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 المرتق

 مررررن اتفاقيررررة مناىضررررة 22قرررررار لجنررررة مناىضررررة التعررررذيب بمو ررررب المررررالة   
التعررذيب وغررريره مررن ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية 

 )الدورة الثامنة واألربضوف(ة أو المهين
 بشأف

 382/2009البالغ رقم   
 حماـ( )ال ديثلوـ. د. ت.  :املقدـ من

 احب الشكوىص :الشخص املدعى أنو ضحية
 سويسرا :الدولة الطرؼ
 )تاريخ الرسالة األوىل( 2009نيساف/أبريل  11 :شكوىتاريخ تقدمي ال

مػػػن اتفاقيػػػة مناىاػػػة التضػػػ يب  17  املنشػػػأة بوجػػػب املػػػادة  ف جلنػػػة مناىاػػػة التضػػػ يب 
 وغريه من ضروب املضاملة أو الضقوبة القاسية أو الال نسانية أو املهينة 

  2012أيار/مايو  14 يف وقد اجتمضت 
بوجػب ت.  د. من ـ. ة  املقدم382/2009رقم  شكوىنظر يف المن ال فرغتوقد  
مػػػػن اتفاقيػػػػة مناىاػػػػة التضػػػػ يب وغػػػػريه مػػػػن ضػػػػروب املضاملػػػػة أو الضقوبػػػػة القاسػػػػية أو  22املػػػػادة 

 الال نسانية أو املهينة 
الدولػػػة و  وىهػػػا صػػػا صػػػاحب الشػػػكاملضلومػػػات الػػػ  أتاحمجيػػػ   اعتبارىػػػا يفوضػػػضت وقػػػد  
 الطرؼ 
 ما يلي: تضتمد 

 من اتفاقية مناىضة التعذيب 22من المالة  7بمو ب الفقرة قرار   
ُولِػد   ت.  وىػو مػن مػواةه مجهوريػة الكونغػو الدديقراةيػة د. ىػو ـ. الشػكوىصاحب  1-1
للحيػػػػل مػػػػن سويسػػػػرا  ىل بلػػػػده األصػػػػلي. ويػػػػدعي أف مضػػػػرت ل  و 1977حزيراف/يونيػػػػو  29يف 

مػػن االتفاقيػػة. وقػػد  3مػػن املػػادة  1شػػكل  خػػالال مػػن جانػػب سويسػػرا بأحكػػاـ الفقػػرة ترحيلػػو سي
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ترحيلػػو  ىل بلػػده األصػػلي. وال ديثلػػو  وقػػ وفري تػػدابري اامايػػة الفوريػػة لتػػ الشػػكوىةلػػب صػػاحب 
 حماـ.
اللجنػػة انتبػػاه الدولػػة الطػػرؼ  ىل وجهػػت مػػن االتفاقيػػة   22مػػن املػػادة  3للفقػػرة  ووفقػػاً  1-2

  مػػػن الدولػػػة الطػػػرؼ . ويف الوقػػػت هاتػػػو  ةلبػػػت اللجنػػػة2009نيسػػػاف/أبريل  29يف  الشػػػكوى
 ىل مجهوريػة  الشػكوىترحِّل صػاحب  أالّ من نظامها الداخلي   108من املادة  1عماًل بالفقرة 

 1النظػػر يف بالغػػو. وقػػد وافقػػت الدولػػة الطػػرؼ علػػى ىػػ ا الطلػػب يف  أثنػػا الكونغػػو الدديقراةيػػة 
 .2009أيار/مايو 

 الشكوىع كما قهمها صاحب ائالوق  

أف ترحيلػو  2009نيساف/أبريل  11يف رسالتو األوىل املؤرخة  الشكوىيدعي صاحب  2-1
مػػن جانػػب  سيشػػكل  خػػالالً  - مجهوريػػة الكونغػػو الدديقراةيػػة - مػػن سويسػػرا  ىل بلػػده األصػػلي

ضػػ يب  ف مػػن االتفاقيػػة ألنػػو سػػيواجو خطػػر التضػػرت للت 3مػػن املػػادة  1سويسػػرا بأحكػػاـ الفقػػرة 
 أُعيد.
حركػػػػػة اريػػػػػر الكونغػػػػػو  يف   ىل حػػػػػزب املضارضػػػػػة الرئيسػػػػػي  الشػػػػػكوىاناػػػػػم صػػػػػاحب  2-2
طني بضػػد هلػو بوقػػت ققػػري. فقػد لػػارؾ يف الضديػػد مػػن وأضػػحى مػػن أعاػائو النشػػ 2005 عػاـ

و بنشػاةو يف يف حيِّػ جيػداً  ضادة سيادة القانوف يف البلد. وكاف مضروفاً استأنشطة اازب الرامية  ىل 
  لػػهدت كينشاسػػا 2006. وخػػالؿ ةلػػة االنتخابػػات الرئاسػػية يف عػػاـ زبوي  ألنشػػطة ااػػالػػل 

 السياسػي منافسػو تبػاعمقادمات عنيفػة للغايػة بػني أتبػاع الػرئيت املنتهيػة واليتػو  لػوراف كػابيال  وأ
يف كينشاسػػا وكػػ لو يف  انتخابيػػاً  بيػػري بيمبػػا نقػػراً  - بيػػري بيمبػػا. وأحػػر  جػػوف - الرئيسػػي  جػػوف

يف األصػل  ىل الكونغػو  الشػكوىالكونغو السفلى. وينتمي صاحب مقاةضة االستوائية و  قاةضةامل
 السفلى.

 انتقاميػاً    نشب يف كينشاسا نزاع جديد اعُتِب فضالً 2007آهار/مارس  23و 22ويف  2-3
بيػري بيمبػا.  - أتبػاع جػوف ضػد  جو يػ  كػابيال  قوات األمن التابضة للرئيت املنتخب حػديثاً من 
يف حػي غػػوم   2007آهار/مػارس  22 ف ااػرس الرئاسػي أقوقفػو يف  الشػكوىيقػوؿ صػاحب و 

الدينيػػػػة ااا مػػػػة  ه كػػػػاف مػػػػن السػػػػهل  ييػػػػزه كمشػػػػارؾ يف  - بكينشاسػػػػا بسػػػػبب آرائػػػػو السياسػػػػية
. وتضػػر ت للتضػػ يب  الػػ  يتزعمهػػا بيمبػػا املظػػاىرات بقبضتػػو الػػ  امػػل صػػورة حركػػة اريػػر الكونغػػو

 الشػكوىاؿ أعقاب البنادؽ والقف  والارب والشتم والتهديد. وفقد صاحب ال ي مشل استضم
رصػػي . ومشػػمت العلػػى  صػػندوؽ رمػػاؿ  ينػػزؼ يف حسػػبما  عػػم  وتُػػرِؾ  حسػػبما أفػػادالػػوعي  
 .أسنانو خالؿ ااادث حسبما أفاداثنتاف من 

بانسػيكي   حػدى ضػواحي كينشاسػا  ميف كي الشػكوىوعقب ااادث  اختبأ صاحب  2-4
  علِػػػػم أنػػػػو ثػػػػري البحػػػػ  عنػػػػو وأف وكالػػػػة مػػػػن اضػػػػطهاد الشػػػػرةة لػػػػو. وبينمػػػػا كػػػػاف  تب ػػػػاً  اً فػػػػرار 

 . ونظػػػػػػراً 2007نيسػػػػػػاف/أبريل  6يف مػػػػػػ كرة توقيػػػػػػ  بشػػػػػػأنو االسػػػػػػتخبارات الوةنيػػػػػػة أصػػػػػػدرت 
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على حياتو وأمنو  وال سيما بسبب حادث التض يب  للتهديدات املوجهة  ىل أسرتو وأقاربو وخوفاً 
   فقد قرر اصرب من مجهورية الكونغو الدديقراةية.2007آهار/مارس  22ال ي تضرت لو يف 

كػػػػػػانوف   26ةلػػػػػػب جلػػػػػػو  لػػػػػػدى وصػػػػػػولو  ىل سويسػػػػػػرا يف  الشػػػػػػكوىوقػػػػػػدـ صػػػػػػاحب  2-5
كػػػػػانوف   14. ورفػػػػػت املكتػػػػػب االاػػػػػادي للهجػػػػػرة يف قػػػػػراره القػػػػػادر يف 2007األوؿ/ديسػػػػػمِب 
دلػة وأمػره بػأف يغػادر سويسػرا باعتباره غػري مػدعم بأ الشكوىةلب صاحب  2009الثاين/يناير 

يف القػػػػػرار لػػػػػدى ايكمػػػػػة اإلداريػػػػػة  الشػػػػػكوى. وةضػػػػػن صػػػػػاحب 2009آهار/مػػػػػارس  11قبػػػػػل 
وأمػػرت بالتنفيػػ  الفػػوري ألمػػر املكتػػب  2009آهار/مػػارس  16االااديػػة الػػ  رفاػػت ةضنػػو يف 

 ة سويسػػرا. غػػري أف املكتػػب مػػدد األجػػل ايػػدد لػػو ملغػػادر االاػػادي للهجػػرة القاضػػي ب عادتػػو قسػػراً 
 .2009 نيساف/أبريل 16حىت 

 الشكوى  

أف ترحيلػو مػن سويسػرا  ىل مجهوريػة الكونغػو الدديقراةيػة  الػ   الشػكوىيدعي صػاحب  3-1
 ةال  اللجو  ال ين تُرفقت ةلبامم  سيشكل انتهاكاً   عادة قبوؿم  سويسرا بشأف  وقضت اتفاقاً 
سػػػباب جوىريػػػة لالعتقػػػاد بأنػػػو سػػػيواجو خطػػػر مػػػن االتفاقيػػػة ألنػػػو توجػػػد أ 3مػػػن املػػػادة  1للفقػػػرة 

 التضرت للتض يب  ف أعيد.
مشػػػػريا بقػػػػفة عامػػػػة  ىل مضلومػػػػات مػػػػن منظمػػػػات اقػػػػوؽ   الشػػػػكوىويػػػػزعم صػػػػاحب  3-2

  2007آهار/مػارس  23و 22ممػن أوِقفػوا خػالؿ أحػداث يػومي  أف كثػرياً   اإلنساف مل حيػددىا
االسػتوائية  املقاةضػةبيمبػا واملنحػدروف مػن  بيػري - ومنهم أعاا  حركة ارير الكونغو وأتبػاع جػوف

أنػو مل  الشػكوىالكونغو السفلى  ُوِضضوا رىن االحتجػا  السػري. كمػا يػدعي صػاحب مقاةضة و 
 على املوقوفني ال ين قُِتل أو اختفى كثري منهم. يقدر أي عفو

  دوف تقػػدمي أي تفاصػػيل  أف أفػػراد عائلتػػو ال يزالػػوف يضػػانوف الشػػكوىويػػدعي صػػاحب  3-3
مػػنهم لضػػػدـ كشػػفهم عػػن مكػػاف وجػػوده. ولتضزيػػز األسػػػباب  األمػػن انتقامػػاً  اصػػرمػػن اضػػطهاد عن

انتبػاه يوجػو صػاحب الشػكوى اجلوىرية لالعتقاد بأنو سيواجو خطػر التضػرت للتضػ يب  ف أعيػد  
رتني و ىل مػػ كرة التوقيػػ  الػػ  أصػػدرما و كسػػطبيػػة املتضلقػػة بضػػالج ِسػػن يو املاللجنػػة  ىل الشػػهادة ال

 و وكالة االستخبارات الوةنية لبلده.بشأن

 مالحظات الهولة الطرف بشأن األسس الموضومية  

  قدمت الدولة الطرؼ مالحظاما بشأف األسػت 2009تشرين األوؿ/أكتوبر  27 يف 4-1
 املوضوعية للبالغ دوف أي تضليقات على مسألة مقبوليتو.

  25 يػػة الكونغػػو الدديقراةيػػػة يفوتػػ كِّر الدولػػُة الطػػرؼ بػػػأف صػػاحب الشػػكوى تػػػرؾ مجهور  4-2
ووصػػل  ىل سويسػػرا  رومػػا عػػِب بػػاريت. متجهػػة  ىلعلػػى مػػئ ةػػائرة  2007كػػانوف األوؿ/ديسػػمِب 

أف صاحب الشكوى مل يستند يف ادعا اتو بواجهػة خطػر التضػرت بالدولة الطرؼ  دف بالسيارة. وت
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و. وقػػػد ن تنػػػاوؿ ىػػػاتني  ىل وجػػػود مػػػ كرة توقيفػػػو ولػػػهادة ةبيػػػة بشػػػأف عػػػالج أسػػػنان الّ للتضػػػ يب  
كػانوف الثاين/ينػاير   14الواقضتني على النحو الواجػب يف قػرار املكتػب االاػادي للهجػرة القػادر يف 

. وباإلضػػػػافة  ىل 2009 آهار/مػػػػارس 16وقػػػػرار ايكمػػػػة اإلداريػػػػة االااديػػػػة القػػػػادر يف  2009
ا اتػو مػػن أوجػػو يوضػػس سػبب مػػا يضػػلي ادع هلػو  تالحػػل الدولػة الطػػرؼ أف صػػاحب الشػكوى مل

التاػػارب والتناقاػػات الػػ  حػػددما السػػلطات السويسػػرية املختقػػة. وبػػا أف صػػاحب الشػػكوى مل 
يقدـ  ىل اللجنػة سػوى ااكمػني الػواردقين يف القػرارين  دوف حيثياممػا   ىل جانػب مػ كرة التوقيػ   

 ف ف الدولة الطرؼ ترى أف حججو ماللة.
( 1997)1يقهػػػا الضػػػاـ رقػػػم و ىل تضل (1)دات اللجنػػػةو ه تشػػػري الدولػػػة الطػػػرؼ  ىل اجتهػػػا 4-3

22مػػػػن االتفاقيػػػػة يف سػػػػياؽ املػػػػادة  3بشػػػػأف تنفيػػػػ  املػػػػادة 
  ف هنػػػػا تؤكػػػػد أف صػػػػاحب الشػػػػكوى (2)

بػػػػالتضرت للتضػػػػ يب  ف أُعيػػػػد  ىل مجهوريػػػػة  ومتوقضػػػػاً  وحقيقيػػػػاً  لخقػػػػياً  يثبِػػػػت أنػػػػو يواجػػػػو خطػػػػراً  مل
رؼ  ينبغػػػػي تقيػػػػيم مػػػػدى وجػػػػود خطػػػػر التضػػػػرت الدولػػػػة الطػػػػ لكونغػػػػو الدديقراةيػػػػة. وحسػػػػبما تقػػػػوؿا

للتضػػػ يب يف ضػػػو  أدلػػػة تتضػػػدى  ػػػرد االدعػػػا ات أو الشػػػكوؾ. و ه تالحػػػل الدولػػػة الطػػػرؼ حالػػػة 
أف ىػػ ه ااالػػة ليسػػت يف حػػد هامػػا زعم حقػػوؽ اإلنسػػاف يف مجهوريػػة الكونغػػو الدديقراةيػػة  ف هنػػا تػػ

 ت للتض يب  ف أُعيد  ىل بلده.الستنتاج أف صاحب الشكوى سيواجو خطر التضر  كافياً   سنداً 
وتقػػوؿ الدولػػة الطػػرؼ  مشػػريًة  ىل قػػراري اصي تػػني املضنيتػػني بسػػألة اللجػػو  بشػػأف قاػػػية  4-4

   نو كاف يضيش يف كينشاسا وليت يف الشػرؽ الػ ي كػاف أقػل املنػاةق اسػتقرارا الشكوىصاحب 
 - البلػد منػ  مغػادرة جػوفلدولة الطرؼ  فقد خف ػت حػدة الوضػ  السياسػي يف وفقاً لو البلد. يف 

 .2007بيري بيمبا يف عاـ 
خبقػػػػور تضرضػػػػو املفػػػػلت الشػػػػكوى وباإلضػػػػافة  ىل هلػػػػو  فػػػػ ف ادعػػػػا ات صػػػػاحب  4-5

الرتدائػػو قبضػػة امػػل  2007آهار/مػػارس  22للاػػرب مػػن ِقبػػل قػػوات األمػػن خػػالؿ مظػػاىرات 
ما بسػبب تنػاقت أقوالػو تضو ىػا املقػداقية  وال سػيالػ  يتزعمهػا بيمبػا صورة حركػة اريػر الكونغػو 

وتاػػػار ا. وعػػػالوة علػػػى هلػػػو  تػػػرى الدولػػػة الطػػػرؼ أف الشػػػهادة الطبيػػػة املتضلقػػػة بضػػػالج أسػػػناف 
ال صلة صا باملوضوع  ه ال ادد مقػدر مشػكل األسػناف. واملهػم أهنػا ال تفيػد الشكوى صاحب 

 اً مػػػقػػػد يتضػػػرت للتضػػػ يب  ف أُعيػػػد  ىل بلػػػده األصػػػلي. وختاالشػػػكوى بػػػأف صػػػاحب حػػػاؿ أي بػػػ
مل يقػدـ أي أدلػة أخػرى إلثبػات أنػو تضػرت ملضاملػة الشػكوى تالحل الدولػة الطػرؼ أف صػاحب 

 سي ة يف املاضي.
خبقػور نشػاةو السياسػي الشػكوى وعلى حد رأي الدولة الطرؼ  ف ف ادعا ات صاحب  4-6

يقػػدـ  سياسػػياً. وعػػالوة علػػى هلػػو  ملفػػاعالً حيػػ  مل يقػػدـ الػػدليل علػػى أنػػو كػػاف   ال مقػػداقية صػػا
__________ 

 أيػػػار/ 19  آرا  اعُتمػػػدت يف سػػػراف. ضػػػد سوي ؾ.  94/1997 ىل الػػػبالغ رقػػػم  تشػػػري الدولػػػة الطػػػرؼ أياػػػاً  (1)
  آرا  أ. ضػػػػػػد سويسػػػػػػرا ي. ج.  100/1997رقػػػػػػم الػػػػػػبالغ   و 5-10و 2-10  الفقرتػػػػػػاف 1998 مػػػػػػايو

 .5-6و 3-6  الفقرتاف 1998تشرين الثاين/نوفمِب  10اعُتمدت يف 
 .6ق التاس   الفقرة (  املرفA/53/44) 40والثالثوف  امللحق رقم  سابضةلالرمسية للجمضية الضامة  الدورة ا وثائقال (2)
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أي تفاصػػػيل عػػػن مشػػػاركتو يف أنشػػػػطة حركػػػة اريػػػر الكونغػػػو أو اناػػػمامو  ليهػػػػا. الشػػػكوى صػػػاحب 
 وباإلضافة  ىل هلو  فقد أقر بأنو مل ديارس أي أنشطة سياسية من  وصولو  ىل سويسرا.

أف ادعا ات صاحب اً وقد رأى املكتب االاادي للهجرة وايكمة اإلدارية االاادية مض 4-7
 موثوؽ  ا وال ديكن بالتا ي أف تدعم االستنتاج بأنػو قػد يتضػرت للتضػ يب. وعػالوة غريالشكوى 

ف بضػػػت أجػػػزا     ه  مزيفػػػةالشػػػكوى مػػػ كرة توقيػػػ  صػػػاحب اً علػػػى هلػػػو  اعتػػػِبت اصي تػػػاف مضػػػ
 ىل اً أخػرى مفقػودة. وألػارت الدولػة الطػرؼ أياػػىنػاؾ أجػزا  و   و ػا أخطػا  الوثيقػة غػري مفهػـو
اسُتنِسػػخت بػػاأللواف  وىػػ ه مسػػألة غػػري مضتػػادة  ولػػددت علػػى أف ااقػػوؿ أف مػػ كرة التوقيػػ  

 على الوثائق املزورة مسألة جد سهلة يف البلد.
ةلػب افتقػر وعلى حد رأي املكتػب االاػادي للهجػرة وايكمػة اإلداريػة االااديػة  فقػد  4-8
 أدىل  ػا لػدعم األقػواؿ الػ املقػدـ مػن صػاحب الشػكوى للماػموف واعتُػِبت الكثػري مػن للجو  ا

 .متناقاة ومتااربةالطلب 
لألحػػداث الػػ  أعقبػػت حػػادث الشػػكوى كمػػا تقػػوؿ الدولػػة الطػػرؼ  ف روايػػة صػػاحب  4-9

مث صػػػػندوؽ رمػػػػاؿ  ف ادعا اتػػػػو بػػػػأف قػػػػوات األمػػػػن تركتػػػػو يف فػػػػتضرضػػػػو للاػػػػرب ال مقػػػػداقية صػػػػا. 
كمػا الدولػة الطػرؼ.   غري مضقولة يف رأيىي ادعا ات   م كرة لتوقيفو أصدرت الحقاً  كما أفاد

ادعا اتػو بأنػو تضػرت لالضػطهاد مػن جانػب قػوات األمػن هات مقػداقية ألنػو بقػي يضمػل ال تضد 
يف كينشاسػػا عػػدة ألػػهر عِقػػب ااػػادث رغػػم أنػػو كػػاف  حسػػب  عمػػو  علػػى علػػم بقػػدور مػػ كرة 

. وعػػػالوة علػػػى هلػػػو  تالحػػػل الدولػػػة الطػػػرؼ أف صػػػاحب 2007نيسػػػاف/أبريل  6توقيفػػػو يف 
يكػػن  مل بأنػػو 2008كػػانوف الثاين/ينػػاير   23ر خػػالؿ املقابلػػة الػػ  أجريػػت مضػػو يف أقػػالشػػكوى 

يف مظاىرة واحدة جرت يف ماتػادي يف حزيراف/يونيػو  تومشاركباستثنا   سياسييف الضمل الاً طنش
عػػن  مهمػػاً يف حركػػة اريػػر الكونغػػو ومسػػؤوالً اً بتأكيػػده أنػػو كػػاف عاػػو اً . وغػػري  رأيػػو الحقػػ2006
لػبا//فِباير  17وعية. ورفات ايكمة اإلدارية االاادية ةلب الطضن ال ي قدمو يف برنام  الت
و عم فيو ضمن مجلة أمور أنو أسا  فهم السؤاؿ خػالؿ املقابلػة األوىل الػ  أجريػت مضػو  2009
غػػري مػدعم بأدلػػة  وهلػػو ألف األسػػ لة كانػػت ةضنػػاً باعتبػػاره   2008كػانوف الثاين/ينػػاير   23يف 

مل يقػػػدـ أي حجػػػ  مقنضػػػة أو الشػػػكوى ة. كمػػػا ينبغػػػي اإللػػػارة  ىل أف صػػػاحب واضػػػحة وبسػػػيط
وثػػائق  ثبػػات فيمػػا يتضلػػق بأنشػػطتو السياسػػية يف صػػفوؼ حركػػة اريػػر الكونغػػو. كمػػا مل يبػػِد أي 

 مضرفة صيكل اازب و عمائو.
سػػبب التناقاػػات الضديػػدة الشػػكوى وحسػػبما أفػػادت الدولػػة الطػػرؼ  مل يوضػػس صػػاحب  4-10

الػػػ  تكشػػػفت خػػػالؿ  جػػػرا ات ةلػػػب اللجػػػو  سػػػوا  أمػػػاـ السػػػلطات الوةنيػػػة أو اللجنػػػة. ولػػػ لو  
أيػػدت ااكومػػة مػػا خلػػص  ليػػو القػػراراف القػػادراف عػػن املكتػػب االاػػادي للهجػػرة وايكمػػة اإلداريػػة 

 .الشكوىاالاادية من استنتاجات  وهلو بسبب عدـ مقداقية ادعا ات صاحب 
لالعتقػاد تػدعو جديػة ما من لي  يوحي بوجػود أسػباب وختلص الدولة الطرؼ  ىل أنو  4-11

لتضػػ يب  ف أُعيػػد  ىل ل تالتضػػر وبشػػكل جػػدي خطػػر اً سػػيتهدده لخقػػيالشػػكوى بػػأف صػػاحب 
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مجهورية الكونغو الدديقراةية. فال ادعا اتػو وال األدلػة تػِبر بالقػدر الكػايف االسػتنتاج بأنػو سػيواجو 
مػػن االتفاقيػػة  ف  1بػػالتضرت للتضػػ يب ايظػػور بوجػػب املػػادة اً ولخقػػياً وملموسػػ اً حقيقيػػاً خطػػر 

الدولػػػػة  ما تػػػػرىف هنػػػا مػػػػدعوة  حسػػػب  أُعيػػػد  ىل بلػػػػده. و ها اعتػػػِبت اللجنػػػػة ىػػػ ا الػػػػبالغ مقبػػػػوالً 
اللتزامػػات اً الطػػرؼ   ىل أف ختلػػص  ىل أف الوقػػائ  واالدعػػا ات املضروضػػة عليهػػا ال تشػػكل انتهاكػػ

 من االتفاقية. 3جب املادة سويسرا بو 

 ملى مالحظات الهولة الطرف بشأن األسس الموضوميةالشكوى ات صاحب تعليق  

بػػأف لػػكواه قائمػػة  2010أيار/مػػايو  28يف تضليقاتػػو املؤرخػػة  شػػكوىر صػػاحب الهّكػػ 5-1
على أساس وجود خطر ملموس ولخقي بالتضرت للتضػ يب وغػريه مػن ضػروب املضاملػة السػي ة 

مجهوريػػػة الكونغػػػو الدديقراةيػػػة أوقفػػػو وع بػػػو  يف جهػػػا  األمػػػن بلػػػده. ويشػػػري  ىل أف  ف أُعيػػػد  ىل
وأسػػػا  مضاملتػػػو بسػػػػبب آرائػػػو السياسػػػية  وىػػػػ ه االدعػػػا ات مدعمػػػة بػػػػ كرة التوقيػػػ  والشػػػػهادة 

جديػػدة ويشػػري  ىل االدعػػا ات الػػ  عناصػػر الطبيػػة. ويف الوقػػت هاتػػو  يضػػلت علػػى ضػػرورة تقػػدمي 
ت ةلػػب اللجػػو . ويؤكػػد أف غػػرت بالغػػو لػػيت مراجضػػة قػػرارات السػػلطات أثارىػػا خػػالؿ  جػػرا ا

يتضلػػػق بالتناقاػػػات  السويسػػػرية بػػػل التمػػػاس الضػػػدؿ. كمػػػا يضػػػارت ادعػػػا ات الدولػػػة الطػػػرؼ فيمػػػا
حسػػب رأيػػو. ويشػػري  ىل األحػػداث القػػادمة الػػ  عالػػها  جوىريػػة وأوجػػو التاػػارب الػػ  ليسػػت 

مل يكػن ني  هػولني يف بلػد أجنػ . ويقػوؿ كػ لو  نػو مػن قبػل مػو فواسػتجوابو ومنها تركو لبلده 
من السهل تقدمي رواية متطابقة لألحداث خالؿ جلس  االستماع األوىل والثانية اللتني عقدمما 

الدولػػػة الطػػػرؼ أف الشػػػهادة الطبيػػػة غػػػري اعتبػػػار لػػػو السػػػلطات املضنيػػػة بشػػػؤوف اللجػػػو . ورّداً علػػػى 
 لضالج.اتتقل بطبيب األسناف للتحقق من أسباب تلقيو  يقلح على اللجنة أفف نو موثوؽ  ا  

الدولػػػة الطػػػرؼ أف مػػػ كرة اعتبػػػار علػػػى الشػػػكوى وباإلضػػػافة  ىل هلػػػو  يضػػػلت صػػػاحب  5-2
ويضتػػِب ىػػ ه االدعػػا ات غػػري صػػحيحة وماػػللة. ورغػػم أنػػو يضػػلؼ بوجػػود ممارسػػة   التوقيػػ  مػػزورة

راةيػػػة  ف نػػػو يضػػػارت ةضػػػن الدولػػػة الطػػػرؼ يف التالعػػػب بالوثػػػائق الرمسيػػػة يف مجهوريػػػة الكونغػػػو الدديق
صحة م كرة التوقي . ويرى أف خري وسيلة لتفنيد أي لكوؾ ىي التمػاس توضػيحات  ضػافية مػن 

 يف مجهورية الكونغو الدديقراةية عِب السفارة السويسرية. يةاألمنالسلطات 
واضػػطل  بػػدور   بأنػػو كػػاف عاػػواً حػػِ راً يف حركػػة اريػػر الكونغػػوالشػػكوى ويػػ كِّر صػػاحب  5-3

صػودرت   فقػد الشػكوى . وحسػبما يقولػو صػاحب2006نشط خالؿ ااملة االنتخابيػة يف عػاـ 
الوثائق ال  تثبت انتسابو  ىل حركة ارير الكونغو أثنا  توقيفو كمػا أوضػس للسػلطات السويسػرية يف 

أنػػو قػد أجػػاب الشػكوى صػػاحب يػدعي سػياؽ  جػرا ات ةلػػب اللجػو . وخبقػػور ىيكػل ااركػػة  
االنتباه  ىل سجالت جلسات االستماع املتضلقػة بػ جرا ات ويوجو لى كل األس لة على حد علمو ع

ألحداث ال  أعقبت تضرضو للارب  يقوؿ  نػو اةلب اللجو . وخبقور التناقاات ال  اكتنفت 
اسػػػػػػتضاد وعيػػػػػػو يف كيمبانسػػػػػػيكي دوف أف يضػػػػػػرؼ كيػػػػػػ  وصػػػػػػل  ىل ىنػػػػػػاؾ. وفيمػػػػػػا يتضلػػػػػػق ببقيػػػػػػة 

 االستماع. تال  ىل سجالت جلساالستفسارات  حيي
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يػػزعم صػػاحب الػػبالغ أف مػػا يػػرد أعػػاله مػػن التوضػػيحات واملالبسػػات املتضلقػػة  اً وختامػػ 5-4
أنو خيشى الضودة  ىل بلػده ألف اً ويؤكد  دد  1ق  ضمن نطاؽ تضليق اللجنة الضاـ رقم يبقايتو 

رىػن االحتجػا   وا لػ 2007آهار/مػارس  23و 22مضظم مػن أوِقفػوا يف سػياؽ أحػداث يػومي 
 دوف  دانة أو حماكمة وفق األصوؿ املرعية.

 اللجنةالمعروضة ملى واإل راءات المسائل   
مػا  ثػب علػى جلنػػة مناىاػػة التض يػػب  أف تقػرر مػا لػكوى قبل النظر يف أي  دعا  يرد يف  -6

  وفقػػػػاً ملػػػا مػػػن االتفاقيػػػة. وقػػػد تأكػػػػدت اللجنػػػػة 22أـ ال بوجػػػب املػػػادة  ةمقبولػػػالشػػػكوى  ت ها كانػػػ
ثػري ثثهػا يف  تبحػ  وال مػن االتفاقيػة  مػن أف املسػألة نفسػها مل 22)أ( من املادة 5تقتايػو الفقرة 

 ةار أي  جرا  آخر من  جرا ات التحقيق الدو ي أو التسوية الدولية. وتالحل اللجنة ك لو أف سبل 
ملقبوليػػة. وعليػػو  تضتػػِب اللجنػػة أف تضػػلت علػػى ا االنتقػػاؼ ايليػػة قػػد اسػػتُنفدت وأف الدولػػة الطػػرؼ ال

 املوضوعية. اوتشرع يف النظر يف أسسه ةمقبولالشكوى 
 ىل مجهوريػػة الشػػكوى واملسػػألة املضروضػػة علػػى اللجنػػة ىػػي مػػا  ها كػػاف ترحيػػل صػػاحب  7-1

مػػػن االتفاقيػػػة بضػػػدـ ةػػػرد  3الكونغػػػو الدديقراةيػػػة سػػػينتهو التػػػزاـ الدولػػػة الطػػػرؼ بوجػػػب املػػػادة 
لالعتقػػاد بأنػػو سػػيواجو تػػدعو أسػػباب حقيقيػػة  ها تػػوافرت مػػا  ىل دولػػة أخػػرى  عػػادة لػػخص  أو

 خطر التضرت للتض يب.
الشػكوى لالعتقػاد بػأف صػاحب تػدعو أسػباب حقيقيػة ملدى وجود ولدى تقييم اللجنة  7-2

سػػيواجو خطػػر التضػػرت للتضػػ يب  ف أعيػػد  ىل مجهوريػػة الكونغػػو الدديقراةيػػة  ينبغػػي أف تاػػ  يف 
  االعتبارات هات القلة  با يف هلو وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو ااسباف مجي

مػػػا  ها كػػػاف اديػػػد القػػػارخة أو اجلماعيػػػة اقػػػوؽ اإلنسػػػاف. غػػػري أف ىػػػدؼ ىػػػ ا التحليػػػل ىػػػو 
سػػػػيواجو لخقػػػػياً خطػػػػر التضػػػػرت للتضػػػػ يب يف البلػػػػد الػػػػ ي سػػػػُيضاد  ليػػػػو. الشػػػػكوى صػػػػاحب 

اكػات اجلسػيمة أو القػارخة أو اجلماعيػة اقػوؽ اإلنسػاف يشكل وجود منػط ثابػت مػن االنته وال
يف بلد ما يف حد هاتو سبباً كافياً للجـز بأف لخقاً مضينػاً سػيكوف عرضػًة للتضػ يب لػدى عودتػو 

سيتضرت للخطػر لخقػياً.  الفرد املضه أسباب  ضافية تبني أفتقدمي  ىل هلو البلدا فال بد من 
اقوؽ اإلنساف ال القارخة ط ثابت من االنتهاكات من هلو  ف ف عدـ وجود منالضكت وعلى 

 يضه أف لخقاً ما قد ال يتضرت للتض يب.
تػػػػػداعي حالػػػػػة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف يف مجهوريػػػػػة الكونغػػػػػو بانتشػػػػػار واػػػػػيط اللجنػػػػػة علمػػػػػاً  7-3

الدديقراةيػػػػػػة  بػػػػػػا يف هلػػػػػػو تزايػػػػػػد انتهاكػػػػػػات حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف خػػػػػػالؿ االنتخابػػػػػػات الرئاسػػػػػػية 
عتبػػػار لػػػدى لجنػػػة أف الدولػػػة الطػػػرؼ قػػػد أخػػػ ت ىػػػ ا الضامػػػل يف اال. وتالحػػػل ال2006 لضػػػاـ

 ف أعيػػد  ىل بلػػده  ويشػػمل اً لخقػػيالشػػكوى ر قػػد يواجهػػو صػػاحب تقييمهػػا ملػػدى وجػػود خطػػ
 .2007بيري بيمبا للبلد يف عاـ  - هلو رأيها بأف الوض  خفت حدتو من  مغادرة جوف
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  ويػرد فيػو أف طخطػر التضػ يب 3  املػادة بشأف تنفيػ 1وت كِّر اللجنة بتضليقها الضاـ رقم  7-4
بيػػد أنػػو ال يتحػػتم أف يسػػتويف ىػػ ا  .الشػػو ثػب أف يقػػدر علػػى أسػػت تتجػػاو   ػػرد االفػػلات أو

. ويف ىػ ا القػدد  (3)وحمػدقاً اً بػل ينبغػي أف يكػوف لخقػي  اخلطر مضيار ترجيس احتمػاؿ وقوعػوط
اً حقيقيػػػػمتوقضػػػػاً و ف يكػػػػوف رأت اللجنػػػػة يف قػػػػرارات سػػػػابقة أف خطػػػػر التضػػػػرت للتضػػػػ يب ثػػػػب أ

لتقريػػػر اً كبػػري اً    تضطػػي و نػػ1تضليقهػػا الضػػاـ رقػػم وفػػق أحكػػاـ . وتػػ كِّر اللجنػػة بأهنػػا  (4)ولخقػػياً 
بأعمػاؿ تقريػر الوقػائ  أجهػزة الدولػة الطػرؼ املضنيػة  ولكنهػا ال تلػـز نفسػها  تقـو بػوالوقائ  ال ي 

مػػن االتفاقيػػة  صػػالحية  جػػرا   22مػػن املػػادة  4بػػل  لػػو  كمػػا تػػنص علػػى هلػػو الفقػػرة   تلػػو
 .(5)تقييم حر للوقائ  بناً  على اجملموعة الكاملة ملالبسات كل قاية

التضرت للتضػػػػ يب يف حمػػػػدقاً بػػػػو اً لخقػػػػيخطػػػػراً أنػػػػو يواجػػػػو الشػػػػكوى يػػػػدعي صػػػػاحب  7-5
لللػػيس الفاعلػػة حركػػة اريػػر الكونغػػو ومضارضػػتو عاػػويتو يف مجهوريػػة الكونغػػو الدديقراةيػػة بسػػبب 

وأنػػو تضػػرت جػػرا  هلػػو للتوقيػػ  والاػػرب   2006كػػابيال يف االنتخابػػات الرئاسػػية لضػػاـ السػػيد  
ادعا اتػػو بأنػػو يواجػػو الشػػكوى مػػن قبِػػل قػػوات األمػػن الػػ  تبحػػ  عنػػو من ئػػ . وقػػد أقػػاـ صػػاحب 

خطػػر التضػػرت للتضػػ يب علػػى مػػ كرة التوقيػػ  الػػ  أفػػاد بأهنػػا صػػدرت بشػػأنو وعلػػى لػػهادة ةبيػػة 
كػػػدليل علػػػى ادعا اتػػػو املتضلقػػػة ب سػػػا ة مضاملتػػػو. ورغػػػم أنػػػو ةلػػػب  ديػػػد لضػػػالج األسػػػناف قػػػدمها  

باااجػة  ىل األجل ايػدد لػرده علػى مالحظػات الدولػة الطػرؼ بشػأف األسػت املوضػوعية مػتضلاًل 
على اتقاؿ  م يف مجهوريػة الكونغػو الدديقراةيػة  فلػم يقػدـ من ألخار ىو ةلب أدلة  ضافية 

 ادعا اتو.بات  ثأي وثائق جديدة تساعد يف 
وتالحل اللجنة كػ لو أف الدولػة الطػرؼ ةضنػت يف صػحة مػ كرة التوقيػ  الػ  قػدمها  7-6

صػػػلة الشػػػهادة مػػػدى والػػػ  تضتِبىػػػا مػػػزورة. كمػػػا لػػػككت الدولػػػة الطػػػرؼ يف الشػػػكوى صػػػاحب 
أمػػاـ الشػػكوى بالقاػػية. وأكػػد صػػاحب الشػػكوى صػػاحب قػػدمها الطبيػػة لضػػالج األسػػناف الػػ  

لتوقيػػ  والشػػهادة الطبيػػة سػػليمتاف وصمػػا صػػلة بالقاػػية. ولكنػػو مل يقػػدـ أدلػػة  اللجنػػة أف مػػ كرة ا
كافيػػػة علػػػى صػػػحة مػػػ كرة التوقيػػػ   كمػػػا مل يوضػػػس ملػػػاها ال تبػػػنيِّ الشػػػهادة الطبيػػػة سػػػبب كسػػػر 

  حسػػبما يػػرد يف التقريػػر املتضلػػق الشػػكوىأسػػنانو. ويف ىػػ ا القػػدد  تالحػػل اللجنػػة أف صػػاحب 
لػػو املكتػػب االاػػادي للهجػػرة  هكػػر أف ااقػػوؿ علػػى نسػػخة مػػن جبلسػػة االسػػتماع الػػ  عقػػدىا 
مػن املػاؿ  مػا دعػا الدولػة الطػرؼ  ىل اسػتنتاج أف الوثيقػة ُ وِّرت مقابػل اً م كرة التوقي  كلفو كثػري 

حجػػػػػة مقنضػػػػػة مػػػػػن لػػػػػأهنا أف  ضػػػػػل اللجنػػػػػة تشػػػػػكو يف الشػػػػػكوى رلػػػػػوة. ومل يقػػػػػدـ صػػػػػاحب 
 استنتاجات الدولة الطرؼ   ا اخلقور.

__________ 

 أيػػػػػػػار/ 19  آرا  اعُتمػػػػػػػدت يف ف. ضػػػػػػػد سويسػػػػػػػرا ؾ.  94/1997رقػػػػػػػم    الػػػػػػػبالغيف مجلػػػػػػػة أمػػػػػػػورانظػػػػػػػر   (3)
  آرا  أ. ضػػػػػػد سويسػػػػػػرا ي. ج.  100/1997رقػػػػػػم الػػػػػػبالغ   و 5-10و 2-10  الفقرتػػػػػػاف 1998 مػػػػػػايو

 .5-6و 3-6  الفقرتاف 1998تشرين الثاين/نوفمِب  10اعُتمدت يف 
 تشػػػػػرين الثػػػػػاين/ 23  قػػػػػرار اعُتمػػػػػد يف دادار ضػػػػػد كنػػػػػدا  258/2004رقػػػػػم    الػػػػػبالغوريف مجلػػػػػة أمػػػػػانظػػػػػر   (4)

 .2005أيار/مايو  6  قرار اعُتمد يف أ. ضد السويد ت.  226/2003رقم البالغ   و 2005 نوفمِب
 .2010أيار/مايو  6  قرار اعُتمد يف س. ضد سويسرا ف.  356/2008  البالغ رقم يف مجلة أمورانظر   (5)



CAT/C/48/D/382/2009 

GE.12-43922 10 

اً أنػو يواجهػو ألنػو كػاف عاػو الشكوى فيما يتضلق خبطر التض يب ال ي يدعي صاحب و  7-7
يف حركػػػػة اريػػػػر الكونغػػػػو واضػػػػطل  بػػػػدور نشػػػػط خػػػػالؿ ةلػػػػة االنتخابػػػػات الرئاسػػػػية لضػػػػاـ اً حػػػػِ ر 

  تالحل اللجنة ةضن الدولة الطرؼ يف صػحة ادعا اتػو ومقػداقيتها. كمػا تالحػل قػوؿ 2006
  تثبػت انتسػابو  ىل حركػة اريػر الكونغػو صػودرت أثنػا  توقيفػو بػأف الوثػائق الػالشػكوى صاحب 

علػى تقػدمي تفاصػيل  ضػافية الشػكوى من قبل قوات األمن. وتالحل اللجنة عدـ قػدرة صػاحب 
مل يشػػارؾ يف األنشػػطة السياسػػية الػػ   وعػػن ىيكػػل ااركػػة وىي تهػػا اإلداريػػة. وتالحػػل كػػ لو أنػػ

توضػػيس ألسػػباب عػػدـ مشػػاركتو يف أنشػػطة ااركػػة بضػػد تنظمهػػا ااركػػة يف سويسػػرا. ومل يقػػدـ أي 
مل يقػدـ الػدليل علػى أنػو كػاف يشػارؾ يف الشػكوى مغادرة بلػده. وختلػص اللجنػة  ىل أف صػاحب 

األنشػػطة السياسػػية  ىل حػػد يػػدؿ بشػػكل مقنػػ  علػػى أف ىػػ ه املسػػألة قػػد تضرِّضػػو خلطػػر حمػػدد  ف 
 أعيد  ىل مجهورية الكونغو الدديقراةية.

 ىل كػػل املضلومػػات املتاحػػة للجنػػة  ف هنػػا تػػرى أف املػػواد املضروضػػة عليهػػا ال تظِهػػر  وبػػالنظر 7-8
يف سػػػػياؽ االنتخابػػػػات الرئاسػػػػية فاعػػػػل الػػػػ ي قػػػػد يكػػػػوف اضػػػػطل  بػػػػدور الشػػػػكوى أف صػػػػاحب 

أو أنػػو قػػد يتضػػرت للتضػػ يب أو املضاملػػة السػػي ة. وبالتػػا ي  اً مطلوبػػاً ال يػػزاؿ لخقػػ 2006 لضػػاـ
 ىل مجهورية الكونغو الدديقراةية ستضرِّضػو الشكوى تاج أف عودة صاحب يتض ر على اللجنة استن

من االتفاقية. وينتاب  3وبشكل حقيقي وحمدد خلطر التض يب يف نطاؽ ما تضنيو املادة اً لخقي
التقػػارير الضديػػدة الػػ  تػػرد عػػن انتهاكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف يف مجهوريػػة الكونغػػو    ا اللجنػػةق قلػػق 

هلػػو ممارسػػة التضػػ يب  ولكنهػػا تػػ كِّر بػػأف الشػػخص املضػػه ينبغػػي  ألغػػرات  الدديقراةيػػة  بػػا يف
بػأف يتضػرت للتضػ يب يف البلػد اً ولخقػياً وحقيقيػاً متوقضػاً من االتفاقية  أف يواجو خطػر  3املادة 

ال ي سيضاد  ليو. ويف ضو  ما سلفت اإللارة  ليو  تػرى اللجنػة أف وجػود خطػر مػن ىػ ا القبيػل 
 ة.مل يُثبقت باألدل

مػػن اتفاقيػػة  22مػػن املػػادة  7جلنػػة مناىاػػة التضػػ يب  عمػػالً بػػالفقرة ختلػػص ووفقػػاً لػػ لو   -7-9
أف  عػادة  ىل مناىاة التض يب وغريه من ضروب املضاملة أو الضقوبػة القاسػية أو الال نسػانية أو املهينػة  

 االتفاقية. من 3للمادة اً انتهاكلن تشكل  مجهورية الكونغو الدديقراةية ىل الشكوى صاحب 

. ]اعُتمػػد باإلسػػبانية واإلنكليزيػػة والروسػػية والفرنسػػية  علمػػاً بػػأف الػػنص اإلنكليػػزي ىػػو الػػنص األصػػلي
 .[كجز  من تقرير اللجنة السنوي املقدـ  ىل اجلمضية الضامة  وسيقدر الحقاً بالقينية والضربية

    


