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املادة 3

 1-1صاحب الشكوى هو ح .أ ،.وهو مواطن من مجهورية إيران اإلسالمية من أصل كردي
ومولود يف العراق يف عام  .1989وقد رفضت السويد طلب اللجوا الذي قدمه ،وهو ي ّدعي أن
ترحيلققه إىل العقراق سيشققكل انتهاكقاً مققن جانققب السققويد للمققادة  3مققن االتفاقيققة .ومتثققل صققاحب
الشكوى حمامية.
 2-1ويف  29نيس ققان/أبريل  ،2016ق ققرر اللجن ققة ،ع ققن طري ق ق مقرره ققا املع ققي ابلش ققكاوى
اجلديدة والتدابري املؤقتة ،عدم إصدار طلب ابختاذ تدابري مؤقتة.
__________

*
**

اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثالثة والستني ( 23نيسان/أبريل  18 -أاير/مايو .)2018
شققار يف دراسققة هققذا الققلالن أعضققاا اللجنققة التاليققة أَبققارهم :السققعدية بلمققري ،تيققار تو حممققدوف ،سلاسققتيان
تو يه ،أان راكو ،دييغو رودريغي  -بينزون ،هونغونغ انغ ،فيليس غاير ،علد الوهاب هاين ،كلود ِهلِر رواسان.
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 3-1ويف  31كانون الثاين/يناير ّ ،2017قرر اللجنقة ،عقن طريق ِّ
مقررهقا املعقي ابلشقكاوى
اجلديدة والتدابري املؤقّتة ،حب مسللة مقلولية اللالن إىل جانب أسسه املوضوعية.
الوقائع املع وضة
 1-2صقاحب الشققكوى هقو مقواطن مقن مجهوريققة إيقران اإلسققالمية مقن أصققل كقردي ،وقققد ولققد
ونشل يف إقليم كردستان العراق ،حي عاش يف خميما خمتلفة لالجئني( .)1ويف اتريقخ غقري حمقدد
بعققد الثققورة اإليرانيققة يف عققام  ،1979فققر عائلتققه مققن مجهوريققة إي قران اإلسققالمية إىل الع قراق ألن
وال ققد وج ققد ك ققاان ينتمي ققان إىل ح ققزب املعارض ققة اإليق قراين ،وه ققو احل ققزب ال ققدطقراطي يف كردس ققتان
اإليرانية .وكان والد وجد من بني مؤسسي هذا احلزب ،وابلتايل من بني أعضائه األكثر شهرة،
( )2
وكاان معاً عضوين يف اللشمركة  .وألن صاحب الشكوى نشل يف هذ العائلة ،فقد كان انشقطاً
جققداً يف احلققزب وكانققت لديقه عالقققا وثيقققة مق بعق كلققار قادتققه .وكققان يضققطل بقيققادة جنققاح
الشققلاب يف احلققزب( )3وهققو عضققو انشق أيضقاً يف فرقققة احلققزب املوسققيقية .وهبققذ الصققفة ،ظهققر يف
الصققح ويف اإلذاعققة والتلفزيققون ممققثالً للحققزب ،حسققب مققا جققاا يف االدعققااا  .وكققان السققلب
الرئيسقي وراا فقرار إىل السقويد هقو مشقاركته النشقطة يف هقذا احلقزب يف العقراق .وحقى منقذ انتقالقه
إىل السويد ،ظل صاحب الشكوى انشطاً داخل احلزب(.)4
 2-2ودخل صقاحب الشقكوى السقويد يف  16آب/أغسقطس  2012وتققدم بطلقب اللجقوا
يف  17آب/أغسققطس  .2012وقققا إنققه مقواطن إيقراين مقققيم يف العققراق لكنقه ،كعضققو انشق يف
احلققزب الققدطقراطي يف كردسققتان اإليرانيققة ،سققتكون حياتققه يف خطققر يف مجهوريققة إي قران اإلسققالمية،
وإنه ال يستطي العودة إىل العراق ألنه ال حيمل تصرحياً صاحلاً من أجل ذلك.
 3-2ويف  17أاير/مققايو  ،2013رفضققت وكالققة اهلجققرة السققويدية طلققب صققاحب الشققكوى
احلصو على تصقرحيي اإلقامقة والعمقل وعلقى واثئق السقفر ،ألنقه اعتقرب الجئقاً يف العقراق .ولقذلك
أمر الوكالة برتحيله إىل العراق.
 4-2ويف  20حزيران/يونيه  ،2013ألغت حمكمة اهلجرة قرار وكالة اهلجقرة وأرجعقت القضقية
إىل الوكالققة إلعققادة النظققر فيهققا .ووجققد احملكمققة أنققه مل يثلققت أن ص قاحب الشققكوى معققرتف بققه
كالج ق يف الع قراق أو أن مققن حقققه احلصققو علققى احلمايققة ذا الصققلة .وابلتققايل ليسققت هنققا
أسس الفرتاض أن لديه هذ احلماية.
__________

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

2

وفق قاً لصققاحب الشققكوى ،يققدير خميمققا الالجئققني هققذ احلققزب الققدطقراطي يف كردسققتان اإليرانيققة ،وهققي مبثابققة
مكان للعيش للكثري من أعضاا هذا احلزب واللشمركة.
يؤكققد صققاحب الشققكوى أن جققد  ،بسققلب عضققويته يف اللشققمركة ،قضققى وقت قاً يف السققجن يف ظققروف أد إىل
فقدان ققه إح ققدى س ققاقيه .كم ققا ي ققدعي أن قن ققاة اجلزي ققرة ق ققدمت فيلمق قاً واثئقيق قاً ع ققن دور ج ققد اجل ققوهري يف احل ققزب
الدطقراطي يف كردستان اإليرانية.
تؤكققد رسققالة أصققدرهتا جلنققة قيققادة احتققاد الشققلاب الققدطقراطي يف كردسققتان الشققرقية يف  16آب/أغسققطس 2012
أن صاحب الشكوى عضو يف هذا االحتاد .كما قدم صاحب الشكوى عدة صور تثلت مشاركته يف احلزب.
تؤكد رسالة صادرة يف  2كانون الثاين/يناير  2013عقن إدارة تنظقيم احلقزب وموجهقة إىل السقلطا السقويدية أن
والققد ص ققاحب الشققكوى وج ققد ك ققاان عض ققوين انش ققطني يف احل ققزب ،ولققذلك تعرض ققا "لض ققغ شققديد م ققن النظ ققام
اإلسالمي اإليراين" ،ومن مث فإن صاحب الشكوى "سيواجه بال شك خطر اإلعدام" يف حا ترحيله.
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 5-2ويف  25كقانون األو /ديسقمرب  ،2013رفضقت وكالققة اهلجقرة طلقب صقاحب الشققكوى
احلصو على تصريح لإلقامة وتصريح للعمل وقرر عدم منحه وض الالجق أو وضق شقخص
حيتققا إىل احلمايققة الفرعيققة أو وض ق شققخص حيتققا إىل احلمايققة ألسققلاب أخققرى .وأمققر الوكالققة
برتحيلققه إىل الع قراق مققا مل يققتمكن مققن إظهققار أن بلققداً آخققر سققيقلله ،ومنحتققه مهلققة أربعققة أسققابي
ملغقادرة الللقد .وعنقد التوصقل إىل هقذا الققرار ،رأ الوكالقة أن صقاحب الشقكوى أخفق يف إثلققا
هويتققه أو إظهارهققا بشققكل مقنق مققن خققال الواثئق الققي قققدمها ،والققي أثلتققت مق ذلققك أنققه كققان
مقيمق قاً يف الع ق قراق .وإلثل ققا هويت ققه ،ق ققدم ص ققاحب الش ققكوى ش ققهادا م ققيالد وال ققد وأج ققداد
املزع ققومني وبطاق ققة هوي ققة ص ققادرة ع ققن احل ققزب ال ققدطقراطي يف كردس ققتان اإليراني ققة يف الع قراق .ورأ
الوكالققة أنققه مل يقققدم أي واثئ ق هويققة إلثلققا هويتققه أو إظهارهققا بشققكل مقن ق  ،ومققن مث ال طكققن
التحق من أن شقهادا املقيالد القي ققدمها هلقا صقلة بقه .وعلقى أي حقا  ،ال طكقن هلقذ الواثئق
إثلا هويته أو إظهارها بشكل مقن  .وفيما يتعل بلطاقة اهلوية الصقادرة عقن احلقزب ،أوضقحت
السققلطا أن هققذ اللطاقققة ال حتمققل شققرحية بيققاان أو بصققما أصققاب أو صققورة ثالثيققة األبعققاد
أو َبققا أمنيققة أو أي شققيا آخققر مققن شققلنه أن يضققمن صققحتها .كمققا أهنققا مل تصققدر عققن سققلطة
خمتصققة .ولققذلك اعتربهت قا الوكالققة "ذا طققاب بسققي " ومنحتهققا قيمققة إثلاتيققة حمققدودة فيمققا خيققص
أتكيد هوية صقاحب الشقكوى .وابلتقايل ،اعتقرب صقاحب الشقكوى أنقه مل يثلقت هويتقه أو يظهرهقا
بشققكل مقن ق مققن خققال الواثئق املقدمققة .وعققالوة علققى ذلققك ،خلصققت الوكالققة إىل أن صققاحب
الشكوى مل يقدم أي واثئ من أجل إظهار أنه مواطن من مجهوريقة إيقران اإلسقالمية أو حقى مقن
أجققل اإلشققارة إىل ذلققك .ولققذلك أعلنقت أن صققاحب الشققكوى مل يثلققت أنققه مقواطن مققن مجهوريققة
إيران اإلسالمية أو الجق إيقراين يف العقراق أو مقواطن مقن العقراق .ويف ضقوا املعلومقا القواردة يف
املل ق  ،اس ققتنتجت أن ص ققاحب الش ققكوى رمب ققا ك ققان مقيم قاً يف الع قراق ،وهل قذا نظ ققر يف أس ققلاب
احلماي ققة املتعلق ققة ابلظ ققروف الس ققائدة يف العق قراق .والحظ ققت الوكال ققة أيضق قاً أن ص ققاحب الش ققكوى
مل ي ققذكر الطريق ققة ال ققي هددت ققه هب ققا الس ققلطا اإليراني ققة شخص ققياً ،لكن ققه أش ققار بلس ققاطة إىل هتدي ققد
ابالضطهاد بسلب ارتلاطه ابحلزب الدطقراطي يف كردستان اإليرانيقة .وهكقذا خلصقت الوكالقة إىل
أن صققاحب الشققكوى مل يثلققت بشققكل مقن ق أنققه قققد واجققه أي مشققاكل يف العقراق بسققلب العققرق
أو اجلنسية أو اآلراا السياسية أو نوع اجلنس أو امليل اجلنسي.
 6-2وطعققن صققاحب الشققكوى يف ذلققك ،وادعققى أنققه ال حي ق لققه قققانوانً اللقققاا يف الع قراق وأن
جمرد عضويته يف احلزب املذكور تنطوي علقى خطقر التعقرض لالعتقدااا  ،وققدم أيضقاً أدلقة تظهقر
أن إقلققيم كردسققتان العقراق ال يضققمن لالجئققني أي قققدر مققن األمققن إذا كانققت لققديهم آراا سياسققية
معينة ،وأن من املعروف جيداً أن أجهزة األمن اإليرانية قتلت أعضاا من املعارضة خار مجهورية
إيران اإلسالمية وقامت أبنشطة تسلل واسعة النطاق .ووجه صاحب الشقكوى االنتلقا أيضقاً إىل
أن وكالققة اهلجققرة مل تتحقق مققن عضققويته يف احلققزب الققدطقراطي يف كردسققتان اإليرانيققة ،الققي تشققكل
أمقراً هامقاً .وقققد اسقتمعت حمكمققة اهلجقرة إىل شقاهدين ،أكققدا أن عائلقة صققاحب الشقكوى كانققت
منققذ فققرتة طويلققة انشققطة سياسققياً يف احلققزب ،وأهنققا معروفققة جيققداً داخققل احلققزب وأن مشققاركتها يف
احلزب معروفة جيداً لدى السلطا يف مجهورية إيران اإلسالمية.
 7-2ويف  9تشرين األو /أكتوبر  ،2014رفضت حمكمة اهلجرة طعن صاحب الشقكوى يف
قرار وكالة اهلجرة .ورأ أن صاحب الشقكوى مل يثلقت هويتقه أو جنسقيته بشقكل مقنق ومل يلقذ
جه ققوداً كافي ققة للحص ققو عل ققى واثئق ق إلثل ققا هويت ققه؛ وأن الوضق ق الع ققام يف الع قراق ل ققيس خطق قرياً
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مبققا يكفققي لكققي حيق لصققاحب الشققكوى احلصققو علققى تصقريح لإلقامققة؛ وأن األدلققة مل تثلققت أن
جمققرد انتمائققه إىل احلققزب ال ققدطقراطي يف كردسققتان اإليراني قة( )5سيعرضققه ملعامل ققة تشققكل سققللاً م ققن
أسلاب احلماية عند العودة إىل العراق؛ وأن صاحب الشكوى مل يثلت على حنو مقنق أنقه حباجقة
إىل احلماية يف العراق حبجة أنه ليس لديه أي ح قانوين يف اللققاا يف ذلقك الللقد ،علمقاً أنقه ولقد
ونشققل يف إقلققيم كردسققتان الع قراق والتح ق ابملدرسققة يف الع قراق ملققدة  14سققنة وأن والديققه وإخوت قه
مققا القوا يعيشققون يف العقراق؛ وأن األدلققة مل تكققن كافيققة إلثلققا أن هنققا مققا يققربر خققوف صققاحب
الشكوى من التعرض ملعاملة تشكل سللاً من أسلاب احلماية وتتمثل يف االضقطهاد بسقلب آرائقه
السياسققية؛ وأنققه ال يوجققد سققلب وجيققه الف قرتاض أنققه قققد يتعققرض ،عنققد عودتققه ،ملعاملققة أو عقوبققة
الإنسانية بسلب آرائه السياسية(.)6
 8-2واستلن صاحب الشكوى ،لكن يف  22أاير/مايو  ،2015رفضت حمكمقة االسقتئناف
اخلاصة ابهلجرة منح اإلذن ابالستئناف .ولذلك ،أصلح قرار طرد صاحب الشكوى هنائياً.
 9-2ويف  2متو /يوليه  ،2015قدم صاحب الشكوى إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسقان
طللاً الختاذ التدابري املؤقتقة .ويف  17متو /يوليقه  ،2015أبلغقت تلقك احملكمقة صقاحب الشقكوى
أبن طلله اختقاذ التقدابري املؤقتقة ققد رفق وأن القرئيس ابلنيابقة للمحكمقة ،املؤلفقة مقن ققاض واحقد،
قققرر إعققالن عققدم قلققو طللققه .وجققاا يف رسققالة احملكمققة أن قه "يف ضققوا امل قواد الققي حبققو ة احملكمققة،
وحيق ق إن املس ققائل موض ققوع الش ققكوى تن ققدر ض ققمن اختصاص ققها ،وج ققد احملكمق قة أن مع ققايري
املقلولية املنصوص عليها يف املادتني  34و 35من االتفاقية( )7مل تكن مستوفاة".
 10-2ويف  15حزيران/يونيقه  ،2016تققدم صقاحب الشقكوى بطلقب للحصقو علقى تصقريح
لإلقامة ،حمتجاً ابلعراقيل القي حتقو دون تنفيقذ ققرار الطقرد ومطاللقاً إبعقادة النظقر يف قضقيته ،علقى
أسققا وج قود وقققائ جديققدة .ويف  23آب/أغسققطس  ،2016قققرر وكالققة اهلجققرة عققدم منح قه
تصرحياً لإلقامة مبوجب املادة  18من الفصل  12من قانون األجانقب أو إعقادة النظقر يف قضقيته
وفق قاً للم ققادة  19مققن الفص ققل  12م ققن قققانون األجان ققب .ومل يطع ققن صققاحب الش ققكوى يف ق قرار
حمكمة اهلجرة ،وغادر السويد بعد ذلك.
الشكوى
 1-3يققدعي صققاحب الشققكوى أن إعادتققه قس قراً إىل مجهوريققة إي قران اإلسققالمية أو إىل الع قراق
ستشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة  3من االتفاقية.
 2-3ويدعي أنه سيواجه خطراً حقيقياً يتمثل يف التعرض ملعاملة تتعقارض مق االتفاقيقة يف حقا
ترحيل ققه إىل مجهوري ققة إيق قران اإلس ققالمية أو إىل العق قراق ،مب ققا أن ارتلاط ققه الق ققوي ابحل ققزب ال ققدطقراطي
يف كردس ققتان اإليراني ققة جيعلق قه موضق ق اهتم ققام كل ققري ابلنس ققلة حلكوم ققة مجهوري ققة إيق قران اإلس ققالمية،
ألن األش ققخاص مثل ققه يق قدفعون ق ققدماً ب ققربانم ه ققذا احل ققزب وخيلق ققون ابلت ققايل مش ققاكل للحكوم ققة.

__________

()5
()6
()7
4

مل جتد احملكمة سللاً للتشكيك يف أن صاحب الشكوى كان عضواً يف احلزب الدطقراطي يف كردستان اإليرانية.
قققدم قاضققيان رأايً خمالفقاً ،معتققربين أن صققاحب الشققكوى قققد أثلققت علققى حنققو مقنق أنققه مقواطن مققن مجهوريققة إيقران
اإلسالمية ولذلك ينلغي إرجاع القضية إىل وكالة اهلجرة حى يتسىن هلا حب ما إذا كانت هنا أسقلاب لضقمان
محايته فيما يتعل بذلك الللد.
اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلراي األساسية (االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان).
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وكثق قرياً م ققا يتع ققرض املعارض ققون السياس ققيون يف مجهوري ققة إيق قران اإلس ققالمية للس ققجن أو االختط ققاف
أو القتققل أو التعققذيب ،كمققا أن أعضققاا احلققزب الققدطقراطي يف كردسققتان اإليرانيقة معرضققون بشققكل
خققاص هلققذا النققوع مققن التهديققدا ( .)8وتتحققد السققلطا اإليرانيققة عققن احلققزب ابعتلققار مجاعققة
إرهابيققة ،وتفيققد تقققارير و ارة اخلارجيققة أبن مققن املققرجح تعققرض األك قراد الققذين يعق ّقربون عققن آرائهققم
السياسية للتوقي واحللس والتعذيب(.)9
 3-3ومبا أن صاحب الشكوى ينتمي إىل عائلقة معروفقة وانشقطة سياسقياً وذا صقال قويقة
بقققادة احلققزب الققدطقراطي يف كردسققتان اإليراني قة ،فإنققه خيشققى أن يواجققه خطققر التعققرض لالعتققداا،
سواا أكان يقيم يف العراق أو يف مجهورية إيران االسالمية .ويفيد أبن املقواطنني اإليقرانيني يتنقلقون
حبريققة نسققلياً داخققل إقلققيم كردسققتان الع قراق وأبن هنققا عققدداً كلققرياً مققن أعضققاا احلققزب يف الع قراق
الققذين اختف قوا أو قتل قوا ابلفعققل .ويققرى صققاحب الشققكوى أن هققذا يعققي أن احلققدود بققني الللققدين
ال متن ق حكومققة مجهوريققة إيقران اإلسققالمية مققن اسققتهداف املعارضققني الققذين يققدخلون الع قراق ،وأن
حكومققة الع قراق ال تسققتطي مققنح املعارضققني احلمايققة مققن حكومققة مجهوريققة إي قران اإلسققالمية .وقققد
ك قان ص ققاحب الش ققكوى قائ ققداً جلن ققاح الش ققلاب يف احل ققزب .وبص ققفته ه ققذ  ،ش ققار يف مق ققابال
تلفزيوني ققة وإذاعي ققة يف عق قدة مناس ققلا  .كم ققا ش ققار يف مجيق ق اجتماع ققا احل ققزب وغ ققىن يف فرقت ققه
املوسقيقية .ولققذا ،فقإن حكومققة مجهوريقة إيقران اإلسقالمية تعرفققه جيقداً نظققراً لتقاريخ عائلتققه ولعالقاتققه
اخلاصة ابحلزب.
 4-3ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أن العالقا الوثيقة بني حكومي العقراق ومجهوريقة إيقران
اإلس ققالمية وك ققون أعض ققاا احل ققزب ال ققدطقراطي يف كردس ققتان اإليراني ق قة ال حيمل ققون جنس ققية عراقيق ققة
وال تصاريح إقامة عراقية دليل على عدم عزم السلطا العراقية على محاية أعضاا احلقزب .وحقى
إذا تلقى صاحب الشكوى محاية كاملة داخل خميم لالجئني ،وهو أمر غري مقرجح ،فقإن مقن غقري
املعقو توق أن يقضي بقية حياته يف منطقة املخقيم .وعقالوة علقى ذلقك ،يشقتد يف العقراق خطقر
اإلعادة القسرية إىل مجهورية إيران اإلسالمية ،حي يعترب أعضاا احلزب القدطقراطي يف كردسقتان
اإليرانية هتديداً لألمن وجيري التعامقل معهقم علقى هقذا األسقا  .ومقن مث ،فقإن صقاحب الشقكوى
سقيكون عرضققة للتعققذيب أو غققري مققن ضققروب املعاملقة الالإنسققانية أو حققى املققو  .ويقققو كققذلك
إنه إذا رِّحل إىل العراق ،قد يرسل إىل مجهورية إيران اإلسالمية ،ألنه مواطن إيراين وألنقه ال حيمقل
ال اجلنسققية العراقيققة وال تصقريح إقامققة عراقققي .وقققد ينطققوي هققذا علققى عواقققب وخيمققة هتققدد حياتققه
ابخلطر.
__________

()8

حييل صاحب الشكوى إىل منشور دائرة اهلجرة الدامنركية واجمللس الدمناركي لالجئني،

“Iranian Kurds: on

conditions for Iranian Kurdish parties in Iran and KRI, activities in the Kurdish area of Iran,

()9
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”،conditions in border area and situation of returnees from KRI to Iran, 30 May to 9 June 2013
ص ،17 .الذي يفيد أبن أنصار احلزب الدطقراطي يف كردستان اإليرانية اللعيدين عن األضواا حيتجزون
ويظلون رهن االحتجا لعدة أايم ،وأهنم يتعرضون للتعذيب أحياانً أثناا االستجواب لكي يدلوا ابعرتافا  .كما
يستشهد صاحب الشكوى بتقرير و ارة الداخلية يف اململكة املتحدة “Country Information and Guidance,
”( Iran: Kurds and Kurdish political groupsمتو /يوليه  ،)2016ص  ،6الذي يفيد أبن "األشخاص ذوي
نشاط سياسي ابر فضالً عن الناشطني يف جما حقوق اإلنسان واألشخاص الذين يسعون إىل ايدة
االعرتاف حبقوقهم الثقافية واللغوية هم فئا مستهدفة من قلل السلطا بسلب رأيهم السياسي".
م ذلك ،ال يقدم صاحب الشكوى أي معلوما مرجعية بشلن هذ االدعااا .
5
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 5-3ويرى صاحب الشكوى أيضاً أنه قدم أدلة قاطعة إىل السقلطا السقويدية علقى أنقه هقو
وعائلته مواطنون إيرانيون وأعضاا يف احلزب الدطقراطي يف كردستان اإليرانيقة؛ وأن أعضقاا احلقزب
يواجهققون خطققر التعققرض لالعتققداا والتعققذيب مققن قلققل النظققام اإلي قراين؛ وأن املسققؤولني اإلي قرانيني
يتمتعققون حب ق اإلقامققة يف الع قراق دون أتشققرية وأهنققم قتل قوا واختطف قوا ابلفعققل أعضققاا مققن احلققزب.
وابلتايل ،ينلغي أن يق عبا اإلثلا على عات السقلطا السقويدية .ومق ذلقك ،مل تققدم هقذ
السقلطا أي معلومقا قطريقة أو معلومقا أخقرى تتعقارض مق مالحظقا صقاحب الشقكوى.
وكان ينلغي أيضاً للسلطا السويدية تقييم العدد اهلائل من الواثئ املقدمة كلدلة تراكميقة ولقيس
كلدلة منفصلة.
 6-3وفيما يتعل بقرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،يرى صاحب الشكوى أن من غري
الواضققح مققا إذا كانققت احملكمققة قققد نظققر يف قضققيته أو مققا إذا كانققت هنققا أسققلاب أخققرى وراا
اعتلار احملكمة القضية غري مقلولة .وابلنظر إىل املعلوما احملدودة الواردة يف رسالة احملكمة ،يقرى
صقاحب الشققكوى أن مققن غقري املمكققن افقرتاض أن احملكمقة قققد نظققر يف املسقللة ابملعققىن املقصققود
يف املققادة ()5(22أ) مققن االتفاقيققة .وعلققى عكققس ذلققك ،عنققدما أعلنققت احملكمققة أن الشققكاوى
األخققرى غققري مقلولققة ،ذكققر بوضققوح أن تلققك الشققكاوى مل تكشق عققن أي مظهققر مققن مظققاهر
انتها احلقوق واحلراي املنصوص عليهقا يف االتفاقيقة األوروبيقة حلققوق اإلنسقان أو الربوتوكقوال
امللحقة هبا .ويف قضقية صقاحب الشقكوى ،وابلنظقر إىل املعلومقا املتفرققة القواردة يف رد احملكمقة،
م ققن املعق ققو افق قرتاض أن املس ققللة مل تلحق ق بدق ققة ألن أس ققلاب ع ققدم املقلولي ققة ق ققد تك ققون مرتلط ققة
إمققا ابإلجقراا أو ابألسققس املوضققوعية .لققذلك ،وابلنظققر إىل الققدواف احملققدودة وغققري الواضققحة لققرار
احملكمة ،خيلص صاحب الشكوى إىل أن هذا القرار ينلغي أال يستخدم ضد ألنقه ال يسقتند إىل
حب املسللة ابملعىن املقصود يف املادة ()5(22أ) من االتفاقية.
 7-3وأخ قرياً ،يقققو صققاحب الشققكوى إن اللجنققة ،عنققد نظرهققا يف مقلوليققة قضققيته ،ينلغققي أن
تراعي األدلة اجلديدة املقدمة منذ وقت تقدمي شكوا إىل احملكمة األوروبيقة حلققوق اإلنسقان ،القي
تثلققت املخققاطر الققي يواجههققا .ويف هققذا الصققدد ،يشققري إىل التقققارير الققي تشققهد علققى تزايققد نفققوذ
مجهوريققة إي قران اإلسققالمية يف الع قراق( )10وعلققى املعاملققة الققي يتلقاهققا سققكان خمققيم الالجئققني مققن
جانققب حكومققة الع قراق( .)11ويفيققد أبن احلالققة األمنيققة يف الع قراق قققد تققدهور منققذ الوقققت الققذي
غ ققادر في ققه اللل ققد ،وك ققذلك من ققذ الوق ققت ال ققذي ق ققدم في ققه ش ققكوا إىل احملكم ققة األوروبي ققة حلق ققوق
اإلنسان(.)12
م حظات الدولة الط ف على مق ولية ال

وأسس املوضوعية

 1-4يف  29حزيران/يونيق ققه  2016و 11متو /يولي ق ققه  2017عل ق ققى الت ق قوايل ،ق ق ققدمت الدول ق ققة
الطرف مالحظا على مقلولية اللالن وأسسه املوضوعية.
__________

()10

Kenneth Katzman and Carla E. Humud, Iraq: Politics and Governance (Congressional Research

.Service, 2016), pp. 35–36
( )11يستشهد صاحب الشكوى بققالتقرير التايل:

Kenneth Katzman, Iran, Gulf Security, and U.S. Policy,

).(Congressional Research Service, 2016
( )12يشري صاحب الشكوى إىل.https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=36927 :
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()13

 2-4وفيمققا يتعلق بوقققائ الققلالن ،تفي قد الدولققة الطققرف أبن معلومققا مرسققلة مققن النققروي
إىل وكالققة اهلجققرة السققويدية تلققني أن صققاحب الشققكوى قققدم طلل قاً للجققوا يف النققروي يف  1آذار/
مق ققار  .2017ويف  7آذار/مق ققار  ،2017تلقق ققت وكالق ققة اهلجق ققرة طلل ق قاً مق ققن النق ققروي إلعق ققادة
صقاحب الشقكوى إىل السقويد وفققاً لالئحقة  (EU) 604/2013للربملقان األورويب( .)14وقللقت وكالقة
اهلجق ققرة الطلق ققب يف  10آذار/مق ققار  .2017ويف وقق ققت الح ق ق  ،ووفق ق قاً ملعلومق ققا مرسق ققلة مق ققن
أملاني ققا( )15إىل وكال ققة اهلج ققرة ،دخ ققل ص ققاحب الش ققكوى أملاني ققا يف  24أاير/م ققايو  2017وطل ققب
اللجققوا يف  7حزيران/يوني ققه  .2017ويف  14حزيران/يوني ققه  ،2017طللققت الس ققلطا األملاني قة
إعادة صقاحب الشقكوى إىل السقويد وفققاً لالئحقة  (EU) 604/2013للربملقان األورويب .وقللقت وكالقة
اهلجرة الطلب يف  20حزيران/يونيه .2017
 3-4وفيما يتعل ابملقلولية ،تشقري الدولقة الطقرف إىل أن صقاحب الشقكوى ققد ققدم يف وققت
ساب شكوى إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،القي أعلنقت أن هقذ الشقكوى غقري مقلولقة.
وتؤكد الدولة الطرف أنه ال يوجد يف املعلوما الي قدمها صاحب الشكوى إىل اللجنة ما يشري
إىل أن شق ق ققكوا املقدم ق ق قة إىل هق ق ققذ احملكمق ق ققة تتعل ق ق ق أبي شق ق ققيا آخق ق ققر غق ق ققري طق ق ققرد إىل الع ق ق قراق.
أما فيما يتعل حبجة صاحب الشقكوى أن املعلومقا اجلديقدة عقن النفقوذ اإليقراين واحلالقة األمنيقة
يف العقراق تشققكل وقققائ جديققدة وأنققه ينلغققي ابلتققايل النظققر يف شققكوا املقدمققة إىل اللجنققة كمسققللة
منفصلة عن شكوا املقدمقة إىل احملكمقة ،تقرى الدولقة الطقرف أن املعلومقا احملدثقة بشقلن الوضق
يف العراق وحدها ال طكن أن تعترب ظروفاً جديدة للفصل بني الشكوتني .ومن مث ،فإن الشقكوى
املقدمة إىل احملكمة تتعل ابلطرفني نفسهما ،واحلقائ ذاهتا ،واحلقوق املوضوعية نفسها ،واملسللة
نفسققها املثققارة يف هققذ الشققكوى .وبعلققارة أخققرى ،تتعلق هققذ الشققكوى ابملسققللة نفسققها موضققوع
الشكوى الي قدمها صاحب الشكوى إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان سابقاً(.)16
 4-4و صوص مسللة ما إذا كانت احملكمة األوروبية حلققوق اإلنسقان ققد نظقر يف موضقوع
الشكوى ابملعىن املقصود يف املقادة ()5(22أ) مقن االتفاقيقة ،تقذ ّكِر الدولقة الطقرف أبن اللجنقة ققد
اعترب مراراً وتكراراً أن بالغاً مقا يكقون ققد نظقر فيقه يف إطقار إجقراا آخقر مقن إجقرااا التحقيق
الدويل أو التسوية الدولية إذا كان القرار املنلث عن هذا اإلجقراا ال يستند إىل أسقس إجرائيقة حمضقة
فق  ،وإمنا إىل أسلاب تشري إىل أن األسس املوضوعية للقضقية ققد نظقر فيهقا ابلققدر الكقايف(.)17
وبع ققد النظ ققر يف مع ققايري املقلولي ققة املنص ققوص عليه ققا يف امل ققادتني  34و 35م ققن االتفاقي ققة األوروبي ققة
__________

()13
()14
()15
()16
()17
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مل تقدم أي معلوما إضافية.
الالئحة  (EU) 604/2013الصادرة عن الربملان األورويب واجمللس األورويب ،واملؤرخة  26حزيران/يونيه ،2013
الي حتدد شروط وآليا حتديد الدولة العضو املسؤولة عن دراسة طلب محاية دولية قدمه يف إحدى الدو
األعضاا مواطن بلد اثل أو شخص عدمي اجلنسية.
مل تقدم أي معلوما إضافية.
انظر م . .ضد السويد ( ،)CAT/C/55/D/642/2014الفقرتني  3-8و4-8؛ وأ .ر .أ .ضد السويد
( ،)CAT/C/38/D/305/2006الفقرتني  1-6و2-6؛ وأ . .ضد السويد (،)CAT/C/24/D/140/1999
الفقرتني  2-6و7؛
انظر م . .ضد السويد ،الفقرا من  3-8إىل 5-8؛ وأ .أ .ضد أذربيجان (،)CAT/C/35/D/247/2004
الفقرا من  6-6إىل 9-6؛ وإ .إ .ضد االحتاد الروسي ( ،)CAT/C/50/D/479/2011الفقرا من 2-8
إىل .4-8
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حلق ققوق اإلنس ققان ،ختل ققص الدول ققة الط ققرف إىل ع ققدم وج ققود أي ش ققيا يف املعلوم ققا ال ققي ق ققدمها
صاحب الشكوى يد على أن شقكوا إىل احملكمقة األوروبيقة حلققوق اإلنسقان مل تسقتوف املعقايري
الواردة يف املادة  34من االتفاقية األوروبية .وكان صاحب الشكوى قد اسقتنفد سقلل االنتصقاف
احملليقة قلقل تققدمي شقكوا إىل احملكمقة؛ ووفققاً للسقواب القضقائية للمحكمقة ،فقإن املهلقة احملقددة يف
س ق ققتة أش ق ققهر ال تس ق ققري حبك ق ققم الواقق ق ق يف القض ق ققااي املتعلق ق ققة ابلط ق ققرد إذا مل يط ق ققرد بع ق ققد ص ق ققاحب
الشققكوى()18؛ ومل يققذكر صققاحب الشققكوى أي شققيا يققد علققى أن شققكوا إىل احملكمققة كان قت
مقدمققة دون ذكققر اسققم صققاحلها أو أهنققا كانققت مماثلققة إىل حققد كلققري ملسققللة سققل أن نظققر فيهققا
احملكمة أو سل تقدطها إىل إجراا آخر مقن إجقرااا التحقيق القدويل .وابلنسقلة للدولقة الطقرف،
فإن سقلي عقدم املقلوليقة الوحيقدين املتلقيقني هقا السقللان القواردان يف املقادة ()3(35أ) و(ب) مقن
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،ويتضح من صياغة هذ االتفاقية أن أي تقييم هلذين السللني
جيب أن يشمل النظر ابلقدر الكايف يف األسس املوضوعية للقضية.
 5-4ولذلك ،تدعي الدولة الطرف أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان كقان عليهقا أن تعلقن
عدم مقلولية الشقكوى ألسقلاب تتعلق مبوضقوع الشقكوى ،ولقيس ألسقلاب إجرائيقة فحسقب .ويف
ظ ق ققل ه ق ققذ الظ ق ققروف ،جي ق ققب اعتل ق ققار أن احملكم ق ققة ق ق ققد نظ ق ققر يف الش ق ققكوى ابملع ق ققىن املقص ق ققود يف
املققادة ()5(22أ) مققن االتفاقيققة( .)19ويف حققا خلصققت اللجنققة إىل أن األسققا الققذي اسققتند إليققه
ق قرار احملكمققة غققري واضققح ،ت قدعو الدولققة الطققرف اللجنققة إىل االتصققا بسققجل احملكمققة األوروبيققة
حلقققوق اإلنسققان مققن أجققل توضققيح املسققللة .كمققا تققرى الدولققة الطققرف أن مققن املنطقققي أن تطلققب
اللجنة إىل صاحب الشكوى أن يطلعها على نسخة من الشكوى املقدمة إىل احملكمة ،من أجل
مققنح الدولققة الطققرف واللجنققة فرصققة لتقيققيم األسققلاب الكامنققة وراا ققرار احملكمققة ،املققؤر  17متققو /
يوليققه  ،2015الققذي أعلققن عققدم مقلوليققة الشققكوى الققي قققدمها صققاحب الشققكوى .وتؤكققد الدولققة
الط ققرف أن ققه يف ح ققا مل يق ققدم ص ققاحب الش ققكوى تل ققك النس ققخة إىل اللجن ققة ،ينلغ ققي افق قرتاض أن
احملكمة أجر تقييماً للموضوع.
 6-4وتس قلِّم الدولققة الطققرف أبن مجي ق سققلل االنتصققاف احملليققة املتاحققة قققد اسققتنفد  .لكققن

بصرف النظر عقن نتيجقة نظقر اللجنقة يف املسقائل املتعلققة ابملقادة ()5(22أ) و(ب) ،تعتقرب الدولقة
الطققرف أن ادعققاا صققاحب الشققكوى أنققه معققرض خلطققر معاملققة قققد تشققكل انتهاكقاً لالتفاقيققة هققو
ادعاا ال يستويف احلد األدىن من األدلة املطلوبة ألغراض املقلولية ،وابلتايل فإنه غقري مقلقو عمقالً
ابملادة  )2(22من االتفاقية.
 7-4وفيمققا يتعلق ابألسققس املوضققوعية للققلالن ،تققرى الدولققة الطققرف أنققه ،وفققاً للمققادة  3مققن
االتفاقيققة ،حيظققر علققى الققدو األط قراف طققرد أو إعققادة أو تسققليم شققخص إىل دولققة أخققرى حي ق
توجقد أسققلاب حقيقيققة تققدعو إىل االعتقققاد أبنققه سقيتعرض للتعققذيب .ولتحديققد مققا إذا كانققت هققذ
األسق قلاب موج ققودة ،جي ققب عل ققى الس ققلطا املختص ققة أن تراع ققي مجي ق ق االعتل ققارا ذا الص ققلة

__________

( )18تشري الدولة الطرف إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان:

P.Z. and others v. Sweden (application No. 68194/10),

judgment of 29 May 2012, paras. 27–36; and B.Z. v. Sweden (application No. 74352/11), judgment

.of 29 May 2012, paras. 24–34
( )19انظر م . .ضد السويد ،الفقرا من  3-8إىل 5-8؛ وأ .أ .ضد أذربيجان ،الفقرا من  6-6إىل 9-6؛
وإ .إ .ضد االحتاد الروسي ،الفقرا من  2-8إىل .4-8
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مبققا فيهققا ،عنققد االقتضققاا ،وجققود من ق اثبققت مققن االنتهاكققا اجلسققيمة أو الصققارخة أو اجلماعيققة
حلقوق اإلنسان يف الدولقة املعنيقة .وهقذا القنم لقيس يف حقد ذاتقه أساسقاً كافيقاً السقتنتا أن فقرداً
بعينققه قققد يتعققرض للتعققذيب عنققد إعادتققه إىل بلققد  .ولالسققتفادة مققن احلمايققة املنصققوص عليهققا يف
املادة  ،3جيب على مقدم الطلب أن يثلت أنه سقيواجه "شخصقياً خطقراً متوقعقاً وحقيقيقاً" يتمثقل
يف التعققرض للتعققذيب يف الللققد الققذي س قيعاد إليققه .وابلتققايل ،عنققد الفصققل فيمققا إذا كانققت إعققادة
صاحب الشكوى قسقراً إىل العقراق ستشقكل انتهاكقاً للمقادة  3مقن االتفاقيقة ،مقن املهقم النظقر يف
االعتلققارين التققاليني( :أ) احلالققة العام قة حلقققوق اإلنسققان يف الع قراق؛ (ب) وعلققى وجققه اخلصققوص،
اخلطر الشخصي واملتوق واحلقيقي الذي سيواجهه صاحب الشكوى بعد عودته إىل العراق.
 8-4وتش ققري الدول ققة الط ققرف ك ققذلك إىل االجته ققادا الس ققابقة للجن ققة ،ال ققي تفي ققد أبن ع ققبا
اإلثلا يف قضااي مثل هذ القضية يق على عات صقاحب الشقكوى ،القذي عليقه أن يثلقت أنقه
يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصقياً ابلتعقرض للتعقذيب( .)20وابإلضقافة إىل ذلقك ،جيقب تقيقيم
خطر التعذيب على أسس تتجاو جمرد االفرتاض أو الشقك .ويف حقني ال يشقرتط إثلقا أن هقذا
مرجح للغاية ،من الواجب إثلا أنه "شخصي وحمدق"(.)21
اخلطر ّ

 9-4وفيمققا يتعلق ابحلالققة العامققة حلقققوق اإلنسققان يف العقراق ،تققدف الدولققة الطققرف أبن العقراق
طققرف يف االتفاقيققة ،وابلتققايل مققن املفققرتض أن تكققون اللجنققة علققى علققم اتم حبالققة حقققوق اإلنسققان
العامقة يف هقذا الللقد .وتفيققد الدولقة الطقرف أبهنققا ال ترغقب يف التقليقل مقن شققلن الشقواغل القي قققد
يعرب عنها بصورة مشروعة فيما يتعل حبالقة حققوق اإلنسقان يف العقراق ،لكقن التققارير واملعلومقا
القطرية األخرية( )22ال تد على أن الوض يف العقراق يصقل إىل حقد تنشق معقه حاجقة عامقة إىل
محايقة ملتمسققي اللجقوا مققن هققذا الللقد .وعققالوة علققى ذلقك ،فققإن عققدم احقرتام حقققوق اإلنسققان يف
العقراق يف الوقققت القراهن ال يكفققي يف حققد ذاتققه السققتنتا أن إعققادة صققاحب الشققكوى قس قراً إىل
العراق ستنطوي على انتها للمقادة  3مقن االتفاقيقة .وبنقااً عليقه ،يتعقني علقى صقاحب الشقكوى
أن يظهققر أنققه سققيواجه شخص ققياً خط قراً حقيقي قاً ابلتعققرض ملعامل ققة تشققكل انتهاك قاً للمققادة  3م ققن
االتفاقية عند عودته إىل العراق.
__________

( )20تشري الدولة الطرف إىل ه .أ .ضد السويد ) ،(CAT/C/27/D/178/2001الفقرة  ،13وأ .ر .ضد هولندا
) ،(CAT/C/31/D/203/2002الفقرة .3-7
( )21تشري الدولة الطرف إىل تعلي اللجنة العام رقم  )1997(1بشلن تنفيذ املادة  3من االتفاقية يف سياق
املادة  ،22الفقرا من  5إىل .7
( )22تشري الدولة الطرف إىل
https://www.regeringen.se/498eea/contentassets/a9e7029ea9ad40459cc7590ecca99264/irak--manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf; United States of America,
;)Department of State, “2016 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq” (3 March 2017
https://landinfo.no/asset/3501/1/3501_1.pdf; Danish Immigration Service, “Iranian Kurdish
refugees in the Kurdistan Region of Iraq (KRI), report from Danish Immigration Service’s fact;)finding mission to Erbil, Suleimaniyah and Dohuk, KRI, 7 to 24 March 2011” (June 2011
Human Rights Watch, “World Report 2017: Iraq”, 12 January 2017; United Kingdom, Home
Office, “Country Information and Guidance – Iran: Kurds and Kurdish political groups”, July
2016; and Danish Immigration Service and the Danish Refugee Council, “Iranian Kurds: On
Conditions for Iranian Kurdish Parties in Iran and KRI, Activities in the Kurdish Area of Iran,
”.Conditions in Border Area and Situation of Returnees from KRI to Iran, 30 May to 9 June 2013
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 10-4أم ققا فيم ققا يتعل ق ابدع ققاا ص ققاحب الش ققكوى أن ققه س ققيتعرض خلط ققر التع ققرض للتع ققذيب يف
العراق ،تؤكد الدولقة الطقرف أنقه عنقد تقيقيم خطقر التعقذيب يف سقياق النظقر يف طلقب جلقوا مققدم
مبوجب قانون األجانب السويدي ،تطلِّق سقلطا اهلجقرة السقويدية االختلقار نفسقه القذي تطلققه
اللجنة عند النظر يف أي بالن مقدم مبوجقب االتفاقيقة .وتضقي الدولقة الطقرف أنقه ال جيقو أبقداً
إنفققاذ ققرار طققرد أجنققي إىل بلققد يوجققد فيققه سققلب معقققو لالفقرتاض أبن الشققخص املعققي سققيتعرض
خلطر اإلعقدام أو للعقوبقة اللدنيقة أو التعقذيب أو غقري مقن ضقروب املعاملقة أو العقوبقة الالإنسقانية
أو املهينة ،أو إىل بلد حيتمل أن يتعرض فيه ملثل هذا اخلطر .وعالوة على ذلك ،توجد السلطا
الوطنية يف وض جيقد للغايقة لتقيقيم املعلومقا املقدمقة مقن ملقتمس جلقوا وتقيقيم أقوالقه وادعاااتقه.
ويف هذ القضية ،أجر وكالة اهلجرة وحمكمة اهلجرة حبواثً دقيقة بشلن قضية صاحب الشكوى.
وخققال املقققابال الشققاملة مق صققاحب الشققكوى الققي أجرهتققا وكالققة اهلجققرة وجلسققا االسققتماع
الشفوية الي عقدهتا حمكمة اهلجرة كان املستشار القانوين لصقاحب الشقكوى حاضقراً إىل جانقب
مققرتجم شققفوي ،أكققد صققاحب الشققكوى أنققه يفهمققه جيققداً .وكانقت لققدى صققاحب الشققكوى عققدة
فرص لشرح الوقائ والظروف ذا الصلة لقدعم ادعائقه والقدفاع عقن قضقيته ،شقفوايً وكتابقةً ،أمقام
وكال ققة اهلج ققرة وحمكم ققة اهلج ققرة .وهك ققذا حص ققلت وكال ققة مص ققلحة اهلج ققرة وحمكم ققة اهلج ققرة عل ققى
معلوما ووقائ وواثئ كافية لكي تكفال أن لديهما أسا متني إلجراا تقيقيم شقفاف ومعققو
للمخاطر الي يواجهها صاحب الشكوى ومدى حاجته إىل احلماية يف السويد.
 11-4وتدف الدولة الطرف كذلك أبن اللجنة ليست هيئة اسقتئنافية أو شقله قضقائية أو إداريقة
وأن النتائ الوقائعية الي تتوصل إليها أجهزة الدولة الطرف املعنية ينلغي أن توىل أهيقة كلقرية(.)23
وابإلشققارة إىل االجتهققادا السققابقة للجنققة ،تؤكققد الدولققة الطققرف أن حمققاكم الققدو األط قراف يف
االتفاقيققة ،ولققيس اللجنققة ،هققي الققي عليهققا أن تقققيم الوقققائ واألدلققة يف قضققية معينققة ،إال إذا أمكققن
إثلققا أن األسققلوب الققذي ققيِّمققت بققه الوقققائ واألدلققة كققان تعسققفياً بصققورة واضققحة أو بلققغ حققد
إنكققار للعدالققة( .)24وحتقت الدولققة الطققرف أبن مثققل هققذ االدعققااا املتعلقققة ابلتعسق أو إنكققار
العدالققة ال تنطل ق علققى نتيجققة اإلجقرااا احملليققة يف هققذ القضققية .وبنققاا علققى ذلققك ،تققرى الدولققة
الطققرف أنققه جيققب إيققالا أهيققة كلققرية آلراا السققلطا الوطنيققة للهجققرة املعققرب عنهقا يف قراراهتققا الققي
أتمر بطرد صاحب الشكوى إىل العراق .وختلص الدولقة الطقرف إىل أن إعقادة صقاحب الشقكوى
إىل العراق لن تصل إىل حد انتها للمادة  3من االتفاقية.
 12-4وتؤكققد الدولققة الطققرف مققن جديققد موقق سققلطا اهلجققرة ومفققاد أن صققاحب الشققكوى
مل يثلققت هويتققه أو جنسققيته علققى حنققو مقن ق ومل يلققذ جهققوداً كافيققة للحصققو علققى واثئ ق تظهققر
هويته وتثلت بصورة مقنعة أنه مواطن من مجهورية إيران اإلسالمية؛ أو أنه الج إيراين يف العراق
مسققجل لققدى مفوضققية األمققم املتحققدة لشققؤون الالجئققني؛ أو أنققه ،بققدالً مققن ذلققك ،مقواطن عراقققي.
وتفيققد الدولققة الطققرف كققذلك أبن املعلومققا املتعلقققة بللققد املنشققل ،الققي أحالققت إليهققا وكالققة اهلجققرة
السققويدية يف قرارهققا املققؤر  25كققانون األو /ديسققمرب  ،2013تشققري إىل أن الالجئ قني اإلي قرانيني
__________

( )23انظر ،على سليل املثا  ،ن . . .ضد السويد ) ،(CAT/C/37/D/277/2005الفقرة 6-8؛ و  . .وآخرون
ضد السويد ) ،(CAT/C/54/D/550/2013الفقرة .4-7
( )24انظر ،على سليل املثا  ،ن . .ضد سويسرا ) ،(CAT/C/30/D/219/2002الفقرة .12-6
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طنحققون بطاق ققة هويققة عراقي ققة وتصققرحياً لإلقام ققة( .)25وق ققد أصققدر أيض قاً مفوضققية األم ققم املتح ققدة
لش ققؤون الالجئ ققني ش ققهادا جلميق ق الالجئ ققني اإلي قرانيني يف إقل ققيم كردس ققتان الع قراق ،تس ققمح هل ققم
ابلسفر حبرية يف مجي أحناا العقراق .وابإلضقافة إىل بطاققا اهلويقة ،حيمقل الالجئقون اإليرانيقون يف
الع ق قراق بطاقق ققا النظق ققام العق ققام لتو ي ق ق احلصق ققص الغذائيق ققة .ووفق ق قاً للمعلومق ققا املقدمق ققة ،ختتل ق ق
اللطاقا الي حيملها الالجئقون اإليرانيقون بقني خميمقا الالجئقني ،لكقن لقيس هنقا مقا يشقري إىل
أن بعق الالجئققني ال حيملققون علققى األقققل بطاقققة واحقدة مققن اللطاقققا املقذكورة أعققال  .وأشققار
وكالة اهلجرة أيضاً يف قرارها إىل أن من املمكن أن حيصل املواطنون اإليرانيون على بطاقا اهلوية
العراقيققة واملواطنققة العراقيققة بعققد إقامققة طويلققة يف الللققد( .)26وعلققى الققرغم مققن ذلققك ،قققدم صققاحب
الشققكوى ،يف مجلققة أمققور ،بطاقققة هويققة صققادرة عققن احلققزب الققدطقراطي يف كردسققتان اإليراني قة يف
العقراق ،وبطاقققا عضققوية حزبيققة وشققهادا أكادطيققة صققادرة عققن احلققزب إلثلققا هويتققه .ومثلم قا
الحظققت وكالققة اهلجققرة يف الق قرار املققذكور أعققال  ،تتسققم بطاقققة اهلويققة املقدمققة بط قاب بسققي ألهنققا
ال حتمل شرحية بياان أو بصما أصاب أو صقورة ثالثيقة األبعقاد أو َبقا أمنيقة أو أي عنصقر
آخققر مققن شققلنه أن يضققمن صققحتها .كمققا أهنققا مل تصققدر عققن سققلطة خمتصققة .ووفققاً لوكالقة اهلجققرة،
فإن صاحب الشكوى مل يظهر هويته أو يثلتهقا بصقورة مقنعقة مقن خقال الواثئق املقدمقة ،بيقد أن
هذ الواثئ اعترب دليالً على إقامته يف العراق .وتتف الدولة الطرف م التقييمقا القي أجرهتقا
وكالقة اهلجققرة وحمكمققة اهلجققرة بشقلن هويققة صققاحب الشققكوى ومق ضققرورة تقيققيم مسققوغا محايتققه
فيما يتعل ابلعراق ،وهو بلد أقام فيه طوا حياته.
 13-4أم ققا فيم ققا يتعلق ق ابدع ققااا أن ص ققاحب الش ققكوى ق ققد يتع ققرض للتع ققذيب عل ققى أي ققدي
السلطا اإليرانية ،الي طكن أن جتد بسقهولة يف العقراق بسقلب عضقويته هقو وعائلتقه يف احلقزب
القدطقراطي يف كردسققتان اإليرانيقة ،فقإن الدولققة الطققرف تالحق أوالً أن صققاحب الشققكوى مل يكققن
عرضة ألي هتديد حمدد أو شخصي من النظام اإليراين .وم ذلك ،تالح الدولة الطرف حجقة
صاحب الشكوى الي مفادهقا أنقه تعقرض بصقورة غقري ملاشقرة للتهديقد ،مبقا أن األعضقاا اآلخقرين
يف احلققزب الققذين غققادروا مركققز الالجئققني قققد قتل قوا علققى أيققدي عمققالا إي قرانيني ومنظمققا إرهابيققة
مرتلطة ابلنظام اإليراين .اثنياً ،على الرغم من عقدم وجقود سقلب للشقك يف أن صقاحب الشقكوى
عضو يف احلقزب القدطقراطي يف كردسقتان اإليرانيقة ،فقإن هقذا األمقر وحقد ال يعقي أنقه ققد يتعقرض
ملعاملة تشكل أساساً لتوفري احلماية له عند إعادته إىل العقراق .اثلثقاً ،عنقدما أفقاد الشقاهدان أمقام
حمكمققة اهلجققرة أبن صققاحب الشققكوى وأف قراد عائلت قه معروف قون لققدى السققلطا يف مجهوريققة إي قران
اإلس ققالمية بس ققلب األنش ققطة السياس ققية ال ققي يض ققطل هبق قا اجل ققد ل ققألب واألب ،وأن أفق قراد العائل ققة
معروفقون أيضقاً أبهنقم مققن بققني األعضققاا الناشققطني يف احل قزب الققدطقراطي يف كردسققتان اإليراني قة يف
العق قراق نظ ققراً ألنش ققطتهم السياس ققية الطويل ققة األم ققد ،مل تطع ققن حمكم ققة اهلج ققرة يف مص ققداقية تل ققك
املعلومقا  ،لكنهققا الحظققت أن الشقاهدين وصققفا فقق هتديققداً ألعضققاا احلقزب يف العقراق بشققكل
عققام .وأخ قرياً ،فقققد ولققد صققاحب الشققكوى ونشققل يف إقلققيم كردسققتان الع قراق والتح ق ابملدرسققة يف
الع قراق مل ققدة  14س ققنة .وال يق قزا وال ققدا وإخوت ققه يقيم ققون يف العق قراق ،وق ققد ع قرض مف ققوض األمق قم
املتحققدة السققامي لشققؤون الالجئققني علققى عائلتققه يف مناسققلا عديققدة وض ق الالج ق يف الع قراق،

__________

( )25انظر ”).Danish Immigration Service, “Iranian Kurdish refugees in the Kurdistan Region of Iraq (KRI
( )26تشري الدولة الطرف إىل تقرير بعنوان “Concerning Iranian citizens who are long-term residents of
” ،Northern Iraqدون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
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لكنهقا رفضقت .وخلصققت حمكمقة اهلجقرة إىل عققدم ظهقور أي شقيا يف هققذ القضقية يقدعم ادعققاا
صاحب الشكوى أنه ال حي له اللقاا يف العراق .وتؤيد الدولة الطقرف االسقتنتا القذي توصقلت
إليققه حمكمققة اهلجققرة وهققو أن صققاحب الشققكوى مل يثلققت بصققورة مقنع قة أنققه حباجققة إىل احلمايققة يف
العراق على أسا أنه ال يتمت حب قانوين يف اللقاا يف هذا الللد.
 14-4وتشري الدولة الطقرف كقذلك إىل أن صقاحب الشقكوى مل يقذكر ،أثنقاا إجقرااا اللجقوا
احملليققة ،الطريقققة الققي خض ق هبققا شخصققياً لتهديققدا مققن ممثلققي السققلطا اإليرانيققة ،لكنققه أشققار
بلسققاطة إىل هتديققد ابالضققطهاد عل قى أسققا ارتلاطققه ابحلققزب الققدطقراطي يف كردسققتان اإليراني قة.
ومل يكن قادراً على وص مهامه داخل احلقزب .وعقالوة علقى ذلقك ،أققر صقاحب الشقكوى أبنقه
مل يققدن ق ق جبرطققة ومل يتعققرض ق ق للتوقيق أو االحتجققا  .ومققن مث فإنققه مل يتعققرض ألي نققوع مققن
االضققطهاد علققى أيققدي السققلطا  .وهلققذا تتف ق الدولققة الطققرف م ق اسققتنتا السققلطا احملليققة أن
صققاحب الشققكوى مل يثلققت مبققا فيققه الكفايققة أن خوفققه مققن التعققرض ملعاملققة قققد تشققكل سققللاً مققن
أسلاب احلماية ،وتتمثل يف االضطهاد بسلب آرائه السياسية ،قائم على أسس وجيهة.
 15-4وختل ققص الدول ققة الط ققرف إىل أن ص ققاحب الش ققكوى أخفق ق يف إثل ققا أن هنق قا أس ققلاابً
حقيقية تدعو إىل االعتقاد أبنه سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً ابلتعرض للتعذيب ابملعقىن
املقصققود يف االتفاقيققة لققدى عودتققه إىل العقراق .ومبققا أن ادعققاا صققاحب الشققكوى مل يسققتوف احلققد
األدىن من األدلة الال مة ،ينلغي اعتلار اللالن غقري مقلقو ألنقه ال يسقتند إىل أسقس وجيهقة .وإذا
اعت ققرب اللجن ققة ال ققلالن مقل ققوالً ،ف ققإن الدول ققة الط ققرف تؤك ققد أن إنف ققاذ أم ققر الط ققرد حبق ق ص ققاحب
الشكوى لن يشكل انتهاكاً للمادة  3من االتفاقية.
تعليقات صاحب الشكوى على م حظات الدولة الط ف
 1-5يف  4آب/أغسق ق ققطس  2016و 6أيلو /س ق ق ققلتمرب  ،2017ق ق ق ققدم ص ق ق ققاحب الش ق ق ققكوى
تعليقا على مالحظا الدولة الطقرف .وفيمقا يتعلق حبجقة الدولقة الطقرف أن القلالن ينلغقي أن
يعترب غري مقلو ألن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد نظر مسلقاً يف املسللة نفسها ،يؤكد
صققاحب الشققكوى جمققدداً أن اللجنققة ينلغققي أن تنظققر يف القضققية ألن املعلومققا املقدمققة بعققد ققرار
ع ققدم املقلولي ققة ال ققذي أص ققدرته احملكم ققة تش ققكل معلوم ققا جدي ققدة مل تنظ ققر فيه ققا احملكم ققة ،وه ققي
معلومقا تثلقت اخلطقر الشقديد القذي سقيواجهه يف حقا ترحيلقه .وتلقني تلقك املعلومقا أن أتثقري
مجهوريقة إيقران اإلسقالمية يف العقراق آخقذ يف التزايققد ،وتؤكقد أيضقاً أفعقا مجهوريقة إيقران اإلسققالمية
مققن حققني إىل آخ قر ضققد مجاعققا املعارضققة اإليرانيققة املتمركققزة يف الع قراق ،وتققدهور حالققة األك قراد
اإليرانيني وأعضاا احلزب الدطقراطي يف كردستان اإليرانية.
 2-5وفيم ققا يتعلق ق ابألس ققس املوض ققوعية ،وبع ققد الت ققذكري أبن حظ ققر التع ققذيب حظ ققر مطل ق ق ،
يفققرتض صققاحب الشققكوى أنققه حققى لققو كانققت لققدى السققلطا احملليققة معلومققا وافققرة عنققد اختققاذ
قراراهتا ،فإنه ال يزا يواجه خطر التعرض لسوا املعاملة على حنو ينتهك املادة  3من االتفاقية يف
حا عودته إىل العراق .ويرى صاحب الشكوى أن جمرد وجود جمموعقة مقن القواعقد واإلجقرااا
ال يضققمن دائم قاً تطليقهققا بشققكل صققحيح ،ومققن مث فققإن حج ق الدولققة الط قرف عدطققة اجلققدوى،
ونظر اللجنة يف شكوا مهم للغاية.
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 3-5وفيما يتعل بتقييم األدلة ،يصرح صاحب الشكوى أبن قيمة دليقل مقا ال تققل ابلضقرورة
ألن الدليل "ذو طقاب بسقي " .وجيقب أن ينظقر إىل أي دليقل وأن يققيّم جنلقاً إىل جنقب مق قصقة
صققاحب الشققكوى واألدلققة األخققرى واملعلومققا املعروفققة املتعلقققة بللققد املنشققل .وأيس ق صققاحب
الشكوى ألن سلطا اهلجرة السويدية ترف بصورة منهجية القيمة اإلثلاتية ألدلة مثل جقوا ا
السققفر وبطاقققا اهلويققة الوطنيققة وغريهققا مققن أشققكا حتديققد اهلويققة علققى أسققا أهنققا "ذا طققاب
بسي " .ويرى أن األدلة جيب أن متنح قيمقة تراكميقة ،ال سقيما يف احلقاال القي ال يشقكك فيهقا
يف مصققداقية صققاحب الشققكوى ،وي قذ ّكِر أبن سققلطا اهلجققرة احملليققة شققلهنا شققلن الدولققة الطققرف
مل تش ق ققكك يف مص ق ققداقيته فيم ق ققا يتعلق ق ق بعض ق ققويته يف احل ق ققزب ال ق ققدطقراطي يف كردس ق ققتان اإليرانيق ق قة
أو مبشاركته الكلرية هو وعائلته يف اجملا السياسي.
 4-5ويلقي صاحب الشكوى الضوا على األدلة القي تقدعم ادعاااتقه وهقي :فقيلم واثئققي مقن
إعققداد قنققاة اجلزيققرة يركققز علققى ارتلققاط جققد كشخصققية سياسققية ابحلققزب الققدطقراطي يف كردسققتان
اإليراني قة وي قذكر صققاحب الشققكوى ابَب قه موضققحاً أنققه م قرتل جبققد  ،وعققدة شققهادا مققن احلققزب
الققدطقراطي يف كردسققتان اإليراني قة تتعلق جبققد صققاحب الشققكوى وتثلققت ،جمتمعققة ،بوضققوح عالقققة
ال جقدا فيهقا بققني صقاحب الشقكوى وجققد املعقروف وعالققة صققاحب الشقكوى جبمهوريقة إيقران
اإلس ققالمية .ول ققذلك ،ل ققيس هن ققا م ققا ي ققدعو إىل التش ققكيك يف ص ققحة تل ققك الواثئق ق  ،أو ادع ققاا
صاحب الشكوى أنه حباجة إىل احلماية.
 5-5ويف معقرض اإلشققارة إىل أتكيققد الدولققة الطققرف أن الالجئققني اإليقرانيني يف إقلققيم كردسققتان
الع قراق حيصققلون عققادة علققى بطاقققا اهلوي ققة العراقيققة وتصققاريح اإلقامققة واللطاقققا الصققادرة ع ققن
مفققوض األمققم املتحققدة السققامي لشققؤون الالجئققني ،يؤكققد صققاحب الشققكوى أنققه عققاش يف إقلققيم
كردستان العراق لفرتة طويلة جداً وأنه ولد هنا وأن عائلته انتقلت إىل العراق خقال فقرتة حكقم
صققدام حسققني ،عنققدما مل تكققن هققذ الواثئ ق تصققدر لصققاح الالجئققني اإليقرانيني الققذين وصققلوا إىل
اإلقل ق ققيم .ول ق ققذلك ،يعت ق ققرب ص ق ققاحب الش ق ققكوى أن املعلوم ق ققا القطري ق ققة ال ق ققي يع ق ققود اترخيه ق ققا إىل
عام  2013ال تتعل بصورة مناسلة حبالته .وحى لو كانت حبو تقه هقذ الواثئق يف املاضقي ،فقإن
عدم تقدطه هلذ الواثئ ال طكن أن يفضي إىل استنتا أنه ليس الجئاً إيرانياً مولوداً يف العراق.

 6-5ويصققر صققاحب الشققكوى أيض قاً علققى أنققه اسققتمر يف عملققه السياسققي كعضققو انش ق يف
احلزب الدطقراطي يف كردستان اإليرانية خال إقامته يف السقويد وأنقه ظهقر ،كمقا سقل ذكقر ذلقك
يف اإلجرااا احمللية ،يف مناسلا خمتلفة يف وسائ اإلعقالم .ولقذلك جيقب اعتلقار عرضقة لسقوا
املعاملققة علققى أسققا انتمائققه ومركققز السياسققيني يف حققا إجلققار علققى العققودة إىل الع قراق .وهققذا
مققا تؤكققد املعلومققا القطريققة الققي تشققري إىل أن الالجئققني اإلي قرانيني الناشققطني سياسققياً يف إقل ققيم
كردستان العراق معرضون خلطر تلقي انتلا غري مرغوب فيه وهتديدا من وكاال االستخلارا
اإليرانيققة ،وأن اكتسققاب اجلنسققية العراقيققة ال يغققري هققذا اخلطققر وال يقلققل من قه( .)27ويشققري صققاحب
الشكوى أيضاً إىل تقارير تفيد أبن لدى السلطا اإليرانية القدرة والنفوذ خلط األشخاص سراً
من إقليم كردستان العراق ونقلهم عرب احلدود إىل مجهورية إيران اإلسالمية(.)28

__________

()27

يشري صاحب الشكوى إىل Danish Immigration Service, “Iranian Kurdish refugees in the Kurdistan
Region of Iraq (KRI), report from Danish Immigration Service’s fact-finding mission to Erbil,
”( Suleimaniyah and Dohuk, KRI, 7 to 24 March 2011حزيران/يونيه .)2011

( )28يشري صاحب الشكوى إىل

Danish Immigration Service and the Danish Refugee Council, “Iranian Kurds:

on conditions for Iranian Kurdish parties in Iran and KRI, activities in the Kurdish area of Iran, conditions

”( in border area and situation of returnees from KRI to Iran, 30 May to 9 June 2013أيلو /سلتمرب .)2013
GE.18-19578

13

CAT/C/63/D/744/2016

 7-5ويف اخلت ققام ،ي ققدعي ص ققاحب الش ققكوى أن حاجت ققه إىل احلماي ققة تنلق ق م ققن خ ققوف م ققربر
من التعرض ملعاملة تشكل انتهاكاً للمادة  3من االتفاقية .ويؤكقد أنقه جيقب أن يسقمح لقه ابللققاا
يف السويد.
القضااي واإلج اءات املع وضة على اللجنة

النظر يف املقلولية
 1-6قلل النظر يف أي ادعاا يرد يف بالن ما ،جيقب علقى اللجنقة أن تققرر مقا إذا كقان القلالن
مقلوالً أم ال مبوجب املادة  22من االتفاقية.

 2-6وتالح اللجنة حجة الدولة الطرف أن اللالن ينلغي أن يعترب غري مقلو ألنه نظر فيه
مسققلقاً يف إطققار إج قراا آخققر مققن إج قرااا التحقي ق أو التسققوية الدوليققة ،وهققو احملكمققة األوروبيققة
حلق ققوق اإلنس ققان .كم ققا تالحق ق اللجن ققة أتكي ققد ص ققاحب الش ققكوى أن ققه ق ققدم ش ققكوى إىل تل ققك
احملكمة ،لكنها تالح أنه مل حيدد القضااي املثارة يف تلك الشكوى .وعالوة على ذلك ،تالح
اللجن ققة أن احملكم ققة أبلغ ققت ص ققاحب الش ققكوى ،يف رس ققالة مؤرخ ققة  17متو /يولي ققه  ،2015أبن
الرئيس ابلنيابة للفرع املسؤو عن استعراض شكوا  ،والذي كان يف هيئة مؤلفة من ققاض واحقد،
قرر عدم املوافقة على منح التدابري املؤقتة املطلوبقة وأعلقن عقدم قلقو شقكوا لعقدم اسقتيفاا معقايري
املقلولي ققة املنص ققوص عليه ققا يف امل ققادتني  34و 35م ققن االتفاقي ققة األوروبي ققة حلق ققوق اإلنس ققان .كم ققا
تالحق اللجنققة ادعقاا صققاحب الشققكوى أن ققرار احملكمققة املقؤر  17متو /يوليققه  2015ال يقققدم
سققوى معلوم ققا حم ققدودة للغايققة وال يوض ققح األس ققلاب الققي جعل قت احملكم ققة تعلققن ع ققدم مقلولي ققة
الشققكوى أو مققا إذا كانققت احملكمققة قققد نظققر يف موضققوع قضققية صققاحب الشققكوى .وتالح ق
اللجنة أيضاً أن صاحب اللالن يرى أن هذا يد على أن شكوا مل ينظر فيها.
 3-6وتعتققرب اللجنققة أن الشققكوى قققد نظققر فيهققا أو جيققري النظققر فيهققا يف إطققار إجقراا آخققر مققن
إج قرااا التحقي ق ال ققدويل أو التس ققوية الدولي ققة إذا ك ققان حبثه ققا يف إط ققار ذل ققك اإلج قراا ق ققد تعل ق
أو يتعل ق ابملسققللة ذاهتققا ابملعققىن املقصققود يف املققادة ()5(22أ) مققن االتفاقيققة ،أي ابألط قراف ذاهتققا
والوقائ ذاهتا واحلقوق املوضوعية ذاهتا(.)29
 4-6وتالح اللجنة أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،القي بتقت يف القضقية هبيئقة مؤلفقة
من قاض واحد ،قد أعلنت يف  17متو /يوليه  2015عدم قلقو الشقكوى املقدمقة مقن صقاحب
الشققكوى ضققد الدولققة الطققرف .وتالحق اللجنققة أيضقاً أن احملكمققة اكتفققت ابإلشققارة يف قرارهققا إىل
عدم استيفاا معايري املقلولية املنصوص عليها يف املادتني  34و 35من االتفاقية األوروبية حلققوق
اإلنسان ،دون أن تقدم أي سلب حمدد وراا توصلها إىل هذا االستنتا .
 5-6وتققرى اللجنققة يف هققذ القضققية أن التعليققل املققوجز الققذي قدمتققه احملكمققة األوروبيققة حلقققوق
اإلنسان يف قرارها ،املؤر  17متو /يوليه  ،2015ال يسقمح للجنقة أبن تتح ّقق مقن املقدى القذي
وصلت إليه احملكمة عند نظرها يف الشكوى ،مبقا يف ذلقك مقا إذا كانقت ققد أجقر حتلقيالً شقامالً
للعناصر املتعلقة ابألسس املوضوعية للقضية(.)30

__________

( )29انظر ،على سليل املثا  ،أ .أ .ضد أذربيجان ،الفقرة 8-6؛ وإي .إي ضد االحتاد الروسي ،الفقرة 4-8؛
وم . .ضد السويد ،الفقرة .3-8
( )30انظر  .ضد السويد ( ،)CAT/C/59/D/691/2015الفقرتني  4-7و5-7؛
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 6-6وبناا على ذلك ،ترى اللجنة أن املادة ()5(22أ) من االتفاقيقة ال متنعهقا مقن اسقتعراض
هذا اللالن.
 7-6ويف اخلتام ،تالح اللجنة حجة الدولة الطرف أن الشكوى ينلغي اعتلارهقا غقري مقلولقة
الفتقارها الواضح إىل أسا سليم .غري أن اللجنة ترى أن الشكوى مدعمة مبا يكفي من األدلقة
ألغق قراض املقلولي ققة ،ألن ادع ققااا ص ققاحب الش ققكوى املتعلق ققة بوج ققود خط ققر التع ققذيب أو س ققوا
املعاملة يف حا إبعاد قسراً إىل العراق تثري مسائل مبوجب املادة  3من االتفاقية .ومبا أن اللجنقة
ال تقرى أي عقلققا أخقرى حتققو دون مقلوليققة القلالن ،فإهنققا ختلققص إىل أن القلالن مقلققو وتشققرع
يف النظر يف أسسه املوضوعية.

النظر يف األسس املوضوعية
 1-7نظ ققر اللجن ققة يف ال ققلالن يف ض ققوا مجي ق ق املعلوم ققا ال ققي أاتحه ققا هل ققا الطرف ققان ،وفق ق قاً
للمادة  )4(22من االتفاقية.
 2-7ويف هققذ القضققية ،تتمثققل املسققللة املعروضققة علققى اللجنققة يف حتديققد مققا إذا كققان اإلبعققاد
القسققري لصققاحب الشققكوى إىل العقراق سيشققكل انتهاكقاً اللتقزام الدولققة الطققرف مبوجققب املققادة 3
م ققن االتفاقي ققة بع ققدم ط ققرد أي ش ققخص أو إعادت ققه ("إعادت ققه قس قراً") إىل دول ققة أخ ققرى توج ققد فيه ققا
أسققلاب حقيقيققة تققدعو إىل االعتقققاد أبنققه سققيتعرض خلطققر التعققذيب .ويف هققذا الصققدد ،تالح ق
اللجنققة أن صققاحب الشققكوى حي قت بوجققود خطققر يف كققل مققن الع قراق ومجهوريققة إي قران اإلسققالمية.
ومب ققا أن الس ققلطا الس ققويدية أم ققر إببع ققاد إىل العق قراق ،ف ققإن اللجن ققة لق قن تنظ ققر يف ه ققذا ال ققلالن
إال فيما خيص العراق.
 3-7وجي قب علققى اللجنققة تقيققيم مققا إذا كانققت هنققا أسققلاب حقيقيققة لالعتقققاد أبن صققاحب
الشققكوى سققيتعرض شخصققياً خلطققر التعققذيب عنققد عودتققه إىل الع قراق .وعنققد تقيققيم ذلققك اخلطققر،
جيققب علققى اللجنققة أن تراعققي مجي ق االعتلققارا ذا الصققلة ،عم قالً ابملققادة  )2(3مققن االتفاقيققة،
مبا يف ذلك وجود من اثبت من االنتهاكا اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلققوق اإلنسقان.
لكن اللجنة تذكر أبن اهلدف من هذا التقييم هو إثلا ما إذا كان الفرد املعي سيواجه شخصقياً
خطراً متوقعاً وحقيقياً ابلتعرض للتعذيب يف الللد الذي سيعاد إليه .ويرتتب علقى ذلقك أن وجقود
من من االنتهاكقا اجلسقيمة أو الصقارخة أو اجلماعيقة حلققوق اإلنسقان يف بلقد مقا ال يشقكل يف
حققد ذاتققه سققللاً كافي قاً لتحديققد أن شخص قاً معين قاً سققيتعرض خلطققر التعققذيب عنققد عودتققه إىل ذلققك
الللققد؛ وجيققب تقققدمي أسققلاب إضققافية إلثلققا أن الشققخص املعققي سققيتعرض شخصققياً للخطققر .ويف
املقابققل ،ال يعققي عققدم وجققود من ق اثبققت مققن االنتهاكققا الصققارخة حلقققوق اإلنسققان أن شخص قاً
بعينه قد ال يتعرض للتعذيب يف الظروف اخلاصة به حتديداً(.)31
 4-7وتشق ققري اللجن ق ققة إىل تعليقه ق ققا الع ق ققام رقق ققم  )2017(4بش ق ققلن تنفي ق ققذ امل ق ققادة  3يف س ق ققياق
املققادة  ،22ال قذي تؤكققد فيققه وجققود "أسققلاب حقيقيققة" لالعتقققاد أبن الشققخص املعققي سققيكون يف
__________

( )31انظر ،على سليل املثا  ،ي .ب .ف .و  .أ .ق .وي .ي .ضد سويسرا )،(CAT/C/50/D/467/2011
الفقرة 2-7؛ ور . .م .ضد كندا ) ،(CAT/C/50/D/392/2009الفقرة 3-7؛ وأ . .ف .م .ضد السويد
) ،(CAT/C/31/D/213/2002الفقرة 3-8؛ و  . .ضد السويد ( ،)CAT/C/26/D/150/1999الفقرة .3-6
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خطر التعرض للتعذيب يف دولة يواجه الرتحيل إليها كلما كان خطر التعذيب "متوقعقاً وشخصقياً
وقائم قاً وحقيقي قاً"( .)32وعققاد ًة يق ق عققبا اإلثلققا علققى صققاحب الققلالن ،الققذي عليققه أن يعققرض
قضية وجيهة ،أي أن يقدم حججقاً مدعومقة أبدلقة تلقني أن خطقر التعقرض للتعقذيب متوقق وققائم
وشخصي وحقيقي( .)33وتويل اللجنة أهية كلقرية للنتقائ القي تتوصقل إليهقا أجهقزة الدولقة الطقرف
املعني ق ققة ،لكنه ق ققا ليس ق ققت ملزم ق ققة يف الوق ق ققت نفس ق ققه هب ق ققذ النت ق ققائ  ،ول ق ققديها يف املقاب ق ققل ،مبقتض ق ققى
املققادة  )4(22مققن االتفاقيققة ،الصققالحية لكققي تقققيِّم حبريققة الوقققائ ابالسققتناد إىل اجملموعققة الكاملققة
من الظروف املتعلقة بكل قضية.
 5-7وتالحق اللجنققة ادعققاا صققاحب الشققكوى أن طققرد إىل العقراق سيصققل إىل حققد انتهققا
املادة  3من االتفاقية ،حي إنه سيتعرض خلطر التعذيب أو غري من ضروب سقوا املعاملقة علقى
أيققدي السققلطا اإليرانيققة الناشققطة يف الع قراق ،بسققلب ارتلاطققه ابحلققزب الققدطقراطي يف كردسققتان
اإليرانية ،وهو حزب معارض .كما تالحق اللجنقة ادعاااتقه أنقه معقروف لقدى السقلطا اإليرانيقة
بعمله م هذا احلزب؛ وأن أعضاا احلزب معرضون خلطر االعتداا والتعذيب على أيدي موظفني
إي قرانيني ،يتمتعققون حب ق اإلقامققة يف الع قراق دون أتشققرية وسققل هلققم أن قتل قوا واختطف قوا أعضققاا مققن
احلققزب؛ وأن السققلطا العراقيققة لققيس لققديها عققزم علققى محايققة أعضققاا احلققزب .ومق ذلققك ،تالحق
اللجنة أن صاحب الشكوى مل يقدم أي معلوما تثلت أنقه تعقرض ألي هتديقد حمقدد موجقه إليقه
شخصققياً مققن النظققام اإلي قراين ،مثلمققا أشققار إىل ذلققك الدولققة الطققرف ،لكنققه أشققار بلسققاطة إىل
هتديققد ابالضققطهاد علققى أسققا ارتلاطققه ابحلققزب .كمققا تالحق اللجنققة اسققتنتا الدولققة الطققرف أن
صققاحب الشققكوى مل يثلققت أن هنققا أسققلاابً حقيقيققة تققدعو إىل االعتقققاد أبنققه سققيكون شخصققياً
معرض قاً خلطققر حقيقققي ومتوق ق ابلتعققرض للتعققذيب ابملعققىن املقصققود يف االتفاقيققة عنققد عودتققه إىل
العقراق .وأخقرياً ،حتققي اللجنققة علمقاً أبن صققاحب الشققكوى مل يثلققت هويتققه أو جنسققيته علققى حنققو
مقن ق  ،وأن ققه م ق ذل ققك مل ينك ققر أن ققه ول ققد يف الع قراق وفي ققه تلق ققى تعليم ققه وع ققاش قل ققل ال ققذهاب إىل
السويد.
قذكِر اللجن ققة ابجتهاداهت ققا السققابقة ال ققي تقض ققي بتقي ققيم خطققر التع ققرض للتع ققذيب عل ققى
 6-7وتق ّ
أسققس تتجققاو جمققرد االف قرتاض ،وتشققري إىل أن علققى صققاحب الشققكوى عموم قاً أن يعققرض قضققية
وجيه ققة( .)34ويف ض ققوا االعتل ققارا امل ققذكورة أع ققال  ،وعل ققى أس ققا مجيق ق املعلوم ققا ال ققي ق ققدمها
صاحب الشكوى والدولة الطرف ،مبا فيها املتعلقة ابحلالة العامة حلقوق اإلنسان يف العراق ،ترى
اللجنة أن صاحب الشقكوى مل يثلقت بققدر كقاف وجقود أسقلاب حقيقيقة تقدعو إىل االعتققاد أبن
عودتققه إىل العقراق ستعرضققه خلطققر تعققذيب حقيقققي وحمققدد وشخصققي ،علققى النحققو الققذي تقتضققيه
املقادة  3مققن االتفاقيققة .وعققالوة علققى ذلققك ،فقإن ادعاااتققه ال تثلققت أن تقيققيم السققلطا السققويدية
لطلله اللجوا كان تعسفياً بصورة واضحة أو بلغ حد إنكار العدالة.
__________

( )32انظر التعلي العام للجنة رقم  ،4الفقرة .11
( )33املرج نفسه ،الفقرة  .38وانظر أيضاً ،على سليل املثا  ،ن . .و .ضد سويسرا )،(CAT/C/48/D/414/2010
الفقرة 3-7؛ وكالونزو ضد كندا ( ،)CAT/C/48/D/343/2008الفقرة .3-9
( )34انظر على سليل املثا  . ،أ .ر .م .وآخرون ضد كندا ) ،(CAT/C/38/D/298/2006الفقرة 10-8؛ و اري
ضد السويد ( ،)CAT/C/36/D/256/2004الفقرة 3-9؛ وم .أ . .ضد أملانيا (،)CAT/C/32/D/214/2002
الفقرة 5-13؛ ون .ب-م ضد سويسرا ) ،(CAT/C/47/D/347/2008الفقرة .9-9
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 -8ويف ضق ققوا االعتلق ققارا املق ققذكورة أعق ققال  ،وابالسق ققتناد إىل مجي ق ق املعلومق ققا الق ققي قق ققدمها
صاحب الشكوى ،ترى اللجنة أن صقاحب الشقكوى مل يققدم أدلقة كافيقة متكنهقا مقن اسقتنتا أن
إبعققاد القسققري إىل العقراق سيعرضققه خلطققر تعققذيب متوقق وحقيقققي وشخصققي ابملعققىن املقصققود يف
املادة  3من االتفاقية.
 -9وختلص اللجنة ،وهي تتصرف مبوجب املادة  )7(22مقن االتفاقيقة ،إىل أن إبعقاد الدولقة
الطرف صاحب الشكوى إىل العراق لن يشكل خرقاً للمادة  3من االتفاقية.

GE.18-19578

17

