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 ١-١صاحب الشكوى هو د .ر.ي مواطن إيرا ولد يف  ٢٩آ لأغسطس  .١٩٨٠وقد طلب
اللجول يف سويسرا لكن طل ه ُرِض .وقد صدر حبقه قرار ابلرتحي حنو مجهورية إياراي اإلساالمية وهاو
ي اديعي أي إعادتااه قس ارال إىل بلاادت األصاالي تشااك انتها ،اال ماان جانااب سويس ارا للماااد  ٣ماان اتفاقيااة
مناهن ااة التل ااذيب وغ ااست م اان ض اارو امللامل ااة أو اللقوب ااة القاس ااية أو الالإنس ااانية أو املهين ااة .وميثا ا
صاحب ال الغ حمام هو األستاذ مارسي يرنواست.
س
 ٢-١ويف  ٢٠نيسايلأبري ٢٠١٥ي طل ات نناة مناهناة التلاذيبي إىل الدولاة الطارفي عان
طرياام مقررهااا امللااا ابلشااكاوى انديااد والتاادابس امل قتااةي أال تطاارد صاااحب الشااكوى إىل إي اراي
ما دامت شكوات قيد نظر اللجنة.
امب ق ئع كه د ضه ص ح امببك ى
 ١-٢صاااحب الشااكوى ماواطن إيارا ماان أصا ،اارديي وهااو ماان م ياادي ا اان الاادميقراطي
الكردسااتا  .وي اديعي أنااه تطااوعي يف اتريااخ غااس حمااددي للمشااار،ة يف عمليااة رياار عشاار طااال
أ ،اراد ماان السااجن .لكاان الساالطاة ا،تشاافت اللمليااة وألقاات الق ا ض علااى صاااحب الشااكوى يف
 ،ا ااانوي األوربلديس ا اام ٢٠٠٥ي ُس ا ااجن وعُ ا ااذ ي يف س ا ااجوي ةتلف ا ااةي عل ا ااى ي ا ااد أجه ا اان األم ا اان
اإليرانيااة( .)١مث أُطلاام ساراحه بلااد أي د لاات عائلتااه ،فالااة وقاادمت ضاامارة يف شااهري شا ا ل اير
وآذارلمارس  .٢٠٠6ويف آذارلمارس ٢٠٠6ي غادر إيراي إىل تر،يا.
 ٢-٢ويف  ٧أيلوربلسا تم ٢٠٠٨ي وصا صاااحب الشااكوى إىل سويساراي وقاادم طلااب نااول
يف اليوم نفسه .ويف  ٢٢آذارلمارس ٢٠١٢ي ر ض املكتب اال ادي السابم للهجر يف سويسارا
(الذي ابة يسمى أمانة الدولة للهجر ) طلب اللجول بلد أي استمع إليه مرتني()٢ي مللاالل ر ناه
بلاادم ماااداقية األسا ا املنعومااة وأصاادر قارارت برتحيا صاااحب الشااكوى ماان سويسارا .وخلااص
املكتب اال ادي للهجر إىل وجود اللديد من التناقناة يف رواية صاحب الشكوىي مل ياتمكن
صاااحب الشااكوى ماان توضاايحها .ويف  ١٩نيسااايلأبري ٢٠١٢ي طلاان صاااحب الشااكوى يف
هذا القرار أمام احملكمة اإلدارية اال ادية(.)٣
 ٣-٢ويف  ، ٢٨ا ااانوي الثا لين ا اااير ٢٠١4ي ر ن ا اات احملكم ا ااة اإلداري ا ااة اال ادي ا ااة اس ا اات ناف
صا اااحب الشا ااكوىي ملت ا ا أنا ااه ال ام ا ا صا اافاة ملارضا ااي النظا ااام الا ااذين ميكا اان أي تلت ا ا ه
السلطاة اإليرانية أشخاصال خطرين.
 4-٢ويف  ١٥نيس ا ااايلأبري و ١أايرلم ا ااايو ٢٠١4ي تق ا اادم ص ا اااحب الش ا ااكوى بطل ا ااني إىل
املكتب اال ادي للهجر ملراجلة ملفه استنادال إىل حالته النفسية بس ب اال،رتا التايل للاادمة

__________

()١
()٢
()٣
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قادم صااحب الشاكوى رساالة مان احملاامي م رخاة  ١٧آذارلماارس ٢٠١٥ي ت اني أي عاد اهتامااة ُوجهات إليااه
مشل اات حي ااا أس االحة وذخ ااائري ومواجه ااة الش اارطة و ااديها .وتش ااس الرس ااالة إىل أي ص اااحب الش ااكوى اعتُقا ا
وسجن يف ، ٢4انوي الثا ليناير .٢٠٠6
ُ
اسااتُمع إىل صاااحب الشااكوى يف  ١٣تشارين األوربلأ،تااوبر  ٢٠٠٨و ٢١أيلوربلسا تم  .٢٠٠٩وبلااد ذلا ي
قدم صااحب الشاكوى يف  ٢٧آ لأغساطسي و ١٣تشارين األوربلأ،تاوبر و ١6تشارين الثاا لنو م ٢٠٠٩ي
و ١٩متو ليوليه ٢٠١٠ي و،ذل يف ، ٢١انوي الثا ليناير و ٢٨أيلوربلس تم ٢٠١١ي أدلة إضا ية.
يف  ٧حنيرايليونيااه ٢٠١٢ي طلااب املكتااب اال ااادي للهجاار ر ااض طلاان صاااحب الشااكوى .ويف  ٢٧تش ارين
الثااا لنو م و، ١٨ااانوي األوربلديساام ٢٠١٢ي و،ااذل يف ، ٣ااانوي األوربلديساام ٢٠١٣ي قاادم صاااحب
الشكوى أدلة إضا ية.
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الااذي عاااه منااه عقااب تلرضااه لالضااطهاد يف إي اراي .ويف  ١6متو ليوليااه ٢٠١4ي ر ااض املكتااب
اال ااادي للهج اار طل ااش ص اااحب الش ااكوى عل ااى أس اااس أن ااه مل يتح اادن ع اان املش ااا ،النفس ااية
إال بل ا ااد ص ا اادور حك ا ا ا احملكم ا ااة اإلداري ا ااة اال ادي ا ااة يف  ، ٢٨ا ااانوي الثا لين ا اااير  .٢٠١4ويف ٣
أيلوربلس تم ٢٠١4ي أ،دة احملكمة اإلدارية اال ادية هذا القرار.
 ٥-٢ويف ، ٢٩ااانوي األوربلديساام ٢٠١4ي قاادم صاااحب الشااكوى طلااب مراجلااة جدياادالي
مستشهدال حبك صادر عن حمكمة إيرانية حكمت عليه غيابياال ابلساجن أرباع سانواة ومشاسال إىل
أي ا اه يارد يف قائمااة ساودال يلتقاد أعااا ُو عات علااى ال ناويف واملطااراة العتقالااه حاارب وصاوله إىل
إي اراي( .)4ويف  ، ١4ااانوي الثا لين اااير ٢٠١٥ي ق ااررة احملكم ااة اإلداري ااة اال ادي ااة ع اادم النظ اار يف
األمري ملت ل أي الوقائع اليت يدعي صاحب الشكوى أنه أدين يها هي جرائ عادية.
 6-٢وعقااب ق ارار احملكمااة اإلداريااة اال اديااة امل ا ر ، ٢٨ااانوي الثا ليناااير ٢٠١4ي أعطااي
صاحب الشاكوى مهلاة تنتهاي يف  4آذارلماارس  ٢٠١4ملواادر ال لاد .لكان تنفياذ قارار الرتحيا
عُلاام بسا ب طل اااة املراجلااة املااذ،ور أعااالت .ويف ، ٢١ااانوي الثا ليناااير ٢٠١٥ي رضاات عليااه
اإلدار اال ادي ااة لللدالا ااة والشا اارطة يف ،ا ااانتوي لوس ااسي غراما ااة ق اادرها  ١ ٢٠٠رن ا ا سويسا ااري
بسا ب إقامتااه غااس القانونيااة يف سويسارا .ونظاارال للاادم قدرتااه علااى د ااع هااذا امل لااني أودع صاااحب
الشكوى السجن ملد ثالثة وثالثني يومال.
 ٧-٢وي ،د صاحب الشكوى أنه اتبع أنشطته السياسية عقب ارارت مان إياراي .ويقاورب إي لاه
مدونااه علااى شا كة اإلنرتناات ينتقااد يهااا ا كومااة اإليرانيااة .و،تااب اللديااد ماان املقاااالة السياسااية
اليت نُشرة على نطاق واسع يف ش كة اإلنرتنتي ومجيلها تنتقاد النظاام اإليارا بشاد  .ابإلضاا ة
إىل ذل ي يقدم صاحب الشكوى بررجمال ع إذاعة لورا يف يوريخ بلنواي "صوة املقاومة"(.)٥
 ٨-٢ويلا صاحب الشكوى من اال،رتا التايل للاادمةي الاذي تفااق بشاك واضا بلاد
الق ارار الساالش النهااائي بشاالي طلااب اللجااول الاااادر يف ، ٢٨ااانوي الثا ليناااير  .٢٠١4ونتيجااة
لااذل ي مل تلااد حالتااه الاااحية تساام لااه ابالل ارا يف اللم ا السياسااي( .)6وال ي انارب اللديااد ماان
__________

()4

()٥
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يق اادم ص اااحب الش ااكوى ترمج ااة ابللو ااة اإلجنليني ااة إلخط ااار م اان احملكم ااة الثوري ااة يف طها اراي ما ا ر  ، ١ااانوي األوربل
ديساام ٢٠٠٧ي ت لوااه يااه بلقااد جلسااة اسااتماع للنظاار يف قناايته بتاااريخ ، 6ااانوي الثا ليناااير ٢٠٠٨ي وتفيااد ي
حكماال غيابياال سيااادر يف القنااية يف حااارب عاادم مثولااه أمااام احملكمااة .وي ،ااد اإلخطااار أي اإلجاارال سيُنشاار يف جريااد
واس االة االنتش ااار لن ااماي حن ااورت، .م ااا يق اادم ص اااحب الش ااكوى إخط ااارال آخ اار م اان نف ااس احملكم ااةي م رخا اال ٢4
نيسايلأبري ٢٠٠٨ي ينع أنه حك عليه غيابيال ابلسجن ملد أربع سنواة بس ب حيا وبيع أسلحة حربية وذخائر
باااور غااس مشااروعة، .مااا أُبلاان نااه يسااتطيع الطلاان يف هااذا ا ك ا علااى أي يقاادم الطلاان يف غنااوي عشاار أايم.
ويقاادم صاااحب الشااكوى أين اال رسااالة ماان حمااامي م رخااة  ١٨آذارلمااارس ٢٠١٥ي ت ،ااد ا ك ا عليااهي يف ، ٩ااانوي
الثا ليناير ٢٠٠٨ي ،ما ت ،د أي ا ك نُشر يف صحيفة من أج إخطار صاحب الشكوى بوجو اللود لقناال
عقوبة الساجن .وتشاس الرساالة أيناال إىل أي اسا صااحب الشاكوى أُدر  -بلاد ر ناه تسالي نفساه  -علاى "قائماة
ساافر سااودال"ي ،ااي توقفااه الشاارطة عنااد وصاوله إىل إيارايي علااى أساااس إدانتااه بتهمااة حيااا أساالحة .ومااع ذلا ي ي ،ااد
صاحب الشكوى أنه غس متور يف أي جرمية هلا عالقة ابلسالح وأنه أُج ي عندما ألقي القا ض علياهي علاى التوقياع
على اعرتا اة ،اذبة ابرتكا جرائ منعومة ذاة صلة سلحةي وأنه ما ،اي ليُفر عنه لوال توقيع هاذت االعرتا ااة.
ويقورب إي قنية جنائية ُر لت ضدت ألي الدولة اإليرانية تلت ت ملادايل ملاا ها ،ونه رشطال سياسيال ،ردايل.
.Stimme des Widerstandes
يقاادم صاااحب الشااكوى تقرياارال ط ياال م رخاال  ١4آذارلمااارس ٢٠١٥ي ي ،ااد تشااخيص إصااابته ابال،ارتا التااايل
للااادمةي الناااج عاان مجلااة أمااور بينهااا تلرضااه ألعمااارب تلااذيبي ،مااا ي ،ااد أنااه مل يلااد قااادرال علااى االل ارا يف
اللم السياسي بس ب حالته الاحية.
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املقاالة اليت انتقد يها ا كوماة اإليرانياة والتلليقااة عليهاا متاحاة علاى اإلنرتنات()٧ي مثلهاا مثا
اللديد من حلقاة بررجمه اإلذاعي "صوة املقاومة"(.)٨
امببك ى
 ١-٣يااد ع صاااحب الشااكوى نااه ضااحية النتهااايف أحكااام املاااد  ٣ماان االتفاقيااة ماان جانااب
السلطاة السويسريةي اليت أمرة إبعادته إىل بلد سيتلرل يه حتمال للتلذيب وغست من ضارو
امللاملااة أو اللقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية أو املهينااة .ويشاادد علااى أي ورود ا ااه يف قائمااة سااودال
يلااا ضاامنال أنااه ساايُحتجن جاارد دخولااه األراضااي اإليرانيااة .واملخاااطر الاايت هتاادد حياتااه وسااالمته
انسدية  ،س ابلنظر إىل التنامه وأنشطته السياسية يف سويسرا.
 ٢-٣وينع صاحب الشكوى أي السلطاة السويسريةي وال سيما احملكماة اإلدارياة اال ادياةي
مل تنظا اار يف مجيا ااع األدلا ااة املقدما ااة أثنا ااال إج ا ارالاة اللجا ااولي والا اايت أظها اارة أي حياتا ااه وسا ااالمته
الشخاية ستتلرضاي للخطر إذا ما أُعيد إىل إيراي .ويديعي أنه أث ت تلرضه لالضطهاد علاى ياد
الساالطاة اإليرانيااةي ال ساايما بس ا ب نشاااطه السياساايي منااذ عااام ٢٠٠٠ي يف صاافوف ا اان
الدميقراطي الكردستا ي أحد األحنا احملظور يف إيراي.
 ٣-٣وابلتايلي يرى صاحب الشكوى أي احملكمة اإلدارية اال ادية قررةي إبجارالاة ماوجن ي
أي اللدي ااد م اان الومئ اام املقدم ااة ال تت ااي ا ل ااوني إىل أن ااه ميلا ا ص اافاة امللارض ااني السياس اايني
امللاارو ني امللرضااني لش ا هاة أو ملخاااطر اضااطهاد علااى يااد الساالطاة اإليرانيااة .وياانع أين اال أي
احملكمة اإلدارية اال ادية ا،تفت ابإلشاار بشاك عاام إىل عادم وجاود ماا يادعوت إىل ا اوف مان
االنتقام بس ب نشاطه السياسي ضد ا كومة اإليرانية(.)٩
 4-٣ويرى صاحب الشكوى أي من انلي أناه تتاذ ا ي انت اات السالطاة اإليرانياة بسا ب
أنشااطته السياساايةي حاان لااو مل يكاان األماار ،ااذل ماان ق ا  .ويف هااذا الاااددي يشااس إىل ااس
قنااااي خلااات يهااا اللجنااة إىل أي سويسارا سااتنته املاااد  ٣ماان االتفاقيااة إذا مااا أقاادمت علااى
ترحيا أصااحا الشااكاوى إىل إياراي( .)١٠وي ،ااد صاااحب الشااكوى أي الدولااة الطاارف شااككت
أين اال يف ماااداقية مااا قالااه األشااخاني امللنيااويي يف هااذت القنااااي ا مااسي وأشااارة إىل وجااود
تناقناة وحاالة عدم اتسااقي ورأة عادم وجاود أي أسااس الدعاال التلارل للتهدياد يف حالاة
الرتحي ا ا  .وي ،ا ااد صا اااحب الشا ااكوى أين ا اال أي الدولا ااة الطا اارف رأةي يف القنا ااااي ا ما ااسي ويف
قناايتهي أي النشااا السياسااي لاشااخاني امللنيااني يف منفاااه مل يكاان نشاااطال ابر ال ااا يكفااي وأي
الشروع يه ،اي قط هبدف ا اورب على تاري إقامة .ولذل ي يرى صاحب الشكوى ضرور
النظر إىل خطر تلرضه شخايال للتلذيب إذا ما أعيد إىل إيراي ابعت ارت خطرال حقيقيال.
__________

( )٧يقدم صاحب الشكوى قائمة ونسخال للشر مقاالةي م رخة  ١٧آذارلمارس .٢٠١٥
( )٨يقدم صاحب الشكوى قائمة ربلاني حلقاة ماد ،ا منهاا سااعة واحاد مان باني ا لقااة الايت أعادها وقادمها
(الوثيقة ملخوذ من موقع إذاعة لورا على اإلنرتنتي بتاريخ  ١٧آذارلمارس .)٢٠١٥
( )٩يشس صاحب الشكوى بشك خاني إىل القرار الاادر يف ، ٢٨انوي الثا ليناير .٢٠١4
( )١٠عنيا ا ااني ضا ا ااد سويس ا ا ارا ) (CAT/C/53/D/492/2012واتمهوريسا ا ااي ضا ا ااد سويس ا ا ارا )(CAT/C/53/D/489/2012
وسااني ضااد سويس ارا ) (CAT/C/53/D/470/2011وخااادمي وآخااروي ضااد سويس ارا )(CAT/C/53/D/473/2011
ويف .ي .وف .و .وس .ي .ضد سويسرا ).(CAT/C/52/D/481/2011
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م حظ ت امب غمبا امبط ف لب األ س ا ض دبا
 ١-4يف  ٢٠تشارين األوربلأ،تااوبر ٢٠١٥ي قاادمت الدولااة الطاارف مالحظاااة علااى األسااس
املوضاوعية للا الغ .هاي تااذ،ر يهاا ابلوقاائع و ااا قاام باه صاااحب الشاكوى يف سويسارا للحاااورب
على اللجول .وتشس إىل أي السلطاة املختاة ابللجاول أولات االعت اار الواجاب جاب صااحب
الشكوى .وتللن أي هذا ال الغ ال يتنمن أي أدلة جديد تنقض قراراة السلطاة املختاة.
 ٢-4وتذِ،ر الدولة الطرف نه عمالل ابملاد  ٣من االتفاقيةي تلتنم الدورب األطراف بلدم طارد

أو ترحي ا أو تس االي أي ش ااخص إىل دول ااة أخ اارى إذا ت اوا رة ل ااديها أس ا ا حقيقي ااة ت اادعو إىل
االعتق اااد ي ه ااذا الش ااخص س اايكوي عرض ااة للتل ااذيب .وت ااب أي تراع ااي الس االطاة املختا ااةي
لتحديد ما إذا ،انت هذت األس ا متوا ر ي مجيع االعت اراة ذاة الالةي ا يف ذل ي يف حالة
االنط اقي وجود منط مبت من االنتها،اة الفادحة أو الاارخة أو انماعية قوق اإلنسااي يف
الدولااة الطاارف امللنيااة .و يمااا ااص تللياام اللجنااة اللااام رقا  )١٩٩٧(١بشاالي تنفيااذ املاااد  ٣يف
سياق املاد  ٢٢من اتفاقيةي تنيف الدولة الطرف أي على صااحب الا الغ أي يث ات أناه يواجاه
خطاارال "شخااايال وحماادقال وجاادايل" ابلتلاارل للتلااذيب لاادى اللااود إىل بلاادت األصاالي .وتااب تقيااي
ماادى وجااود هااذا ا طاار علااى أسااس تتجاااو جماارد اال ارتال أو الش ا  .وتااب أي تكااوي هنااايف
أس ا أخرى لوصف خطر التلرل للتلذيب نه "جدي"( .)١١وتب أي ت خاذ اللناصار التالياة
يف االعت ااار لتقيااي ماادى وجااود هااذا ا طاار :األدلااة علااى وجااود منااط ماان االنتها،اااة انساايمة
أو الاااارخة أو انماعيااة قااوق اإلنساااي يف ال لااد األصااليت ادعااالاة التلااذيب أو سااول امللاملااة
يف املاضااي القريااب واألدلااة املسااتقلة علااى ذل ا ت األنشااطة السياسااية لااااحب الشااكوى داخ ا
أو خار ال لد األصاليت األدلاة علاى مااداقية صااحب الشاكوىت التناقنااة الوقائلياة يف ماا يدعياه
صاحب الشكوى(.)١٢
 ٣-4و يما يتللم بوجود منط مبت من االنتها،اة انسيمة أو الاارخة أو انماعية قاوق
اإلنسايي ت ،د الدولة الطرف أي ذل ال يشك يف حد ذاته أساسال ،ا ياال لالعتقااد ي شخااال
ملينال سيكوي عُرضة للتلذيب لدى عودته إىل بلدت األصليت وتاب علاى اللجناة أي ادد ماا إذا
 ،اااي ص اااحب الش ااكوى س اايواجه "شخا اايال" خط اار التل اارل للتل ااذيب يف ال ل ااد ال ااذي س اايُلاد
إليااه( .)١٣وال بااد ماان وجااود أسا ا أخاارى رياان وصااف خطاار التلاارل للتلااذيبي ابمللااق املقاااود يف
الفقر  ١من املاد  ٣من االتفاقية نه خطر "متوقع وحقيقي وشخاي"( .)١4وتاب تقياي خطار
التلذيب و م أسس تتجاو جمرد اال رتال أو الش (.)١٥
 4-4وتاارى الدولااة الطاارف أي حالااة حقااوق اإلنساااي يف مجهوريااة إياراي اإلسااالمية ت لا علااى
القلاام ماان عااد جوانابي لكاان اللنااف يف ال لااد لاايس حالااة عامااة .وت ،ااد ماان جديااد أي ا الااة يف
ال ل ااد ال تش ااك يف ح ااد ذاهت ااا أساسا اال الس ااتنتا مف ااادت أي ص اااحب الش ااكوى س اايتلرل ط اار
التل ااذيب إذا م ااا أعي ااد إىل بل اادت .ويش ااس ص اااحب الش ااكوى إىل خط اار ع ااام ج اادال يواج ااه مجي ااع

__________

()١١
()١٢
()١٣
()١4
()١٥
GE.18-12643
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األشااخاني الناشااطني سياساايال يف ا ااار ضااد النظااام ا ااا ،يف إي ارايي لكنااه مل يث اات أنااه يواجااه
خطرال متوقلال وحقيقيال وشخايال يتمث يف إمكانية تلرضه للتلذيب.
 ٥-4و يما يتللم ابدعالاة التلذيب أو إسال امللاملة اليت تلرل هلا يف مال قريب ومادى
وجود أدلة مساتقلة علاى ذلا ي ت ،اد الدولاة الطارف أي علاى الادورب األطاراف يف االتفاقياة التناماال
راعااا هااذت االدعااالاة لتقيااي خطاار تلاارل صاااحب الشااكوى طاار التلااذيب إذا مااا أعيااد إىل
بلاادت األصاالي( .)١6وتشااس الدولااة الطاارف إىل أي صاااحب الشااكوى ياادعي أنااه تلاارل للتلااذيب
أثن ااال احتج ااا ت يف س ااجوي ةتلف ااة يف الف اارت م اان  ٧إىل  ، ١٠ااانوي األوربلديس اام  ٢٠٠٥ويف
منتا ااف ش ا ا ل اير ٢٠٠6ي غ ااس أن ااهي وبو ااض النظ اار ع اان اعت ااار املكت ااب اال ااادي للهج اار
واحملكمة اإلدارية اال ادية ادعالاة التوقيف واالحتجا غاس ملقولاةي مل يقادم صااحب الشاكوى
أدلة تتللم بسول امللاملة اليت يدعي أنه عاه منها .وابإلضا ة إىل ذلا ي رغا أي الشاهاد الط ياة
امل رخة  ١4آذارلماارس  ٢٠١٥ت اني أي صااحب الشاكوى يلاا مان اال،ارتا التاايل للاادمةي
إعااا ال اادد األسا ا  .ولااذل ي مل تطلاان احملكمااة اإلداريااة اال اديااةي يف حكمهااا الاااادر يف ٣
أيلوربلس تم ٢٠١4ي يف ملارته من اال،ارتا التاايل للاادمةي لكنهاا أشاارة إىل أي األسا ا
ختتل ااف ع اان تل ا ال اايت ادعاه ااا .ول ااذل ي ه ااي تتفاام م ااع االس ااتنتا ال ااذي خل ااص إلي ااه املكت ااب
اال ادي للهجر ومفادت أي اال،رتا مل يظهر إال بلد انتهال إجرالاة اللجول.
 6-4و يمااا يتللاام ابألنشااطة السياسااية لااااحب الشااكوى يف بلاادت األصااليي تالح ا الدولااة
الطاارف ي،ياادت أنااه ،اااي رشااطال سياساايال يف إياراي منااذ عااام ٢٠٠٠ت وأنااه ،اااي ماان املتلاااطفني مااع
ا اان الكردس ااتا ال اادميقراطي وتط ااوع للمش ااار،ة يف ري اار عش اار ط ااال أ،ا ارادت وأن ااه اعتُق ا ا
واحتُجاان وعُااذ يف ،ااانوي األوربلديساام  ٢٠٠٥بس ا ب مشااار،ته يف التحنااس هلااذت اللمليااة.
وقااد نظاارة ساالطاة اللجااول السويسارية علااى النحااو الواجااب يف هااذت االدعااالاة وخلااات إىل
أعا غس موثوقة.
 ٧-4و يما يتللم ابألنشطة السياسية لااحب الشكوى يف سويسراي ت ،د الدولة الطرف أناه
علااى الاارغ ماان أي أجهاان االسااتخ اراة اإليرانيااة تراقااب األنشااطة السياسااية امللا ِرضااة للنظااام يف
ا ااار ي ااإي اهتمامهااا يرت،اان علااى أشااخاني ميلكااوي صاافاة ملينااة ويشااولوي مناصااب أو ينااطللوي
نشااطة ذاة ط يلااة متثا هتدياادال خطاسال وملموساال للنظااام القااائ  .ولااذل ي رأة احملكمااة اإلداريااة
اال ادي ااة أي م ااا ا اادد املخ اااطر القائم ااة ل اايس ص اافة اللن ااو أو األنش ااطة السياس ااية االعتيادي ااةي مث ا
املشار،ة يف مظاهراةي أو الوقوف يف ،ش مللوماة أو تو ياع ماواد دعائياةي وإمناا املناصاب الايت
يش ااولها امللارض ااوي يف منظم اااهت أو يث ااس األنش ااطة ال اايت ي دوع ااا( .)١٧وأش ااارة احملكم ااة اإلداري ااة
اال اديااة يف قرارهااا املتللاام هبااذت القناايةي وامل ا ر ، ٢٨ااانوي الثا ليناااير ٢٠١4ي إىل أي الساالطاة
اإليرانيااة ال فااى عليهااا أي اللديااد ماان ملتمسااي اللجااول اإليارانيني ال يشاارعوي يف نشااا سياسااي
يف املنفى إال بلد ر ض ما قدموت من طل اة نولي األمار الاذي يثاس شاكو،ال قوياة يف ط يلاة نشااطه
__________

( )١6انظر التلليم اللام رق ١ي الفقر .) (٨
( )١٧انظا ااري علا ااى س ا ا ي املثا اااربي ق ا اراراة احملكما ااة اإلداريا ااة اال اديا ااة الاا ااادر يف ، ٢١ا ااانوي الثا لينا اااير ٢٠٠٨
) (D-4902/2007و ٩متو ليولي ا ا ا ا ااه (D-3357/2006, para. 7.4.3) ٢٠٠٩ي املتاح ا ا ا ا ااة عل ا ا ا ا ااى الا ا ا ا ا ارابط الت ا ا ا ا ااايل:
.https://www.bvger.ch/bvger/fr/home/jurisprudence/entscheiddatenbank-bvger.html
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هااذا .وهااذت الساالطاة قااادر علااى التميياان بااني األنشااطة السياسااية الاااادر عاان قناعااة شخاااية
جدية واألنشطة اليت يُقاد هبا يف املقام األورب حاورب أصحاهبا على تاري إقامة.

 ٨-4وتالح ا الدول ااة الط اارف أين اال أي ص اااحب الش ااكوى أعل ااني خ ااالرب جلس ااة االس ااتماع
الثانية يف املكتب اال ادي للهجر ي أناه أصا مان م يادي الرابطاة الدميقراطياة لشا وي الالج انيي
وشاااريف يف عاادد ماان التظااهراة يف يااوريخ وباسي بااني آذارلمااارس وحنيرايليونيااه ٢٠٠٩ي وألقااى
قااايد يف بااررمب إذاعاايي وأنااه ،اااي ياادير مدونااة علااى اإلنرتناات ويقاادم بررجم اال يف إذاعااة حمليااة.
وحبثاات احملكمااة اإلداريااة اال اديااة يف هااذت األنشااطة حبث اال وا ي اال وخلااات إىل أي تقاادمي ال ا رمب
اإلذاعااي اقتااار أساس اال علااى ق ارال األخ ااار والتلليقاااةي وأنااه ال ميث ا ابلتااايل أي دلي ا علااى أي
لااااحب الشااكوى أي صاافة سياسااية .ورأة احملكمااة اإلداريااة اال اديااة أي وظيفااة املس ا ورب عاان
نااس ال ا رمب اإلذاعااي ال تلكااس هااي أين اال أي صاافة سياسااية .وابإلضااا ة إىل ذل ا ي ادعاات
الدولة الطرف أي صاحب الشكوى مل ادد أمام احملكمة اإلدارية اال ادية وال أماام اللجناة ،ياف
أدة تلا املهااام إىل ،شاافه ماان الناحيااة السياسااية .و يمااا يتللاام قاااالة نشاارة اب ااهي تالحا
الدولة الطرفي و،ذل احملكمة اإلدارية اال اديةي أي األمر يتللم سامهاة ذاة طاابع انتقاادي
حتمال لكن صياغتها عامة، .ما مل تسه املشار،ة يف أنشطة الرابطة الدميقراطية لش وي الالج نيي
مث التظاهراةي يف خلم صور شخص قد يلفت انت ات السلطاة اإليرانية.
 ٩-4والدولة الطرف ليست مقتنلة بوجود صلة س ية بني ا الة الااحية لاااحب الشاكوى
وإعال أنشاطته السياسايةي إذ يت اني مان ملاف القناية أي صااحب الشاكوى توقاف عان اللما يف
اإلذاع ا ااة من ا ااذ نيس ا ااايلأبري ٢٠١٢ي وأي اتري ا ااخ آخ ا اار مق ا ااارب نُش ا اار ل ا ااه يرج ا ااع إىل  ١4تشا ا ارين
األوربلأ،ت ااوبر  .٢٠١٣وابلنظ اار إىل أي صا اااحب الش ااكوى مل يكا اان يت ااوىل منا ا ا ال هام ا اال داخ ا ا
التنظيماااة السياسااية امللارضااة للنظااام اإليارا ي متياان الدولااة الطاارف بااني حالتااه وحاااالة أصااحا
الش ااكاوى األخ اارى امللروض ااة عل ااى اللجن ااة .وت  ،ااد الدول ااة الط اارفي يف ه ااذا الا ااددي أي الس اايد
عنيااني ،اااي عنااوال نشااطال يف الفاارع السويسااري للحاان الاادميقراطي الكردسااتا اإلي ارا ورئاايس
اللجنة التنفيذية اإلقليمية يف اللديد من الكانتورة()١٨ت وتقورب إي السايد اتمهوريساي ،ااي عناوال
نشطال يف الرابطة الدميقراطية لش وي الالج ني يف سويسرا منذ عام ٢٠٠6ي ويلاد أحاد قااد هاذت
املنظمة اليت راهر لارضتها للنظام اإليرا ي وهو مكلف ابستقطا أعنال جدد( .)١٩وتنايف
أي ص اااحش الش ااكوى إ ،ااس و اي  ،ااار م اان األعن ااال الناش ااطني يف ح اان ،ومل ااة (نن ااة ث ااوريي
،ردسااتاي إي اراي)ي مااثله مث ا عااد أ اراد ماان أس ارهتماي وس ا م أي احتُج انا وعُااذاب يف إي اراي(.)٢٠
وعااالو علااى ذل ا ي مل ياادع صاااحب الشااكوى أي أايل ماان أ اراد أس ارته املقيمااني يف إي اراي تلاارل
للمنايقة أو التهديد.
 ١٠-4و يما يتللم اداقية صاحب الشكوى ومدى االتساق يف روايته للوقائعي تشاس الدولاة
الطرف إىل أي السلطاة السويسرية امللنية ابللجول خلات إىل أي رواياة صااحب الشاكوى غاس
ملقولااة .أواللي ادعااى املكتااب اال ااادي للهجاار واحملكمااة اإلداريااة اال اديااة أي صاااحب الشااكوى
قدم روايتني متناقنتني متامال يما يتللم ابألحدان احمليطة ابعتقاله .حساب الرواياة األوىلي قاارب

__________

( )١٨انظر عنيني ضد سويسراي الفقر .6-٨
( )١٩انظر اتمهوريسي ضد سويسراي الفقر .6-٧
( )٢٠انظر إ،س و اي ضد نلندا )(CAT/C/52/D/483/2011-CAT/C/52/D/485/2011ي الفقراتي  6-٧و.٧-٧
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إنااه ذهااب إىل سردشاات الصااطحا ميلااه حمماادي إىل الشااخص الااذي ميث ا جهااة االتاااارب يف
بر اغاري لكن حممدي بقي يف سردشتي يف عاية املطاف .ويف الرواية الثانياةي قاارب إناه اصاطحب
ميلااه حمماادي إىل مناانرب أسارته يف طهاراي، .مااا قاادم روايتااني ةتلفتااني متاماال عاان األحاادان املتااالة
بلقااال منعااوم يف حديق ااة أطااد أابد ما ااطفى (طه اراي) .ويف جلسااة االسااتماع األوىلي أعلاان أن ااه
اص ااطحب بر اغ ااار إىل ا ديق ااة امل ااذ،ور  .وق ااارب إن ااه أعط اااتي ح ااارب وصا اوله إىل ا ديق ااةي ال اانظ
األساسية لاحنا السياسية امللنية اليت يُديعى أي بر اغار ألقاها أرضال عندما ،ااي يها ابلادخورب
من بوابة ا ديقة .لكن صااحب الشاكوى قاارب خاالرب جلساة االساتماع الثانياة إي بر اغاار ساللهي
أثنااال مناقشااة يف مكاااي عملااه بشاالي اللقااال الوشااي مااع حممااديي إي ،اااي أحناار ناااوني الاانظ
األساسااية .و،اااي جوابااه أي هااذت الناااوني موجااود يف الساايار  .وقااارب إي بر اغااار أخااذها لاادى
وص اوله أمااام ا ديقااةي وإنااه أسااقط بلااض األوراق مث التقطهااا ق ا أي يواص ا طريقااه حنااو ماادخ
ا ديقة ويطرق ال ا .
 ١١-4وعااالو علااى ذلا ي تالحا الدولااة الطاارف أي االختال اااة تتللاام أيناال ابدعااال توقيااف
صاحب الشكوى .استنادال إىل الرواية األوىلي اعتُق صاحب الشكوى يف مننلاه واعتُقا بر اغاار
يف الوقاات نفسااه أمااام املناانرب املااذ،ور علااى يااد أ اراد ماان الشاارطة البااس مدنيااة .وخااالرب جلسااة
االسااتماع الثانيااةي ذ،اار صاااحب الشااكوى أنااه متكاان ماان الف ارار ماان حديقااة أطااد أابد ماااطفى
بسيار ي ملتقدال أي بر اغار قد اعتُقا  .وأخاسالي تارى الدولاة الطارف أي تاارف صااحب الشاكوى
عقب األحدان اليت وقلت أمام حديقة أطد أابد ماطفى غس مفهوم .هو ينع أنه ذهب إىل
مننلااه بلاادما اتاا بنوجتااه الاايت متكناات ماان إبالغااه ي عااد أشااخاني دخلاوا مناانرب األساار  .ويف
هااذا الااادد أين االي تتفاام الدولااة الطاارف مااع مااا خلااات إليااه الساالطاة احملليااة ماان أي صاااحب
الش ااكوى مل ي ااتمكن م اان تق اادمي تفس ااس ملق ااورب ألس ا ا عودت ااه إىل مننل ااه دوي اخت اااذ أي ت اادابس
احرتا يةي رغ أنه ،اي ملرضال طر االعتقارب بشك واض .
 ١٢-4و يما يتللم حبك احملكمة الثورية يف طهراي الاادر ضد صاحب الشكوىي تشك الدولة
الطرف يف صحتهي ويف صحة االستدعال الذي سا قهي و،اذل يف رساائ احملاامني امل رخاة  ١٧و١٨
آذارلمااارس  .)٢١(٢٠١٥وتاارى اللجنااة أي ماان املساال بااه أي هااذا النااوع ماان الومئاام ميكاان ش اراريت
دوي أي صلوبة يف إيراي، .ما أي رسائ احملامني هي جمرد رسائ جماملة .ومما ي ،د هذا االنط ااع أي
احملامي نفسه اقرتح على صاحب الشكوىي يما ي دوي اسرتاتيجية د اع للطلن يف قرار احملكماةي
وهااو أماار ال يظهاار يف الرسااالتني املا رختني  ١٧و ١٨آذارلمااارس  .٢٠١٥بيااد أي ا كا املااذ،ور
يتللم جبرائ عادية (ط وحياا أسالحة وذخاائر بااور غاس قانونياة)ي وهاو أمار الحظتاه احملكماة
اإلداري ااة اال ادي ااة يف قراره ااا الا ااادر يف  ، ١4ااانوي الثا لين اااير  .٢٠١٥ول ااذل ي ال يت ااي ه ااذا
ا ك استنتا وجود خطر اضطهاد بس ب األنشطة السياساية احملتملاة لاااحب الشاكوى، .ماا
أي هااذا ال اربط يا ا غااس ملقااورب بقاادر أ ،ا ألي االسااتدعال األورب املوجااه م اشاار إىل صاااحب
الشااكوى يرجااع اتر ااه إىل  ١٢تش ارين األوربلأ،تااوبر ٢٠٠6ي أي بلااد ح اوايل عشاار أشااهر ماان
اعتقالااه املنعااومي وبلااد أانيااة أشااهر ماان إطااالق ساراحه املنعااوم ولأو بلااد سااتة أشااهر ماان موادرتااه
ال لد .وما يثس املنيد من الدهشة أي صاحب الشكوى ق التلاوي مع السلطاة األمنية لنماي
إطااالق ساراحه .و،اااي ماان املفاارتل أي يلفاات عاادم احارتام هااذا االلتانام انت ااات الساالطاة املااذ،ور
__________

( )٢١انظر ا اشيتني  ١و 4أعالت.
8

GE.18-12643

CAT/C/63/D/673/2015

على الفور .ويف ضول هذت اللناصري من غس املفهاوم أيناال أي يانص االساتدعال األورب علاى مهلاة
ثالثة أشهر ق عقد جلسة االستماع يف احملكمة الثورية يف طهراي.
 ١٣-4وأخااسالي تالحا الدولااة الطاارف أي احملكمااة اإلداريااة اال اديااة أعرباات أيناال عاان شااكويف
تتللم ابستدعالين متتاليني ُوجها إىل سطا صاحب الشكوىي يتنمناي هتديدال اادر ما متلكه من
أصورب ما مل انر صااحب الشاكوى إىل احملكماة الثورياة يف طهاراي .غاس أي صااحب الشاكوى ذ،ار
أنه أ ر عنه بلد أي قدمت والدته واثنتاي من أخواته ووالد وجته ضمارة مالية.
 ١4-4وابلنظاار إىل مااا س ا مي ت ،ااد الدولااة الطاارف أي ساالويف صاااحب الشااكوى يف إي اراي ويف
سويسرا مل يكن من النوع الذي يلرضه طر تلذيب للي وملموس على يد السلطاة اإليرانياة.
ومل يكاان ادعااال صاااحب الشااكوى تلرضااه لالضااطهاد يف إي اراي ملقااواللي إضااا ة إىل أنااه ال ام ا
صاافاة امللارضااني ااا تلا النظااام يلتا ت شخااال خطاارال بسا ب أنشااطته يف سويسارا .والواقااع أي
ال شايل يف امللاف يادعو إىل االعتقااد أي األنشاطة املاذ،ور اجتاذبت اهتماام السالطاة اإليرانيااةي
أو أع ااا ،ان اات عل ااى عل ا هب ااا أو أع ااا اخت ااذة أي ت اادابس ض اادت بسا ا ب ه ااذت األنش ااطة .وأخ ااسالي
تالحا الدولااة الطارف أي مجيااع ا جاب املتللقااة اطاار التلارل لالضااطهاد يف إيارايي ااا يف ذلا
أنشااطة صاااحب الشااكوى يف سويس اراي قُيماات ابلتفاااي ماان جانااب الساالطاة السويس ارية وأي
بالغ صاحب الشكوى ال يتنمن أية عناصر أو أدلة جديد .
اعوب ت ص ح امببك ى دوى م حظ ت امب غمبا امبط ف
 ١-٥يف  ، ٢ااانوي الثا لين اااير ٢٠١6ي ق اادم ص اااحب الش ااكوى تلليق اااة عل ااى مالحظ اااة
الدولة الطرف .ويرى يف هذت املالحظاة أي الدولة الطرف ا،تفت بتكرار وتلخيص ا جب اليت
قدمها املكتب اال ادي للهجر واحملكمة اإلدارية اال ادية لار ض طلاب ناول صااحب الشاكوى
دوي أي تتناااورب التوضاايحاة ال اوارد يف بالغااه إىل اللجنااة .وي ،ااد صاااحب الشااكوى أي الدولااة
الطاارف ا،تفاات بتحديااد وإبارا التناقناااة املنعومااة يف الشااروح املفااالةي متجاهلااة عاان قاااد أي
درجة التفاي يف الشروح هي اليت تث ت مااداقيتها .وقاد ال ت ادو الظاروف ا ياتياة احملادد الايت
أدة إىل رارت من بلدت منطقية أو ملقولةي ال سيما عندما يُنظر إليها مان منظاور بلاد آمان .ومان
امل ،د أي رواية بسيطة ومنطقية ودقيقة قد ت دو أ،ثر يسرال على الفه مان ساس ذاتياة مفاالة قاد
ال تكااوي مجيااع نقاطهااا مفهومااة للوهلااة األوىلي لكاان احتمااارب أي تكااوي هااذت الروايااة ةتلقااة هااو
احتمارب أ. ،
 ٢-٥وياارى صاااحب الشااكوى أنااه متكاان ماان تقاادمي أدلااة وومئاام ت ااني وجااود حكا صااادر عاان
احملكمة الثورية يف طهرايي واستدعالت علنال للمثورب أمام هذت احملكمةي ونشر حكا قناائي صاادر
يف حقااه .وال يخااذ الدولااة الطاارف هااذت الومئاام يف االعت ااار وتكتفااي ابلتل،يااد بشااك مااوجن أي
ماان املساال بااه أي تنوياار هااذت الومئاام سااه يف إي اراي .وي ،ااد صاااحب الشااكوى أنااه لااو ،اناات
الومئاام م اانور ي لك اااي قاادمها يف وقاات م كاار ماان اإلج ارالاةي يف ح ااني أي حا اوله عليه ااا  ،اااي
مسااتحيالل يف ال دايااة .وقااارب إنااه مل يااتمكن ماان ا اااورب علااى هااذت الومئاام إال ساااعد ش اريكته
اإليرانية املقيمة يف سويسرا وعالقاهتا يف إيراي(.)٢٢
__________

( )٢٢ي ،د صاحب الشكوى أي أحد أقاربه ،اي يت وأ منا ال ر يلال يف احملكمة الثورية يف طهراي.
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 ٣-٥ويق ااورب ص اااحب الش ااكوىي يف تفس ااست الدع ااال الدول ااة الط اارف أي ا ك ا الا ااادر ع اان
حمكم ااة طها اراي الثوري ااة ال يس اام ابس ااتنتا وج ااود خط اار اض ااطهاد بسا ا ب األنش ااطة السياس ااية
احملتملةي إي الدولة الطرف تقاد على ما ي دو أي هذت النتيجة غس ممكناة إال إذا ،ااي ا كا قاد
أشااار بشااك م اشاار إىل إدانتااه ،ناشااط سياسااي ،ااردي .وياارى صاااحب الشااكوى أي هااذت النظاار
لامور هي نظر غس واقلياة علاى اإلطاالق ألي مان الواضا أي إياراي نفساهاي تاود أي اا ي يف
الظاااهر علااى األقا ي علااى لااة دولااة القااانوي .ويااذِ،ر نااه أُجا علااى االعارتاف جبرميااة هلاا عالقااة
بسالح ،شر إلطالق سراحه من ا س االحتياطيي وهو أمر يلت ت ملقوالل متامال.
 4-٥و يما يتللم نشطته السياسية يف سويسراي يدعي صااحب الشاكوى أي الدولاة الطارف
مل تراع األدلة املقدمةي اليت توثم بوضوح مشار،ته القوية واملتواصلة يف أنشطة سياسية يف سويسراي
وأي هذت األنشطة فردها تلا ايد احتمارب تلرضه للخطر الشخاي .ويرى ابلتايل عدم وجود
أي أمهية على اإلطاالق للادم تقادمي نفساه علاى أناه مسا ورب  ،اس يف حان سياساي ملاارل وأي
التنامه املوثم يتجاو بكثس ما ميكن تسميته "النشا الاومهي" إلتااد سا ب للفارار مان ال لاد .ويف
هااذا الاااددي أشااار إىل أنااه منااذ ٢٠٠٩ي وابسااتخدام ا ااه ا قيقااي يف ب ارامب إذاعيااةي ق ارأ عااد
قاااائد ثوريااة ومقاااالة ،ت هااا بنفسااه ينتقااد يهااا النظااام اإليارا علااى انارائ املرتك ااةي وشاااريف يف
مظاااهراةي منهااا مظاااهراتي أمااام الساافار اإليرانيااة يف بااري حي ا سااج موظفااو الساافار أشاارطة
يااديو والتقط اوا صااورال .وابإلضااا ة إىل ذل ا ي ب ا ح اوايل  4٢ساااعة ماان ب ارامب إذاعيااة شاااريف
يهاي عن انتها،اة حقوق اإلنساي يف إيرايي وما الت امللفاة الاوتية ا اصة هبا متاحة علاى
املوقع الش كي إلذاعة لورا .وأوض بلد ذل اناه تاوىل مسا ولياة أخارىي بينهاا مسا ولية اللناو
التنفيذي امل سس إلذاعة ندايي موغا يماةي وعنو هي اة ريار اةلاة الشاهرية "،اانوي"ي ومطاور
برامب ومدير نقاشاة يف إطار الاراع مع النظام .وهاو يادير أيناال مدوناة تتنامن أخ اارال وتقاارير
عاان انتها،اااة حقااوق اإلنساااي يف إي ارايي ن االل عاان مقاالتااه وقاااائدت وصااورت املتللقااة ختلااف
املناس ا اة والتجملاااة الاايت تُلقااد يف سويس ارا ض ااد النظ ااام اإلي ارا  .وي ،ااد أين اال أي الس االطاة
القنائية اإليرانية أوقفت هذت املدونة.
 ٥-٥وأخسالي اتب صاحب الشكوى ابلتلذيب ال د والنفسي الذي تلرل لاه أثناال اعتقالاه
واحتجا ااا تي ويقا ااورب إي آمر ها ااذا التلا ااذيب تفاقما اات لكونا ااه ،ا ااردايل وسا اانيال ولتشا ااخيص إصا ااابته
ابضطراابة الحقة للاادمة عاام  ٢٠١4هلاا صالة هباذا التلاذيب .وي ،اد صااحب الشاكوى أناهي
إذا أعيد إىل إيرايي إناه سايج علاى االعارتاف بتهماة التجساس والتلااوي ماع و،ااالة االساتخ اراة
الوربية وسيتلرل للمنيد من التلذيب من جانب النظام اإليرا .
ا س ئل غاإل اءات ا ع غضا لم م امبوجبا

النظر يف املق ولية
 ١-6ق ا النظاار يف أي شااكوى مق يدمااة يف بااالغ ماااي تااب علااى ننااة مناهنااة التلااذيب أي
ت اات يف م ااا إذا ،ان اات الش ااكوى مق ول ااة أم ال وج ااب امل اااد  ٢٢م اان االتفاقي ااة .وق ااد ي ،اادة
اللجنةي و م ما تقتنيه الفقر (٥أ) من املاد  ٢٢من االتفاقيةي من أي املساللة نفساها مل تُ سحا
وال تري حبثها يف إطار أي إجرال آخر من إجرالاة التحقيم الدويل أو التسوية الدولية.
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 ٢-6وتذ،ر اللجنة نه ال ميكنهاي و قال للفقار  ) (٥مان املااد  ٢٢مان االتفاقياةي أي تنظار
يف أي بااالغ ياارد ماان اارد مااا إال إذا ي،اادة ماان أنااه قااد اسااتنفد مجيااع س ا االنتااااف احملليااة
املتاحة .وتالح اللجنة أي الدولة الطارفي يف هاذت ا الاةي مل تطلان يف مساللة اساتنفاد صااحب
الشكوى نميع س االنتااف احمللية املتاحةي وال يف مق ولية الشكوى.
 ٣-6وترى اللجنة أي الشكوى تطرح قنااي ين وي النظر يهاا وجاب املااد  ٣مان االتفاقياةي
واستنادال إىل األسس املوضوعية للادعوى .و اا أي اللجناة ال تارى أي عوائام أماام مق ولياة الا الغي
إعا تللن مق وليته.

النظر يف األسس املوضوعية
 ١-٧نظرة اللجنة يف الشكوى وهي يخذ يف ا س اي على النحو الواجب مجياع املللومااة
اليت قدمها إليها الطر ايي و قال للفقر  4من املاد  ٢٢من االتفاقية.
 ٢-٧و يما يتللم ابدعال صاحب الشكوى وجب املاد  ٣من االتفاقيةي يتلاني علاى اللجناة أي
تقي ما إذا ،انت أة أس ا حقيقية تدعو إىل االعتقاد نه سيكوي ملرضال شخايال طر التلذيب
يف حالة ترحيله مجهورية إياراي اإلساالمية .وتاب علاى اللجناةي لادى تقادير هاذا ا طاري مراعاا مجياع
االعت ا اااراة ذاة الاا االةي و ق ا اال للما اااد  )٢(٣م اان االتفاقي ااةي ااا يف ذل ا ا وج ااود من ااط مب اات م اان
االنتها،اة انسيمة أو الاارخة أو انماعية قوق اإلنساي .وماع ذلا ي تاذِ،ر اللجناة ي اهلادف
املت اوخى هااو ديااد مااا إذا ،اااي الشااخص امللااا ساايواجه شخااايال خط ارال متوقل اال وحقيقي اال ابلتلاارل
للتلااذيب يف ال لااد الااذي ساايلاد إليااه .ويُسااتنتب ماان ذل ا أي وجااود منااط ماان االنتها،اااة الفادحااة
أو الاارخة أو انماعية قوق اإلنساي يف بلد ما ال يشك يف حد ذاته سا ال،ا ياال يُساتنتب مناه أي
شخاال بلينه سيتلرل طر للتلذيب عند عودته إىل ذل ال لدت اال باد مان تقادمي أسا ا إضاا ية
توضا أنااه ملاارل شخااايال للخطاار .وعلااى اللكااس ماان ذلا ي ال يلااا عاادم وجااود منااط مباات ماان
االنتها،اة الاارخة واملنهجية قوق اإلنسااي أي شخااال بليناه لايس ملرضاال للتلاذيب يف الظاروف
اليت ختاه على وجه التحديد .وعالو على ذل ي تالح اللجنة أي صاحب الشاكوى سايُحرم مان
ا يااار القااانو املتمثا يف اللجااول إىل اللجنااة للحاااورب علااى أي شااك ماان أشااكارب ا مايااة يف حالااة
انتهايف حقوقه املكفولة وجب االتفاقيةي ألي إيراي ليست طر ال يها(.)٢٣
 ٣-٧وتش ااس اللجن ااة إىل تلليقه ااا الل ااام رق ا  )٢٠١٧(4بش االي تط ي اام امل اااد  ٣م اان االتفاقي ااة يف
سااياق املاااد  ٢٢ماان االتفاقيااةي ومفااادت أي خطاار التلااذيب تااب أي يُقااي علااى أسااس تتجاااو جماارد
اال رتال أو الشا  .وتاذِ،ر اللجناة أناه علاى الارغ مان أناه ال يُشارت أي تكاوي "احتمااالة املخااطر
عاليااة"ي ااإي عاابل اإلث اااة يقااع بااافة عامااة علااى عاااتم صاااحب الشااكوىي الااذي تااب أي يقاادم
حالة ميكن الد اع عنها وتثِت أنه يواجه "خطرال متوقلاال وحقيقياال وشخاايال"( .)٢4وتشاس اللجناة أيناال
إىل أعااا تااويلي و قاال لتلليقهااا اللااام رقا 4ي و رل ،اسال للنتااائب الوقائليااة الاايت ختلااص إليهااا أجهاان الدولااة
__________

( )٢٣انظر اتمهوريسي ضد سويسراي الفقر .٧-٧
( )٢4انظ ا ااري يف مجل ا ااة أم ا ااوري أ .ر .ض ا ااد هولن ا اادا )(CAT/C/31/D/203/2002ي الفق ا اار  ٣-٧وال ا اادادار ض ا ااد ،ن ا اادا
)(CAT/C/35/D/258/2004ي الفقر .4-٨
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الطاارف امللنيااةي لكنهااا يف الوقاات نفسااهي ليساات مقيااد بتلا النتااائب با تتمتااع بساالطة تقيااي الوقااائع
حبرية استنادال إىل ،ام املالبساة ا اصة بك قنية قتنى املاد  )4(٢٢من االتفاقية(.)٢٥
 4-٧ويف هااذت القناايةي تالح ا اللجنااة أي صاااحب الشااكوى ياادعي أنااه ُسااجن وعُااذ يف
وحك ا عليااه غيابي اال ابلسااجن ملااد أربااع ساانواة وأي ا ااه ُماادر علااى قائمااة سااودالي وهلااذا
إي اراي ُ
الس بي هو عرضة للتوقياف حاارب وصاوله إىل إياراي .و ايط اللجناة علماال أيناالي بناال علاى إ ااد
صاااحب الشااكوىي ي ساالطاة الدولااة الطاارف مل يخااذ هااذت املللوماااة بلااني االعت ااار .ومااع
ذلا ي تالحا اللجنااة أي احملكمااة اإلداريااة اال اديااة حللااتي يف حكمهااا الاااادر يف ، ٢٨ااانوي
الثا ليناااير ٢٠١4ي ا كا املنعااوم صاادورت عاان الساالطاة اإليرانيااةي وخلااات إىل التشااكي يف
وجااود أي إج ارالاة جنائيااة ضااد صاااحب الشااكوى لل ادم تقدميااه أي ومئاام يف هااذا الااادد(.)٢6
و،م ااا ذ ،اارة احملكم ااة اإلداري ااة اال ادي ااة يف قراره ااا الا ااادر يف  ، ١4ااانوي الثا لين اااير ٢٠١٥ي
تالح اللجنة أي انرائ اليت ادعى صاحب الشكوى إدانته بس ها هي جرائ عادية.
 ٥-٧و ا اايط اللجنا ااة علم ا اال أين ا اال وجا ااه عا اادم االتسا اااق والتناقن اااة يف بيا ااارة وبالغا اااة
صاحب الشكوى اليت وجهت الدولة الطرف االنت ات إليها .وعلى ا اونيي تالحا اللجناة أناه
خالرب اإلجرالاة أمام السلطاة الوطنية يف سويساراي قادم صااحب الشاكوى روايتاني متناقناتني
متام ا اال بش االي األح اادان احمليط ااة ابعتقال ااه وبش االي تفاص اايلهاي وأن ااه مل يق اادم أي مللوم اااة لت ي اار
أو إنكار هذت التناقناة.
 6-٧وتالحا اللجنااة ،ااذل أي الدولااة الطاارف أ ااادة ي األنشااطة السياسااية الاايت ينااطلع
هبا صاحب الشكوى يف سويسراي ال تشك نشاطال مكثفال ومساتمرال ميكان اعت اارت هتديادال حقيقياال
وجدايل ابلنس ة للحكوماة اإليرانياة .وتالحا اللجناة أيناال التقياي الطاش الاة صااحب الشاكوىي
الذي يشس إىل ملارته من اال،رتا التايل للادمةي وإي ،ااي ال اادد السا بي ،ماا تالحا أي
صاحب الشكوى مل يتمكن من االلارا يف اللما السياساي بسا ب حالتاه الااحية .وابإلضاا ة
إىل ذل ا ا ي تالح ا ا اللجنا ااة أي احملكم ااة اإلداري ااة اال ادي ااة أشا ااارةي يف حكمها ااا الا ااادر يف ٣
أيلوربلس تم ٢٠١4ي إىل أي اال،رتا الالحم للادمة مل يظهار إال بلاد االنتهاال مان إجارالاة
اللجااولي وأي صاااحب الشااكوى ،اااي لديااه يف طهاراي أساار وإطااار طااش يتيحاااي لااه ا اااورب علااى
املساعد اليت اتاجها(.)٢٧
 ٧-٧ويف هااذا السااياقي تالحا اللجنااة أنااهي حاان لااو ق لاات ادعااال صاااحب الشااكوى تلرضااه
السابم للتلذيب وسول امللاملةي اإي السا ارب املطاروح هاو ماا إذا ،اايي يف الوقات ا اضاري يواجاه

__________

( )٢٥انظر تلليم اللجنة اللام رق  )٢٠١٧(4بشلي تط يم املااد  ٣يف ساياق املااد  ٢٢مان االتفاقياةي الفقاراة ١١
و ٣٩و.٥٠
( )٢6انظ اار ا ك ا  E-2077/2012امل ا ر  ، ٢٨ااانوي الثا لين اااير ٢٠١4ي الفقاار ٣-6ي الااافحة ١٥ي املتاااح عل ااى
الرابط التايل.www.bvger.ch/bvger/fr/home/jurisprudence/entscheiddatenbank-bvger.html :
( )٢٧انظ اار ا كا ا  E-4534/2014املا ا ر  ٣أيلوربلسا ا تم ٢٠١4ي الفق اار ١-٧ي الا اافحة ٧ي املت اااح عل ااى الا ارابط
التايل.www.bvger.ch/bvger/fr/home/jurisprudence/entscheiddatenbank-bvger.html :
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خطاار التلاارل للتلااذيب يف مجهوريااة إياراي اإلسااالمية إذا مااا ُرِحا إليهااا ابلقااو ، .مااا تشااس اللجنااة
إىل رأيها السابم ي على صاحب الشكوى أي يقدم حججال ميكن الد اع عنها(.)٢٨
 ٨-٧وتدريف اللجنة أي حالة حقوق اإلنساي يف مجهورية إيراي اإلسالمية ال تنارب إشكالية من
نواح عديد  .لكن اللجنة تذِ،ر ي وجود انتها،اة قاوق اإلنسااي يف ال لاد األصالي ال يكفاي
يف حااد ذاتااه ،ااي تسااتنتب أي الشااخص الااذي يقاادم شااكوى ملاارل شخااايال طاار التلااذيب.
وتالح اللجنة أينال أي صاحب الا الغ أتيحات لاه رصاة ،ا ياة إلث ااة وتوضاي ادعالاتاه أماام
املكتب اال اادي للهجار واحملكماة اإلدارياة اال ادياة .بياد أي األدلاة املقدماة ال تسام اب لاوني
إىل أي مش ااار،ته يف األنش ااطة السياس ااية يف إيا اراي ويف سويسا ارا ميك اان أي تلرض ااه ط اار التل ااذيب
أو امللاملة أو اللقوبة الالإنسانية أو املهينة لدى عودته إىل إيراي.
 ٩-٧وختل ااص اللجن ااةي عل ااى أس اااس املللوم اااة امللروض ااة عليه اااي إىل أي ص اااحب الش ااكوى
مل يث ت أي أنشطته السياسية ظى مهية تكفي نذ انت ات سلطاة بلدت األصليي وأي املللوماة
املقدمة ال تث ت أنه سيتلرل شخايال طر التلذيب يف حارب ترحيله إىل إيراي(.)٢٩
 -٨ويف هااذت الظااروفي تاارى اللجنااة أي املللوماااة الاايت قاادمها صاااحب ال ا الغ غااس ،ا يااة
إلث اة ادعائه أعاا سايواجه خطارال شخاايال متوقلاال وحقيقياال يتمثا يف ا ناوع للتلاذيب يف حاارب
إعادته إىل إيراي.
 -٩واللجن ااةي إذ تتا اارف قتن ااى الفق اار  ٧م اان امل اااد  ٢٢م اان االتفاقي ااةي ختل ااص إىل أي
ترحي صااحب الا الغ إىل إياراي لان يشاك انتها،اال مان جاناب الدولاة الطارف ألحكاام املااد ٣
من االتفاقية.

__________

( )٢٨انظري على س ي املثاربي س .أ .ر .م .وآخروي ضد ،نادا ()CAT/C/38/D/298/2006ي الفقار ١٠-٨ت و اري
ضااد السااويد ()CAT/C/36/D/256/2004ي الفقاار ٥-٩ت وم .أ .يف .ضااد أملانيااا ()CAT/C/32/D/214/2002ي
الفقاار ٥-١٣ت وس .رب .ضااد السااويد ()CAT/C/26/D/150/1999ي الفقاار 4-6ت وي . .م .ضااد سويس ارا
()CAT/C/47/D/347/2008ي الفقر .٩-٩
( )٢٩انظري على س ي املثاربي م .يف .ضد السويد ()CAT/C/60/D/662/2015ي الفقراتي  ٨-٧و.٩-٧
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