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مواد االتفاقية:

 )١(٣و()٢

( ٢٠١٤اتري ااخ تق اادمي

 ١-١صاحب الشكوى هو ك .ي ،.وهو مواطن صيين من مواليد عام  .١9٧٨وعبد تقدمي
الشااكوى ،كااا صاااحب الشااكوى ل اازاً يف الاادامنرك يف انلرااار إبعااادل إىل الصااني ،بعااد ر ا
طلااب الل ااوء الااذي قدمااه .وهااو ياادعي أ الاادامنرك ساال ُ
قد دم ،إبعادتااه إىل الصااني ،علااى انلهاااك
د
لل اااد  )١(٣ماان االتفاقيااة وأ الساالطات الدامنركيااة قااد انلهك ا املاااد  )٢(٣ماان االتفاقيااة يف
سياق البرر يف قضية جلوئه .وميثل صاحب الشكوى ام.

__________

*
**

اعل دهتا الل بة يف دورهتا الثالثة والسلني ( ٢٣نيسا /أبريل  ١٨ -أاير/مايو .)٢٠١٨
شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء الل باة اللالياة أؤاا:ها :السايد الساعدية بل اس ،والسايد عباد الوهاا هاا ،
والساايد كلااود هيلاار رواسااا  ،والساايد ال راكااو ،والساايد ديي ااو رودري ااي  -بيبسااو  ،والساايد سيباسااليا تو يااه،
والسيد خبليار تو موخاميدوف .وع الً ابملاد  ،١٠9مقروء ابالقااا ماا املااد  ١٥مان البراام الاداخلي لل باة
والفقاار  ١٠ماان املبااادا اللوجيهيااة بشااأ اساالقالل وحياااد أعضاااء هيحااات معاهاادات حقااوق اإلنسااا (مبااادا
أدي أاباب اللوجيهية) ،مل يشارك السيد يب مود يغ وهونغ تشونغ تشانغ يف البرر يف هذا البالغ.
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 ٢-١ويف  ٢٢ك ا ااانو األول/ديسا ا ا  ،٢٠١٤طلبا ا ا الل ب ا ااة إىل الدول ا ااة الط ا اارف ،ع ا ا االً
ابملاد  ١١٤من نرامها الداخلي ،ومن خالل مقررها اخلاص املعين ابلبالغات اجلديد واللادابس
املؤقلة ،االملباع عن إعاد صاحب البالغ إىل الصاني ريث اا تبرار الل باة يف شاكوال .ونازوالً عباد
طلب الل بة ،علَّق جمل طعو الالجحني ،يف  ٢٣كانو األول/ديس  ،٢٠١٤األجال احملادد
مل ااادر ص اااحب الش ااكوى ال اادامنرك ح ا ا إش ااعار اخ اار .ويف  9تش ا ارين الث ااا /نو ،٢٠١6
ر ض ا الل بااة ،ماان خااالل أحااد ن اوا رئيسااها ،طلااب الدولااة الطاارف ،املقاادم يف  ١9حزي ارا /
يونيه  ،٢٠١٥ر ا تدابس احل اية املؤقلة.
ال قائع كها د ضها صاحب البك ى
 ١-٢يبل ي صاحب الشكوى إىل إثبية اهلا  ،وهو من قرياة تسااو تشاوانغ الواقعاة يف الصاني.
ويف عاام  ،١99٨أصاابع عضااواً يف مبر ااة مساايحية تادعى ةكبيسااة الاار العراياة( .)١ويف نفا
الساابة ،كااا يااوع مبشااورات املبر ااة يف ش اوارع مديبااة ليبيااي حااني انلاازعلها مبااه الشاارطة .وحااني
حاول صاحب الشكوى اساجاع املبشورات ،اهنال رجال الشرطة عليه ضرابً ،وأدخل املسلشفى
علااى إثاار حلااك حيااة قضااى مااد شااهرين تقريب ااً .وتعاارع لكسارين يف الساااق اليساارى ،يف لااة
إصاابت أخرى .وحضر أحد رجال الشرطة الذين اعلدوا عليه لزايرته يف املسلشافى ثاالم مارات
وحااذرل م اان إب االغ أي ش ااخص بشااأ احلادث ااة العبيف ااة( .)٢وبع ااد خاارو ص اااحب الش ااكوى م اان
املسلشفى ،عاد إىل تو يا مبشورات ةكبيسة الر العرياة بضا مرات سراً .وبدعيد تعرضه لذلك
وشاطب
احلادم العبيف يف عام  ،١99٨أدرج السلطات الصيبية اؤه على القائ ة السوداء .د
رقا س له املد من أنر لها كا ة .وعالو على حلاك ،صال مان ع لاه يف مديباة ليبياي ،حياة
كا يع ل يف جمال العالقات العامة لدى مركز تش يا اللكبولوجيا الزراعية.
 ٢-٢ويف الفا من  ١99٨إىل  ،٢٠١٠كا صاحب الشاكوى ضضار القادال الاذي تقي اه
ةكبيسة الر العرياة .ويف عام  ،٢٠٠٧أغلق الشرطة مبىن الكبيسة ،وبعد حلك ،أصابع هاو
واألعض ا اااء ا خا ا ارين جيل ع ا ااو يف بيا ا ا واح ا ااد م ا اابها يف ك ا اال م ا اار إلقام ا ااة الق ا اادال .ويف أاير/
مايو  ،٢٠١٠أوقف الشرطة صاحب الشكوى أثباء وجودل يف مبازل أحاد قااد املبر اة .وأودع
الس ا ن مل ااد تب اااهز  ١٨ش ااهراً ،ووض ااا يف انزان ااة م ااا جم اارمني ك ااانوا يلعرض ااو ل ااه ،ه ااا وحا ارال
السا ن ،ابلضاار ابنلراام .ونلي اة لاذلك حاااول اإلقاادام علاى االنلحااار عاد مارات .ويف أواخاار
عام  ،٢٠١١تعرع صاحب الشكوى لضر عبيف على أيدي س باء ح قد وعيه وأدخل
املسلشفى ملد شهر ونصف .وخالل هذل الفا  ،دخل يف غيبوبة ملاد أسابوع تقريبااً .وقاد للاك
السااخو والااد صاااحب الشااكوى الضااطرار اببااه إىل تسااديد تكاااليف العااال الطااه ببفسااه ألنااه
ال ميلك رقا س ل مد  .وترلا والدل مان حلاك إىل احلكوماة احمللياة ،اأودع هاو نفساه السا ن.
وعبدما غادر صااحب الشاكوى املسلشافى ،مل يدرجاا إىل السا ن بسابب حاجلاه إىل اللعاايف مان
إصاابته .واعلباراً من شهر نيسا /أبريل  ،٢٠١٣كا عليه أ يبلاغ الشارطة كال أسابوعني اا إحا
كااا مساال راً يف لقاااء أعضاااء ةكبيسااة الاار العرااياة .ويف شاابا  /اير  ،٢٠١٤علااا صاااحب
الشااكوى أ الشاارطة تريااد الشااروع ماان جديااد يف توقيااف أعضاااء املبر ااة ،ولااذلك قاارر م ااادر
الصني .وغادر البلد بطريقة غس مشروعة.
__________

()١
()٢
2

يعرف أيضاً ابسا ةالر العرياة قو.
ميكن االطالع على اسا رجل الشرطة يف امللف.
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 ٣-٢ودخاال صاااحب الاابالغ الاادامنرك يااوم  ١9أو  ٢٠حزيرا /يونيااه  ٢٠١٤ومل تكاان زو تااه
واثئااق ساافر صاااحلة( .)٣ويف  ٢٤حزيرا /يونيااه  ،٢٠١٤طلااب الل ااوء .وحكاار صاااحب الشااكوى
ضا ن األساابا الااه د علااه إىل طلااب الل ااوء ،خو ااه ماان أ تعلقلااه الساالطات يف حااال عاااد إىل
الصني بسبب قباعله الديبية وانل ائه إىل ةكبيسة الر العرياة ،اله تعل رقة ديبياة يف الصاني.
ويف  ٢٥ا /أغسط  ،٢٠١٤أجرت دائر اهل ر الدامنركية مقابلة حص طلب الل وء املقدم
ماان صاااحب الشااكوى .وأجاارت دائاار اهل اار املقااابللني األساساايلني األوىل والثانيااة يف  ٢أيلااول/
سبل  ٢٠١٤و ١٣تشرين األول/أكلوبر  ،٢٠١٤على اللوايل.
 ٤-٢ويف  ٢١تش ارين األول/أكلااوبر  ،٢٠١٤ر ض ا إدار اهل اار طلااب صاااحب الشااكوى
احلصااول علااى اإلقامااة وجااب املاااد  ٧ماان قااانو األجانااب .ويف  9كااانو األول/ديس ا ،٢٠١٤
أيَّد جمل طعو الالجحني قرار دائر اهل ر ر َ طلب الل وء الذي قدمه صاحب الشكوى.
البك ى
 ١-٣ي ا اادعي ص ا اااحب الش ا ااكوى أ ال ا اادامنرك س ا االقدم ،إبعادت ا ااه إىل الص ا ااني ،عل ا ااى انله ا اااك
لل اااد  )١(٣ماان االتفاقيااة وأ الساالطات الدامنركيااة قااد انلهك ا املاااد  )٢(٣ماان االتفاقيااة يف
سياق البرر يف قضية جلوئه .وهاو ياد ا ،علاى وجاه اخلصاوص ،س جملا طعاو الالجحاني كاا
جيدر به أ خيضعه للفحص للباني عالماات اللعاذيب ،وأ اللا مل يطباق ،عباد تقيي اه ل دلاة،
مبدأ تفسس الشك لصاحله الذي يطبق عاد على طااله الل اوء ،وهاو أمار يكلساي أاياة خاصاة
يف احلاالت امللعلقة بضحااي اللعذيب.

 ٢-٣ويدعي صاحب الشكوى أ حالله تشبه حالة أميين ضد الدامنرك ،وحالاة ك .ه .ضاد
الاادامنرك ،حيااة خلص ا الل بااة إىل وقااوع انلهاااك لل اااد  ٣ماان االتفاقيااة أل الدولااة الطاارف
اه صاااحه الشااكوى إجاراء حااص طااه للحديااد مااا إحا كااال قااد تعرضااا لللعااذيب(.)٤
ر ضا طلا ح
ويشااس إىل أ تقاااع الدولااة الطاارف ،يف حالااة ك .ه اا .ضااد الاادامنرك ،عاان ةايااة ك .ه اا .ماان
اللعارع لععاااد القسارية ع ا عبااه عواقاب وخي ااة ألناه تعاارع لللعااذيب وملعاملاة غااس إنسااانية
بعااد إبعااادل إىل بلاادل األصاالي .ونلي ااة للفرااائا الااه تعاارع هلااا ك .ه .يف أ انساالا  ،ع ل ا
دائر اهل ر بحه حق الل وء لدى عودته إىل الدامنرك .ومل جير له ،يف إطار ع لية طلب الل وء
تلك ،أي حص للبني عالمات اللعذيب نرراً النلفاء احلاجة إىل إجراء هذا الفحص.

 ٣-٣ويدعي صاحب الشكوى أ الشرطة سلدخضاعه ،يف حاال أدعياد إىل الصاني ،لالسال وا
اعياه وعلاى رأساه .
واللعذيب حال وصوله إىل املطار بسبب البدو الراهر على سااقيه وأحاد حر ح
ويضيف أنه ال ميلك واثئاق سافر وأناه غاادر الصاني بطريقاة غاس مشاروعة .ولاذلك ،يادعي صااحب
()٥

__________

()٣
()٤
()٥
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ساا ر صااحب الشااكوى علاى ماام قاار معلقااداً أناه يف طريقاه إىل الااوالايت امللحاد األمريكيااة .ولادى وصاوله،
مل يعرف ،ألول وهلة ،يف أي بلد هو.
انرر أميين ضد الدامنرك ) (CAT/C/45/D/339/2008وك .ه .ضد الدامنرك ).(CAT/C/49/D/464/2011
يق اادم ص اااحب الش ااكوى ص ااورتني للب اادو املوج ااود عل ااى س اااقيه ونس ااخة م اان سا ا ل ط ااه م ااؤر  ١٤تشا ارين
الثااا /نو  ٢٠١٤صااادر عاان ةس ا و كوببهاااغنة ،وهااي مؤسسااة اتبعااة الاادائر الس ا و ومراقبااة الساالوك،
تفيد سنه ةتعرع للضر على أيدي س باء يف الس ن يف الصني مان دو أ يلادخل أي موفاف .وأناه تلقاى
ضربة على الرأل وأصيب ،على وجه اخلصوص ،جبروح يف ركبله الي اىن ااا اسالدعى إجاراء ع لياة جراحياة لاه يف
الصني .وخضا إل الة بع العرام ومبذ حلك احلني وهو يشاعر ابألمل .وال يعاا مان حالاة طارئاة .وهبااك ناد
كبااس طول ااه ح اوايل  ١٠س اابل اات عل اى اجله ااة الداخلي ااة ماان الركب ااة .وال تره اار علي ااه أي عالمااة م اان عالم ااات
العدوى؛ وهباك أيضاً ندو على ساقه اليسرى وااثر تشس إىل إصابله زروق ابلس ائر يف الرببو األيسرة.
3
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الشكوى أ الدامنرك سلقدم ،إبعادتاه إىل الصاني ،علاى انلهااك أحكاام املااد  ٣مان االتفاقياة ،أل
الل قرر عدم إخضاعه للفحاص للباني عالماات اللعاذيب ،وعاالو علاى حلاك ،مل يثبا يف قارارل
السبب الذي ةله على االعلقاد س خوف صااحب الشاكوى مان اللعارع لللعاذيب لادى عودتاه
إىل الصني غس م ر .ويشس إىل أ الوضا يف الصني قد ساء مبذ أ غادر البلد يف عام .)6(٢٠١٤
م حظات ال غلة الط ف لب ا ة ل ة غاأل س ا ض د ة
 ١-٤يف  ١9حزيرا /يونيه  ،٢٠١٥قدم الدولة الطرف مالحراهتا بشأ مقبولية الشكوى
وأسسها املوضاوعية .و ي اا يلعلاق ابلوقاائا الاه تسالبد إليهاا هاذل الشاكوى ،تشاس الدولاة الطارف
إىل اإل اادات الاه أدىل ااا صااحب الشااكوى أثبااء إجاراءات الل ااوء ،وتاذكر سنااه مل يكان عضااواً
يف أي عيات أو مبر ات سياسية ،ومل يكن لشطاً يف الال السياسي سي شكل اخر.

 ٢-٤وابإلشار إىل املاد  ١١٣من البرام الداخلي لل بة ،تدعي الدولة الطرف أ صااحب
الشااكوى مل يقاادم أدلااة كا يااة كااي تدقباال شااكوال وجااب املاااد  ٣ماان االتفاقيااة ،حيااة مل يثب ا
وج ااود أس اابا حقيقي ااة ت اادعو إىل االعلق اااد سن ااه يواج ااه خط اار اللع اارع لللع ااذيب إحا أعي ااد إىل
الصني .ولذلك ،تعل الشكوى غس مقبولة ألهنا تفلقر بوضوح إىل أسال .وإ رأت الل باة أ
الشااكوى مقبولااة ،ااو الدولااة الطاارف تااد ا س صاااحب الشااكوى مل يثبا ابألدلااة الكا يااة أ
عودته إىل الصني سلشكل انلهاكاً لل اد  ٣من االتفاقية .ويف هذا الصدد ،تالحظ أ صاحب
الشكوى مل يزود الل بة سي معلومات إضا ية عن نزاعاته يف الصني غس املعلومات اله أتيح
ابلفعل لل طعو الالجحني عبدما اختذ قرارل يف  9كانو األول/ديس .٢٠١٤

 ٣-٤وتبااني الدولااة الطاارف ابللفصاايل إج اراءات الل ااوء املبصااوص عليهااا يف قااانو األجانااب
وع ليااات اختاااح الق ارارات يف جمل ا طعااو الالجحااني وسااس ع لااه( .)٧وتالحااظ أ الل ا أجاارى
تقيي اً ،يف قضية صاحب الشكوى ،ك اا يفعال يف ياا قضاااي الل اوء األخارى ،للحدياد ماا إحا
كان ا إ ادات ااه تب اادو موثوق ااة ومقبع ااة ،ااا يف حل ااك تقي اايا م اادى رجحاهن ااا ولاس ااكها واتس اااقها.
وخل ااص اللا ا  ،يف قا ارارل امل ااؤر  9ك ااانو األول/ديسا ا  ،٢٠١٤إىل أن ااه ال يس ااعه أ يعلا ا
اائا مثباة ،أل إ ادتااه
إ اادات صااحب الشاكوى بشاأ األسابا الااه د علاه إىل طلاب الل اوء وق َ
تباادو ملباقضااة وغااس مل اسااكة .وماان لااة مااا أكدتااه الدولااة الطاارف ،أ صاااحب الشااكوى:
(أ) أدىل إب ااادات ملباقضااة بشااأ ع لااه بصاافة ااين راعااي()٨؛ ( ) أفهاار معر ااة ضااعيفة سحاوال
ةكبيسة الر العرياة()9؛ ( ) مل يل كن من تقدمي أي معلومات عن االعلقاالت اجل اعياة الاه

__________

()6

()٧
()٨
()9

4

أدشاس إىل املقاالني اللااليني :وكالاة األنبااء الفرنساية يف بي اني ،ة
”Christian sect accused of brainwashingة ال ااارداي  ١9 ،ا /أغسااط ٢٠١٤؛ ومااات شاايا يبزا ،ة
 China cracks down on ‘Almighty God’ apocalyptic cult, arrests 1,000إنالشاولل بيازن اتمياز١9 ،
ا /أغسط .٢٠١٤
انرر قضية م . .واخرو ضد الدامنرك ) ،(CAT/C/59/D/634/2014الفقرات  ٢-٤و.٨-٤
يذكر بوجه خاص ،أ إ اد صاحب الشكوى بشأ اتريخ مباشرته الع ل بصفة اين راعاي تلبااق ماا إ ادتاه
بشأ اتريخ طردل املزعاوم بسابب اعلقاادل الاديين ،وقاد اتسا إ اداتاه ابللبااق أيضااً ي اا يلعلاق بلااريخ صاله
من الع ل.
تشااس املعلومااات األساسااية امللاحااة عاان املبر ااة إىل أ ةكبيسااة الاار العرااياة يبراار إليهااا علااى أهنااا رقااة ديبيااة،
وكان ا تعل ا ابلفع اال غااس قانونيااة يف الصااني يف عااام  ،١99٥ويعلقااد أعضااا:ها أ يااوم احلسااا يقااا يف ٢١
كانو األول/ديس  ٢٠١٢وأ املسيع قد عاد إىل األرع يف هيحة امارأ صايبية .وقاد أشاس يف لاة أماور إىل
ماا يلاي :و ار خارجياة الاوالايت امللحاد ٢٠ ،“2012 report on international religious freedom: China” ،
أاير/مايو ٢٠١٣؛ وجمل اهل ار والالجحاني يف كبادا ،ة China: religious texts used by the Church of the
)Almighty God (Eastern Lightningة ١٤ ،تشرين األول/أكلوبر .٢٠١٤
“Beijing arrests nearly 1,000 members of
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تعرع هلا أعضاء يف ةكبيسة الر العرياة يف عام  ٢٠١٢و قاً ملا ورد يف املعلومات األساسية؛
و(د) أدىل إب ااادات ملباقض ااة ع اان اتري ااخ إدخال ااه املسلش اافى( .)١٠وعل ااى ض ااوء تل ااك املعلوم ااات،
خل ااص اللا ا إىل أ ص اااحب الش ااكوى مل يثبا ا أ الس االطات الص اايبية ق ااد اض ااطهدته بس اابب
اعلقادل الديين .وتادعي الدولاة الطارف أهناا تؤياد تقيايا اللا ملصاداقية صااحب الشاكوى .وعلياه،
ااو الدولااة الطاارف ال يسااعها أ تعل ا إ ااادات صاااحب الشااكوى بشااأ األساابا الااه د علااه إىل
اائا
طلااب الل ااوء أو ادعاءاتااه بشااأ االضااطالع سنشااطة ديبيااة لفائااد ةكبيسااة الاار العرااياة وقا َ
مثبلة .وابللايل ،يبدو أ صاحب الشكوى هو شخص م ور جداً ابلبسبة للسلطات الصيبية.
 ٤-٤و ي ااا يلعلااق ابدعاااء صاااحب الشااكوى أ الل ا كااا جياادر بااه أ خيضااعه للفحااص
للب ااني عالم ااات اللع ااذيب ،ت اادعي الدول ااة الط اارف أ ه ااذل احلال ااة مل تك اان تس االدعي إجا اراء ه ااذا
اائا مثبلااة.
الفحااص أل الل ا مل يعل ا إ ااادات صاااحب الشااكوى بشااأ نزاعاتااه يف الصااني وقا َ
وتشس الدولة الطرف يف هذا الصدد ،إىل أ الل ال يشرع يف إجراء حوصات للبني عالماات
اللع ااذيب يف احل اااالت ال ااه يلع ااذر علي ااه يه ااا االس االبلا س األس اابا ال ااه د ااا ااا ص اااحب
الشاكوى يف طلااب الل ااوء هااي واقعاة مثبلااة .وال يشاارع اللا كاذلك يف إجاراء حااص إحا اعلا
تعرع صاحب الشاكوى يف الساابق لللعاذيب حقيقاةً مثبلاة أو أماراً ال الً ،واسالبلب يف املقابال،
بب اااء عل ااى تقي اايا خ اااص حلال ااة ص اااحب الش ااكوى ،أال وج ااود خلط اار حقيق ااي علي ااه م اان اللع اارع
لللعذيب إحا أعيد يف حلك اللاريخ.
 ٥-٤ويبا اادو ما اان الق ا ارار املا ااؤر  9كا ااانو األول/ديس ا ا  ٢٠١٤أ الل ا ا قا ااد وضا ااا يف
احلساابا  ،بشااكل واضااع ،املعلومااات الااه قاادمها صاااحب الشااكوى بشااأ االعلااداءات املزعومااة
علي ااه .ول ااذلك ،يره اار س اريعاً م اان حل ااك الق اارار أ الل ا ق ااد اعل ا تع اارع ص اااحب الش ااكوى
إلصاابت جسدية حقيقةً اثبلة ،مسلبداً يف حلاك إىل املعلوماات الطبياة الاه قادمها احملاامي املعاني
إىل جانب إ ادات صاحب الشكوى نفسه وااثر غر اجلراحاة الرااهر علاى ركبلاه الي اىن وا اثر
املوجود على ساقه األيسر وحراعه األيسر .غاس أ اللا اسالبلب ،مان تبااق اإل اادات وعادم
لاس ااكها ،أ ص اااحب الش ااكوى مل ي اال كن م اان إثب ااات وج ااود أي ص االة ب ااني إص اااابته اجلس اادية
وانل ائااه املزعااوم إىل ةكبيسااة الاار العرااياة .وتضاايف الدولااة الطاارف أهنااا تؤيااد االساالبلا الااذي
خلااص إلي ااه الل ا  ،وتشااس إىل أ ه ااذل الش ااكوى ال تلض ا ن أي ااة معلوم ااات ت ا ر ت ي ااس الدول ااة
الطاارف للقياايا اإلصاااابت الااه حكرهااا صاااحب الشااكوى .وتالحااظ يف هااذا الصاادد ،أ إج اراء
حص للبني عالمات اللعذيب ال ميكن أ يثب  ،يف حاد حاتاه ،صاحة إ ااد صااحب الشاكوى
بشااأ ساابب تعرضااه لعصاااابت اجلساادية الااه أشااار إليهااا .وتاادعي الدولااة الطاارف أ صاااحب
الشااكوى مل يعلاال سي شااكل ماان األشااكال ،يف شااكوال املر وعااة إىل الل بااة ،تاارجيع اللوصاال إىل
تقييا خمللف لطلب الل اوء الاذي قدماه عان طرياق إجاراء حاص للباني عالماات اللعاذيب .وببااء
علااى حلااك ،تاارى الدولااة الطاارف أ صاااحب الشااكوى لااي لااه أي حااق يف إجاراء حااص للبااني
عالمات اللعذيب.
 6-٤و ي ااا يلعل ااق إبش ااار ص اااحب الش ااكوى إىل قض ااية أمي ااين ض ااد ال اادامنرك ،تش ااس الدول ااة
الطرف إىل أ هذل القضية ختللف كثساً قضيله هو ،أل صاحب الشكوى يف تلاك القضاية قادم
__________

( )١٠يا ااذكر ،بوجا ااه خا اااص ،أ صا اااحب الشا ااكوى أ ا اااد ،خا ااالل مثولا ااه أما ااام الل ا ا  ،سنا ااه أددخا اال املسلشا اافى يف
عااام  ٢٠١٢ولااذلك ،مل يكاان يعاارف شاايحاً عاان االعلقاااالت اجل اعيااة الااه وقعا يف عااام  ،٢٠١٢يف حااني أنااه
أ اد ،خالل اسل وابه يف دائر اهل ر الدامنركية ،أنه أدخل املسلشفى يف عام  ٢٠١١بعد تعرضاه للضار املا ح
على أيدي س باء معه يف الزنزانة.
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أدلة موضوعية تثب أنه تعرع لللعذيب يف بلدل األصلي قدبيل وصوله إىل الدامنرك .وبارهن أيضااً
علااى وجااود خطاار شخصااي عليااه ماان اللعاارع لللعااذيب ماار أخاارى إحا أعيااد إىل بلاادل األصاالي.
وخبصااوص ادعاااء صاااحب الشااكوى أ قضاايله تشاابه قضااية ك .ه .ضااد الاادامنرك ،تشااس الدولااة
الطاارف إىل أ اللا اعلا  ،يف تلااك القضااية ،أ إ ااادات صاااحب الشااكوى بشااأ نزاعاتااه مااا
وقائا مثبلة(.)١١
طالبا
َ

 ٧-٤وت اادعي الدول ااة الط اارف أ ص اااحب الش ااكوى أخط ااأ ح ااني ج اازم س الل ا مل يوض ااع
الساابب الااذي جيعاال خو ااه ماان اللعاارع لللعااذيب عبااد عودتااه إىل الصااني غااس ما ر .ويشااس قارار
اللا ا  ،امل ااؤر  9ك ااانو األول/ديسا ا  ،٢٠١٤بوض ااوح إىل أ إ ااادات ص اااحب الش ااكوى
بشااأ نزاعاتااه البا ااة عاان اعلقااادل الااديين ،ااا يف حلااك ادعاااءل اللعاارع سااابقاً لللعااذيب كبلي ااة
مباشر لذلك ،ال ميكن اعلبارها وقائا مثبلة .وابللايل ،او اللا قاد وضاا يف احلسابا بشاكل
واضع املعلومات اله قدمها صاحب الشكوى بشأ تعرضه لالعلداءات املزعومة وأوضع أيضاً،
يف معاارع حلااك ،الساابب الااذي جيعاال خو ااه ماان اللعاارع لللع اذيب عبااد عودتااه إىل الصااني غااس
ما ا ر .وع ااالو عل ااى حل ااك ،الح ااظ اللا ا أ م ااادر ص اااحب الش ااكوى الص ااني بطريق ااة غ ااس
مشااروعة ال يشااكل لوحاادل أساس ااً يدساالبد إليااه يف طلااب الل ااوء ،أل اللعاارع للعقااا بساابب
م ادر البالد بطريقة غس مشروعة ال ميكن اعلبارل ملعارضاً ما األعراف القانونية الدامنركية.

 ٨-٤وعااالو علااى حلااك ،تؤكااد الدولااة الطاارف أ الل ا قااد وضااا يف اعلبااارل يااا املعلومااات
حات الصا االة يف ق ا ارارل املا ااؤر  9ا /أغسا ااط  ٢٠١٤وأ صا اااحب الشا ااكوى مل يقا اادم لل با ااة أي
معلومات جديد  .وحتيال الدولاة الطارف إىل احلكاا الصاادر عان احملك اة األوروبياة حلقاوق اإلنساا يف
قضية ر .ل .ضد السويد حية رأت أ ةالسلطات الوطبية تعل  ،ك بدأ عام ،أقدر من غسهاا علاى
تقياايا الوقااائا ضاالً عاان تقياايا مصااداقية الشااهود أيضااً بوجااه أخااص ،ألهنااا هااي الااه تسابَّ هلااا رصااة
ر:يااة ساالوك الشااخص املعااين وؤاعااه وتقيي ااهة( .)١٢وتاارى الدولااة الطاارف أ صاااحب الشااكوى ضاااول
اساالخدام الل بااة هيحاةَ اساالحباف وأ شااكوال مااا هااي إال تعبااس عاان عاادم موا قلااه علااى تقياايا مصااداقيله
الذي أجرال الل  .وتشس أيضاً إىل أ صاحب الشاكوى مل يكشاف عان وقاوع أي خمالفاة يف ع لياة
اختاااح الق ارار أو عاان وجااود أي عاماال خطاار مل رخااذل الل ا يف االعلبااار ك ااا جيااب .وحتياال الدولااة
الط اارف إىل س اوابق الل ب ااة ال ااه ج اااء يه ااا أ مس ااؤولية دراس ااة الوق ااائا واألدل ااة يف قض ااية بعيبه ااا تق ااا
علااى عاااتق الاادول األط اراف إال إحا تسااىن اللأكااد ماان أ طريقااة تقياايا األدلااة كان ا تعساافية بشااكل
واض ااع أو بل ا ا ح ااد إنك ااار العدال ااة( .)١٣وابلل ااايل ،ت اارى الدول ااة الط اارف أن ااه ال يوج ااد أي أس ااال
لللشااكيك يف اللقياايا الااذي أج ارال الل ا  ،لهيااك عاان إل اااء هااذا اللقياايا الااذي يفيااد س صاااحب
الشااكوى مل ياال كن ماان إثبااات وجااود أساابا حقيقيااة تاادعو إىل االعلقاااد سنااه ساايكو معرضااً لسااوء
معاملة يلعارع ما أحكام املاد  ٣من االتفاقية إحا أعيد إىل الصني.
__________

( )١١أشااس إىل احملك ااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااا  ،كاارو ااارال واخاارو ضااد السااويد (الطلااب رقااا ،)٨9/١٥٥٧6
احلك ا ا ا ا ا ااا الص ا ا ا ا ا ااادر يف  ٢٠احار/م ا ا ا ا ا ااارل  ،١99١الفق ا ا ا ا ا ا ارات ٨٢-٧٧؛ وقض ا ا ا ا ا ااية م .أ .ض ا ا ا ا ا ااد ال ا ا ا ا ا اادامنرك
) ،(CAT/C/31/D/209/2002الفقرات  ٤-6و.6-6
( )١٢انرر احملك ة األوروبية حلقوق اإلنسا  ،ر .ل .ضد السويد (االلل اال رقاا  ،)٠٧/٤١٨٢٧احلكاا الصاادر يف
 9احار/مااارل  ،٢٠١٠الفقاار  .٥٢وتشااس الدولااة الطاارف أيض ااً إىل احملك ااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااا  ،م .إ.
ضااد السااويد (االلل ااال رقااا  ،)١٠/٥٨٣6٣احلكااا الصااادر يف  ٨لو /يوليااه  ،٢٠١٤الفقاار 6٣؛ وم .إ .ضااد
السويد (االلل ال رقا  ،)١٢/٧١٣9٨احلكا الصادر يف  ٢6حزيرا /يونيه  ،٢٠١٤الفقر .٧٨
( )١٣انر ا ا ا ا ا اار أ .ك .ض ا ا ا ا ا ااد أس ا ا ا ا ا ا اااليا ) ،(CAT/C/32/D/148/1999الفق ا ا ا ا ا اار ٤-6؛ ول . .أ .ض ا ا ا ا ا ااد كب ا ا ا ا ا اادا،
) ،(CAT/C/37/D/282/2005الفقر .6-٧
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 9-٤وتالحااظ الدولااة الطاارف أ ادعاااء صاااحب الشااكوى أ الشاارطة الصاايبية ساالبرر إليااه
بعااني الريبااة لاادى وص اوله إىل املطااار ،يف حااال أدعيااد إىل الصااني ،بساابب الباادو املوجااود علااى
رأسه وجسدل ،يبدو غس مثب سدلة على اإلطالق.
اعو ةات صاحب البك ى دوى م حظات ال غلة الط ف
 ١-٥يف  ٢9شاابا  /اير  ،٢٠١6قاادم صاااحب الشااكوى تعليقاتااه علااى مالحرااات الدولااة
الطاارف .وهااو ياارى أ الدولااة الطاارف مل تثبا أ شااكوال ةتفلقاار بوضااوح إىل أسااالة ،وابللااايل،
يبب ااي اعلباره ااا مقبول ااة .ويؤك ااد أ ح ل ااه تا ارتبو ارتباط ااً وثيق ااً ابألس ا املوض ااوعية للش ااكوى،
وابللايل ،يبب ي أ تبرر الل بة يف الشكوى من حية األس املوضوعية .و ي ا يلعلق ابألسا
املوضوعية ،يؤكد صاحب الشكوى أناه أثبا أ الدولاة الطارف انلهكا املااد  ٣مان االتفاقياة،
وال سي ا بسابب ر ا سالطات الدولاة الطارف طلباه اخلضاوع لفحاص طاه للحدياد ماا إحا كاا
قد تعرع لللعذيب قبل وصوله إىل الدامنرك.
 ٢-٥وي ا ا اادعي ص ا ا اااحب الش ا ا ااكوى أ امي ا ا ااه طل ا ا ااب إىل الل ا ا ا  ،يف  ٢٨ك ا ا ااانو األول/
ديس  ،٢٠١٥إعاد لع اب البرر يف قضية جلوئه اسلباداً إىل تقرير صدر عن الفرياق الطاه
لفاارع مبر ااة العفااو الدوليااة يف الاادامنرك ،يف  ١٠تش ارين الثااا /نو  ،٢٠١٥يؤكااد لام ااً ،ماان
وجه ااة نر اار ص اااحب الش ااكوى ،اإل ااادات ال ااه أدىل ااا للس االطات الدامنركي ااة املعبي ااة ابلل ااوء.
ويف  ٢6اير/شبا  ،٢٠١6أقار اللا ابسالالم طلاب احملاامي وأبل اه أ البا يف إعااد الع
اب البرر يف قضية جلوء صاحب الشكوى ميكن أ يسل رق مد تااوح بني  ٨و ١٠أشهر.
 ٣-٥ويؤكد صاحب الشكوى من جديد أ شكوال تشبه قضية ك .ه .ضد الدامنرك ،حية
دمبااا صاااحب الشااكوى ماان اخلضااوع لفحااص طااه .ويف تلااك القضااية ،اضااطرت الاادامنرك ،بعااد
ومابع
صدور قرار الل بة ،إىل الس اح لصاحب الشكوى ابلدخول إىل البلد جمدداً ،بعد إبعادل ،د
صفة الالجئ .ويؤكد من جديد أيضاً أ قضيله تشبه كثاساً قضاية أمياين ضاد الادامنرك( .)١٤وضيال
صاحب الشكوى إىل قرار الل بة يف قضية ف .ك .ضد الدامنرك ،حية رأت أ الدولة الطرف
مل جتاار حتقيقااات كا يااة ،حااني ر ضا طلااب الل ااوء الااذي قدمااه صاااحب الشااكوى ماان دو أ
أتماار إبخضاااعه لفحااص طااه ،لللحقااق اااا إحا كانا هباااك أساابا حقيقيااة تاادعو لالعلقاااد س
صاحب الشكوى سيواجه خطر اللعرع لللعذيب إحا أعيد إىل بلدل األصلي(.)١٥

 ٤-٥وخبصااوص إحالااة الدولااة الطاارف إىل احلكااا الصااادر عاان احملك ااة األوروبيااة يف قضااية ر.
ل .ضااد السااويد ،يشااس صاااحب الشااكوى إىل أ احملك ااة مل تؤيااد ،يف تلااك القضااية ،االساالبلا
الاذي خلصا إليااه الدولاة الطاارف ،ألهناا قضا س صاااحب االلل اال قاادم رواياة مل اسااكة يف
يا مراحل اإلجراءات ،وس اجلوانب ال امضاة القليلاة الاه شااب روايلاه مل تقاوع ،ماا حلاك،
مصداقيلها بصفة عامة .وأعلب احملك ة أ املاد  ٣من اتفاقية ةاية حقوق اإلنساا واحلارايت
األساسااية ساالدبلهك إببعاااد صاااحب االلل ااال إىل بلاادل األصاالي .ويؤكااد صاااحب الشااكوى أ
احملك ة قض زدوم انلهاك يف تلك القضية ألنه كا يلعني على السلطات الساويدية أ أتمار

__________

( )١٤انرر أميين .ضد الدامنرك ،الفقرات  ٨-9و.9-9
( )١٥انرر قضية ف .ك .ضد الدامنرك ) ،(CAT/C/56/D/580/2014الفقر .6-٧
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إبجاراء حااص طااه للحديااد الساابب املاارجع إلصااابة صاااحب االلل ااال بباادو  ،مااا األخااذ يف
االعلبار أنه قدم أدلة كا ية على أصل هذل البدو (.)١6
 ٥-٥وياداذكُر صاااحب الشااكوى س الدولااة الطاارف أكاادت أ احلاجااة مل تكاان تساالدعي أ
يطلاب اللا إخضاااعه للفحااص للبااني عالماات اللعاذيب قباال أ يلخااذ قاراراً هنائيااً بشااأ طلبااه
الل ااوء ،ألنااه ةمل ياال كن ماان إثبااات وجااود أي صاالة بااني إصاااابته اجلساادية وانل ائااه املزعااوم إىل
ةكبيسااة الاار العرااياة .ويشااس صاااحب الشااكوى يف هااذا الصاادد إىل تقرياار الفريااق الطااه لفاارع
مبر ااة العفااو الدوليااة يف الاادامنرك ،الااذي يفيااد يف لااة أمااور ،سنااه ةتعاارع إلصاااابت جساادية
لثل ا يف ق اادا الس ا ا يف األح الي ااىن وع اااب م اان االم يف الركب ااة وأس اافل الس اااق .وتكش ااف
االساالبلاجات املوضااوعية وجااود ناادو علااى اجللااد ،وهااي تلطااابق لام ااً مااا العالجااات اجلراحيااة
املاذكور وا اثر البا ااة عان الضارابت والاركالت الااه تعاارع هلاا صاااحب الشاكوى خااالل ااات
احل ا ل وس به زسب روايله هو .وقد تبني فهور أعراع نفسية مثل القلق واسلحضار جتار
عاش ااها ور:ي ااة الكا اوابي وص ااعوبة الاكي ااز واض ااطراابت ال ااذاكر ة .ويب اادو م اان اللقري اار ك ااذلك أ
ةاإلصاااابت اجلساادية والبفسااية الااه عاااب مبهااا صاااحب الشااكوى بوجااه عااام ،تلط اابق لام ااً مااا
رواي ااة تعرض ااه لللع ااذيبة .وابلل ااايل ،ي اادعي ص اااحب الش ااكوى أ الدول ااة ق ااد انلهك ا اجلوان ااب
اإلجرائية لل اد  ٣من االتفاقية زرماهنا إايل مان رصاة اخلضاوع لفحاص طاه ،مسالبد يف حلاك
قو إىل مسألة املصداقية ومزاعا عدم لكبه إثبات وجود صلة بني األنشطة الديبياة الاه اضاطلا
اا لفائاد ةكبيساة الاار العراياة وإصااابته اجلساادية .وماا يؤكاد حلاك ،ماان وجهاة نرار صاااحب
الشكوى ،أ دائر اهل ر مل تطلاب مباه ،لادى تقدمياه طلاب الل اوء ،حا مالء اسال ار املوا قاة
على اخلضوع لفحص طه.
 6-٥ويد ا صاحب الشكوى أيضاً س الل مل ضام مبدأ تفسس الشك لصاحله يف قضيله
معيار إثبات خاطحاً ،ألنه من غس امل كان أ ضصال شاخص علاى شاهاد طبياة تفياد سناه
وطبق َ
تعاارع لللعااذيب بساابب أنشااطله .وقااد كااا ماان الضااروري يف قضاايله تطبيااق مباادأ ةتفسااس الشااك
لصاحله وإاتحة الفرصة للخضوع لفحص طه يؤكد واقعة اللعرع لللعاذيب( .)١٧ويشاس صااحب
الشااكوى إىل أ ساالطات الدولااة الطاارف مل أتح إبج اراء هااذا البااوع ماان الفحااص الطااه إال يف
قضاايلني قااو خااالل عااام  .٢٠١٥وهااو ياادعي أ تسا يل ارتفاااع كبااس يف عاادد طلبااات الل ااوء
املقدم ا ااة يف ع ا ااام  ٢٠١٥ض ا اال عل ا ااى الش ا ااك يف أ تك ا ااو الس ا االطات ق ا ااد رأت أ الض ا اارور
ال تسلدعي إجراء حوص طبية إال يف هذا العدد احملدود من القضااي(.)١٨
 ٧-٥ويضاايف صاااحب الشااكوى أنااه أوضااع للساالطات الدامنركيااة املعبيااة ابلل ااوء أنااه كااا مال مااً
للبي ا يف عااام  ٢٠١٢ألنااه كااا يقضااي ااا نقاهااة بعااد اللعااذيب الااذي تعاارع لااه سااابقاً ،ولااذلك،
أ ل حلسن احلظ ،مان كبساة السالطات الصايبية الاه لا  ٥٠٠عضاواً مان أعضااء ةكبيساة الار
العرااياة .ولكاان عباادما أقاادم الساالطات الصاايبية ،يف عااام  ،٢٠١٤علااى اعلقااال  ١ ٠٠٠عضااو
ماان أعضاااء املبر ااة خش ااي صاااحب الشااكوى أ ري الاادور علي ااه .ويشااس صاااحب الشااكوى م ااا
األسف أيضاً ،إىل أ الل رأى أ بعا اإل اادات الاه أدىل اا جااءت ةملباقضاة وغاس مل اساكةة،

__________

( )١6انرر احملك ة األوروبية حلقوق اإلنسا  ،ر .ل .ضد السويد ،الفقر .٥٣
( )١٧يشار إىل قضية ف .ك .ضد الدامنرك ،الفقر .6-٧
( )١٨مل يقدم صاحب الشكوى معلومات إضا ية عن هذل املسألة.
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ونلي ااة لااذلك ،مل يس ا ع خبضااوعه للفحااص الطااه ملعايبااة عالمااات اللعااذيب ،ومل رخااذ يف اعلب ااارل
املعلومات اله قدمها لدعا ادعاءاته.
 ٨-٥ويش ااس ص اااحب الش ااكوى إىل أ قض ااااي كه ااذل مس االثبا م اان املس اااعد القانوني ااة و قا ااً
ملشروع قانو جديد معروع على ال ملاا يقضاي إبدخاال تعاديل علاى قاانو املسااعد القانونياة
وقااانو إقامااة العاادل ي ااا يلعلااق بلقاادمي الشااكاوى إىل اهليحااات الدوليااة املعبيااة ابلشااكاوى املبشااأ
وجب اتفاقيات حقوق اإلنسا و لابعة هذل الشكاوى .ويبص مشروع القانو هاذا علاى عادم
ج اوا االحل ااا سااألة مبااا اإلح إبج اراء حااص طااه ،يف حااال قاارر الل ا حلااك ،ابعلبااارل
أساساً يسلبد إليه يف تقدمي شكوى إىل الل بة.
في
معو مات إضاف ة مة مة مال الط ْ
 -6يف  ١٥كانو األول/ديس  ،٢٠١6طلب الدولاة الطارف إىل الل باة أ تعلاق البرار
يف هااذل الشااكوى ح ا إشااعار اخاار ،أل الل ا قاارر ،يف  ١٢كااانو األول/ديس ا ،٢٠١6
إع اااد االع اب البر اار يف قض ااية ص اااحب الش ااكوى لك ااي ميث اال أم ااام هيح ااة جدي ااد لالس اال اع
إليا ااه .وقا ااد اختا ااذ حلا ااك الق ا ارار نا اازوالً عبا ااد الطلا ااب الا ااذي قدما ااه احملا ااامي يف  ٢٨كا ااانو األول/
ديس .٢٠١٥
 -٧ويف  ١٤احار/مارل  ،٢٠١٧أبلغ صاحب الشكوى الل بة س اللا أعلان ،يف ١٧
شاابا  /اير  ،٢٠١٧أتييااد ق ارارل املااؤر  9كااانو األول/ديس ا  ،٢٠١٤وبااذلك ،ر ا ماار
أخاارى طلااب الل ااوء الااذي قدمااه .وهااو ياادعي أ اساالبلاجات الفريااق الطااه لفاارع مبر ااة العفااو
الدوليااة يف الاادامنرك تفيااد س ةاإلصاااابت اجلساادية والبفسااية الااه عاااب مبهااا صاااحب الشااكوى
تلطابق لاماً ما رواية تعرضه لللعذيبة ،وما حلك ،حكار اللا  ،يف لاة ماا حكارل ،أناه ةيلعاذر
االس االبلا م اان الفح ااص الط ااه ال ااذي أج ااري أ اإلص اااابت ميك اان تدع اازى إىل انل ائ ااه املزع ااوم إىل
ةالر العرياة .ولذلك ،و الل ةمل ير م راً أل يطلب من إدار الطب الشارعي الشاروع يف
إجراء حص كامل للباني عالماات اللعاذيبة .وخلاص اللا  ،اسالباداً إىل تقيايا شاامل ،إىل أ
صاااحب الشااكوى مل يثبا رجحااا تعرضااه ،يف حااال عودتااه إىل الصااني ،الضاطهاد يا ر الل ااوء
وجااب املاااد  )١(٧ماان قااانو األجانااب أو أنااه ساايكو يف خطاار حقيقااي ماان اللعاارع لسااوء
معاملة يبدر يف نطاق املاد  )٢(٧من حلك القانو .
 ١-٨ويف  ٢9احار/مارل  ،٢٠١٧أحال الدولة الطارف إىل الل باة تر اة ابلل اة اإلنكليزياة
لقرار الل  ،املؤر  ١٧شبا  /اير  ،٢٠١٧تفيد س صاحب الشكوى حكر أمام الل  ،يف
لاة أماور ،أ االتصاال بيباه وبااني ةكبيساة الار العراياة قاد انقطااا مباذ أ غاادر الصاني .وأناه
دع ُ د يف الدامنرك وأنه يف طور تعلا أصول الدين املسيحي .ومل يعد يعل نفسه عضواً يف ةكبيساة
الاار العرااياة .وهااو يريااد أ يكااو مساايحياً حقيقي ااً ،أل املساايحية وةكبيسااة الاار العر ااياة
خيللفا  .ولي قدورل أ يفسر حلك للسالطات الصايبية ،ألناه ماا إ يسا ل الشاخص بوصافه
من أعضاء ةكبيسة الر العرياة ح تثب عليه هذل الصفة.
 ٢-٨ويشااس ق ارار الل ا أيض ااً إىل أ الل ا ق ااد أق ا َّار ،يف ضااوء االس االبلاجات ال ااه خل ااص
إليهااا الفريااق الطااه لفاارع مبر ااة العفااو الدوليااة يف الاادامنرك يف تقرياارل املااؤر  ١٠تش ارين الثااا /
نو  ،٢٠١٥س تعرع صاحب الشكوى لعصااابت املبلاغ عبهاا هاو حقيقاة مثبلاة .غاس أناه
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ال يسااعه أ يساالبلب ماان الفحااص الطااه الااذي أجااري أ تلااك اإلصاااابت ميكاان أ تدعاازى إىل
انل ائه املزعوم إىل ةكبيسة الر العرياة .ولذلك ،مل ير الل م راً أل يطلب من إدار الطب
الشرعي الشروع يف إجراء حص شامل لصاحب الشكوى للباني عالماات اللعاذيب ،يفضاي إىل
نلائب ااثلة (انرر الفقر  ٧أعالل).
 ٣-٨وقاد وضاا اللا يف احلساابا  ،لادى تقيي اه للرواياة الااه قادمها صااحب الشاكوى ،أنااه
تعرع لللعذيب أو لسوء معاملة ااثال ،ألناه ال دميكان أ يلوقاا مان صااحب الشاكوى ،يف هاذل
احلالااة ،أ يكااو قااادراً علااى تقاادمي تفاصاايل دقيقااة ومل اسااكة لل ايااة عاان القضااية .ولكاان اللا
ال يسعه ،ح يف هذل الرروف ،أ يقر س رواية صاحب الشكوى بشأ األسبا الاه د علاه
إىل طلب الل وء تعل واقعة مثبلة .وأكد الل  ،عبد إجراء حلك اللقييا ،أ صاحب الشكوى
أدىل إب ااادات ملباقضااة وغااس مل اسااكة بشااأ عاادد ماان األمااور اهلامااة .وعااالو علااى حلااك ،أدىل
صاااحب الشااكوى أمااام الل ا  ،خااالل جلسااة شاافوية يف  ١٧شاابا  /اير  ،٢٠١٧إب ااادات
ملباقضة بشأ لويل والدل للكاليف رحلة خروجه من الصني )١9(.وأدىل صااحب الشاكوى زياد
م اان اإل ااادات امللباقض ااة بش ااأ ع اال وال اادل ،اا يف حل ااك اتري ااخ تقاع اادل( .)٢٠وأك ااد الل ا أ
صاااحب الشااكوى أدىل إب ااادات ملباقضااة بشااأ اللاااريخ الااذي حراارت يااه الساالطات الصاايبية
ةكبيسة الر العرياة ،وكذلك بشأ الفائد العليا لل بر ة(.)٢١
 ٤-٨ويف  ١6حزيرا /يونيه  ،٢٠١٧حكرت الدولة الطرف أ املعلومات اله قدمها صاحب
الشكوى يف  ١٤احار/مارل  ٢٠١٧ال تسلدعي مبها تقدمي أي تعليقات إضا ية .وهي بذلك،
تؤكد أ الشكوى تفلقر بوضوح إىل أسال ،ومن مث يبب ي اعلبارها غس مقبولة .وإ رأت الل بة
أ الشكوى مقبولة ،و الدولة الطرف تؤكد أ إعاد صاحب الشاكوى إىل الصاني لان يشاكل
انلهاكاً لل اد  ٣من االتفاقية.

__________

( )١9يدذكر ،بوجه خاص ،أ صاحب الشكوى حكر يف لة أمور ،خالل جلسة االسل اع اله عقادها اللا يف 9
كا ا ااانو األول/ديس ا ا ا  ،٢٠١٤أ والا ا اادل أنفا ا ااق مدخراتا ا ااه ،يف حا ا ااني أنا ا ااه أخ ا ا ا الل ا ا ا  ،يف  ١٧شا ا اابا /
اير  ،٢٠١٧أ والادل اسالخدم جازءاً مان املادخرات الاه كانا زو تاه واقااع جازءاً مان املاال مان األصادقاء
واملع ااارف .والح ااظ اللا ا يف ه ااذا الص اادد أ إ اااد ص اااحب الش ااكوى بش ااأ ع اادم ق اادر وال اادل عل ااى حت اال
مصاريف اسلشفائه تبدو ملباقضة ما أتكيدل س والدل لكن من ا  ١٥ ٠٠٠دوالر لل ويل رحلله.
( )٢٠ويااذكر ،بوجااه خاااص ،أ صاااحب الشااكوى أ اااد ،خااالل اساال وابه يف دائاار اهل اار يف  ٢٥ا /أغسااط ،٢٠١٤
س وال اادل ق ااد بل ل ااه معلوم ااات يف مك ااا ع ل ااه ،يف ش اابا  /اير  ،٢٠١٤تفي ااد س احلكوم ااة تري ااد الع ااود إىل
سا ن أعضاااء ةكبيساة الاار العرااياة .وعبادما حدكُار صااحب الشااكوى إب ادتااه أماام اللا بشاأ تقاعااد والاادل
قبل عام  ،١99٨أجا س والدل كا قد ار لللو مكا ع له القدمي يف عام .٢٠١٤
( )٢١ويشار ،بوجه خاص ،إىل أ صاحب الشكوى ع ز ،خاالل اسال وابه يف دائار اهل ار  ،عان إعطااء اساا قائاد
ةكبيسة الر العرياة ،يف حني أنه كشاف لل لا عان اؤهاا يف  ١٧كاانو األول/ديسا  .٢٠١٧وعبادما
حدكُر صااحب الشاكوى باذلك ،رد قاائالً إناه مل جيار :علاى إعطااء اساا القائاد خاالل اسال وابه يف دائار اهل ار .
وأشار الل يف هذا الصادد ،إىل أ صااحب الشاكوى أعطاى اساا القائاد الاذكر لل بر اة خاالل اسال وابه يف
دائر اهل ر .
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ا سائل غاإل اءات ا ع غضة دوى الوجنة

البرر يف املقبولية
 ١-9قبل البرر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما ،جياب علاى الل باة أ تقارر ماا إحا كاا الابالغ
مقبااوالً أم ال وجااب املاااد  ٢٢ماان االتفاقيااة .وقااد أتكاادت الل بااة ،حسااب ا هااو مطلااو مبهااا
وجب الفقر (٥أ) من املاد  ٢٢من االتفاقية ،من أ املسألة نفسها مل تدبحاة وال جيارى زثهاا
يف إطار أي إجراء اخر من إجراءات اللحقيق الدويل أو اللسوية الدولية.
 ٢-9وتاذكُر الل باة سهنااا ال تبرار ،ع االً ابلفقار  ) (٥ماان املااد  ٢٢ماان االتفاقياة ،يف أيااة
شااكوى يلقاادم ااا أي اارد م اا مل تلحقااق ماان أ الفاارد قااد اساالبفد يااا ساابل االنلصاااف احملليااة
امللاحااة .وتالحااظ الل بااة ،يف هااذل القضااية ،أ الدولااة الطاارف مل تعاااع علااى أ صاااحب الشااكوى
قااد اساالبفد يااا ساابل االنلصاااف احملليااة امللاحااة .ولااذا ،تاارى الل بااة أنااه لااي هباااك مااا ميبااا ماان أ
تبرر يف البالغ وجب الفقر  ) (٥من املاد .٢٢
 ٣-9وتل سك الدولة الطرف ابلقول إنه يبب ي اعلبار الشاكوى غاس مقبولاة ع االً ابملااد ١١٣
م اان نر ااام الل ب ااة ال ااداخلي ألهن ااا تفلق اار بوض ااوح إىل أس ااال .بي ااد أ الل ب ااة تالح ااظ أ ص اااحب
ااك االتفاقياة ومان مث
الشكوى قد عرع ابللفصايل الوقاائا واألساال الاذي تسالبد إلياه ادعاءاتاه انله َ
تعل ا أ الشااكوى قااد دع ا ابألدلااة الااه تكفااي لقبوهلااا .و ااا أ الل بااة ال تاارى أ ااة عوائااق
أخرى حتول دو املقبولية ،وهنا تعلن قبول البالغ وتشرع يف البرر يف أسسه املوضوعية.

البرر يف األس املوضوعية
 ١-١٠نر اارت الل ب ااة يف الش ااكوى يف ض ااوء ي ااا املعلوم ااات ال ااه أاتحه ااا هل ااا الطر ااا  ،و ق ااً
للفقر  ٤من املاد  ٢٢من االتفاقية.
 ٢-١٠ويف هذل القضاية ،يلعاني علاى الل باة أ تبا ي اا إحا كانا إعااد صااحب الشاكوى
إىل الصااني سلشااكل انلهاك ااً الللازام الدولااة الطاارف وجااب املاااد  ٣ماان االتفاقيااة سال تطاارد أي
ش ااخص أو تعي اادل (ةأ ت ااردلة) إىل دول ااة أخ اارى إحا تا اوا رت ل ااديها أس اابا حقيقي ااة ت اادعو إىل
االعلقاد سنه سيكو يف خطر اللعرع لللعذيب.
 ٣-١٠وجيااب علااى الل بااة أ تدقاايُا ماادى وجااود أساابا حقيقيااة تاادعو إىل االعلقاااد س صاااحب
الشااكوى ساايواجه شخص ااياً خطاار اللع ااذيب لاادى عودتااه إىل الص ااني .وجيااب عل ااى الل بااة أيض ااً أ
تراع ااي ،عب ااد تق ااديرها هل ااذا اخلط اار ،ي ااا االعلب ااارات حات الص االة ،و ق ااً للفق اار  ٢م اان امل اااد  ٣م اان
االتفاقيااة ،ااا يف حلااك وجااود منااو اثب ا ماان االنلهاكااات الفادحااة أو الصااارخة أو اجل اعيااة حلقااوق
اإلنسااا  .بيااد أ الل بااة تااذكر س اهلاادف امللااوخى ماان حلااك هااو حتديااد مااا إحا كااا الشااخص املعااين
ساايكو شخصااياً يف خطاار ملوقااا وحقيقااي ماان اللعاارع لللعااذيب يف البلااد الااذي يعاااد إليااه .ويسااللبا
حلااك أ وجااود منااو ماان االنلهاكااات الفادحااة أو الصااارخة أو اجل اعيااة حلقااوق اإلنسااا يف بلااد مااا
ال يشااكل يف حااد حاتااه ساابباًكا يااً لل اازم س شخصااً بعيبااه ساايكو يف خطار ماان اللعاارع لللعااذيب
لاادى عودتااه إىل حلااك البلااد؛ وجيااب تقاادمي أس ا إضااا ية تبااني أ الشااخص املعااين ساايواجه شخصااياً
هذا اخلطر .ويف املقابل ،ال يعين عدم وجود مناو اثبا مان االنلهاكاات الصاارخة حلقاوق اإلنساا أ
شخصاً بعيبه قد ال يلعرع لللعذيب زكا فرو ه اخلاصة(.)٢٢
__________

( )٢٢انرر قضية ت .م .ضد هورية كوراي ،(CAT/C/53/D/519/2012) ،الفقر .٣-9
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 ٤-١٠وتشاس الل بااة إىل تعليقهااا العاام رقااا  )٢٠١٧(٤بشاأ تبفيااذ املاااد  ٣يف سااياق املاااد ،٢٢
الاه تاابص علاى نشااوء اللازام بعادم اإلعاااد القسارية عبادما توجااد أساابا وجيهاة تاادعو إىل االعلقاااد
س الشخص املعاين سايكو يف خطار اللعارع لللعاذيب يف الدولاة الاه يواجاه الاحيال إليهاا ،ساواء
كفرد أو كعضو يف جم وعة قد تكو يف خطر اللعرع لللعذيب يف بلاد املقصاد .وتقضاي امل ارساة
الااه تلبعهااا الل بااة يف هااذا السااياق بلأكيااد وجااود أساابا حقيقيااة عباادما يكااو هباااك خطاار ملوقااا
وشخص ااي وق ااائا وحقيق ااي م اان اللع اارع لللع ااذيب( .)٢٣وق ااد تشا ا ل املؤشا ارات عل ااى وج ااود خط اار
شخصي ،األصل اإلثين لصاحب الشكوى ،على سابيل املثاال ال احلصار؛ واللعارع ساابقاً لللعاذيب؛
واالحل ا ماا مباا االتصاال أو أي شاكل اخار مان أشاكال االحل اا اللعسافي وغاس القاانو يف
البلد األصلي؛ واهلارو ساراً مان البلاد األصالي نلي اة اللعارع لللهدياد ابللعاذيب؛ واالنل ااء الاديين
()٢٤
وانلهاااك احلااق يف حريااة الفكاار والوجاادا والاادين  .وتااذكر الل بااة أيض ااً سهنااا تعطااي و لًكب اساً
لالساالبلاجات الوقائعيااة الااه ختلااص إليهااا أجهااز الدولااة الطاارف املعبيااة .بيااد أهنااا غااس ملزمااة بللااك
االسلبلاجات ،وهي سلقيا زرياة املعلوماات امللاحاة هلاا و قااً للفقار  ٤مان املااد  ٢٢مان االتفاقياة،
ما مراعا يا الرروف حات الصلة بكل قضية(.)٢٥
 ٥-١٠وتشس الل بة ،يف تقيي ها خلطر اللعارع لللعاذيب يف هاذل الشاكوى ،إىل ادعااء صااحب
الشاكوى بشاأ خو اه مان اعلقاال السالطات لاه إحا عااد إىل الصاني بسابب قباعاتاه الديبياة وانل ائااه
إىل ةكبيسة الر العرياة ،اله تعل رقة ديبية يف الصني .وتشاس الل باة أيضااً إىل ادعااء صااحب
الشااكوى الااذي يفيااد س الشاارطة سلدخضااعه ،يف حااال أدعيااد إىل الصااني ،لالساال وا واللعااذيب
عيه وعلاى رأساه ،والبا اة ع اا
حال وصوله إىل املطار بسبب البدو الراهر على ساقيه وأحد حرا ح
تعاارع لااه ماان تعااذيب وسااوء معاملااة يف بلاادل األصاالي قباال وصاوله إىل الاادامنرك .ويف هااذا الصاادد،
تشااس الل بااة كااذلك إىل ادعاااءات صاااحب الشااكوى الااه تفيااد سنااه تعاارع لللااك اإلصاااابت يف
عااام  ١99٨عباادما اهنااال عليااه رجااال الشاارطة ابلضاار بساابب تو يعااه مبشااورات ةكبيسااة الاار
العرياة مث بعد حلك أثباء ا سا به باني أاير/ماايو  ٢٠١٠ونيساا /أبريل  ٢٠١٣بله اة املشااركة
يف أنشااطة ةكبيسااة الاار العرااياة ،حيااة كااا ح ارال الس ا ن والس ا باء يلعرضااو لااه ابلضاار
ابنلرااام .وتشااس الل بااة إىل أتكيااد صاااحب الشااكوى بشااأ عاادم املالكااه واثئااق ساافر وم ادرتااه
الصني بصور غس مشروعة.
 6-١٠وتشااس الل بااة أيضااً إىل مالحرااة الدولااة الطاارف الاه تفيااد س ساالطاهتا احملليااة رأت أ
صاحب الشكوى يفلقر إىل املصداقية ألسبا من للها ما يلي( :أ) اإلدالء إب ادات ملباقضة
بش ااأ ع ل ااه بص اافة ااين راع ااي؛ ( ) إفه ااار معر ااة ض ااعيفة سح اوال ةكبيس ااة ال اار العر ااياة؛
( ) عادم لكباه مان تقادمي أي معلوماات عان االعلقااالت اجل اعياة الاه لا أعضااء ةكبيساة
الا اار العرا ااياة يف عا ااام  ،٢٠١٢و ق ا ااً ملا ااا ورد يف املعلوما ااات األساسا ااية؛ (د) اإلدالء إب ا ااادات
ملباقضاة عان اتريااخ إدخالاه املسلشاافى؛ (ه) اإلدالء إب اادات ملباقضااة ي اا يلعلااق بل ويال والاادل
لرحلاة خروجااه مان الصااني؛ (و) اإلدالء إب اادات ملباقضااة بشاأ ع اال والادل ،اا يف حلاك الساابة
الااه أحياال يهااا علااى اللقاعااد؛ و( ) اإلدالء إب ااادات ملباقضااة بشااأ اللاااريخ الااذي حراارت يااه
__________

( )٢٣انرر اللعليق العام رقا  ،٤الفقر .١١
( )٢٤املرجا نفسه ،الفقر .٤٥
( )٢٥املرجا نفسه ،الفقر .٥٠
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الساالطات الصاايبية ةكبيسااة الاار العرااياة ،وكااذلك بشااأ القائااد العليااا لل بر ااة .وعلااى ضااوء
تل ااك املعلوم ااات ،خل ااص الل ا إىل أ ص اااحب الش ااكوى مل يثب ا أ الس االطات الص اايبية ق ااد
اضطهدته بسبب اعلقادل الديين.
 ٧-١٠وحتاايو الل بااة عل ااً أيض ااً ابدعاااء صاااحب الشااكوى أنااه أطلااا الل ا علااى الباادو
ااقيه وأحااد حراعيااه وعلااى رأسااه ،وطالااب س رماار الل ا إبج اراء حااص طااه
الراااهر علااى سا ح
ملخصص دف اللحقاق ااا إحا كانا تلاك اإلصااابت ل اة عان تعرضاه لللعاذيب ،وماا حلاك
ر ا الل ا مارتني طلااب الل ااوء الااذي قدمااه ماان دو أ رماار إبجاراء هااذا الفحااص ورغااا أ
تقرير الفريق الطه لفرع مبر اة العفاو الدولياة يف الادامنرك أكاد ةأ اإلصااابت اجلسادية والبفساية
الااه عاااب مبهااا صاااحب الشااكوى بوجااه عااام ،تلطااابق لامااً مااا روايااة تعرضااه لللعااذيبة .وتشااس
الل بااة أيضااً إىل احل ااة الااه د عا ااا الدولااة الطاارف ومفادهااا أ اللا أقاار بلعاارع صاااحب
الشااكوى لعصاااابت املبلااغ عبهااا واعل ا حلااك حقيق اةً مثبلااة .غااس أنااه ال يسااعه أ يساالبلب ماان
الفحااص الطااه الااذي أجااري أ تلااك اإلصاااابت ميكاان أ تدعاازى إىل انل ائااه املزعااوم إىل ةكبيسااة
الر العرياة .ولذلك ،مل ير الل م راً أل يطلب مان إدار الطاب الشارعي الشاروع يف إجاراء
حص شامل لصاحب الشكوى للبني عالمات اللعذيب ،يفضي إىل نلائب ااثلاة .وعاالو علاى
حلك ،ال ميكن أ يشكل حص صاحب الشكوى للبني عالمات اللعذيب ،يف حد حاته ،إثبااتً
إل ادته بشأ سبب تعرضه لعصاابت اجلسدية املبلغ عبها.
 ٨-١٠ويف هاذا الصادد ،تالحااظ الل باة أ سالطات الل ااوء كاا جيادر ااا ،مان حياة املباادأ،
وبصرف البرر عن تقيي ها ملصداقية شخص يدعي تعرضه ساابقاً لللعاذيب ،أ حتيلاه علاى هيحاة
مسلقلة للخضوع لفحاص طاه جماالً ،و قااً لادليل اللقصاي واللوثياق الفعاالني لللعاذيب وغاسل مان
ضاارو املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية أو املهيبااة (بروتوكااول اسااطببول) ،ح ا تكااو
الس االطات املعبي ااة ابلبا ا يف قض ااية م اان قض ااااي اإلع اااد القسا ارية ق ااادر عل ااى إل ااام تقي اايا خط اار
اللعذيب وضوعية ومن دو أي شاك معقاول ،اسالباداً إىل نلاائب حلاك الفحاص الطاه( .)٢6بياد
أ الل بااة تالحااظ أ صاااحب الشااكوى مل يعلاال ،ساواء يف هااذل الشااكوى أو يف املعلومااات الااه
قاادمها إىل الساالطات الدامنركيااة املعبيااة ابلل ااوء ،تاارجيع اللوصاال إىل تقياايا خمللااف لطلااب الل ااوء
الذي قدمه عن طريق حص جتريه إدار الطب الشرعي الفحص للبني عالمات اللعذيب.
 9-١٠وتاارى الل بااة أيض ااً أهنااا حا لااو وضااع جانب ااً اللباقضااات الااه اعااات روايااة صاااحب
الشااكوى بشااأ مااا تعاارع لااه يف الصااني وقبلا بصااحة إ اداتااه ،ااو صاااحب الشااكوى مل يقاادم
أي دلياال يثب ا أ الس االطات الص اايبية كان ا تبحااة عب ااه يف ا ون ااة األخ ااس أو اكاث ا ألم اارل
بشكل اخر .وتشس الل بة يف هذا الصادد ،إىل أ ساوء املعاملاة الاذي تعارع لاه يف املاضاي هاو
جمارد عبصار واحاد مان العباصار يبب اي أخاذل يف احلسابا  ،حلاك أ املساألة حات الصالة املعروضااة
على الل بة ا هي حتديد ما إحا كا صاحب الشكوى معرضاً حالياً خلطار اللعاذيب إحا أعياد
إىل الصني( .)٢٧وختلص الل بة إىل أنه ،ح على رع أ صااحب الشاكوى تعارع يف املاضاي
__________

( )٢6املرجا نفسه ،الفقر (١٨د).
( )٢٧انر ا اار ،عل ا ااى س ا اابيل املث ا ااال ،ل .وص .وع .ض ا ااد الس ا ااويد ) ،(CAT/C/20/D/61/1996الفق ا اار ٢-١١؛ انر ا اار
 . .م .ضا ا ا ا ا ااد السا ا ا ا ا ااويد ) ،(CAT/C/49/D/435/2010الفق ا ا ا ا ا اار ٧-٧؛ ول .ل . .ضا ا ا ا ا ااد ال ا ا ا ا ا اادامنرك
) ،(CAT/C/60/D/602/2014الفقر .٧-٨
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لللعااذيب علااى أياادي الساالطات الصاايبية أو وا قلهااا ،ااو حلااك ال يسااللبا تلقائي ااً أنااه ساايرل
معرض ااً خلطاار اللعاارع اللعااذيب إحا أعيااد إىل الصااني يف الوق ا احلااايل .وتشااس الل بااة إىل ورود
تقااارير عاان ارتكااا انلهاكاات خطااس حلقااوق اإلنسااا يف الصااني يف حااق أعضاااء ةكبيسااة الاار
العر ااياة ،وال س ااي ا م اان يلب ااو:و م اابها مرك اازاً ابر اً يف املبر ااة ،ولكبه ااا تالح ااظ أ اإل ااادات
الااه أدىل ااا صاااحب الشااكوى لل ل ا يف  ١٧شاابا  /اير  ٢٠١٧تدرهاار أنااه قطااا صاالله
ب ةكبيسة الر العراياة مباذ أ غاادر الصاني ،وأناه مل يعاد يعلا نفساه عضاواً يف هاذل الكبيساة،
وأنه دع ُ د يف إحدى الكبائ املسيحية ابلدامنرك.
 ١٠-١٠وتشس الل بة إىل أ عبء اإلثبات يقا على صاحب الشكوى الذي يلعني عليه أ
يعرع قضية ميكن الد اع عبها ،أي أ يقدم ح ااً مفصالة ترهار أ خطار اللعارع لللعاذيب
هو خطر ملوقا وقائا وشخصي وحقيقي ،ما مل يكن صاحب الشكوى يف حالة جتعله غس قادر
على تفصيل قضيله( .)٢٨ويف ضوء االعلبارات الوارد أعالل ،وابالسالباد إىل ياا املعلوماات الاه
ق اادمها ص اااحب الش ااكوى والدول ااة الط اارف ،ااا يف حل ااك املعلوم ااات امللعلق ااة ابحلال ااة العام ااة حلق ااوق
اإلنساا يف الصاني ،تارى الل باة أ صااحب الشاكوى مل يثبا ابلقادر الكاايف وجاود أسابا حقيقيااة
تدعو إىل االعلقااد س عودتاه إىل الصاني يف الوقا احلاايل ،سلعرضاه خلطار حقيقاي و ادد وشخصاي
من اللعذيب ،حسب ا تقلضيه املاد  ٣من االتفاقية.
 -١١والل بااة ،إح تلصاارف وج ااب املاااد  )٧(٢٢م اان االتفاقيااة ،تاارى بب اااء علااى حل ااك ،أ
إعاد صاحب الشكوى إىل الصني لن يشاكل انلهاكااً للفقار  ١مان املااد  ٣مان االتفاقياة ،وأ
الدولة مل ترتكب أيضاً أي انلهاك الللزاماهتا وجب الفقر  ٢من املاد  ٣من االتفاقية يف ساياق
البرر يف طلب الل وء املقدم من صاحب الشكوى.

__________

( )٢٨انرر اللعليق العام رقا  ،٤الفقر .٣٨
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