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 ١-١صرراحبا الرربالغ سررا "سررني" و"صرراد"ا وجرران ينالسررا مررن مرواه مصررر ويقرردمان هررد
الش رركوى ألص ررالة ع ررن فسر ر ا و لنياب ررة ع ررن أهفام ررا ار س ررة القص ررر وي رردعيان أن الدول ررة
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شرراريف دراسررة هرردا الرربالغ أعنرراء ال جنررة الماليررة أ رراريهم :السررعدية ب ررلا اي رريس غررايرا عبررد الوهرراب هررا ا
ين ود ِهِر رواسانا ينس مودايغا أان راينوا دييغو رودريغيث  -بينزونا سباسميان تو يها خَبميار تو حم دوف
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 ٢-١و  ٢4آذار/مر ررارس ٢٠١٧ا قر ررررت ال جنر ررةا عر ررن هرير ررق مقررهر ررا املع ر ر لشر رركاوى
اجلدير ررد والمر رردابل املرقمر ررةا لصر رردار ه ر ررب ةر رراذ تر رردابل مرقمر ررة جوجر ررب املر رراد  )١(١١4مر ررن
ظام ررا الررداخ يا وه بر لد الدولررة الطرررف عرردم ترحيررل صرراحيب الشرركوى ريث ررا تنظررر ال جنررة
بالغ ا
الوقائع كها د ضها صاح ا البكوى
 ١-٢ينان صاحبا الشكوى يقي ان اإلمارات العربية املمحد أثناء اررت االحمجاجرات الر
ش د ا مصر حزيران/يو يره  ٢٠١٣وأسرفرت عرن اإلهاحرة جح رد مرسريا الردآ ينران آ ردايف
رئرريس الدولررة و عرريم ااعررة اإلخ روان املس ر ني وينرران صرراحب الشرركوى مناص ررا ل سرريد مرسرري
خال اال مخا ت الرائسية ال جرت مصر عام ٢٠١٢
 ٢-٢وأبرم صاحب الشكوىا بصفمه خبلا اسمشارايا اتفاقا مع شرينة مم وينة جل اعة اإلخوان
املسر ني ينررم إ ررس لدار ررا أربعررة و راء احلكومررة الر ينا ر تقودهررا ااعررة اإلخروان وينرران
صاحب الشكوى يرمي مرن وراء ذلر لد تقردمي الردعم واملعو رة لم ر احلكومرة وواقرا لالتفرا،ا
ينرران يمررود تنسرريق املشرراريع املش ررتينة مررع ينبررار املسرررولني اجل اعررةا جررن ارري م و يررر المخطرري
والمعاون الدويل وو ير المع يم العايل
 ٣-٢و متو /يوليه ٢٠١٣ا وقع ا قالب عسكرآ مصرا جنم عنه اعمقرا الررئيس مرسري
وعدد من الو راءا بين ا َّار آخرون من الب د وأُب غ صاحب الشركوىا الردآ ينران يعريع ويع رل
اإلمررارات العربيررة املمحررد مررع أس ررته ذل ر الوق ر ا أن تصررريي اإلقامررة والع ررل قررد أُلغيررا
بسبب صالته جب اعة اإلخوان املس ني
 4-٢وخواررا مررن المعرررض ل عام ررة ال ر يعررا من ررا مناصرررو ال ررئيس السررابق مرسرري وأعنرراء
ااعة اإلخوان املس ني مصررا مثرل القمرل خرارا طرا ،القنراء والمعرديبا و ضروء لعرالن
احلكوم ررة املصر ررية اجلدي ررد ه ررد اجل اع ررة تنظي ررا غ ررل ش رررعيا واعمب ررار ص رراحب الش رركوى م ررن
مناصرآ مرسي ظر الس طات املصريةا َّار هو وأسرته لد السويد وه ب ال جوء هنايف
 5-٢و  5آب/أغسطس ٢٠١٦ا ران وينالة امجر السويدية ه ب ال جوء الدآ قدمره
صرراحبا الش رركوى والحظ ر الوينال ررة أن األس ررر ينا ر ق ررد أا ررادت هن ررا تواج رره خط ررر المع رررض
لالضررط اد والمعررديب وغلهررا مررن اال م اينررات ع ررى يررد النظررام العسرركرآ عنررد العررود لد مصررر
بسرربب ارتبرراح صرراحب الشرركوى جب اعررة اإلخ روان املس ر ني والحظ ر أن صرراحب الشرركوى
ينان يعيع خارا مصر مند عام ١٩٩٦ا وأن صراحبة الشركوى ينا ر تعريع خرارا مصرر منرد
عررام ٢٠٠٠ا وأن أهفام ررا ولرردوا اإلمررارات العربيررة املمحررد وسرراارت األسررر لد مصررر عررد
مر ررات لقن رراء اإلج ررا وتش ررل أخم ررام ال رردخو وار ررروا ع ررى جر روا ات س ررفرهم لد أن األس ررر
غرادرت مصرر آخرر مرر أوائرل عرام ٢٠١5ا حرني مكرث صراحب الشركوى مصرر مرد
أربعة أايم تشرين األو /أينموبر  ٢٠١5ل حصو ع ى جوا سفر جديرد ومل تشرك الوينالرة
راحيب
اعمقر ررا النظر ررام املصر رررآ لمشر ررخاص امل ر ررتبطني جب اعر ررة اإلخ ر روان ولكن ر ررا رأت أن صر ر ْ
الشكوى ال ي الن مواصفات قد تشل لد احم ا وجود خطر ع ي ا من العود لد مصر
 ٦-٢واسمأ ف صاحبا الشكوى قرار وينالة امجر أمام حمك رة امجرر و االسرمفنافا أينردا مرن
جديررد ن األسررر سررمكون خطررر بسرربب عالقررات المعرراون والع ررل الر اعر صرراحب الشرركوى
2

GE.19-15743

CAT/C/67/D/816/2017

مررع ينبررار املسرررولني ااعررة اإلخ روان املس ر ني ولرردل ا سررمعم الس ر طات املص ررية صرراحيب
الشرركوى مررن مناصرررآ هررد اجل اعررة وسرريواج ان خطررر المعرررض ل معررديب حالررة ترحي ررا
وينرر صاحبا الشكوى القو يندل لن المصريح امل نوح م ا لإلقامة اإلمارات العربية املمحد
قررد ألغرري بسرربب صررال ا جب اعررة اإلخ روان املس ر نيا و َّادعيررا أن وينالررة امجررر مل تقرريِمم صررالت
صرراحب الشرركوى اررد اجل اعررة تقيي را صررحيحا و االسررمفنافا داررع صرراحبا الشرركوى أينررا
ن الوينالة أخطأت بعدم تراة وثيقمني قدماها ل غة العربيةا وهري عبرار عرن االتفرا ،املر م برني
صاحب الشكوى وو ير المع يم املصررآا ومقالرة صرحفية مررخرة  ٨آب/أغسرطس  ٢٠١٢تشرل
لد ارتباح الشرينة ال أقام مع ا صاحب الشكوى ترتيبا جتاراي جب اعة اإلخوان املس ني وأشار
صرراحبا الشرركوى ينرردل لد أن أينثررر مررن  5٠ ٠٠٠شررخن مررن مناصرررآ اجل اعررة ينررا وا قررد
تعرضر روا لالعمق ررا عن رردما ق رردما اس ررمفناا ا وداع ررا ن تع رراون ص رراحب الش رركوى م ررع ااع ررة
اإلخ روان يكف رري العمب ررار م ررن مناصرررآ ه ررد اجل اع ررة وادع ررى صرراحبا الش رركوى ين رردل وج ررود
تناقنات قرار وينالة امجر واي ا يمع ق بزاير مصر عام ٢٠١5ا ذينررا أهن را مل يموقفرا
مطار القراهر الردويل أوائرل عرام  ٢٠١5سروى بنرع سراعات سراارا بعردها جروا لد اإلمرارات
العربية املمحد و تشرين األو /أينموبر ٢٠١5ا قنى صاحب الشكوى مد أربعة أايم خممبفرا
مص ررر بع ررد أن هُر ر ِرد للي ررا م ررن اإلم ررارات العربي ررة املمح ررد ا م غ ررادر بع ررد ذلر ر لد الس ررويد
ويرردعيان أن الغرررض مررن بقائرره هررو مصررر مل يكررن احلصررو ع ررى ج روا سررفر جديررد وحظرري
ق ررار وينالررة امجررر بمأييررد حمك ررة امجررر وحمك ررة اسررمفناف قنررااي امجررر  ٢٢ينررا ون األو /
ديس  ٢٠١٦و ٢٢آذار/مارس ٢٠١٧ا ع رى المروايل ويردعي صراحبا الشركوى أن سر طات
الدولة الطرف أخطأت لذ اسمنمج أهن ا ال ي الن مواصرفات تشرل لد أن السر طات املصررية
س ررمكرتم ألمرس ررا أو تعم س ررا م ررن املعارض ررني السياس رريني وي ررداعان ن دخ ررو ااع ررة اإلخر روان
ررجحا وذل ر
املس ر ني عالقررات جتاريررة مررع أشررخاص ال تعم ر هم مررن أتباع ررا هررو أمررر غررل ُمر َّ
ألسباب أيديولوجية ودينية وأسباب أمنية جزئيا و هدا الصددا يشل صاحبا الشركوى لد أن
ااعة اإلخوان ينا تعم تنظي ا لرهابيا ظل ظام الرئيس مباريف السابق
 ٧-٢وير رردعي صر رراحبا الشر رركوى ينر رردل أن ق ر ررار ترحي ر ررا لد مصر ررر اير رره ا م ر ررايف حلق ر ررا
لج ر ر رراءات عادلر ر ررة ألن اإلج ر ر رراءات املطبقر ر ررة تمعر ر ررارض مر ر ررع المش ر ر رريعات ال ير ر ررةا أآ قر ر ررا ون
األجا ررب ()٢٠٠5ا وقررا ون ال غررة السررويدية ( )٢٠٠٩وقررا ون اإلج رراءات اإلداريررة ()١٩٨٦ا
ان ر ررال عر ر ررن توجي ر رره ال ملر ر رران األورو وا ر ر ررس األورو رق ر ررم  2011/95/EUاملر ر رررر  ١٣ينر ر ررا ون
األو /ديس  ٢٠١١ويشل صاحبا الشكوى لد أهن ا قدما حجة خطية لوينالرة امجرر تثبر
مناصرر م حلكومرة اإلخروان املسر ني وقردما أينرا تقرارير قطريرة بشرأن حالرة حقرو ،اإل سران
مصررر أعقرراب اال قررالب العسرركرآ الرردآ شر دته عررام  ٢٠١٣ويرردعي صرراحبا الشرركوى
أن ت الواثئق من ا ما مل يُرتجم من ال غة العربية ومن ا ما مل تنظر ايه الوينالة

 ٨-٢ويشلان يندل لد أهن ا ه با عقد ج سة شفوية أمام حمك رة امجرر حرت يمسرا م را لبررا
أوجه القصور معاجلة وينالة امجر لط رب ال جروء الردآ قردما بيرد أن هردا الط رب قوبرل لررا
ويداع صاحبا الشكوى ن الرا مل يكن مع ال وا م املاد  5من قا ون األجا ب السويدآ

 ٩-٢ويررداع صرراحبا الشرركوى أينررا ن وينالررة امجررر مل تقرريم احلالررة السررائد مصررر تقيي ررا
صحيحا ومل تدرس المقارير القطرية العديد املماحة ال تمن ن مع ومرات مفصر ة عرن ا م اينرات
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حقررو ،اإل سرران ال ر .رردم مصررر ومل تشررر الوينالررة لال جزئيررا لد المقري ررين املررررخني ينررا ون
الثا /ين رراير  ٢٠١5ومتو /يولي رره ٢٠١٦ا ع ررى ال رررغم م ررن تر رواار تق ررارير أح رردم وأينث ررر رروال
ويرردعي صرراحبا الشرركوى أن سر طات الدولررة الطرررف مل رخررد االعمبررار وجررود ر اثبر مررن
اال م اينات اجل اعية والصارخة حلقو ،اإل سان مصر
البكوى
 -٣يرردعي صرراحبا الشرركوى أن اررة خط ررا حقيقيررا ومموقعررا وشخصرريا ع ي ررا مررن المعرررض
ل معديب والقمل ع ى أيدآ الس طات املصريةا لذا ما ُرِمحال لد مصرا ألهنا تعم سا من مناصرآ
الرئيس السابق مرسي وااعة اإلخوان املس ني
م حظات ال غلة الط ف لب اةة ولبة غاأل س اةوضودبة
 5أي و /سرربم ٢٠١٧ا قرردم الدولررة الطرررف مالحظا ررا بشررأن مقبوليررة الرربالغ
١-4
وأسس رره املوض رروعية وت رردعي أ رره ينبغ رري اعمب ررار غ ررل مقب ررو لع رردم لثب ررات االدع رراءات ألغر رراض
املقبولية
 ٢-4وتش ر ررل الدول ر ررة الط ر رررف لد أن ص ر رراحبة الش ر رركوى وص ر ر لد الس ر ررويد  ٢٣مت ر ررو /
يوليه  ٢٠١5براقة أهفاما وه بوا ال جوء  ٢4متو /يوليه  ٢٠١5ووصل صاحب الشركوى لد
السويد  ٢4تشرين األو /أينموبر  ٢٠١5وه ب ال جروء  ٢٩تشررين األو /أينمروبر ٢٠١5
صاحيب الشكوى  5آب/أغسطس ٢٠١٦
وران وينالة امجر ه ْيب
ْ

ودعر خري
راحيب الشركوى لهررار لجرراءات ال جروء ُ
 ٣-4وأجررت وينالرة امجرر مقرراب مني مرع ص ْ
ص رراحبا الش رركوىا ع ررن هري ررق املسمش ررار الق ررا و الع رراما لد مراجع ررة حماض ررر املق رراب مني ولب ررداء
مالحظ ررات ع ي ررا خطير را وتق رردمي لا ررادات مكموب ررة ه رردا الش ررأن وت ررداع الدول ررة الط رررف ن
راحيب الشرركوى قررد أتيح ر م ررا برردل ا الفرصررة لكرري يشرررحا الوقررائع والظررروف ذات الص ر ة
صر ْ
جررا يرردعم ادعاءا رراا ويعرضررا قنرريم ا شررفواي وينرردل ينمابررةا أمررام وينالررة امجررر وينمابررة أمررام
راحيب الشركوى
حمك ة امجر وتدعي الدولة الطرف أن س طا ا أجرت دراسة شرام ة لقنرية ص ْ
وبن تقيي ا ل حاجة لد احل اية الر تع رال ارا ع رى الروايرة الشرفوية الر قردماها وينردل ع رى
األدلرة الر ذينراهرا وترردعي الدولرة الطررف أ رره لريس سربب يرردعو لد اررروا سرمنماا مفرراد أن
األحكام غل مالئ ة أو أن ميجة اإلجرراءات ال يرة ينا ر آ شركل مرن األشركا تعسرفية أو
ب غ حد احلرمان من العدالة
راحيب الش رركوى أا ررادا ن ارتب رراح ص رراحب الش رركوى
 4-4وتش ررل الدول ررة الط رررف لد أن ص ر ْ
بعالقات جتارية مع ااعة اإلخوان املس ني أثناء ارت ع ه اإلمارات العربية املمحد سيجع ه
يبرردو ظررر الس ر طات املص ررية ين عررارض ل نظرراما وهررو مررا يشرركل خط ررا ع ررى ايررع أصررحاب
الشكوى من المعرض ملعام ة تنطوآ ع ى ا م ايف ألحكام املاد  ٣من االتفاقية لذا ما أعيدوا لد
مصررر وتشررل الدولررة الطرررف لد أن العديررد مررن ينبررار القرراد ااعررة اإلخ روان اعمق روا وأودع
مناصرون ل حرينة السجونا واقا ل ع ومات املمع قرة بب رد املنشرأ وهردا مرا جع را ال تشرك
لمكا ية تعررض مناصررآ ااعرة اإلخروان مصرر ملعام رة تر ر ه رب احل ايرة الدوليرة وتشرل لد
أن وينالررة امجررر وحمك ررة امجررر س رَّ ما وارراد صرراحب الش رركوى بشررأن ع رره م ندس را ل رردى
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لحدى الشرينات اإلمارات العربية املمحد وتداع الدولة الطرف ن لهناء المصريح امل نوح لره
حرد ذاترره أن ارة خطرررا ع يره هررو
لإلقامرة اإلمررارات العربيرة املمحررد عرام  ٢٠١5ال يعر
وأسرته من المعرض مصر ملعام ة ت ر ه ب احل اية وتشل لد أ ه مل يقدم أآ دليل يثب أن
رريي اإلقام ررة والع ررل اإلم ررارات العربي ررة املمح ررد يع ررود لد عالق ررة ص رراحب
س رربب للغ رراء تص ر ْ
الشرركوى بش ررينة مرتبطررة جب اعررة اإلخ روان وتشررل الدولررة الطرررف ينرردل لد أن حمك ررة امجررر
أن الش ررينة ال ر تعاقررد مع ررا صرراحب الشرركوى تعررود ألشررخاص رايعرري املسررموى
مل تشررك
ميث ون ااعة اإلخوان بيد أن حمك ة امجر رأت أن هدا االتفا ،المجارآ ال ميكن أن يعم
حررد ذاترره مظ رررا مررن مظرراهر مناصررر ااعررة اإلخ روانا وقن ر ن أسررباب ه ررب ال جرروء ال ر
ساق ا صاحب الشركوى ال تكفري العمبرار شخصرا يمراا لد احل ايرة وبنراء ع رى ذلر ا ترداع
الدولررة الطرررف ن صرراحب الشرركوى مل يقرردم مررا يثبر أن ع رره السررابق سرريجع ه هررو أو أسررته
مثار اهم ام الس طات املصريةا أو أن هد الس طات سمعم من املعارضني
صاحْب البكوى د ى م حظات ال غلة الط ف
اع بةات
ي

 ٣١ينررا ون الثا /ينرراير ٢٠١٨ا قرردم صرراحبا الشرركوى تع يقا ررا ع ررى مالحظررات
١-5
الدولة الطرف وسا يريندان أن البالغ مقبو ويكرران القو لن س طات الدولة الطرف مل تنظر
الواثئق ال قدماها لدعم ادعاءا ا ومل ترتجم الواثئق املدينور من العربيرة لد ال غرة السرويدية
ويداعان ن س طات الدولة الطرف مل تقيم حالة األسر تقيي ا صحيحا
 ٢-5ويرداع صرراحبا الشرركوى ن الدولرة الطرررف أخطررأت حرني رأت أن االتفاقررات المجاريررة
المعاقديررة الر أبرم ررا صرراحب الشرركوى مررع الشررينة امل وينررة جل اعررة اإلخروان املسر ني ال ميكررن
اعمبارهررا مظ رررا مررن مظرراهر مناصررر اجل اعررة ويش رلان لد أن هبيعررة عالقررة صرراحب الشرركوى
جل اعررة ليس ر جتاريررة حمنررة ا ررو انصررر ااعررة اإلخ روان وحكومم ررا ين ررا تش ر د ع ررى ذل ر
مشرارينمه تنفيررد مشرراريع سياسررية لمن يرة مصررر مررع مسرررولني ينبرار اجل اعررة ويرردعي صرراحبا
الشرركوى أن الس ر طات املص ررية تعم ر أآ شررخن ارتررب بعالقررة جب اعررة اإلخ روان مناصرررا مررد
اجل اعة ويداع صاحبا الشكوى ن الدولة الطرف مل تكمف اق بعدم تعريف من هرو املناصرر
جل اعة اإلخوان بل جتاه أينا المعريف الدآ قدما سا ل ناصر
 ٣-5ويكرررر صرراحبا الشرركوى ادعاءسررا أن سرربب لقرردام س ر طات اإلمررارات العربيررة املمحررد
ع ررى للغرراء تصرراريح اإلقامررة امل نوحررة مررم يعررود لد صررالت صرراحب الشرركوى جب اعررة اإلخ روان
املس ني ويداعان ن الس طات ال تدينر هدا ينمابة جتنبا ل شكاوى
 4-5ويشررل صرراحبا الشرركوى لد االسررمنماجات والموصرريات ال ر وج م را ال جنررة لد مصررر
لهررار لج رراءات المحرررآ ال رردآ أجرترره م رررخرا بشررأن مص ررر( )١ويش رلان لد أن ال جن ررة تبر َّرني م ررا أن
خمم ف أج ز الدولة ت جأ لد ممارسة المعديب بصور من جية مصرا ويدما أينثرر مرا يردما
عقررب ع يررات االعمقررا المعسررفيةا وأ رره ُميررارس غالبررا ل حصررو ع ررى اعرررتاف أو ملعاقبررة املعارضررني
السياسرريني و ديرردهما وأن ُجر َّرل األشررخاص الرردين يرتكبررون أع ررا المعررديب يف مررون مررن العقرراب
ع وما ويداع صاحبا الشكوى ن الدولة الطرف جتاه ر هرد الشرواغل سريا ،تقيي را حلالرة
حقو ،اإل سان مصر

__________

()١
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م حظات إضافبة مة مة مال ال غلة الط ف
 ١شررباح/ا اير ٢٠١٩ا قرردم الدولررة الطرررف مالحظا ررا اإلضررااية بشررأن مقبوليررة
١-٦
الشكوى وأسس ا املوضوعية وهي تشل لد مالحظا ا املررخرة  5أي و /سربم  ٢٠١٧وترينرد
مررن جديررد موقف ررا الرردآ رأت ايرره أ رره ينبغرري لعررالن عرردم مقبوليررة الشرركوى بسرربب عرردم لثبررات
صاحيب الشكوى مل يم كناا ع ى أآ حا ا من تقردمي
االدعاءات ألدلة ألغراض املقبوليةا وأن
ْ
حجج وجي ة تثب وجرود خطرر مموقرع وقرائم وشخصري وحقيقري ع ي را مرن المعررض ل معرديب
حالة العود لد مصر
 ٢-٦وتشررل الدولررة الطرررف لد ادعرراءات صرراحيب الشرركوى بشررأن عرردم صررحة المقيرريم الرردآ
أجرت رره السر ر طات ال ير ر ة لقن رريم ا بس رربب ع رردم ترا ررة احلج ررة ارطي ررة الر ر ق رردماها س رريا،
اإلج رراءات ال ي ررة وترين ررد أن السر ر طات ال ي ررة ق ررد اس ررمندتا تقيي ررا ل حاج ررة لد احل اي ررة
الدولية ال تع ل اا صاحبا الشكوىا لد املع ومات الشرفوية وارطيرة الر أدليرا ارا وينردل لد
األدل ررة الر ر ق رردماها أم ررا اي ررا يمع ررق ملقمطف ررات امل ررأخوذ م ررن ش رربكة اإل رت ر ر والر ر ق رردم ا
صاحب الشكوى لهار اإلجرراءات الوهنيرة لط رب ال جروءا ارسن السر طات ال يرة أشرارت لد
أن هررد الواثئررق ال تمطررر ،لشخصرره هررو بررل هرري إرررد وصررف ل حالررة العامررة السررائد مصررر
ولرردل ا ال ضرررور لرتاررة الواثئررق واي ررا ررن بقيررة الواثئررق ال ر أشررار للي ررا صرراحبا الشرركوى
إلثبررات لمكا يررة تعرررض مناصرررآ اإلخ روان املس ر ني مصررر ملعام ررة ت ر ر ه ررب احل ايررةا تشررل
الدولررة الطرررف لد أن هرردا األمررر مل تشررك ايرره الس ر طات ال يررة املعنيررة مجررر ولرردل ا مف ر
احلاجة لد تراة الواثئق ال قدم مدا الغرض وتشل ينردل لد أن السر طات ال يرة سر
ن صرراحب الشرركوى أقررام ت ر العالقررات المجاريررة الر عررم أهنررا ربطمرره لشررينةا و ن الشررينة
الر تعاقررد مع ررا ينا ر ألشررخاص رايعرري املسررموى ميث ررون ااعررة اإلخروان و لنظررر لد أن هررد
الوق ررائع مل تك ررن موض ررع تش رركي ا اق ررد ا مف ر األس رباب ال ر ت رردعو لد ترا ررة الواثئ ررق املقدم ررة
إلثبات هدا االدعاء وتشل الدولة الطرف لد أن الس طات ال يرة اعمر ت اإلاراد الر أُديل ارا
أثناء لجراء ه ب ال جوء غل ينااية ل خروا سمنماا مفاد أن املرينرز السرابق لصراحب الشركوى
سرريجع ه هررو أو أس ررته مثررار اهم ررام الس ر طات املص رريةا أو أن صرراحب الشرركوى قررد اينمسرربا
لنفس السببا صفة اال م اء السياسي الدآ جيعل األسر حباجة لد محاية دولية
راحيب الشرركوى ا م ررايف حقوق ررا مررن ج رراء را ر
 ٣-٦وتشررل الدولررة الطرررف لد ادعرراء صر ْ
حمك ة امجر ه ب ا عقد ج سة اسم اع وتفيد ن قا ون األجا ب ينن ع رى أن اإلجرراءات
القا و يرة حمراينم امجرر وحمك رة اسرمفناف قنرااي امجررر ترمم خطيرا وجيرو عقرد مرااعرة شررفوية
لذا ارتُفرري أهنررا تفيررد المحقيررق أو تعزيررز ارررص الموصررل لد حررل س رريع أمررا اجل سررة الشررفويةا
اامرردف من ررا هررو اسررمك ا اإلجرراءات ارطيررة ولذا ينا ر ميجررة القنررية تموقررف ع رى صررحة
املع ومررات ال ر قرردم ا صرراحب الط رربا تصرربح األسررباب ال ر متنررع عقررد ج سررة شررفوية حمرردود
راحيب الشركوىا أن أسرباب
جدا وتشل الدولة الطررف لد أن حمك رة امجرر رأتا قنرية ص ْ
راحيب الشركوى
ه ب ال جوء ال تع ال اا ال ميكن اعمبارها ينااية ل خروا سمنماا مفاد أن ص ْ
قررد يماجرران لد احل ايررة الدوليررة حررا أعيرردا لد مصرررذ وبنرراء ع ررى ذلر ا مل تررر ضرررور لعقررد
ج سة شفوية
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 4-٦وتشل الدولة الطرف يندل لد تقرير قطرآ عن مصرر يسرمبعد أن تكرون لردى السر طات
املص ررية القرردر أو اإلمكا يررات السررم داف ايررع األشررخاص امل ررتبطني جب اعررة اإلخ روان املس ر نيا
أو أن ت قي ال مدا األمرا لنظرر لد عردد أعنراء هرد اجل اعرة وقاعرد مناصرري ا( )٢وتشرل لد
أن األدلرة ال تثبر ا واقرا ل مقريرررا أن إررد ينرون الشرخن عنرروا ااعرة اإلخروان أو مناصررا مرراا
()٣
مناصر اع ية أو ممصور ا سيعرضه رطر االضط اد أو النرر اجلسيم
الةضااي غاإلج اءات اةع غضة د ى ال نة

النظر املقبولية
 ١-٧قبل النظر أآ شكوى ترد برالغ مراا يمعرني ع رى ال جنرة أن تقررر مرا لذا ينران مقبروال
أم ال جوجرب املرراد  ٢٢مررن االتفاقيررة وقررد .ققر ال جنرةا واررق مررا تقمنرريه املرراد ()5(٢٢أ) مررن
االتفاقيررةا مررن أن املسررألة فس ر ا مل جيررر حبث رراا وال جيرررآ حبث ررا جوجررب أآ لج رراء مررن لج رراءات
المحقيق أو المسوية الدولية
 ٢-٧وتد مينِر ال جنة هنا ال تنظررا ع رال ملراد ()5(٢٢ب) مرن االتفاقيرةا أآ برالغ يررد
من شخن ما مل تمحقق من اسمنفاد جل يع ُسبُل اال مصاف ال يرة املماحرة لره وتالحر ال جنرة
أن الدولررة الطرررفا هررد القنرريةا مل تطعررن مسررألة اسررمنفاد صرراحيب الشرركوى جل يررع سرربل
اال مصاف ال ية املماحة ولدل ا ترى ال جنة أ ه ال يوجد ما مينع ا من النظر البالغ جوجب
املاد ()5(٢٢ب) من االتفاقية
مقبوليرة الشركوى بردعوى أن ادعراءات
 ٣-٧وتالح ال جنة أن الدولة الطرف قد هعن
صاحيب الشكوى ال تسمند لد أساس واضح و ضوء املع ومات الوارد امل ف واحلجج الر
ْ
راحيب الشرركوى قررد قرردماا ألغ رراض املقبوليررةا مررا يكفرري مررن
ر
ص
أن
رة
ر
ن
ج
ال
ررى
ر
ت
رانا
ر
ا
الطر
قرردم ا
ْ
األدلة إلثبات ادعاءا ا ال تثل مسائل موضوعية تندرا لهار االتفاقية
 4-٧وج ررا أن ال جن ررة ال ت رررى أآ موا ررع أخ رررى ل قبولي ررةا ا رري تع ررن أن الش رركوى املقدم ررة
جوجب املاد  ٣من االتفاقية مقبولة وتشرع النظر أسس ا املوضوعية

النظر األسس املوضوعية
 ١-٨ظ رررت ال جن ررةا واق ررا ل رراد  )4(٢٢م ررن االتفاقي ررةا
املع ومات ال أاتح ا ما الطراان املعنيان

ه رردا ال رربالغ

ض رروء اي ررع

 ٢-٨وتمع ررق املسررألة املعروضررة ع ررى ال جنررةا هررد القنرريةا لب ر اي ررا لذا ينا ر لعرراد
صاحيب الشكوى لد مصر سمشكل ا م اينا اللمزام الدولة الطررف جوجرب املراد  ٣مرن االتفاقيرة
ْ
ال تطرررد أآ شررخن أو تعيررد ("أن ترررد ") لد دولررة أخرررىا لذا ترواارت لرردي ا أسررباب حقيقررة
تدعو لد االعمقاد بوجود خطر ع يه من المعرض ل معديب
__________

()٢

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Home Office, “Country policy and
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 ٣-٨و هررد القنرريةا جيررب ع ررى ال جنررة أن تقرريم مرردى وجررود أسررباب حقيقيررة ترردعو لد
راحيب الشرركوى سرريواج ان شخصرريا خطررر المعرررض ل معررديب لرردى عود ررا لد
االعمقرراد ن صر ْ
مصر و سيا ،تقييم ذلر ارطررا جيرب أن رخرد ال جنرة احلسربانا ايرع االعمبرارات ذات
الص ةا ع ال حكرام املراد  )٢(٣مرن االتفاقيرةا جرا ذلر وجرود ر اثبر مرن اال م اينرات
اجلسرري ة أو الصررارخة أو اجل اعيررة حلقررو ،اإل سرران بيررد أن ال جنررة تشررل لد أن امرردف املمرروخى
من هدا الب هو لثبات ما لذا ينان الشخن املع سريواجه شخصريا خطررا مموقعرا وحقيقيرا مرن
المعرض ل معديب الب د الدآ سيعود لليه ويسممبع ذل أن وجود اثب مرن اال م اينرات
اجلسري ة أو الصررارخة أو اجل اعيرة حلقررو ،اإل سران ب ررد مرا ال يشرركل حرد ذاترره سرببا يناايرا
ل جزم ن شخصا بعينه سيواجه خطر المعرض ل معديب عند عودته لد ذل الب ردذ ارال برد مرن
تقدمي أسباب لضااية تبني أن الفرد املع سيواجه شخصيا هدا ارطر و املقابلا ال يع عدم
وجررود ر اثب ر مررن اال م اينررات الصررارخة حلقررو ،اإل سرران أن شخصررا بعينرره قررد ال يمعرررض
()4
ل معديب الظروف اراصة به .ديدا
 4-٨وتشر ررل ال جنر ررة لد تع يق ر ررا العر ررام رقر ررم  )٢٠١٧( 4بشر ررأن تنفير ررد املر رراد  ٣سر رريا،
املاد ٢٢ا الدآ ينن ع ى شروء االلمرزام بعردم اإلعراد القسررية مرت ُوجردت "أسرباب حقيقيرة"
ترردعو لد االعمقرراد ن اررة خطررا ع ررى الشررخن املعر مررن المعرررض ل معررديب الدولررة الر قررد
يرحل للي اا سواء بوصفه اردا أو عنروا إ وعرة يم رل أن تمعررض ل معرديب ب رد املقصرد
وتُرد مينِر ال جنرة ن "األسرباب احلقيقيرة" تعمر موجرود مرت ينران خطرر المعررض ل معرديب "مموقعررا
وشخص رريا وقائ ررا وحقيقي ررا" (الفق ررر  )١١وق ررد تشر ر ل املرشر ررات ع رى وج ررود خط ررر شخص رري
األصر خرل اإلث ر لصرراحب الشرركوىا ع ررى سرربيل املثررا ال احلصرررذ واال م رراء السياسرري واأل شررطة
السياسية لصاحب الشكوى أو ألاراد أسرتهذ واالعمقا و/أو االحمجرا مرن دون ضر ان العرد
املعام ررة والاين ررةذ والع ررز الم ررام أو أآ ش رركل آخ ررر م ررن أش رركا االحمج ررا المعس ررفي وغر رل
القا و ب د املنشأذ واال م اء الدي (الفقر  )45واي ا يمع ق ألسس املوضوعية ألآ بالغ
يُقدم جوجب املاد  ٢٢من االتفاقيةا اسن عبء اإلثبات يقع ع ى صاحب البالغا الدآ يمعني
ع يرره أن يعرررض قنررية ميكررن الرردااع عن رراا أآ أن يقرردم حججررا مرينررد تبررني أن خطررر المعرررض
ل معديب هو خطر مموقع وقائم وشخصي وحقيقي (الفقر  )٣٨وتُردينر ال جنرة أينرا هنرا ترويل
أسية ينبل ل نمرائج الر ة رن للي را أج رز الدولرة الطررف املعنيرة بشرأن الوقرائعذ غرل أهنرا ليسر
م زمة اد النمائج ألهنا خمولةا هبقا ل اد  )4(٢٢من االتفاقيرةا حريرةخ تقيريم املع ومرات املماحرة
ماا مع مراعا ايع املالبسات ذات الص ة ينل قنية تنظر اي ا (الفقر )5٠
 5-٨و هد القنيةا .ي ال جنة ع ا دعاءات صراحيب الشركوى الر تفيرد ن الرتتيبرات
المجاريررة والصررالت ال ر اع ر بررني صرراحب الشرركوى وش ررينة مم وينررة ألعنرراء ينبررار اجل اعررة
سيشكل خطرا ع ي ا من المعرض ملعام ة تمعارض مع املاد  ٣من االتفاقية ع ى أيردآ السر طات
املصرية لذا عادا لد مصر بسبب اعمبارسرا أعنراء ااعرة اإلخروان ومناصررين مرا و.ري ال جنرة
ع ررا دعاءا ررا ال ر تفيررد ن السر طات املص ررية تعم ر أآ شررخن لرره صررالت جب اعررة اإلخ روان
أن صرراحب
مناصرررا لم ر اجل اعررة و.رري ال جنررة ع ررا ينرردل ن حمك ررة امجررر مل تشررك
الش رركوى أق ررام ترتيبر را جت رراراي م ررع شر ررينة تع ررود ألش ررخاص رايع رري املس ررموى ميث ررون ااع ررة اإلخر روان
__________
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و.ري ع را حبجرة الدولرة الطرررف الر تفيرد ن هردا الرتتيررب المجرارآ ال ميكرن اعمبرار ا حررد
ذات ررها جثاب ررة مظ ررر م ررن مظ رراهر مناص ررر ااع ررة اإلخر روانا وال س رري ا لنظ ررر لد لقام ررة ص رراحيب
الشركوى منرا هرويال ارررارا و.ري ال جنررة ع را ينرردل حبجرة الدولررة الطررف الر تفيررد ن
صاحيب الشكوى مل يثبما أن ع ل صراحب الشركوى السرابق سريجع ها هرو أو أسررتها يسرمقطب
ْ
اهم ام الس طات املصريةا أو أن هد الس طات سمعم سا من املعارضني
 ٦-٨وتُد مينِر ال جنة جا توصر لليره مرن مرائج لهرار لجرراءات المحررآ الردآ أجرتره بشرأن
مصرا وخ ص ايه لد أن المعرديب ميرارس بصرور من جيرة مصرر ويردما أينثرر مرا يردما
عق ررب ع ي ررات االعمق ررا المعس ررفيةا حي ررث ُمي ر رارس غالب ررا ل حص ررو ع ررى اع ر ررتاف أو ملعاقبر ررة
املعارضني السياسريني و ديردهم( )5و.ري ع را ينردل ن المقرارير القطريرة تشرل لد أن ااعرة
اإلخوان املس ني قد اعم تا جوجب القا ونا تنظي ا لرهابيا مصر( )٦و.ري ع را عمقرا
عرردد ينبررل مررن أعنرراء ومناصرررآ ااعررة اإلخ روان املس ر ني عقررب اال قررالب العسرركرآا مررن م
رامي  ٢٠١٣و٢٠١4ا و١٢ ٠٠٠
حر ر روايل  ٢٢ ٠٠٠ش ر ررخن اعمق ر ررم م قر ر روات األم ر ررن ع ر ر ْ
شررخن آخررر اعمق روا عررام ٢٠١5ا بيررن م هررالب وأينررادمييون وم ندسررون وعررام ون ا ررا
الطيبا وأغ ب م أعناء ااعة اإلخوان ومناصرون ل د مرسيذ وواقا ل مقديرات ال وضعم ا
بع ر إ وعررات الرردااع عررن احلقررو ،عررام ٢٠١٧ا انهررز عرردد األشررخاص الرردين احمُج ررزوا
ألسباب سياسية مند متو /يوليه ٢٠١٣ا  ٦٠ ٠٠٠شخن( )٧و.ي ال جنة ع را ينردل ن
ق روات األمررن اسررم رتا واق را ملررا ورد المقررارير القطريررةا اعمقررا مفررات األشررخاص بسرربب
رامي  ٢٠١٧و )٨(٢٠١٨وال ت ر رزا
عنر ررويم ما الفع ير ررة أو املمصر ررور ا ااعر ررة اإلخ ر روان عر ر ْ
ممارسة المعديب وغل من ضروب املعام ة السيفة أمرا شرائعا أمراينن االحمجرا الر يرةا ويُ جرأ
()٩
للي ا بصور من جية مراينز االحمجا ال يديرها ج ا األمن الوه

 ٧-٨واسررمنادا لد المقررارير القطريررةا تالحر ال جنررة أن الشررخن الرردآ يعمر مناصررا جل اعررة
اإلخوان املس ني قد يواجه مصر خطر المعرض ملعام ة تمعارض مرع املراد  ٣غرل أن ال جنرة
راحيب الشر ر رركوى مل ي ر ر رردعيا العنر ر رروية ااعر ر ررة اإلخ ر ر روان
تالح ر ر ر ا هر ر ررد القن ر ر رريةا أن صر ر ر ْ
راحيب الشرركوى
أو االضررطالع برردور سياسرري شر دع را مررد اجل اعررة وتالحر ينرردل أن صر ْ
مل يعيشا مصر األعروام العشررين املاضرية وأن الصر ة الوحيرد الر ربطم را جب اعرة اإلخروان
هي الرتتيبرات المجاريرة السرابقة الر أقام را صراحب الشركوى مرع شررينة مم وينرة ألعنراء ينبرار
صاحيب الشكوى مل يدعيا أهن را ينراان يع رالن لردى هرد الشررينة
اجل اعة وتالح ال جنة أن
ْ
مصرا وتالح أن ايع املشاريع ال ُيم رل أن يكرون صراحب الشركوى قرد ع رل اي را فردت
خررارا مص ررر وتالح ر ال جن ررة ين رردل أن صرراحيب الش رركوى مل يوض ررحا ينيررف ميك ررن أن تك ررون

__________

()5
()٦

A/72/44ا الفقر ٦٩
United States of America Department of State, “2016 country reports on human rights practices:

”Egypt

()٧
()٨
()٩

تقريررر منظ ررة العفررو الدوليررةا “مصررر :ر يررا :أ ر غررل موجررود :اخمطرراف وتعررديب سررم مكااحررة اإلرهرراب”ا
متو /يوليه ٢٠١٦
ا ظر منظ ة العفو الدوليةا تقرير منظ ة العفو الدولية  :١٨/٢٠١٧حالة حقو ،اإل سان العامل (لندنا )٢٠١٨
املرجررع فسرره وا ظررر أينرراا و ار خارجيررة الرروالايت املمحررد ا “2018 country reports on human rights
”practices: Egypt
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الس ر طات املصر ررية ق ررد ع ر ر م ررر العالق ررة المجاري ررة املش ررار للي ررا وتالح ر ال جن ررة أينر را أن
ص رراحيب الش رركوى مل يق رردما مع وم ررات أو أدل ررة لض ررااية حم رردد تش ررل لد أن السر ر طات املصر ررية
راحيب الشرركوى أو حبثر عن ررا ممررا قررد يشرركل خطرررا حقيقيرا
أقامر أآ دعرروى جنائيررة ضررد صر ْ
وشخصيا ومموقعا ع ي ا من المعرض ل معديب أو سوء املعام ة حالة لبعادسا لد مصر
راحيب الشركوى الر تفيرد ن السر طات ال يرة مل تروار
 ٨-٨و.ي ال جنة ع ا دعاءات ص ْ
مررم لجرراءات عادلررة سرريا ،تقيرريم ه بررات ال جرروء بسرربب عرردم تراررة الرروثيقمني ال مررني قرردماها
لرردعم ادعاءسررا بشررأن لقامررة صرراحب الشرركوى ترتيب را جترراراي مررع ش ررينة مم وين رة ألعنرراء ينبررار
ااعررة اإلخروان املسر نيا وعرردم عقررد ج سررة شررفوية أمررام حمك ررة امجررر لالسررم اع لد أقوام ررا
أن صاحب الشركوى
دع ا مدا االدعاء غل أن ال جنة تالح أن حمك ة امجر مل تشك
أقام هدا الرتتيب المجارآ وأهنا لدل ا ران ه ب تراة الوثيقمني وتالح ال جنة يندل أن
راحيب الش رركوى أجرير ر مع ررا مق ررابالت س رريا ،لجر رراءات املرح ررة االبمدائي ررةا ودعي ررا لد
صر ْ
مراجعرة حماضررر املقرراب مني واإلدالء جالحظررات خطيرا ارردا الشررأن وتشررل أينررا لد أن السر طات
راحيب الشرركوى سرريا ،تقيي ررا لط رريب
ال يررة املعنيررة ل جرروء قررد ظرررت ايررع ادعرراءات صر ْ
راحيب الشرركوى مل يثبمررا ادعاءسررا أهن ررا
ال جرروء ال رردين قرردماسا وع يررها ة ررن ال جنررة لد أن صر ْ
حرمررا مررن تطبيررق لج رراءات عادلررة الدولررة الطرررف أو أن اإلج رراءات ال يررة ينا ر تعسررفية أو
راحيب الشرركوى مل يثبمررا ادعاءسرا أن
ب غر حررد احلرمرران مررن العدالررة ولرردل ا ترررى ال جنررة أن صر ْ
لبعادسا لد مصر ميكن أن يعرض ا ملعام ة تمعارض مع املاد  ٣من االتفاقية
راحيب
 -٩وال جنر ررةا لذ تمصر رررف جوجر ررب املر رراد  )٧(٢٢مر ررن االتفاقير ررةا تر رررى أن لبعر رراد صر ر ْ
الشكوى لد مصر ال يشكل ا م اينا ل اد  ٣من االتفاقية
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