب الشرركوى
القاضي ابالمتناع عن النشاط اجلنسي املثلي بعد إهناء الدراسة الثانوية هو خيار اختاره مبشياته.
 7-5وتالحر ر الدول ررة الط رررف ك ررذلك أن ص رراحب الش رركوى مل يواج رره ن اع ررات أو مش رراكل
حمرردد م ر السررلطات اإليرانيررة .وترردف الدولررة الطرررف أبن صرراحب الشرركوى مل يعلررن عررن مثليترره
اجلنس ررية يف احلير ررا العام ررة عنر رردما ك رران يف مجهورير ررة إي ر رران اإلسر ررالمية .وهل ررذه األسر ررباب ،ميكر ررن
االف ررتا أبن السررلطات اإليرانيررة ليس ر علررى علرر :ابملثليررة اجلنسررية لصرراحب الشرركوى .وتشرر،
الدول ررة الط رررف أيض ررا إىل أن رره ق ررا خ ررال مقابلت رره م ر أمان ررة الدول ررة لش ررؤون اهلج ررر  ،إن نش ررا ه
اجلنسي مل يعد مهما له بعد اآلن.
 ٨-5وفيمررا يتعل ر ابألنشررطة السياسررية امل عومررة لصرراحب الشرركوى يف بلررده األصررلي ،ف ر ن
الدولة الطرف تسل الضوء على تصري صاحب الشكوى أبنه يود مكافحة التعصب الديي يف
اجملتم ر اإلي رراين .وترردعي الدولررة الطرررف أن دسررتور مجهوريررة إي رران اإلسررالمية ال جير ّررم الرررد  ،وإن
ك رران يعاق ررب عليه ررا ابإلع رردام مبوج ررب الش رريعة اإلس ررالمية ال رريت ق ررد يطبقه ررا القض ررا اإليراني ررون.
وعالو على ذلك ،تش ،الدولرة الطررف إىل أن صراحب الشركوى مل يواجره القمر أو االضرطهاد
مررن جانررب السررلطات اإليرانيررة علررى أفكرراره ،وترررى أنرره ّورهررا بصررفة أساسررية يف احليررا اخلاصررة.
وتشرر ،الدولررة الطرررف أيضررا إىل أن صرراحب الشرركوى مل يكررن انشررطا كملحررد يف مجهوريررة إيرران
اإلسالمية ،وتسل الضوء على أنره مل يردف أبنره كران يشرارك يف أي أنشرطة سياسرية منرذ وصروله
إىل سويسرا(.)٣2
 ٩-5وتؤكررد الدولررة الطرررف أيضررا وجررود تضررارب يف أق روا صرراحب الشرركوى مررا يطعررن يف
مصررداقية املعلومررات الرريت قرردمها .فعلررى سرربيل املثررا  ،يرردعي صرراحب الشرركوى أن أحررد أسررباب
فراره من مجهورية إيران اإلسالمية هو ممارسته اجلنس م قاصر وخوفه من أن تتهمه أسر شرريكه
ابالغتصاب .وم ذلك ،تش ،الدولة الطرف إىل أن صاحب الشكوى مل يقدم هرذه املعلومرة إىل
أمانة الدولة لشؤون اهلجر أثناء املقابلة األوىل ،وإمنا أثناء مقابلته الثانية على الررغ :مرن أهنرا تبردو
سببا حامسا من أسباب مغادرته .وعالو على ذلك ،تدعي الدولة الطرف أن صراحب الشركوى
دف ر يف ابد األم ررر ،خ ررال املقابل ررة األوىل ،يف  12تش ررين األو /أكت رروبر  ،2015أبن رره دخ ررل
أورواب بعد أن عرب احلردود سر،ا علرى األقردام .ومر ذلرك ،وخرال املقابلرة الثانيرة ،يف  15تشررين
الثاين/نوفمرب  ،2015ادعى أبنه وصل إىل أورواب ابلطائر .
 10-5وتالحر الدولررة الطرررف أن صرراحب الشرركوى دفر أبن مجير أفرراد أسررته وأسررر زوجترره
الس ررابقة مطلع ررون عل ررى مثليت رره اجلنس ررية .ومر ر ذل ررك ،ف ن رره مل يثبر ر أن رره ق ررد ع رراى م ررن اض ررطهاد
السررلطات اإليرانيررة يف اآلونررة األخرر ،بسرربب ميلرره اجلنسرري ،وأنرره معررر خلطررر التعررذيب للسرربب
نفسه لو مت ترحيله إىل مجهورية إيران اإلسالمية.

__________

( )٣2قرردم صرراحب الشرركوى معلوم ررات ع ررن أنش ررطته السياسررية يف الدولررة الط رررف يف  1٩نيسرران/أبريل  ،201٨يف
أعقاب مالحظات الدولة الطرف.
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 11-5ويف اخلتررام ،ترررى الدولررة الطرررف أن صرراحب الشرركوى مل يثبر وجررود أسررباب حقيقررة مررن
رح ر ررل إىل مجهوري ر ررة إي ر رران
ش ر ررأهنا أن تظه ر ررر أن ر رره س ر رريواجه شخص ر رريا خط ر ررر التع ر ررر للتع ر ررذيب إذا ّ
اإلسالمية .وبناء على ذلك ،تدعو الدولة الطرف اللجنة إىل أن تعلن أن ترحيرل صراحب الشركوى
إىل مجهورية إيران اإلسالمية لن يشكل انتهاكا اللت اماهتا الدولية مبوجب املاد  ٣من االتفاقية.
تعليقات صاحب الشكوى على م حظات الدولة الط ف
 1-6يف  1٩نيسان/أبريل  ،201٨ق ّدم صاحب الشركوى تعليقرات علرى مالحظرات الدولرة
الطرف .ويدعي أن املعلومرات املقدمرة مرن الدولرة الطررف فيمرا يتعلر أبنره مل تكرن لديره عالقرات
جنسرية مثليررة بعررد سرن التاسررعة عشررر أو العشررين غرر ،صررحيحة .ويشر ،إىل أنرره ذكررر يف شرركواه
األوىل أن رره أق ررام بع ررد تل ررك الس ررن عالق ررة مر ر رج ررل يف مدين ررة بن رردر عب رراس اإليراني ررة ،وأخ رررى يف
ع ررام  ،2015م ر واح ررد م ررن الب رره القص ررر .ويص رّر ص رراحب ال رربالغ عل ررى أن الس رربب الوحي ررد
إلخفرراء مثليترره اجلنسررية أثنرراء دراسررته هررو أنرره كرران خيشررى اضررطهاد السررلطات اإليرانيررة .ويرردعي
صرراحب الشرركوى ،علررى سرربيل املثررا  ،أبنرره عنرردما كرران يرردرس ،قررب علررى بع ر املثليررني يف
جتمع ررات هل رر .:وخيل ررص إىل أن االمتن رراع لف رررت قص رر ،ل رريس ق ررارا ذاتي ررا ملعارض ررة االس ررتنتاج ال ررذي
خلص إليه احملكمة اإلدارية االحتادية ،وإمنا هو قرار مفررو عليره بسربب اجملتمر اإلسرالمي يف
بلررده األصررلي .وقررا إنرره يرررى أنرره نظ ررا ألن الدولررة الطرررف مل تطعررن رمسيررا يف روايترره لألحررداث،
ينبغي للجنة أن تويل االعتبار الواجب للوقائ اليت عرضها يف رسالته األوىل.
 2-6ويكرر صاحب الشكوى أن لرب اللجروء الرذي قدمره مل يردرس بفعاليرة يف إ رار اإلجرراء
املعجررل ،الررذي خضر فيرره ملقررابلتني يف فرررت سررتة أسررابي  .ويرردعي أيضررا أن سررلطات الدولررة الطرررف
مل تق ريّ :علررى النحررو الواجررب خطررر تعرضرره للتعررذيب يف حالررة ترحيلرره إىل مجهوريررة إي رران اإلسررالمية
ألنه يريد أن يعي جماهرا مبثليته وإحلاده .وعالو علرى ذلرك ،فر ن سرلطات الدولرة الطررف مل أتخرذ
يف االعتبررار الظررروف اخلاصررة بقضرريته ،أي أنرره كرران مضررطرا إىل إخفرراء مثليترره اجلنسررية روا حياترره
تقريبا بل وأنه ف ّكر يف مرحلة ما أن عليره أن ينهري حياتره .ويردف صراحب الشركوى أبنره يف الوقر
احلاضر يريد أن يعي جماهرا مبثليته بغ النظر عن البلد الذي يقي :فيه.
 ٣-6ويدعي صاحب الشكوى أن أقواله السابقة الريت ص ّررح هبرا لسرلطات الدولرة الطررف مرن
أن النشاط اجلنسي مل يعد له أمهيته الكب ،له بعد اآلن ،ميكن تفس،ها ابلصردمات العديرد الريت
عراى منهررا بسربب ميولرره اجلنسرية .ويشرر ،إىل أن حالترره الصرحية ميكررن أتكيردها ابلشررهاد الطبيررة
املرفقررة برسررالته األوىل .ويرردف أيضررا أبن الدولررة الطرررف مل أتخررذ يف االعتبررار إفصرراحه مررؤخرا عررن
ميوله اجلنسية يف سويسرا حي ميكنه أن يعي مثليته حبرية.
 4-6ويرردف صرراحب الشرركوى أيضررا أبن سررلطات الدولررة الطرررف أكرردت أنرره أخفررى مثليترره
اجلنسررية يف مرحلررة مررا مررن حياترره ،لكرري تثب ر أن إبمكانرره يف حالررة عودترره أن يعرري هنرراك مررر
أخرررى علررى نفررس املنروا  .ومر ذلررك ،يقررو صرراحب الشرركوى إن الدولررة الطرررف ال ميكنهررا أن
تتوق منه أن خيفي ميوله اجلنسية يف مجهورية إيران اإلسالمية تفاداي لالضطهاد.
 5-6ويضيف أبن الدولة الطرف تعرتف أبنه يف مجهورية إيران اإلسالمية يعاقرب ابإلعردام علرى
الرررد وعلررى بع ر األفعررا اجلنسررية ،غرر ،أهنررا ختلررص يف الوق ر نفسرره إىل أن صرراحب الشرركوى
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ميكنرره أن يعرري هنرراك سررعيدا كمثلرري وملحررد يف احليررا اخلاصررة ،مسررتند إىل "حجررة تقديريررة"(.)٣٣
وير رردعي صر رراحب الشر رركوى أن هر ررذه احلجر ررة غر رر ،مقبولر ررة وفقر ررا لر ررنه احملكمر ررة األوروبير ررة حلقر رروق
اإلنسران( )٣4ألن األفرراد الررذين يقرردمون لبرا للحمايررة الدوليررة علررى أسراس ميروهل :اجلنسررية ال ميكررن
مط ررالبته :إبخفائه ررا .ول ررذلك ،خيل ررص ص رراحب الش رركوى إىل أن م ررن املناس ررب تقي رري :م ررا إذا ك رران
سيواجه شخصيا خطر التعر للتعذيب يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية لكونره جيراهر مبثليتره وإحلراده.
ويدعي صاحب الشكوى أنه أثب أنره سريواجه شخصريا خطرر التعرر للتعرذيب لرو عراد ،بسربب
جمموعة من الظروف الشخصية اخلاصة به واحلالة السائد يف مجهورية إيران اإلسالمية.
 6-6ويشرر ،صرراحب الشرركوى إىل أن التجربررة السررابقة للتعررذيب يف بلررده األصررلي ينبغرري أن
تؤخررذ يف االعتبررار عنررد تقيرري :قضرريته حررىت وإن كانر قررد وقعر قبررل عررد سررنوات ،وفقررا لتعلير
اللجنة العام رق )2017(4 :بشأن تنفيذ املاد  ٣يف سياق املاد  .)٣5(22وابإلضافة إىل ذلك،
فهر ررو يص ر رّر علر ررى أن آخر ررر مر ررر تعر ررر فيهر ررا لر ررألذى يف مجهورير ررة إي ر رران اإلسر ررالمية مل تكر ررن يف
عررام  1٩٩٨بررل يف وقر الحر  ،علررى حنررو مررا أكررده أثنرراء املقابلررة الرريت أجرير مر أمانررة الدولررة
لشؤون اهلجر  ،حي تعر الغتصاب مجاعي يف السجن( .)٣6ويوض صاحب الشكوى أيضا
أنه عاد إىل مجهورية إيران اإلسالمية بعد أن أمضى أسبوعني يف تركيرا ألنره مل يعرد لديره أي مروارد
وكان يعري يف الشرارع .وحير إنره مل تتروفر لره أي مشرور قانونيرة بشرأن هرذه املسرألة ،فلر :يكرن
يعرف أن إبمكانه لب اللجوء هناك.
 7-6ويردف صرراحب الشرركوى أبن املعلومررات الرريت قرردمتها الدولررة الطرررف أبنرره مل ينشررر علنررا
آراءه الرريت ترردعو إىل اإلحلرراد هرري معلومررات خا اررة ابلنظررر إىل أن لديرره مكتبررا يف مجهوريررة إي رران
اإلسررالمية تعقررد فيرره اجتماعررات منتظمررة لتبرراد هررذه األفكررار .ويشرر ،كررذلك إىل أنرره ،علررى حنررو
مررا أعلنرره خررال مقابلترره األوىل م ر أمانررة الدولررة لشررؤون اهلجررر  ،شررت :مررر النرريب حممررد علنررا أمررام
ج،انه أثنراء جتمر ديري .ويشر ،أيضرا إىل أنره عمرد حرىت إىل حررق القررآن الكررمي أثنراء وجروده يف
مرك احتجراز يف الدولرة الطررف ،ويشر ،إىل أنره لرن يرتمكن مرن إخفراء أفكراره عرن السرلطات يف
مجهورية إيران اإلسالمية حي سيتعر للعقاب البدين على الرد والتجديف.
 ٨-6ويؤكررد ك ررذلك أن رره أص ررب نشررطا للغاي ررة يف الدول ررة الط رررف وأنرره عل ررى اتص ررا برابط ررات
ملكافح ررة التعص ررب ،ب ررل إن رره أنش ررأ مدون ررة إلكرتوني ررة ينتق ررد فيه ررا اإلس ررالم ويش رركك يف وج ررود
اخل ررال ( .)٣7وش ررارك ص رراحب الش رركوى بفعالي ررة يف أنش ررطة رابط ررة للملح رردين يف الدول ررة الط رررف
__________

()٣٣
()٣4
()٣5
()٣6
()٣7
GE.18-16230

ترررى الدولررة الطرررف أن صرراحب الشرركوى قررد خيفرري مثليترره اجلنسررية يف احليررا العامررة ،دون أن يررؤثر ذلررك علررى
حياته اخلاصة.
يشر ،صراحب الشركوى إىل قضرية احملكمرة األوروبيرة حلقروق اإلنسران I.K. v. Switzerland (application No.
.21417/17), judgment of 18 January 2018, para. 24
انظر الفقرتني (2٩ب) و(ج).
مل يقرردم صرراحب الشرركوى اترخيررا بعينرره رغرر :ذلررك .بيررد أنرره اسررتنادا إىل البيرراانت األوليررة عررن الوقررائ  ،احتجر يف
اتريخ غ ،حمدد يف الفرت ما برني عرام ( 1٩٩7املرر األوىل الريت أرسرل فيهرا إىل معسركر ألداء اخلدمرة العسركرية)
وعام ( 2002عندما عاد إىل من أسرته وت وج زوجته).
يقدم صاحب الشكوى رابطا يتي زاير موق مدونته على الشبكة.
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تدعى  .)٣٨(Free Thinkersويف اآلونة األخ ،أعاد روايرة القصرة الريت عاشرها ابعتبراره رجرال مثليرا
وملحدا يف اجتماع لرابطة املهاجرين العلمانيني .Säkulare Migranten
 ٩-6وفيما يتعل حبجة الدولة الطرف أبن صاحب الشكوى مل يكشرف عرن عالقتره اجلنسرية
مر الررب مررن البرره إال خررال املقابلررة الثانيررة مر وزار الدولررة لشررؤون اهلجررر  ،يوضر صرراحب
الشرركوى أنرره كرران خيجررل مررن مثليترره اجلنسررية ،ويرررى أن ذلررك السررلوك حمظررور أيضررا يف الدولررة
الطرررف .وي ر ع :أنرره مل يررتمكن مررن بنرراء الثقررة الالزمررة لكرري خيرررب الشررخص الررذي كرران يسررتجوبه
بررذلك أثنرراء مقابلررة اللجرروء األوىل .ويرردف أيضررا أبنرره مل يكررن يقصررد أنرره أتررى إىل أورواب ابلطررائر
ابلنظررر إىل أنرره أكررد مررارا أنرره عرررب احلرردود سر،ا علررى األقرردام .ويف هررذا الصرردد ،يوضر صرراحب
الش ر رركوى أن ر رره ال يقص ر ررد بكلم ر ررة " "flightال ر رريت ج ر رراءت يف أقوال ر رره اإلش ر ررار إىل النق ر ررل اجل ر رروي،
وإمنا اإلشار عموما إىل فكر الفرار من البلد.
 10-6وخيلررص صرراحب الشرركوى إىل أن ترحيلرره إىل مجهوريررة إيرران اإلسررالمية سرريجعله يواجرره
شخص رريا خط ررر التع ررر للتع ررذيب وس رريعر حيات رره للخط ررر بس رربب جماهرت رره ابملثلي ررة وابإلحل رراد.
رحل ،ف ن من احملتمل أن يقب عليه يف مطار هران ،وأن يسرتجوب مرن قبرل قروات الثرور
ولو ّ
فيما يتعل إبقامته الطويلة يف اخلارج .ويدعي أنه أثب وجود ضرر ال ميكن إصالحه .وبناء على
ذلك ،ي ع :صاحب الشكوى أبن سلطات الدولة الطررف مل جترر تقييمرا فررداي وشرامال للمخرا ر
عند النظر يف لب جلوئه.
القضااي واإلج اءات املع وضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-7قبل النظر يف أي شكوى ترد يف بالغ ما ،جيب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البالغ
مقبوال أم ال مبوجب املاد  22من االتفاقيرة .وقرد أتكردت اللجنرة ،حسربما تقتضريه الفقرر (5أ)
مرن املرراد  22مرن االتفاقيررة ،مرن أن املسررألة نفسرها مل تُبحر وال جيررى حبثهررا مبوجرب أي إجرراء
آخر من إجراءات التحقي الدويل أو التسوية الدولية.
 2-7وتذ ّكر اللجنة أبهنا ،ال تنظر يف أي بالغ مقدم من فرد من األفراد إال بعد أن تكون قد
أتك رردت مر ررن أن ذلر ررك الف رررد اسر ررتنفد مجي ر ر س رربل االنتصر رراف احمللير ررة املتاح ررة ،وذلر ررك مبوجر ررب
الفقر (5ب) من املاد  22من االتفاقية .وتش ،اللجنة إىل أن الدولة الطرف ،يف هذه القضرية،
مل تطعن يف مقبولية البالغ على هذا األساس.
 ٣-7وترررى اللجنررة أن الرربالغ الررذي يرردعي فيرره صرراحب الشرركوى أنرره يواجرره خطررر التعررر
للتع ررذيب ،أو اخلط ررر عل ررى حيات رره ،أو خط ررر التع ررر للمعامل ررة الالإنس ررانية أو املهين ررة ،يف حال ررة
ترحيل رره إىل مجهوري ررة إي ر رران اإلس ررالمية بس رربب ميل رره اجلنس رري وإحل رراده وأنش ررطته الداعم ررة لدول ررة
علمانيررة ،يثرر ،مسررائل موضرروعية مبوجررب املرراد  ٣مررن االتفاقيررة ،ألن الوقررائ وأسررس ادعرراءات
__________

( )٣٨يرفر صرراحب الشرركوى رسررالة مررن الررئيس احلررايل للرابطررة ،تؤكررد مشرراركة صرراحب الشرركوى النشررطة والعامررة يف
أنشطة رابطة  .Free Thinkers Winterthurوتض :الرابطة شخصيات عامة معروفة مبا تبذله مرن جهرود ملكافحرة
التعصب يف مجهورية إيران اإلسالمية.
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صرراحب الشرركوى قررد دعمر مبررا يكفرري مررن األدلررة ألغررا املقبوليررة( .)٣٩ونظررا إىل عرردم ورود
أي اعررتا مرن الدولرة الطرررف هبرذا اخلصروص ،فيمررا يتعلر مبقبوليرة هررذا الربالغ ،ال تررى اللجنررة
أي مان حيو دون قبو البالغ ،وتعلن أن البالغ مقبو .

النظر يف األسس املوضوعية
 1-٨نظرررت اللجنررة يف الشرركوى يف ضرروء مجي ر املعلومررات الرريت قرردمها إليهررا الطرفرران ،وفقررا
للفقر  4من املاد  22من االتفاقية.
 2-٨واملسألة املعروضة على اللجنة يف هذه احلالة هي ما إذا كان إعراد صراحب الشركوى
إىل مجهورية إيران اإلسالمية ستشكل انتهاكا اللت ام الدولة الطرف مبوجب الفقر  1من املاد ٣
("رده") إىل دول ررة أخ رررى إذا ُوج رردت أس ررباب
م ررن االتفاقي ررة بع رردم رررد أي ش ررخص أو إعادت رره ّ
حقيقية تدعو إىل االعتقاد أبنه قد يواجه فيها خطر التعر للتعذيب.
 ٣-٨وجيررب علررى اللجنررة أن تقرريِّ :مررا إذا كان ر مثررة أسررباب حقيقيررة ترردعو إىل االعتقرراد أبن
صاحب الشكوى معر شخصيا خلطر التعذيب يف حالة ترحيلره إىل مجهوريرة إيرران اإلسرالمية.
وترررى اللجنررة ،مبررا أن مجهوريررة إيرران اإلسررالمية ليس ر رفررا يف االتفاقيررة ،أن صرراحب الشرركوى
سرريُحرم مررن اخليررار القررانوين املتمثررل يف اللجرروء إليهررا لبررا ألي نرروع مررن احلمايررة يف حالررة انتهرراك
حقوقه اليت تكفلها االتفاقية يف تلك الدولة(.)40
 4-٨وجي ررب عل ررى اللجن ررة أن أتخ ررذ ابحلس رربان مجي ر االعتب ررارات ذات الص ررلة ،عن ررد تقييمه ررا
ادعاءات خطر التعذيب عمال ابلفقر  2من املاد  ٣من االتفاقية ،مبا يف ذلك وجود من اثب
مررن االنتهاكررات الفادحررة أو الصررارخة أو اجلماعيررة حلقرروق اإلنسرران .بيررد أن اللجنررة تررذ ّكر أبن
اهلرردف املترروخى مررن حتديررد ذلررك يتمثررل يف معرفررة إذا كرران صرراحب الشرركوى سرريواجه شخصرريا
خطرا متوقعا وحقيقيرا ابلتعرر للتعرذيب يف البلرد الرذي يعراد إليره .ويسرتتب ذلرك أن وجرود منر
اثب من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد مرا ال يشركل يف
ح ّد ذاته سببا كافيا يسرتنت منره أن شخصرا بعينره سريتعر خلطرر التعرذيب عنرد عودتره إىل هرذا
البلررد ،وإمنررا جيررب إيرراد أسررباب إضررافية تظهررر أن الفرررد املعرري سرريتعر شخصرريا للخطررر .وعلررى
النقي من ذلك ،ال يعري عردم وجرود منر اثبر مرن االنتهاكرات الصرارخة حلقروق اإلنسران أن
الشخص املعي قد ال يواجه خطر التعر للتعذيب يف ظل الظروف احملدد اخلاصة به(.)41
 5-٨وتشرر ،اللجنررة إىل تعليقهررا العررام رقرر )2017(4 :بشررأن تنفيررذ املرراد  ٣مررن االتفاقيررة يف
س ررياق امل رراد  ،22ال رريت تق رري :اللجن ررة وفق ررا هل ررا "األس ررباب احلقيقي ررة" ،وتنظ ررر يف خط ررر التع ررر
للتعررذيب علررى حنررو متوق ر وشخصرري وقررائ :وحقيقرري عنرردما يكررون وجررود وقررائ ذات مصررداقية
تتصل ابخلطر نفسه ،لدى اختاذ قرارها ،سريؤثر علرى حقروق صراحب الشركوى مبوجرب االتفاقيرة
يف حا ترحيلره .وقرد تشرمل املؤشررات علرى وجرود خطرر شخصري علرى سربيل املثرا ال احلصرر،
(أ) األصل اإلثي لصاحب الشكوى؛ و(ب) االنتمراء السياسري أو األنشرطة السياسرية لصراحب

__________

( )٣٩انظر يف مجلة أمور ك .أ .ضد السويد ) ،(CAT/C/39/D/308/2006الفقر .2-7
( )40انظر على سبيل املثا  ،اتمهوريسي ضد سويسرا ) ،(CAT/C/53/D/489/2012الفقر  ،7-7وانظر أيضرا ر .ه.
ضد السويد ) ،(CAT/C/63/D/750/2016الفقر .٨-٨
( )41انظر ،على سبيل املثا  ،إ .ك .و .ضد فنلندا ) ،(CAT/C/54/D/490/2012الفقر .٣-٩
GE.18-16230

13

CAT/C/64/D/783/2016

الش رركوى و/أو ألفر رراد أس ررته؛ و(ج) ص رردور أم ررر توقي ررف ض ررد ص رراحب الش رركوى دون ض ررمان
املعاملة املنصفة واحملاكمة العادلة؛ و(د) صدور حك :غيايب ضد صاحب الشكوى .وفيما يتعلر
ابألسس املوضوعية للبالغ املقدم مبوجب املاد  22من االتفاقيرة ،فر ن عربء اإلثبرات يقر علرى
صاحب البالغ ،الذي يتعني عليه عر قضية ميكن الدفاع عنها ،أي أن يقدم حججا تبرني أن
خطر التعر للتعذيب متوق وقائ :وشخصي وحقيقي( .)42وتذ ّكر اللجنة أيضا أبهنا تعطي وزان
كبر،ا للنتررائ الوقائعيررة الرريت ختلررص إليهررا أجهر الدولررة الطرررف املعنيررة ،بيررد أن اللجنررة غرر ،مل مررة
بتل ررك النت ررائ  ،ألن إبمكاهن ررا أن جت ررري تقييم ررا ح ررا للمعلوم ررات املتاح ررة هل ررا وفق ررا للفق ررر  4م ررن
املاد  22من االتفاقية ،م مراعا مجي الظروف ذات الصلة بكل قضية(.)4٣
 6-٨ولتقيرري :خطررر التعررر للتعررذيب يف هررذه القضررية ،تالح ر اللجنررة ادعرراءات صرراحب
الشكوى أبنه يواجه خطرر التعرر للتعرذيب يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية بسربب ميولره اجلنسرية،
وإحلاده وبسبب أنشطته اليت تؤيد الدولرة العلمانيرة .وتالحر اللجنرة أيضرا أن صراحب الشركوى
يؤكد أنه تعر لالعتداء اجلنسي عرد مررات مرن قبرل رقبراء خمتلفرني أثنراء أداء خدمتره العسركرية
يف مجهورية إيران اإلسالمية .ويدعي أنه نتيجة لذلك ،كان يعاين من اضطراب عقلي وممرا يرراوده
مررن أفكررار انتحاريررة وهرري أمررور تؤيرردها التقررارير الطبيررة .وابإلضررافة إىل ذلررك ،حترري اللجنررة علمررا
ابملعلومات اليت قدمها صراحب الشركوى أبنره افترت انداي للمحادثرة يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية
من أجل الرتوي لفكر اإلحلاد ونشر أفكراره بشرأن الدولرة العلمانيرة ،وأبن ج،انره السرابقني كرانوا
عل ررى عل رر :أبن رره ملح ررد ،وأبن رره ش ررارك بنش رراط من ررذ وصر روله إىل سويسر ررا ،يف مكافح ررة التعص ررب
اإلس ررالمي يف بل ررده األص ررلي .وتالحر ر اللجن ررة ك ررذلك ادع رراءات ص رراحب الش رركوى أبن لدي رره
عالقات مثلية جنسية منذ سن اخلامسة عشر يف مجهورية إيران اإلسالمية ويف سويسرا.
 7-٨وتالحر اللجنررة أن الدولررة الطرررف تقرّر ابلشرواغل املشررروعة الرريت ميكررن اإلعرراب عنهررا بشررأن
حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية .وتش ،اللجنرة إىل أن التقريرر األخر ،للمقررر اخلراص
املعي حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية يبرني أن تشرريعات البلرد مرا زالر أتذن إبنر ا
عقرروابت ،مثررل اجللررد وبرررت األ رراف علررى األف رراد املرردانني ابرتكرراب ج ررائ :معينررة( .)44ويؤكررد التقريررر،
علرى سربيل املثرا  ،أن حكومرة مجهوريررة إيرران اإلسرالمية تررف الفكررر الريت تشر ،إىل أن بررت األ رراف
واجللد يعادالن التعذيب ،وتؤكرد أهنرا ترداب ،فعالرة رادعرة للنشراط اإلجرامري .وتالحر اللجنرة أيضرا أن
الدولررة الطرررف نفسررها تعرررتف أبن جمرررد كررون الشررخص مررن املثليررني أمررر يعرضرره خلطررر االضررطهاد يف
مجهوريررة إي رران اإلسررالمية ،برردعوى أن قررانون العقرروابت يف البلررد ال جيرررم املثليررة اجلنسررية يف حررد ذاهتررا،
وإمنا يقتصر على بع األفعا اجلنسية املثلية (انظر الفقر  4-5أعاله).
 ٨-٨وحتي اللجنة علمرا كرذلك حبجرة الدولرة الطررف الريت ترذهب إىل أن حردوث انتهاكرات
صارخة وممنهجة حلقوق اإلنسان يف البلد األصلي ال يشكل يف حد ذاته سببا كافيا الستنتاج أن
صاحب الشكوى سيتعر خلطر التعذيب إن ُرحل إىل مجهورية إيران اإلسرالمية .وتشر ،اللجنرة
أيضا إىل ادعاء الدولة الطررف أن صراحب الشركوى ،بصررف النظرر عرن تقلّرب األوضراع األمنيرة
وأوض رراع حق رروق اإلنس رران يف بل ررده األص ررلي عموم ررا ،مل يثب ر لس ررلطات اللج رروء السويسر ررية أن رره

__________

( )42انظر ت .ز .ضد سويسرا ( ،)CAT/C/62/D/688/2015الفقر .4-٨
( )4٣انظر تعلي اللجنة العام رق ،4 :الفقر .50
( )44انظر  ،A/HRC/37/68الفقر .2٩
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سرريواجه شخصرريا خطررر التعررر للتعررذيب يف حررا ترحيلرره إىل مجهوريررة إيرران اإلسررالمية بسرربب
مثليته اجلنسية أو إحلاده أو آرائه أو أنشطته السياسية.
 ٩-٨وتالح ر اللجنررة أن صرراحب الشرركوى مل يبررني ص رراحة أن االعتررداءات اجلنسررية الرريت عرراى
منها أثناء أداء خدمته العسكرية قد ارتكب ضده بسبب ميوله اجلنسرية أو إحلراده ،وأن عردم اإلبرالغ
عما تع ّرر لره مرن شرت :وهتديرد كران لرنفس األسرباب بعرد تلرك األحرداث الريت وقعر يف ترواريخ غر،
حم رردد يف ع ررامي  1٩٩7و ،1٩٩٨حس ررب املعلوم ررات ال رريت ق رردمها ص رراحب الش رركوى .وتالحر ر
اللجنة أيضا أتكيد الدولة الطرف أن هذه األحرداث ال ميكرن ربطهرا مبغرادر صراحب الشركوى أورواب
يف عررام  .2015ويف هررذا الصرردد ،تؤكررد اللجنررة مررن جديررد أنرره علررى الرررغ :مررن أن األحررداث األخرر،
قررد تكررون ذات صررلة ابملوضرروع ،ف ر ن املسررألة الرئيسررية املعروضررة علررى اللجنررة هرري معرفررة مررا إذا كرران
صرراحب الشرركوى سرريتعر حاليررا خلطررر التعررذيب إذا أعيررد إىل مجهوريررة إي رران اإلسررالمية( .)45وبنرراء
على ذلك ،ترى اللجنة أن صاحب الشكوى مل يثب وجود خطر حايل للتعر للتعذيب.
 10-٨وحتي اللجنة علمرا ابلشرهادات الطبيرة لصراحب الشركوى مرن عرام  2016الريت تبرني أنره
كان يعاين من اضطراب الكررب الترايل للرضر وممرا يرراوده مرن أفكرار انتحاريرة ،وأن حالتره الصرحية
العقلية تتطلب استمرار العالج النفسي .غ ،أن اللجنة تالح أنره ال توجرد أدلرة كافيرة متكنهرا مرن
أن حترردد سرربب االضررطراب العقلرري فيمررا يتعل ر أبفعررا التعررذيب امل عومررة( ،)46وأن ختلررص إىل أن
احلالررة الراهنررة لصررحة صرراحب الشرركوى العقليررة ،ابلنظررر إىل أن آخررر الشررهادات الطبيررة كان ر قررد
صدرت قبل عامني ،متن الدولة الطرف من ترحيله إىل مجهورية إيران اإلسالمية.
 11-٨وحتي اللجنة علما حبج الدولة الطرف أبن صاحب الشكوى مل جياهر مبثليته اجلنسرية
يف احليررا العامررة عنرردما كرران يف مجهوريررة إيرران اإلسررالمية .وتالحر اللجنررة أيضررا ادعرراء صرراحب
الشكوى أن امتناعه أمر فر عليه ومل يقرره بنفسه ،وأنه ال ميكرن أن يتوقر منره أن خيفري مثليتره
اجلنس ررية يف مجهوري ررة إي ر رران اإلس ررالمية تف رراداي لالضر ررطهاد .وم ر ر ذل ررك ،تالح ر ر اللجن ررة أيضر ررا
املعلومررات الرريت قرردمتها الدولررة الطرررف أبن جمرررد كررون املثليررة اجلنسررية حمظررور عمومررا يف مجهوريررة
إيران اإلسالمية ليس سببا كافيا إلثبات أهنا تشكل خطرا يهدد ابلتعر لسوء املعاملة .ويف هذا
السررياق ،تالح ر اللجنررة أن صرراحب الشرركوى مل ي ر ع :أن السررلطات اإليرانيررة كان ر علررى علرر:
مبيولرره اجلنسررية وإبحلرراده وآبرائرره السياسررية أو أنرره سرريعلن عررن مثليترره اجلنسررية يف احليررا العام ررة.
وع ررالو عل ررى ذل ررك ،تالحر ر اللجن ررة أن الدول ررة الط رررف ت رررى أن التض ررارب يف أقر روا ص رراحب
فسررر
الشرركوى خررال مقررابالت اللجرروء يشرركك يف مصررداقية تصرررحياته ،وأن صرراحب الشرركوى ّ
ذلك التضارب ابإلشار إىل انعدام الثقة.
 12-٨وفيم ررا يتعلر ر ابدع رراءات ص رراحب الش رركوى ابلعي رروب ال رريت ختللر ر إجر رراءات اللج رروء،
تالح ر اللجنررة رأي الدولررة الطرررف أبن إج رراءات اللجرروء كان ر موضرروعية ،وأنرره ال توجررد أيررة
دالئل على وجود تعسف أو إنكار للعدالة .وبناء على ذلك ،ترى اللجنرة أن صراحب الشركوى
مل يقدم أدلة مقنعة جتعلها ختلص إىل أن إجراءات اللجروء الو نيرة ،الريت راجعتهرا احملكمرة اإلداريرة
االحتادية ،تنطوي على أي خمالفات.

__________

( )45انظ ررر عل ررى س رربيل املث ررا س .س .ض ررد أس ررتاليا ( ،)CAT/C/61/D/720/2015الفق ررر  .6-٩وغ .ب .م .ض ررد
السويد ( ،)CAT/C/49/D/435/2010الفقر .7-7
( )46انظر ،على سبيل املثا  ،د .ر .ضد سويسرا ( ،)CAT/C/63/D/673/2015الفقر .6-7
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 1٣-٨وفيم ررا يتعل ر ابألنش ررطة السياس ررية لص رراحب الش رركوى ،تالحر ر اللجن ررة ك ررذلك ادع رراء
الدولررة الطرررف أن صرراحب الشرركوى مل يررداف بشرركل فعررا وعلرري عررن أفكرراره ،وترررى أنرره ر ّرور
تل ررك األفك ررار بص ررفة أساس ررية يف احلي ررا اخلاص ررة( ،)47وأن رره مل يتع ررر للقم ر أو االض ررطهاد م ررن
جانررب السررلطات اإليرانيررة علررى آرائرره .وتالح ر اللجنررة أيضررا املعلومررات الرريت قرردمها صرراحب
الشرركوى الرريت يعلررن فيهررا عررن أنشررطته السياسررية األخرر ،يف الدولررة الطرررف ،حي ر أنشررأ مدونررة
إلكرتونية لتباد أفكراره عرن الدولرة العلمانيرة فيمرا خيرص بلرده األصرلي ،وشرارك يف أنشرطة رابطرة
للملحدين .وم ذلرك ،تررى اللجنرة أن صراحب الشركوى مل يثبر صرحة ادعائره أنره سريكون لره
مكانة سياسية معينة ستجعله هدفا لالضطهاد .وترى اللجنة أن صاحب الشكوى مل يقدم أيضا
أدل ر ررة كافي ر ررة عل ر ررى اض ر ررطالعه بنش ر رراط سياس ر رري س ر رريكون مهم ر ررا إىل درج ر ررة أن ر رره س ر رروف جي ر ررذب
اهتمام السلطات اإليرانية .ومل يقدم ألغرا إثبات أنه سيواجه شخصيا خطر التعر للتعذيب
إذا ما أعيد إىل مجهورية إيران اإلسالمية أي دليل آخر يوحي أبن السلطات تبح عنره يف بلرده
األصلي ،كالشر ة أو غ،ها من األجه األمنية(.)4٨
 14-٨وفيما يتعل ابدعاء صاحب الشكوى أنه سيتعر لالعتقا واالستجواب لدى العرود
إىل مجهوريررة إي رران اإلسررالمية بسرربب إقامترره الطويلررة يف اخلررارج ،تشرر ،اللجنررة إىل أن جمرررد وجررود
احتم ررا التع ررر للتوقي ررف واالس ررتجواب ال يكف رري الس ررتنتاج وج ررود خط ررر التع ررر للتع ررذيب
أيض ررا( .)4٩وتش رر ،اللجن ررة إىل أن وق رروع انتهاك ررات حق رروق اإلنس رران يف البل ررد األص ررلي لص رراحب
الشكوى ال يكفي يف حد ذاته لكي جيعلها تستنت أن صاحب الشركوى يواجره شخصريا خطرر
التع ررر للتعر ررذيب .وختلر ررص اللجنر ررة اسر ررتنادا إىل املعلومر ررات املعروضر ررة عليهر ررا ،إىل أن صر رراحب
الش رركوى مل يق رردم أدل ررة تثب ر أن مثليت رره اجلنس ررية أو إحل رراده أو آراءه أو أنش ررطته السياس ررية أم ررور
مهمة لدرجة أهنا ستجذب اهتمام السلطات يف بلده األصلي.
 -٩ويف ضوء ما تقردم ،تررى اللجنرة أن املعلومرات الريت قردمها صراحب الشركوى غر ،كافيرة
إلثبات ادعائه أنه سيواجه خطرا شخصيا متوقعا وحقيقيا ابلتعر للتعذيب يف حرا ترحيلره إىل
مجهورية إيران اإلسالمية.
 -10وعليه ختلص اللجنة ،إذ تتصرف مبقتضى الفقرر  7مرن املراد  22مرن االتفاقيرة ،إىل أن
ترحيررل صرراحب الشرركوى إىل مجهوريررة إي رران اإلسررالمية لررن يشرركل انتهاكررا مررن جانررب الدولررة
الطرف ألحكام املاد  ٣من االتفاقية.

__________

( )47انظر على سبيل املثا ر .هر .ضد السويد (( ،)CAT/C/63/D/750/2016الفقر .7-٨
( )4٨انظر ،على سبيل املثا  ،إ .أ .ضد سويسرا ( ،)CAT/C/62/D/683/2015الفقر .6-7
( )4٩انظر على سبيل املثا ) ،P.Q.L. v. Canada (CAT/C/19/D/57/1996الفقر .5-10
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