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بالغ مقدم من:

ب .ك( .ميثله احملامي أنج سانكييمي لوسانغا)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب الشكوى

الدولة الطرف:

سويسرا

اتريخ تقدمي الشكوى:

 5حزيران/يونيه ( 2017اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

القرار املتخذ مبوجبب املبا  115مبن الظابام البدا لي
للجظب ببةا واحملب بباة اىل الدولب ببة الطب ببرف  22حزي ب بران/
يونيه ( 2017مل يصدر شكل وثيقة)

اتريخ اعتما هذا القرار:

 2٤متوز/يوليه 201٩

املوضوع:

اإلبعا اىل مجهورية الكونغو الدميقراطية

املسائل اإلجرائية:

عدم تقدمي أ لة كافية إلثبات اال عاءات

املسائل املوضوعية:
موا االتفاقية:

٣

التعرض للتعذيب
طر ّ

 1-1صبباحب الشببكوى هببو ب .ك.ا مببن مبواطل مجهوريببة الكونغببو الدميقراطيببة ومببن مواليببد 28
أيلوة/سبتمرب  .1٩٩٣وقد قدم طلباً للجوء سويسراا لكن طلبه ُرفض  2٣أاير/مبايو .2017
و وقب تقببدمي شبكوااا كببان قبد صببدر قبرار بطبر ا اىل مجهوريببة الكونغبو الدميقراطيببةا واعتببرب أن
هذا الطر سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للما  ٣من االتفاقيبة .وميثبل صباحب الشبكوى
احملامي أنج سانكييمي لوسانغا.
__________

*
**

اعتمدته اللجظة ورهتا السابعة والستني ( 22متوز/يوليه  ٩ -آب/أغسطس .)201٩
شارك راسة هذا البالغ أعضاء اللجظة التالية أمسباهه ::السبعدية بلمب،ا وفيلبيس غبايرا وعببد الوهباب هبا،ا
وكلو ِهلِر رواسانا ويظس مو فيغا وأان راكوا و ييغو رو ريغيث  -بيظزونا وسباستيان توزيه.
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 2-1و  22حزيران/يوني ببه 2017ا ق ببررت اللجظ ببةا ع ببن طري ببق مقرره ببا املع ببل الش ببكاوى
اجلديد والتداب ،املؤقتةا رفض طلب صاحب الشكوى اختاذ تداب ،مؤقتة.
ال قائع كها د ضها صاحب البك ى
 1-2كببان صبباحب الشببكوى مببدافعاً عببن حقببون اإلنسببان مجهوريببة الكونغببو الدميقراطيببة.
وكان يقوم بزاير السجون هظاك مث يعد تقارير عن حالة حقون السبجظاء .وكبان يشبارك أيضباً
املؤمتراتا مبا فيها مؤمتر عقد شباط/فرباير  2017جاهر فيه الدفاع عن اجلظراة بيظوا فوسبتني
مببونيلا ال ببذم كببان معارض باً لظاببام ال برئيس آنببذاكا جوزي ببه كببابيالا وا ُهت بب :املشبباركة اول ببة
انقالب واخليانة العامى .ووالد صباحب الشبكوى صبديق مقبرب مبن اجلظبراة مبونيل وعضبو
حركتببها جببيق املقاومببة الشببعبيةا وقببد ألقببي القبببض عليببه مجهوريببة الكونغببو الدميقراطيببة 10
أاير/مايو .2017
 2-2و  2٤نيسببان/أبريل 2017ا غببا ر صبباحب الشببكوى مجهوريببة الكونغببو الدميقراطيببة
جواً اجتاا اسطظبوةا تركياا مستخدماً جواز سفرا وأتش ،برتغالية مزور  .ووصبل اىل سويسبرا
اليوم التايلا حيث مظع مبن البد وة ألن أتشب،ته مبزور  .فقبدم بعبد ذلبو طلبب جلبوء .ووضبع
صاحب الشكوى قيد اإلقامة اجلربية مركز العبور الدويل مطار جظيه.
 ٣-2و  12أاير/مببايو 2017ا رفض ب أمانببة الدولببة لشببؤون ادجببر طلبببه بعببد االسببتماع
لقضيته( .)1و  2٣أاير/مايو 2017ا أيدت احملكمة اإل ارية االحتا ية قرار أمانة الدولة وأمبرت
بطر صاحب الشكوى اىل مجهورية الكونغو الدميقراطيبة .ورأت أمانبة الدولبة واحملكمبة أن افا اتبه
غب ،موثوقبة وأن الواثئبق البم قبدمها لبيس دبا قيمبة اثباتيبة .ويظطببق الشبيء نفسبه علبى رسبالة مبن
اجلظبراة مببونيل ومقبباة ا لببي كتبببه عضببو حركتببه السياسببية  -جببيق املقاومببة الشببعبية ُ -زعبب:
كتابتهما جماملة سبيل القضية.
 ٤-2وأ ،اًا قدم صاحب الشكوى رسالة مؤر ة  25أاير/مايو 2017ا وموقعة من اجلظراة
مببونيل .وكان ب الرسببالة موجهببة اىل السببلطات السويس برية واحملكمببة األوروبيببة إلقببون اإلنسببانا
وهببي تؤكببد أن صبباحب الشببكوى وقببع ضببحية لحملاولببة اعتقبباة تعسببفيل مببن قبببل سببلطات بلببدا
األصليا بسبب فاعه عن قضية اجلظراة الة مؤمتر حوة حقون اإلنسان مجهورية الكونغبو
الدميقراطيببة .وتؤكببد الرسببالة أيض باً أن والببد صبباحب الشببكوى اعتقببل  10أاير/مببايو 2017ا
واهتبب :بكونببه أحببد العمببالء الرئيسببيني اشظِّببدين للشببباب مقاطعببة اندونببدو مببن أجببل اإلطاحببة
الظاام اإلاك .:وعالو على ذلوا تؤكد الرسالة هروب صاحب الشكوى من البلدا حيث كان
مطلواً من مديرية املخابرات العامة واخلدمات اخلاصة التابعة للشرطةا وختلص اىل أن اعا ته اىل
مجهورية الكونغو الدميقراطية ستعرضه خلطر االضطها واملعاملة الالانسانية من قبل الظاام.
البك ى
 1-٣يببدعي صبباحب الشببكوى أن طببر ا اىل مجهوريببة الكونغببو الدميقراطيببة سيشببكل انتهاك باً
للما  ٣من االتفاقية ألنه قد يتعرض ملعاملة ال انسانية أو مهيظة.
__________

()1

2

عُقببدت جلسببة اسببتماع مببوجز بشب ن البيبباانت الشخصببية
أسباب اللجوء  5أاير/مايو .2017
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 2-٣و مجهوريبة الكونغببو الدميقراطيببة يتعببرض املببدافعون عببن حقببون اإلنسببان لالضببطها واالعتقبباة
وحببا القتببلا واألوضبباع السياسببية البلببد مت بوتر حاليباً بسبببب اايببار احملببا اثت السياسببية بببني اإلكومببة
واملعارضة .وتدع :هذا الت كيدات تقارير عبد ومصبا ر شبا بشب ن حقبون اإلنسبانا تظبد االنتهاكبات
اجلماعية اجلسيمة إلقون املدافعني عن حقون اإلنسان الم ترتكبها أجهز األمن الكونغولية.
 ٣-٣ولببذلو فببطن الطببر اىل مجهوريببة الكونغببو الدميقراطيببة مببن ش ب نه أن يشببكل ط براً حقيقي باً
على حيا صاحب الشكوى .و هذا الظوع من اإلباالتا غالبباً مبا جتبرم الدولبة الطبرف حتقيقبات
تكميليةا وعا ما يكون ذلو عن طريق البعثبة الدبلوماسبية السويسبرية البلبد األصبلي لصباحب
الشببكوى .ومببع ذلببوا مل تشببهد هببذا القضببية أم اج براء مببن هببذا القبيببلا مببع أنببه كببان مببن الالئببق
اولة توضيح الوضع وتبديد أم شكوك معقولة بش ن الصلة املباشر للجظراة مونيل.
م حظات ال غلة الط ف لب املة ل ة غاأل س امل ض د ة
 2٩تشبرين الثببا/،نوفمرب 2017ا قببدم الدولببة الطببرف مالحااهتببا بشب ن مقبوليببة
1-٤
الش ببكوى وأسس ببها املوض ببوعية .وه ببي تش بب ،اىل أن س ببلطات اللج ببوء أول ب ب االعتب ببار الواج ببب
للحجج الم ساقها صاحب الشكوىا وتفيد أبن الشكوى ال تتضمن أم معلومة جديد ميكبن
أن تُبطل قرارات سلطات اللجوء.
 2-٤وفيمببا يتعلببق الوقببائع واإلجبراءاتا أشببارت الدولببة الطببرف اىل أنببه  2٤و 25و 27نيسببان/
أبريبل و  ٣أاير/مبايو 2017ا قببدم صباحب الشببكوى طلبباً اىل احملكمببة األوروبيبة إلقببون اإلنسبان مببن
أجل تطبيق تداب ،مؤقتة .وقد ُرفض هذا الطلببا و عب احملكمبة صباحب الشبكوى اىل أن يببني مبا اذا
كان يرغب اإلبقاء على ا عاءاتها واذا كان األمر كذلوا أن ميأل استمار الطلب(.)2
 ٣-٤و  2٦أاير/م ببايو 2017ا وبظ بباء عل ببى الرس ببالة املؤر ببة  25أاير/م ببايو  2017ال ببم
وقعه ببا اجلظب براة م ببونيلا طل ببب ص بباحب الش ببكوى أن يع ببا الظا ببر قض ببيته .و قب برار متهي ببدم
م ب ببؤر  ٣1أاير/م ب ببايو 2017ا حب ب ببد ت أمان ب ببة الدولب ب ببة لش ب ببؤون ادجب ب ببر اتري ب ببخ  15حزي ب ب بران/
يوني ببه  2017موع ببداً لس ببدا مبل ببغ مس بببق م ببن التك بباليه ق ببدرا  ٦00فرن ببو سويس ببرم .و 8
حزيران/يونيبه 2017ا قببدم صباحب الشببكوى اسبت ظافاً ضببد هبذا القبرارا رفضبته احملكمببة اإل اريببة
االحتا يببة  12حزيران/يونيببه  2017حبجببة أن الق برارات التمهيديببة الصببا ر عببن أمانببة الدولببة
ال ميكن الطعن فيها اال اطار اسبت ظاف ضبد قبرار ابائيا وذلبو مبع اسبتثظاءات معيظبة .وتشب،
الدولة الطرف اىل أنبه نفبس اليبوما وبعبد اجتمباع مبع ثبل عبن املظامبة الدوليبة للهجبر ا أعلبن
ص بباحب الش ببكوى ع ببن اس ببتعدا ا لقب ببوة املس بباعد عل ببى الع ببو الطوعي ببة اىل مجهوري ببة الكونغ ببو
الدميقراطي ب ببة .و  1٦حزيران/يوني ب ببه 2017ا ع ب ببا ص ب بباحب الش ب ببكوى اىل مجهوري ب ببة الكونغ ب ببو
الدميقراطيةا عقب انضمامه اىل برانمج املساعد على العو الطوعية.
 ٤-٤واإلشببار اىل رسببالة الربيببد اإللكببوو ،املوجهببة مببن ببامي صبباحب الشببكوى اىل اللجظببة
بتاريخ  1٩حزيران/يونيه 2017ا والم تفيد أبن أ بار صاحب الشبكوى انقطعب مظبذ ثالثبة أايم
وأن أقاربه واجلظراة مونيل خيشون تعرضه حالياً للتعذيب زنزانةا تفيد الدولة الطبرف أبنبه بواسبطة
رسالة بريد الكوو ،مؤر ة  1٩حزيران/يونيه 2017ا أكد ثل املظامة الدولية للهجر البذم كبان
يت ببابع القض ببية أن ص بباحب الش ببكوى وص ببل اىل كيظشاس بباا ومل تعوض ببه أم مش بباكل أثظ بباء العب ببور

__________

()2
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بروكس ببل حي ببث تلق ببى املس بباعد م ببن املظام ببة .وأوض ببح أن ببه اث ببر وص ببوة ص بباحب الش ببكوى اىل
كيظشاسبباا احتفا ب سببلطات ادجببر ز بواز سببفرا بسبببب وجببو أتشبب ،شببظغن املببزور ا وهببو أمببر
متوقببع .وأعطت ببه السببلطات نس ببخة م ببن صببفحات ج بواز س ببفرا الببم تب ببني هويت ببه ليتس ب ل ببه طل ببب
اإلصوة على جواز سبفر جديبد .وأضباف ثبل املظامبة الدوليبة للهجبر أن صباحب الشبكوى نُقبل
مبن طبرف سبائق علببى مبة مركببة رمسيببة للمظامبة .وبظباء علبى طلبببها مل يظقبل صباحب الشببكوى اىل
مظزلببها وا ببا اتصببل بشببقيقه الببذم قابلببه حببي جتببارم غببا راا معباً .وتشبب ،هببذا الرسببالة اإللكوونيببة
الم أُرفق هبا صور فوتوغرافيبة لصباحب الشبكوى وسبائق املظامبة الدوليبة للهجبر اىل أن صباحب
الشببكوى أعطببى السببائق رقبب :هبباته وأبلغببه أبنببه سيحضببر األايم املقبلببة اىل مكتببب املظامببة
كيظشاسببا مببن أجببل االسببتفا مببن عبب :اعببا اإل مبباظ .ويؤكببد ثببل املظامببة تلببو الرسببالة عببدم
وجو أ لة على لمكائد أو سيارات سو اء أو شرطة سرية جباءت ال تطافبهل .وفيمبا يتعلبق مبسب لة
جبواز السبفرا أفبا أبن سبلطات ادجبر مجهوريبة الكونغبو الدميقراطيبة مارسب حقهبا املشبروع
سحب جواز سفر يتضمن واثئق مزور  -واعتربهتا الشرطة السويسرية أيضاً مزور .
 5-٤و  20حزيران/يونيبه 2017ا شببطب أمانببة الدولببة لشبؤون ادجببر طلببب اعببا الظاببر
امل ببؤر  2٦أاير/م ببايو  2017م ببن الس ببجلا ب ببدعوى أن ببه أص بببح ب ببال أ ي ببة بع بد ع ببو ص بباحب
الشببكوى طوعباً اىل بلببدا .و  22حزيران/يونيببه 2017ا قببدم صبباحب الشببكوى طعظباًا حيببث
فببع أبنببه كببان ضببحية ولعيببب املوافقببة ألن املببو فني املسببؤولني عببن اعببدا مغا رتببها وعلببى وجببه
اخلصوص ثل املظامة الدولية للهجبر ا مظحبوا اخليبار ببني مغا رتبه سويسبرا  -البم ُوصبف علبى
حنببو بباطا أباببا لطوعيببةل  -مببع مبلببغ قببدرا  ٣ 000فرنببو سويسببرم ملسبباعدته علببى العببو ا
أو احتجازا ا ارايً من أجل اإلعا القسرية.
 ٦-٤و  ٤متوز/يوليببه 2017ا رفضب احملكمببة اإل اريببة االحتا يببة هببذا الطعببن .واعتببربت أن
أمانة الدولة لشؤون ادجبر اسبتظدت قرارهبا اىل السبحب الضبمل لطلبب اعبا الظابر وكبذلو
اىل العو اىل البلد األصلي .ووفقاً ملله القضيةا يبدو أن صاحب الشكوى مل ُُيتجز مبن أجبل
اعا ت ببه قسب براً ومل يُرافوببق اىل املط ببار م ببن قب ببل ض ببباط الش ببرطة م ببن أج ببل وض ببعه عل ببى م ببة ط ببائر
اسببتخدام القببو البدنيببة .وناببرت احملكمببة مببا اذا كببان ُيبق ألمانببة الدولببة حفببإ طلببب اعببا
الظار الذم قدمه صاحب الشبكوىا وان كبان األمبر كبذلوا مبا اذا كبان دبذا اإلفبإ أثبر قبانو،
على وضع صاحب الشكوى .ورأت أن صاحب الشكوى فقد أم مصلحة عملية وراهظبة أن
طلبببها ألن الطلببب كببان يتعلببق بببرفض مببظح اللجببوء .ورأت احملكمببة أن حجببة صبباحب
يُب ب
الشببكوى املتعلقببة بوجببو عيببب املوافقببة فعببه اىل قبببوة املسبباعد علببى العببو ومببن مث العببو
الطوعيةا كان حجة غ ،وجيهة .واملعلومات املتعلقة التداب ،القسبرية البم يتعبرض دبا ملتمسبو
اللجوء املطالوبون مبغبا ر سويسبراا حالبة عبدم مغبا رهت :بالة املهلبة احملبد ا مظصبوص عليهبا
القببانونا والتببايل ال ميكببن مسبباواهتاا كمببا يؤكببد صبباحب الشببكوىا بتهديببد غبب ،قببانو ،كببان
يسببتهدف هلببه علببى املوافقببة علببى املغببا ر الطوعيببةا الوقب الببذم كببان فيببه رهببن قبرار سببارم
املفعببوة .وفض بالً ع ببن ذلببوا ك ببان ص بباحب الشببكوى ق ببد أُ ط ببر الفعببلا الق برار امل ببؤر 12
أاير/مايو  2017الصا ر عن أمانة الدولبة لشبؤون ادجبر ا أبنبه قبد يتعبرض لالحتجباز مبن أجبل
ابعببا ا قس برايً اذا مل ميتثببل لقبرار اإلبعببا مبجببر ولببه حيببز الظفبباذ .واإلضببافة اىل ذلببوا أكببدت
احملكمة أن قيام السلطات املسؤولة عبن انفباذ اإلبعبا بتشبجيع صباحب الشبكوى علبى أن يوافبق
على العو طوعاً عن طريق مظحه مساعد للعو كان متوافقاً مع القانون.
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 7-٤وبظاء على ذلوا ومبا أن صباحب الشبكوى غبا ر سويسبرا طوعباًا تبدعو الدولبة الطبرف
اللجظة املقام األوة اىل وقه الظار الشكوى وشطبها من السجل.
 8-٤وفيما يتعلق األسس املوضوعيةا تش ،الدولة الطبرف اىل أنبه ال زبوز للبدوة األطبرافا
مبقتضببى املببا  ٣مببن االتفاقيببةا أن تط ببر أم شببخص أو تعيببدا أو تسببلمه اىل ولببة أ ببرى ان
توافرت أسباب حقيقية تدعو اىل االعتقا أبنه سيواجه طر التعرض للتعذيب .ولتحديد ما اذا
كانب هبذا األسبباب موجبو ا تراعبي السببلطات املختصبة مجيبع االعتببارات ذات الصبلةا مبببا
ذلببوا حالببة االنطبببانا وجببو ببال اثب ب مببن االنتهاكببات الفا حببة أو الصببار ة أو اجلماعيببة
إلقون اإلنسان الدولبة املعظيبة .واسبتظا اً اىل التعليبق العبام رقب )1٩٩7(1 :للجظبة بشب ن تظفيبذ
امل ببا  ٣م ببن االتفاقي ببة س ببيان امل ببا )٣(22ا تؤك ببد الدول ببة الط ببرف أن ببه ز ببب عل ببى ص بباحب
الشببكوى اثبببات وجببو طببر شخصببي وقببائ :وحقيقببي التعببرض للتعببذيب لببدى عو تببه اىل بلببدا
األصلي .وزب تقدير وجو هذا اخلطر على أسس تتجاوز جمر االفبواض أو الشبو .وزبب أن
تكبون هظباك أسببباب أ برى لوصببه طبر التعبرض للتعببذيب أبنبه لحقيقببيل( .)٤وزبب أن تؤ ببذ
العظاصر التاليبة االعتببار هبذا الصبد ( :أ) أم أ لبة علبى وجبو بال اثبب مبن االنتهاكبات
الفا ح ب ببة أو الص ب ببار ة أو اجلماعي ب ببة إلق ب ببون اإلنس ب ببان البل ب ببد األص ب ببلي (ب) أم ا ع ب بباءات
التع ببذيب أو س ببوء املعامل ببة املاض ببي القري ببب واأل ل ببة املس ببتقلة ال ببم ت ببدع :تل ببو اال ع بباءات
(ظ) األنشبطة السياسبية لصبباحب الشبكوى ا ببل البلبد األصبلي أو ارجببه ( ) أم أ لبة علببى
مصداقية صاحب الشكوى (ه) غياب مفارقات وقائعية ما يدعيه صاحب الشكوى(.)5
 ٩-٤وتشبب ،الدولببة الطببرف اىل أن وجببو ببال اثب ب مببن االنتهاكببات الفا حببة أو الصببار ة
أو اجلماعيببة إلقببون اإلنسببان ال يشببكل حببد ذاتببه أساس باً كافي باً لالعتقببا أبن شخص باً معيظ باً
سيكون عرضة للتعذيب لدى عو ته اىل بلبدا األصبلي .وزبب علبى اللجظبة أن حتبد مبا اذا كبان
صاحب الشكوى يواجه شخصبياً طبر التعبرض للتعبذيب البلبد البذم سبيُعا اليبه( .)٦وال ببد
من تقدمي أسباب اضافية جتيز وصه طر التعبرض للتعبذيبا املعب املقصبو مبن املبا  ٣مبن
االتفاقيةا أبنه طر متوقبع وحقيقبي وشخصبي( .)7وتبذ ّكر الدولبة الطبرف أبنبه زبب تقبدير طبر
التعذيب على أسس تتجاوز جمر االفواض أو الشو.
 10-٤وفيما يتعلق اإلالة العامة إلقبون اإلنسبان مجهوريبة الكونغبو الدميقراطيبةا أشبارت أمانبة
الدولببة لشببؤون ادجببر قرارهببا املببؤر  12أاير/مببايو  2017اىل أنببه اسببتثظاء مظبباطق الظبزاع الواقعببة
شرقي البلد األساسا حيث تظشال جمموعات مسلحة خمتلفة وجتبرم القبوات املسبلحة اإلكوميبة
عمليات ضد صومهاا فطن البلبد لبيس حالبة حبرب  -أهليبة أو غ،هبا  -وال يعبا ،مبن تفشبي
أعمباة العظبه .والتبايل ال ميكبن أن نفبوض مباشبر  −بغبض الظابر عبن بروف هبذا القضبية  −أن
مجيبع أصبحاب الشببكاوى مبن هببذا البلبد يواجهببون طبراً حقيقيباً .واإلضبافة اىل ذلببوا فبطن اإلالببة
__________

()٣
()٤
()5
()٦
()7
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العامة إلقون اإلنسان ال تكفي وحدها العتبار عو صاحب الشكوى متعارضبة مبع املبا  ٣مبن
االتفاقيببة .كمببا أن صبباحب الشببكوى مل يسببتطع تقببدمي حجببج مقظعببة لببدع :ا عاءاتببه أبنببه سببيتعرض
ملعاملة اور مبوجب املا املذكور حاة اعا ته اىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.
 11-٤وفيما يتعلق ا عاءات التعذيب أو سوء املعاملة املاضي القريب ووجو أ لبة مسبتقلة
تدع :هذا اال عاءاتا تش ،الدولة الطرف اىل أن الدوة األطراف االتفاقيبة ملزمبة أبن أت بذ
االعتبببار أم ا عبباءات مببن هببذا الظببوع مببن أجببل تقيببي :طببر تعببرض صبباحب الشببكوى املعببل
للتعببذيب ان أُعيببد اىل بلببدا األصببلي .ومببع ذلببوا تببذ ّكر الدولببة الطببرف أبن صبباحب الشببكوى
مل ي ّدع واقع األمر أنه تعرض للتعذيب أو سوء املعاملة بلدا األصلي.
 12-٤وفيما يتعلق أبنشطة صاحب الشكوى السياسبية بلبدا األصبليا فقبد ا عبى أنبه كبان
أحد املدافعني عن حقون اإلنسان مجهوريبة الكونغبو الدميقراطيبة وكبان مطلبواً مبن قببل الظابام
اإلايل ألنه طالب بعو اجلظراة مونيل اطار اإلبوار البوطل و افبع عظبه علظباً بالة مبؤمتر عقبد
شباط/فرباير  .2017بيد أن السلطات السويسرية لص اىل أن هذا اإلفا ات غ ،جدير
الثقة .و شكواا املعروضة على اللجظبةا فبطن صباحب الشبكوى مل يقبدم أ لبة تفظبد مبا لصب
اليه أمانة الدولة لشؤون ادجر واحملكمة اإل ارية االحتا ية.
 1٣-٤وفيما يتعلق مبصداقية صاحب الشكوى واتسبان الوقبائعا يتضبح مبن قبرارات السبلطات
الوطظية املعظية اللجوء أن أقواة صاحب الشكوى ال تش ،البتّة اىل وجو أسبباب حقيقيبة تبدعو
اىل االعتقببا أبنببه سببيتعرض للتعببذيب ان أُعيببد اىل مجهوريببة الكونغببو الدميقراطيببة .واعتببربت أمانببة
الدولة لشؤون ادجر واحملكمة اإل ارية االحتا ية أن أقواة صاحب الشكوى الم مفا ها أنه تلقى
تدريباً ميدان حقون اإلنسان من قبل املركز الدويل للتدريب جمايل حقون اإلنسبان والتظميبة
كيظشاسا عام 2015ا كان معقولة .ومع ذلوا أشارات اىل أن هذا التدريب وحدا ال ميكن
أن يعبرض صبباحب الشببكوى للخطبر حبباة اعا تببه اىل البلببد .وتفيبد التقببارير أبن مببا جمموعببه ٩٤0
شخصاً تلقوا هذا الدورات التدريبية عام  2015وحدا.
 1٤-٤واملث ببلا مل تش ببكو أمان ببة الدول ببة لش ببؤون ادج ببر وال احملكم ببة اإل اري ببة االحتا ي ببة أق ب بواة
ص بباحب الش ببكوى املتعلق ببة بعمل ببه التط ببوعي املتمث ببل زاير الس ببجون وكتاب ببة تق ببارير بشب ب ن ببروف
االحتجب بباز .غب بب ،أامب ببا الحاتب ببا أن التهديب ببدات()8ا ون اإلكب بب :علب ببى مصب ببداقيتهاا ضب ببد صب بباحب
الشببكوى ببالة زايراتببه للسببجون مل تكببن مبببا يكفببي مببن الكثافببة لتشببكل ضببرراً جسببيماا حيببث ان
صاحب الشكوى نفسه أقر أبن هذا التهديدات كان مقبولة ومل تكن السبب هروبه من البلد.
 15-٤غ ،أن السبلطات السويسبرية الحاب أن ا عباءات صباحب الشبكوى البم مفا هبا أن
مشبباركته م بؤمتر يظببد انتهاكببات حقببون اإلنسببانا حتببدا اللببه عببن وضببع اجلظ براة مببونيلا
ش ّكل السبب املباشر دروبه من البلدا غب ،جبدير الثقبة .وفيمبا يتعلبق هببذا املبؤمتر واملراقببة البم
ُزعبب :أنببه ضببع دبباا مل يقببدم صبباحب الشببكوى سببوى معلومببات غبب ،متسببقةا ال تتجبباوز اطببار
العموميات .وقدم وصفاً طياً وغب ،شخصبي لألحبدااا يفتقبر لتفاصبيل ملموسبة مبن شب اا أن
تشكل عالمات عن جترببة عاشبها حقباً .وعظبدما طُلبب مظبه اعطباء أمسباء املتحبدثني بالة ذلبو
امل بؤمترا مل يببتمكن اال مببن اعطبباء اسبب :مظسببق املركببز الببدويل للتببدريب جمببايل حقببون اإلنسببان
__________
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والتظميببة .ومل يس ببتطع ت ببذكر اس بب :ثببل وزار الع ببدةا وال الش ببخص ال ببذم يعمببل ل ببدى مظام ببة غ بب،
حكومية وليةا وال حا اس :تلو املظامة غ ،اإلكومية .واعتربت سلطات اللجبوء  -عبن حبق -
أن هذا األقواة تشكو مصبداقية صباحب الشبكوى بشب ن املشباكل البم زعب :مواجهتهبا بعبد
ذل ببو .ف ببطن ك ببان ه ببذا اإل ببدا ه ببو الفع ببل الس بببب األص ببلي ملش بباكلها ك ببان يُف ببوض أن يك ببون
صاحب الشكوى قا راً على اعطاء املزيد من املعلومات عن اإلضور.
 1٦-٤وعالو على ذلوا كان أقواة صاحب الشكوى املتعلقبة حبضبورا أثظباء زايرات ضبباط
وكال ببة املخ ببابرات الوطظي ببة اىل مظ ببزة أسب برته وتب بواريخ ه ببذا الب بزايرات واالس ببتدعاءات و/أو األوام ببر
القضبائية البم ُزعب :تقبدميهاا مقتضببة ومشوشبة وحبا متظاقضبةا وال تبدعمها أيبة أ لبة .واإلضبافة
اىل ذلوا فطن اال عاء  -الذم مل يقدَّم اال مرحلبة االسبت ظاف أمبام احملكمبة اإل اريبة االحتا يبة
 إبلقاء القبض علبى والبد صباحب الشبكوىا وهبو صبديق مقبرب مبن اجلظبراة مبونيلا هبو جمبرا عاء ال يستظد اىل أم ليبل موضبوعي أو ملمبوس أو جبدم .ويتظباقض ذلبو اال عباء أيضباً مبع
ا ألقواة الم أ ىل هببا صباحب الشبكوى بالة جلسبات االسبتماع .فقبد قباة صباحب الشبكوى
ان والدا فر أيضاً من البلد ألنه تلقى أوامر توقيه مزعومة لبسبب جتار د :نوااي سي ةل.
 17-٤وعالو علبى ذلبوا مل يثبب صباحب الشبكوىا مبجموعبة مبن األ لبة امللموسبة واحملبد
واملتسب ببقةا أن صب ببالته اجلظ ب براة مب ببونيل وثيقب ببة مبب ببا يكفب ببي لتصب ببديق أن سب ببلطات بلب ببدا األصب ببلي
تعتببربا موضببع اهتمببام .و الف باً ألق بواة صبباحب الشببكوى أمببام احملكمببة اإل اريببة االحتا يببةا فطنببه
مل يقل  -واألحبرى مل يثبب  -انبه أحبد أقبراء اجلظبراة مبونيل أو أصبدقائه املقبربنيا حيبث أشبار
فقال اىل أنه يظتمي ملكان قريب من نفس القرية مقاطعة اندوندو ولظفس اشموعة اإلثظية.
 18-٤والظسبببة لأل لببةا الببم ال خيببص بعضببها صبباحب الشببكوىا تالحببإ الدولببة الطببرف أاببا
تؤكببد مشبباركته الببدور التدريبيببة الببم نامهببا املركببز الببدويل للتببدريب جمببايل حقببون اإلنسببان
والتظميةا ولكظها ال تثب أن الضرر املزعوم الذم ذُكر لدع :طلب اللجوء قد وقع الفعل وال أن
هظاك وفباً مبربراً مبن االضبطها  .ورسبالة اجلظبراة مبونيل واملقباة البذم حبررا أحبد أعضباء جبيق
املقاوم ببة الش ببعبية  -ومل يظش ببر  -ل ببيس دم ببا أي ببة قيم ببة اثباتي ببة ألام بباا م ببن جه ببةا ال يش ب،ان اىل
املشبباكل الببم يببزع :صبباحب الش بكوى مواجهتهبباا ومببن جهببة أ ببرىا فطنببه مببن السببهل اإلصببوة
على هذا الواثئقا الم يبدو أاا صيغ جماملة من أجل القضية.
 1٩-٤والظاببر اىل عببدم اتسببان روايببة صبباحب الشببكوى وعببدم وجببو أ لببة ملموسببةا فببطن اج براء
أية حتقيقات اضافيةا مبا ذلو توجيه طلب اىل البعثة السويسرية لدى مجهورية الكونغو الدميقراطيةا
ليس له ما يربرا( .)٩و التال :الذم قدمها ال يوضح صاحب الشكوى ما ور من تظاقضاتا ويكرر
سر الوقائع على حنو ما مت استعراضه من قبل السلطات السويسرية .ويقدم أ لة سبق لبه عرضبها علبى
السببلطات الوطظيببة الببم ناببرت فيهببا .وتؤكببد الدولببة الطببرف أيضباً أن صبباحب الشببكوى أعيببد اىل بلببدا
األصلي عقب ا راجه برانمج املساعد على العو الطوعيةا بعد تقدمي هذا الشكوى.
 20-٤وأ ،اًا ال يثب صاحب الشكوى مبصداقية أنه تعبرض ملعاملبة تتظباع مبع االتفاقيبة مظبذ
عو ت ببه اىل مجهوري ببة الكونغ ببو الدميقراطي ببة .وآ ببر املعلوم ببات املتاح ببة للدول ببة الط ببرف ع ببن وض ببع
ص بباحب الش ببكوى بل ببدا األص ببلي ه ببي تل ببو الب بوار مرف ببق رس ببالة الكووني ببة مؤر ببة 21
__________

()٩
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حزيران/يونيببه 2017ا ذكببر فيهببا ببامي صبباحب الشببكوى أن هببذا األ بب ،لبعببث أب بببارا مببن
مجهوريببة الكونغببو الدميقراطيببةل .وشببرد مببن جديببد مببا يبُبزع :مببن أن صبباحب الشببكوى أجببرب علببى
مغبا ر سويسبرا حتب ضببغال ثببل املظامببة الدوليببة للهجببر وشببرطة جظيببها وأنببه عظببد وصبوله اىل
كيظشاسبباا متب مصببا ر جبواز سببفرا وتعببرض للتهديببد املطببار .وا ُعببي أنببه اقتيببد بعببد ذلببو مث
وضببع رهببن االحتجببازا حيببث تعببرض للتعببذيب واسببتجوب عببن صببالته اجلظ براة مببونيل .وبيظمببا
لكببان يبكببي بلغتببه األصببليةل سبباعدا شببخص علببى الف برار .ويبُبزع :أنببه يعببيق ا ن اخلفبباء مببع
أسر اجلظراة مونيل .ومل تُدع :هذا األقواة أبم ليل آ ر.
 21-٤والتببايل فببطن صبباحب الشببكوى مل يثبب بشببكل موثببون ا عاءاتببه بوجببو طببر حقيقببي
وجسي :بتعرضه بلدا األصلي ملعاملة تتظاع مع االتفاقية.
اعو ةات صاحب البك ى دوى م حظات ال غلة الط ف
 12حزيران/يونيه 2018ا ق ّدم امي صاحب الشبكوى تعليقبات علبى مالحابات
-5
الدولببة الطببرف .ويببدفع احملببامي أبنببه لعلبب :مببن مصببا ر أمظيببةل مجهوريببة الكونغببو الدميقراطيببة أن
صاحب الشكوى ووالدا تجزان مبع مظبع االتصباةا بسببب أنشبطة صباحب الشبكوى جمباة
هاية حقون اإلنسان وقرب والدا من اجلظراة مونيل الذم ال يزاة يعيق املظفى وهو مطلبوب
مجهورية الكونغو الدميقراطية .وبذلو فطن الدولة الطرفا لإبعا هتا صباحب الشبكوى بطريقبة
مقظّعببةلا تكببون قببد عرض ب مجيببع أف برا أس برته للتعببذيب وغبب،ا مببن ضببروب املعاملببة الالانسببانية
أو املهيظةا انتهاك للما  ٣من االتفاقية.
املسائل غاإل اءات املع غضة دوى الوجنة

الظار املقبولية
 1-٦قبل الظار أم ا عاءات تر شكوى ماا زبب علبى اللجظبة أن تقبرر مبا اذا كانب
الشببكوى مقبولببة أم ال مبوجببب املببا  22مببن االتفاقيببة .وقببد أتكببدت اللجظببةا حسبببما تقتضببيه
الفقر (5أ) من املا  22من االتفاقيةا من أن املس لة نفسها مل تبحث وال زرى حبثها اطار
اجراء آ ر من اجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.
 2-٦وأتكببدت اللجظببةا وفق باً ألحكببام الفقببر (5ب) مببن املببا  22مببن االتفاقيببةا مببن أن
صاحب الشكوى قد استظفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة.
 ٣-٦وتالح ببإ اللجظ ببة حج ببة ص بباحب الش ببكوى القائل ببة أبن ببه إبعا ت ببه اىل مجهوري ببة الكونغ ببو
الدميقراطيببةا عرضببته الدولببة الطببرف للتعببذيب وغبب،ا مببن ضببروب املعاملببة القاسببية أو الالانسببانية
أو املهيظةا انتهاك للما  ٣من االتفاقية .وتالحإ اللجظة أيضاً أن صباحب الشبكوى يبدعي
أنه من املدافعني عن حقون اإلنسانا وأحد األشخاص املقربني من اجلظراة مونيل.
 ٤-٦ومع ذلوا تالحإ اللجظة أن السلطات السويسرية مل تشكو مس لة تلقبي صباحب
الشببكوى التببدريب ميببدان حقببون اإلنسببانا وال عملببه التطببوعي املتمثببل زاير السببجون
وصياغة تقارير بش ن روف االحتجاز .غ ،أن السبلطات فعب أبن ا عباء صباحب الشبكوى
أن مشاركته مؤمتر يظد انتهاكات حقون اإلنسانا ُزعب :أنبه حتبدا اللبه عبن وضبع اجلظبراة
مونيلا ش ّكل السبب املباشر دروبه من البلدا هو ا عاء غ ،جدير الثقة .وتالحإ اللجظة أن
8
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صاحب الشكوى مل يقدم أم ليل يؤيد تلو اال عاءات .و لص السبلطات السويسبرية أيضباً
اىل أن صاحب الشكوى مل يثب العالقة الوثيقة الم جتمعه اجلظراة مونيل.
 5-٦وحت ببيال اللجظ ببة علم باً املعلوم ببات املقدم ببة م ببن الدول ببة الط ببرف بش ب ن تس ببجيل ص بباحب
الشكوى ببرانمج املسباعد علبى العبو الطوعيبةا واألقبواة البم أ ىل هببا ثبل املظامبة الدوليبة
للهجر بش ن عو صاحب الشكوى فعالً اىل مجهوريبة الكونغبو الدميقراطيبة .وتبذ ّكر اللجظبة أبن
وجو انتهاكات إلقون اإلنسبان البلبد األصبلي ال يكفبي حبد ذاتبه السبتظتاظ أن الشبخص
الذم يقدم شكوى معرض شخصياً خلطر التعذيب.
 ٦-٦وأ ،اًا تش ،اللجظة اىل حجبة الدولبة الطبرف ومفا هبا أنبه نابراً ألن صباحب الشبكوى
غا ر سويسرا طوعاًا ببدع :للعبو مقبدارا  ٣ 000فرنبو سويسبرما فطنبه يظبغبي شبطب شبكواا
اىل اللجظبة مببن السبجل .كمببا حتبيال اللجظببة علمباً ا عبباءات صباحب الشببكوى أنبها قبببل عو تببها
ك ببان عرض ببة خلط ببر التع ببذيب وأن ببها بع ببد عو ت ببها تع ببرض للتع ببذيب وس ببوء املعامل ببة .وم ببع ذل ببوا
تالحإ اللجظة أن صاحب الشبكوى قبد بب ا عاءاتبه اسبتظا اً اىل أقبواة عامبة ومل يقبدم أم ليبل
هببذا الصببد  .وتالحببإ اللجظببة أيض باً أن صبباحب الشببكوى و اميببه مل يقببدما أم أ لببة علببى
الوضع اإلايل املزعوم لصباحب الشبكوىا ومل يفسبرا أسبباب عبدم القبدر علبى القيبام ببذلو .و
هذا السيانا تالحإ اللجظة أن مله القضية ال يتضمن أم معلومات عن نابام متابعبة حباالت
العببو الطوعيببة الببذم وضببعته الدولببة الطببرف وفق باً اللتزاماهتببا التعاهديببةا أو عببن مهببام املظامببة
الدولية للهجر وواجباهتا متابعة حاالت العو الم تساعد عليهاا أو عن أتكيد هذا املظامة
للمعلوم ببات املقدم ببة م ببن ص بباحب الش ببكوى .وفضب بالً ع ببن ذل ببوا تالح ببإ اللجظ ببة أن ص بباحب
الشكوى مل يوضح ما اذا كان قد حاوة االعواض علبى بروف احتجبازا املزعبوم أمبام السبلطات
املختصببة أو االستفسببار عببن سبببل االنتصبباف املتاحببة هببذا الصببد  .وتشبب ،اللجظببة اىل تعليقهببا
الع ببام رق بب )2017(٤ :بشب ب ن تظفي ببذ امل ببا  ٣م ببن االتفاقي ببة س ببيان امل ببا 22ا ال ببذم ت ببظص
الفقببر  ٣8مظببه علببى أن صبباحب الشببكوى هببو مببن زببب عليببه عببرض قضببية وجيهببة()10ا أم أن
يقببدم حججباً مدعومببة أب لببة تبببني أن طببر التعببرض للتعببذيب متوقببع وقببائ :وشخصببي وحقيقببي.
يتحمل عبء اإلثبات الذم يقع عليه.
وترى اللجظة أن صاحب الشكوى مل ّ
 7-٦والتببايلا ختلببص اللجظببة اىل أن صبباحب الشببكوى مل يثب ب علببى حنببو كبباف وواضببح أن
هظبباك ط براً متوقع باً وقائم باً وشخصببياً وحقيقي باً التعببرض للتعببذيب حبباة عو تببه اىل مجهوريببة
الكونغب ب ببو الدميقراطيب ب ببةا وأن الشب ب ببكوى غب ب بب ،مقبولب ب ببة ألاب ب ببا ال تسب ب ببتظد اىل أ لب ب ببة كافيب ب ببةا عم ب ب بالً
املا  )٤(22من االتفاقية واملا (11٣ب) من الظاام الدا لي للجظة.
 8-٦وبظاءً عليها تقرر اللجظة ما يلي:
(أ)

عدم مقبولية الشكوى مبوجب املا  22من االتفاقية

(ب)

احالة هذا القرار اىل الدولة الطرف واىل صاحب الشكوى.

__________

( )10س ب ببيفاغظاانراتظام ض ب ببد ال ب ببدا رك ()CAT/C/51/D/429/2010ا الفق ب ب براتن  5-10و ٦-10أ .ر .ض ب ببد هولظ ب ببدا
()CAT/C/31/D/203/2002ا الفقب ببر  ٣-7كب ببالونزو ضب ببد كظب ببدا ()CAT/C/48/D/343/2008ا الفقب ببر ٣-٩
س ببني .ض ببد ال ببدا رك ()CAT/C/53/D/458/2011ا الفق ببر  ٣-٩و .ظ . .ض ببد كظ ببدا ()CAT/C/53/D/520/2012ا
الفقر  ٤-8ت .ز .ضد سويسرا ()CAT/C/62/D/688/2015ا الفقر .٤-8
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