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 1-1صاحب الشكوى هو إ .أ ،.وهو مواطن لبناين ُولِد يف عاام  .1992وطلاب اللواوء يف
السااويد ،ولكاان طلبااه ُرهِ ا ويواجااه بطاار ترحيلااه إىل لبنااان .وياادع أن ترحيل اه ِ
سيعرضااه طاار
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو املهينة من جانب السلطات اللبنانية وسيشاكل
انتهاكاً من جانب السويد للمادة  3من االتفاقية.
 2-1ويف  27متوز/يوليااه  ،2015طلبااا اللونااة ،ماان بااال مقررهااا املعااد ابلشااكاوى ا دياادة
والتدابري املؤقتة ،إىل الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى بينما جيري النظر يف شكواه.
__________

*
**

اعتمدته اللونة يف دورهتا احلادية والستني ( 24متوز/يوليه  11 -آب/أغسطس .)2017
شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللوناة التالياة أؤاا:هم :أليسايو باروين ،والساعدية بلماري ،وسيباساتيان تاوزي،
وآان راكو ،وكلود هيلر رواسانا ،وكينينغ زانغ ،وهيليس غاير ،وينس مودهيغ ،وعبد الوهاب هاين.
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امب ق ئع كه د ضه ص ح امببك ى

 1-2صاحب الشكوى رجل مثل ُولِاد يف جناوب لبناان ويعاين ا ن يف الساويد .ولدياه مناذ
عام  2013شريك مثل سويدي .ويف حني قبلا والدته ميله ا نس  ،هإن والده ،الذي يعاين
يف إس ارائيل ،ال يعل اام ااذه املس اايلة ،ول اان يقبله ااا قااب ،حس اابما يدعي ااه ص اااحب الش ااكوى .وق اارر
صاحب الشاكوى ووالدتاه أال خيااا والاده أو غاريه مان األقاارب سايلة ميلاه ا نسا  .ولكان أحاد
أصاادقاء ص ااحب الشااكوى رآه مااع عشااريه وكشااا الساار ألقاربااه يف لبنااان .كمااا تعلاام الساالطات
اللبنانيااة ساايلة ميلااه ا نس ا  .هقااد نشاارت ا رائااد يف السااويد قتااة صاااحب الشااكوى ،وأبل تااه
السفارة اللبنانية هناك أهنا تعرف أن مقاالت تلك ا رائد تعنيه وإن مل تذكر اؤه.
 2-2وج اااء ص اااحب الش ااكوى إىل الس ااويد يف ع ااام  2006م ااع والدت ااه وش ااقيقتيه ،عن اادما ك ااان
قاصراً .وطلبا األسرة اللووء على أساس مشاركة والد صاحب الشكوى يف القتاا لتااا احلكوماة
اب األساارة وكالااة شااؤون ا واارة يف عااام  2007وحمكمااة قضاااة ا واارة يف
اإلس ارائيلية .ورهضااا طلا ة
ع ااام  .2008ويف  9آذار/م ااارس  ،2013أي الي ااوم ال ااذي س ااقب هي ااه أم اار الط اارد ابلتق ااادم ،قا اادم
صاااحب الشااكوى طلب ااً جديااداً للوااوء علااى أساااس أنااه مثل ا  ،وأنااه ابلتاااح يواجااه بطاار االحتواااز
والتعذيب من قبل الشرطة وسوء املعاملة مان جاناب أقارباه إن أُعياد إىل لبناان .ورهضاا وكالاة شاؤون
ا ورة طلب صاحب الشكوى للووء يف  17أيلو /سبتما  .2014ورهضا حمكمة قضاة ا وارة
اس ا اات ناهه يف  17ك ا ااانون األو /ديس ا ااما  .2014ويف  16ش ا اابا /هااير  ،2016رهض ا ااا حمكم ا ااة
است ناف قضاة ا ورة املواهقة على طلب االست ناف هتار قرار طرد صاحب الشكوى هنائياً.
امببك ى
 -3يدع صاحب الشكوى أن املادة  534من قانون العقاوابت اللبنااين مارم كال ةامعاة
علااى بااالف الطبيعااة  ،وه ا جرميااة يعاقة اب عليهااا ابحلاابس ماادة أقتاااها ساانة واحاادة .وتناادر
العالقات املثلية عملياً يف إطار هذا القانون .ويذكر صااحب الشاكوى أن الشارطة تسا ء معاملاة
املثليني الذين يلقى عليهم القب وجب املادة  534أثناء احتوازهم .ويدع أناه ،إن ُرحال إىل
لبن ااان ،س اايواجه بط اار التع اار للتع ااذيب وغ ااريه م اان ض ااروب املعامل ااة الالإنس ااانية أو املهين ااة م اان
جانب الشرطة .وسيواجه بطر التعر للعنا أو القتل املتتل ابلشرف من جانب أقاربه ،ولان
يستطيع اللووء إىل السلطات لطلب احلماية.
م حظ ت امب غمبا امبط ف لب ا

مب ا غاألسس ا ض د ا

 1-4تقو الدولاة الطارف ،يف مالحظاهتاا املؤرباة  14آذار/ماارس  ،2016إناه ينب ا اعتباار
ال اابالغ غ ااري مقب ااو إذ م اان الواض ااأ ع اادم اس ااتناده إىل أي أس ااس .وإذا بلت ااا اللون ااة إىل أن
الاابالغ مقبااو  ،هااإن الدولااة الطاارف تاارى أنااه لاان يقااع أي انتهاااك للمااادة  3ماان االتفاقيااة إن أعيااد
صاحب الشكوى إىل لبنان.
 2-4وتالحظ الدولة الطرف أن ا وف املار من االضطهاد بسبب امليل ا نسا يشاكل جا ءاً
ماان معااايري اللوااوء وهقااً لقااانون األجانااب السااويدي ،ساواء عناادما تشااكل الساالطات متاادر ا طاار
أو عندما ال توهر احلماية الكاهية من االضاطهاد الاذي ميارساه أشاخات مساتقلون .ويف  15تشارين
األو /أكتوبر  ،2015أصدرت وكالة شؤون ا ورة أحاد مواقفهاا القانونياة العاماة لتوجياه وتيساري
عمليااة تقياايم القضاااة املتعلقااة ابملثليااات واملثليااني وم دوجا املياال ا نسا وم ااايري ا ويااة ا نسااانية،
اليت يعا ها أبتائيون مدربون يف هذا اجملا .
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 3-4وهيما يتعلق بوقائع القضية ،تقدم الدولة الطرف معلومات مفتلة عن عدة إجراءات للووء
واإلقامة ابشرها صاحب الشكوى أمام السلطات احمللية .كما تقيم الدولة الطارف ادعااءات صااحب
الشااكوى ماان بااال معا ااة ظ ارهني حااددهتما اللونااة يف آرائهااا السااابقة ،ومهااا :احلالااة العامااة حلقااو
اإلنسان يف لبنان ،وبطر تعر صاحب الشكوى شختياً للتعذيب بعد إعادته إىل بلده.
 4-4أما خبتاوت احلالاة العاماة حلقاو اإلنساان ،هتؤكاد الدولاة الطارف أناه ال يوجاد أي اب
اثبا مان االنتهاكاات ا سايمة أو التااربة أو ا ماعياة حلقاو اإلنساان .هوهقااً للتقريار القطاري
عاان سارسااات حقااو اإلنسااان يف عااام  2014الااذي أصاادرته وزارة الشااؤون ا ارجيااة للااوالةت
املتحدة( ،)1هإن املادة  534من قانون العقوابت اللبناين اندراً ما تُطبَّق وكثرياً ما تفض إىل غرامة
عندما جيري تطبيقها .وقد أُهيد أبن عدد حااالت مضاايقة النشاطاء مان املثلياات واملثلياني وم دوجا
املياال ا نس ا وم ااايري ا ويااة ا نسااانية اةف ا يف ا ونااة األباارية ،وأبنااه صاادر يف عااام 2009
حكم مهم نص على أن العالقة ا نسية املثلية مل تكن خمالفة للطبيعة ألهناا قاماا علاى الرتاضا .
وذكاار التقرياار أن قضاااة آب ارين أصاادروا أحكام ااً ساثلااة يف وقااا الحااق .وأهاااد التقرياار ،يف إطااار
اإلشااارة إىل املنظمااة غااري احلكوميااة حلاام  ،أبنااه حتاال أقاال ماان  10مالحقااات قضااائية وجااب
املادة  534من قانون العقوابت يف عام  .2010ووهقااً للبياان التاادر عان السافارة الساويدية يف
عمااان ،مل ماار أي حماكمااات وجااب تلااك املااادة يف عااام  .2013وختلااص الدولااة الطاارف إىل أن
احلالااة الراهنااة حلقااو اإلنسااان يف لبنااان ،ااا هيهااا مااا يتعلااق نيقااو اإلنسااان للمثليااات واملثليااني
وم دوجا ا املي اال ا نسا ا وم ااايري ا وي ااة ا نس ااانية ،ال تكفا ا يف ح ااد ذاهت ااا إلثب ااات أن إع ااادة
صاحب الشكوى قسراً سيشكل انتهاكاً اللت امات الدولة الطرف وجب املادة  3من االتفاقياة.
وبناااء عليااه ،يتعااني علااى صاااحب الشااكوى أن يثبااا أنااه ساايواجه شختااياً بطاار التعاار ملعاملااة
تشكل انتهاكاً للمادة  3من االتفاقية.
 5-4وهيما ااا يتعلا ااق اب طا اار الشخت ا ا عنا ااد العا ااودة ،أاثر صا اااحب الشا ااكوى أما ااام اللونا ااة
االدعاااءات نفسااها الاايت نظاارت هيهااا الساالطات احملليااة ،أي أنااه يواجااه بطاار التعاار للتعاذيب أو
العقوبااة أو املعاملااة الالإنسااانية أو املهينااة ماان قِباال الساالطات اللبناني اة ،وكااذلك ماان جانااب ذويااه
بساابب ميلااه ا نسا  ،إن أعيااد إىل بلااده األصاال  .وتشااري الدولااة الطاارف إىل أن عادة أحكاام ماان
قانون األجانب مسد املبادئ ذاهتا الواردة يف املاادة  3مان االتفاقياة .وتشاري الدولاة الطارف أيضااً
إىل أن وكالة شؤون ا ورة وحمكمة قضاة ا ورة أجريتا دراساة واهياة للحالاة ،حيا أُتيحاا ماا
معلومات كاهية لضامان تقيايم مساتنري وشافاف ومعقاو ملادى احتياا صااحب الشاكوى للحماياة.
ويف هذا التدد ،حتيل الدولة الطرف إىل الفقرة  9من تعليق اللونة العاام رقام  )1997(1بشاين
تنفيذ املادة  3من االتفاقية ،الذي أشارت هيه اللونة إىل أنه يعاود إىل حمااكم الادو األطاراف يف
االتفاقيااة ،ولاايس إىل اللونااة ،أماار تقياايم الوقااائع واألدلااة يف قضااية بعينهاا ،إال إذا أمكاان إثبااات أن
أسلوب تقييم الوقائع واألدلة كان تعسفياً بتورة واضحة أو بلغ حد إنكار العدالة .وتؤكد الدولة
الطرف أناه ال يوجاد أي داع العتباار أن قارارات السالطات احمللياة يف هاذه القضاية كاناا تعسافية
أو غري الئقة أو بل ا حد إنكار العدالة.
 6-4وتشااري الدولااة الطاارف إىل أنااه جاارى النظار يف طلااب اللوااوء ا ديااد لتاااحب الشااكوى
رغم تقدميه يف مرحلة متيبرة عن الوقا الذي كان عليه إما أن ي اادر هياه الساويد أو يعياد تقادمي

__________
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طلب اللووء .وخبتوت ما ي عمه صاحب الشكوى من بطر التعر لألذى من جانب والده
وأقاربااه ،هباسااتثناء اهرتاضااه أن أقاربااه قااد يكونااون علااى علاام يلااه ا نسا  ،مل يقاادم أي دلياال علااى
أنااه يواجااه بطااراً حماادداً وشختااياً سااوى احلالااة العامااة للمثليااات واملثليااني وم دوجا املياال ا نسا
وم ااايري ا وي ااة ا نس ااانية .ويع ااين وال ااد ص اااحب الش ااكوى يف إسا ارائيل من ااذ س اانوات عدي اادة،
ومل يشر صاحب الشكوى إىل أي حالة سابقة من حاالت سارسة والده للعناا ضاده .ومل يعان
صاحب الشكوى شختياً يف لبنان منذ أن كان قاصراً ومل يسبق له أن تعر ألي معاملاة ساي ة
يف بلده األصل  .وهاو ا ن ابلاغ مساتقل وماتعلم ،وال يوجاد أي دليال يف ملاا القضاية يثباا أن
أةً من أقاربه سيشكل متدر بطار حقيقا علاى صااحب الشاكوى يبلاغ حاد املعاملاة املقتاودة
يف املادة  3من االتفاقية.
 7-4أما خبتوت بطر التعر لألذى من جاناب السالطات ،هاتالحظ الدولاة الطارف أناه،
وإن كانا مجاعة املثلياات واملثلياني وم دوجا امليال ا نسا وم اايري ا وياة ا نساانية ه اة ضاعيفة
يف لبنااان ،اندراً مااا تُطبَّاق املااادة  534م ان قااانون العقااوابت وال تكف ا يف حااد ذاهتااا لتاياار وجااود
بطاار تعاار صاااحب الشااكوى بشااكل حقيقا وشختا ملعاملااة تشااكل انتهاكااً للمااادة  3ماان
االتفاقيااة ،ال ساايما وأنااه ال يوجااد أي دلياال علااى أن الساالطات تضااطهد املثليااني ابنتظااام .وختلااص
الدولااة الطاارف إىل أن ادعاااءات صاااحب الشااكوى ال تسااتند إىل أسااس تتواااوز ةاارد االه ارتا
أو الشك وأن إعادته إىل لبنان لن تشكل انتهاكاً للمادة  3من االتفاقية.
اعو ر ر ت ص ر ر ح امببرررك ى دور ررا م حظر ر ت امب غمبر ررا امبطر ر ف لب ر ر ا
ا ض دا

مب ررا غاألسر ررس

 1-5يدع صاحب الشكوى ،يف تعليقاته املؤربة  29آب/أغساطس  2016علاى مالحظاات
الدولااة الطاارف ،أن املااادة  534ماان قااانون العقااوابت ،وهق ااً لكثااري ماان املتااادر املوثااو ااا ،ال ت ا ا
تُطبَّق عملياً العتقاا املثلياني وتعاذيبهم وأناه يواجاه ابلتااح بطاراً شختاياً .ويادع أن الدولاة الطارف
مل تقدم أي دليل حقيق وكاف لدعم موقفها املتمثل يف أنه ال تطبَّق املادة  534مان قاانون العقاوابت
ادر يف الساول ا ناائ
عملياً يف الوقا الراهن .ورغم أن عقوبة احلبس يُساتعا عنهاا ب راماة ،هإهناا ت ة
الااذي يُطلااب يف كثااري ماان األحيااان للحتااو علااى الوظااائا وا اادمات ومااا إىل ذلااك ،وهااو مااا ي يااد
ابلتاح بطر التميي االجتماع  .ورغم ا هود املبذولة ل ةدة مساتوى تقبال املثلياات واملثلياني وم دوجا
املياال ا نس ا وم ااايري ا ويااة ا نسااانية يف البلااد ،هااال ي ا ا االنتماااء إىل ه ااة املثليااني يف لبنااان يعاار
الشااخص للخطاار .وخيلااص صاااحب الشااكوى إىل أنااه ،نيكاام تطبيااق القااانون الااذي جياارم العالقااات
ا نسية املثلية يف لبنان ،سيواجه شختياً بطراً هعلياً ومتوقعاً يتمثال يف التعار للتعاذيب إن أعياد إىل
هذا البلد .ولن يستطيع اإلهتاح عن ميله ا نس دون املعاانة من بوف مار من التعار لالعتقاا
وا ضوع لفحوت على مستوى الشر ولالحتواز والتعذيب يف السون.
 2-5ويؤك ااد ص اااحب الش ااكوى ،هيم ااا يتعل ااق خبط اار التع اار ل ااألذى م اان جان ااب أقارب ااه ،أن
الدولة الطرف أقرت أبهنم على علم بكوناه مثليااً .وهام حمااهظون ووصام املثلياني متواذر يف لبناان.
ويتعاار كثااري ماان املثليااات واملثليااني وم دوج ا املياال ا نس ا وم ااايري ا ويااة ا نسااانية يف لبنااان
للعنا البدين والنفسا مان جاناب ذويهام ويقاع بعضاهم ضاحاة ارائم الشارف والعناا العاائل .
وابلتاح ،يوجد احتما قاوي أبن يتعار لالضاطهاد مان قِبال ذوياه .ومان املساتحيل إثباات أكثار
من هذا.
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إف ات إض ف ا مال امبط فني
 -6يف  18تشا ارين الث اااين/نوهما  2016و 15أةر/م ااايو  ،2017ك ااررت الدول ااة الط اارف
موقفهااا األوح الاوارد يف مالحظاهتااا املؤربااة  14آذار/مااارس  2016واملتمثاال يف أن احلالااة العامااة
يف لبنان ال تار متتيع صاحب الشاكوى بتادابري احلماياة وأناه مل يثباا أناه سايواجه شختاياً بطار
التعر ملعاملة تشكل انتهاكاً للمادة  3من االتفاقية لدى إعادته إىل بلده.
 1-7وق اادم ص اااحب الش ااكوى ،يف  15ك ااانون األو /ديس ااما  ،2016تعليق ااات إض اااهية عل ااى
مالحظااات الدولااة الطاارف ياادع هيهااا أنااه ،ابلنظاار إىل العديااد ماان التقااارير املتعلقااة نيقااو اإلنسااان
املشار إليها يف مالحظاته السابقة ،يوجد بطر واضأ وعام أبن يتعر أي شخص مثل لالضطهاد
والتعااذيب يف لبنااان ،وأنااه ،بوصاافه مثليااً ،يعاااين ابلتاااح ماان بااوف مااار ماان التعاار لالضااطهاد لاادى
عودته .ويكف ما قدمه سابقاً من معلومات عن الره االجتماع للمثليني وعلم أقاربه يله ا نس
الستنتا أنه سيواجه بطر التعر لالضطهاد من جانب ذويه إن أُعيد إىل لبنان.
 2-7ويف  26ك ااانون الثاين/ين اااير  ،2017ق اادم ص اااحب الش ااكوى تقري ااراً جدي ااداً مؤربا ااً 29
تشارين الثاااين/نوهما  2016أعدتااه الوكالااة السااويدية لشااؤون ا واارة عاان القضاااة املتعلقااة ابملثليااات
واملثليني وم دوج امليل ا نس وم ايري ا وية ا نسانية يف لبناان ،وادعاى أن هاذا التقريار يثباا أن
املادة  534من قانون العقوابت است ِ
خدما إىل حد أكا يف عام  ،2016وأن أشخاصاً ظلاوا قياد
ُ
االحتواز جملرد االشتباه يف كوهنم مثليني ،وأنه ال ت ا ُمرى الفحوت على مستوى الشر  .كما قادم
صاااحب الشااكوى لاادعم ادعاءاتااه بياااانً لل ارئيس السااابق لالحتاااد السااويدي لكفالااة حقااو املثليااات
واملثليااني وم دوج ا املياال ا نس ا وم ااايري ا ويااة ا نسااانية واملتسااائلني ،الااذي مثلااه يف اإلج اراءات
احملليا ااة ،املؤربا ااة  3كا ااانون الثاين/ينا اااير  ،2017وشا ااهادة مؤربا ااة  16كا ااانون الثاين/ينا اااير 2017
ماان الطبيااب النفساااين التااابع للتااليب األداار السااويدي ،ورد هيهااا أن صاااحب الشااكوى يعاااين ماان
حالااة معقاادة ماان اضااطراب الكاارب التاااح للرضااأ بساابب ال مااو الااذي يكتنااا قضاايته والقارارات
غ ااري العادل ااة ال اايت أص اادرهتا الس االطات خبتوص ااها .وذك اار ص اااحب الش ااكوى أن الس االطات احمللي ااة
أصرت على أن يتتل ابلسفارة اللبنانية لطلب جواز سفر من أجل مباشارة إجاراءات طلاب ربتاة
اإلقامة .ومل تستطع السفارة أن تتدر له جواز السفر ،ولكنه متيقن ا ن من أن السالطات اللبنانياة
سولا املعلومات املتعلقاة باه ،وعلاى حاد قولاه ،همان احملتمال أن تكاون املعلوماات املتعلقاة بوضاعه
قد أُبلغ إىل جهاز األمن يف لبنان .
ا س ئل غاإل اءات ا ع غضا دوا امبوجبا

النظر يف املقبولية
 1-8قباال النظاار يف أي شااكوى َّ
مقدمااة يف بااالغ مااا ،جيااب علااى نااة مناهضااة التعااذيب أن
تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أم ال وجب املادة  22من االتفاقية .وقد أتكدت اللونة ،وهقماا
بحا وال جياري نيثهاا
تقتضيه الفقرة (5أ) من املادة  22من االتفاقية ،مان أن املسايلة نفساها مل تُ ة
يف إطار أي إجراء آبر من إجراءات التحقيق الدوح أو التسوية الدولية.
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 2-8وتااذكِر اللونااة أبهنااا ،وهقااً للفقاارة (5ب) ماان املااادة  22ماان االتفاقيااة ،لاان تنظاار يف أي
شكوى ما مل تتحقق مان أن صااحبها قاد اساتنفد مجياع سابل االنتتااف احمللياة املتاحاة .ويف هاذه
القضية ،تالحظ اللونة أن الدولة الطرف مل تطعن يف مقبولية الشكوى على هذا األساس.
 3-8وحتيب اللونة علماً نيوة الدولاة الطارف املتمثلاة يف أناه ينب ا إعاالن عادم قباو الشاكوى
لعدم استنادها إىل أدلة كاهياة .ولكان اللوناة تارى أن احلواع املعروضاة عليهاا تثاري مساائل موضاوعية
وجااب املااادة  3ماان االتفاقيااة وينب ا معا تهااا ماان حي ا األسااس املوضااوعية ولاايس ماان حي ا
اعتبااارات املقبوليااة هقااب .وتعلاان اللونااة مقبوليااة هااذه الشااكوى إذ ال تاارى أي عقبااات أباارى حتااو
دون ذلك.

النظر يف األسس املوضوعية
 1-9نظاارت اللونااة يف هااذا الاابالغ يف ضااوء مجيااع املعلومااات الاايت أاتحهااا ااا الطرهااان ،وهق ااً
للفقرة  4من املادة  22من االتفاقية.
 2-9ويف هااذه القضااية ،تتمثاال املساايلة املعروضااة علااى اللونااة يف حتديااد مااا إذا كانااا إعااادة
صاحب الشكوى إىل لبنان ستشكل انتهاكاً اللت ام الدولة الطرف وجاب املاادة  3مان االتفاقياة
بعاادم طاارد أو إعااادة شااخص مااا إىل دولااة أباارى يف حالااة وجااود أسااباب جوهريااة لالعتقاااد أبنااه
سيواجه هيها بطر التعر للتعذيب.
 3-9وجي ااب عل ااى اللون ااة أن تُق اايم م ااا إذا كان ااا ت ااة أس ااباب وجيه ااة لالعتق اااد أبن ص اااحب
الشكوى سيتعر شختياً طر التعذيب لدى إعادته إىل لبنان.
 4-9وجيب على اللونة ،لدى تقدير هذا ا طر ،مراعاة مجياع االعتباارات ذات التالة ،وهقااً
للمادة  )2(3من االتفاقياة ،اا يف ذلاك وجاود اب اثباا مان االنتهاكاات ا سايمة أو التااربة
أو ا ماعية حلقو اإلنسان .غري أن اللونة تذكر أبن هدف التقييم يكمن يف إثبات ما إذا كاان
الفاارد املعااد ساايواجه شختااياً بطاراً متوقعااً وحقيقيااً يتمثاال يف التعاار للتعااذيب يف البلااد الااذي
سيعاد إليه .ويُستنتةع من ذلك أن وجاود اب مان االنتهاكاات ا سايمة أو التااربة أو ا ماعياة
حلقو اإلنسان يف بلد ما ال يشكل يف حد ذاتاه سابباً كاهيااً الساتنتا أن شختااً معينااً سايواجه
بطاار التعاار للتعااذيب عقااب عودتااه إىل ذلااك البلااد؛ هااال بااد ماان إياراد أسااباب إضاااهية تبااني أن
الفرد املعد سيواجه شختياً هذا ا طر.
 5-9وت ااذكر اللون ااة بتعليقه ااا الع ااام رق اام  1ال ااذي ي اانص عل ااى وج ااوب تقي اايم بط اار التع اار
شرت إثباات أن هاذا ا طار
للتعذيب على أسس تتواوز ةرد االهرتا أو الشك .ويف حني ال يُ ة
مارجأ لل ايااة (الفقاارة  ،)6هااإن اللونااة تااذكر أبن عاابء اإلثبااات يقااع عمومااً علااى عاااتق صاااحب
الشكوى الذي جيب علياه أن يقادم حواة مقنعاة أبناه يواجاه بطاراً متوقعااً وحقيقيااً وشختاياً(.)2
كمااا تشااري اللونااة إىل أهنااا ،وإن كانااا تتمتااع ،وجااب أحكااام تعليقهااا العااام رقاام  ،1نيريااة تقياايم
الوقااائع علااى أساااس كاماال مالبسااات كاال قضااية ،تااوح أمهيااة كباارية السااتنتاجات أجه ا ة الدولااة
__________

()2

6

انظاار ،علااى ساابيل املثااا  ،الاابالغ رقاام  ،2002/203أ .ر .ضااد هولناادا ،القارار املعتمااد يف  14تشارين الثاااين/
نوهما  ،2003الفقرة .3-7
GE.17-17076

CAT/C/61/D/690/2015

الطاارف املعنيااة بشااين الوقااائع (الفقاارة  ،)3()9ولكنهااا يف الوقااا ذاتااه ليسااا مل مااة ابلتقيااد ااذه
االستنتاجات بال تتمتاع ،وهقماا تانص علياه املاادة  )4(22مان االتفاقياة ،بسالطة تقيايم الوقاائع نيرياة
استناداً إىل كامل مالبسات كل قضية.
 6-9وحتي ا اال اللون ا ااة إىل املالحظ ا ااات ا تامي ا ااة بش ا ااين التقري ا اار األوح للبن ا ااان املؤرب ا ااة  30أةر/
مايو  ،2017واليت أعربا هيها عن قلقها إزاء حواد مع ولة إلساءة معاملاة رجاا اشاتبه يف كاوهنم
مثلياني احتوا هم أهاراد قاوات األماان الاادابل ( .)4ويف الوقااا ذاتااه ،تالحااظ اللونااة أن احلاواد املبلااغ
عنها ال ميكن اعتبارها سارسة عامة وواسعة النطا ماه املثليني .وتالحظ اللونة أيضاً أنه اعتُقل 76
شخت ااً ساانوةً وجااب امل اادة  534ماان قااانون العقااوابت يف عااام  2015و .)5(2016وإذ تعاارب
اللون ااة ع اان قلقه ااا إزاء وج ااود ن ااص جييا ا املالحق ااة ا نائي ااة للمثلي ااني ،ه ااال ميكنه ااا أن تس ااتنتع م اان
املعلومات املعروضة عليها أن كل رجل مثل يف لبنان معر لالضطهاد من جانب السلطات.
 7-9وحتيب اللونة علماً ابدعاءات صاحب الشكوى أبنه سيواجه بطر التعر للعنا املتتل
ابلشاارف مااع عاادم وجااود أي ساابيل اللتماااس احلمايااة ماان الساالطات ألن أقاربااه يعلم اون أبنااه مثل ا .
ويف ه ااذا الت اادد ،تالح ااظ اللون ااة أن ص اااحب الش ااكوى مل يق اادم أي معلوم ااات ع اان أي هتدي اادات
ملموسااة ماان ذويااه وأقاربااه وإن كااان أقاربااه يعلمااون يلااه ا نس ا علااى األقاال منااذ عااام  .2013كمااا
حتيب اللوناة علمااً ابدعااء صااحب الشاكوى أن السالطات تعلام يلاه ا نسا مان ماوظف السافارة،
وأهنااا ستضااطهده لاادى عودتااه إىل لبنااان .وتاارى اللونااة ابلتاااح أن ادعاااءات صاااحب الشااكوى أبنااه
ساايواجه شختااياً بطاار التعاار ملعاملااة مناهيااة ألحكااام املااادة  3ماان االتفاقيااة تقااوم علااى اهرتاضااات
وال تتواوز ةرد االهرتا أو الشك .وختلص اللونة إىل أن صاحب الشاكوى مل يُلاب شارو عابء
تقدمي حوة مقنعة وهقاً لتعليق اللونة العام رقم .1
 -10ويف ضااوء االعتبااارات ال اواردة أعاااله ،وبناااء علااى مجيااع املعلومااات الاايت قاادمها صاااحب
الش ااكوى ،ت اارى اللون ااة أنا اه مل يق اادم أدل ااة كاهي ااة متكنه ااا م اان اس ااتنتا أن إعادت ااه قسا اراً إىل بل ااده
األصاال سيعرضااه شختااياً وبشااكل متوقااع وحقيقا طاار التعااذيب ابملع ا املقتااود يف املااادة 3
من االتفاقية.
 -11وتقاارر اللونااة ،عماالً ابلفقاارة  7ماان املااادة  22ماان االتفاقيااة ،أن ترحياال الدولااة الط ارف
لتاحب الشكوى إىل لبنان لن يشكل انتهاكاً للمادة  3من االتفاقية.

__________

()3
()4
()5

انظ اار ،عل ااى س اابيل املث ااا  ،ال اابالغ رق اام  ،2008/356ن .س .ض ااد سويس ارا ،القا ارار املعتم ااد يف  6أةر/م ااايو
 ،2010الفقرة .3-7
انظر الوثيقة  ،CAT/C/LBN/CO/1الفقرة .14
انظ اار التقري اار املا اوازي ال ااذي قدمت ااه منظم ااة حل اام غ ااري احلكومي ااة إىل اللون ااة املعني ااة نيق ااو اإلنس ااان ،وعنوان ااه
Human Rights Committee entitled “Human Rights Violations against Lesbian, Gay, Bisexual,
”and Queer (LGBTQ) individuals in Lebanon

( Transgenderنيسااان/أبريل  .)2017وهااو متاااح يف
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