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 22آ /أ سط1975 ،ا وتقي اليا
 1-1املشتكية ه Xا من مواطين كوت يفوارا مولو
هولندا .وه تدع أن الدولة الطرفا إبعا هتا إىل كروت يفروارا تنتهرق قوقهرا املنصروه عليهرا
املا  3من االتفاقية .وقد أصدرت الدولة الطرف اإلع ن عا ملا  )1(22من االتفاقيةا وذلق
اعتبارا من  21كانون األول /يسارب  .1988ومتثل املشتكية حمامية.
 2-1و  16كانون الثاين/يناير 2018ا رفنر اللجنةا عن طريق مقررها املعين لشكاوى اجلديد
والترردابل املتقتررةا طل ر املشررتكية اارراذ الترردابل املتقتررة وج ر املررا  114مررن ن امهررا الرردا ل بتقرردمي
طل ر إىل الدول ررة الط ررف ل متن رراع ع ررن إعا هت ررا إىل ك رروت يف روارا ولت رروفل املس رركن والرعاي ررة الص ررحية
واالجتااعية هلا ريثاا تن ر اللجنة شكواها.

ال قائع كها د ضتها ا بتك ة

 1-2املشررتكية مسررلاة مررن إثنيررة الررديوال .وهلررا أربعررة أبنر أ
رال أ ررده لتبررين .ومل تتلررق ررل القليررل مررن
التعلرري الر ر ا أ بنررت سررنوات التعلرري االبترردائ ا ومل تشر ل ر يررا أ وظيفررة .وقررد أجررربت علررى
ال ر وان مررن رجررل صررارم جرردا كرران يكربهررا بِر ر  15عامررا علررى األقررل .وكانررر ربررة بيررر تعتررين طفاهلررا.
وعاشر أسرهتا بير ص ل أبيدجان.
 2-2وك رران ون املش ررتكية ش ررطا سياس رريا م ررن متي ررد ابس ررن وااترا .لكن رره مل رررب قر ر املش ررتكية
نشررطته السياسرريةا علررى الررر مررن أنرره أمرهررا سرراعدته تو يررت قاصرران أثنررال إ رردى ابا ر ت
االنتخابية.
 3-2و كانون األول /يسارب 2005ا اه عد من الرجال بير املشتكية وهامجوا وجهراا بينارا
كانررر ه ر وأطفاهلررا األربعررة رفررة هرراور  .عنرردهاا سررارعر إىل إ رران أطفاهلررا مررن ف ر مفتو ررةا
وأرسلته عند اجللان .مث ا تبأت حتر سريرها .و عر الرجال ينرربون وجهرا ويسرتجوبونه ال رفرة
اجملاور ا و عته يصرخ من األمل .مث سرا الصرارا فسراعر صروت حمرريفا فأ ركرر أن وجهرا قرد أ ر
إىل مكرران مررا .و ررل الرجررال الر ين بقروا هنررايف ال رفرة يررك كانررر خمتبئررة .فشرراهدهت مرترردين م برر،
عسكرية ومسلحني .فتشوا رفة نومهاا وكسروا أمتعتهاا ووجدوها حتر السرير.
 4-2وبعد أن اعتقلوهاا اقتا وها شا نة إىل سجن
هبراو على ظهرها عندما اولر ابركة وطرح األسئلة.

يوبو ون .و ل الر لةا ضربوها بشد

 5-2وسررحلر املشررتكية إىل ن انررة السررجنا وا تج ر ت هنررايف ملررد أربررت سررنوات .ومل متث رل ق ر
أمام أ حمكاة .ومل تتعد مسا ة ن انة السجن اليت تقا تها املشتكية مت سجينتني أ ريني مرتين على
ث ث ررة أمت ررار .ومل يك ررن ل ررديها سر ررير أو فر ررالا وكان ررر تن ررام عل ررى ص ررل عل ررى بر ر م ررن اإل ن ررر.
ومل تن ف ه ه ال ن انة ق ا ومل تكن هبا مرافق صحية .وكانر ن انة لل كور تقابلهرا مرن اجلانر ا رر
للر هة .وقد أ ن الل السجن على تناول الطعام نفسه يوميا :أر مت صلصة مابة .ومل تقدم هل أ
رعاية صحية .ومل يساح ق للاشتكية خلرون من ال ن انةا وال ستقبال وار أو است م رسائل.
 6-2واسرتجوبر املشرتكية نت ررام األألم األوىل مرن ا تجا هرا بشررأن أنشرطة وجهرا السياسررية.
و كررل مررر ا قاومررر أو طر ررر أسررئلة (بشررأن اعتقاهلررا وا تجا هررا مررث )ا تعرضررر لنررر شررديدا
وات بعض األ يان .وتعرضرر للنرر والركرل نت رام وبر سرب ا رى علرى رأسرها.
وللنر
وعانررر سررتارار مررن كرردمات وإصررا ت طررل  .وتنرراو ارسرران علررى ا تصرراهبا بو شرريةا مهبليررا
وشرجياا بيناا كان أ د ابرا يثبِتها .وقد دث ذلق ث ث مرات األسبوع تقريبا ر ل املر لرة
األوىل من ا تجا ها .وبعد مرور بعض الوقرا توقفر االستجوا تا لكن ا تصرا املشرتكية اسرتار
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ع رردل أرب ررت م ررات تقريب ررا الش ررهر .وق ررد ش ررعرت املش ررتكية ينه ررا لعج ر والي ررأ  .ومل تتح رردث م ررت
مي هتررا السررجينات عررن سررول املعاملررة .وكانررر قلقررة جرردا علررى وجهررا وأطفاهلرراا وقن رر الك روابي،
ونو ت الرع منجعها .وعانر من نو ت صرع متكرر مل يسبق أن انتابتها قبل اعتقاهلا.
 7-2و  7آ /أ سط2009 ،ا هربر املشتكية من السجن ساعد أ د ابرا ال أعطاها
بعض امل ب ،العسكرية وطل إليها أن تتبعه .مث رافقهرا إىل رارن السرجنا ونصرحها لرركض .وبعرد
أن ركنرا وجدت صديقتها تنت رها سيارهتا .وذكرت الصديقة أن أطفال املشرتكية كرانوا أمران
معه ررا .وتب ررني أن ص ررديقتها علا ررر أ ررلا ك رران ا تجا ه رراا ف رردفعر رش ررو إىل أ ررد ررا الس ررجن
ملساعدهتا على اهلر  .ورافقتها صديقتها ملقابلة أ د املهربني ال ساعدها على م ا ر البلد نف،
اليرروم .وعنرردما كانررر منر ل املهررر ا انتابتهررا نوبررة صرررع مررر أ رررى .فأعطاهررا املهررر أ ويررة شررديد
الفعالية ملساعدهتا على تفا أ نوبة صرع ل هروهبا من البلد.
 8-2و  9آ /أ سررط2009 ،ا وصررلر املشررتكية إىل هولنرردا برردون أطفاهلرراا وأ ر ت إىل من ر ل
أ د األشخاه .وطالبها املهر بدفت مبل من املالا لكن مل يكن لديها أ مال .فا تصبها املهر ا
وأمرهررا نرراجعة رجررال آ ررين قصررد االكتسررا  .وبعررد يرروم مررن وص روهلاا هربررر عنرردما تركهررا املهررر
و رردها .عنرردهاا طلبررر إىل شررخص ري ر مسرراعدهتا .وقررد رافقهررا ه ر ا الشررخص إىل حمطررة القطررارا
وساعدها العثور على مرك طل اللجول تل أبل.
 9-2و  23تش ررين األول/أكترروبر 2009ا قرردمر املشررتكية طلبررا للحصررول علررى تص رريح اإلقامررة
املتقتة على أسا اللجول هولندا .وبسب ابر األهلية كوت يفوارا كان مجيرت ال جئرني مرن
ذل ررق البل ررد ينه ررا ص ررلون عل ررى ر ررص اإلقام ررة املتقت ررة هولن رردا .ونتيج ررة ل ر لقا مل ي رردر طلر ر
املشتكية اللجول لدقة ال مة .وعندما تقدمر املشرتكية بطلر للحصرول علرى ر صرة اإلقامرة املتقترة
علررى أسررا اللجررولا تلقررر الرعايررة الصررحية مركر الرعايررة الطبيررة ل جئررني .ووصررف هلررا أطبررال املركر
وال للصرع .وقد تناولر املشتكية ه ا الدوالا إضافة إىل األ وية اليت و ها هبا مهرهبا.
 10-2و نررت طررالبو اللجررول هولنرردا عررا لفحررص طررت ملعرفررة مرردى اسررتيفائه شرررو إجررالات
اللجررول .ررل أنرره مل يكررن يعاررل هب ر ه املاارسررة بعررد عنرردما وصررلر املشررتكية إىل هولنرردا .و  26و28
تشرين األول/أكتوبر 2009ا أجرت سلطات اهلجر مقابلة مت املشتكية .و ل هاتني املقابلتنيا روت
املشتكية ما عاشتها لكنها مل ت كر أهنا تعرضر ل تصا  .وأبل ر السلطات هنا كانر تتناول وال
لنررو ت الصرررع .وبعررد املقررابلتنيا أبل ررر حماميررة املشررتكية سررلطات اهلجررر رسررالة متر ررة  29كررانون
األول /يسارب  2009ن موكلتها تعرضر لسول املعاملة واال تصا .
 11-2و  8شر رربا /فرباير 2010ا منحر ررر ائر ررر اهلجر ررر والتجر ررن ،املشر ررتكية ر صر ررة إقامر ررة متقتر ررة
ال تتجاو ص يتها مخ ،سنواتا وذلق على أسا الة العنف العام (ابر األهلية) الريت كانرر
س ر ررائد ينه ر ررا ك ر رروت يفر ر روار .وامت ر رردت صر ر ر ية هر ر ر ه الر ص ر ررة م ر ررن آ /أ س ر ررط 2009 ،إىل
آ /أ سط .2013 ،وحبلول عام 2013ا تواصلر املشتكية من جديد مت أطفاهلا ال ين كانوا يقياون
مايل .وتقدمر بطل مل مشل أسرهتا.
 12-2و  30تش ررين األول/أكترروبر 2013ا أصرردرت ائررر اهلجررر والتجررن ،ق ررارا أعلنررر فيرره ع مهررا
سررح ر صررة إقامررة املشررتكية النتفررال ال ررروف الرريت منحتهررا علررى أساسررها .وذكرررت الرردائر قرارهررا أن
السياسة العامة لتوفل ابااية ملواطين كروت يفروار قرد أل يرر ألن الرة العنرف العرام هنرايف انتهرر 30
يران/يونيرره  .2010وذكرررت الرردائر أينررا أن املشررتكية مل تسررتوف شرررو ابصررول علررى ر صررة اإلقامررة
علررى أسررا اخلطررر الفررر  .ومل تكررن لروايتهررا أ مصررداقية ألهنررا مل تقرردم أ وثيقررة هويررة أو وثيقررة سررفرا
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وال أ تفاصيل عن مسار سرفرها .وأشرارت الردائر إىل أنره وجر ةعقيرد اإلقنراع اإل را ةا يفنر أ
عرردم اتسررا أو اررو أو تنرراقض روايررة مقرردم الطلر إىل اسررتنتان عرردم املصررداقية .وملررا كانررر روايررة
املش ررتكية بش ررأن م ررا رردث هل ررا بل رردها األص ررل تبع ررك عل ررى الدهش ررةا وتتس ر ل ا ررو ا وتفتق ررر إىل
العديد من النقا ا فقد اعتربت روايتها ل ذات مصداقية.
التفاصيلا ويطبعها عدم االتسا
 13-2و اتريخ ل حمد ا طعنر املشتكية قرار سح ر صة إقامتهرا .وذكررت طعنهرا أهنرا
كان ر ررر حت ر ررر دث ر ررل وال ش ر ررديد املفع ر ررول ر ر ر ل مقابلتيه ر ررا م ر ررت س ر ررلطات اهلج ر ررر تشر ر ررين األول/
أكتوبر  .2009وه ا يفسر عج ها عن ت ُّكر أ تفاصيل عن مسار سفرهاا وعرن سرر رارهبرا السرابقة
املاض ر ا وأكرردت أهنررا كانررر تعرراين مررن
بوضرروح .وذكرررت أينررا أهنررا سررجنر وتعرضررر للتع ر ي
االكرتا التايل للصدمةا وأن الدوال ال وصف هلا مل يكن فعاال.
 14-2و  27كانون الثاين/يناير  2014ا نرت املشرتكيةا برفقرة حماميتهراا جلسرة الن رر طعنهرا
أمام ائر اهلجر والتجن .،وأبل رر املشرتكية الردائر شراكلها الصرحية السرابقة واباليرةا وأشرارت إىل
أن تتج ررل ال رردائر إص رردار قراره ررا بش ررأن
أهن ررا مس ررتعد إلجر ررال فح ررص ط ررتا لكنه ررا مل تك ررن تر ر ر
قنرريتها .وأشررارت املشررتكية أينررا إىل أهنررا تررو تلقر قررار الرردائر أقررر وقررر كررنا ألهنررا طلبررر مل
مشلهررا طفاهلررا األربعررة .وطرررح موظفررو الرردائر عليهررا العديررد مررن األسررئلة عررن رارهبررا كرروت يف روارا
لكن تفاصيل ر و ها كانر ل متسقة .وأوضحر أهنا ائفة جدا من إعا هتا إىل بلدها بسب سول
املعاملة اليت سبق أن تعرضر هلا هنايف .وذكرت أهنا اشى م قرا األشرخاه الر ين آذوهرا مرر أ ررى
ألهن مل يتهاوا ومل يدانوا إبي ائها ق  .وأثنال جلسة االستااعا انترا املشرتكية فقران شرديد ومر ع ا
فبدأت تلهك .واستدع أ د موظف اإل اثة لفحصها .وبعد وقفة قصل ا استارت اجللسة.
 15-2و  17آذار/مررار 2014ا رفنررر ائررر اهلجررر والتجررن ،طعررن املشررتكيةا وقررررت سررح
ر صة اإلقامة املتقتة على أسا اللجول .وأكدت الدائر قرارها أن املشتكية مل تقدم بعرد أ واثئرق
هوية أو سفرا وأن أقواهلرا بشرأن مرا عاشرته كروت يفروار أثنرال جلسرة االسرتااع كانرر رل متسرقة مرت
أقواهلا عام 2009ا وأنه ال توجد أ تقارير طبية تتكد ا عالها ن عردم اتسرا أقواهلرا يرجرت إىل مشراكلها
الصحية أو البدنية أو العقليةا وأن ا عالاهتا هنا سجنر وع بر وا تصبر تفتقر إىل املصداقية.
 16-2و  14نيسان/أبريل 2014ا قدمر املشتكية طلبا إىل احملكارة احملليرة الهرا إلجررال مراجعرة
قنائية لقرار ائر اهلجر والتجن .،وأجرى معهد قو اإلنسان والتقيي الطرت فحصرا طبيرا للاشرتكيةا
وقرردم تقريررره إىل حمكاررة املقاطعررة .وذكررر املعهررد تقريررره أن ابالررة النفسررية للاشررتكية الررة طيررة لنرروع
الصرردمة الرريت تعرضررر هلرراا وأن إصررابتها تتفررق وطبيعررة النرررر ال ر بقهررا .وذكررر تقريررر املعهررد أينررا أنرره
ال ميكن أن يتوقت من املشتكية أن تقدم وصفا كام ومتسقا لكل تفصيل من تفاصيل ما عاشته.
 17-2و  8كانون الثاين/يناير 2016ا أعلنر احملكاة احمللية أن طل املشتكية إجررال مراجعرة قنرائية
لقنيتها يستند إىل أس ،سلياة .وأشارت قرارهرا إىل نترائ معهرد قرو اإلنسران والتقيري الطرت الريت
تفيد ن األعرا النفسية اليت تعاين منها املشتكية أعرا طية لنوع الصدمة الريت تعرضرر هلرا .واردت
احملكاررة احملليررة أن تقريررر املعهررد ميثررل رأ هيئررة هلررا رررب هر ا الشررأن .واردت حمكاررة املقاطعررة أن ائررر
اهلجر والتجن ،مل تول االهتاام ال م بالة املشتكية الصحيةا ولتأثل ذلق على أقواهلا.
 18-2و  12شرربا /فرباير 2016ا طعررن و يررر اهلجررر ق ررار حمكاررة املقاطعررة أمررام ش رعبة القنررال
اإل ار التابعة جملل ،الدولة .و  21أيلول/سبتارب 2016ا وافقر الشعبة على استئناف الو يرا لن ر
إىل أن روايررة املشررتكية تفتقررر إىل ةاإلقنرراع اإل ررا ة ألهنررا ال تتسررق مررت جرروهر روايتهررا وبعررض التفاصرريل
األ رررى .ورفنررر الشررعبة ق ررار حمكاررة املقاطعررةا وأعلنررر أن طل ر املشررتكية إج ررال مراجعررة قنررائية
لقنيتها ال أسا له.
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 19-2و إجرالات موا ية منفصلةا قدمر املشتكيةا  23تشررين األول/أكتروبر 2014ا طلبرا إىل
ائر اهلجر والتجن ،من أجل متديد ر صة إقامتهاا حبجة أهنا برهنر على وجو أسبا مقنعة لك
يسرراح هلررا لبقررال هولنرردا ألهنررا النرررر البررال الر أصرراهبا ررول ون عو هتررا إىل بلررد تعرضررر فيرره
لسول املعاملة والتع ي مد طويلة .و وج القانون احملل ا و مرنح ر صرة اإلقامرة ألسربا قراهر .
بيررد أن الرردائر رفنررر  21تشررين األول/أكترروبر  2016طلر املشررتكية علررى أسررا أهنررا مل تسررتوف
الشرررو القانونيررة لتجديررد ر صررة إقامتهررا .و  16يران/يونيرره 2017ا رفنررر حمكاررة الهررا احملليررة
طلر املشررتكية إجررال مراجعررة قنررائية لقررار الرردائر  .واردت احملكاررة احملليررة أنرره كرران ينب ر للاشررتكية
اال تجان ل اإلجرالات اليت اا ت أمام احملاك الدنيا ن ابرمان من االسرتحقاقات االجتااعيرة
يشكل معاملة قاسية و رل إنسرانية .و  6متو /يوليره 2017ا طعنرر املشرتكية قررار حمكارة املقاطعرة
أمام شعبة القنال اإل ار  .و  21متو /يوليه 2017ا رفنر الشرعبة الطعرن ون ذكرر األسرا الر
استندت إليه قرارها.
 20-2وتقررول املشررتكية إهنررا اسررتنفدت مجيررت سرربل االنتصرراف احملليررةا وأهنررا مل تقرردم هر ه املسررألة إىل
هيئة ولية أ رى للن ر فيها.

البك ى
 1-3تتكرد املشرتكية أن الدولرة الطررف سرتنتهق قوقهرا املنصروه عليهرا املرا  3مرن االتفاقيرة
ررال إعا هتررا إىل كرروت يف روارا يررك سرربق وأن عانررر مررن صرردمة شررديد ا وتعرضررر لنرررو
التع ي واملعاملة القاسية وال إنسانية .فلقد اعتقلها موظفو الدولة هنايف تعسرفاا ومارسروا عليهرا القرو
املفرطة عندما نقلوها إىل السجنا وسجنوها تعسفاا وأجربوها على حتال ظروف اعتقال الإنسانية ملد
أربت سنواتا وا تصبوها مرارا السجن .وه مصدومة من هر فكر إعا هتا إىل بلدها األصل .
رال أعيردت إىل كروت
 2-3وإضافة إىل ذلقا اشى املشتكية التعر ل تصا مر أ رى
يف روار .فقررد تقابررل مررر أ رررى األشررخاه ال ر ين اعترردوا عليهررا؛ و ررى لررو اسررتحال توقُّررت ذلررقا ف ر ن
اخلوف من مقابلته وجها لوجه يسيطر عليها .ومن املاكن أن رد نفسرها أمراكن وظرروف وروائرح
قد تصدمها مر أ رى.
 3-3ومن النا ر كوت يفوار أن يقاضى ويعاق مرتكبو العنف اجلنس  .وعندما رر حماكاة
مرتكت اال تصا ا توجه إىل اجلنا عا هتاة االعتدال اجلنس ا وه هتاة أ ف .ومل راك أو يردان
أ د نتهايف قو اإلنسان قبل ابر األهلية أو أثنالهاا ستثنال االنتهاكات اليت وقعر سريا
أعاال العنف اليت أعقبر االنتخا ت عام  2010و .2011وبسب املشاكل النفسية والبدنية الريت
تعرراين منهررا املشررتكية نتيجررة النرررر ال ر بقهرراا سرريكون مررن ررل املعقررول أو ال إنسرراين أن تطل ر
ابااية من السلطات كوت يفوار.
 4-3وتقرري املشررتكية بصررور ررل قانونيررة هولنررداا ولرري ،هلرا عاررل وال منر ل وال ررل وال دمررني
اجررة إىل
صررح  .و سررتثنال الع جرات الطارئرةا ال ررق هلررا ابصررول علررى الرعايررة الصررحية .وهر
سرركن آمررنا ورعايررة صررحية مناسرربةا ووضررت مسررتقر .وينب ر أن تتحرررر مررن اخلرروف الر ي مهررا مررن
اإلبعا إىل كوت يفوار.

م حظات ال غلة الط ف لب ا ة ل ة غاأل س ا ض د ة
 1-4ال تعرت الدولة الطرفا م اهتا املتر ة  19أيلول/سبتارب 2018ا على مقبولية ا عال
املشررتكية وج ر املررا  3مررن االتفاقيررة .وترررى الدولررة الطرررف أنررها لن ررر إىل أن املشررتكية تسررتند
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ا عائها إىل املا  16من االتفاقيةا ف ن ه ا اال عال الناين ل مقبول ألنه ل مدعوم أل لةا وألن
صا بته مل تستنفد سبل االنتصاف احمللية .ففياا ص فت املشتكية هنا ال تستطيت العرو إىل كروت
يفروار بسررب التهررا الصررحيةا ف هنررا مل تطلر قر تطبيررق املررا  64مررن قررانون األجانر لعررام .2000
فعند تقدمي ه ا النوع من الطلباتا تعاد السلطات إىل تقيي مدى استيفال الشخص األجنت الشرو
الصحية للسفرا أو مدى وجرو طرر قيقر نتهرايف قوقره املنصروه عليهرا املرا  3مرن اتفاقيرة
محاية قو اإلنسان وابرألت األساسية (االتفاقية األوروبية بقو اإلنسان) بسب الته الصحية.
 2-4وه ر ا الررب ا ال أسررا لرره .فخ ر ل إج ررالات اللجررول الرريت اتبعتهررا املشررتكيةا أوليررر العنايررة
الواجبة عند الن ر املا  3من اتفاقية مناهنة التع ي و له من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية
أو ال إنسانية أو املهينة .فقد أتيحر هلا فرصة إثبات صحة روايتها استنا ا إىل أقواهلرا الشرفهية ألهنرا مل
تتاكن من تقدمي واثئق هل ا ال ر  .وقرد أجرر العديرد مرن املقراب ت مرت املشرتكية أثنرال إجررالات
طل اللجول ساعد مرتج شفه  .واستجوبر بشأن وقائت وظروف م ا رهتا كوت يفوار .و نرر
ه ه املقاب ت حمام وموظف من اجملل ،اهلولند لشرتون ال جئرني .وأتيحرر للاشرتكية أينرا فرصرة
تقرردمي تصررويبات وإضررافات إىل تقررارير ه ر ه املقرراب تا والررر علررى اإل طررارات بع ر م السررلطات رفررض
طلبهررا اللجررول .وبنررال علررى ذلررقا أاتح إجررال اللجررول بنرراا ته ال مررة للاشررتكية فرصررا كافيررة إلثبررات
صحة روايتها على حنو مقنت .وقيار حمكاة املقاطعة وشعبة القنال اإل ار ا عالاهتا بدقة.
 3-4و لرر مرن أن الرة قرو اإلنسران كرروت يفروار تثرل القلرقا ف هنراال تثبرر أن املشررتكية
تواجرره طررا شخصرريا وقائاررا لتعررر لرر.ذى هنررايف .وعر و علررى ذلررقا حتسررنر ابالررة هنررايف حتسررنا
كبلا من أن ا رت املشتكية البلد عام  .2009فحينهاا كان لوران با بو السلطة .وقد اعتقرل
عرام  2011ونقرل إىل احملكارة اجلنائيرة الدوليرة الهرا  .و عرام 2011ا أصربح السريد وااترا رئيسررا
لكروت يفروارا وال ير ال السررلطة .وعلرى الررر مرن أن املشررتكية تردع أهنررا واجهرر مشرراكل نتيجررة
أنشررطة وجهررا س ر ر السرريد وااتراا ف ر ن مررن ررل املعقررول القررول إهنررا ستسررتار مواجهررة ه ر ه
ال إعا هتا إىل البلد.
املشاكل
 4-4ورواي ررة املش ررتكية ال تص ررد  .فهر ر مل تق رردم أ واثئ ررق تثب ررر جنس رريتها أو هويته ررا أو مس ررار
سررفرهاا ومل تثبررر صررحة روايتهررا .ومل تقرردم بيررا ت مفصررلة ومتسررقة ميكررن التحقررق منهررا بشررأن ر لتهررا.
فعلررى سرربيل املثررالا مل حتررد املشررتكية شررركة اخلطررو اجلويررة الرريت نقلتهررا مررن كرروت يف روارا أو املطررارا
أو البلررد الر وصررلر إليرره .فاررن املعقررول توقررت أن تكررون قررا ر علررى ترروفل هر ه املعلومررات األساسررية.
وع و على ذلقا قدمر املشتكية الكثل من النقا املتعلقة جبروهر روايتهرا بيرا ت ريبرة و امنرة
وسطحية ومتناقنة .فعلرى سربيل املثرالا مل ترتاكن املشرتكيةا ر ل املقابلرة الثانيرة معهرا  28تشررين
األول/أكتوبر  2009ا من تقدمي أ معلومات عن اب ال انن إليه وجهاا أو عن األنشطة اليت
اضررطلت هبررا لفائررد ه ر ا اب ر ا سررتثنال بياهنررا ن وجهررا ن ر اجتااعررات ووع قاصررا  .ومل تكررن
املشررتكية تعل ر إن كرران اب ر حم ررورا أم ال .ومررن املعقررول توقررت أن تكررون املشررتكية قررا ر علررى تقرردمي
معلومات أ عن نشا ه ا اب ا وعن نشا وجهرا فيرها ال سرياا وأهنرا ت وجتره منر فررت طويلرةا
وساعدته على تو يت القاصان راعات عد مرات.
 5-4وتتناقض األقوال اليت أ لرر هبرا املشرتكية لردى معهرد قرو اإلنسران والتقيري الطرت واللجنرة
مت أقواهلا لدى ائر اهلجر والتجن .،فقد أبل ر الدائر نه عندما فتش اجلنو من هلا مل دوهاا وأهنا
ظلر عند جلاهنا بعد ه ا التفتيش .وصر ر للدائر هناا بعد يومني من التفتيشا عا ت إىل من هلرا
جلاررت م برر ،أطفاهلرراا فاعتقلهررا اجلنررو عندئ ر  .ومل تقرردم املشررتكية أ تفسررل ألقواهلررا املتناقنررة ه ر ها
وه بيا ت تتعلق جبوهر روايتها.
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 6-4وأ لر املشتكية أينا قوال سطحية ومتناقنة و رل معقولرة بشرأن ا تجا هرا وهروهبرا .فهر
مل تك ررن ق ررا ر م ررث عل ررى وص ررف الس ررجن ال ر ت رردع أهن ررا ا تج رررت في رره مل ررد تن رراه أرب ررت س ررنوات.
ومل تر كر سررب اعتقررال مي هتررا ال ئ ر سررجن ال ن انررة معه را لسررنوات .ومل ت ر كر مررا إذا كرران ررا
السررجن مسررلحني أم ال .ومل تقرردم سرروى القليررل مررن املعلومررات عررن كيفيررة متكررن صررديقتها مررن ترتي ر
هروهبا من السرجن .وملرا كانرر قرد اسرتارت التواصرل مرت صرديقتهاا فلري ،مرن الواضرح سرب عردم
ستاهلا عن ه ا األمر .فان ل املعقول أن يكون ابار مستعدا ملخاطر كبل ملساعد املشتكية على
اهلرو ا ال سياا وأهنا كانر قد سجنر ألربت سرنوات تقريبرا .و لن رر إىل عردم اتسرا تفاصريل روايرة
املاض  .ومل تد ِع
املشتكية وإىل ما شاهبا من ث راتا ف ميكن افرتا أهنا كانر ضحية ل تصا
املشررتكية وجررو أ ظررروف لتأييررد اسررتنتاجها القائررل إهنررا سررتتعر خلطررر شخصر لتعررر ملثررل هر ه
املعاملة عند عو هتا إىل كوت يفوار.
 7-4وال ينف تقرير معهد قو اإلنسان والتقيري الطرت مصرداقية علرى روايرة املشرتكية .ففر أثنرال
إجرالات اللجولا تتعامل ائر اهلجر والتجن ،نت ام مت طالت اللجول ال ين يعانون من مشاكل نفسية
أو صررحية أو لهررا مررن املشرراكل .وعنررد البررر قنررية املشررتكيةا اسررتندت ال ردائر إىل تعلياررات العاررل
رق  6/2008اليت أعدت لت ويد الدائر فنل املعلومات عرن كيفيرة التعامرل مرت األشرخاه الر ين يعرانون
مررن مش رراكل الصررحة العقلي ررة .فق ررد صرري ر ةتعليا ررات العاررلة لتش رراور م ررت اجمللرر ،اهلولن ررد ل جئ ررني
وهل ،املعونة القانونية ومرك فارو (املرك الوطين للاعرفة واملشور املتخصص مسائل الرعاية الصحية
ذات الصلة ل جئني وطالت اللجول و له من القا مني اجلد )ا والوكالة املرك ية الستقبال طالت اللجول
ومرك اإلب ا اخلاه بطالت اللجول ال ين يعانون مشاكل نفسية.
 8-4وير تعلياات العالا كاا هو ابال لنسبة للسياسة املعاول هبا ينهاا أنه قد ال يكون
قدور طال اللجول اإل الل قوال متسقة كل مر ا وذلق لن ر إىل الته الصحية العقليةا وآاثر
االكررتا الترايل للصرردمة عليره .وعنردما أجريررر مقابلرة مرت املشررتكيةا واار قررار بشررأن طلبهرا اللجررولا
كان موظفو ائر اهلجر والتجن ،على عل هب ا األمر .وكانر لديه األ وات ال مة ملساعدهت على
التعامل مت مثل ه ه اباالت.
 9-4ومل تقرردم املشررتكية أ واثئررق طبيررة قبررل مقابلتيهررا األوىل والثانيررةا  26و 28تش ررين األول/
أكتوبر 2009ا ومل تقدم أ إ طرار يشرل إىل أهنرا رل قرا ر علرى نرور املقرابلتني .ففر أثنرال املقابلرة
األوىلا مل تر كر املشررتكية أهنررا ررل قررا ر علررى إج ررال املقابلررة .ومل يقرل شرريئا هب ر ا املعررى موظررف اجمللرر،
اهلولنرد لشرتون ال جئررني الر كران اضررا أثنرال املقابلررة .و ر ل هر ه املقابلررةا اكتفرر املشررتكية
مشراكل صرحية أو لهرا
لقول إهنرا كانرر تفقرد الروع أ يرا (بسرب نرو ت الصررع) .ومل تبلر
من املشاكل اليت قد حتول ون إجرال املقابلة معها .وقبل املقابلة الثانيةا سئلر بوضوح إن كانر هنايف
أ أسبا صحية قد متنعها من إجرال املقابلة .فر ت لنف ا وأشرارت إىل أهنرا قرا ر علرى الشرروع
اجة ل سرتا ةا ف هنرا ستشرل
املقابلةا وأهنا إذا اردت أن ستاال ما سيجر املشاكل عليهاا أو أهنا
إىل ذلررق .وق ررد أ ر ت لفع ررل اس ررتا ة ر ل املقابلررة .وذك رررت املشررتكية ت ررام املقابلررة أهن ررا تش ررعر
الرتيرراح إ ال الطريقررة الرريت أجريررر هبررا املقابلررة .وال ير كر تقريررر املقابلررة أ رردث يكررون قررد فررت موظررف
ائ ررر اهلج ررر والتج ررن ،إىل اس ررتنتان أن املش ررتكية مل ت ررتاكن م ررن اإل الل قر روال متس ررقة ومفص ررلة ر ر ل
املقابلررة .وملررا مل تطلر املشررتكية إىل ائررر اهلجررر والتجررن ،إصردار أمررر إبجررال فحررص طررتا فلر يكررن ررة
مرا يرردعو إىل الشررروع هر ه العاليرة ر ل اإلجررال األول .وعر و علررى ذلرقا اسررتند قررار املوافقررة علررى
طل ابااية ال قدمته املشتكية إىل ابااية التلقائية اليت كانر تقدم ينها إىل مرواطين كروت يفروار.
وقد منحر املشتكية ر صة اإلقامة على ذلق األسا .
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 10-4ومل تقل املشتكية إهنا كانر ل قا ر على نور املقابلة إال كانون األول /يسارب
بعد أن أبل ر عت ام السلطات إل ال ر صة إقامتها .وقدمر نسخة مرن سرجلها الطرت تشرل فيره إىل
أهنا تعاين من نو ت الصرعا واضطرا ت مرتبطة إلجها  .ويشل السجل أينا إىل أهنا أ ربت الدائر
الطبية مرك طالت اللجول هنا كانر مصدومة.
2013

 11-4و  27كررانون الثاين/ينرراير 2014ا أجريررر مقابلررة اثلثررة مررت املشررتكية تناولررر عر م السررلطات
إل ال ر صة إقامتها .و أثنال املقابلةا انتاهبا إ سا عارما فقالر إهنا تشرعر بصرداع و وار .وبردأت
تله ر ررك ومتس ر ررق برأس ر ررها .وبع ر ررد التش ر رراور معه ر ررا وم ر ررت ثله ر ررا الق ر ررانوينا اس ر ررتتنفر املقابل ر ررة .و 11
أيلول/سبتارب 2014ا قدمر املشتكية تقرير معهد قو اإلنسان والتقيي الطت ال يفيد هنا تعاين
مررن االكتئررا ومررن االكررتا التررايل للصرردمة .وعلررى الررر مررن أن التقريررر جنررح توضريح سررب عرردم
قدر املشتكية علرى اإل الل قروال متسرقة بشرأن بعرض التفاصريل املتعلقرة بروايتهرا ر ل املقابلرة الثانيرة
الرريت أجرهتررا تش ررين األول/أكترروبر 2009ا ف ر ن ذلررق ال يفسررر سررب إ الئهررا ق روال ريبررة و امنررة
وسطحية ومتناقنة بشأن جوهر روايتها .وتشل الدولة الطرف إىل النتائ اليت توصلر إليها اللجنة
قنية م .أ .ضد الدا ريف( )1ا يك مل تر اللجنة أ سب ا ضول األ لة الطبية الداعاةا الفرتا أن
أقوال صا الشكوى كانر صحي حةا أو الستنتان أن الدا ريف قد أ طأت بعدم مواصلة التحقيرق.
ومل يكررن هنررايف سررب إلج ررال فحررص طررت إضررا أو أ حتقيررق آ رررا س روال عنررد تقيرري طل ر اللجررول
ال قدمتره املشرتكية (ألن األمرر مل يكرن يتعلرق ينهرا إبعا هترا إىل بلردها األصرل )ا أو عنردما أل يرر
ر صة إقامتها (بعد أن حتسنر ال روف السياسية بلدها األصل إىل د بعيد).
 12-4ويصف تقرير معهد قو اإلنسان والتقيي الطت الندبة اليت ت هر على كتف املشتكية هنا
تتسررق وجررروح الطعنررات .ووفقررا للاررا  187مررن ليررل التقص ر والتوثيررق الفعررالني للتع ر ي و ررله مررن
ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة (بروتوكول إسطنبول)ا ف ن ه ا الوصف يعين
أن هنرايف أسربا أ ررى عديرد كنرة .فارن املاكررن أن تكرون الندبرة الريت ت هرر أسرفل ذراعهرا األيسرررا
وتر ع أهنررا نتيجررة النررر املررربح علررى يررد ررا السررجنا ومحررة أو دوشررا أو كرردمات عايقررة .ويشررل
التقريرر أينررا إىل توسرت الرردوايلا الر قررد يكرون نتيجررة عرد أمررور ال تتعلرق لصرردمة .والنراور الر
ي هر على ج ل ص ل مشوه هر أسفل ساقها الياىا ال وصفته نه جرح مفتوح نتيجة سرول
معاملتها أثنال ا تجا هاا يتسق مت جرح اندمل أو متُّ شف ون ر  .وال ميكن استبعا أن يكون
سب ذلق شيئا آ ر ل سول املعاملة .و الة الترديل املهبلر املر كور التقريرر وقعرر رديثاا وعليره
ف ن من ل احملتال أن تكون ة ع قة سببية واضحة لعنف اجلنس ال تدع املشتكية أهنا قاسته.
و لن ر إىل أن ندوهبا قد تعو إىل عد أسبا أ رىا وإىل استنتان أن اجلرح ذراعها اليسرى وتوست
الدوايل قد يكو ألسبا أ رى أيناا ف ن من املستبعد استنتان أن ه ه الع مات كانر بسب سول
معاملتها أثنال ا تجا ها .ومن املاكن أينا أن تكون نو ت الصرع اليت انتابتها بسب أمور أ رى.
وبن ررال عل ررى ذل ررقا ال تش رركل الن رردو واألع ررا أ ل ررة كافي ررة ل رردع ا ع ررالات املش ررتكية أهن ررا تعرض ررر
للتع ي  .وع و على ذلقا استند تقرير معهد قو اإلنسان والتقيي الطت استنتاجاته إىل أقوال
املشتكيةا وافرت أهنا صحيحة .فاألجان على يدلون قوال كاذبة إىل املعهد ب ية حتسني أوضاعه .
ولي ،من واج الدولة الطرف إجرال فحص طت ألن( :أ) التحقيق أكثر ندو املشتكية لن تكون
لرره فائررد ا فقررد يفن ر إىل اسررتنتان أهن را نرردو جناررر عررن أسرربا ررل تلررق الرريت ترردعيها املشررتكية؛
( ) مل تطل املشتكية إجرال فحص طت مر لة مبكر من اإلجرالات؛ (ن) ت ل الوضت كوت
يفوار حبيك لي ،على املشتكية أن اشى التعر لسول املعاملة إن أعيدت إىل بلدها.
__________

()1
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اعو ةات ا بتك ة دوى ا ة ل ة غاأل س ا ض د ة
 1-5تكرر املشتكية تعليقاهتا املتر ة  21تشرين الثاين/نوفارب  2018ججهاا وتشرد علرى أن
منرراون تقريررر معهررد قررو اإلنسرران والتقيرري الطررت ر ل
سررلطات الدولررة الطرررف مل تطعررن ق ر
اإلجر ررالات احمللي ررة .وب رردال م ررن ذل ررقا اس ررتند هل رر ،الدول ررة تقييا رره إىل االس ررتنتان القائ ررل إن رواي ررة
املشتكية ال مصداقية هلا ملر  .وحماولة الدولة الطرف ف اسرتنتاجات تقريرر املعهردا لتشرديد علرى
روايتها ال تتعلق بتفاصيل روايتها فحس ا بل ب ةجبوهرة قصتهاا هو ضر
أن أوجه عدم االتسا
من املناقشات األكا ميية.
 2-5و ررى عررام 2010ا كرران قررانون األجان ر يررنص علررى إمكانيررة إصرردار ر صررة اإلقامررة املتقتررة
لشروا ل إنسررانية قرراهر تتصررل سرربا م ررا ر البلررد األصررل  .و  1كررانون الثاين/ينرراير 2014ا أل يررر
هر ه السياسررة ألن هر ا ابكر مل يسررتخدم إال را (مل ميثرل ذلررق سرروى  4املائررة مررن ر ررص اإلقامررة
على أسا اللجول) .ف لنحاأل التعر ي أو املعاملرة القاسرية ابرق اباايرة الدوليرة وجر املرا 29
من القانون املرنقحا الريت تروفر اباايرة ل.جانر الر ين تعرضروا لصردمات بلرده األصرل  .واألسرا
املنطقر هلر ه السياسررة هررو أنرره ال ينب ر ل.جانر أن رردوا أنفسرره وجهررا إىل وجرره مررت األفررا الر ين
انتهكوا قوقه اإلنسانية وأفلتوا من العقا  .وينب منح املشتكية ابااية الدولية وج ه ه املا .
وترردريف سررلطات الدولررة الطرررف خماوفهررا ه ر ها لكنهررا رفنررر منحهررا ه ر ه اباايررة .ويفرراق مررا يسرراور
املشتكية من وف وقلق إ ال ا تاال م ا ر هولندا مشاكلها العقلية الناشئة عن تعر يبها .وبنرال علرى
ذلقا يشكل إصرار الدولة الطرف على م ا ر املشتكية إقلياها انتهاكا للاا  3من االتفاقية.
 3-5وتتكد املشتكية هد ا أهنا استنفدت مجيت سبل االنتصراف احملليرة املتا رة .وفيارا يتعلرق حبجرة
الدولررة الطرررف ومفا هررا أنرره كرران إبمكرران املشررتكية تقرردمي طل ر بوقررف تر يلهررا وج ر املررا  64مررن
قانون األجان لعام 2000ا تتكد املشتكية أهنا ال تستو معايل األهلية للقيام ب لق .فاملا  64تنص
علررى أن الررة الطرواري الطبيررة تنشررأ نررون ث ثررة أشررهر بعررد اإلعررا  .ولررن يت ر بعررني االعتبررار
ه ا التحليل أ من املشاكل النفسية الشديد والقلق واب نا مت أن املشتكية تتلقى الع ن الطت من
طبي نفساين وطبي ل.مرا العقلية بسب معا هتا من االكرتا التايل للصدمة.
 4-5ومر ررت أن الر ررة قر ررو اإلنسر رران كر رروت يف ر روار قر ررد حتسر ررنرا مل ر رراك أ مر ررن م ر ررتكت
االنتهاكررات السررابقة بقررو اإلنسرران هنررايف .وعلررى الررر مررن أن الدولررة الطرررف ترردفت ن املشررتكية
مل تقرردم أ بطاقررة هويررة أو واثئررق سررفرا فر ن سررلطات الدولررة الطرررف قررد قبلررر علررى مررا يبرردو أهنررا مررن
رعراأل كروت يفروار ألهنرا منحتهررا ر صرة اإلقامرة املتقترة علرى أسررا جنسريتها اإليفواريرة .وال يتوقرت مررن
ضررحاأل التعر ي أن يرردلوا قروال متسررقةا وال ررو أن ي مروا علررى عرردم االتسررا النرراج عررن التعررر
لصدمة وعن مشاكل مرتبطة لصحة العقلية.

م حظات ال غلة الط ف لب ا ة ل ة غاأل س ا ض د ة
م ات أ رى متر ة  22كانون الثاين/يناير 2019ا تكرر الدولة الطرف جتها بشأن
1-6
عدم استنفا سبل االنتصاف احمللية فياا يتعلق عال املشتكية أهنا ال تستطيت العو إىل كوت يفوار
بسب التها الصحية .وتنص املا  64من قانون األجان لعرام  2000علرى عردم تر يرل األشرخاه
االت اصة رني ينصرح الفرر بعردم السرفر بسرب ا اثر الصرحية النامجرة عرن التعرر لصردمة.
وبنال على ذلقا ف ن سبيل االنتصاف ه ا فعالا على عك ،ا عالات املشتكية.
 2-6وتكرر الدولة الطرف ا عالاهتا بشأن عدم اباجة إىل إجرال فحص طت للاشتكية خمتلف
مرا ل اإلجرالات احمللية .وع و على ذلقا ذكرت املشتكية صرا ةا ل املقابلة اليت أجرير معها
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 27كانون الثاين/يناير  2014و رسالتها املتر ة  13شبا /فرباير 2014ا أهنا تريد من ابكومة اااذ
قرار بشأن سح ر صة إقامتها أقر وقر كنا ون انت ار صدور تقرير معهد قو اإلنسان
والتقيري الطرت .وتررى الدولرة الطررف أن مرن ال فرر للن رر أن املشرتكية أصربحر تنتقرد سرلطاهتا لعرردم
انت ارهررا صرردور التقريررر عنرردما قررررت سررح ر صررة إقامتهررا .وتكرررر الدولررة الطرررف ججهررا بشررأن
مناون التقريرا وبشأن تناقض أقوال املشتكية فياا يتعلق بعناصر أساسية من عناصر روايتها.
ررد ذاترره معاملررة ال إنسررانية أو مهينررة إال ظررروف اسررتثنائية جرردا.
 3-6وال يشرركل الرت يررل
()2
ومل تثبر املشتكية وجو هر ه ال رروف  .فهر نفسرها قالرر إنره مرن رل احملتارل أن حتردث أ الرة
طواري طبية نون ث ثة أشرهر مرن تر يلهرا .وعر و علرى ذلرقا ال ميكرن االسرتنتانا انط قرا مرن
املعلومات اليت قدمتها املشتكيةا أن ال وجو ملعاملة مناسبة بلدها األصل .

الةضااي غاإل اءات ا ع غضة دوى الوجنة

الن ر املقبولية
على اللجنة أن تقرر ما إذا كان اال عال مقبوال
 1-7قبل الن ر أ ا عال ير ب ا ماا
أم ال وجر ر امل ررا  22م ررن االتفاقي ررة .وق ررد دك رردت اللجن ررةا وف ررق م ررا تقتن رريه امل ررا ()5(22أ) م ررن
االتفاقيةا من أن املسألة ذاهتا مل تبحك وال ر حبثها إطار أ إجررال آ رر مرن إجررالات التحقيرق
الدويل أو التسوية الدولية.
 2-7وت كر اللجنة هناا وفقا للاا  ) ()5(22مرن االتفاقيرةا ال تن رر أ بر ا مقردم مرن أ
فر ما مل تتأكرد مرن أن الفرر قرد اسرتنفد مجيرت سربل االنتصراف احملليرة املتا رة .وت ر اللجنرة أن الدولرة
هر ه القنرية علرى مقبوليرة ا عرال املشرتكية وجر املرا  3مرن االتفاقيرة .وملرا كانرر
الطرف مل تعررت
أن املشتكية
الدولة الطرف تطعن مقبولية أ ا عال وج املا  16من االتفاقيةا ف ن اللجنة ت
مل تدفت هب ه املا  .وبنال على ذلقا ال ترى اللجنة أ مانت من قبول الب ا وتعلن أنه مقبول.

الن ر األس ،املوضوعية
 1-8وفقررا للاررا  ) 4(22مررن االتفاقيررةا ن رررت اللجنررة
أات ها هلا الطرفان.

الررب ا

ضررول مجيررت املعلومررات ال رريت

 2-8فقرد عرضرر علرى اللجنرة مسرألة مررا إذا كران اإلعرا القسررية للاشرتكية إىل كروت يفروار
انتهايف اللت ام الدولة الطرف وج املا  3من االتفاقيةا اليت تنص على أنه ال و أليرة ولرة طررف
أن تطر أ شخص أو أن تعيده (ةأن تر هة) أو أن تسلاه إىل ولة أ رىا إذا توافرت لديها أسبا
طر التعر للتع ي .
قيقية تدعو إىل االعتقا نه سيكون
 3-8وعلى اللجنةا الشكوى موضت ن رهاا أن تقي ما إذا كان ة أسبا قيقيرة حتارل علرى
ررال إعا هتررا إىل كرروت يف روار.
االعتقررا ن املشررتكية سررتواجه شخصرريا طررر التعررر للتع ر ي
وعنررد تقي رري اللجنررة هل ر ا اخلط ررا ر عليهررا أن تراع ر مجيررت االعتب ررارات ذات الصررلةا وذل ررق عا ر
ملررا  ) 2(3م ررن االتفاقيررةا ررا ذلررق وج ررو ر اثب ررر مررن االنتهاك ررات اجلسررياة أو الص ررار ة أو
اجلااعيررة بقررو اإلنسرران( .)3بيررد أن اللجنررة تر كر ن اهلرردف مررن القررار هررو حتديررد مررا إذا كرران الفررر

__________

()2
()3
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البلد ال
املعينا امرأ كانر أو رج ا سيواجه طرا شخصيا ومتوقعا و قيقيا لتعر للتع ي
سرريعا إليرره( .)4وبنررال علررى ذلررقا ف ر ن وجررو ر مررن االنتهاكررات اجلسررياة أو الصررار ة أو اجلااعيررة
د ذاته سرببا كافيرا لتحديرد أن شخصرا بعينره سريتعر خلطرر
بقو اإلنسان بلد ما ال يشكل
التع ي لدى عو ته إىل ذلق البلد؛ وال بد من تقدمي أسبا إضافية تبني أن الفر سيتعر شخصيا
اثبر من االنتهاكات الصار ة بقرو اإلنسران أن
هل ا اخلطر( . )5و املقابلا ال يعين عدم وجو
ظروف اصة به حتديدا(.)6
شخصا بعينها امرأ كانر أو رج ا قد ال يتعر للتع ي
 4-8وتشل اللجنة إىل تعليقها العام رق  )2017(4بشأن تنفي املا  3سيا املرا 22ا الر
ينص على أن االلت ام بعدم اإلعا القسرية يصبح قائاا كلاا كانر هنايف ةأسبا قيقيةة تردعو إىل
ولة يو ِاجه الرت يل إليهاا سروال كفرر أو
االعتقا أن الشخص املعين سيكون عرضة خلطر التع ي
بلد املقصد .وتقن املاارسة اليت تتبعها اللجنرة
كعنو هاوعة قد تكون عرضة خلطر التع ي
ه ر ا السرريا بتأكيررد وجررو ةأسرربا قيقيررةة كلاررا كرران طررر التع ر ي ةمتوقعررا وشخصرريا وقائاررا
و قيقياة( .)7وتتنا ن متشرات املخاطر الشخصية األمور التاليةا ولو أهنا ال تنحصر فيها( :أ) األصرل
اإلثررين لصررا الشرركوى وانتارراريه الررديين؛ ( ) التعررر للتع ر ي سررابقا؛ (ن) اال تجررا مررت منررت
االتصال أو اخلنوع أل شكل آ ر من أشكال اال تجرا التعسرف و رل القرانوين البلرد األصرل ؛
( ) االنتاررال السياس ر أو األنشررطة السياسررية لصررا الشرركوى؛ ( )/التوقيررف و/أو اال تجررا ون
رية الفكر والوجدان والردين؛ ( ) اهلررو
ضاان العدل املعاملة واحملاكاة؛ (و) انتهاكات ابق
()8
سرا من البلد األصل عق تلق هتديدات لتع ي (الفقر . )45
ر عليرره عررر
 5-8وت ر كر اللجنررة أينررا ن ع ر ل اإلثبررات يقررت علررى عرراتق املشررتك ا ال ر
قن ررية وجيه ررةا أ أن يق رردم جج ررا مدعوم ررة ل ررة تب ررني أن ط ررر التع ررر للتعر ر ي متوق ررت وق ررائ
وشخص و قيق (الفقر  .)9()38لكن عندما يكون املشتك ا امرأ كانرر أو رجر ا وضرت يعجر
فيه عن تفصيل قنيتها كأن يكونا مث ا قد أثبر استحالة صروله علرى واثئرق تتعلرق عرال تعرضره
للتع ي أو يكون مسرلو ابريرةا فر ن عر ل اإلثبرات يرنعك ،ويكرون علرى الدولرة الطررف املعنيرة أن
حتقررق هر ه اال عررالات وتتحقررق مررن صررحة املعلومررات الرريت يسررتند إليهررا املشررتك ( .)10وتر كر اللجنررة
كر لق هنررا تررويل أرييررة كبررل للنتررائ الوقائعيررة الرريت تقرردمها أجهر الدولررة الطرررف املعنيررةا إال أهنررا ررل
مل مة بتلق النتائ ؛ وه ا يعين أهنا ستجر تقيياا را للاعلومرات املتا رة هلرا وفقرا للارا  )4(22مرن
االتفاقيةا مت مراعا مجيت ال روف ذات الصلة بكل قنية (الفقر .)11()50
اللجنةا تقيياها طر التع ي فياا يتعلرق هبر ا الرب اا أن املشرتكية تردع أهنرا
 6-8وت
اعتقلر عام 2005ا وأن ررا السرجن ا تصربوها عرد مررات الشرهر أثنرال سرجنها الفررت
من عام  2005إىل عام  2009كوت يفوار .وحتي اللجنة علاا بتأكيد املشتكية أهنا اشى التعر
ررال أعيرردت إىل كرروت يفروارا وأهنررا هررر فكررر العررو تصرردمها .وت ر
ل تصررا مررر أ رررى

__________

( )4إ .ت .ضد هولندا ()CAT/C/65/D/801/2017ا الفقر .3-7
 .ن .ضد سويسرا ()CAT/C/65/D/822/2017ا الفقر .2-7
()5
( )6املرجت نفسها الفقر .3-7
( )7ان ر تعليق اللجنة العام رق  )2017(4بشأن تنفي املا  3من االتفاقية
املرجت نفسها الفقر .45
()8
( )9ان را مجلة واثئقا إ .ت .ضد هولنداا الفقر .5-7
( )10ان ر تعليق اللجنة العام رق 4ا الفقر .38
( )11املرجت نفسها الفقر .50
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اللجنررة أينررا ا عالاهتررا أهنررا قررد تتعررر لصرردمة أ رررى إذا القررر األف ررا ال ر ين ا تصرربوهاا أو أمرراكن
البلرد
و االت وروائح بعينها .وحتي اللجنة علاا أينرا عرال املشرتكية أن مررتكت العنرف اجلنسر
ال يعاقبون إال را.
 7-8وت ر اللجنررة أن سررلطات الدولررة الطرررف اردت أن املشررتكية ررل موثررو هبررا ألهنررا أ لررر
ررة
قروال ررل متسررقة و امنررة بشررأن عناصررر أساسررية مررن عناصررر روايتهررا .وحترري اللجنررة علاررا
الدولرة الطررف أن املشرتكيةا الريت كانرر متثلهرا حماميرةا مل تطلر إىل ائرر اهلجرر والتجرن ،إصردار أمررر
اللجنة أينا موقف الدولة الطررف الر مفرا ه
إبجرال فحص طت أثنال إجرالات اللجول .وت
أن التقريررر الصررا ر عررن معهررد قررو اإلنسرران والتقيرري الطررت ال يثبررر أن املشررتكية تعرضررر للتعر ي
ألن الندو اليت يصفها قد تع ى إىل أسبا أ رى.
عليها التأكد ا إذا كانر املشتكية ستواجه اليا طر التع ي
 8-8وت كر اللجنة نه
كرروت يفروار( .)12وت ر اللجنررة أنره أتيحررر للاشررتكية الفرصررة لتقرردمي تفاصرريل إضررافية وأ لررة لرردع
ا عالاهتا إىل السرلطات احملليرةا وأن السرلطات ن ررت األقروال الشرفهية للاشرتكية بسرب عردم تروفر
واثئ ررق حت ررد جنس رريتها أو هويته ررا أو مس ررار س ررفرها .وت ر ر اللجن ررة أين ررا أن أوج رره ع رردم االتس ررا
األقوال الشفهية للاشتكية قد فعر السلطات احمللية إىل استنتان أهنا مل تثبر أهنرا
والث رات الوار
رال أعيردت إىل كروت يفروار.
ستواجه طرا متوقعا وقائاا وشخصيا و قيقيرا لتعرر للتعر ي
اللجنةا على وجه اخلصوها أن املشتكية أبل ر سلطات اهلجر الدولة الطرف البداية
وت
هنا هربر من من ل أسرهتا بصحبة أطفاهلا عندما اعتقل وجهاا ومكثر عند جلاهنا يومني .وذكرت
املشررتكية أهنررا اعتقلررر بعررد ذلررقا عنرردما عررا ت إىل من هلررا أل ر م برر ،أطفاهلررا .وعلررى النقرريض مررن
ذلررقا ت ر اللجنررة أن املشررتكية ذكرررت ب هررا أهنررا كانررر خمتبئررة حتررر سررير رفررة هرراور
من هلررا عنرردما اعتقررل وجهرراا مث اكتشررف مكاهنرا واعتقلرر جررر أن أ ر وجهررا مررن املنر ل .وت ر
اللجنة أينا أن املشتكية مل تتاكن عند مقابلتها السلطات احمللية من وصف السجن ال ا عرر أهنرا
ا تجر ت فيره ملرد أربرت سرنواتا ومل تكرن تعرررف مرا إذا كران ررا السرجن مسرلحنيا ومل ترتاكن مررن
شرح الكيفية اليت تعرفر هبا صديقتها على مكان ا تجا ها وطريقة ترتي هروهبا من السرجن .وتشرل
اللجن ررة إىل أن م ررن الن ررا ر توق ررت أن يص ررف ض ررحاأل التعر ر ي الوق ررائت بدق ررة متناهي ررة()13ا وت ر ر أن
املشر ررتكية قر رردمر واثئر ررق تشر ررل إىل أهنر ررا كانر ررر تعر رراين مر ررن االكتئر ررا واالك ر ررتا التر ررايل للصر رردمة
اللجنة أن الة الصحة العقليرة للاشرتكية قرد تفسرر بعرض التناقنرات
عام  . 2014ومت ذلقا ت
والث ررات الرريت شررابر روايتهررا أمررام سررلطات اللجررولا لكنهررا ترررى أن هر ا األمررر ال يقرردم تفسرلا مرضرريا
للث رات وأوجه عدم االتسا امل كور أع ها وه أمور تتعلق بعناصر أساسية من عناصر روايتها.
 9-8وت ر اللجنررة عر و علررى ذلررق مراعاهتررا لتقريررر معهررد قررو اإلنسرران والتقيرري الطررتا
ال أشار إىل أن ندو املشتكية متسقة مت روايتهاا أنه ى لو أن اللجنرة عاردت إىل إ فرال أوجره
رواية املشتكية ذات الصلة بتجارهبا السابقة كوت يفوارا وقبلر ن بيا هتا ه ه
عدم االتسا
ص ررحيحةا فر ر ن املش ررتكية مل تق رردم أ معلوم ررات موث ررو هب ررا تش ررل إىل أهن ررا موض ررت اهتا ررام الس ررلطات
اإليفواريررة الوق ررر اباض ررر( .)14و ه ر ا الص ررد ا ت ر اللجن ررة أن املش ررتكية ت رردع أهن ررا اعتقل ررر
تعسررفا عررام  2005بسررب ارتبررا وجهررا حب ر السرريد وااتراا رئرري ،كرروت يفروار من ر عررام .2010
__________

( )12ان را مجلة واثئقا ا . .م .ضد السويد ()CAT/C/49/D/435/2010ا الفقر .7-7
( )13ان ر ن .إ .ضد أسرتاليا ))CAT/C/61/D/725/2016ا الفقر .6-7
( )14ان ر هر .ر .إ . .ضد سويسرا ()CAT/C/64/D/783/2016ا الفقر .9-8
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وال تشل املعلومات املتا ة للجنة إىل أن املشتكية قد تكون عرضة خلطر التع ي
بلدها األصل بعد مرور تست سنوات على وقوع األ داث املدعى وقوعها.

ال أعيدت إىل

 10-8وفياا يتعلق عالات املشتكية أنه ال ينب إعا هتا إىل بلدها األصل بسب ارتفاع االت
العنررف اجلنسر هنررايفا يسرراور اللجنررة قلررق ل ر إ ال التقررارير الرريت تفيررد سررتارار اإلفر ت مررن العقررا
كرروت يف روار( .)15وت ر كر اللجنررة ك ر لق جتها اهتررا السررابقة الرريت لصررر
علررى ج ررائ اال تصررا
()16
فيها إىل أن اال تصا ال يرتكبه مستولو الدولة يشركل تعر يبا  .ومرت ذلرقا ت ر اللجنرة أنره
على الر من أن األ داث السابقة قد تكون ذات صلة ملوضوعا ف ن الستال الرئيس املعرو على
اللجنررة هررو مرردى إمكانيررة مواجهررة املشررتكية اليررا طررر التعررر للتعر ي إن ه ر أعيرردت إىل كرروت
يفر روار( .)17وت رررى اللجن ررة أن رردوث العن ررف اجلنسر ر عاوم ررا ك رروت يفر روار ال يع ررين لن رررور أن
ال أعيدت اليا إىل هنايف.
املشتكية ستتعر شخصيا خلطر العنف اجلنس
ر
 11-8وت كر اللجنة ن ع ل اإلثبات يقت على عاتق املشتك ا امرأ كانر أو رج ا ال
عليرره أن يعررر قنررية وجيهررةا أ أن يقرردم ججررا مدعومررة لررة تبررني أن طررر التعررر للتع ر ي
متوقت وقائ وشخص و قيقر ا مرا مل يكرن وضرت يعجر فيره عرن تفصريل قنريته( .)18وحتري اللجنرة
ات الدولرة الطررف الريت تشرل إىل أن املعلومرات الريت قردمتها املشرتكية امنرة و رل قيقرة
علاا
ومتناقنة فياا يتعلق لعناصر الرئيسية من ا عالاهتا .و ضول االعتبارات امل كور أع ها واستنا ا إىل
مجيت املعلومات اليت قدمتها املشتكية والدولة الطرف على السوالا ا ذلق املعلومات املتعلقة بالة
العامة بقو اإلنسان كوت يفوارا ترى اللجنة أن املشتكية مل تقدم أ لة كافية متكنها من استنتان
أن من شأن إعا هتا القسرية إىل كوت يفوار أن تعرضها خلطر تع ي متوقت وقائ وشخص و قيق
ملعررى املقصررو املررا  3مررن االتفاقيررة .وع ر و علررى ذلررقا ال تثبررر املشررتكية ا عالاهتررا أن تقيرري
سلطات الدولة الطرف طلبها اللجول مل ميتثل ملعايل االستعرا ال تقتنيه االتفاقية.
وتقن ر اللجنررةا عا ر ملررا  )7(22مررن االتفاقيررةا ن إعررا الدولررة الطرررف املشررتكية إىل
-9
كوت يفوار لن يشكل انتهاكا للاا  3من االتفاقية.

__________

()15
()16
()17
()18
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CEDAW/C/CIV/CO/4ا الفقر (9أ).
ان رررا مررن بررني واثئررق أ رررىا يف .ت .ويف .م .ضررد السررويد ()CAT/C/37/D/279/2005ا الفقررر 5-7؛ وف.
ل .ضد سويسرا ))CAT/C/37/D/262/2005ا الفقر .10-8
ن .إ .ضد أسرتاليا ()CAT/C/61/D/725/2016ا الفقر .8-7
ان ر تعليق اللجنة العام رق 4ا الفقر .38
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