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 المروق

مررن اتفاقيررة مناىضررة  22قرررار لجنررة مناىضررة التعررذيب بموةررب المررا ة   
التعررذيب وغيررره مررن ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية 

 )الدورة الثامنة واألربعون( أو المهينة

 بشأن

 424/2202البالغ رقم   

 (إديا برسن)متثلو احملامية  ز. أ. م. :ادلقدم من
 الشكوى صاحب :الشخص ادلدعي أنو الضحية

 السويد :الدولة الطرف
 0202حزيران/يونيو  3 :الشكوىتاريخ تقدمي 

اتفاقيهههة مناىضهههة التعههه يب مهههن  07، ادلنشهههأة بوجهههب ادلهههادة جلنهههة مناىضهههة التعههه يبإن  
 ،ضروب ادلعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينةوغريه من 
 ،0200 مايو/أيار 00يف  وقد اجتمعت 
إىل جلنههههة مناىضههههة  ة، ادلقدمهههه404/0202رقههههم  الشههههكوىمههههن النظههههر يف  وقههههد  رغههههت 

مناىضة التع يب وغريه من ضروب ادلعاملة  من اتفاقية 00بوجب ادلادة ز. أ.  التع يب من م.
 ،القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة أو العقوبة
والدولهههة  صهههاحب الشهههكوىهههها ذلههها الهههت أتاحمجيهههمل ادلعلومهههات  اعتبارىهههايف  أخههه توقهههد  
 الطرف،

 :ما يلي تعتمد 

 من اتفاقية مناىضة التعذيب 22من الما ة  7قرار بموةب الفقرة   

لهههو إىل وىهههو يهههدعي أن ترحي .0957صهههاحب الشهههكوى ىهههو م. ز. أ. مهههن مواليهههد عهههام  0-0
من اتفاقية مناىضة التع يب وغريه مهن ضهروب  3يشكل انتهاكاً من السويد للمادة س أذربيجان

 ومتثل صاحب الشكوى احملامية إديا برسن. ادلعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة.
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مهن  0 ، طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف، عمهاًل بهالفقرة0202حزيران/يونيو  04ويف  0-0
سههابقاً( مههن نظامههها األساسههي، عههدم ترحيههل صههاحب  028مههن ادلههادة  0)الفقههرة  004ادلههادة 

 الشكوى أثناء النظر يف شكواه.

 الشكوى صاحبكما عرضها   الوقائع  

وختهر  منهو  درس صاحب الشكوى يف "معههد ادلدرسه " يف بهاكو لكهي يصهبس مدرسهاً، 0-0
أسههرتو مههن مشههاكل اقتصههادية عنههدما  و قههد عهها  . ويَههديعي صههاحب الشههكوى أنههو 0979يف عههام 

معتقداتهههو السياسهههية بسهههبب كهههان يعهههير يف أذربيجهههان ألنهههو وجهههد صهههعوبة يف العثهههور علههه  عمهههل 
وعضههويتو يف حههزب االسههتقالين الههوطي يف أذربيجههان. ويَههديعي صههاحب الشههكوى أنههو كههان عضههواً 

ن السهلطات كانهت تراقبهو أويهزعم نشطاً مسؤواًل عن برنامج احلزب وعهن اسهتقدام أعضهاء جهدد. 
 بسبب التزامو جتاه احلزب.

مهن       ويَديعي صاحب الشكوى أنو شارك يف عدد من ادلظاىرات السياسية يف الفرتة 0-0
     . وارتهههههب  بعهههههه تلهههههي ادلظهههههاىرات بتنظهههههيم االنتخابهههههات وجهههههرى0223إىل عهههههام  0998 عهههههام
اىرات ادلنظمهههة رداً علههه  مههها يسهههم  "سهههاحة احلريهههة" وسههه  بهههاكو. وخهههالين إحهههدى تلهههي ادلظههه ي

، حاولهههههت السهههههلطات قمهههههمل ادلتظهههههاىرين، ويهههههزعم 0223تشهههههرين األوين/أكتهههههوبر  05انتخابهههههات 
صاحب الشكوى أنو استطاع الفرار وتفادي االعتقاين، وما ذلي إال ألن والد زوجتو كهان يعمهل 

تهههو أن كمهههدع يف بهههاكو. يف بهههدأ يف االختبهههاء يف بيهههوت أصهههدقائو وأقاربهههو. ويهههدعي أن زوجتهههو أخ  
وأهنا تلقت مهن الشهرطة يديهداً باالعتقهاين  0224الشرطة  تشت عنو يف كانون الثاين/يناير عام 

. وقهد د عتههو ىهه ه الظهروف وخو ههو مههن االضهطهاد وغههريه مههن تعهه  ر يديهد مكههان وجههودهيف حهاين 
 كهههانون  8االعتهههداءات إىل تهههرك أذربيجهههان. ويهههدعي أنهههو تهههرك أذربيجهههان مر وقهههاً بزوجتهههو وأبنائهههو يف 

 .(1)ه قد بقوا يف داغستانوجتو وأبناءقاصداً داغستان. ويدعي أن ز  0224الثاين/يناير 
وسا ر صاحب الشهكوى إىل موسهكو، حيهو يوجهد شهقيقو، يف واصهل سهفره إىل بولنهدا  0-3

يف اقتنهاء      .غ. وىناك، حصهل عله  ادلسهاعدةمن مهرب  ليصل إىل ىام  ساعدة ادلحيو تلق  
  09يف      للجههههوءاصههههاحب الشههههكوى  والههههتم هههههاغن يف إىل سههههتوكهو . تهههه كرة قطههههار إىل كوبن
 ، بعد مضي ثالثة أيام عل  وصولو السويد.0224كانون الثاين/يناير 

، ر ههه رللهه  اذلجههرة طلههب اللجههوء الهه ي قدمههو صههاحب 0224أيار/مههايو  03ويف  0-4
قهد شهارك يف  الشكوى. واستند الر ه إىل االستنتا  ال ي مفاده أن صهاحب الشهكوى   يكهن

الكثههري مههن األنشههطة السياسههية و  يكههن يشههلل منصههباً عاليههاً بهها يكفههي يف حههزب ادلعارضههة  علههو 
زل  اىتمام خاص من السهلطات األذربيجانيهة. وخلهص رلله  اذلجهرة إىل أن صهاحب الشهكوى 

تكهن حلياتو. وحسهب الله ،    اً يديدمتثل إىل أذربيجان أن  إعادتو   يب  بشكل مقنمل كيف 
__________ 

ال حيدد صاحب الشكوى مكان وجود أسرتو حالياً؛ كما ال حيدد كيف ومىت سها ر مهن داغسهتان إىل موسهكو.  (1)
 ويدعي أنو   يكن بوسعو البقاء يف موسكو نظراً لوجود معاىدة تسليم م مة ب  روسيا وأذربيجان.
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مثهههة أسههه  للسهههمات لهههو باالسهههتقرار يف السهههويد ألسهههباب إنسهههانية. وطعهههن صهههاحب الشهههكوى يف 
 .0224نيسان/أبريل  08القرار. ور ه رلل  طعون األجانب طعنو يف 

، قههدم صههاحب الشههكوى رسههالة جديههدة إىل رللهه  اذلجههرة 0226أيار/مههايو  00ويف  0-5
 أذربيجهههان ومههدعياً أن خشهههيتو العههودة قهههد مؤكههداً مهههرة أخههرى أنهههو لههي  يف اسهههتطاعتو أن يعههود إىل

. كما أضهاف أنهو 0224زادت من  صدور قراري رلل  اذلجرة ورلل  طعون األجانب يف عام 
يونيههو    حزيههران/ 03. ويف ىنههاكأمضهه  يف السههويد مههدة سههنت  و سههة أشهههر وأنههو تههأقلم جيههداً 

. لكههههن إقامههههةتههههرخيص ، ر ههههه رللهههه  اذلجههههرة طلههههب صههههاحب الشههههكوى ور ههههه منحههههو 0226
صاحب الشكوى قد وجو رسالة أخرى إىل رلل  اذلجرة، مكرراً ادعهاءه بأنهو لهي  يف اسهتطاعتو 
أن يعهههود إىل أذربيجهههان ألنهههو سهههيتعرض  يهههها إىل االضهههطهاد وغهههريه مهههن أشهههكاين االعتهههداء، وحهههىت 

، ر ههههه رللسههههو اذلجههههرة طلبههههو وأحههههاين إىل اسهههههتنتاجاتو 0226آب/أغسههههط   07ادلههههوت. ويف 
 السابقة.

، أي أربههههمل سههههنوات بعههههد أن صههههار قههههرار رللهههه  طعههههون 0229نيسههههان/أبريل  02 ويف 0-6
األجانههههب هنائيههههاً، قههههدم صههههاحب الشههههكوى طلبههههاً للجههههوء مههههرة أخههههرى. وخههههالين ىهههه ه اإلجههههراءات 
اجلديدة، ادع  صاحب الشكوى أنو باإلضا ة إىل ما عرضو سابقاً مهن أسهباب د عتهو إىل طلهب 

الاين السياسي يف السويد. وإلثبات ذلي، قدم صهاحب اللجوء،  إنو قد أصبس أيضاً ناشطاً يف 
الشهههكوى بطاقهههة عضهههويتو يف حهههزب ادلسهههاواة، حهههزب ادلعارضهههة يف أذربيجهههان. وأصهههبس صههههاحب 

وصهار رئيسهاً لفهرع زللهي لهو يف سهتوكهو .  0227حزيران/يونيهو  05الشكوى عضواً  يهو بتهاريخ 
خرى بعد تقيهيم الظهروف اجلديهدة ، ر ه رلل  اذلجرة طلبو مرة أ0229نيسان/أبريل  02ويف 
خطهر يههد د صهاحب الشهكوى كا يهة عله  وجهود أدلهة  صاحب الشكوى، إذ    د شرحها الت 

 يدعو إىل منحو اللجوء أو احلماية.

أمهام  باالسهتنناف ، طعن صهاحب الشهكوى يف القهرار0202كانون الثاين/يناير   7ويف  0-7
ت احملكمههههة الطعههههن الهههه ي قدمههههو صههههاحب ، ر ضهههه0202نيسههههان/أبريل  6زلكمههههة اذلجههههرة. ويف 

ال         الشكوى. واتفقت احملكمة ممل رلل  اذلجرة وأشارت إىل أن الوضمل العام يف أذربيجان
دلنس اللجوء أو احلماية. وشددت احملكمة عل  أن أسباب طلب صهاحب الشهكوى سبباً يشكل 

الظهروف اجلديهدة الهت عرضهها اللجوء قد جرى النظر  يها سابقاً يف إطار طلبو األوين للجوء وأن 
يف السهههويد. وقهههررت احملكمهههة جعهههل صهههاحب الشهههكوى خاضهههعاً مركهههز الالجههه  غهههري كا يهههة دلنحهههو 

. وسهع  0202كهانون الثاين/ينهاير   08وبالتايل  قهد ُوضهمل رىهن االحتجهاز يف االستبعاد ألوامر 
ون اذلجهرة. صاحب الشكوى إىل احلصوين عل  إذن بهالطعن أمهام زلكمهة االسهتنناف ادلعنيهة بشهؤ 

، ر ضهههت زلكمهههة االسهههتنناف ادلعنيهههة بشهههؤون اذلجهههرة طلهههب إذنهههو 0202نيسهههان/أبريل  09ويف 
 بالطعن.

 الشكوى  
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مههن جانههب قسههراً إىل أذربيجههان سيشههكل انتهاكههاً ترحيلههو يههدعي صههاحب الشههكوى أن  -3
يتمثهل  خلطهر حقيقهيإعادتو من االتفاقية. وسيتعرض يف حاين  3اللتزامايا بوجب ادلادة السويد 

 يف االعتقاين واالحتجاز والتع يب.

 مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية  

، قهههههدمت الدولهههههة الطهههههرف مالحظايههههها بشهههههأن 0202كهههههانون األوين/ديسهههههم    32يف  4-0
ادلقبوليههة واألسهه  ادلوضههوعية. وقههدمت معلومههات مفصههلة عههن تشههريعات اللجههوء السههويدية ذات 

مسهتندة يف اً ادلعلومات التالية بشأن الوقائمل ادلتعلقة حبالة صهاحب الشهكوى، الصلة وقدمت أيض
وقههد باألسهاس إىل ملفههات القضهية الههت يف حهوزة رلله  اذلجههرة السهويدي وزلكمههت اذلجهرة.  ذلهي

مها ىهو  منهها ، عهدة إجهراءاتإطهار جرى النظر يف طلب اللجوء اله ي قدمهو صهاحب الشهكوى يف 
، وقهانون 0989 ، والتعهديالت ادلؤقتهة لقهانون األجانهب لعهام0989ام قانون األجانهب لعهمشموين ب

 ، عل  النحو ادلب  بالتفصيل أدناه.0225األجانب لعام 

  00وتشههري الدولههة الطههرف إىل أن رللهه  اذلجههرة قههد أجههرى مقابلههة مههمل م. ز. أ. بتههاريخ  4-0
ت ىويتهو ألنهو  قهد أثنهاء . وادع  م. ز. أ. أنو ال ديلهي أي وثهائت تثبه0224كانون الثاين/يناير 

كهان لهدى م. ز. أ. شههادة مهيالد لت كانت يتوي عل  جواز سفره. و سفره إىل السويد حقيبتو ا
وشههادة تههدري . وادعهه  أنههو عضههو يف حهزب االسههتقالين الههوطي يف أذربيجههان. وشههارك م. ز. أ. 

نظههههراً إىل  بصههههفتو عضههههواً يف احلههههزب يف ادلظههههاىرات واالجتماعههههات. و  يههههتمكن مههههن إ ههههاد عمههههل
دكانهاً مقابهل يف الفهرتة األخهرية عضويتو يف حزب االستقالين الوطي يف أذربيجان. وكهان قهد اقته  

دوالر أمريكي، بيد أنو   حيصل عل  الدكان و  يستعد أموالو. وخلهص م. ز.  06 222مبلغ 
ز. أ. أن يقههوم  م.  أ. وأسهرتو إىل أنهو ينبلههي أن يسها ر إىل أوروبها، لكههي " هد حهاًل ىنههاك". وقهرر

 ب لي  ق  "ليتحمل مسؤوليتو كأب".

أبريهل    نيسهان/ 0تصهرحياً إىل رلله  اذلجهرة يف  وت كر الدولة الطرف أن م. ز. أ. قهدم 4-3
عن طريت زلاميتو ادلكلفة بادلساعدة القانونية. وقد أشار م. ز. أ. يف ذلي التصهريس إىل  0224

أذربيجهههان ومنصهههبو  حهههزب االسهههتقالين الهههوطي يف أنهههو تهههرك أذربيجهههان بسهههبب مشهههاركتو يف أنشهههطة 
كرئي  للحزب يف ادلنطقة الت كان يقيم  يها. وادع  م. ز. أ. أنو شارك يف عهدد مهن ادلظهاىرات، 

. وادعههه  م. ز. أ. أنهههو 0223 تشهههرين األوين/أكتهههوبر 06و 05بههها  يهههها مظهههاىرة ضهههخمة يهههومي 
ضههل أم زوجتههو الههت كانههت تعمههل كمدعيههة ُأخهه  بعيههداً عههن ادلظههاىرة وُجنبههَب الضههرب واالعتقههاين بف

ذلي. ويف كهانون الثاين/ينهاير وكانت تربطها بعه العالقات بالشرطة. وقد اختبأ م. ز. أ. عقب 
، علهههم مهههن زوجتهههو وأمهههها أنهههو مطلهههوب مهههن قبهههل الشهههرطة. وادعههه  م. ز. أ. أيضهههاً أن ما يههها 0224

لعثهور عليهو. وقهدم م. ز. ل ذلا الشهرطة أذربيجان بدورىا ضالعة يف قضيتو وأهنا تهدعم اجلههود الهت تبه
 ادلعارضة. أ. نسخة من بطاقة ىويتو وبطاقة عضوية يف حزب
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 0224أيار/مهههايو  03وتشهههري الدولهههة الطهههرف إىل أن رللههه  اذلجهههرة قهههد ر هههه بتهههاريخ  4-4
إلقامهههة والعمهههل. ور هههه رللههه  اذلجهههرة طلهههب صهههاحب احلصهههوين علههه  تهههرخيص لطلهههَب م. ز. أ. 

أكتهوبر    ُيشر إىل تعرضو ألي اضطهاد قبل مظاىرة تشهرين األوين/ أنو، ألسباب منهاالشكوى 
. كمههها ارتهههأى اللههه  أنهههو مهههن غهههري احملتمهههل أن يكهههون م. ز. أ. زلطهههاً ألي اىتمهههام مههههن 0223

 الشرطة يف أذربيجان نظراً إىل مشاركتو السياسية الضنيلة.

يف  0224ر/مهايو أيا 03وت كر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قهد طعهن بتهاريخ  4-5
قرار رلل  اذلجرة أمام رلل  طعون األجانب. وأضهاف صهاحب الشهكوى إىل ادعاءاتهو السهابقة 
أن أب زوجتو ىو من كان يعمل يف الواقمل كمدع وليست أم زوجتو، كما ذكر سابقاً. وادع  م. 

أ. أنهو ز. أ. أيضاً أن رلل  اذلجرة قهد ىهون مهن شهأن مشهاركتو يف حهزب ادلعارضهة. وأ هاد م. ز. 
إذا مها أُعيهَد إىل أذربيجهان. ويف مقتنمل بأنو سهُيعتقل ويكهون عرضهة للمضهايقة واالعتهداء اجلسهيم  

، ر ه رلله  طعهون األجانهب الطعهن اله ي قدمهو م. ز. أ. وأيهد، بهدالً 0225نيسان/أبريل  08
 اذلجرة. من ذلي، االستنتاجات السابقة الت توصل إليها رلل 

أن م. ز. أ. وزوجتو وابنتهو قهدموا إىل رلله  طعهون األجانهب طلبهاً  وتزعم الدولة الطرف 4-6
، ر هههههه رللههههه  طعهههههون 0225نيسهههههان/أبريل  03إقامهههههة. ويف  تهههههرخيصآخهههههر للحصهههههوين علههههه  

م.   األجانب طلبهم، مشرياً إىل أن صاحب الشكوى   يستشهد بأي ظروف مسهتجدة. وقهدم
لقيت الهر ه كلهها. وصهدر آخهر  إقامة،ترخيص ز. أ. ك لي عدداً من الطلبات للحصوين عل  

عن زلكمة االستنناف ادلعنية بشؤون اذلجرة، ومتخه عن  0202نيسان/أبريل  09قرار بتاريخ 
 أمر بطرد م. ز. أ. إىل أذربيجان.

وتُقههر الدولههة الطههرف بههأن صههاحب الشهههكوى قههد اسههتنفد مجيههمل سههبل االنتصههاف احملليهههة  4-7
وحههىت إذا  ة ألهنهها تسههتند بوضههوت إىل أسهه  واىيههة. ادلتاحههة، لكنههها يههتج بههأن الشههكوى غههري مقبولهه

كانهت اللجنههة تعتهه  الشههكوى مقبولهة،  ههإن الدولههة الطههرف تنفهي أهنهها سههتنتهي االتفاقيههة برتحيلههها 
 صاحب الشكوى إىل أذربيجان.

للجنهة الهت مفادىها أن وجهود اه  ثابهت االجتههادات السهابقة وتشري الدولة الطهرف إىل  4-8
حهة أو الصهارخة أو اجلماعيهة حلقهون اإلنسهان يف بلهد مها ال يشهكل يف حهد من االنتهاكهات الفاد

خطههر التعههرض للتعهه يب عنههد عودتههو إىل ذلههي  اً مهها سههيواجوشخصههأن  قريههرلت كا يههاً   أساسههاً ذاتههو 
 معرضههاً  أخههرى إلثبههات أنههو سههيكون شخصههياً  إيههراد أسههبابيلههزم . ويههتج الدولههة الطههرف بأنههو البلههد

الوضمل العام حلقون يف كل من تد مل الدولة الطرف بأنو ينبلي أن تنظر اللجنة ل ا  .(2)ذل ا اخلطر
 اإلنسان يف أذربيجان وخطر تعرض صاحب الشكوى شخصياً للتع يب عند عودتو.

__________ 

أيار/مهههايو  00عتمههدة يف ، اآلراء ادلس. ين. ضههد السههويد، 052/0999تشههري الدولههة الطههرف إىل الههبال.غ رقهههم  (2)
 04، القهههههرار ادلعتمهههههد يف إ.  . ف. م. ضهههههد السهههههويد، 003/0220؛ والهههههبال.غ رقهههههم 3-6، الفقهههههرة 0220

 .3-8، الفقرة 0223تشرين الثاين/نو م  
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وتههه كر الدولهههة الطهههرف أيضهههاً أن أذربيجهههان قهههد وقعهههت مجيهههمل اتفاقيهههات األمهههم ادلتحهههدة  4-9
وغهههريه مهههن ضهههروب ادلعاملهههة أو العقوبهههة القاسهههية أو ادلهمهههة، بههها  يهههها اتفاقيهههة مناىضهههة التعههه يب 

. 0226الالإنسهههانية أو ادلهينهههة. كمههها أن أذربيجهههان عضهههو يف رللههه  حقهههون اإلنسهههان منههه  عهههام 
أن تلههههي التقههههارير ختلههههص مجيعههههها إىل نفهههه  وتههههدعي  ،(3)وييههههل الدولههههة الطههههرف إىل عههههدة تقههههارير

زب معههارض يف أذربيجههان ال تعهههي رلههرد العضههوية أو ادلشهههاركة بشههكل آخههر يف حهههأن االسههتنتا : 
 بالضرورة أن شخصاً ما سيتعرض للتع يب أو ادلعاملة السينة.

ويا  الدولة الطرف كه لي بهأن الشهخص ادلعهي يتعه  أن يواجهو بصهورة متوقعهة و عليهة  4-02
. وته كر الدولهة الطهرف أيضهاً (4)وشخصية خطر التعرض للتع يب إذا مها أُعيهد إىل بلهده األصهلي

مهههن االتفاقيهههة يف سهههيان ادلهههادة  3( بشهههأن تنفيههه  ادلهههادة 0997)0د يف التعليهههت العهههام رقهههم بههها ور 
00
، وأن خطهههر يقهههمل علههه  عهههاتت صهههاحب الشهههكوى تقهههدمي احلجهههج الوجيههههةمهههن أن عهههبء ، (5)

علهه  أسهه  تتجههاوز رلههرد النظريههة أو الشههي، غههري أنههو ال يتحههتم أن يلهه   ههب أن يُقههي م التعهه يب 
 عو.معيار ترجيس احتماين وقو 

وتهههد مل الدولهههة الطهههرف بوجهههوب إيهههالء أتيهههة كبهههرية لقهههرارات سهههلطات اذلجهههرة السهههويدية.  4-00
أن صاحب الشكوى قد قدم بعهه التصهرحيات ادلتناقضهة. ومهن مجلتهها أنهو وتؤكد الدولة الطرف 

ادع  يف بادئ األمر أن أم زوجتو ىي من كانت تعمل كمدعية ليزعم الحقهاً أن أب زوجتهو ىهو 
ل كمهدع. إضهها ة إىل ذلهي، عههرض صهاحب الشههكوى أسهباباً سلتلفههة د عتهو إىل تههرك مهن كهان يعمهه

أذربيجان.  قد ادع  يف البداية أنو   يكن يستطيمل العثهور عله  عمهل بسهبب أنشهطتو السياسهية 
وادعهه  أنههو اضههطر إىل  روايتههووأنهو   يكههن يرغههب يف أن يعيلههو أشهقاؤه. وبعههد مضههي شهههرين، غهرَي 

 رطة كانت تبحو عنو.ترك أذربيجان ألن الش

وتد مل الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى   يقهدم أيهة أدلهة تفيهد بأنهو كهان مطلوبهاً يف  4-00
بارتكاب جرائم  يها. إضا ة إىل ذلي،   يدع م. ز. أ. أنو تعرض لالعتقاين  أذربيجان أو متهماً 

ضههة عههن أو االسههتجواب عنههدما كههان يف أذربيجههان. وقههدم صههاحب الشههكوى معلومههات جههد غام
التهديدات ادلزعومة ضده. وته كر الدولهة الطهرف أنهو لهي  مثهة دليهل أو أي سهبب آخهر يهد مل إىل 

 االعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتع يب إذا ما أُعيد إىل أذربيجان.
 

__________ 

(3) Swedish Ministry for Foreign Affairs, “2007 country report on human rights: Azerbaijan”; United 

States Department of State, “2009 human rights report: Azerbaijan”; Human Rights Watch, World 

Report 2010 (New York, 2010); “Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights 

of the Council of Europe, following his visit to Azerbaijan 1-5 March 2010” (29 June 2010). 

 5، اآلراء ادلعتمههدة يف م. م. ر. ضههد السههويدس. م. ر. و ، 023/0998تشهري الدولههة الطههرف إىل الههبال.غ رقهم  (4)
 .7-9، الفقرة 0999أيار/مايو 

 (، ادلر ت التاسمل.A/53/44) 44الوثائت الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، ادللحت رقم  (5)
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 تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف  

الدولههة الطههرف  تمالحظهها، علههت صههاحب الشههكوى علهه  0200آذار/مههارس  08يف  5-0
ويكهرر اإلعهراب عهن موقفهو بهأن أب زوجتهو ىهو مهن . 0202كانون األوين/ديسهم    32 ةادلؤرخ

سهاعده يف تفههادي االعتقهاين. وذلهه ا السهبب، اضههطر صهاحب الشههكوى إىل الفهرار مههن أذربيجههان. 
وقهد اخته  ىه ا القهرار بالتشهاور مهمل أب زوجتههو اله ي أكهد لهو، حسهب ادعهاء صهاحب الشههكوى، 

 وب من قبل الشرطة.أنو مطل

أنهههو كهههان ناشهههطاً سياسهههياً بصهههفتو عضهههواً يف حهههزب االسهههتقالين الهههوطي يف  ويكهههر ر أيضهههاً  5-0
أذربيجان، يف أصبس ناشطاً يف حزب ادلساواة خالين إقامتو يف السهويد. ويهد مل بهأن السهلطات يف 

ة خطيهههة أذربيجههان علهه  أع ادلعر ههة بعتقداتههو السياسههية. ويهههدعي صههاحب الشههكوى أنههو قههدم أدلهه
 مستفيضة إلثبات معتقداتو وأنشطتو السياسية.

و هههادين صهههاحب الشهههكوى أيضهههاً بهههأن عهههبء اإلثبهههات ينتقهههل ليقهههمل علههه  عهههاتت الدولهههة  5-3
دعاءاتو، وتأكيداً ال. (6)الطرف بجرد أن يكون ىو قد أوىف بقدر مع  من التفاصيل وادلعلومات

 أذربيجهان. وتفيهد تلهي الشههادة أن أدىل صاحب الشكوى بشهادة من حزب اجلبهة الشهعبية يف
وظهههر يف عههدة مقههاطمل  آزادليههي تعليقههاً يف صههحيفة 052صههاحب الشههكوى قههد كتههب مهها يفههون 

 حالهههةمصههورة علهه  شهههبكة اإلنرتنههت. ويههد مل صهههاحب الشههكوى بأنههو رغهههم بعههه التحسههنات يف 
لصههارخة وااجلسههيمة اهه  ثابههت مههن االنتهاكههات  حقههون اإلنسههان يف أذربيجههان،  إنههو ال يههزاين مثههة

 واجلماعية.

ويدعي صاحب الشكوى أنهو قهدم مها يكفهي مهن ادلعلومهات والتفاصهيل عهن حاجتهو إىل  5-4
احلصوين عل  اللجوء واحلماية يف السويد أو يف مكهان آخهر خهار  أذربيجهان. وحيها  كه لي بهأن 

تثبتهههها األدلهههة اخلطيهههة الهههت أدىل حههها. ويكهههرر صهههاحب الشهههكوى أنهههو سهههيتعرض لالعتقهههاين  روايتهههو
 التع يب بسبب معتقداتو السياسية إذا ما أُعيد إىل أذربيجان.و 

 المالحظات اإلضاوية للدولة الطرف  

تشهرين  7أدلت الدولة الطرف بالحظايا اإلضا ية عهن طريهت مه كرة شهفوية مؤرخهة يف  6-0
بعهههه ادلشهههاكل  يمههها يف أذربيجهههان تطهههرت احلالهههة العامهههة مفيهههدًة أنهههو  يمههها  ،0200/نو م  الثهههاين

ال يلهري مهن تقيهيم حاجهة صهاحب  ،  هإن ذلهيرية التعبري وحرية الصهحا ة وحريهة التجمهملحبتعلت ي
معلومهات كا يهة  تقهدميَ الدولة الطرف ادعاء صهاحب الشهكوى الشكوى إىل احلماية شيناً. وتفند 

 جتعل العبء ينتقل ليقمل عل  عاتت الدولة الطرف.

__________ 

تشههرين  04، اآلراء ادلعتمههدة يف أ. س. ضههد السههويد، 049/0999يشههري صههاحب الشههكوى إىل الههبال.غ رقههم  (6)
 .0222الثاين/ نو م  
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لصههادرة عههن حههزب اجلبهههة الشههعبية. الشهههادة ايف صههحة الدولههة الطههرف أيضههاً  وتشههكي 6-0
 تلههي الشهههادة تفيههد أن صههاحب الشههكوى قههد تعههرض للعديههد مههن حههاالت االضههطهاد، بيههد أن 
صاحب الشكوى نفسو   يدع ذلي ق . وتؤكد الدولة الطهرف مهن جديهد موقفهها اله ي مفهاده 

 من االتفاقية. 3أن طرد صاحب الشكوى لن يشكل خرقاً للمادة 

 ت المعروضة على اللجنةالمسائل واإلةراءا  

 ادلقبوليةالنظر يف   
قبل النظر يف أي ادعاءات ترد يف شكوى ما،  ب أن تقرر جلنهة مناىضهة التعه يب مها  7-0

 من االتفاقية أم ال. 00إذا كانت الشكوى مقبولة بقتض  ادلادة 

هههدت اللجنهههة، و هههت مههها تقتضهههيو الفقهههرة  7-0 ن أن مهههن االتفاقيهههة، مههه 00)أ( مهههن ادلهههادة 5وتأك 
الهدويل لتحقيهت مهن إجهراءات ابحو وليست قيد البحو يف إطهار إجهراء آخهر ادلسألة نفسها   تُ 
 أو التسوية الدولية.

ما     إن اللجنة ال تنظر يف أي بال.غاقية، من االتف 00)ب( من ادلادة 5للفقرة  وو قاً  7-3
ادلتاحهههة. وتشهههري االنتصهههاف احملليهههة  سهههبلقهههد اسهههتنفد مجيههمل صهههاحب الشهههكوى   تتحقههت مهههن أن 

ب حاصهههتهههرى أن مهههن يف اللجنههة إىل اعهههرتاف الدولهههة الطهههرف باسهههتنفاد سههبل االنتصهههاف احملليهههة، و 
 .00)ب( من ادلادة 5للفقرة  الشكوى قد امتثل

وتهد مل الدولههة الطههرف بهأن الشههكوى "تسههتند بوضههوت إىل أسه  واىيههة" وال ينبلههي النظههر  7-4
ادلعروضههة أمامهههها تثهههري مسههائل موضهههوعية ينبلهههي  وتههرى اللجنهههة أن احلجهههجأسسههها ادلوضهههوعية.  يف

 ادلقبولية وحدىا.من حيو األس  ادلوضوعية ولي  من حيو  معاجلتها

ذلهههههي، تهههههرى اللجنهههههة أن الشهههههكوى مقبولهههههة وتشهههههرع يف النظهههههر يف أسسهههههها بنهههههاًء علههههه  و  7-5
 ادلوضوعية.

 النظر يف األس  ادلوضوعية  
إذا كههههان ترحيههههل صههههاحب الشههههكوى إىل  تتمثههههل ادلسههههألة ادلعروضههههة علهههه  اللجنههههة يف مهههها 8-0

بعهههدم طههههرد  مهههن االتفاقيهههة 3أذربيجهههان سيشهههكل انتهاكهههاً اللتههههزام الدولهههة الطهههرف بوجهههب ادلههههادة 
شهههخص أو إعادتهههو إىل دولهههة أخهههرى إذا كانهههت ىنهههاك أسهههباب حقيقيهههة تهههدعو إىل االعتقهههاد بأنهههو 

 سيواجو خطر التعرض للتع يب.

للجنههههة يف احلسههههبان مجيههههمل االعتبههههارات ذات ولتقيههههيم خطههههر التعههههرض للتعهههه يب، تأخهههه  ا 8-0
أو الصههارخة أو اجلماعيههة  اجلسههيمةد اهه  ثابههت مههن االنتهاكههات الصههلة، بهها يف ذلههي مههدى وجههو 

مها إذا كهان الفهرد ادلعهي يديهد ىهو األمهر اذلهدف مهن ىه ا  لكنإلنسان يف الدولة ادلعنية. حلقون ا
نهههاء علهه  ذلهههي،  هههإن عود إليهههو. وبسههيواجو شخصهههياً خطههر التعهههرض للتعههه يب يف البلههد الههه ي سههي
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أو الصارخة أو اجلماعية حلقون اإلنسان يف بلد مها ال  اجلسيمةالنتهاكات من اوجود ا  ثابت 
يشههكل يف حههد ذاتههو سههبباً كا يههاً لتقريههر أن شخصههاً بعينههو سههيواجو خطههر التعههرض للتعهه يب عنههد 

عههي سههيتعرض ن الفههرد ادلعودتههو إىل ذلههي البلههد؛ إذ  ههب أن تكههون ىنههاك أسههباب إضهها ية تظهههر أ
 اجلسهيمةد اه  ثابهت مهن االنتهاكهات ،  إن عدم وجهو عل  العك  من ذليشخصياً للخطر. و 

 حلقون اإلنسان ال يعي أنو ال  وز اعتبار شخص ما معرضاً للتع يب يف ظرو و اخلاصة.

واذلدف من ى ه ادلمارسة ىو يديهد مها إذا كهان صهاحب الشهكوى سهيتعرض شخصهياً  8-3
ادلتعلت بادلادة  0وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم . (7)التع يب يف أذربيجان لدى عودتو خلطر
الهه ي جههاء  يههو أن علهه  اللجنههة أن تقههي م مهها إذا كانههت توجههد أسههباب حقيقيههة لالعتقههاد بههأن  3

طُهههرد أو أُعيهههد أو ُسهههلبم، وأن خطهههر مههها يواجو خطهههر التعهههرض للتعههه يب إذا سهههصهههاحب الشهههكوى 
و ال والشههي. وبههالرغم مههن أنهه  ههرتاضتعهه يب  ههب تقييمههو علهه  أسهه  تتجههاوز رلههرد االالتعههرض لل

. (8)ن متوقعههاً وحقيقيههاً وشخصههياً  ههب أن يكههو  و،  إنههجههداً  ىهه ا اخلطههر زلههتمالً يشههرتط أن يكههون 
، وزنهاً كبهرياً للحيثيهات 0تعليقها العام رقم بوجب وتشري اللجنة أيضاً إىل أهنا لنن كانت تعطي، 

الههت تو رىهها أجهههزة الدولههة الطههرف ادلعنيههة،  إهنهها غههري ملزمههة بتلههي احليثيههات بههل إن مههن  الوقائعيههة
من االتفاقية تقييم الوقائمل حبريهة يف ضهوء مجيهمل الظهروف  00من ادلادة  4سلطتها بوجب الفقرة 

 احمليطة بكل قضية.

خلطههههر  سههههيتعرضصههههاحب الشههههكوى أن الهههه ي مفههههاده االدعههههاء علمههههاً باللجنههههة ي  ويهههه 8-4
هههلتعههه يب أو سهههوء ادلعاملهههة إذا رُ ا . وتشهههري بسهههبب أنشهههطتو السياسهههية السهههابقة، نل إىل أذربيجهههاحب

اللجنههههة إىل أن صههههاحب الشههههكوى   يقههههدم أي أدلههههة تثبههههت أنههههو كههههان مطلوبههههاً بسههههبب أنشههههطتو 
السياسية يف أذربيجان. ويف ى ا الصهدد،   يقهدم صهاحب الشهكوى نسهخة مهن أمهر إحضهار أو 

يقيت جاٍر وأنو خيضمل شخصياً ذله ا التحقيهت. وتشهري اللجنهة إىل أن صهاحب  دلياًل يثبت أنو مثة
 الشكوى   يدع أنو تعرض لالحتجاز أو التع يب يف ادلاضي.

وأمههها  يمههها يتعلهههت بادلشهههاركة ادلزعومهههة لصهههاحب الشهههكوى يف أنشهههطة سياسهههية، تالحههه   8-5
ويف حهههزب   يف أذربيجهههانحهههزب االسهههتقالين الهههوطياللجنهههة أنهههو رغهههم أنهههو ال نهههزاع يف عضهههويتو يف 

ادلسهاواة الحقهاً، وكههال احلهزب  مسههجل يف أذربيجهان،  ههال يبهدو أنههو تهوىل منصههباً قياديهاً يف أي مههن 
ىهه ين احلههزب ، ومههن يف لههن يكههون زلهه  اىتمههام خههاص مههن السههلطات األذربيجانيههة إذا مهها أُعيههد.  

نشهههاط  علهههو زلههه   كمههها ال يوجهههد أي دليهههل علههه  أنهههو شهههارك، أثنهههاء وجهههوده يف السهههويد، يف أي
 اىتمام ى ه السلطات بعد ملادرتو ألذربيجان بعدة سنوات.

__________ 

 من االتفاقية وصدقت ال وتوكوين االختياري لالتفاقية. 00قبلت أذربيجان اختصاص اللجنة بوجب ادلادة  (7)

مههههايو أيار/ 0، القههههرار ادلعتمههههد يف إ. ف. إ. ضههههد السههههويد، 096/0226انظههههر، يف مجلههههة أمههههور، الههههبال.غ رقههههم  (8)
، القههرار ادلعتمههد يف إ. ر. ك. وي. ك. ضههد السههويد، 070/0225و 072/0225والبالغهه  رقههم  ،0227
 .0227نيسان/أبريل  32
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وَتعتَهههه  اللجنههههة، اسههههتناداً إىل مجيههههمل ادلعلومههههات ادلعروضههههة عليههههها، أنههههو لههههي  مثههههة أسههههاس  8-6
للخلوص إىل أن صاحب الشهكوى سهيواجو خطهراً متوقعهاً وحقيقيهاً وشخصهياً بهالتعرض للتعه يب 

ن. ول لي ترى اللجنة أن إعادتو إىل ذلي البلهد لهن تشهكل خرقهاً للمهادة إذا ما أُعيَد إىل أذربيجا
 من االتفاقية. 3

من اتفاقية مناىضة التع يب وغريه من ضروب ادلعاملهة  00من ادلادة  7وعماًل بالفقرة  -9
ىل أن قيههام الدولههة أو العقوبههة القاسههية أو الالإنسههانية أو ادلهينههة، ختلههص جلنههة مناىضههة التعهه يب إ

 من االتفاقية. 3يشكل انتهاكاً للمادة لن ب الشكوى إىل أذربيجان حاصرف برتحيل الط

سههههبانية واإلنكليزيههههة والفرنسههههية، علمههههاً بههههأن الههههنص اإلنكليههههزي ىههههو الههههنص األصههههلي. إلمههههد با]اعتُ 
السههنوي ادلقههدم إىل اجلمعيههة اللجنههة الصههينية والعربيههة كجههزء مههن تقريههر و الروسههية بوسيصههدر الحقههاً 

 العامة.[

    


