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 1-1صدداحبا الشد كوى مهددا ز .ك .وأ .ك ،.ومهددا أم وابنهددا مددن م دوا و روسدديا وينتميددا إىل اإلثنيددة
الشيشانية ولدا عدامي  1971و ،1997علدى التدوا  .ومهدا معرضدا للرتحيدل إىل االحتداد الروسدي ،بعدد
أ رفض ل اللجوء الذي قدماه سويسرا .ويؤكد صاحبا الشكوى أ حقوقهما املكفولة مبوج
املد ادة  3مددن االتفاقيددة سددتنتهم إ ا مسد سويسدرا إجدراءات ترحيلهمددا .وأصدددرت سويسدرا اإلعددال
__________

*
**

اعتمدته اللجنة دورهتا الثالثة والستني ( 23نيسا /أبريل  18 -أاير/مايو .)2018
شارك دراسة هذا البالغ أعساء اللجنة التالية أمساؤهم :السعدية بلمري ،وفيلدديس غددايري ،وعبددد الوهدداب هدداين،
وكلد ددود هيلد ددر رواسد ددا  ،وآغ راكد ددو ،وديي د ددو رودري يد ددز  -بيند ددزو  ،وسيباسد ددتيا توزيد دده ،وهون هوند د زاند د  .وعمد ددال
ابملددادة  ،109مقددروءة ابالقدرتا مددا املددادة  15مددن النمددام الددداللي للجنددة واملددادة  10مددن املبددادت التوجيهيددة بشددأ
اسددتقالو وحيد اد أعسدداء هيتددات معاهدددات حقددو اإلنسددا (مبددادت أديددس أاباب التوجيهيددة) ،ك يشددارك ابلتيددار
توزمولاميدوف دراسة هذا البالغ.
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املنصدوص عليدده املددادة  22مدن االتفاقيددة،
احملامية ستيفاين موتز.

داحل الشددكوى
 2كددانو األوو/ديسدم  .1986ومتثددل صد ش

مقررهدا اصداص املعدو
 2-1و  2أيلوو/سبتم  ،2015لب اللجنة إىل الدولة الطد رف ،بواسدطة ر
ابلشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة ،عدم رد صاحل الشكوى إىل االحتاد الروسي ريثما تنمر اللجندة
شكوامها.

ال قائع كها د ضها صاح ا الشك ى
 1-2ز .ك( .صد دداحبة الشد ددكوى األوىل) وابنهد ددا أ .ك( .صد دداح الشد ددكوى الثد دداين) مهد ددا موا ند ددا
روس د دديا مس د ددلما م د ددن اإلثني د ددة الشيش د ددانية( .)1وتطلق د د ص د دداحبة الش د ددكوى األوىل م د ددن زوجه د ددا األوو
عام  )2(2000وتزوج من زوجها الثاين ،املدعو أ .د .عدام  .2007و عدام  ،2008اعتُقدل أ .د.
ووجه د إلي دده هتم ددة االنتم دداء إىل حرك ددة التم ددرد الشيش ددانية .وح د اتري ددخ تق دددمي الرس ددالة األوىل ،ك تك ددن
صدداحبة الشددكوى قددد بل تهددا أيددة ألبددار مددن زوجهددا منددذ اعتقالدده .وهددي تدددعي أ شد قيق زوجهددا احتجددز
ملدة شهر واحدد واسدتجوب بشدأ مكدا وجدود زوجهدا( .)3وبعدد مدرور شدهر تقريبدا علدى اعتقداو الدزو ،
بدددأ اجلددي ينفددذ ابنتمددام عمليددات تفتددي ملنددزو صدداحل الشددكوى حبثددا عددن أسددلحة وعددن عناصددر مد ن
املقاتلني الشيشا (.)4
 2-2ووفقد ددا للمد دزاعم ،تعد ددرف غئد د قائد ددد كتيبد ددة( ،)5يد دددعى يوسد ددوب ،حزيرا /يونيد دده  ،2012إىل
ص دداحبة الشد ددكوى األوىل مقهد ددى غد ددروزين ،حيد د كاند د تعمد ددل غدلد ددة .وسد ددأنا عد ددن زوجهد ددا وأراد
احلصوو على معلومات عن أصدقاء زوجها املقاتلني وأنشطتهم ،وكدذلم عدن زابئد ن املقهدى .وكدا يريدد
أ يعرف األشخاص الذين لديهم عالقدات مدا اجلماعدة املتمدردة وعصداابت املخددرات .وردت صداحبة
الشددكوى علددى يوسددوب أبهند ا ال متلددم معلومددات مددن هددذا القبيددل .وهددي تقددوو إ يوسددوب ددل ينتمرهددا
حد أغلددق املقهددى أبوابدده حدوا السدداعة العاشددرة مسدداء وأج هددا علددى ركددوب سدديارته ،وهددددها مبسددد .
و ل منها معلومات مرة ألرى مث اقتادها إىل أحد األزقة وهناك ضرهبا واغتصدبها .مث ألقدى هبدا لدار
السيارة ابلقدرب مدن منزندا .وتددعي صداحبة الشدكوى أ يوسدوب فعدل لدم هبدا حدوا  10مدرات .و
اثين املددرة الثانيددة مددن امل درات الددي اعتدددى فيهددا عليهددا ،حسددر إىل منزنددا و ددر البدداب ح دوا السدداعة 11
مس دداء و ل د منه ددا أ ت ددذه مع دده .فأل ت دده أهن ددا ال تس ددتطيا أ ت ددرتك وال دددهتا املريس ددة وابنه ددا ،ولكن دده
أج هددا علددى الددذهاب معدده .و  28كددانو األوو/ديسددم  ،2012اقتدداد يوسد وب صدداحبة الشددكوى إىل
ش ددقة ك ددا فيه ددا ثالث ددة رجد او وام درأة .وتلق ددى يوس ددوب مكامل ددة هاتفي ددة اض ددطرته إىل امل ددادرة .و ل د م ددن
اآللرين إبقاء صاحبة الشكوى الشقة إىل أ يعدود .فبقيد صداحبة الشدكوى الشدقة ملددة ثدال
ساعات تقريبا تعرض لالندا لالغتصداب مدن الرجداو الثالثدة .وحدني عداد يوسدوب أل تده مبدا حدد ،
هذه اللحمة أهنا ستمل
ولكنه ك أيبه لألمر وأرسلها إىل املنزو .وتدعي صاحبة الشكوى أهنا أدرك
تتعددر للعن د  .بُعيددد لددم ،توفي د والدددة صدداحبة الشددكوى فقددررت م ددادرة البلددد مددا ابنهددا .وتدددعي
صاحبة الشكوى أيسا أ ابنها كا على علم ابلعن الذي كان تتعر له .وكا يريد االنسمام إىل
__________

()1
()2
()3
()4
()5
2

اتريددخ تقدددمي الرسددالة األوىل إىل اللجنددة .وهددو ابددن صدداحبة

كددا صدداح الشددكوى الثدداين قددد بلد سددن الرشددد
الشكوى األوىل من زوجها األوو.
ال تتسمن الشكوى أي تفاصيل عن زوا صاحبة الشكوى األوىل.
ك تقدم صاحبة الشكوى معلومات إضافية بشأ هذا االدعاء.
ك تقدم صاحبة الشكوى معلومات إضافية بشأ هذا االدعاء.
ال تشري الشكوى إىل اجلهاز الي تتبا له تلم الكتيبة.
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املتمد د ردين اجلب د دداو وكاند د د رغبته د ددا
م ادرة البالد.

من د ددا ل د ددم س د ددببا إض د ددافيا م د ددن األس د ددباب ال د ددي دفعته د ددا إىل

 3-2و  7كددانو الثاين/يندداير  ،2013دلددل صدداحبا الشددكوى إىل سويس درا و لبددا اللجد وء .و
متوز/يوليه  ،2013رفض املكت االحتادي لشؤو انجرة ل اللجوء الذي قدماه ،واعت أ ادعاءات
صاحبة الشكوى األوىل تتسمن معلومات متناقسة ومتباينة فيما يتعلق مبسدائل أساسدية ،ويشدمل لدم
املقابل ددة األوىل إندده كددا منتص د أيلوو/سددبتم  ،2008و مقابل ددة
اتريددخ اعتقدداو زوجهددا (قال د
()6
الحقة قال إنده كدا بدايدة آب/أغسدطس  )2008واملكدا الدذي اغتصدبها فيده يوسدوب أوو مدرة
زقا ) واتريدخ آلدر اعتدداء تعرضد
مقابل ة إنه اغتصبها شقة و مقابلة ألرى قال
(قال
ل دده ( املقابل ددة األوىل قال د إن دده وق ددا مطل ددا ك ددانو األوو/ديس ددم  2012و مقابل ددة الحق ددة قال د
 28ك ددانو األوو/ديس ددم  .)2012ورأى املكت د االحت ددادي لش ددؤو انج ددرة أيسد ا أ ادعاءاهت ددا غ ددري
معقولددة ألهن ددا ك ت ددذكر أهنددا قاوم د اغتص دداهبا ابسددتخدام الق ددوة اجلس دددية وك تتخددذ أي إج دراءات قانوني ددة
الهتام يوسوب وشركائه ابلعن اجلنسي واالعتداءات الي تعرض ندا .وك تطلد املسداعدة مدن شدبكة
عالقاهتا االجتماعية .وابإلضافة إىل لم ،ك ختتبئ هراب من االعتداءات وك تعر نفسها علدى بيد
بعد االغتصداب األوو .ورأى املكتد أيسدا أ صداح الشدكوى الثداين غدري صداد ألنده غقدض نفسده
وأدىل أبقواو عامة ،مبا لم فيما يتعلق ابملكا الذي كان تعمل فيه والدته (املقهى) ،ومدة ارتباط
والدته بزوجهدا الثداين ،ولقاءاتده بيوسدوب .وقداو البدايدة ،إند ه قابدل يوسدوب مدرة واحددة عدام 2012
ومددرة اثنيددة بُعيددد جنددازة جدتدده .ولكندده حددني سددتل مددرة ألددرى وقد الحددق ،ك يسددتطا أ يتددذكر املددرة
األوىل الي قابل فيها يوسوب.
22

 4-2ورف ددا ص دداحبا الش ددكوى دع ددوى ع ددن ق درار املكت د  .و  9أيلوو/س ددبتم  ،2013رفس د
احملكمة اإلدارية االحتادية الطعن السدتبعاد احتمداو كسد الددعوى( .)7ورأت احملكمدة أ أقدواو صداحل
الشكوى غري معقولة وأكدت احلجج الي دفا هبا املكتد االحتدادي لشدؤو انجدرة .و كدرت أيسدا أنده
مددن ال ريد جدددا أ تسددرتعي صدداحبة الشددكوى اهتمددام يوسددوب بعددد مددرور أربددا سددنوات علددى اعتقدداو
زوجها ،وأ صاحبة الشكوى لن تواجده أي لطدر الشيشدا  ،ألهندا حد وإ كاند أمدا عدزابء ،فد
متلددم شددبكة مددن العالقددات االجتماعيددة إبمكاهنددا مسدداعدهتا عنددد عودهتددا ،مبددا لددم شددقيقها وعمهددا.
و  28تشرين الثاين/نوفم  ،2013ل صاحبا الشكوى إعادة النمر ل اللجوء الذي قددماه،
واعت لم مب ثابة لد جلدوء جديدد .و كدر صداحبا الشدكوى الطلد املقددم ،أ صداح املندزو
غددروزين وجددد اسددتدعاءين مددوجهني إىل صدداحبة الشددكوى األوىل مددن دائددرة التحقيقددات التابعددة للمكت د
اإلقليمي وزارة الداللية االحتاد الروسي للمثوو أمام قا لالسدتماع إىل أقواندا( .)8ويفيدد صداحبا
الشددكوى أب اجلدريا تلقدوا االسددتدعاءين ابلنيابددة عددن صدداحبة الشددكوى( .)9و كددر صدداح املنددزو أيسددا
مددرة ألددرى إىل شددقة صدداحبة الشددكوى ووجددد هندداك عسددكراي سددأله عددن مكددا وجودهددا.
أندده ه د
و  18تشرين الثاين/نوفم  ،2014رفض املكت االحتادي لشؤو انجد رة لبهمدا .ورأت أنده مدن غدري
__________

()6
()7

()8
()9
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قدم صاحبة الشكوى ترمجة غري رمسية للقرار الذي أصدره املكت االحتادي لشؤو انجرة.
احل الشددكوى دفددا  800فرنددم
قدم صاحبة الشكوى ترمجة غري رمسية لقدرار احملكمددة .و لبد احملكمددة مددن صد ش
داحل الش ددكوى
سويس ددري لت طي ددة لتك ددالي اإلج دراءات ،النع دددام احتم دداالت كس د دع ددوى الطع ددن .ومب ددا أ ص د ش
ك يتمكنا من دفا هذا املبل  ،فقد شطب احملكمة الدددعوى  4تشدرين األوو/أكتددوبر  .2013وك تقدددم صدداحبة
الشكوى نسخة مرتمجة من القرار.
ال تتسمن الشكوى تفاصيل ألرى فيما يتعلق ابالستدعاءين.
سلم صاح املنزو االستدعاءين إىل شقيق صاحبة الشكوى الذي أرسلها نا سويسرا.
3
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املنطقي أ يتلقدى جدريا صداحبة الشدكوى االسدتدعاءات ابلنيابدة عنهدا بعدد مدرور شدهور علدى م ادرهتدا
الشقة .و عن صاحبا الشكوى هذا القرار أمام احملكمة اإلدارية االحتادية الي كرت قدرار مؤقد
صدر  23كانو الثاين/يناير  2015أ احتماو كس دعوى الطعن منعدم متاما( .)10و لد صداحبا
الشددكوى إعددادة النمددر القدرار املؤقد  ،أل اللجنددة الدوليددة للصددلي األصددر عثددرت علددى زو صدداحبة
الشددكوى األوىل سددجن يقددا إحدددى املنددا ق الشددمالية االحتدداد الروسددي .وأرسددل نددا رسددالة عددن
ري ددق اللجن ددة الدولي ددة للص ددلي األص ددر .وأص دددرت احملكم ددة ق درارا مؤقتد ا آل ددر  5ش ددباط/ف اير ،2015
كددرت فيدده أ األدلددة اجلديدددة ال تثب د أ صدداحل الشددكوى سيتعرضددا لالضددطهاد إ ا مددا أعيدددا إىل
االحتاد الروسي .و كرت احملكمة من جديد أنه من غري املنطقي أ يستلم اجلدريا االسدتدعاءين ،ورأت
أ فح ددوى الرس ددالة ال ددي بع د هب ددا زو ص دداحبة الش ددكوى ع ددام ج دددا وال ي ددذكر س ددببا الحتم دداو تع ددر
داحل الش د ددكوى لالضد ددطهاد إ ا أعي د دددا إىل االحتد دداد الروس د ددي .و  11آ ار/مد ددار  ،2015أص د دددرت
صد د ش
احملكمة قرارا هنائيا يؤكد احلجج الواردة القرار املؤق الصادر  5شباط/ف اير .2015

الشك ى
 1-3يددعي صدداحبا الشددكوى وجددود لطددر حقيقددي عليهمد ا مددن التعددر للتعددذي إ ا مددا أُعيدددا إىل
االحتدداد الروس ددي .ول ددذلم ،ف د سويس درا س ددتنتهم املددادة  3م ددن االتفاقي ددة ،وال سدديما االلت دزام مبب دددأ ع دددم
اإلعادة القسرية .ويؤكد صاحبا الشكوى أ ادعاءاهتما مفصلة وموثوقة وصحيحة.
 2-3ويدددعي صد احبا الشد كوى أ احملكمددة اإلداريددة االحتاديد ة أول د أمهيددة كبددرية لددبعض التناقسددات
الطفيف ددة ال ددي ش دداب أقوانم ددا ،وك ل ددذ االعتب ددار احلال ددة العام ددة الس ددائدة الشيش ددا  ،ال ددي تش ددهد
اضددطراابت منددذ عقددود ،وحي د مددن املعددروف أ السددلطات واملسددؤولني احلكددوميني تعامددل كددل شددخ
يعت د مددن مناصددري قسددية املتمددردين الشيشددا معامل ددة تعسد فية ،مبددا لددم التعددذي  .ويقددوو ص دداحبا
الشكوى إ التسارب البسيط أقواو صاحبة الشكوى األوىل لالو املقابالت هو تسدارب معقدوو،
ألنه ال ميكن مطالبة ضدحااي العند اجلنسدي بتدولي الدقدة الكاملدة سدرد وقدائا صدادمة كهدذه .فعلدى
سبيل املثاو ،التلف أقواو صداحبة الشدكوى األوىل فيمدا يتعلدق ابملكدا الدذي تعرضد فيده للمسدايقة
املدرة األوىل واتريددخ االغتصداب األلددري ومالبسدداته ابلسدبط .ولكددن ال ينب ددي أ ينمدر إىل لددم علددى
املصددداقية ،بددل أ يعددزى ابألحددرى إىل حالددة التشددو الددي تصددي مددن يتعددر ألحدددا
أندده ضددع
صدددمة واحدددة .ويددذ ركر صدداحبا الشددكوى ابالجتهددادات القسددائية للجنددة الددي
صددادمة شد اجتمعد
رأت فيهددا أ التعددر املزعددوم لالغتصدداب مدرات متعددددة يسددب علددى انددو جلددي أملددا ومعدداغة شددديدين،
وأنه من النادر أ يُتوقا من ضحااي التعذي سرد وقائعه بدقة كاملة(.)11

 3-3وعددالوة علددى لددم ،يددرى صدداحبا الشددكوى أ حجددة احملكمددة اإلداريددة االحتاديددة ،الددي هبد
فيه ددا إىل أ ص دداحبة الش ددكوى األوىل غ ددري ص ددادقة ألهن ددا ك تق دداوم عملي ددات االغتص دداب ابلق ددوة اجلس دددية
وك تبلد السددلطات بتعرضددها للعند اجلنسددي ،هددي حجددة غددري مد رة وسددالرة .فمددن الواضد أ صدداحبة
الشددكوى األوىل ك يكددن مبقدددورها أ تقدداوم يوسددوب جسددداي ،ألند ه كددا يهددددها مبسددد  .وابإلضددافة
إىل لددم ،كددا يش د ل منص د غئ د قائددد كتيبددة ،ددا عددل إبددالغ السددلطات عندده أمددرا ال ائددل مندده.
أما فيما يتعلق حبجة احملكمة بشأ عدم التبداء صداحبة الشدكوى األوىل ،فتقدوو إنده مدن الصدع جددا
__________

( )10ك تقدم صاحبة الشكوى نسخة مرتمجة من القرار.
( )11يستش د ددهد ص د دداحبا الش د ددكوى ابآلراء املعتم د دددة قس د ددية ف .و .ض د ددد سويسد د درا (،)CAT/C/37/D/262/2005
الفقرة  10-8وأال ضد سويسرا (.)CAT/C/16/21/1995
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أ جت ددد ش ددقة رليص ددة تس ددتطيا حتم ددل تكاليفه ددا ،وإ يوس ددوب ميل د م عل ددى أي ددة ح دداو عالق ددات واس ددعة
وإبمكانه العثور عليها أي مكا تذه إليه االحتاد الروسي.
 4-3وفيما يتعلق ابالدعاءات الدي تفيدد أب االسدتدعاءين ال يشدكال دلديال علدى احتمداو تعدر
داحل الشددكوى لالضددطهاد إ ا أعيدددا إىل االحتد اد الروسددي ،يدُدزعم أ شددقيق صدداحبة الش ددكوى األوىل
صد ش
نفسه ال يعلم ما إ ا كدا اجلدريا قدد اسدتلموا االسدتدعاءين بصدفة شخصدية أم أ الشدر ة تركتهمدا عندد
صاحل الشدكوى أ يفسدرا السدب وراء للدو االسدتدعاءين
الباب مث عثر عليهما اجلريا  .وليس بوسا
ش
مددن رقددم لالتصدداو أو عدددم وجددود صددفحة اثنيددة تتسددمن اإلقدرار ابالسددتالم .ويقددوو صد احبا الشددكوى إ
املسد ددؤولني الشيشد ددا  ،وال سد دديما ضد ددباط الشد ددر ة ،يد ددؤدو عملهد ددم بطريقد ددة تفتقد ددر إىل املهنيد ددة أغلد د
األحيا  ،وإنده مدن املدرج أ تسدجيل صدفحة اإلقدرار ابالسدتالم ال يدتم إال احلداالت الدي تُسدلم فيهدا
ورق ددة االس ددتدعاء إىل الشد ددخ املع ددو .وي ددرى صد دداحبا الش ددكوى أند دده ال ينب ددي أ يُفه ددم مد ددن ك ددل هد ددذه
املالبسات أ االستدعاءين مزوريشن(.)12
 5-3ويفيددد صدداحبا الشددكوى كددذلم أب الرسددالة الددي بعد هبددا الددزو إىل صدداحبة الشددكوى األوىل
ه ددي دلي ددل ق ددوي عل ددى ادعاءاهتم ددا ،ألهن ددا تثب د أن دده مس ددجو مك ددا يُع ددرف بمروف دده القاس ددية وغالب د ا
ما يُستخدم حلبس املتمردين الشيشا (منطقة ايمدالو  -نينيدتس ،املسدتعمرة العقابيدة رقدم  .)18ولدذلم،
داحل الش ددكوى معرض ددا صط ددر االض ددطهاد .ويستش ددهدا بع دددة تق ددارير أع دددهتا منمم ددات غ ددري
ف د صد ش
حكوميدة وإدارات معنيدة بشدؤو انجددرة عددد مدن البلددا تفيددد أب مندا القمدا يسدود الشيشددا ،
وأ استخدام السلطات الروسية للتعذي أمر معروف للجميا ،وأ ادعاءات التعر للتعذي وسدوء
املعاملة على أيدي املسؤولني ال ختسا لتحقيقات مستقلة وفعالة( .)13ويستشهد صاحبا الشكوى أيسا
بتقارير وسدوابق قسدائية تشدري إىل أ وكداالت إنفدا القدانو واألمد ن تعاقد أقدارب أعسداء حركدة التمدرد
الشيشانية ومن يُشتبه ييده نم(.)14

م حظات ال ولة الط ف بشال األ س ا ض د ة لو
 25ش د ددباط/ف اير  ،2016ق د دددم الدول د ددة الط د ددرف مالحماهت د ددا بش د ددأ األس د ددس املوض د ددوعية
1-4
للددبالغ .وهددي تلخ د بعددض احلقددائق مددا تقدددمي بعددض اإليسدداحات .وتشددري إىل أ صدداحبة الشددكوى
األوىل ادع أمام اللجنة أهنا عومل معاملة سيتة بسب أنشطة زوجها الثاين الذي كا قد اعتُقل
عددام  .2008وال يقدددم صدداح الشددكوى الثدداين أي ادعدداءات تشددري إىل وجددود لطددر عليدده مددن التعددر
لسدوء املعاملدة أو لطدر شخصدي مدن تعرضده لالضددطهاد حالدة ترحيلده .غدري أنده كدر أمدام السددلطات
احملليددة أندده مد ن احملتمددل أ يُنمددر إليدده ابعتبدداره ربي د زو أمدده احملتجددز .وعددالوة علددى لددم ،أعددرب عددن
لشيته من أ ُ على اصدمة اجلي الروسي ،وهو تملم ال يبدو أنه متسم به أمام اللجنة.
__________

( )12ك ددرت احملكم ددة اإلداري ددة االحتادي ددة قراره ددا امل ددؤر  11آ ار/م ددار  ،2015أ ع دددم وج ددود تفس ددري معق ددوو يب ددني
ريقة حصوو شقيق صاحبة الشددكوى علددى االسددتدعاءين يشددكل دلدديال علددى التزويددر ،وعليدده ،تنتفددي احلاجددة إىل
تقييم مدى وجود عالمات تزوير على الوثيقتني.
( )13يستش د ددهد ص د دداحبا الش د ددكوى ابملالحم د ددات اصتامي د ددة للجن د ددة بش د ددأ التقري د ددر ال د دددوري اص د ددامس لالحتد د اد الروس د ددي
(.)CAT/C/RUS/CO/5
(Human Rights Watch, “World report 2013: Russia”; Swiss Refugee Council, “Tschetschenien: )14
Verfolgung von Personen mit Kontakten zu den Mudschahed” (Chechnya: persecution of persons
)contacts to the mujahidin) (22 April 2013

أ .ضد السويد (الطل رقم  ،)09/61204الصادر
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لل اللجوء اللذين تقددما
 2-4ويركز صاحبا الشكوى إفادهتما على دوافا وأدلة مزعومة لدعم ش
هبما .وفيما عدا شهادة بية مؤرلة  27متوز/يوليه  ،2015ف السلطات الو نية املعنية ابللجدوء كاند
قد ددد درسد د ابلفعد ددل ،املد دواد الد ددي قُد دددم إىل اللجند ددة دراسد ددة مفصد ددلة .وعليد دده ،فد د صد دداحل الشد ددكوى
ال يق دددما جدي دددا يُس ددتند إلي دده الطع ددن الق درارات الص ددادرة ع ددن املكت د االحت ددادي لش ددؤو انج ددرة
واحملكمة اإلدارية االحتادية.
 3-4وق ددد لد د صد دداحبا الشد ددكوى اللجد ددوء سويسد درا  7كد ددانو الثاين/يند دداير  .2013وأجريد د
مق ددابالت شخص ددية معهم ددا وم ددا ك ددل منهم ددا عل ددى ح دددة م درتني 14 ،ك ددانو الثاين/ين دداير  2013و26
آ ار/مد ددار  .2013واسد ددتما املكتد د االحتد ددادي لشد ددؤو انجد ددرة مد ددرة إىل أقد دواو صد دداحبة الشد ددكوى األوىل
دل اللجدوء .والحدا املكتد بوجده
 7حزيرا /يونيه  2013وبعد لم أصدر قرارين يقسيا بدرفض ل ش
صاحل الشكوى قد شاهبا التناقض فيما يتعلق مبسائل أساسية ،وختال املنطق
لاص أ ادعاءات
ش
أجزاء منها وتفتقر إىل املصداقية.
 4-4ومبوج د د ق د درار ص د ددادر  9أيلوو/س د ددبتم  ،2013الحم د د احملكم د ددة اإلداري د ددة االحتادي د ددة أ
عليهمددا دفددا مبل د 800
داحل الشددكوى ميكددن أ يتبددني أهنددا بددال أسددا  ،ولددذلم اشددرت
ادعدداءات صد ش
فرنم سويسري .واستبعدت احملكمة على وجه اصصوص ،أ يكو مسدؤوال اجلدي يددعى يوسدوب
قد تعرف إىل صاحبة الشكوى األوىل واتصل هبا بعد مرور أربا سنوات على اعتقاو زوجها الثاين ،وأ
يكددو قددد س ددأنا عددن نشدداط زوجه ددا الددذي ال ي دزاو اتج دزا ،مث التطفهددا واغتص ددبها عدددة م درات .ورأت
احملكمد ددة أيسد ددا أ صد دداحبة الشد ددكوى األوىل روت الوقد ددائا بطد ددر تلفد ددة جلسد ددات متعد ددددة ،وأهند ددا
ك تلددتمس علددى مددا يبدددو املسدداعدة مددن أقارهبددا أو زمالئهددا العمددل وك تقدددم شددكوى جنائيددة .ومبددا أ
الدفعة املقدمة من حساب التكالي ك تُسدد لدالو املهلدة املسدموحة ،فد احملكمدة ك تنمدر مطلد
صاحل الشكوى.
الطعن املقدم من
ش
 5-4و  28تش درين الثدداين/نوفم  ،2013الددتمس صدداحبا الشددكوى إعددادة النمددر ل د اللجددوء
ال ددذي ق دددماه ،واعتُد ل ددم مبثاب ددة ل د جل ددوء جدي ددد .و  24أيلوو/س ددبتم  ،2014اس ددتما املكتد د
داحل الش ددكوى مددرة اثلث ددة ورابع ددة .ومبوج د ق درار ص ددادر
االحتددادي لش ددؤو انجددرة إىل أق دواو ك ددل مددن ص د ش
 18تشرين الثاين/نوفم  ،2014رفض املكت ل اللجدوء الثداين الد ذي تقددما بده .وقسدى مجلدة
أمور ،أب قص ة صاحبة الشكوى األوىل تفتقر إىل املصداقية وتتعار ما املنطق .وابإلضافة إىل لم،
املقدمني دعما الدعاء صداحبة الشدكوى
استدعاءي الشر ة
الحا املكت االحتادي لشؤو انجرة أ
ش
ش
األوىل بشأ التعر لالضطهاد قد صل العديد من عالمات التزويدر .وفيمدا يتعلدق بصداح الشدكوى
الثدداين ،رأى املكتد أ املعارضددة اللفميددة لنمددام رمسددا قددديروف الشيشددا ال تشددكل حددد اهتددا
لطدرا يعددر صدداحبه لالضددطهاد و/أو ملعاملددة امددورة مبوجد املددادة  3مددن االتفاقيددة .ومبددا أ صدداح
الشكوى الثاين ك خيسا للتدري العسكري األساسي ،ف اوفه من أ ُ علدى املشداركة القتداو
أوكرانيا ليس معقولة أيسا.
 6-4و  11آ ار/مد د ددار  ،2015الحمد د د احملكمد د ددة اإلداريد د ددة االحتاديد د ددة وجد د ددود جواند د د عديد د دددة
صاحل الشكوى ورفس الطعدو املقدمدة قدرارات املكتد االحتدادي
تثري الشم صحة ادعاءات
ش
لشد د د ددؤو انجد د د د رة .وتبد د د ددني الدولد د د ددة الطد د د ددرف مالحماهتد د د ددا بتفصد د د دديل أكثد د د ددر ،األسد د د ددباب الد د د ددي تد د د دددعم
قد درارات السد ددلطات املعنيد ددة ابللجد ددوء .وتد دددر القسد ددية ضد ددوء املد ددادة  3مد ددن االتفاقيد ددة ،واالجتهد ددادات
القسد ددائية للجند ددة ،ومبد ددادت توجيهيد ددة اد ددددة بشد ددأ تطبيد ددق املد ددادة  3وردت الفقد درات  6و 7و 8مد ددن
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التعليددق العددام رقددم  )1997(1بشددأ تنفيددذ املددادة  3سدديا املددادة  ،)15(22وهددي تددن علددى وجددوب أ
حالة ترحيله إىل بلده
يثب الشخ وجود لطر شخصي وقائم وشديد عليه من التعر للتعذي
األصلي .و أ يقدر لطر التعذي على أسس تتجاوز جمرد االفرتا أو الشم.
 7-4ولكي تنمر اللجنة مدى وجود أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقداد أب صداح الشدكوى
حالة ترحيله ،د عليهدا أ تراعدي مجيدا االعتبدارات ات الصدلة،
سيواجه لطر التعر للتعذي
وفق ددا للفق ددرة  2م ددن امل ددادة  3م ددن االتفاقي ددة ،وال س دديما وج ددود من ددط اثبد د م ددن االنتهاك ددات الفادح ددة أو
الصددارلة أو اجلماعيددة حلقددو اإلنسد ا  .ولكددن مددن الددالزم لددالو هددذه العمليددة حتديددد مددا إ ا كددا هندداك
البلد الذي سيعاد إليه( .)16وهذا يعو أ وجود منط
لطر شخصي على الفرد من التعر للتعذي
مددن انتهاكددات حقددو اإلنسددا  ،املنصددوص عليهددا املددادة  )2(3مددن االتفاقيددة ،ال يشددكل حددد اتدده
سببا كافيا للجزم بوجود لطر على شخ بعينه مدن التعدر للتعدذي لددى عودتده إىل بلدده فدال بدد
من توافر أسدباب إضدافية تددعو لالعتقداد أب هدذا اصطدر متوقدا وحقيقدي وشخصدي ابملعد املقصدود
املادة  )1(3من االتفاقية( .)17وقد أكددت اللجندة املمارسدة الدي تتبعهدا بعددما الحمد أ حالدة حقدو
د دداو
اإلنسد ددا االحتد ددا د الروسد ددي ال ت د دزاو تبعد د علد ددى القلد ددق عد دددد مد ددن املند ددا ق ،وال سد دديما
القوقاز( .)18و كرت اللجنة بشكل ال لبس فيه ،الفقرة  6من تعليقها العام رقم  ،1أ لطر التعذي
أ يقدر على أسس تتجاوز جمرد االفرتا أو الشم.
 8-4ويد دددعي صد دداحبا الشد ددكوى املعلومد ددات الد د ي قد دددماها أ عالقتهمد ددا ابلد ددزو الثد دداين لصد دداحبة
الشد ددكوى األوىل ،قد ددد تد ددؤدي إىل إسد ددناد توصد ددي سياسد ددي نمد ددا علهمد ددا لطد ددر ملمد ددو وحقيقد ددي
حال ددة إبعادمهددا .بي ددد أهنمددا ك يق دددما مددا يثب د ادعاءاهتمددا .واحلال ددة
وشخصددي مددن التع ددر للتعددذي
صاحل الشكوى ال ميكن أ تشكل وحدها سببا كافيدا للخدرو ابسدتنتا مفداده أهنمدا
السائدة بلد
ش
حالددة إبعادمهددا .وك يثب د صدداحبا الشددكوى أ ددة لط درا
سدديكوغ لطددر مددن التعددر للتعددذي
متوقعا وشخصيا وحقيقيا عليهما من التعر للتعذي لدى عودهتما إىل االحتاد الروسي.
املاضي ،تؤكد الدولدة الطدرف أ تعدر صداح
 9-4وفيما يتعلق ابدعاءات التعر للتعذي
الشكوى للتعذي أو سدوء املعاملدة املاضدي هدو أحدد العناصدر الدي ينب دي أ تؤلدذ االعتبدار عندد
تقدددير مدددى وجددود لطددر عليدده مددن التعددر للتعددذي أو سددوء املعاملددة حالددة عودتدده إىل بلددده .و
القسددية املعروضددة علددى اللجنددة ،تدددفا صدداحبة الشددكوى األوىل أب سمسددؤوال عسددكرايس يدددعى يوسددوب
قد تعدرف إليهدا علدى حدد زعمهدا ،حزيرا /يونيده  ،2012بعدد مدرور أربدا سدنوات علدى اعتقداو زوجهدا
الثدداين ،مكددا عملهددا و ددرأ عليهددا أسددتلة عددن أصدددقاء زوجهددا الثدداين وأنشددطتهم .مث أقدددم ،علددى مددا
يمه ددر ،عل ددى التطافه ددا وهتدي دددها واغتص دداهبا ع دددة م درات .وق ددد ادع د ص دداحبة الش ددكوى األوىل نف ددس
االدعد دداءات اإلجد دراءات احملليد ددة ونمد ددرت السد ددلطات الو نيد ددة ادعاءاهتد ددا بعنايد ددة .والحد ددا املكتد د
االحتد ددادي لشد ددؤو انجد ددرة بوجد دده لد دداص ،أ صد دداحبة الشد ددكوى األوىل ك تستشد ددر بيبد ددا بعد د د تعرضد ددها
لالغتصاب ،وفقا لروايتها هي.
__________

()15
()16
()17
()18
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 10-4وال يوجد م ن وثيقة ألرى تدعم ادعاءات التعر لالغتصاب غري الشهادة الطبية املؤرلة
متوز/يوليه  2015الي قدم إىل اللجنة .غري أ مسموهنا ال يسم ابستنتا شيء بشأ األفعاو الدي
تدددعي صدداحبة الشددكوى األوىل أهنددا تعرضد نددا .وعليدده ،فد هددذه القسددية ختتلد عددن قسددية ف .و.
ضد سويسرا ،الي أشدار إليهدا صداحبا الشدكوى ،نمدرا لعددم وجدود أدلدة( .)19وابإلضدافة إىل لدم ،رأت
السد ددلطات الو نيد ددة أ ادعد دداءات صد دداحبة الشد ددكوى األوىل بشد ددأ تعرضد ددها املزعد ددوم لسد ددوء املعاملد ددة هد ددي
ادعاءات غري معقولة.
27

أ يؤلذ االعتبار عندد تقددير مددى وجد ود لطدر علدى صداح
 11-4والعامل اآللر الذي
الشددكوى مددن التعددر للتعددذي لدددى عودتدده إىل بلددده األصددلي ،هددو مددا إ ا كددا قددد شددارك أنشددطة
سياسية دالل دولدة املنشدأ أو لارجهدا .و هدذه القسدية ،ك يددع صداحبا الشدكوى أهنمدا شداركا أي
أنشطة سياسية بلدمها األصلي أو سويسرا.
 12-4وعالوة علدى لدم ،تُب ِردني الدولدة الطدرف التناقسدات الدي شداب الوقدائا املدذكورة ادعداءات
داحل الشددكوى وتطعددن صددحة هددذه االدعدداءات .وحتيددل كليد ا إىل التعليددل الددذي أعطتدده السددلطات
صد ش
داحل الشددكوى غددري معقولددة،
الو نيددة املعنيددة ابللجددوء قراراهتددا لشددرأ مددا دفعهددا إىل اعتبددار ادعدداءات صد ش
فتعد د رذر بد ددذلم ،االسد ددتنتا مد ددن أقوانمد ددا إ د ددة أسد ددبااب حقيقيد ددة تد دددعو إىل االعتقد دداد أبهنمد ددا سيتعرضد ددا
حال ددة عودهتم ددا إىل بل دددهم األص ددلي .وتس ددلط الدول ددة الط ددرف الس ددوء عل ددى ع دددة نق دداط
للتع ددذي
هذا الصدد.
 13-4و إجراءات ل اللجوء األوو ،ادعد صداحبة الشدكوى األوىل أهند ا اقرتند بزوجهد ا الثداين
آب/أغسد ددطس 2008
مبوجد د عقد ددد ديد ددو عد ددام  .2007وأُفيد ددد أب جند ددودا ملثمد ددني اعتقلد دوا الد ددزو
لالشددتباه كوندده مددن املقدداتلني الشيشددا  .و ُكِددر أ يوسددوب ،وهد و مددن اجلنددود الددذين شدداركوا عمليددة
االعتقدداو ،تعددرف إليهددا بعددد حد وا أربددا سددنوات املطعددم الددذي كاند تعمددل غدلد ة فيدده .و ددرأ عليهددا
أستلة عن أنشطة زوجها ،وهددها ،وحتر هبا ،مث اغتصبها مرارا وتكرارا.
تدر قصة
 14-4و هذا الصدد ،الحم احملكمة اإلدارية االحتادية على وجه اصصوص وجود ُّ
صدداحبة الشددكوى األوىل .ففددي البدايددة ،أفددادت أب أوو اغتصدداب تعرض د لدده كددا شددقة يوسددوب،
ريددق مسدددود .و جلسددة االسددتماع األوىل،
شددقة ،و األلددري قالد إ لددم حددد
مث قالد
أشد ددارت صد دداحبة الشد ددكوى األوىل إىل أند دده  28كد ددانو األوو/ديسد ددم  ،2012وهد ددو التد دداريخ املزعد ددوم
الغتصاهبا آلر مدرة ،كدا هنداك جندود وامدرأة الشدقة .و وقد الحدق ،متسدك ابلقدوو إنده ك يكدن
هندداك سددوى ثالثد ة رجدداو الشددقة .وال بددد مددن إيددالء أمهيددة كبددرية نددذه التناقسددات لاصددة وأ صدداحبة
الشكوى األوىل ك تستشر بيبدا بعدد عمليدات االغتصداب املزعومدة ،وك تلدتمس املسداعدة أو الددعم مدن
األقارب أو األصدقاء أو من زمالئها العمل ،وك تبل السلطات بتلم الوقائا.
 15-4وفيما يتعلق ابملعلومات الي لبها يوسوب ،تدعي الدولة الطرف أ صاحبة الشكوى األوىل
ك تتمكن أي مرحلة من اإلجراءات مدن تفسدري األسدباب الدي دفعد يُوسدوب إىل أ يطدرأ األسدتلة
عليها هي بدال من استجواب زوجها الثاين مباشرة ،ألنه كا يعلم أ زوجها الثاين ال يزاو اتجزا .و
هذا السيا  ،تالحدا الدولدة الطدرف أيسدا أ صداح الشدكوى الثداين ك يدتمكن مدن كدر اسدم املطعدم
ال ددذي ادع د والدت دده أهن ددا عمل د في دده ع دددة س ددنوات .و ض ددوء ه ددذه التناقس ددات وانع دددام األدل ددة ،رأت
احملكمة اإلدارية االحتادية ،قرارها الصادر  9أيلوو/سدبتم  ،2013أ ادعداءات صداحبة الشدكوى
األوىل بشأ تعرضها مرارا للتهديد مث لالغتصاب من يوسوب هي ادعاءات غري معقولة.
__________
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 16-4وفيمددا يتعلددق ابالدعدداءات الددي كرهتددا صدداحبة الشددكوى األوىل أثندداء إج دراءات ل د اللجددوء
الثاين ،فقد درستها السلطات الو نية أيسا دراسة مفصلة .وقدم صاحبة الشكوى األوىل ،على وجه
اصصدوص ،اسدتدعاءين مدؤرلني  1آ ار/مدار و 14نيسدا /أبريل  ،2013عثدر عليهمدا مالدم املندزو شددقتها
غروزين .وخيتل هذا االستدعاءا عن الشكل الرمسي عدة وجوه ،منها على سبيل املثاو للومهدا مدن
معلومات تبني الصفة املوجبة لالستدعاء (مثل الشخ بصفته مشتبها فيده أو مته دم ا أو شداهدا أو لبدريا)،
ومن رقم هات السلطة املستدعية لكدي يتصدل بده املتلقدي .وابإلضدافة إىل لدم ،فد اتريدخ االسدتدعاء
الثاين يشري إىل أنه صدر يوم أحد .وحني ووجهد صداحبة الشدكوى األوىل بوجدود هدذه املخالفدات
االستدعاءين املزعومني ،ك تتمكن من تقدمي تفسري معقوو للسلطات الو نية وال للجنة.
 17-4وك تستطا صاحبة الشكوى األوىل أ تفسر ملا ا أُرسل إليها هذا االستدعاءا  -ومها أوو
استدعاءين ورداها وفقا لروايتها ،بعد اعتقاو زوجها الثاين املزعوم خبمس سنوات تقريبا ،وبعد مرور فرتة
تدرتاوأ بددني  8و 10أشددهر علد ى تعددرف الرجددل املدددعو يوسددوب إليهددا املطعددم الددذي كان د تعمددل فيدده.
وعالوة على لم ،ليس من املعقوو أيسا أ يكو جريا صاحبة الشكوى األوىل السدابقني قدد وقعدوا
علددى إقدرار ابسددتالم االسددتدعاءين .بددل املعقددوو هددو أ اجلدريا كددانوا ميلكددو كددل األسددباب ،ابلنمددر إىل
غياهبا املستمر ،للقوو إهنا غائبة مندذ أكثدر مدن شدهرين .وال ميكدن تصدديق أ تكدو الشدر ة قدد تركد
االسدتدعاءين عنددد ابب الشددقة كمدا كددرت صدداحبة الشددكوى األوىل .واالدعداءات الددي تفيددد أب مالددم
املنزو الذي كان تقطن فيه صاحبة الشكوى األوىل سابقا أرسل االستدعاءين إىل شقيقها الذي بع
هبما إليها فيما بعد ،هي أيسا ادعاءات غري موثوقة.
 18-4أما فيما يتعلدق ابلرسدائل الدي تلقتهدا صداحبة الشدكوى األوىل مدن زوجهدا الثداين ،ف هندا ك تقددم
حد اآل  ،أي دليددل يثبد زواجهددا مندده .وقددد قال د إهنددا حبث د عددن زوجهددا الثد اين وإهنددا تلق د ردا مددن
ش ددخ ي دددعي أن دده ه ددو ع ددن ري ددق اللجن ددة الدولي ددة للص ددلي األص ددر .وعل ددى عك ددس م ددا تدعي دده ص دداحبة
الشددكوى األوىل ،ف د تبددادو الرسددائل لدديس دلدديال علددى الددزوا املزعد وم وال يثب د أ احتجدداز الشددخ
املعو له عالقة أبنشطة قام هبا مقاتل سابق.
 19-4وتالحددا الدولددة الطددرف أ صدداحبة الشددكوى األوىل تسددتخدم دائمددا امسهددا قبددل الددزوا ولدديس
اسم زوجها الثاين املزعوم .ولذلم ،ف نه من غري املرج أ يتم الربط بينها وبني زوجها الثاين املزعوم
حد او عددادت إىل الشيشددا  .وتصددد هددذه املالحمددة أيسددا علددى صدداح الشددكوى الثدداين ،وقددد أكدددهتا
اللجنة قسدية  .ك .وآلدرو ضدد السدويد ،حيد كدرت أ املعلومدات املتاحدة عدن البلدد األصدلي
تفيددد أب ش ددرسة واسددعة م ددن السددكا الشيش ددا غص ددروا املتمددردين مرحل ددة مددا غ ددري أ الس ددلطات
ال تكرت حاليا لألشخاص الذين غصروهم بشكل متقطا فقط .والحم اللجنة ،عالوة على لم،
أ السلطات الشيشانية ركزت على األشخاص الذين يشتبه أهندم غصدروا متمد ردين ابرزيدن أو تعداونوا
معهم وقدموا نم دعما كبريا لالو فرتة زمنية ويلة(.)20
 20-4وتؤيددد الدولددة الطددرف يي دددا كد امال األسددباب ال ددي دفددا هبددا املكت د االحتددادي لشددؤو انج ددرة
داحل الشد ددكوى تفتقد ددر إىل
واحملكمد ددة اإلداريد ددة االحتاديد ددة لتعليد ددل القد درار الد ددذي رأى فيد دده أ ادعد دداءات صد د ش
املصداقية .فتأكيد صاحل الشكوى وجود لطر عليهما من التعر للتعذي إ ا ما أعيدا إىل االحتاد
الروسي ال سد الوقائا احلقيقية ،وهو غري مدعوم أبدلة كافية .ومها يكررا الشكوى املعروضة على
اللجنددة ،معمددم مددا ورد أقوانمددا مددن دو أ يقدددما مددا علهددا مقنعددة أكثددر .وهددذا يصددد أيسددا علددى
الشهادة الطبية الي قدمتها صاحبة الشكوى األوىل للجنة ،والي صدرت سويسرا بعد إمتام إجراءات
__________

()20
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ل اللجوء الثاين .وال تكفي هذه الوثيقة للتشكيم النتائج الي توصل إليها السلطات الو نية،
فهي وإ كان تشهد على املشاكل النفسية الي تعداين منهدا صداحبة الشدكوى األوىل ،ال تثبد سدب
هذه املشاكل.
 21-4وتفيد الدولة الطرف أبنه ليس هناك ما يدو على وجود أسدباب جديدة تددعو إىل اصدوف مدن
داحل الشدكوى بشدكل اددد وشخصدي ،مدن التعدر للتعدذي لددى عودهتمددا إىل
وجدود لطدر علدى ص ش
االحتاد الروسي .فادعاءاهتما واألدلة املقدمة ال تسم ابلقوو إ إبعادمهدا سديجعلهما لطدر حقيقدي
وملمو وشخصي من التعر للتعذي  .وعليه ،تددعي الدولدة الطدرف أ إبعادمهدا ال يشدكل انتهاكدا
اللتزاماهتا الدولية مبوج املادة  3من االتفاقية.

اعو ات صاحيب الشك ى دوى م حظات ال ولة الط ف
 1-5قد دددم صد دداحبا الشد ددكوى تعليقد ددات بتد دداريخ  17أاير/مد ددايو  2016ردا علد ددى مالحمد ددات الدولد ددة
الطددرف .و كدرا أهنمددا معددا اسددتندا ،الرسددالة األوىل الددي قدددماها إىل اللجنددة ،إىل حجددج تتعلددق بوجددود
لطر عليهما بوصفهما من أقارب متمرد شيشداين مسدجو  .وأ صداح الشدكوى الثداين ،الدذي كدا
يبلد مددن العمددر  19عامددا وقد تقدددمي الددبالغ ،سيسددرتعي أيسددا اهتمددام اجلددي الشيشدداين .ومددن الشددائا
جدا أ يعتنق أبناء املقاتلني صفوف املتمردين الشيشا القسية أيسا ،ما أ يك وا مبا فيه الكفاية
داحل الشددكوى كليهمددا سيُسددتهدفا
وهددذا مددا كان د ختشدداه صدداحبة الشددكوى األوىل .ولددذلم ،ف د صد ش
بوصفهما أقارب مقاتل صفوف املتمردين الشيشا وسيكوغ لطر حقيقي وشخصي وقائم من
التعر للتعذي عند عودهتما إىل االحتاد الروسي.
داحل الشددكوى للتعددذي
 2-5ويكمددن منشددأ اصطددر الشخصددي واحلقيقددي والقددائم مددن تعددر صد ش
اجلوان د الرتاكمي ددة ال ددي تنط ددوي عليه ددا ه ددذه القس ددية .وي دددفا ص دداحبا الش ددكوى أبهنم ددا ينتمي ددا إىل فت ددة
معرضة للخطر ،وهدي فتدة أقدارب املقداتلني صدفوف املتمدردين الشيشدا  ،تواجده لطدرا حقيقيد ا وقائمد ا
وشخصيا من التعر للتعذي عندد اإلبعداد إىل االحتداد الروسدي .وهدذا يسداف إىل كوهنمدا ينتميدا إىل
املاضي.
فتة األشخاص املعرضني للخطر الذين اسرتعوا اهتمام السلطات ابلفعل وتعرضوا للتعذي
 3-5ويتندداوو صدداحبا الشددكوى مسددألة املصددداقية فيمددا يتعلددق حبدواد االغتصدداب الددي تعرضد نددا
ص دداحبة الش ددكوى األوىل عل ددى ي ددد القائ ددد العس ددكري امل دددعو يوس ددوب ،وبوج ددود تناقس د ات تفاص دديل
ح د دواد االغتص د دداب ،وانع د دددام األدل د ددة الطبي د ددة ،وع د دددم إبد د الغ الس د ددلطات أو أح د ددد األ ب د دداء ابلتع د ددر
لالغتص اب ،واملدة الزمنية الفاصلة بني اعتقاو الزو والتعر لالغتصاب.
 4-5وفيمددا يتعلددق ابلتناقسددات الددي يددزعم أهنددا شدداب إفددادة صدداحبة الشددكوى األوىل بشددأ مكددا
اغتصدداهبا املددرة األوىل وعدددد األشددخاص الددذين كددانوا الشددقة حلمددة االغتصد اب ،تشددري إىل أندده مددن
املهم اإلقرار أب ضحااي االغتصاب د دو صدعوابت شدديدة ،نتيجدة الصددمة والوصدم والعدار ،سدرد
وقددائا االعتددداء اجلنسددي الددذي تعرض دوا لدده .وتقددر مفوضددية األمددم املتحدددة لشددؤو الالجتددني ،املبددادت
التوجيهيدة الددي وضددعتها بشدأ االضددطهاد القددائم علدى نددوع اجلددنس ،أبنده مددن األمهيددة مبكدا  ،فيمددا يتعلددق
هبددذه الددرواايت ،هتيتددة جددو مددن الثقددة ح د يكددو إبمكددا السددحااي سددرد وقددائا جتربددة التعددر لالعتددداء
اجلنسي .وابإلضافة إىل لم ،يواجه ضحااي االعتداء اجلنسي من النساء صدعوابت مد ن ندوع لداص
حسد ددور اققد ددني أو مرتمجد ددني شد ددفويني كد ددور .وعد ددالوة علد ددى لد ددم ،ينب د ددي التخفيد د  ،إ أمكد ددن ،مد ددن
االس ددتجواب املفص ددل بش ددأ االعت ددداء اجلنس ددي ابلنم ددر إىل أ االض ددطرار إىل س ددرد تفاص دديل االغتص دداب
ميكن أ يعيد إحياء الصدمة نفس السحية .وقد أقرت اللجنة أبنه من النادر أ يُتوقا مدن ضدحااي
التع ددذي س ددرد الوق ددائا بدق ددة كامل ددة ،وأ املعلوم ددات املتناقس ددة وغ ددري الدقيق ددة الرواي ددة ليس د جوهري ددة
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وال تسد ددتدعي الشد ددم صد ددحة االدعد دداءات بشد ددكل عد ددام( .)21و إحد دددى املقد ددابالت األساسد ددية ،كد ددا
الشخ الذي حسر عن مركدز املشدورة القانونيدة رجدال ،دا جعدل صداحبة الشدكوى األوىل جتد د صدعوبة
أكد سددرد تفاصدديل تلد حدواد االغتصدداب .وهددي ال تستحسددر املقابلددة ابلددذات ،ولكنهددا تتددذكر أ
مقابلة من املقابلتني األساسيتني األوليني املعقودتني آ ار/مار وحزيرا /يونيه .2013
لم حد
 5-5وتددرى صدداحبة الشددكوى األوىل أيسددا أندده مددن الواض د أ التناقسددات الددي تعلل د هبددا الدول ددة
الطد ددرف ليسد د مد ددن الند ددوع الد ددذي ميد ددس بصد ددل روايد ددة االغتصد دداب إىل درجد ددة جتد ددرد الروايد ددة برمتهد ددا مد ددن
دادثي
مص ددداقيتها .فعل ددى العك ددس م ددن ل ددم ،تتعل ددق إح دددى تل ددم املعلوم ددات املتناقس ددة ابصل ددط ب ددني ح د ش
االغتصاب األلرية وما قبل األلدرية .وجدرت إحددى احلدادثتني شدقة مكوند ة مدن غدرفتني واأللدرى
شددقة مددن ثددال غددرف ،و إحدددى امل درات ك يكد ن هندداك سددوى السددباط العسددكريني الثالثددة ،و املددرة
األلددرى كان د هندداك أيسد ا ام درأة موجددودة .وقددد شدداب هددذا ال مددو مسددألة فرعيددة مددن روايددة ح دواد
االغتصاب املتكدررة ،ومدن الواضد أنده ال ميكدن أ يبطدل مصدداقية روايدة صد احبة الشدكوى األوىل ،الدي
سردت وقائعها سردا واقعيا ومعقوال.
 6-5وعلددى نفددس املن دواو ،ال ميكددن أ يددؤدي التسددارب املزعددوم بددني املقابلددة األوىل ،الددي جددرت
ك د د د ددانو الثاين/ين د د د دداير  ،2013واملق د د د ددابلتني األساس د د د دديتني األوىل والثاني د د د ددة ،املعق د د د ددودتني آ ار/م د د د ددار
وحزيرا /يوني دده  ، 2013إىل إبط دداو مص ددداقية رواي ددة ص دداح الش ددكوى األوىل .وال ب ددد م ددن ت ددولي احل د ذر
الشديد عند االسدتناد إىل املقابلدة األوىل ،أل انددف منهدا لديس هدو اسدتخالص معلومدات مفصدلة مدن
ل اللجوء .ف البا ما يتم تذكري صاح الطل بسرورة االلتصار الرد على األستلة علدى أسدا
أن دده س دديحمى الحق د ا ب فرص ددة لش ددرأ دواف ددا تق دددمي الطل د  .ول ددذلم ،ف د الرواي ددة ال ددي ق دددمتها ص دداحبة
الشددكوى األوىل مقابلددة كددانو الثاين/يندداير  2013د فحصددها بعنايددة شددديدة .وقددد أُعطيد الروايددة
الص ددحيحة املقابل ددة ال ددي ج ددرت حزيرا /يوني دده  ،2013ح ددني أف ددادت ص دداحبة الش ددكوى األوىل أب
زقا معزوو .وفيمدا يتعلدق ابلدرد الدذي قدمتده مقابلدة آ ار/مدار
عملية االغتصاب األوىل وقع
 ،2013مدن املهددم مراعدداة سدديا هددذا السدؤاو .ف ُقبيدل أ تُسددأو صدداحبة الشددكوى األوىل عددن أوو حادثددة
اغتصاب ،كان قد ستل عن آلدر مدرة اغتُصدب فيهدا .وبعدد هدذين السدؤالني ،كدا االرتبداك قدد غو
منها ابلفعل وكان جتهدد مدن أجدل اإلجابدة علدى أسدتلة ألدرى ،أل االسدتجواب حدرك لدديها كدرايت
مؤمل ددة .وبس ددب ه ددذه احلال ددة الذهني ددة ،ك ت ددتمكن م ددن س ددرد تفاص دديل حادث ددة االغتص دداب األوىل بش ددكل
صحي  .وهذا ابلسبط هو نوع التفاصيل الذي يصي السحية املصدومة ،بعد سؤانا املرة تلو األلرى
عن االغتصاب الذي تعرض له ،ابلعجز عن تذكرها متاما .وقد قدم صاحبة الشدكوى األوىل سدردا
واقعيا ومعقوال إىل جان تفاصيل وافية وبدو جتميل ،ا يدعم مصداقية روايتها.
 7-5وعدددم متك ددن ص دداحبة الش ددكوى األوىل مد ن اإلدالء بشددهادة بي ددة تثب د إص ددابتها ابلص دددمة ال
يعددود إىل عدددم رغبتهددا اصسددوع للعددال النفسددي ،وال إىل امتندداع معددا عددن تقدددمي العددال نددا .فهددي
حباج ددة إىل ع ددال وتمه ددر عليه ددا بوض ددوأ عالم ددات التع ددر ألح دددا ص ددادمة .غ ددري أن دده ال س ددبيل إىل
التوصددل إىل التشددخي السددليم مددن دو اصسددوع ملزيددد مددن العددال  .والسددب الوحيددد الددذي سددوو دو
حصددونا علددى العددال مددن ألصددائي علددم الددنفس أو بيد نفسدداين هددو وضددعها احلددا كطالبددة جلددوء
رف ددض لبهد ددا .ولد ددذلم لد دديس بوسد ددعها تقد دددمي شد ددهادة بي ددة كاملد ددة تثبد د إصد ددابتها ابلصد دددمة مد ددن جد دراء
االغتص دداب .وه ددي ك تق دددم ه ددذا التقري ددر بس ددب س ددلطات الك ددانتوغت ال ددي حرمته ددا م ددن احلص ددوو عل ددى
العال  .و الواقا ،أوصى الشخ الذي يعمل مركز املشورة القانونية ابلفعل ،بعد املقابلدة الثانيدة،
الي جرت آ ار/مار  ،2013أب يطل املكت االحتادي لشؤو انجرة تقريرا مدن أحدد اصد اء

__________

( )21تستشهد صاحبة الشكوى بدقسية آال ضد سويسرا وقسية ف .و .ضد سويسرا.
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العد ال النفسدي .بيدد أ السدلطات ك تتخددذ لطدوات مدن هدذا القبيددل .ولدذلم ،ال ميكدن اعتبدار انعدددام
األدل ددة الطبي ددة عنص ددرا يس ددع مص ددداقية ص دداحبة الش ددكوى األوىل .و مالبسد ات ه ددذه القس ددية ،ت دددفا
صدداحبة الشددكوى أب هددذا األمددر يعددزز ادعاءهددا ويدعمدده ،ألهنددا أعرب د دائمددا عددن رغبتهددا اصسددوع
ل لعددال النفسددي وهددي ال تدزاو حباجددة ماسددة إىل هددذا العددال  .والدولددة الطددرف هددي مددن يتعددني عليهددا أ
تتددي لصدداحبة الشددكوى األوىل إمكانيددة اصسددوع للفحد علددى يددد لبددري العددال النفسددي أو الطد
النفساين و ل تقرير كامل عن صحتها النفسية(.)22
 8-5وعليد دده ،تد دددفا صد دداحبة الشد ددكوى األوىل أب عد دددم وجد ددود تقريد ددر صد ددادر عد ددن لبد ددري الطد د
النفساين أو العال النفسي ال ميكن اعتباره عنصرا يقلدل مدن مصدداقيتها .بدل إ مصدداقيتها تعززهدا
الشهادة الطبية ا حلالية إىل جاند إبدالغ املراقد املسدتقل الدذي حسدر مقابلدة لد اللجدوء (الشدخ
الد ذي يعم ددل مرك ددز املش ددورة القانوني ددة) للس ددلطات مرحل ددة مبك ددرة (آ ار/م ددار  )2013ابحلاج ددة إىل
تقرير من هذا النوع ورغبة صاحبة الشكوى األوىل اصسوع للعال .
 9-5وفيمد ددا يتعلد ددق بعد دددم إبد ددالغ ص د دداحبة الشد ددكوى األوىل السد ددلطات أو أحد ددد األ بد دداء بتعرض د ددها
شدرأ األسدباب الدي جعلتهدا تدرى أنده مدن غدري املعقدوو إبدالغ أي
لالغتصاب ،تقدوو إهندا استفاضد
منهمد ا .أل يوسددوب كددا غئ د قائددد كتيبددة ولددذلم لشددي مددن توجيدده اهتامددات إليدده .وقددد أوضددح
صاحبة الشدكوى األوىل املقابلدة الدي أجريد معهدا حزيرا /يونيده  2013أهندا قالد ليوسدوب حدني
شرع ضدرهبا ألوو مدرة ،أهند ا لدن تسدم لده أب يعاملهدا هبدذه املعاملدة ،وأحملد إىل أهندا سدرتفا شدكوى
إىل الشر ة .ولكنده أجداب ابلقدوو إنده قائدد كتيبدة مدا يعدو أنده هدو نفسده مسدؤوو .وعنددما أجابد أبنده
ليس قائدا عليها هي ،هددها ابلقتل إ ا أل ت أحدا مبا يفعله هبا .وأوضح صاحبة الشكوى أيسدا
أ اجلنددود هددم سرجدداو قددديروفس ،أي أهنددم أقددرب إىل احلكومددة مددن أي مسددؤوو آلددر .وقالد إهنددم فددو
القانو ويعاملو الشيشانيني ،والنساء بصفة لاصة ،كما لو كانوا ال يساوو شديتا .وإهندا ك تكدن تدرى
فائددة مددن عد ر نفسددها علدى بيد  ،ألهندا ك تكددن لتعددرف مدا تقددوو لده بسددب العدار والوصددم املدرتبطني
اندة ألهندا كاند مسدطرة إىل اسددتتجار شدقة تؤويهددا
ابلتعدر لالغتصداب الشيشددا  .وإهندا كاند
هي وابنها ،وك يكن م ن السهل العثور على شقة رليصة .ومبا أ يوسدوب كدا غئد قائدد كتيبدة ،فقدد
االحتد اد الروسددي.
كا ن د لديدده عالقددات واسددعة وكددا إبمكاندده أ يعثددر عليهددا بسددهولة أينمددا هب د
وتقوو صاحبة الشكوى إ احلجة الي دفع هبا الدولة الطرف هذا الصدد هدي حجدة غدري معقولدة
بشكل واض وال تنم عن أي معرفة بواقا ضحااي االغتصاب الشيشا .
 10-5أم ددا فيم ددا يتعل ددق بتع ددر ص دداحبة الش ددكوى األوىل لالغتص دداب بع ددد م ددرور ع دددة س ددنوات عل ددى
او
اعتقاو زوجها ،فتقوو موضحة إ يوسوب ك يكن على علم أب زوجها كا قد أُودع السجن
االحتدداد الروسددي تلددم األثندداء .وكددا يوسددوب يعتقددد أ زوجهددا ال ي دزاو ليقددا واستفسددر عددن مكددا
وج ددوده ،أل اجلن ددود ال ددذين نف ددذوا عملي ددة اعتق دداو زوجه ددا ك ددانوا ق ددد نقل ددوه إىل اافم ددة أل ددرى .ول ددذلم،
ك يكونوا يعلمو بنتدائج اإلجدراءات الدي يُتوقدا أ تكدو قدد اختدذت بعدد لدم .ومدن املنطقدي متامد ا أ
تمل زوجة متمرد شيشاين اعتقل سابقا مثار اهتمام اجلي الشيشاين ،ح بعد اعتقاو الزو .
 11-5واألدلددة ا لددي قدددمتها صدداحبة الشددكوى األوىل كاند صددحيحة ،ومتسددقة ومفصددلة مددن الناحيددة
املادي ة .وهي ك تسا قط إىل جتميل روايتها أو املبال ة األدلة الي قدمتها ،وقد هدرت عليهدا أعدرا

__________

( )22تش د ددري ص د دداحبة الش د ددكوى إىل قس د ددية ر . .ض د ددد الس د ددويد أم د ددام احملكم د ددة األوروبي د ددة حلق د ددو اإلنس د ددا (الطل د د
رقددم  ،)07/41827الددي قدددم فيهددا صدداح الشددكوى شددهادة صددادرة عددن بيد كدددليل يثبد أندده رمبددا تعددر للتعددذي ،
ودفع فيها الدولة الطددرف أب الشددهادة ال تكفددي إلثبددات التعددر للتعددذي  .وقددد رأت احملكمددة أ دن ه بندداء علددى اإلشددارة
الواردة الشهادة ،كا من املفرت أ تعطي السلطات احلكومية األمر إبعداد تقرير ل كامل.
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منطيددة لعدددم القدددرة علددى احلدددي عددن أحدددا االغتصدداب املؤملددة .وقدددم ابنهددا روايددة معقولددة عددن جتربتدده
كشد دداهد علد ددى الصد دددمة الد ددي عاند د منهد ددا والدتد دده .وهد ددو يقد ددوو إند دده ال يعد ددرف مد ددا كد ددا يفعلد دده يوسد ددوب
بوالدته حني أييت ويذه هبا ،ولكنها كاند تبكدي بسدب يوسدوب ،وهدو مدا كدا يعدو ابلنسدبة لالبدن
أ يوسوب قد عذب والدته بطريقة ما .وجهد صاح الشكوى الثاين من أجل التعبري عما يريدد قولده
ابلل دة الروسددية (ولديس ابلشيشددانية) وكدا أسددلوب االسدتجواب صددعبا علدى صددل عمدره  16عامددا ويعدداين
من صعوابت التذكر .وابإلضافة إىل لم ،ك تكن صاحبة الشكوى األوىل ترى أنه من املناس أ
يُستجوب ابنها ،الذي كا يبل من العمر  14عاما حني وقع حواد االغتصاب ،بشأ هذا األمدر
إلبار ابنها به .وك يتمكن صاح الشكوى الثاين من تدذكر اسدم املقهدى الدذي
ألهنا ك تكن ترغ
كاند تعمددل فيدده والدتدده غددري أندده كددا قددادرا علددى حتديددد موقددا املقهددى حتديدددا صددحيحا وقدداو إندده يقددا
ابلقد ددرب مد ددن اطد ددة للحد ددافالت .ومد ددن الواضد د أ االسد ددم الصد ددحي للمقهد ددى لد دديس عنصد ددرا أساسد دديا
داحل الشددكوى .وجتدددر اإلشددارة إىل أ صدداح الشددكوى الثدداين جهددد بوضددوأ مددن أجددل
ادعدداءات صد ش
التعبد ددري عد ددن نفسد دده ومتابعد ددة األسد ددتلة .وردود فعد ددل صد دداحبة الشد ددكوى األوىل وأجوبتهد ددا ،الد ددي اتسد ددم
مواضد ددا قليلد ددة ،ال تقلد ددل مد ددن مصد ددداقيتها بد ددل تشد ددكل سد ددلوكا معقد ددوال ومنطيد د ا
أحيد دداغ بعد دددم االتسد ددا
لسحية االغتصاب.
 12-5وفيمد ددا يتعلد ددق مبحاولد ددة الدولد ددة الطد ددرف التشد ددكيم ارتبد دداط صد دداحبة شد ددكوى األوىل بزوجهد ددا
مبوج عقد ديو ،تقوو صاحبة الشكوى األوىل إ الرسالة الي نقلتها اللجنة الدولية للصلي األصدر
إليها من زوجها تثب العالقة بينهما .وفيما يتعلق بعلم السلطات الشيشانية هبذه العالقدة ،ف هندا كاند
تعلم جليا هبا ،وقد سأو يوسوب صاحبة الشكوى األوىل عن زوجها .وتنتمي هي وابنها معدا إىل الفتدة
املعرضة للخطر مدن أقدارب املتمدردين الشيشدا ( .)23وهنداك لطدر شدديد علدى العائددين بصدفة عامدة مدن
التعر لالسدتجواب والتعد ذي علدى أيددي أجهدزة األمدن .وتكدو اصطدورة أكد علدى ضدحااي األجهدزة
األمنية أو اجلي السابقني وألقارب املتمردين الشيشا  .وفيما يتعلق مبحاولدة الدولدة الطدرف التشدكيم
صددحة نتيجددة البحد الددي أجرهتددا اللجنددة الدوليددة للصددلي األصددر والددرد الددذي ورد صدداحبة الشددكوى
األوىل من زوجها ،تقوو إنه تشكيم واه .والزو اتجز سجن بعيد يقا داو االحتداد الروسدي ،وال
يسددتطيا ح د مو فددو اللجنددة الدوليددة للصددلي األصددر الوصددوو إليدده شخصدديا .ومددن غددري املمكددن فهددم
األس ددا ال ددذي اس ددتندت إلي دده الدول ددة ا لط ددرف ح ددني رأت أ الرس ددالة ال ددي بع د هب ددا ال ددزو إىل ص دداحبة
لدم
الشكوى األوىل ليس صحيحة أو أهنا ال تشكل دليال قواي علدى عالقتهمدا .واحتجداز الدزو
السجن املعزوو ولديس إحددى سدجو الشيشدا هدو دليدل واضد علدى أنده أديدن رميدة لطدرية ،مثدل
اإلرهدداب .وألدريا ،فيمددا يتعلددق ابالسددتدعاءين وجواند عدددم االتسددا املزعومددة ،يشددري صدداحبا الشددكوى
إىل التفسريات املقدمة رسالتهما األوىل.

صاحيب الشك ى
اعو ات إضاف ة م مة مال
ْ

 14آ ار/مددار  ، 2017قدددم صدداحبا الشددكوى تعليقددات وأدلددة إضددافية .ويقددوال موضددحني
1-6
هنايددة املطدداف ،بعددد ادداوالت عديدددة لتلقددي العددال الطددل ،مددن
إ صدداحبة الشددكوى األوىل متكند
احلصددوو علددى إ ابصس ددوع للعددال النفس ددي حزيرا /يونيدده  ،2016و ل د ختس ددا ابنتمددام للع ددال
النفسي منذ لم احلني.
 2-6وق ددد ورد تقريد ددر قس ددم الد دددعم النفس ددي االجتمد دداعي ،الص ددادر  1ف اير/شد ددباط  ،2017أ
صد دداحبة الشد ددكوى األوىل جتد ددد صد ددعوبة سد ددرد مد ددا حد ددد ند ددا ،ألهند ددا سكتمتد دده بد ددداللهاس فد ددرتة ويلد ددة.

__________

( )23تشري صاحبة الشكوى إىل السوابق القسائية للمحكمة األوروبية حلقو اإلنسا  ،مثل قسية أ .ضد السويد.
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وعادة ما تنخرط البكاء لالو جلسة العال أبكملها وعلى الدرغم مدن تنداوو الددواء الدذي ُوصد
ن ددا تمه ددر عليه ددا أع درا االكتت دداب ،ال ددي يص ددع كبته ددا بس ددب اص ددوف فعلي ددا م ددن اإلبع دداد إىل االحت دداد
الروسددي .ويشددري تشددخي حالتهددا إىل إصددابتها ابضددطراابت التكي د  ،مبددا لددم رد الفعددل االكتتدداي
الطويددل ،وصددعوابت غمجددة عددن وقوعهددا ضددحية أعمدداو جرميددة وإرهابيددة وتعرضددها للك دوار أو احلددرب
ووص نا دواء منوم مساد لالكتتاب وعقار الفاليوم .وفيما يتعلدق بعالمدات التعدذي  ،ورد التقريدر
أن دده ميك ددن أ تؤل ددذ احلس ددبا حال ددة الت ددوتر ال ددداللي الش ددديد والف ددزع ابعتباره ددا دل دديال عل ددى التع ددر
حلاد صادم .وقد لل التقرير إىل استنتا مفاده أ اعتالو صاحبة الشكوى األوىل سيصب مزمنا
إ ا ك ختسا ملزيد من العال  .وهي تعاين من اإلجهاد الناجم مباشرة عن األحدا املؤملة الي تعرض
نا بلدها األصلي واصوف الشديد من احتماو أ تسطر إىل العودة إليه.
 3-6وتقوو صاحبة الشكوى األوىل إهنا أاثرت املسدألة املتعلقدة حبالتهدا الطبيدة مرحلدة مبكدرة مدن
إج دراءات اللجددوء وإ السددلطات ألل د بواجبهددا ل د األدلددة الطبيددة ضددوء معقوليددة االدعدداءات
املتعلقددة ابلتعددر للتعددذي ( .)24فهددذا التقريددر الطددل مهددم لتقيدديم مصددداقية صدداحبة الشددكوى األوىل فيمددا
يتعلق إبفادهتا بشأ التعر لالغتصاب على يد ضابط عسكري.
 4-6وقد كت عدة أشخاص من أقارب الزو ( ،)25املعدرتف هبدم كالجتدني حاليدا فرنسدا ،رسدائل
تؤكد زوا صاحبة الشكوى األوىل من زوجها .وتقوو صداحبة الشدكوى األوىل إ مصدداقية زواجهدا ال
تقبددل الشد م .ودعمد ا الدع دداء ص دداحبة الش ددكوى أ زو ك ددا مق دداتال ص ددفوف املتم ددردين الشيش ددا ،
تقدم أيسا رسائل ألرى بعث هبا إىل زوجها السجن عن ريق وكالة البح عن املفقودين التابعدة
للجنة الدولية للصلي األصر ،وهي رسائل تمهر العالقة احلميمة والود اللذين معا بينهمدا ،وتثبد
أ زوجها ال يزاو السجن.
 5-6و اصت ددام ،يق دددم ص دداحبا الش ددكوى معلوم ددات أساس ددية متعلق ددة ابلبل ددد وي دددعيا وج ددود لط ددر
حقيقددي عليهمددا ،إ ا مددا عددادا إىل االحتدداد الروسددي ،مددن أ يُعددذاب عددن ريددق إسدداءة معاملتهمددا جسددداي
واغتص دداب ص دداحبة الش ددكوى األوو .ويش دريا إىل تقري ددر ص ددادر ع ددن دائد رة انج ددرة الدامنركي ددة ،يفي ددد أب
تعدر املدرأة الشيشددا للعند علددى أيدددي اجلهدات احلكوميددة قددد تزايدد السددنوات األلددرية( .)26ويشددددا
على حالة السع الي تعاين منها املرأة العازبة الي ليس لديها كر سميها (زو أو أ )( ،)27كمدا هد و حداو
ص دداحبة الشد ددكوى األوىل ،ويد دددعيا أند دده يُشد ددتبه انتشد ددار حد دداالت االغتصد دداب علد ددى نطد ددا واسد ددا
الشيشا  ،ح وإ ك يبل عنها .وهناك لطر حقيقي على األقرابء املقربني للمتمردين الشيشدا  ،مثدل
صداحل الشدكوى ،مدن التعدر لالعتقداو وسدوء املعاملدة والتعدذي واالغتصداب( .)28و هدذه القسدية،
تعزى واقعة االغتصاب املتكرر إىل مسؤوو حكومي ،وهو ضابط اجلي .
__________

( )24تش ددري اامي د ة ص دداحل الش ددكوى إىل التعلي ددق الع ددام رق ددم  )2017(4بش ددأ تنفي ددذ امل ددادة  3م ددن االتفاقي ددة س دديا
املد ددادة  ،22الد ددذي تد ددرى فيد دده اللجند ددة أ سد ددلطات الدولد ددة ينب د ددي ند ددا أ حتيد ددل األشد ددخاص الد ددذين ادعد دوا تعرضد ددهم
ل مستقل جماغ.
للتعذي سابقا إلجراء فح
( )25والدة الزو وشقيقته وشقيقه ،وشاهد على عقد الزوا الديو بني صاحبة الشكوى األوىل وف .د.
)(26

()27
()28
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Danish Immigration Service, Security and Human Rights in Chechnya and the Situation of Chechens in
.the Russian Federation – Residence Registration, Racism and False Accusations (2015), p. 43
– European Asylum Support Office, “EASO country of origin information report: Chechnya
.women, marriage, divorce and child custody” (September 2014), p. 17
Immigration Service, Security and Human Rights in Chechnya, p. 54

األقارب املقربني من املتمردين النشطني واملناصرين املشتبه فيهم).

( .Danishيشددري التقريددر إىل
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م حظات إضاف ة م مة مال ال ولة الط ف
 11أيلوو/سد ددبتم  ،2017قد دددم الدولد ددة الطد ددرف مالحمد ددات وتعليقد ددات إضد ددافية .ومتهد ددد
1-7
ابإلشارة إىل أ األدلة املرفقة ابلتعليقات اإلضافية املقدمة من صاحبة الشكوى هي معممها الحقة
لإلج دراءات املتخ ددذة أم ددام الس ددلطات الو ني ددة .ول ددذلم ،ك تدُ ددت الفرص ددة للس ددلطات لك ددي ت دددر م دددى
صلتها ابلقسية.
 2-7ويتس ددمن التقريد ددر الطد ددل املد ددؤر  1شد ددباط/ف اير  2017تشخيصد ددات تشد ددري إىل أهند ددا تعد دداين مد ددن
اضطراابت التكي  ،وصعوابت غمجة عن وقوعها ضحية أعماو جرمية وإرهابية ،وصعوابت غمجة عن
تعرضها لكارثة وحرب وأعماو عدائية ألرى .وهذه ليس عناصر جديددة متامد ا .فدالتقرير الطدل الدذي
صدر  27متوز/يوليه  2015يتسمن ،كما يمهر من املالحمات السابقة الدي قددمتها الدولدة الطدرف،
تشخي ص ددني عل ددى األق ددل م ددن ه ددذه التشخيص ددات .وتك ددرر الدول ددة الط ددرف الق ددوو إ التشخيص ددات ال د ي
حد ددد اهتد ددا سد ددوء املعاملد ددة الد ددي تد ددزعم صد دداحبة الشد ددكوى األوىل أهند ددا تعرضد د ند ددا
أجريد د ال تثبد د
(االغتصداب) ،وهددو احتمدداو اسدتبعدته السددلطات الو نيددة .وتدددعي أ هدذا التحليددل ال يقبددل التشددكيم
ابالستناد إىل التقرير املؤر  1شباط/ف اير  ،2017الذي يتسمن معلومات عن سوابق املريسد ة اسدتُقي
فقددط مددن أقدواو صدداحبة الشددكوى األوىل .وفيمددا يتعلددق مبسددألة مد دى وجددود عالمددات التعددذي أو سددوء
املعاملددة علددى صدداحبة الشددكوى األوىل ،اكتفددى األ بدداء ابإلشددارة إىل أ األع درا الددي لوحمد عليهددا
ميكن أ تكو غمجة عن حاد صادم ،بدو كر السب .
 3-7وابإلضددافة إىل ل ددم ،قد دم ص دداحبة الش ددكوى األوىل ش ددهادات مكتوب ددة خب ددط الي ددد أدىل هب ددا
عدددد مددن أف دراد أسددرة زوجهددا املزعددوم ،ف .د .واحملتجددز حاليددا االحتدداد الروسددي .ووفقددا نددا ،ف د هددذه
الواثئق تثب  ،من جهة ،وجود رابطة زوا بينها وبني ف .د .وتثب من جهة ألرى ،أهندا سدتكو
لطددر إ ا مددا عددادت إىل الشيشددا  .و هددذا الصدددد ،ينب ددي التددذكري أب جمددرد ورود رسددائل مددن أ دراف
اثلثددة ال ميكددن أ يكددو إثبدداات لوجددود رابطددة زوا تس ددتو الشددروط القانونيددة .وينطبددق هددذا أيسددا عل ددى
شهادة اللجنة الدولية للصلي األصر الي تفيدد أب صداحبة الشدكوى األوىل وف .د .قدد تراسدال فيمدا
بينهم بني عامي  2014و .2015وعالوة على لم ،تشري الدولة الطرف إىل أنه ب ض النمر عن وجود
رابطة الزوا من عدمها ،ف سجن ف .د .حاليا ال يثب قيامه أبنشطة قتالية السابق.
 4-7وفيما يتعلق بوضا النساء العازابت الشيشدا  ،تدذ ركر الدولدة الطدرف أب صداحبة الشدكوى
األوىل سد د د تُبعد مد د ددن سويسد د درا برفقد د ددة ابنهد د ددا الد د ددذي أصد د ددب ابل د د ددا اآل  .ومد د ددن مث ستسد د ددتفيد مد د ددن دعمد د دده
لدى عودهتما.

ا سائل واإل اءات ا ع وضة دوى الوجنة

النمر املقبولية
 1-8قبل النمدر أي ادعداء يدرد شدكوى مدا ،د علدى جلندة مناهسدة التعدذي أ تبد فيمدا
إ ا كان الشكوى مقبولة أم ال مبوج املادة  22من االتفاقية
 2-8وقددد حتقق د اللجنددة ،وفقددا ملددا تقتسدديه منهددا الفقددرة (5أ) مددن املددادة  22مددن االتفاقيددة ،مددن أ
املسألة نفسها ك ر حبثها ،وال رى حبثها مبوج أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
 3-8وتشري اللجنة إىل أنه ينب ي نا ،وفقا للفقرة (()5ب) من املادة  22من االتفاقية ،أال تنمر
أي بالغ يتقدم به فرد من األفراد ما ك تتحقق من أنه قد استنفد مجيا سبل االنتصاف احملليدة املتاحدة.
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وتالحددا اللجنددة أ الدول ددة الطددرف،
االنتصاف احمللية املتاحة.

هددذه القس ددية ،أقددرت ابسددتنفاد ص دداحل الشددكوى جلميددا س ددبل

 4-8وت ددذ ركر اللجن ددة أب قب ددوو ادع دداء م ددا مبوج د امل ددادة  )2(22م ددن االتفاقي ددة وامل ددادة (113ب) م ددن
نمامها الداللي ،يستوج أ يستو املسدتوى األساسدي مدن اإلثبد ات املطلدوب ألغدرا املقبوليدة(.)29
وتالحا اللجنة حجة الدولة الطرف الي تدفا أب صاح الشكوى الثاين ال يقدم أي ادعاءات تفيد
تعرضه لسوء املعاملة املاضي أو وجود لطر شخصي عليه من التعر لالضطهاد حالة الرتحيل.
وهو كا قد أاثر مسألة اصطر الذي سد به بصفته ابن زو األم ،املسجو منذ عام  .2008وعدالوة
علددى لددم ،أعددرب عددن لشدديته مددن أ ُ د علددى اصدمددة اجلددي الروسد ي ،وهددو تملددم ال يبدددو أندده
متسم به أمام اللجنة .وتالحا اللجنة أ صاح الشكوى الثاين ليس له أي انتماء سياسي وك يكن
على اتصاو بدزو أمده مندذ فولتده ،وك يتعدر ألي ندوع مدن أندواع سدوء املعاملدة املاضدي ،وك ميدار
أي نشاط سياسي أو أي نشاط آلر إ ار مناصرة املتمردين الشيشا يمهر منه أنه سيعرضه صطر
التعددذي  ،وك يكددن مثددار اهتمددام السددلطات أبي شددكل مددن األشددكاو احملتملددة .وعليدده ،تددرى اللجنددة أ
ادعاءات صاح الشكوى الثاين ال تكفي إلثبات وجود لطدر مباشدر عليده مدن التعدر للتعدذي إ ا
مددا عدداد إىل االحتدداد الروسددي .و ضددوء لددم ،تددرى اللجنددة أ صدداح الشددكوى الثدداين ك يددتمكن مددن
تقدمي األدلة الكافية ،ألغرا املقبولية ،الي تثب وجود لطر متوقا وشخصي وقائم وحقيقي عليه من
التعر للتعدذي  .وتقسدي اللجندة ،هدذه القسدية ،أب ادعداء صداح الشدكوى الثداين الدذي ينددر
إ ار املادة  3غري مقبوو مبوج املادة  )2(22من االتفاقية هذه القسية.
 5-8غددري أ اللجنددة تددرى أ احلجددج الددي دفعد هبددا صدداحبة الشددكوى األوىل تثددري مسددائل جوهريددة
وإجرائيددة تندددر إ ددار املددادة  3مددن االتفاقيددة ،وأندده ينب ددي النمددر تلددم احلجددج مددن حي د األسددس
املوضوعية .وبناء عليه ،ف اللجنة إ ال ترى أي موانا ألرى حتوو دو املقبولية ،تعت الدبالغ مقبدوال
مبوج املادة  3من االتفاقية.

النمر األسس املوضوعية
 1-9عم ددال ابلفق ددرة  4م ددن امل ددادة  22م ددن االتفاقي ددة ،نم ددرت اللجن ددة
املعلومات الي أاتحها نا الطرفا .

ه ددذا ال ددبالغ

ض ددوء مجي ددا

 2-9وتتعل ددق املس ددألة املعروض ددة عل ددى الل جن ددة ه ددذه القس ددية بتحدي ددد م ددا إ ا ك ددا إبع دداد ص دداحبة
الشددكوى األوىل إىل االحتدداد الروسددي يشددكل انتهاكددا مددن الدولددة الطددرف اللتزامهددا مبوج د املددادة  3مددن
االتفاقيددة أبال تطددرد أي شددخ أو تعيددده إىل دولددة ألددرى ،إ ا تدوافرت لددديها أسددباب حقيقددة تدددعو إىل
االعتقاد أبنه سيكو لطر التعر للتعذي أو ملعاملة أو عقوبة قاسية أو الإنسانية أو مهينة.
 3-9و د د عل ددى اللجند ددة أ حت دددد م ددا إ ا كاند د هن دداك أس ددباب حقيقيد ددة ت دددعو إىل االعتقد دداد أب
صاحبة الشكوى ستتعر شخصديا صطدر التعدذي أو سدوء املعاملدة لددى عودهتدا إىل االحتداد الروسدي.
وعنددد تقدددير هددذا اصطددر ،د علددى اللجنددة ،مبوجد الفقددرة  2مددن املددادة  3مددن االتفاقيددة ،أ لددذ
احلس ددبا مجي ددا االعتب ددارات ات الص ددلة ،مب ددا ل ددم وج ددود من ددط اثب د م ددن الفادح ددة أو الص ددارلة أو
اجلماعية حلقو اإلنسا (.)30
__________

( )29انمر ،مجلة أمور ،قسية ز .ضد الدامنرك ،)CAT/C/55/D/555/2013( ،الفقرة .3-6
( )30التعليق العام رقم  ،4الفقرة .43
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 4-9وتددذ ركر اللجنددة بتعليقهددا العددام رقددم  4الددذي يددن علددى أ االلتدزام بعدددم اإلعددادة القسدرية ينشددأ
كلما كان هناك سأسباب حقيقيةس تدعو إىل االعتقاد أب الشدخ املعدو سديكو لطدر التعدر
دولددة يواجدده الرتحيددل إليهددا ،سدواء كفددرد أو كعسددو جمموعددة قددد تكددو لطددر التعددر
للتعددذي
بلد املقصد ،وعلى أ املمارسة الي تتبعها اللجنة تقسدي بتأكيدد وجدود سأسدباب حقيقيدةس
للتعذي
()31
كلمدا كددا لطدر التعددذي سمتوقعدا وشخصدديا وقائمدا وحقيقيدداس  .وتشدري اللجنددة كدذلم إىل أ عد ء
اإلثبددات يقددا علددى صدداح الددبالغ ،الددذي د عليدده أ يعددر قسددية وجيهد ة ،أي أ يقدددم حججددا
مدعومددة أبدلددة تبددني أ لطددر التعددر للتعددذي متوقددا وقددائم وشخصددي وحقيقددي .ولكددن عندددما يكددو
أصددحاب الشددكاوى وضددا يعجددزو فيدده عددن تفصدديل قسدديتهم ،فد عد ء اإلثبددات يددنعكس ويكددو
على الدولة الطرف املعنية أ حتقق هذه االدعاءات وتتحقق مدن صدحة املعلومدات الدي يسدتند إليهدا
البالغ( .)32وتو اللجنة أمهية كبرية للنتائج الوقائعيدة الدي تقددمها أجهدزة الدولدة الطدرف املعنيدة .إال أهندا
غ ددري ملزم ددة بتل ددم النت ددائج وه ددي س ددتجري تقييم ددا ح درا للمعلوم ددات املتاح ددة ن ددا وفق ددا للم ددادة  )4(22م ددن
االتفاقية ،ما مراعاة مجيا المروف ات الصلة بكل قسية(.)33
 5-9و ه ددذه القس ددية ،تالح ددا اللجن ددة ادع دداء ص دداحبة الش ددكوى أ وقوعه ددا ض ددحية االغتص دداب
املتكددرر جعلهددا تعدداين مددن صددعوابت شددديدة غمجددة عددن الصدددمة والوصددم والعددار سددرد وقددائا االعتددداء
اجلنس ددي عليه ددا ،وأ املعلوم ددات غ ددري الدقيق ددة ال ددي كرهت ددا روايته ددا ،وه ددي قليل ددة ،ليس د أساس ددية وال
تستدعي الشم صحة ادعاءاهتا بصفة عامة( .)34وتالحا اللجنة كدذلم اعرتاضدها علدى احلجدة الدي
دفعد د هبد ددا الدولد ددة الطد ددرف ومفادهد ددا أهند ددا ليسد د صد ددادقة ألهند ددا ك تقد دداوم عمليد ددات االغتصد دداب ابلقد ددوة
اجلسدية ،وك تُبل السدلطات بتعرضدها للعند اجلنسدي وك تعدر نفسدها علدى بيد  .وتالحدا اللجندة
أ صدداحبة الشددكوى األوىل أكدددت أهنددا كاند تريددد اصسددوع لتقيدديم حلالتهددا النفسددية إ ددار إجدراءات
اللجوء ،وأ ثل مركز املشورة القانونية أوصى بعد إجراء املقابلة الثانية معها آ ار/مدار  2013أب
يطل د املكت د االحتددادي لشددؤو انجددرة تقري درا مددن لبددري العددال النفسددي ،وأ السددلطات ك تتخددذ
لطوات من هذا القبيل .وحتيط علما أيسا أب الشخ الذي حسر إحدى املقابالت األساسية عدن
مركد ددز املشد ددورة القانونيد ددة كد ددا رجد ددال ،د ددا جعلهد ددا جتد ددد صد ددعوبة أكد د سد ددرد تفاصد دديل تلد د حد دواد
االغتصدداب .وتالحددا اللجنددة كددذلم ادعدداء صدداحبة الشددكوى األوىل أ انعد دام األدلددة الطبيددة ال ميكددن
اعتب دداره عنصد درا يس ددع مص ددداقيتها ،ألن دده ك يك ددن بوس ددعها تق دددمي شد د هادة بي ددة كامل ددة تثبد د تعرض ددها
للصدددمة مددن جدراء االغتصدداب نمدرا إىل أ السددلطات ك تسددم نددا ابصسددوع نددذا التقيدديم الطددل وتلقددي
العددال  .وتالحددا أيسددا ادعاءهددا أ مصددداقية زواجهددا ال تقبددل الشددم ،وأ هددذه املصددداقية قددد أثبتتهددا
اللجنة الدولية للصلي األصر وأقارب زوجها.
 6-9وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم  4الذي ين على أنه ينب دي للدولدة الطدرف أ تقددم إىل
الشخ املعو أثناء إجراءات التقييم كفاالت وضماغت أساسية ،وال سيما إ ا كا هدذا الشدخ
ريدده بيد
حالددة ضددع شددديد .وينب ددي علددى اصصددوص ،أ تُكفددل دائمددا إمكانيددة اصسددوع لفحد
ض النمر عن تقييم
مؤهل ،مبا لم بناء على ل صاح الشكوى ،إلثبات تعرضه للتعذي  ،ب ر
حالة معينة من حاالت الرتحيل
السلطات ملصداقية االدعاء( ،)35ح تكو السلطات املعنية ابلب
__________

()31
()32
()33
()34
()35
GE.20-10303

املرجا نفسه ،الفقرة .11
املرجا نفسه ،الفقرة .38
املرجا نفسه ،الفقرة .50
انمر قسية أال ضد سويسرا.
انمر ،مثال ،قسية م .ب .وآلرو ضد الدامنرك ،)CAT/C/59/D/634/2014( ،الفقرة .8-9
17

CAT/C/63/D/698/2015

قدادرة علدى إمتدام عمليدة تقيدديم لطدر التعدذي اسدتنادا إىل نتددائج الفحدوص الطبيدة والنفسدانية ،بطريقددة ال
يداللها شم معقوو.
 7-9وحتدديط اللجنددة علمددا ابدعدداء صدداحبة الشددكوى األوىل أندده لدديس بوسددعها أ تقدددم شد هادة بيددة
كاملد ددة تثبد د إصد ددابتها ابلصد دددمة مد ددن جد دراء االغتصد دداب .وحتد دديط علمد ددا أبند د ه ال جد ددداو أ صد دداحبة
الشد ددكوى األوىل لسد ددع للفحد د وحصد ددل علد ددى تقريد ددر بشد ددأ حالتهد ددا مد ددن قسد ددم الد د دعم النفسد ددي
االجتمداعي متوز/يوليدده  ،2015وأهندا متكند مددن تلقدي العددال النفسدي حزيرا /يويندده  ،2016وأهنددا
ل ختسا للعدال ابنتمدام مندذ لدم احلدني ،وأ قسدم الددعم النفسدي االجتمداعي أصددر تقريدرا آلدر
بشأ حالتها  1شباط/ف اير  .2017وحتيط علما كدذلم حبجدة الدولدة الطدرف الدي تفيدد أب التقريدر
الطد ددل الص د ددادر  1شد ددباط/ف اير  2017تس د ددمن تشخيصد ددات تش د ددري إىل أهند ددا تع د دداين مد ددن اض د ددطراابت
التكيد  ،وصددعوابت غمجددة عددن وقوعهددا ضددحية أعمدداو جرميددة وإرهابيددة ،وصددعوابت غمجددة عددن تعرضددها
لكارثددة وحددرب وأعمدداو عدائيددة ألددرى ،وهددي عناصددر ليسد جديدددة متامددا ،أل التقريددر الطددل السددابق،
الددذي أص دددره الطبي د النفس ددي عيندده  27متوز/يولي دده  ،2015بش ددأ حالددة ص دداحبة الشددكوى ك ددا ق ددد
تسددمن اثنددني مددن هددذه التشخيصددات علددى األقددل .و هددذا الصدددد ،تالحددا اللجنددة أ الدولددة الطددرف
حد اهتا سوء املعاملة ،وال سيما عمليات االغتصاب
تدعي أ التشخيصات الي أجري ال تثب
الي ادع صاحبة الشكوى األوىل أهنا تعرض نا ،واستبعدت السلطات الو نية وقوعها ،وأ التقرير
املددؤر  1ش ددباط/ف اير  2017يتس ددمن معلوم ددات ع ددن س دوابق املريسددة اس ددتُقي فق ددط م ددن أق دواو ص دداحبة
الشددكوى األوىل ،وأندده فيمددا يتعلددق بوجددود عالمددات تعددذي أو سددوء معاملددة مددن عدمدده ،اكتفددى األ بدداء
ابلقوو إ األعرا الي لوحم عليها ميكن أ تكو غمجة عن حد صادم ،بدو حتديد السب .
صاحل الشكوى ُل منهما دفا مبل  800فرنم سويسري .وتشري إىل
 8-9وتالحا اللجنة أ
ش
اجتهادهددا القسددائي( )36وتعليقهددا العددام رقددم  ،4الددذي يددن علددى أ الطعددن ينب ددي أ يكددو متاحددا مددن
الناحية العملية دو عوائق من أي نوع( .)37وتالحا اللجنة أيسا أ احملكمة اإلدارية االحتادية اعتد ت
داحل الشدكوى بدال أسدا أل صداحبة الشدكوى األوىل قددم رواايت تلفدة عدن الوقدائا
ادعاءات ص ش
جلسددات اسددتماع متعددددة .وتالحددا اللجنددة كددذلم أ الدولد ة الطددرف تطعددن مصددداقية ص دداحبة
الشكوى األوىل بكل املقاييس .وفيما يتعلق ابألدلة املادية الي قدمها صاحبا الشكوى ل إعدادة
النم ددر ل د اللج ددوء ،حت دديط اللجن ددة علم ددا ابلتقي دديم ال ددذي أجرت دده الدول ددة الط ددرف واس ددتنتج من دده أ
دتدعاءي الشد ددر ة املقد دددمني لد دددعم ادعد دداء صد دداحبة الشد ددكوى التعد ددر لالضد ددطهاد سمد ددال عالمد ددات
اسد د
ش
تزويددر وال ميكددن قبونمددا ابعتبارهددا واثئددق صددحيحة .وتالحددا اللجنددة أ صدداحبة الشددكوى األوىل حددني
ووجهد د بوجد ددود هد ددذه املخالفد ددات االسد ددتدعاءين املزعد ددومني ،ك تد ددتمكن مد د ن تقد دددمي أسد ددباب مقنعد ددة
للسلطات الو نية.
 9-9و ض ددوء مالبس ددات ه ددذه القس ددية ابلد ذات والتق ددارير الطبي ددة املقدم ددة ،ت ددرى اللجن ددة أ الدول ددة
ددل ،املش ددار إلي دده أع دداله ،ع ددن ري ددق متك ددني ص دداحبة
الط ددرف ق ددد امتثل د لش ددرط ض ددما إج دراء فح د
الشكوى من اصسوع لفحوص بية ونفسية وعال الحق .وترى اللجنة كذلم أ الدولدة الطدرف قدد
قيمد التجددارب الشخصددية لصدداحبة الشددكوى واملخد ا ر أو العواقد الددي يتوقددا أ تتعددر نددا بسددب
إعادهتا إىل االحتاد الروسي تقييما كافيا.
__________

( )36قسية عبد الكرمي ضد سويسرا ( ،)CAT/C/62/D/710/2015الفقرة .2-6
( )37التعليق العام رقم  ،4الفقرة .35
18

GE.20-10303

CAT/C/63/D/698/2015

 10-9واس ددتنادا إىل مجي ددا املعلوم ددات املقدم ددة م ددن ص دداحبة الش ددكوى والدول ددة الط ددرف ،مب ددا ل ددم
املعلومات امل تعلقة ابحلالدة العامدة حلقدو اإلنسدا االحتداد الروسدي ،تدرى اللجندة أ صد احبة الشدكوى
األوىل ك تتحم ددل ع د ء اإلثب ددات ه ددذه القس ددية( ،)38ألهن ددا ك تق دددم ب دراهني كافي ددة عل ددى وج ددود أس ددباب
حقيقي د ددة ت د دددعو إىل االعتق د دداد أب إبعاده د ددا إىل االحت د دداد الروس د ددي س د دديجعلها لط د ددر متوق د ددا وحقيق د ددي
وشخصدي مددن التعددر للتعددذي ابملعد املقصددود املدادة  3مددن االتفاقيددة .ومددا أ صدداحبة الشددكوى
األوىل ختتل ما سلطات الدولة الطرف تقييمها للقصدة الدي سدردهتا ،ف هندا ك تثبد أ قدرار رفدض
ل اللجوء ينطوي على تعس اهر أو يبل حد احلرما من العدالة.
 -10وبناء على لم ،ف جلنة مناهسة التعذي  ،إ تتصرف مبوج املادة  )7(22من االتفاقيدة،
تقسددي أب إق دددام الدولددة الط ددرف علددى إبع دداد صدداحبة الش ددكوى إىل االحتدداد الروس ددي ال يشددكل انتهاك ددا
للمادة  3من االتفاقية.

__________

( )38قسية اسيفاغناغراتنام ضد الدامنرك ) ،(CAT/C/51/D/429/2010الفقرات  5-10و.6-10
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