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المرفق
ق ارار اعتمدتااه لجنااة مناهضااة التعااذيب بمز ااب الماااد  22ماا ،اتفاقنااة
مناهضا ااة التعا ااذيب وغ ا اانر ما اا ،ضا ااروب المعاملا ااة أو العقزبا ااة القاسا اانة
أو الالإنساننة أو المهننة (الدةر اخلامسة ةاخلمسو )
دشأ

البالغ رقم 2013/566
املقدم من:

الس ي ي ي ييأد ما سا ةالس ي ي ي ييأد ما ا (ميثلهم ي ي ي يا احمل ي ي ي ييام
يوها الغريفألت)

األشخاص املدَّعى سهنم ضحايا :صاحبا الشكوى

الدةلة الطرف:

السويد

تاريخ تقدمي الشكوى:

 12تش ي يرين الث ي ييا
األةىل)

وفم ( 2013ت ي يياريخ الر ي ييالة

إ جلنيية مناه يية الللييايب املنشييأ جوجييب امليياد  17ميين اتفاقأيية مناه يية الللييايب
ةغريه من ضرةب امللاملة سة اللقودة القا أة سة الالإ سا أة سة املهأنة
ةقد اجلملت يف  30متوز يولأه 2015
ةقد فرغيت مين النرير يف الشيكوى رقيم  2013 566املقدمية إلأهيا مين السيأد ما سا
ةالسأد ما ا جوجب املاد  22من االتفاقأة
ةقييد سخيياح يف حسييباهنا مجأييا املللوميياح الييه ستاحهييا ييا صيياحبا الشييكوى ةمامأهميا
ةالدةلة الطرف
تللمد ما يل :

قرار ُمعتمد بمز ب الفقر  7م ،الماد  22م ،االتفاقنة
 1-1صيياحبا الشييكوى ييا السييأد ما سا ةالسييأد ما ا ة ييا ميين م يواطي رة يأا ميين سصييل
شأشييا ةلييدا يف عييام  1975ة 1976علييى الل يوايلا ةيقييدما شييكوا ا أاديية عيين فسييهما
ةسطفا ميا األردليية اليياين ةلييدةا دييم عييام  2006ة2013ا ةرفييط طلبهميا دشييأ اللجييو إىل
الس ييويد ةيف ةق ييت تق ييدمي الش ييكوى ا ييا ينلر ييرا اإلدل يياد القس يير إىل االحت يياد الرة ي ي ا ة ي يا
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يدعأا س ترحألهما أشكل ا لها اً حلقوقهما جوجيب املياد  3مين اتفاقأية مناه ية اللليايبا
ةميثل صاحبا الشكوى مام ةهو يوها الغرفألتا
 2-1ةيف  14تش يرين الثييا وفم  2013طلبييت اللجنيية ةه ي تل ييرف جوجييب الفقيير 1
ميين امليياد  114ميين رامهييا الييداخل س متلنييا الدةليية الطييرف عيين طييرد صيياحي الشييكوى إىل
االحتاد الرة سثنا رر اللجنة يف شكوا اا
الزقائع كما قدمها صاحبا الشكزى
 1-2يييدفا صيياحبا الشييكوى دييأ السييأد ما ا ةزةجهييا السيياد ا ييا يلأشييا يف الشأشييا
داالحتاد الرة يف عام 1997ا ةتدفا دأ زةجها يف ذلك الوقيت يا يلميل حار ياً شخ يأاً
للسأد سصال مسيخادةف اليرئأ السياد جلمهوريية الشأشيا اليه سعلنيت ا يلقال ا ذاتأياًا ةقيد
توجه اجلأش الرة ي إىل منهل يا ميرتم يف س يبوع ةاحيد ثياً عين ةثيائ يقيو إهنيا تثبيت س ليديها
سرشأف ر يف املنهل ا
 2-2ةيييدفا صيياحبا الشييكوى دييأ قيواح األميين الرة ييأة اعلقلييت السييأد ما سا يف تيياريخ غييري
مللوم يف عام  1999ةاهتم داللواطؤ ما حر ة اللمردا ةتلرد لل رب أل ثر من سردلة سة مخسة
سيام قبل إطيال يراحها ةسثنيا احلجيازه فلشيت القيواح اللسيكرية الرة يأة منهلليها ةيف عيام 2003
اعلقل مر سخرى ةتلرد لل رب سثنا اال لجوابا ةدلد إطال راحه سدلغله عمليه ديأ ةالدييه قيد
قلال سثنا احلجازه على سيد سفراد اجلأش الرة ا ةدلد ذلك ا م إىل حر ة اللمردا
 3-2ةيييدفا صيياحبا الشييكوى ييالك ديأ زةج السييأد ما ا السيياد قلييل يف عييام 2004ا
ةدلد ةفاته ددسح تلو فسها من خال دأا األدةيةا ة ا هاا هيو السيأا اليا اهتميت فأيه
دإم ييداد امللم ييردين داألدةي ييةا ةتلرض ييت ل ييرب ةحشي ي م يين قب ييل القي يواح اللس ييكرية الرة ييأة يف
منا ييبلم األةىل يف عييام  2007ةالثا أيية يف سيلو ييبلم 2008ا ة ا ييت حييامالً يف امل يرتم
ةسجه ت لأجة الللايبا ةيف سيار مايو  2005سصأب السأد ما سا ةقلل اثنا من سصيدقائه
يف عملأ يية فملكافح يية احلريي ي فا ةدل ييد ذل ييك ع ييا لف ييرت م ييا يف داغس ييلا م ييا دل ييط سقارد ييه يف
الشأشا قبل س يفر إىل السويدا ةيف  20ا و الثا ينياير  2009ةصيل صياحبا الشيكوى
إىل السويد ةطلبا اللجو ا
 4-2ةيف  21تش يرين الث ييا وفم  2009رف ييط ل ي ا ج يير طل ييب ص يياحي الش ييكوى
للجو ةسمر دطرد ا إىل االحتاد الرة ا ةقد سقر اجملل دأهنما من سصل شأشيا ةلكنيه رسى س
الوضييا يف الشأشييا يف حتسيين مسييلمر ةداللييايل ل ين مييين مجأييا طييالي اللجييو الشأشييا احلماييية
الدةلأييةا ةعييالة علييى ذلييك ذ يير اجمللي س يه ا ييت هنيياا اخلالفيياح بييري يف رةاييياح صيياحي
الشيكوى مميا جليل طلبهميا يفلقير إىل األ يا السيلأما ةطلين صياحبا الشيكوى ضيد هياا القيرار
سمام مكمة ا جر ا
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 5-2ةةفقياً ل يياحي الشييكوى ا يت السييأد ما ا علييى ات يا دشييقأقها الييا يياعدها
علييى احل ييو علييى إفيياد خطأيية مشييفوعة دأمييم دشييأ ةضييلها يف الشأشييا ا غييري س الشييرطة
الرة أة اعلقلله ةقللله دليد س سر يل لشيقأقله الوثأقية دفيرت ق يري ا ةمل تسيرتد س يرته إال املالدي
اليه ييا يرتيديها ةملللقاتييه الشخ ييأة ةلكين لييأ اجلثييةا ميا سهنييا ات ييلت ديادن عمهييا ليينف
الغرد؛ ةقلله هوليو يف املنيهل ا ةدليد ذليك طلبيت سخيت السيأد ما ا منهيا سال تل يل هبيا
سة دي يأ سق ييارب نخي يرينا م ييا سدلغ ييت الس ييأد ما ا دأ ي يه مت ةق ييف ص ييرف املل ييا اللقاع ييد
اخل يياص دوال ييديها ةس الس ييلطاح طلب ي يت منهم ي يا تق ييدمي مللوم يياح ع يين مك ييا ةج ييود ص يياحي
الشييكوىا ةيف الوقييت فسييه قامييت عميية السييأد ما سا دإدالغييه د يأ مكلييب النائييب اللييام قييد
سصييدر سميير اعلقييا قييها ةتوفأييت عملييه يف ييا و الثا ينيياير  2011ةداللييايل مل يلييد لديييه
س سقارب يلأشو يف الشأشا ا
 6-2ةيف  11أسي ييا سدريل  2011رف ي ييت مكمي يية ا جي يير الطلي يين املقي ييدم مي يين صي يياحي
الشكوىا ةسشارح احملكمة جا يلماشى ما قرار ل ا جر إىل س األدلة اليه قيدماها لأسيت
افأي ية إلثب يياح ادعائهم ي يا دش ييأ املخ يياطر الشخ ييأة ال ييه أللرض ييا ييا إذا ع ييادا إىل دل ييد ا
األصل ا ةلالك خل ت إىل س خوفهما من االضطهاد لأ له ما ي ره ةس ه ال توجد س يباب
تدعو ملنحهما اإلقامة وا الجئيم سة أشيخاص يف حاجية إىل اايية دةلأية()2ا ةقيدم صياحبا
الشكوى طلباً للح و على إذ دالطلن سميام مكمية اال يلئناف امللنأية دشيؤة ا جير ا ةيف 8
سيار مايو  2012رف ت مكمة اال يلئناف امللنأية دشيؤة ا جير الطليب ةسصيب قيرار مكمية
ا جر هنائأاًا
 7-2ةةفقاً ل احي الشكوى مل تكن هناا سية مللومياح ةقيت تقيدمي الشيكوى عين املوعيد
احمللمل لطرد اا غري س ه جا س السأد ما سا احلجهل قبل ةقت ق ري من تقدمي هاه الشكوى إىل
اللجنة فإهنما خيشأا س يكو اإلدلاد ةشأكاًا
الشكزى

 1-3ي ييدفا ص يياحبا الش ييكوى دأ ييه إذا مت طرد ييا إىل االحت يياد الرة ي ي ف ييإ الدةل يية الط ييرف
لنلهك اللهلاماهتا جوجب املياد  3مين االتفاقأية ريراً لوجيود س يباب ةجأهية تيدعو إىل االعلقياد
جواجهلهم خطر الللرد للللايب ةامللاملة القا أة سة الالإ سا أة سة املهأنة()3ا

__________

()2
()3

4

ال يشلمل املوجهل اإل كلأهل لقرار مكمة ا جر املقدم من صاحي الشكوى على س تفاصأل إضافأةا
يقييدم صيياحبا الشييكوى اللوجأهيياح املرحلأيية للقأييأم احلأاجيياح احلماييية الدةلأيية لطييالي اللجييو ميين الشأشييا
االحتيياد الرة ي ملفوضييأة األمييم امللحييد لشييؤة الالجئييم املؤرخيية  4شييباف ف اير 2011ا ةتييا ع ر هيياه الوثأقيية
دييأ املفوضييأة قييدمت يف شييباف ف اير  2003تقأأمهييا الييا يفأييد دييأ مجأييا طييالي اللجييو ميين الشأشييا يف
حاجة إىل ااية دةلأةا ةمنائا حتسنت هاه احلالة دلد تراجا مسلوى النشاف اللسكر ة طاقه ةدليد حتسين
احلاليية األمنأيية عمومياً ةاال سييحاب اللييدرا للقيواح الفأدرالأيية ميين الشأشييا ادأييد س اللقييارير ال تيهلا تييرد عيين
دواعث قل تللل قو اإل سيا مين شيأهنا س تل اليرد يالمة األشيخاص سة حقيوقهم للخطير ةال يأما
يف مييا خي ي اللشييكأالح املس ييلحة غييري القا و أيية ةذةيهييم ةامللارض ييم السأا ييأم للسييلطاح الفأدرالأ يية سة
الشأشييا أة ة شييطا حقييو اإل سييا ةاألشييخاص اليياين توليوا مناصييب رمسأيية يف إدار سصييال ما ييخادةف
الرئأ الساد جلمهورية الشأشا إشكرييا اله سعلنت ا لقال ا ذاتأاًا
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 2-3ةيؤ ييد ص يياحبا الش ييكوى سي ي ياً سهنمي يا سظه ييرا دوض ييوم سهنمي يا ا ييا ض ييحايا ل يينم م يين
امل ايقة ةاالضطهاد سدى دالفليل إىل قليل اللدييد مين سفيراد األ ير عليى سييد امليوظفم اليرة
املكلفم دلنفأا القا و ا ةجيا س يه ال تيهلا هنياا سةامير اعلقيا قهميا فإهنميا يللقيدا س هنياا
خطيراً ةاضييحاً ةقائم ياً علييى حأاهتم يا ةرفاههمييا ةس خوفهمييا ميين االضييطهاد ة ييو امللامليية إذا
عييادا إىل االحتيياد الرة ي لييه مييا يي رها ةميكيين تفسييري الل ييرتاح امللناق يية الييه سديل هبييا خييال
املق ييادالح م ييا الس ييلطاح الس ييويدية جهلئأ ياً دأهنم ييا تلرض ييا ل ييدمة ش ييديد ()4ا لأج يية جتارهبم ييا
ممييا الييل ميين ال ييلب تييا ع ر سحييدام ملأنيية داللف ييأل ةسهنميا حرمييا ميين مسيياعد مييرتجم فييور
يلحدم لغلهما األم ةسج ا على إجرا املقادالح داللغة الرة أةا
مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبزلنة واألسس المزضزعنة
 1-4قييدمت الدةليية الطييرف جوجييب مييا ر شييفوية يف  13سيار مييايو  2014مالحراهتييا
دش ي ييأ املقبولأ ي يية ةاأل ي ي ي املوض ي ييوعأةا ةت ي ييا ع ر دوق ي ييائا الق ي ييأة ةتي ي يوفر سي ي ي ياً مقلطف ي يياح م ي يين
اللش يريلاح احمللأيية ذاح ال ييلةا ةتؤ ييد الدةليية الطييرف س يه مت النريير يف ق ييأة صيياحي الشييكوى
جوج ييب ق ييا و األجا ييب لل ييام  2005ال ييا دخ ييل حأ ييهل النف يياذ يف  31نذار م ييار 2006ا
ةخل ييت ييلطاح الدةليية الطييرف دلييد درا ييلها لوقييائا الق ييأة إىل س صيياحي الشييكوى مل
يرهرا سهنما اجة إىل احلمايةا
 2-4ةتييدفا الدةليية الطييرف د يأ ل ي ا جيير رفييط يف  21تش يرين الثييا وفم 2009
طلييب اللجييو املقييدم ميين صيياحي الشييكوى ةقييرر طرد يا إىل االحتيياد الرة ي ا ةمت الطل يين يف
هي يياا الق ي يرار سمي ييام مكمي يية ا جي يير الي ييه رف ي ييت الطلي يين يف  11نذار مي ييار 2011ا ةيف 30
سيار مييايو  2011رف ييت مكميية اال ييلئناف امللنأيية دييا جر ميين إذ دييالطلن ةسصييب ق يرار
طييرد صيياحي الشييكوى هنائأ ياً()5ا ةيف  14شييباف ف اير  2012ادعييى صيياحبا الشييكوى سمييام
لي ا جيير س هنيياا عوائي حتييو دة تنفأييا قيرار طرد يا ةطلبيا إعيياد النريير يف ق ييألهماا
ةرفيط هياا الطليب يف  22شيباف ف اير 2012ا ةطلين دليد ذليك يف قيرار رفيط الطليب سمييام
مكمي يية ا جي يير الي ييه رف ي ييت الطلي يين يف  23نذار مي ييار 2012ا ةيف  8سيار مي ييايو 2012
رف ت مكمة اال لئناف امللنأة دا جر من اإلذ دالطلنا
 3-4ةفأم ييا يلللي ي داملقبولأ يية ت ييدفا الدةل يية الط ييرف دي يأ االدع ييا يس ييلند إىل م ييا ي ييهلعم م يين
اعلق ي ييا الس ي ييلطاح الشأش ي ييا أة للس ي ييأد ما سا ةاعل ي ييدائها علأ ي ييه يف ع ي ييام  1999ةإىل م ي ي يهلاعم
السيأد ما ا اليه تيدع سي ياً تلرضيها لالعلييدا ةلكين هيياه االدعيا اح فال تسييلند إىل سدليية

__________

()4
()5
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يقييدم السييأد ما سا دأا ياً مكلودياً يييدع فأييه س القيواح الرة ييأة عادليه ةسحرقيت ظهييره ةذراعأييها غييري س ييه ميين غييري
الواض ما إذا ا ت املللوماح الوارد فأه سة البأا املكلوب فسه قال إىل ا لباه السلطاح السويديةا
ال يللل هاا القرار إال دالسأد ما سا ةالسيأد ما ا ةسردلية مين سطفا مياا ةسصيب القيرار امللللي دالطفيل الثاليث
هنائأاً يف  29نذار مار  2012ةاملللل دالطفل الرادا يف  8متوز يولأه 2013ا

5

CAT/C/55/D/566/2013

ةاض ي ي ييحةف ةدالل ي ي ييايل فهي ي ي ي غ ي ي ييري مقبولي ي ي ية جوج ي ي ييب الفق ي ي يير  2م ي ي يين امل ي ي يياد  22م ي ي يين الله ي ي ييد
ةاملاد (113ب) من النرام الداخل للجنةا
 4-4ةفأم يا يللل ي داأل ي املوضييوعأة للييبالل تييدفا الدةليية الطييرف دييأ علييى اللجنيية س
تق ي اليرر إ ييا ص يياحبا الش ييكوى يواجهي يا شخ ييأاً خط يير اللل ييرد لللل ييايب يف البل ييد ال ييا
يريدا إلأ ييها فوج ييود ثي ي ثاد ييت م يين اال لها يياح الفادح يية سة ال ييارخة سة اجلماعأ يية حلق ييو
ي ع
اإل س ييا ال يش ي عكل يف ح ييد ذات ييه ييبباً افأ ياً لك ي تق ييرر اللجن يية س شخ ي ياً ملأن ياً ييأواجه
خط ي يير اللل ي ييرد لللل ي ييايب عن ي ييد عودت ي ييه إىل دل ي ييده سة دل ي ييدهاا ةإذ تش ي ييري الدةل ي يية الط ي ييرف إىل
()6
تبم ةجود خطر شخ ا
اجلهاداح اللجنة فإهنا تدفا دوجوب توفر س باب إضافأة ال
 5-4ةعنييد النريير يف هيياه الق ييأة سملن يت الدةليية الطييرف النريير يف حاليية حقييو اإل سييا
عموم ياً يف االحت يياد الرة ي ةال ييأما خط يير تل ييرد ص يياحي الش ييكوى شخ ييأاً لللل ييايب إ
سعأييدا إلأيها ةتشييري الدةليية الطييرف ييالك إىل س ييه يقييا علييى عييات صيياحي الشييكاةى س يقييدما
حجج ي ياً دامغي يية ةس يثبل ي يا س خطي يير تلرضي ييهما للللي ييايب لي ييدى عودهتمي ييا هي ييو خطي يير حقأق ي ي
ةشخ ي ةميكيين اللنبييؤ دةث يه()7ا ةداإلضييافة إىل ذلييك اييب س يقييدَّر خطيير الللييايب علييى
س تلجاةز رد النررية غري س ه ال يلحلم س يف هاا اخلطر جلأار رجحا ةقوعها
 6-4ةفأم ييا يلللي ي دالوض ييا احل ييايل حلق ييو اإل س ييا يف االحت يياد الرة ي ةحتدي ييداً يف مش ييا
القوق يياز تالح ي ي الدةل يية الط ييرف س اللق ييارير األخ ييري ()8ا تب ييم س املس ييلوياح اللام يية لللن ييف
اخنف ييت يف السيينواح القلأليية املاضييأةا ةيف الوقييت فسييه ال تسييلهم الدةليية الطييرف دبواعييث
القل ي املل ييلة اليية حقييو اإل سييا ذلييك س اللقييارير األخييري ال ت يهلا حتييو مللوميياح عيين
ا لها يياح حلق ييو اإل س ييا ترتك ييب يف ح ي ي الس ييكا امل ييد أم يف ش ييكل عملأ يياح احلجي يياز
تلسف ةاخلطاف ةتلايب ةعملأاح قلل خارج طا القا و ا
 7-4ةت ييدفا الدةل يية الط ييرف دي يأ اللدي ييد م يين سحك ييام ق ييا و األجا ييب تي ي ز في ي املب يياد
املن ييوص علأهييا يف امليياد  3ميين االتفاقأيية ةداللييايل فييإ ييلطاح الدةليية الطييرف تطب ي ف ي
__________

()6
()7
()8
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تشري الدةلة الطيرف إىل البالغيم رقمي  1999 150ا ا ضيد السيويد اآلرا املللميد يف  11سيار ميايو
 2001الفقي ي ي ي يير  3-6ة 2002 213إا جا فا ما ضي ي ي ي ييد الس ي ي ي ي ييويد اآلرا املللمي ي ي ي ييد يف  14تش ي ي ي ي يرين
الثا وفم  2003الفقر 3-8ا
تشيري الدةلية الطيرف إىل مجلية سمييور مين دأنهيا اليبالل رقييم  2001 178ها سا ضيد السيويد القيرار املللمييد يف
 13تشرين الثا وفم  2001الفقر 13ا
ترد إحاالح إىل اللقارير اللالأة :الوالياح امللحد األمريكأة ةزار اخلارجأة تقرير حقيو اإل سيا دشيأ رة يأا
()2013؛ ةمنرميية اللفييو الدةلأيية اللقرييير السيينو  :االحتيياد الرة ي ()2013؛ ةهأييومن رايييل ةةتييش اللقرييير
اللييامل للييام  :2014رة ييأا؛ ةالسييويد ل ي ا جيير السييويد فاملييوجهل القطيير  :رة ييأاف  25شييباف ف اير
2011؛ ةتقارير ةزار خارجأة السويد 2011؛ ةمر هل املللوماح النرةا دشيأ دليد املنشيأ  2013ةاجمللي
الداثر لالجئما
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ييوع االخلب ييار عن ييد النر يير يف طلب يياح اللج ييو ا ةةفقي ياً لألقس ييام  1إىل  3م يين الف ييل  12م يين
قيا و األجا يب ال ميكين رد طاليب اللجيو السأا ي إىل دليد توجيد س يباب ملقولية تييدعو إىل
االعلقاد دأ يه قيد يلليرد فأيه إىل عقودية اإلعيدام سة اللقودية اجلسيدية سة اللليايب سة س ضيرب
نخر من ضرةب امللاملة سة اللقودة املهأنةا
 8-4ةتييدفا الدةليية الطييرف ييالك د يأ السييلطاح الوطنأيية يف ةضييا جأييد جييداً يسييم ييا
دلقأ ييأم املللوم يياح ال ييه يق ييدمها طال ييب جل ييو ةاللحق ي ي م يين م ييداقأة االدع ييا احا ةيف ه يياه
الق ييأة سجييرى ل ي ا جيير ةمكميية ا جيير فح ياً شييامالً للم يواد امللرةضيية سمامهميياا ةدنييا
علييى طلييب اللجييو األةيل سجييرى ل ي ا جيير مقادليية املييدح زهييا يياعلم ةمخ ي عشيير
دقأق يية يف ح ييور م ييام ةم ييرتجم ف ييور ا ةيف إح ييدى املنا ييباح تس ييع للجن يية إع يياد النر يير يف
فالررةف اجلديد ف اله احلج هبا سحد صاحي الشكوى (ا رر الفقر )2-4ا
 9-4ةتشييري الدةليية الطييرف إىل تللأ ي اللجنيية اللييام رقييم  )1997(1دشييأ دلنفأييا امليياد 3
ميين االتفاقأيية ف يالً عيين اجلهاداهتييا الييه تفأييد دييأ اال ييلنلاجاح الوقائلأيية الييه ل ي إلأهييا
سجه ييهل الدةل يية الط ييرف امللنأ يية حتر ييى د ييوز ب ييري()9ا ة لي ي ا ج يير ةمكم يية ا ج يير جه ييازا
خمل َّ ا ذةا خ خاصية يف يا القيا و ةاملمار ية يف ميا خيي اللجيو ةس يه ال يوجيد دالليايل
ييبب يييدعو إىل اخللييوص إىل س الفح ي الييا سجرتييه السييلطاح الوطنأيية لييأ افأ ياً سة س
لأجله تنطو على تلسف سة تلد إ كاراً لللدالةا
 10-4ةت ييدفا الدةل يية الط ييرف دأهن ييا متكن ييت م يين حتدي ييد اللدي ييد م يين اللناق يياح يف الوق ييائا
املقدمة من صاحي الشكوىا فخال مقادلية ميا لي ا جير ذ ير السيأد ما سا س يه ظيل ميا
السييأد ما ا لييدى عملييه ح ي ييا و األة ديسييم  2005سة ييا و الثا ينيياير 2006ا
غ ييري س الس ييأد ما ا ذ ييرح سهنمي يا دقأي يا حي ي تشي يرين األة س ل ييودر  2005فقي ي ا ةادع ييى
صيياحبا الشييكوى س هيياا اللنيياقط ييا لأجيية لسييو فهييما ةعييالة علييى ذلييك ذ يير السييأد ما
سا س ييه خييال زيييارهتم يف إحييدى املنا ييباح مل يييدخل ضييباف اجلييأش املنييهل يف حييم ذ ييرح
السأد ما ا سهنم دخلوا املنهل ةفلشوها
 11-4ةي يدع السييأد ما سا سي ياً س ييه اعلقييل يف منا ييبلم يف عييام  1999ة2003ا ةيف
عييام  1999ا فجييرح عرديية مدرعيية علييى مقرديية ميين قريلييه ةسلقي ديياللوم علييى ييكا القرييية عيين
هيياا احلييادما ةيف عييام  2003اعلقييل السييأد ما سا ةطلييب إلأييه اللوقأييا علييى دأييا يقبييل فأييه
مسييؤةلأله عيين هجييوم عييام 1999ا ةتييرى الدةليية الطييرف س هيياا اللفسييري غييري قادييل للل ييدي ا
__________
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فقييد سدل ي السييأد ما سا ل ي ا جيير دأ ييه هييرب ميين االحلجيياز يف عييام  2003يف حييم س ييه
ذ ر يف شكواه احلالأة سمام اللجنة س ه ا قد سفرج عنها
 12-4ةفأم ييا يللل ي دا ييلدعائه م يين قب ييل الس ييلطاح الشأش ييا أة س ث يير م يين م يير ت ييدفا الدةل يية
الط ييرف د ي يأ الس ييأد ما سا ا ييلدع ش يياهدا ةرسى لي ي ا ج يير س الوثأق يية دس ييأطة ج ييداً
ةداللييايل فإهنييا ذاح قأميية إثباتأيية ضييلأفةا ةداإلضييافة إىل ذلييك ي يدع السييأد ما سا س ييه مل يكيين
لدي ي ييه س ات ي ييا دالس ي ييلطاح الشأش ي ييا أة م ي يين ع ي ييام  2005إىل ع ي ييام 2009ا ةةفق ي ياً للدةل ي يية
الطرف فمين غيري امللقيو سال هتيلم السيلطاح دالسيأد ما سا مليد سرديا ينواح إذا ا يت تشيلبه
يف س ه سحد سع ا حر ة متردا
 13-4ة ل ي ي الدةلي يية الطي ييرف ي ييالك إىل س ي ييه ال ميكي يين ت ي ييدي ادعي ييا اح السي ييأد ما ا
دشييأ مييا تييهلعم ميين اعلييدا اجلييأش الرة ي علأهييا يف منا ييبلم يف عييام  2007ة2008ا
فقييد اهتمييت السييأد ما ا دييأ لييديها فسرشييأف يير ف ميين الوثييائ امللللقيية دهلةجهييا السيياد
الييا عمييل حار ياً شخ ييأاً للسييأد مسييخادةفا ةداهييم اجلييأش الرة ي منهل ييا ثياً عيين هيياه
الوثي ييائ يف عي ييام  1997ةتي ييهلعم الدةلي يية الطي ييرف س ي ييه مي يين غي ييري احمللمي ييل س تكي ييو السي ييلطاح
الرة أة ال تهلا مهلمة دالوثيائ يف عيام 2008ا ميا سفيادح السيأد ما ا دأهنيا داعيت سدةيية
للملمييردين يف عييام  2004ة2005ا ةتييدفا الدةليية الطييرف دأ ييه ميين الغريييب سهنييا مل تواجييه
هباه احلقأقة إال يف عام 2008ا
 14-4ةدلد س سصب قرار طرد صاحي الشيكوى هنائأياً ادعيى صياحبا الشيكوى سميام لي
ا جيير س لييديهما سدليية جديييد ذاح صييلة دق ييأة جلوئهمياا ةقييدما شييهاد صييادر عيين منرميية
مأموري يا ةه ي إحييدى منرميياح حقييو اإل سييا غييري احلكومأيية ةيييهلعم س شييقأ السييأد ما
ا يف الشأش ييا ه ييو ال ييا سر ييلهاا ةت ييدع الس ييأد ما ا ييالك س ييه دل ييد ات ييا ش ييقأقها
جنرميية مأموريي يا للح ييو علييى الش ييهاد اعلقللييه الشييرطة ةقللل ييها ةدلييد ذل ييك دقلأييل قل ييل
سي ياً اديين عييم السييأد ما ا الييا ا ييت قييد ات ييلت دييه سي ياًا ةتييدفا الدةليية الطييرف د يأ
صيياحي الشييكوى مل يقييدما مللوميياح عيين هوييياح هييؤال األقييارب ةمل يقييدم س دلأييل إلثبيياح
هاه االدعا احا
 15-4ةليياا تييدع الدةليية الطييرف س صيياحي الشييكوى مل يسييلوفأا ملطلبيياح س يكييو خطيير
الللرد للللايب يف هاه احلالة ملوقلاً ةحقأقأاً ةشخ أاًا
تعلنق ااات ص اااحبي الش ااكزى عل ااال مالحظ ااات الدول ااة الط اارف بش ااأن المقبزلن ااة واألس ااس
المزضزعنة
 1-5رداً عل ييى مالحر يياح الدةل يية الط ييرف دف ييا ص يياحبا ال ييبالل يف  18نب سغس ييط 2014
د يأ حاليية حقييو اإل سييا يف الشأشييا للييف ث يرياً عيين ةصييف الدةليية الطييرفا ةسشييارا إىل
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في اللقرييير الييا ش يرته ةزار اخلارجأيية السييويدية ةسحالييت إلأييه الدةليية الطييرف ةامللييام داللغيية
السويدية فق ا ةةفقاً اا اللقريير فيإ اإلدار الرة يأة تلسيم دلفشي الفسياد ةيلليرد شيطا
حق ييو اإل س ييا ةال ييحافأو ة اش ييفو الف ييائ للم ييايقاح ةيللرض ييو سحأا ياً للن ييف يهله ي
األرةاما ةةفق ي ياً لللقريي يير ال ت ي يهلا اال لها ي يياح األشي ييد خطي ييور تقي ييا يف مشي ييا القوقي يياز حأي ييث
يللييرد السييكا املييد أو دييدعوى مكافحيية اإلرهيياب للللييايب ةعملأيياح االعلقييا الللسييف
ةاالخلطافا
 2-5ةيشي ييري صي يياحبا الشي ييكوى سي ي ياً إىل فتقي ييارير غي ييري مؤ ي ييد عي يين االغلأي يياالح ةحي يياالح
االخلفييا السأا ييأةف الييه َّ
تنفييا علييى م يرسى ةمسييما ميين السييلطاحا ةهيياا دلأييل ةاض ي علييى
ةج ييود ثي ي ثاد ييت م يين اال لها يياح الفادح يية سة ال ييارخة سة اجلماعأ يية حلق ييو اإل س ييا ا ةق ييد
ةص ييفت منرم يياح خمللف يية الوض ييا يف الشأش ييا عل ييى س ييه فج ييو م يين الرع ييبف ةفمن ييا يس ييوده
اخلييوففا ةدع يت املفوضيية السييامأة لألمييم امللحييد حلقييو اإل سييا ييايف دييأال إىل مسييا لة
املسؤةلم عن القلل ةالرتهأب ةامل ايقةا
 3-5ةييدفا صياحبا الشيكوى دأ يه يف حيم س لي ا جير ةمكمية ا جير يف ةضيا جأييد
جيداً يسييم ميا دلقأييأم املللومياح الييه يقييدمها طالييب جلييو فإ يه لييأ لييديهما ملرفية مسييلقا
ميين امل ييدر عيين احلاليية يف دلييدا املنشييأ الييه ال حتليياج إىل دأييا يف هيياه احلاليية دالييااحا ةيف
حم سجرييت املقادلية ميا السيأد ما سا داللغية الشأشيا أة عي ميرتجم فيور فقيد سجرييت املقادلية
ما السأد ما ا داللغة الرة أة ةالا ميكن اعلباره يف حد ذاته إ كاراً لللدالةا
 4-5ةفأم ييا يللل ي ي داللناق يياح ي ييدفا ص يياحبا الش ييكوى دأهني يا لأس ييت عالم يياح فتقل ي ي
امل يداقأةفا ةعلييى اللكي ميين ذليك فييإ الق يية الييه ال تشييوهبا شيائبة تكييو عالميية علييى س يه
مت حفرهيياا ةعييالة علييى ذلييك ميكيين تفسييري اللناق يياح داضييطراب مييا دلييد ال ييدمة الييا
ميكيين س يييؤد إىل ضييلف اليياا ر ا ةيييدفا صيياحبا الشييكوى ييالك د يأ الدةليية الطييرف ييا
ينبغ س حتأله إىل خبيري يف يا الطيب الشيرع لللحقي مين اإلصياداح اليه حلقيت ديه عنيدما
تلرد صياحي الشيكوى لللليايبا فمين ةاجيب الدةلية الطيرف ملادلية الشيهاداح حيم تكيو
هناا ادعا اح دالللايب()10ا
معلزمات إضافنة مقدمة م ،الدولة الطرف
 1-6يف  18حهليرا يو أ ي ييه  2015ي ييررح الدةل ي يية الط ي ييرف رداً عل ي ييى تللأق ي يياح احمل ي ييام
املؤرخيية  18نب سغسييط  2014موقفهيا دأ يه يف حييم سهنييا ال ترغييب يف اال ييلها ة دبواعييث
القلي املل ييلة اليية حقييو اإل سييا يف االحتيياد الرة ي ةخاصيية يف منطقيية مشييا القوقيياز فييإ
__________

( )10يشي ييري صي يياحبا الشي ييكوى إىل ق ي يرار احملكمي يية األةرةدأي يية حلقي ييو اإل سي ييا را ا ضي ييد السي ييويد تطبأ ي ي الي ييرقم
07 41827ا
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احلالية يف حييد ذاهتيا ال تثبييت حيدةم ا لهيياا للميياد  3مين االتفاقأييةا ة لشيكل عييود صيياحي
الش ي ييكوى إىل االحت ي يياد الرة ي ي ا لها ي ياً إذا ي ييا دو ي ييلهما إثب ي يياح سهنم ي يا شخ ي ييأاً يف خط ي يير
الللرد مللاملة الف سحكام املاد 3ا
 2-6ةتييدفا الدةليية الطييرف ييالك دأ ييه ط يوا اإلج يرا اح احمللأيية مث يل صيياحي الشييكوى
م يياما ةق ييد ةض ييلت مكم يية ا ج يير مجأ ييا الر ييرةف ذاح ال ييلة يف االعلب ييار سثن ييا إج ي يرا اح
اللج ييو ا ةعل ييى ال ييرغم م يين س ع ييب اإلثب يياح األةيل يق ييا عل ييى مق ييدم الطل ييب يلل ييم عل ييى
احملكمة ماةلة توضأ الغمود من خال طرم س ئلة إضافأةا
 3-6ةفأمييا يللل ي دادعييا صيياحي الشييكوى د يأ ييلطاح ا جيير يف الدةليية الطييرف ملهلميية
جواصييلة النريير فأمييا إذا ييا صيياحبا الشييكوى قييد تلرض يا للللييايب فييإ الدةليية الطييرف تييدفا
دي يأ املس ييؤةلأة تق ييا عل ييى ع ييات ص يياحي الش ييكوى س فس ييهما لل ييلحجج داألدل يية إلثب يياح خط يير
اللليرد مللامليية ييالف امليياد  3مين االتفاقأييةا ةعنييدما يسلشييهد جثيل هيياه األدليية يكييو علييى
الدةل ي يية الط ي ييرف تبدي ي ييد س ش ي ييكوا حو ي ياا ةتك ي ييرر الدةل ي يية الط ي ييرف س هن ي يياا م ي ييا ي ي ييدعو إىل
اللشييكأك يف صييحة ادعييا اح صيياحي الشييكوىا ةداللييايل تييدفا الدةليية الطييرف دييأ ييلطاح
ا ج يير لأس ييت ملهلم يية جواص ييلة درا يية م ييا إذا ييا ص يياحبا الش ييكوى ق ييد تلرضي يا لللل ييايب يف
املاض ا
القضايا واإل راءات المعروضة علال اللجنة

النرر يف املقبولأة
 1-7قبييل النريير يف س ادعييا يييرد يف دييالل مييا اييب س تقييرر اللجنيية مييا إذا ييا الييبالل
مقب ييوالً سم ال جوج ييب امل يياد  22م يين االتفاقأ ييةا ةق ييد تأ ييدح اللجن يية ةفقي ياً للفق يير (5س) م يين
امل يياد  22م يين االتفاقأ يية م يين س املس يألة ذاهت ييا مل تبح ييث ةال ا يير ثه ييا يف إط ييار س إج يرا
نخر من إجرا اح اللحقأ الدةيل سة اللسوية الدةلأةا
 2-7ةتشييري اللجنيية إىل سهنييا ال تنريير ةفق ياً للفقيير (5ب) ميين امليياد  22ميين االتفاقأيية يف
س د ييالل مق ييدم م يين سح ييد األفي يراد م ييا مل تلحقي ي م يين س ه يياا الف ييرد ق ييد ا ييلنفد مجأ ييا ي يبل
اال ل يياف احمللأ يية امللاح ييةا ةتالحي ي اللجن يية س الدةل يية الط ييرف سق ييرح يف ه يياه الق ييأة د ييأ
صاحي الشكوى قد ا يلنفدا مجأيا يبل اال ل ياف احمللأية امللاحيةا ةدنيا ً علأيه ال تيرى اللجنية
سييية عوائي سخييرى حتييو دة قبييو الييبالل ةداللييايل تلليين س ييه مقبييو ةتشييرع يف النريير يف س سييه
املوضوعأة دقدر ما يللل ادعا صاحي الشكوى داملاد  3من االتفاقأةا
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النظر في األسس المزضزعنة
 1-8رييرح اللجنيية يف ال ييبالل يف ضييو مجأييا املللوم يياح الييه ستاحهييا ييا الطرفييا امللنأ ييا
جوجب الفقر  4من املاد  22من االتفاقأةا
 2-8ةاييب علييى اللجنيية س تقي اليرر مييا إذا ييا ترحأييل صيياحي الشييكوى إىل االحتيياد الرة ي
يل ي عد ا لها ياً اللل يهلام الدةليية الطييرف جوجييب الفقيير  1ميين امليياد  3ميين االتفاقأيية دلييدم طييرد س
(رده) إىل دةليية سخييرى إذا ت يوافرح س ييباب حقأقأيية تييدعو إىل االعلقيياد س ييه
شييخ سة إعادتييه ع
ييأللرد خلطيير الللييايبا ةتييا ع ر اللجنيية دييأ ةجييود ا لها يياح فادحيية سة صييارخة سة مجاعأيية
حلق ييو اإل س ييا يف دل ييد م يين البل ييدا ال يلي ي عد يف ح ييد ذات ييه ييبباً افأي ياً لالعلق يياد س شخ ي ياً
ييأللرد للللييايب()11ا ةيف املقادييل ال يلييي عييدم ةجييود ث ي ثادييت ميين اال لها يياح الفادحيية
حلقو اإل سا س س فرد ما لن يللرد للللايبا
 3-8ةإذ تا ع ر اللجنية دلللأقهيا الليام رقيم  )1997(1فإهنيا تؤ يد يدداً س خطير اللليايب
اب تقديره على س ي تلجياةز يرد النرريية سة الشيكا غيري س يه ال يلحيلم س يفي هياا اخلطير
جلأار رجحا ةقوعه ةإثا اب س يكو خطراً شخ أاً ةحاضراً ةملوقلاً ةحقأقأاً()12ا
 4-8ةحتأ اللجنية علمياً داالدعيا ديأ صياحي الشيكوى اعيلقال ةتلرضيا لللليايب يف عيدد
ميين املنا ييباح ميين عييام  1999إىل عييام 2008ا ةتالح ي اللجنيية سي ياً س ييه ةفق ياً ل يياحي
الشكوى مل يراع ل ا جر ةدلده مكمة ا جر هاه املللوماحا
 5-8ةتالح ي اللجن يية ييالك س ييه ح ي ل ييو ا ييت ييلقبل االدع ييا د ييأ ص يياحي الش ييكوى
تلرض ييا لللل ييايب ة سة ييو امللامل يية يف املاض ي ي ف ييإ الس ي يؤا ه ييو م ييا إذا ا ي يا ال ي ي يهلاال يف
الوقت احلاضر يواجها خطير اللليرد لللليايب يف االحتياد الرة ي ا ةتالحي اللجنية س حالية
حق ييو اإل س ييا يف االحت يياد الرة ي يف الوق ييت احلاض يير ال ت يهلا تبل ييث عل ييى القل ي م يين سةج ييه
عد ةال أما يف مشا القوقيازا ةتيا ع ر اللجنية دأهنيا سعرديت عين قلقهيا يف مالحراهتيا اخللامأية
دش ييأ اللقري يير ال ييدةر اخل ييام لالحت يياد الرة ي ي يف ع ييام  2012مش ييري إىل فتق ييارير عدي ييد
ملواصييلة ةملطادقيية دشييأ ا لها يياح خطييري حلقييو اإل سييا تشييمل الللييايب ةامللامليية السييأئة
ةح يياالح االخلط يياف ةاالخلف ييا القس يير ةاإلع ييدام خ ييارج ط ييا الق ييا ارتكبه ييا موظف ييو

__________

( )11ا رر البالل رقم  2010 428الأنأشنكو ضد املغيرب القيرار املللميد يف  25تشيرين الثيا وفم 2011
الفقر 3-15ا
( )12ا ريير ميين دييم سم ييور سخ ييرى البالغ ييم رقييم  2002 203سا را ض ييد هولنييدا الق يرار املللمييد يف  14تش يرين
الثي ي ي ييا وفم 2003؛ ةرقي ي ي ييم  2004 258دادار ضي ي ي ييد ني ي ي ييدا الق ي ي ي يرار املللمي ي ي ييد يف  23تش ي ي ي يرين الثي ي ي ييا
وفم 2005ا
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عي ييامو سة سشي ييخاص نخي ييرة ت ي ييرفوا د ي ييفة رمسأي يية يف مشي ييا القوقي يياز جي ييا يف ذلي ييك مجهوريي يية
الشأشا سة حرضوا على ارتكاهبا سة ةافقوا علأها سة املثلوا ألةامر القأام هباف()13ا
 6-8ةتالح اللجنية س الدةلية الطيرف قيد لفليت النرير إىل تباينياح ةتناق ياح يف رةايياح
ص يياحي الش ييكوى ةإفاداهتم ييا ال ييه تث ييري الش ييكوا ص ييوص م ييداقألهما د ييفة عام يية ةص ييد
مهلاعمهم يياا ةعل ييى ةج ييه اخل ييوص ادع ييى ص يياحبا الش ييكوى س سقارهبمي يا اعلقل يوا ةقللي يوا عل ييى
سيييد السييلطاح ةلكنهميا مل يقييدما س سمسييا سة غريهييا ميين األدليية سة اللفاصييأل امللللقيية هب ياه
االدعي ييا احا ةتالح ي ي اللجني يية ي ييالك س صي يياحي الشي ييكوى يي ييدعأا سهنمي ييا اعي ييلقال ةتلرضي ييا
لالعلييدا يف عييد منا ييباحا ةعلييى الييرغم ميين ذلييك فقييد قييدما ةصييفاً دسييأطاً سة مل يقييدما س
ةص ييف للللي ييايب املهلع ييوم الي ييا حل ي ي هبم ي يا عل ييى سيي ييد امل ييوظفم املكلفي ييم دلنفأ ييا القي ييا و ا
ةدشييكل عييام مل يقييدم صيياحبا الشييكوى املواعأييد الدقأقيية يياه األحييدام ةمل يشييريا إىل مواقييا
مدد ا
 7-8ةتالح ي اللجنيية ييالك س صيياحي الشييكوى مل ي ي عيرحا سمييام ييل ميين ل ي ا جيير
ةمكميية ا جيير إال صوفهميا ميين الللي عيرد للللييايب إذا سعأييدا إىل االحتيياد الرة ي ة عادعأيا سهنميا
تلرضا لللليايب يف املاضي ةسهنميا أسيلهدفا يدداًا غيري س اللجنية تالحي س صياحي
قد ع
الش ييكوى مل يق ييدما س دلأ ييل عل ييى س الس ييلطاح الرة ييأة لس ييلهدفهما إذا ع ييادا إىل البل ييدا
ةتييا ع ر اللجنيية دأهنييا سشييارح يف تللأقهييا اللييام رقييم  1إىل س ييه ينبغي س تلط ي ةز ياً ب يرياً للقييارير
الوقييائا الييه تقييدمها الدةليية الطييرف امللنأييةا ةتييرى اللجنيية س ييه يف ظييل املالدسيياح اخلاصيية يياه
الق ييأة ل ييأ م يين ال ييرةر اللش ييكأك يف تقأ ييأم الدةل يية الط ييرف جلمأ ييا األدل يية املقدم يية م يين
صاحي الشكوىا
 8-8ةت ييا ع ر اللجن يية داجلهاداهت ييا ال ييه تفأ ييد د ييأ خط يير اللل ييايب ا ييب تقأأم ييه عل ييى س ي
تلج يياةز ييرد النرري يية ةتش ييري إىل س ييه عل ييى ص يياحب الش ييكوى عموم ياً س يل ييرد ق ييأة قادل يية
للمناقش يية()14ا ةيف ه يياا ال ييدد داإلض ييافة إىل ع ييدم ةج ييود مللوم يياح ع يين ح يياالح اللل ييايب
املهلعوم يية تالح ي ي اللجني يية سي ي ياً اللناق يياح مي ييا هي ييو موض ي ي يف الفق ي يرتم  10-4ة11-4
سع ي ييالها ةيف ض ي ييو االعلب ي يياراح سع ي يياله ةعل ي ييى س ي ييا ي ييل املللوم ي يياح املقدم ي يية م ي يين ص ي يياحي
الشييكوى جييا يف ذلييك عيين احلاليية اللاميية حلقييو اإل س يا يف االحتيياد الرة ي تييرى اللجنيية س
__________

( )13ا رر املالحراح اخللامأة دشأ اللقرير اليدةر اخليام لالحتياد الرة ي اليه اعلميدهتا اللجنية يف دةرهتيا اللا يلة
ةاألردلم ( )CAT/C/RUS/CO/5الفقر 13ا
( )14ا رر البالغاح رقيم  2006 298اا سا را ما ةنخيرة ضيد نيدا القيرار املللميد يف  18سيار ميايو 2007
الفق يير 10-8؛ ةرق ييم  2004 256ما زا ض ييد السي يويد القي يرار املللم ييد يف  12سيار م ييايو  2006الفق يير 3-9؛
ةرق ي ي ييم  2002 214ما سا اا ض ي ي ييد سملا أ ي ي ييا القي ي ي يرار املللم ي ي ييد يف  12سيار م ي ي ييايو  2004الفق ي ي يير 5-13؛
ةرقي ييم  1999 150ا ا ضي ييد السي ييويد الفقي يير 3-6؛ ةرقي ييم  2008 347ا با ما ضي ييد ويس ي يرا
القرار املللمد يف  14تشرين الثا وفم  2011الفقر 9-9ا
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صيياحي الشييكوى مل يقييدما سدليية افأيية مت عكنهييا ميين اخللييوص إىل س إدلاد يا القسيير إىل دلييد ا
لرض ييهما خلط يير اللل ييايب دوص ييفه خطي يراً حقأقأي ياً ةشخ ييأاً ميك يين توقعل ييه جل ييع
األص ييل ق ييد ي ع
سحكام املاد  3من االتفاقأةا
 -9ةلالك فإ اللجنة إذ تل يرف جوجيب الفقير  7مين املياد  22مين االتفاقأية لي
إىل س ترحأ ي ييل ص ي يياحي الش ي ييكوى إىل االحت ي يياد الرة ي ي ي ل ي يين يش ي ييكل ا لها ي ي ياً للم ي يياد  3م ي يين
االتفاقأةا
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