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 اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره
 من ضروب المعاملة أو العقوبة
 القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 لجنة مناىضة التعذيب

 364/2008البالغ رقم   

قرار اعتمدتو لجنةة مناىضةة التعةذيب دةر هورتهةا ال امنةة وا ربعةين المعقةوهة دةر   
 2012حزيران/يونيو  1أيار/مايو إلى  7الفترة من 

 364/2008البالغ رقم   
 ؿ. ؿ. ج.   :ادلقدـ من 
. صاحب الشكوى وطفاله أ. الشخص ادلدعى أنو ضحية:   ؿ. ف. ـو
 سويسرا   :الدولة الطرؼ 
)تػػػاريخ الرسػػػالة  8008تشػػػرين ال/ػػػارب/نو    88  :تاريخ تقدمي الشكوى 
 األوىل(     
 8088أيار/مايو  88 :تاريخ صدور القرار احلايل 
  إىل  وطفليو صاحب الشكوى احت اؿ ترحيل   :ادلوضوع 
  مجهورية الكونغو الدميقراطية   
 عدـ استنفاد سبل االنتصاؼ احمللية   :ادلسائل اإلجرائية 
طػػػرد  ػػػخص إىل دولػػػة أوػػػرى حيػػػ  توجػػػد  يهػػػا   :ادلسائل ادلوضوعية 
من األسباب الوجيهة مػا م ػل علػى االعتقػاد   نػو      
 تعذيبميكن أف يتعرض لل     
 88)ب( من ادلادة 5والفقرة  3ادلادة    :االتفاقيةمادة  
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 المردق

مةةن اتفاقيةةة مناىضةةة  22قةةرار لجنةةة مناىضةةة التعةةذيب بموةةةب المةةاهة   
التعةةذيب وغةةةيره مةةن ضةةروب المعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية 

 )الدورة ال/امنة واألر عوف( أو المهينة
  ش ف

 364/2008البالغ رقم   
 ؿ. ؿ. ج.   :ادلقدـ من 
. صاحب الشكوى وطفاله أ. :الشخص ادلدعى أنو ضحية   ؿ. ف. ـو
 سويسرا   :الدولة الطرؼ 
)تػػاريخ الرسػػالة  8008تشػػرين ال/ػػارب/نو     88  :تاريخ تقدمي الشكوى 
 األوىل(     
ذيب مػػػن اتفاقيػػػة مناىاػػػة التعػػػ 87، ادلنشػػػ ة بوجػػػب ادلػػػادة إف جلنػػػة مناىاػػػة التعػػػذيب 

 وغريه من ضروب ادلعاملة أو العقو ة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة،
 ،8088 مايو/أيار 88يف  وقد اجت عت 
بوجػب ؿ.  ؿ. اليت قدمها ج.، 363/8008نظر يف الشكوى رقم من ال  رغتوقد  
 مػػػػن اتفاقيػػػػة مناىاػػػػة التعػػػػذيب وغػػػػريه مػػػػن ضػػػػروب ادلعاملػػػػة أو العقو ػػػػة القاسػػػػية أو 88ادلػػػػادة 

 الالإنسانية أو ادلهينة،
زلاميػػػو و  الشػػػكوىمجيػػػمل ادلعلومػػػات الػػيت أتاحهػػػا ذلػػػا صػػػاحب  اعتبارىػػػا يفوضػػػعت وقػػد  

 الدولة الطرؼ،و 
 مايلي: تعت د 

 من اتفاقية مناىضة التعذيب 22من الماهة  7بموةب الفقرة قرار   
ادلولود  ؿ.، ؿ. ىو السيد ج. 8008تشرين ال/ارب/نو     88ادلؤرخ  البالغصاحب  -8
. 8995ف. ادلولػػػود يف عػػػاـ  وطفػػػاله القاصػػػراف أ. 8968أيار/مػػػايو  80يف  ؿ. ادلولػػػود يف  ـو
ويقي ػػوف حاليػاً يف سويسػػرا. ويؤ ػػد  مػن مػػواطه مجهوريػة الكونغػػو الدميقراطيػة ، وىػػم8000 عػاـ
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سيشػػػكل انتها ػػػػاً صػػػاحب الػػػبالغ أف تػػػرحيلهم مػػػن سويسػػػرا إىل مجهوريػػػة الكونغػػػو الدميقراطيػػػة 
 زلاـ. صاحب الشكوى وال مي/لمن اتفاقية مناىاة التعذيب.  3 ادة لل

 (1)بيان الوقائع  
 8 نغوليػػة. ويفو نشاسػػا مػػن أب روانػػدي توتسػػي ومػػن أـ  يولػػد صػػاحب الشػػكوى يف   8-8

، أثنػػػاهل اذل ػػػـو الػػػذي وقػػػمل يف الكونغػػػو الدميقراطيػػػة علػػػى أيػػػدي مت ػػػردين 8998آب/أغسػػػط  
وانػػػػدا، أ  يػػػػد أف صػػػػاحب الشػػػػكوى تعػػػػرض إلسػػػػاهلة معاملتػػػػو يف  يتلقػػػػوف الػػػػدعم وادلسػػػػاندة مػػػػن ر 

نغػولي  إىل و نشاسا من قبل الطالب وسكاف احلي الذي  اف يقطن  يو ومػوفف  ع ػومي   ي 
 أف اعت قل  سبب أصلو. ومل تت كن السلطات من محايتو.

وىػػو التػػاريخ الػػذي  8003دتوز/يوليػػو  8وقػػد وصػػل صػػاحب الشػػكوى إىل سويسػػرا يف  8-8
دـ  يػو طلػب الل ػوهل. وأوضػح صػاحب الشػكوى أثنػاهل النظػر يف طلػب الل ػوهل الػذي قدمػػو إىل قػ

عنػػدما  ػػاف  8998تشػػرين ال/ػػارب/نو     80السػػلطات السويسػػرية، أنػػو اعت قػػل  تػػاريخ يقػػارب 
نشاسػػا علػػى أيػػدي ادلػػوفف  الع ػػومي   سػػبب أصػػلو الروانػػدي، يطالبػػاً يف  ليػػة احلقػػوؽ كامعػػة  

ر إقامػػة لػػوراف دي يػػري  ػػا يال حيػػ  دتكػػن مػػن اذلػػرب  فاػػل مسػػاعدة أحػػد حراسػػو واقتيػػد إىل مقػػ
 عػػد أسػػبوع مػػن االحت ػػاز. ودتكػػن صػػاحب الشػػكوى  عػػد ذلػػي مػػن الفػػرار إىل  ونيػػا )إتػػوري(. 
 ويػػػػدعي صػػػػاحب الشػػػػكوى أف عناصػػػػر مػػػػن ميليشػػػػيات اللينػػػػدو اوتطفػػػػوه يف األوؿ مػػػػن أيػػػػار/

قػػدوا أنػػو مػػن ادلهي ػػا  سػػبب مظهػػره. وحػػاوؿ عناصػػر ، وأسػػاؤوا معاملتػػو  عػػد أف اعت8003 مػػايو
 5ميلشػػيات اللينػػدو احلصػػوؿ علػػى أاػػاهل األ ػػخاص الػػذين يعت مػػوف مهػػامجتهم. وأثنػػاهل نقلػػو يف 

، دتكن صاحب الشكوى من الفػرار  فاػل مسػاعدة أحػد عناصػر ادليليشػيات 8003أيار/مايو 
علػػػى مػػػ. زورؽ. وسػػػا ر  عػػػد ، ىػػػرب إىل أوغنػػػدا 8003أيار/مػػػايو  7الػػػذي تعػػػرهؼ عليػػػو. ويف 

. ومن مث توجو إىل سويسرا 8003ح يراف/يونيو  89ذلي إىل  ينيا وطار من ىناؾ إىل روما يف 
 وىو التاريخ الذي قدـ  يو طلب الل وهل.  8003دتوز/يوليو  8حي  وصل يف 

، ر ض ادلكتب االحتادي لله رة طلب الل وهل الذي قدمو 8005 باط/  اير  8ويف  8-3
الشكوى. وقد أثبت ادلكتب االحتادي لله رة بساعدة التحقيقات اليت أجرهتا السػفارة صاحب 

السويسػػرية يف مجهوريػػة الكونغػػو الدميقراطيػػة أف صػػاحب الشػػكوى ىػػو مػػن أب روانػػدي مػػن إثنيػػة 
اذلوتػػو وليسػػت التوتسػػي   ػػا يػػدعي. وإضػػا ة إىل ذلػػي، مل يكػػن صػػاحب الشػػكوى قػػادراً علػػى 

يعػػرؼ  ػػيعاً عػػن مسػػق   وال ،ال يعػػرؼ أي تقليػػد مػػن تقاليػػد التوتسػػيو  ،التحػػدث  لغػػة التوتسػػي
رأس أ يو. ويدعي صاحب الشكوى يف  كواه اليت قدمها إىل الل نة أنو من إثنية التوتسي علػى 
عك  ما جاهل يف التحقيقات اليت أجرهتا السلطات السويسرية. وعالوة على ذلي،  إف ادلكتب 

نشاسػػػا أف صػػػاحب يتناد إىل حتقيػػػمل ادل /ليػػػة السويسػػػرية يف  االحتػػػادي لله ػػػرة قػػػد أثبػػػت  االسػػػ
__________ 

قػائمل عرضػاً  ػامالً ومتسػقاً قػدر اإلمكػاف، ن االسػتناد يف ىػذا اجلػ هل إىل الشػكوى األوليػة حرصاً على عػرض الو  (1)
 وإىل القرارات القاائية وإىل وثائمل أورى تظهر يف ملف صاحب الشكوى.
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. وقػػد دتسػػي 8003إىل  8998الشػػكوى مل يقػػم يف  ونيػػا يف الفػػًتة مػػن تشػػرين ال/ػػارب/نو    
غػري أف ادلكتػب االحتػادي  ،صاحب الشكوى هبذا االدعاهل وطلب االست اع إىل  ػهود مػن  ونيػا

حتػػػادي لله ػػػرة أف صػػػاحب الشػػػكوى تعػػػرض لله ػػػرة ر ػػػض طلبػػػو. و ادلقا ػػػل، أ ػػػد ادلكتػػػب اال
 جتعػػػػل، لكنػػػػو رأى أف ىػػػذه ادلاػػػػايقات مل تكػػػن  ػػػػديدة إىل درجػػػة 8998دلاػػػايقات يف عػػػاـ 
 .8003ينشاسا حىت عاـ مواصلة حياتو يف   غري قادر علىصاحب الشكوى 

طعػػن ، ر اػػت الل نػة السويسػػرية للطعػوف ادلتعلقػػة  ػالل وهل 8005دتوز/يوليػو  88ويف  8-3
 ،يف وقػػت الحػػمل  احملك ػػة اإلداريػػة االحتاديػػةادلػػذ ورة )اسػػتعيض عػػن الل نػػة شػػكوى صػػاحب ال

. وقػد د عػت الل نػة السويسػرية 8005أيلوؿ/سػبت    8وأصدرت أمػراً  ًتحيلػو مػن سويسػرا يف 
 ف ادعاهلاتػػو الػػيت تتعلػػمل هبرو ػػو مػػرت   ػػو  ،للطعػػوف  ػػ ف أصػػل صػػاحب الشػػكوى التوتسػػي مل ي/بػػت

للطعػوف سا و ونيا ال تبػدو صػحيحة. و ادلقا ػل، أقػرت الل نػة السويسػرية نشايمن االحت از يف  
لكػػػن مل ي/بػػت أنػػػو  ػػػاف  ،نشاسػػاييف   8998 ػػ ف صػػػاحب الشػػكوى واجػػػو صػػعو ات يف عػػػاـ 

سػػػػػيتعرض خلطػػػػػر حقيقػػػػػي مل ػػػػػوس وزلػػػػػدؽ للتعػػػػػذيب يف حالػػػػػة إعادتػػػػػو إىل مجهوريػػػػػة الكونغػػػػػو 
 من االتفاقية.  3الدميقراطية بوجب ادلادة 

، قػػػػدـ طفػػػػال صػػػػاحب الشػػػػكوى طلػػػػب جلػػػػوهل ر اػػػػو 8005آب/أغسػػػػط   88ويف  8-5
 أيلػػػػػػػػػػػوؿ/ 83. ويف 8007 ػػػػػػػػػػػانوف األوؿ/ديسػػػػػػػػػػػ     80ادلكتػػػػػػػػػػػب االحتػػػػػػػػػػػادي لله ػػػػػػػػػػػرة يف 

، ر ات احملك ة اإلدارية االحتادية طعنه ا وأصدرت أمراً  ًتحيله ا من سويسرا 8008 سبت  
لػ  غػادرا مجهوريػة الكونغػو الدميقراطيػة  عػد . وي عتقػد أف الطف8008تشرين ال/ارب/نو     3يف 

، ز عػم أف 8005 أغسػط  تعرضه ا للتهديػد واالضػطهاد  سػبب أصػوذل ا الروانديػة. ويف آب/
"سػػػػيدة  ياػػػػاهل" رلهولػػػػة اذلويػػػػة أ لغػػػػت والػػػػدأا  وصػػػػوذل ا إىل سويسػػػػرا. ورأت احملك ػػػػة اإلداريػػػػة 

ف أصػػله ا اإلثػػه التوتسػػي ال ميكػػن االحتاديػػة أف تصػػرمات الطفلػػ  ال تبػػدو صػػحيحة، وأثبتػػت أ
أف يكوف صحيحاً  سبب الطعن يف صحة ىذا األصل اإلثه نفسو  ي ػا صػص والػدأا. وإضػا ة 

أ ػػػدت احملك ػػػة اإلداريػػػة االحتاديػػػة أف االضػػػطرا ات النفسػػػية ادل/بتػػػة يف التقريػػػر الطػػػ   ،إىل ذلػػػي
هن ػػػػا تلقػػػػي العػػػػالج يف  لطفلػػػػي صػػػػاحب الشػػػػكوى ال تشػػػػكل عائقػػػػاً أمػػػػاـ ترحيله ػػػػا ألف  إمكا

 انشاسا. وولصت احملك ة اإلدارية االحتادية إىل أف طفلي صاحب الشكوى مل ي/بتا أهن ا  اني 
 سيتعرضاف  خصياً خلطر التعذيب يف حالة إعادهت ا إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية. 

 الشكوى  
دميقراطيػة سيشػكل إىل مجهوريػة الكونغػو الوطفليػو يدعي  صاحب الشػكوى أف ترحيلػو  3-8

مػػػػػن اتفاقيػػػػػة مناىاػػػػػة التعػػػػػذيب ألف أصػػػػػوذلم الروانديػػػػػة مػػػػػن إثنيػػػػػة التوتسػػػػػي  3انتها ػػػػػاً لل ػػػػػادة 
 عودهتم. ستعرضهم لالضطهاد على أيدي موفف  ع ومي  وأ راد من اجملت مل احمللي لدى

ويايف صاحب الشكوى أنو على الرغم من أف هناية احلرب قد أتاحت إدماج سلتلف  3-8
، 8005 صػػر الفاعلػػة يف إدارة  ػػؤوف الدولػػة،  ػػإف اذلػػدوهل ال يػػ اؿ غػػري مسػػتتب. ومنػػذ عػػاـالعنا
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فهػػرت حر ػػة دتػػرد تػػدع ها روانػػدا يف  ػػرقي مجهوريػػة الكونغػػو الدميقراطيػػة  قيػػادة نكونػػدا  ػػاتوار، 
نغػػويل، وهتػػدؼ ىػػذه احلر ػػة إىل محايػػة أ ػػراد التوتسػػي ادلوجػػودين يف الكونغػػو مػػن و وىػػو توتسػػي  

د. وتعت  وسائ  اإلعالـ واألوساط ادلدرسية أف حالة عدـ االستقرار اليت يعيشها البلػد االضطها
   سره تع ى إىل  عة التوتسي. 

 مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسو الموضوعية   
، على مقبولية البالغ لعدـ 8009 انوف ال/ارب/يناير   86يف  ،اعًتضت الدولة الطرؼ 3-8

 قػػد قػػدـ صػػاحب الشػػكوى طلبػػاً  إعػػادة النظػػر يف حالتػػو يف  .اده سػػبل االنتصػػاؼ احملليػػةاسػػتنف
أي  عػػػػػد عػػػػػرض  ػػػػػكواه علػػػػػى الل نػػػػػة.  ػػػػػر ض ادلكتػػػػػب  ،8008 ػػػػػانوف األوؿ/ديسػػػػػ     88

  ػػػػػػػػػانوف األوؿ/  30االحتػػػػػػػػػادي لله ػػػػػػػػػرة طلػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػاحب الشػػػػػػػػػكوى يف قػػػػػػػػػراره الصػػػػػػػػػادر يف 
 8999أيار/مػػػػػايو  83رسػػػػػالة مؤروػػػػػة . وأ لغػػػػػت الدولػػػػػة الطػػػػػرؼ الل نػػػػػة يف 8008 ديسػػػػ  

  ػػػػػػػػباط/ 3 ػػػػػػػػالطعن الػػػػػػػػذي قدمػػػػػػػػو صػػػػػػػػاحب الشػػػػػػػػكوى إىل احملك ػػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػػة االحتاديػػػػػػػػة يف 
أعل ػػػػت الدولػػػػة الطػػػػرؼ الل نػػػػة  ػػػػ ف احملك ػػػػة  8009ح يراف/يونيػػػػو  83. ويف 8009   ايػػػػر

، الػػػػػذي يتاػػػػػ ن ر ػػػػػض 8009ح يراف/يونيػػػػػو  89اإلداريػػػػػة االحتاديػػػػػة قػػػػػد أصػػػػػدرت قرارىػػػػػا يف 
 وأهنت  ذلي سبل االنتصاؼ احمللية.  ،هلات صاحب الشكوىادعا
، قػػػػػدمت الدولػػػػػة الطػػػػػرؼ مالحظاهتػػػػػا  شػػػػػ ف األسػػػػػ  8080نيسػػػػػاف/أ ريل  88ويف  3-8

صػػػاحب الشػػػكوى وطفليػػػو، تػػػوج    ادلتعلػػػملادلوضػػػوعية. و عػػػد اإل ػػػارة إىل مراحػػػل إجػػػراهل الل ػػػوهل 
 األصػػالة عػػن نفسػػو  الػػذي قدمػػو صػػاحب الشػػكوى إعػػادة النظػػرالدولػػة الطػػرؼ أسػػباب طلػػب 

)أي  عػػػػد عػػػػرض الشػػػػكوى علػػػػى  8008 ػػػػانوف األوؿ/ديسػػػػ     88و النيا ػػػػة عػػػػن ولديػػػػو يف 
الل نة(. ويدعي صاحب الشكوى أماـ السلطات السويسرية أنو قد أ  لغ  ػ ف زوجتػو الػيت  قيػت 

. ونتي ػة لػذلي، 8008تشػرين األوؿ/أ تػو ر  8يف مجهورية الكونغو الدميقراطيػة قػد تو يػت يف 
. وإضػػػا ة إىل ادلقػػػر   إنػػو مل يعػػػد لديػػػو ولػػػدى طفليػػػو أي سػػػند يل ػػػ وف إليػػػو يف  ػػػبكة ادلعػػػارؼ 

 ذلي،  إف احلالة النفسية للطفل  قد تدىورت   ا ز عم منذ اإلعالف عن و اة والدهت ا.
وعرض صاحب الشكوى على الل نة  ػهادة مقدمػة مػن مؤسسػة إعػادة إدمػاج أطفػاؿ  3-3

ارير طبيػػػة وإعالنػػػاً صػػػادراً عػػػن مجاعػػػة التوتسػػػي يف أورو ػػػا.  يػػػد أف الدولػػػة الشػػػوارع ومحػػػايتهم وتقػػػ
الطػػػرؼ تشػػػري إىل أف صػػػاحب الشػػػكوى مل يقػػػدـ أي عنصػػػر جديػػػد يتػػػيح التشػػػكيي يف قػػػراري 

 8009ح يراف/يونيػػػػػو  87و 8008أيلوؿ/سػػػػػبت    83احملك ػػػػة اإلداريػػػػػة االحتاديػػػػػة ادلػػػػػؤرو  
أيػػػة لل نػػػة ة للقاػػػية. ومل يقػػػدـ صػػػاحب الشػػػكوى اللػػػذين أصػػػدرهت ا يف أعقػػػاب مراجعػػػة مفصػػػل

توضيحات عن أوجو التاارب والتنػاقض الػيت أ ػارت إليهػا السػلطات السويسػرية ادلختصػة أثنػاهل 
 اإلجراهل.
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علػػى ادلعػػايري الػػيت حػػددهتا  3وتشػػدد الدولػػة الطػػرؼ يف معػػرض إ ػػارهتا إىل نػػص ادلػػادة  3-3
ومػػا يليهػػا عػػن ضػػرورة وجػػود وطػػر  6الفقػػرات  ، والسػػي ا يف(2)8الل نػػة يف تعليقهػػا العػػاـ رقػػم 

 خصي و علي وزلدؽ للتعرض للتعذيب يف حالة الطرد إىل البلػد األصػلي. وعلػى الػرغم مػن أف 
تػػنص علػػى مراعػػاة مجيػػمل االعتبػػارات ذات الصػػلة، بػػا يف ذلػػي وجػػود  ػػ   3مػػن ادلػػادة  8الفقػػرة 

 ػػإف وؽ اإلنسػػاف يف الدولػػة ادلعنيػػة، ثا ػت مػػن االنتها ػػات الفادحػػة أو الصػػاروة أو اجل اعيػػة حلقػػ
 تحديػػػد مػػا إذا  ػػػاف الشػػػخص ادلعػػه سػػػيتعرض  خصػػػياً خلطػػر التعػػػذيب.  يػػػد أنػػػو األمػػر يتعلػػػمل 

،  ػإف 8008أيلوؿ/سػبت    83حسب ا أ ارت احملك ة اإلدارية االحتادية يف قرارىا الصادر يف 
ية أو انتشار العنف علػى نطػاؽ مجهورية الكونغو الدميقراطية ال تعيش حالة حرب أو ن اعات أىل

واسػػمل يف  امػػل إقلي هػػا تتػػيح اال ػػًتاض منػػذ البدايػػة  وجػػود حالػػة مل وسػػة للتعػػرض للخطػػر  ي ػػا 
 صص مجيمل أصحاب الشكوى القادم  من ىذه الدولة ومه ا  انت فروؼ  ل قاية.

نشاسػػػػػا يف  ػػػػػانوف يوو قػػػػاً لل علومػػػػػات الػػػػػيت حصػػػػلت عليهػػػػػا السػػػػػفارة السويسػػػػرية يف   3-5
نشاسػػػا حاليػػػاً، وىػػػي ادلدينػػػة الػػػيت عػػػاش  يهػػػا صػػػاحب ي، ال يوجػػػد يف  8008األوؿ/ديسػػػ   

الشػػكوى مػػمل طفليػػو قبػػل مغادرهتػػا، أيػػة ن اعػػات علػػى أسػػاس اإلثنيػػة أو حػػاالت اضػػطهاد لفعػػات 
نشاسا يعت وف أف احلرب يف  رؽ البالد ىي ن اع    يإثنية معينة. وإضا ة إىل ذلي،  إف أىل  

نشاسا ييمل اإلثنيات ألسباب اقتصادية وسياسية. وعالوة على ذلي، ال يرى أىل  النخبة من مج
نشاسػا ىػم ادلسػؤولوف عػن يأف التوتسي واذلوتو الذين يعيش حوايل مائة ألػف  ػخص مػنهم يف  

النػػ اع ادلشػػار إليػػو. ونتي ػػة لػػذلي،  ػػإف أصػػحاب الشػػكوى لػػن يتعرضػػوا  سػػبب انت ػػائهم اإلثػػه 
 حالة ترحيلهم.خلطر مل وس وزلدؽ يف 

التوتسػػي مجاعػػة رؼ إىل أف االلت ػػاس الػػذي قدمتػػو وإضػػا ة إىل ذلػػي، تشػػري الدولػػة الطػػ 3-6
 8007تشػػرين ال/ػػػارب/نو     83الػػذي يػػػدين اسػػت رار وطػػر اإل ػػػادة اجل اعيػػة يف و نغوليػػة و الك

وادلر مل  الشكوى، مل يعرض على سلطات الدولة الطرؼ  ل على الل نة  ق . ومػمل ذلػي،  ػإف 
لدولػػة الطػػرؼ تالحػػذ أف ىػػذا االلت ػػاس يشػػري إىل احلالػػة العامػػة للتوتسػػي يف مجهوريػػة الكونغػػو ا

الدميقراطية، و التايل  إنو ال صص صاحب الشكوى وطفليو، واصة وأف سلطات الدولة الطرؼ 
  ككت يف أصوذلم التوتسية أثناهل إجراهل الل وهل.

وطفليػػو  انػػت موضػػمل  ػػكوؾ وتاػػيف الدولػػة الطػػرؼ أف مصػػداقية صػػاحب الشػػكوى  3-7
سػػي ا  ي ػػا صػػص احت ػػازه يف مقػػر إقامػػة جوزيػػف  ػػا يال واوتطا ػػو مػػن  أثنػػاهل إجػػراهل الل ػػوهل، وال

قبػػل ميليشػػيات يف  ونيػػا. وعلػػى الػػرغم مػػن أف سػػلطات الدولػػة الطػػرؼ تعػػًتؼ  الصػػعو ات الػػيت 
علهػػػا ،  إهنػػػا ال تعت ىػػػا  ػػػديدة إىل درجػػػة تكفػػػي جل8998واجههػػا صػػػاحب الشػػػكوى يف عػػػاـ 
يف ادلسػتقبل. وإضػا ة إىل ذلػي  ػإف الفػًتة ال منيػة الفاصػلة الػيت  تشكل وطر التعػرض لالضػطهاد

 8998يف عػػػاـ  ،اإلثػػػه   صػػػلوأي تلػػػي ادلرتبطػػػة  ،انقاػػػت مػػػا  ػػػ  مواجهػػػة ىػػػذه الصػػػعو ات

__________ 

 .(A/53/44) 33الوثائمل الراية لل  عية العامة، الدورة ال/ال/ة واخل سوف، ادللحمل رقم  (2)
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الصػػػػػعو ات تلػػػػػي ، تسػػػػػتبعد أيػػػػػة را طػػػػػة سػػػػػببية زمنيػػػػػة  ػػػػػ  8003ورحيلػػػػػو مػػػػػن البلػػػػػد يف عػػػػػاـ 
 الل وهل.  وطلب

وعالوة على ذلػي، تالحػذ الدولػة الطػرؼ أف صػاحب الشػكوى وطفليػو مل يػذ روا أي  3-8
 نشاط سياسي يدعم طلب جلوئهم.

وتػػػرى الدولػػػة الطػػػرؼ أف صػػػاحب الشػػػكوى مل ي/بػػػت قػػػ  أف أصػػػلو روانػػػدي مػػػن إثنيػػػة  3-9
التوتسػػي. و ػػل مػػا  علػػو ىػػو إنكػػار نتػػائر حتقيقػػات السػػفارة السويسػػرية يف ىػػذا اخلصػػوص  ػػدوف 

عػم أقوالػو  األدلػػة. وأ ػد صػاحب الشػػكوى رلػدداً موقفػو أمػػاـ الل نػة  ػدوف إضػػا ة أيػة عناصػػر د
أوػػرى. وعػػالوة علػػى ذلػػي، أ ػػد صػػاحب الشػػكوى أمػػاـ السػػلطات الوطنيػػة أنػػو  ػػاف سلتبعػػاً يف 

للهػػػػرب مػػػػن الفظػػػػائمل الػػػػيت  انػػػػت ترتكػػػػب  ػػػػمل  8998مكػػػػاف زلػػػػدد يف تشػػػػرين ال/ػػػػارب/نو    
.  يػػد أف نتػػائر التحقيقػػات الػػيت أجرهتػػا شل/ليػػة الدولػػة الطػػرؼ أفهػػرت أف نشاسػػايالروانػػدي  يف  

صػػاحب الشػػكوى غػػري معػػروؼ علػػى ىػػذا العنػػواف. ولػػذلي،  ػػإف ىػػذا االدعػػاهل يبػػدو واليػػاً مػػن 
ادلصػداقية. وإضػػا ة إىل ذلػػي، ال يػػذ ر صػػاحب الشػػكوى ىػذه احل ػػة أمػػاـ الل نػػة. و عػػد إجػػراهل 

وىػػػو أمػػػر زعػػػ ع ال/قػػػة  ،كوى مل يػػػذىب قػػػ  إىل  ونيػػػاالتحقيقػػػات تبػػػ  أياػػػاً أف صػػػاحب الشػػػ
  ادعاهلاتو ادلتعلقة  اوتطا و من قبل ميليشيات.

و ي ػػا يتعلػػمل  طفلػػي صػػاحب الشػػكوى،  ػػككت التحقيقػػات أياػػاً بصػػداقيته ا ألنػػو  3-80
 ،تب  أف الطفل  مل يتعرضا ألية  تائم أو هتديدات يف ادلدرسة ويف احلي الذي  انػا يقطنػاف  يػو

نشاسػػػا الػػػذي أ ػػػارا إليػػػو، و انػػػا علػػػى ي ػػا  انػػػا يعيشػػػاف يف فػػػروؼ موسػػػرة علػػػى عنواهن ػػا يف  وإ
عك  ذلي مندرل  جيداً يف اجملت مل وغري معرض  ألي وطػر. و ػذا األمػر  النسػبة إىل فػروؼ 

نشاسػػػا،  قػػػد أ ػػػارت السػػػلطات ادلعنيػػػة  ػػػالل وهل إىل أف تصػػػرمات الطفلػػػ  يمغػػػادرة الطفلػػػ   
الواقػػػمل،  ػػػإف الطفلػػػ  يػػػدعياف أهن ػػػا جػػػاهلا بعيػػػة سػػػيدة  ياػػػاهل يف ادلرحلػػػة األوىل  متاػػػار ة. ويف

 الطػػػائرة إىل جنػػػوب أ ريقيػػػا ومػػػن مث  القطػػػار إىل سويسػػػرا.  يػػػد أف التحقيقػػػات  شػػػفت عػػػن أف 
الطفل  جاهلا مبا رة إىل سويسرا  دوف أف ميػرا كنػوب أ ريقيػا. وعػالوة علػى ذلػي،  ػإف مؤسسػة 

نشاسػػا قػػد أ ػػدت يف مسػػتند مر ػػمل  الشػػكوى أف يؿ الشػػوارع ومحػػايتهم يف  إعػػادة إدمػػاج أطفػػا
تشػػرين ال/ػػارب/نو     6طفلػػي صػػاحب الشػػكوى أقامػػا يف مرا ػػ  تا عػػة ذلػػا يف الفػػًتة ادل تػػدة مػػن 

وىو تاريخ مغادرهت ا مجهورية الكونغو الدميقراطيػة. غػري أف  8005دتوز/يوليو  8وحىت  8003
 هل الل وهل أهن ا  انا مقي   لدى والدهت ا إىل ح  مغادرهت ا البلد. الطفل  أوضحا أثناهل إجرا

وتشػػػكي الدولػػػة الطػػػرؼ يف صػػػحة أقػػػواؿ صػػػاحب الشػػػكوى الػػػيت تفيػػػد أف زوجتػػػو قػػػد  3-88
تو يػػت وأف ىػػذا النبػػ  ىػػو مصػػدر طلػػب ادلراجعػػة. ويف الواقػػمل، مل حتصػػل سػػلطات الدولػػة الطػػرؼ 

أصػػػحاب الشػػػكوى علػػػى السػػػلطات الوطنيػػػة  سػػػوى علػػػى صػػػورة مػػػن  ػػػهادة الو ػػػاة،  قػػػد أوفػػػى
الظػػروؼ احلقيقػػة الػػيت حصػػلوا  يهػػا علػػى ىػػذا ادلسػػتند. ومل يرغػػب صػػاحب الشػػكوى علػػى وجػػو 

 التحديد يف الكشف عن اسم الشخص الذي أرسل الفا   الذي يتا ن نب  و اة زوجتو.
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ا  هنػػػػ و ي ػػػا صػػػص احلالػػػة الصػػػػحية لصػػػاحب الشػػػكوى وطفليػػػو، تفيػػػػد الدولػػػة الطػػػرؼ  3-88
تشػػكل معيػػاراً لتحديػػد مػػا إذا  انػػت ىنػػاؾ أسػػباب وجيهػػة تػػدعو إىل االعتقػػاد  وجػػود وطػػر  ال

التعػػرض للتعػػذيب يف حالػػة طػػردىم. وتشػػري الدولػػة الطػػرؼ يف ىػػذا الصػػدد إىل األحكػػاـ السػػا قة 
لل نػػة الػػيت ولصػػت  يهػػا إىل أف تػػدىور احلالػػة الصػػحية البدنيػػة أو العقليػػة لشػػخص مػػا مػػن جػػراهل 

لكػي يشػكل ضػر اً مػن ضػروب  ،يف غيػاب أيػة عوامػل إضػا ية ،ال مي/ل ع وماً سػبباً  ا يػاً اإل عاد 
. وقػػد ذ ػػر صػػاحب الشػػكوى أمػػاـ (3)مػػن االتفاقيػػة 86ادلػػادة  ادلعاملػػة ادلهينػػة بػػا ينتهػػي أحكػػاـ

 3سػػػػلطات الدولػػػػػة الطػػػػرؼ أنػػػػػو يعػػػػارب مػػػػػن مػػػػرض السػػػػػل. غػػػػري أف التقريػػػػػر الطػػػػ  الصػػػػػادر يف 
يشػػري إىل أف العػػالج الطػػ  ضػػد السػػل قػػد انتهػػى. وإضػػا ة إىل ذلػػي، ويف  8005نيسػػاف/أ ريل 

 ألحياف.نشاسا وي قدـ  رلاناً يف  عض ايحالة االنتكاس،  إف عالج ىذا ادلرض متو ر يف  
و ي ػػا يتعلػػمل  ػػالطفل ،  ػػإف حالته ػػا الصػػحية ال ميكػػن وصػػفها   هنػػا وطػػرية إىل درجػػة  3-83

حسػػػب ا أ ػػػارت احملك ػػػة  ،تعرضػػػه ا للخطػػػر  شػػػكل مل ػػػوس إذا مػػػا عػػػادا إىل  لػػػدأا األصػػػلي
. ولػػي  ىنػػاؾ مػػا يػػدؿ علػػى أهن ػػا 8008أيلوؿ/سػػبت    83اإلداريػػة االحتاديػػة يف قرارىػػا ادلػػؤرخ 

ف إىل عالج قوي ال ميكن تقدميػو يف مجهوريػة الكونغػو الدميقراطيػة يف مسػتقبل قريػب. ويف متاجا
نشاسا دلواصلة العالجػات ادلناسػبة،  ػإف يحالة عدـ  فاية الدعم ادلايل الذي تقدمو أسرهت ا يف  

 صػػػاحب الشػػػكوى ميكػػػن أف يطلػػػب إىل ادلكتػػػب االحتػػػادي لله ػػػرة ادلسػػػاعدة لػػػدى العػػػودة، وال
اعدة الفرديػػة هبػػدؼ احلصػػوؿ علػػى تغطيػػة لنفقػػات العنايػػة الطبيػػة دلػػدة زمنيػػة مالئ ػػة. سػػي ا ادلسػػ

وعلػػى الػػرغم مػػن أنػػو قػػد تبػػ  أف أسػػرة صػػاحب الشػػكوى موسػػرة، وأف صػػاحب الشػػكوى نفسػػو 
حاصل على تعليم جامعي،  إف احملك ة اإلدارية االحتادية تعتـ  منحو مهلػة للرحيػل تتناسػب مػمل 

ي. وأ ػػػادت احملك ػػػة اإلداريػػػة االحتاديػػػة أياػػػاً أف التصػػػوير السػػػل  حلالتػػػو متطلبػػػات العػػػالج اجلػػػار 
دوف  ،ىو رد  عل يظهر عػادة لػدى الشػخص الػذي ي ػر ض طلبػو للحصػوؿ علػى احل ايػة النفسية

 أف يشكل عائقاً جدياً أماـ تنفيذ أمر الًتحيل.
تشػػرين  89ادلػػؤرخ  ،يػػخو ي ػػا يتعلػػمل  تقريػػر قسػػم الرعايػػة النفسػػية يف ادلػػدارس دلدينػػة زور  3-83

، تػػػرى احملك ػػػة اإلداريػػػة االحتاديػػػة أف مػػػن ادلناسػػػب التعامػػػل  اعتػػػداؿ مػػػمل 8008ال/ػػػارب/نو    
التشخيص ادلعروض من حيػ  أنػو يظهػر زيػادة يف وطػر االنتحػار وتفاق ػاً يف األعػراض ادلوجػودة 

االسػتنتاجات  من قبل  سبب نب  و اة والدة الطفل . وصتلػف السػ ل الطػ  مػن عػدة نػواح عػن
الوقائعيػة الػػواردة يف القػػرارات الػػيت دولػػت حيػػ  النفػػاذ ليفمػػر ادلقاػػي  ػػو يف إجػػراهل الل ػػوهل العػػادي 
ويف أحكػػاـ الطعػػن ادلتعلقػػة  ػػو، وال يسػػ ح التقريػػر  االسػػتنتاج   نػػو قػػد أجريػػت ع ليػػات للتحقػػمل 

 ،تا عػػة دلدينػػة زوريػػخمػػن ذلػػي. و ي ػػا صػػص الشػػهادة الطبيػػة خلدمػػة الرعايػػة النفسػػية يف ادلػػدارس ال
ا ال صػػػػاحب الشػػػػكوى علػػػػى الل نػػػػة،  إهنػػػػ ا عرضػػػػهوالػػػػيت، 8008أيلوؿ/سػػػػبت    30 ةادلؤروػػػػ

السا قة ذلذه اخلدمػة، وىػي  ػهادات نظػرت  يهػا  الشهاداتتا ن عناصر جديدة  النسبة إىل ت
__________ 

تشػػػػػرين  86، قػػػػػرار معت ػػػػػد يف 887/8003، الػػػػػبالغ رقػػػػػم ضػػػػػد السػػػػػويدش.  أ. ع.تػػػػػذ ر الدولػػػػػة الطػػػػػرؼ  (3)
 .3-7، الفقرة 8006ال/ارب/نو    
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 87يف احملك ة اإلدارية االحتادية على النحو الواجػب ووضػعتها يف االعتبػار يف حك هػا الصػادر 
. وأورياً،  إنو يف حاؿ طرد الطفل  إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية  إهن ا 8009ح يراف/يونيو 

 سيطرداف بعية والدأا، و التايل  إهن ا لن يكونا غري مصحو   ومن دوف مورد للدعم.
تػػدعو وولصػػت الدولػػة الطػػرؼ إىل أنػػو لػػي  ىنػػاؾ مػػا يػػدؿ علػػى وجػػود أسػػباب وجيهػػة  3-85

لتخػػوؼ مػػن تعػػرض صػػاحب الشػػكوى وطفليػػو  صػػورة مل وسػػة و خصػػية خلطػػر التعػػذيب إىل ا
 إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.لدى عودتو 

 معلومات إضادية مقدمة من صاحب الشكوى  
أيار مػايو  87يف  ،يشري صاحب الشكوى إىل أف سبل االنتصاؼ احمللية قد است نفدت 5-8
ال يوجػػػػػػػػػػد  التػػػػػػػػػػايل أي عػػػػػػػػػػائمل مػػػػػػػػػػوؿ دوف إمكانيػػػػػػػػػػة ، وإىل أنػػػػػػػػػػو 8080ح يراف/يونيػػػػػػػػػػو  8و

 الشكوى. قبوؿ
ويشري صاحب الشكوى إىل أنو يف أعقاب ر ض طلب الل وهل الػذي قدمػو،  إنػو  ػرع  5-8

مػن  83 مػن ادلػادة 8يف إجراهل طلب تصريح إقامة مراعاة لقسوة أحواؿ الشخص بوجب الفقرة 
ر. وينػػػدد صػػاحب الشػػكوى  سياسػػػة قو ػػل  ػػػالر ض ىػػو ا وػػ الػػذي ،قػػانوف الل ػػوهل السويسػػػري

الل وهل اليت يتبعها  انتوف زوريخ ألهنا تستهدؼ، يف نظره، ثه أي طالب جلػوهل عػن جعػل إقامتػو 
قانونية يف الكانتوف. ويستشهد صاحب الشكوى  اندماجو اجليد يف اجملت مل وإتقانو للغة األدلانية 

  ادلدرسة.و الوعد الذي حصل عليو ادلتعلمل  توفيفو والتحاؽ طفليو 
وصشى صاحب الشكوى من أف تؤدي االنتخا ات الرئاسية ادلقػرر إجراؤىػا يف مجهوريػة  5-3

الػػيت قػػػد تسػػفر عػػػن إعػػادة انتخػػػاب  ،8088تشػػرين ال/ػػػارب/نو     88الكونغػػو الدميقراطيػػػة يف 
إىل تػػػ جير حػػػدة التػػػوترات مػػػرة أوػػػرى  ػػػ  اجل ػػػاعت   ،جوزيػػػف  ػػػا يال وىػػػو مػػػن أصػػػل روانػػػدي

 ممل ما تنطوي عليو من احت االت حدوث أ عػاؿ التعػذيب وحػىت االعتػداهل علػى احليػاة، اإلثنيت 
 سي ا  النسبة إليهم. وال

 ات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف تعليق  
ادعػػػاهلات  8088آب/أغسػػػط   88يػػػر ض صػػػاحب الشػػػكوى يف تعليقاتػػػو ادلؤروػػػة  6-8

 وف الن اع الذي يدور يف  رؽ مجهوريػة الكونغػو نشاسا يعتيالدولة الطرؼ اليت تفيد أف سكاف  
الدميقراطيػة ن اعػاً  ػ  النخبػة اإلثنيػة. ويػذه ر صػاحب الشػكوى  ػ ف اإلثنيػات، م/ػل إثنيػة نػػداد أو 
 ا ػػػػي أو اذلي ػػػػا لػػػػي  لػػػػديهم لبػػػػة. وإضػػػػا ة إىل ذلػػػػي،  ػػػػإف اجملػػػػازر الػػػػيت تعػػػػرض ذلػػػػا السػػػػكاف 

 خبة اإلثنية.واغتصاب النساهل ليست أ عااًل حكراً على الن
و ي ا يتعلمل  األنشطة السياسية الػيت ياػطلمل هبػا صػاحب الشػكوى،  إنػو يشػري إىل أنػو   6-8

 اف عاواً نشطاً داول حتالف الوطني  من أجل إصالح الكونغػو. وميكػن أف يؤ ػد رئػي  ىػذا 
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التنظػػػيم يف سويسػػػرا مشػػػار تو. وياػػػيف صػػػاحب الشػػػكوى أنػػػو حتػػػدث عػػػدة مػػػرات علػػػى راديػػػو 
 لذي يب  ع  اإلنًتنت شلا عهرؼ  نشاطو السياسي يف سويسرا. تشيوندو ا

و ي ػػا يتعلػػمل  اسػػتنتاجات السػػفارة السويسػػرية الػػيت تفيػػد التشػػكيي يف أصػػولو التوتسػػية،  6-3
نشاسػػا غػػري قػػادرين علػػى الت ييػػ   ػػ  يمعظػػم السػػكاف يف منطقػػة   يػػد مل صػػاحب الشػػكوى  ػػ ف

 الرواندية. ي الذي يستندوف إليو  بساطة ىو اجلنسيةاذلوتو والتوتسي، ولذلي  إف العنصر الرئيس
ويدعي صاحب الشكوى أف السلطات السويسرية مل تستفسر ق  عن مال سػات و ػاة  6-3

ماتػػػت مقتولػػػة. وعلػػػى العكػػػ  مػػػن أقػػػواؿ الدولػػػة  وإ ػػػا  وهتػػػا مل يكػػػن ألسػػػباب طبيعيػػػة  ،زوجتػػػو
الدميقراطيػػػػة  انػػػػت أ /ػػػػر مػػػػن  الطػػػػرؼ،  ػػػػإف التهديػػػػدات الػػػػيت تعػػػػرهض ذلػػػػا يف مجهوريػػػػة الكونغػػػػو

 ماايقات ألف أي  خص حتدد ىويتو  رواندي ميكنو أف ميوت مت دلاً آالماً  ديدة.
ويذ ر صاحب الشػكوى أياػاً  تشػكيي الدولػة الطػرؼ بصػداقيتو. ويتطػرؽ إىل عنوانػو  6-5

نشاسػا. ين  نشاسا الذي يؤ ده وإىل معر تو   صولو الرواندية وطفولتو اليت أمااىا  عيػداً عػييف  
و ي ػػا يتعلػػمل  احت ػػازه علػػى أيػػدي ادليليشػػيات، يشػػري صػػاحب الشػػكوى إىل أنػػو قػػد احت  ػػ  يف  

  وخ طيه لعدـ وجود س ن لدى ادليليشيات.
وي سف صاحب الشكوى لقلة ثقة السلطات السويسرية   قواؿ طفليػو، ويسػتنكر عػدـ  6-6

مل أال يتهػػذ ر األطفػػاؿ  دقػػة  عػػض التحقػػمل مػػن ادعاهلاهت ػػا. ويػػرى صػػاحب الشػػكوى أف مػػن ادلتوقػػ
التواريخ  تاريخ الدووؿ إىل مر   مؤسسػة إعػادة إدمػاج أطفػاؿ الشػوارع ومحػايتهم وتػاريخ اخلػروج 
منو. ويف اخلتاـ، ير ض صاحب الشكوى احل ة اليت ساقتها الدولة الطػرؼ  ػ ف طفليػو ميكػن أف 

شػري صػاحب الشػكوى أوػرياً إىل صاعا لعالج ط  مناسب يف مجهورية الكونغػو الدميقراطيػة. وي
أف مػػرض السػػل قػػد انتقػػل إليػػو يف ذلػػي الوقػػت أثنػػاهل احت ػػازه، وىػػو مػػا ي/بػػت ماضػػيو العسػػري يف 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية. 

 المسائل واإلةراءات المطروحة أمام اللجنة  

 النظر يف ادلقبولية  
ة مناىاػػة التعذيػػب، أف حتػدد دعاهل يػرد يف  ػالغ مػا، عػب علػى جلنػػقبل النظر يف أي ا 7-8

مػػن االتفاقيػػة. وقػػد حتققػػت الل نػػػة، و قػػػاً دلػػا  88مػػا إذا  ػػاف الػػبالغ مقبػػواًل أـ ال بوجػػب ادلػػادة 
مػن االتفاقيػة، مػن أف ادلسػ لة نفسػها مل تبحػ  وليسػت قيػد  88)أ( مػن ادلػادة 5تقتايػو الفقػرة 

 و التسوية الدولية. البح  يف إطار إجراهل آور من إجراهلات التحقيمل الدويل أ
)ب( 5الفقػرة وتالحذ الل نة  ذلي أف سػبل االنتصػاؼ احملليػة قػد اسػت نفدت بوجػب  7-8

ويف  بالغ األصػػػلي ادلعػػػروض علػػػى الل نػػػة. ي ػػػا يتعلػػػمل  االدعػػػاهلات الػػػواردة يف الػػػ 88مػػػن ادلػػػادة 
ى لعػػدـ الواقػػمل، علػػى الػػرغم مػػن أف الدولػػة الطػػرؼ قػػد اعًتضػػت يف البدايػػة علػػى مقبوليػػة الشػػكو 

 ػإف ىػذه السػبل ادلتاحػة قػد اسػتنفدت  ي ػا  عػد، وأقػرهت الدولػة ، استنفاد سبل االنتصاؼ احملليػة
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الطػػرؼ بقبوليػػة الشػػكوى.  يػػد أنػػو  ي ػػا يتعلػػمل  ادعػػاهل صػػاحب الشػػكوى الػػذي يفيػػد أنػػو  ػػاف 
عػرهؼ  نشػاطو السياسػي يف عاواً نشطاً يف حتالف الوطني  من أجل إصالح الكونغػو، وىػو مػا 

لل ػػػػرة األوىل يف مرحلػػػػة تعليقاتػػػػو علػػػػى  الل نػػػػة إىل أف صػػػػاحب الشػػػػكوى قدمػػػػو تشػػػػريويسػػػػرا، س
مالحظات الدولػة الطػرؼ. ولػذلي،  ػإف الل نػة تالحػذ أف الفرصػة مل تػتح للدولػة الطػرؼ لكػي 
تعلهمل على ىذا االدعاهل الذي مل يذ ر أيااً أماـ سلطات القااهل احمللية  عنصػر يعػرهض صػاحب 

إذا ما عاد إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية. و النظر إىل ما تقدـ تعت  الل نة  الشكوى للتعذيب
 من االتفاقية.  88)ب( من ادلادة 5أف ىذا اجل هل من البالغ غري مقبوؿ بوجب الفقرة 

مػػن االتفاقيػػة، تعلػػن الل نػػة  3و ي ػػا يتعلػػمل  االدعػػاهلات األوػػرى ادلقدمػػة بوجػػب ادلػػادة  7-3
 قل الل نة  التايل إىل النظر يف األس  ادلوضوعية للبالغ.أهنا مقبولة وتنت

 النظر يف األس  ادلوضوعية  
مجيػػمل ادلعلومػػات الػػيت قػػدمها الطر ػػاف،  آوػػذة يف اعتبارىػػاالػػبالغ ىػػذا نظػػرت الل نػػة يف  8-8

 .من االتفاقية 88من ادلادة  3و قاً ألحكاـ الفقرة 
الشػكوى وطفليػو إىل مجهوريػة الكونغػو  وعلى الل نػة أف تقػرر مػا إذا  ػاف طػرد صػاحب 8-8

مػػن االتفاقيػػة الػػيت تػػنص علػػى  3الدميقراطيػػة يشػػكل انتها ػػاً اللتػػ اـ الدولػػة الطػػرؼ بوجػػب ادلػػادة 
تتوا ر  ش هنا أسباب وجيهة حت ل على االعتقاد   نو أورى عدـ طرد أو إعادة  خص إىل دولة 

 سيتعرض خلطر للتعذيب.
ب الشػػػكوى الػػػيت قػػػدمها  ااػػػو و اسػػػم طفليػػػو بوجػػػب دعػػػاهلات صػػػاحو ي ػػػا يتعلػػػمل  ا 8-3

، ينبغػي أف تراعػػي الل نػة مجيػمل العناصػػر، بػا يف ذلػػي وجػود  ػ  ثا ػػت مػن االنتها ػػات 3 ادلػادة
يف الدولػػة الػػيت سػػريحهل إليهػػا.  يػػد أف الغػػرض  حلقػػوؽ اإلنسػػاف أو الصػػاروة أو اجل اعيػػة الفادحػػة

يواجهوف  خصػػياً وطػػر التعهػػرض للتعػػذيب ىػػو إثبػػات مػػا إذا  ػػاف صػػاحب الشػػكوى وطفػػاله سػػ
أو  الفادحة   ثا ت من االنتها ات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أـ ال. ومن مث،  إف وجود 

يف البلػػد ال يشػػكل يف حػػد ذاتػػو سػػبباً  ا يػػاً إلثبػػات أهنػػم  حلقػػوؽ اإلنسػػاف الصػػاروة أو اجل اعيػػة
ا البلد،  ل عب أف تكػوف ىنػاؾ أسػباب سيواجهوف وطر التعهرض للتعذيب عند طردىم إىل ىذ

 .(4) خصياً  للخطر ف األ خاص ادلعني  سيتعرضوف   إضا ية تفيد
يف سػػػػػياؽ  3( ادلتعلػػػػػمل  تطبيػػػػػمل ادلػػػػػادة 8996)8 ر الل نػػػػػة  تعليقهػػػػػا العػػػػػاـ رقػػػػػم وتػػػػػذه  8-3

، والذي أوضحت  يو أنو ال يلـ  إثبات أف اخلطر القائم زلت ػل جػداً، ولكػن عػب أف 88 ادلادة
يكػوف  خصػػياً و عليػػاً. ويف ىػػذا الصػػدد، أوضػحت الل نػػة يف قػػرارات سػػا قة أف وطػػر التعػػذيب 

__________ 

؛ انظػػػر 8006تشػػرين ال/ػػارب/نو     7يف  قػػػرار ادلعت ػػدال ، نػػداضػػد   .أ .ب .س، 888/8005الػػبالغ رقػػم  (4)
؛ 8080  تشػػػػرين ال/ػػػػارب/نو   85يف  ادلعت ػػػػد قػػػػرارال ، نػػػػداضػػػػد   إ ت.، 333/8007الػػػػبالغ رقػػػػم  أياػػػػاً 
 .8080 تشرين ال/ارب/نو    88يف  ادلعت د قرارال ضد سويسرا، .أ ـ. أ.، 333/8008رقم  والبالغ
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 ف  ػػر الل نػػة و ي ػػا صػػص عػػبهل اإلثبػػات، تػػذ ه  .(5)"متوقعػػاً وحقيقيػػاً و خصػػياً "ينبغػػي أف يكػػوف 
رض للتعذيب  نػاهًل عب تقييم وطر التعه  وع وماً تقدمي ح ر مقنعة، وأن شكوىعلى صاحب ال
  كوؾ. وأ تقتصر على رلرد ا ًتاضات على أدلة ال

ومػػمل  ،(6)حلقػػوؽ اإلنسػػاف يف مجهوريػػة الكونغػػو الدميقراطيػػة اذلػػشتػػدرؾ الل نػػة الوضػػمل و  8-5
الػػيت  دعػػاهلاتالمصػػداقية احػػوؿ الحػػذ الشػػكوؾ الػػيت أعر ػػت عنهػػا الدولػػة الطػػرؼ ت اذلػػي،  إهنػػ
 دتػػػػػػوز/ 8 يف األوؿ جلػػػػػػوئهمطلػػػػػػب منػػػػػػذ تقػػػػػػدمي  شػػػػػػكوى ومػػػػػػن مث طفػػػػػػالهصػػػػػػاحب ال قػػػػػػدمها
 على التوايل. 8005آب/أغسط   88و 8003 يوليو
وتالحػػػػذ الل نػػػػة لػػػػػدى تقيػػػػيم وطػػػػر التعػػػػػذيب يف احلالػػػػة قيػػػػد النظػػػػػر، احل ػػػػة الػػػػيت يسػػػػػوقها  8-6

صاحب الشكوى   نو قد تعهرض إلساهلة ادلعاملػة علػى أيػدي الطػالب وسػكاف احلػي الػذي  ػاف يقطنػو 
. وتشػػػري 8998 لروانػػػدي التوتسػػػي وذلػػػي منػػػذ عػػػاـنشاسػػػا وادلػػػوفف  الع ػػػومي   سػػػبب أصػػػلو اييف  

الل نػػة إىل أنػػػو أثنػػاهل إجػػػراهل الل ػػػوهل، أوضػػح صػػػاحب الشػػػكوى أنػػو اقتيػػػد إىل مقػػػر إقامػػة لػػػوراف دي يػػػري  
حيػػػػ  دتكػػػػن مػػػػن اذلػػػػرب  عػػػػد أسػػػػبوع مػػػػن  8998تشػػػػرين ال/ػػػػارب/نو     80 ػػػػا يال  تػػػػاريخ يقػػػػارب 

علػى  8003أيار/مػايو  5نػو تعػرض لالوتطػاؼ يف وأ ،احت ازه، ومػن مث  ػره إىل  ونيػا يف  ػرقي البلػد
وأنػو ذىػب إىل  ينيػا  ،وأنػو دتكػن مػن الفػرار واذلػرب مػن البلػد ،أيدي مليشيات، واحت   يف  ػوخ طيػه

. وتشػػري 8003دتوز/يوليػػو  8ومػػن مث إىل إيطاليػػا لينتهػػي  ػػو األمػػر يف سويسػػرا حيػػ  طلػػب الل ػػوهل يف 
نشاسػػا يأف طفليػػو قػػد تعرضػػا أػػا أياػػاً لالضػػطهاد يف  الل نػػة إىل ح ػػة صػػاحب الشػػكوى الػػيت تفيػػد 

وإىل  8005يف دتوز/يوليػػػو  "امػػػرأة  ياػػػاهل" سػػػبب أصػػػوذل ا شلػػػا محله ػػػا علػػػى مغػػػادرة البلػػػد بسػػػاعدة 
ذ ػػػر . وأوػػػرياً، تشػػػري الل نػػػة إىل أنػػػو حسػػػب ا 8005آب/أغسػػػط   88أهن ػػػا قػػػدما طلػػػب جلػػػوهل يف 

مػػن اذلوتػػو  أصػػوذلم الروانديػػة )سػػواهل أ ػػانوا صػػاحب الشػػكوى،  ػػإف وطػػر تعرضػػهم لالضػػطهاد  سػػبب
نشاسػػػػػا ال تػػػػػ اؿ مسػػػػػت رة وألف االنتخا ػػػػػات يأـ مػػػػػن التوتسػػػػػي( ىػػػػػو  علػػػػػي ألف التػػػػػوترات اإلثنيػػػػػة يف  

 الرئاسية ادلقبلة لن تؤدي إال إىل ت جي ها.

__________ 

-7الفقػرة  8003تشػرين ال/ػارب/نو     83يف  القرار ادلعت ػد أ. ر. ضد ىولندا،، 803/8008البالغ رقم  (5)
تشػػػػرين ال/ػػػػارب/نو     80يف  ادلعت ػػػػد قػػػػرارال أ. وآوػػػػروف ضػػػػد سويسػػػػرا، أ .، 885/8006 الػػػػبالغ رقػػػػمو ؛ 3

 3، القػػػػػػػػرار ادلعت ػػػػػػػػد يف ف. ضػػػػػػػػد سويسػػػػػػػػرا ت. ر.، 350/8006، والػػػػػػػػبالغ رقػػػػػػػػم 6-7الفقػػػػػػػػرة  8008
 .3-8، الفقرة 8088ح يراف/يونيو 

انظػر، يف مجلػة أمػػور، تقريػر مفوضػة األمػػم ادلتحػدة السػامية حلقػػوؽ اإلنسػاف عػن حالػػة حقػوؽ اإلنسػاف وأنشػػطة  (6)
تقرير األم  العاـ عن  ع/ة منظ ة األمػم ادلتحػدة و ؛  (A/HRC/16/27) نغو الدميقراطيةادلفوضية يف مجهورية الكو 

مناىاػػة التعػػذيب  شػػ ف  اسػػتنتاجات جلنػػةو ؛  (S/2011/20) لتحقيػػمل االسػػتقرار يف مجهوريػػة الكونغػػو الدميقراطيػػة
ه مػػن ضػػروب ادلعاملػػة أو مناىاػػة التعػػذيب وغػػري  التقريػػر ادلقػػدـ مػػن مجهوريػػة الكونغػػو الدميقراطيػػة بوجػػب اتفاقيػػة

ادلعنيػػػة  ادلالحظػػػات اخلتاميػػػة لل نػػػة؛ و (CAT/C/DRC/CO/1/CRP.1) العقو ػػػة القاسػػػية أو الالإنسػػػانية أو ادلهينػػػة
 اخلػاص  ػاحلقوؽ ادلدنيػة والسياسػية الػدويلقوؽ اإلنساف  ش ف التقرير ادلقدـ من الدولػة الطػرؼ بوجػب العهػد  

(CCPR/C/COD/CO/3) التقريػػػر ادلوحػػػد لسػػػبعة إجػػػراهلات واصػػػة عدة التقنيػػػة وتع يػػػ  القػػػدرات ادلسػػػا"وتقريػػػر ؛
مواضيعية  ش ف ادلساعدة التقنية ادلقدمة إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيػة والنظػر ادلسػتع ل يف األوضػاع 

 .(A/HRC/10/59) "السائدة يف  رؽ البلد
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وتشػػػػػري الل نػػػػػة إىل احل ػػػػػة الػػػػػيت سػػػػػاقتها الدولػػػػػة الطػػػػػرؼ  ػػػػػ ف األدلػػػػػة الػػػػػيت قػػػػػدمها صػػػػػاحب  8-7
دعم  الغػػػو ادلعػػػروض علػػػى الل نػػػة ليسػػػت ذات طػػػا مل يتػػػيح التشػػػكيي  قػػػرارات سػػػلطات الشػػػكوى لػػػ

الدولة الطػرؼ الػيت أصػدرهتا  عػد مراجعػة مفصػلة للقاػية. وتشػري الل نػة إىل ح ػة الدولػة الطػرؼ الػيت 
نشاسػػا، وىػػي ادلدينػػة ينشاسػػا أجػػرت حتقيقػػاً أفهػػر أنػػو ال يوجػػد يف  يتفيػػد أف السػػفارة السويسػػرية يف  

عػػػػاش  يهػػػػا صػػػػاحب الشػػػػكوى مػػػػمل طفليػػػػو حػػػػىت رحػػػػيلهم عػػػػن البلػػػػد، نػػػػ اع علػػػػى أسػػػػاس إثػػػػه أو الػػػػيت 
اضػػػػطهاد لفعػػػػات إثنيػػػػػة معينػػػػة، وأف صػػػػاحب الػػػػػبالغ وطفليػػػػو ىػػػػػم روانػػػػديوف مػػػػن إثنيػػػػػة اذلوتػػػػو ولػػػػػي  

 التوتسي، ولذلي  إف ادعاهلاهتم اليت تقـو على أساس ىذا ادلنش  اإلثه ال مصداقية ذلا.
مل ي/بػػت وجػػود  شػػكوىالل نػػة أف صػػاحب ال رىات ادلقدمػػة مػػن الطػػر  ، تػػيف ضػػوهل ادلعلومػػو  8-8

وطػػر التعػػرض  ػػ  ، و األصػػلي م لػػدىإىل مغػػادرة  ىػػو وطفليػػو عالقػػة سػػببية  ػػ  األحػػداث الػػيت د عتػػو
قػػػػػدـ صػػػػػاحب مل ي ،يف واقػػػػػمل األمػػػػػر. و إىل مجهوريػػػػػة الكونغػػػػػو الدميقراطيػػػػػة ميف حالػػػػػة عػػػػػودهتللتعػػػػػذيب 

سػػػي ا  علومػػػات مقتاػػػبة جػػػداً عػػػن ادلعاملػػػة الػػػيت عومػػػل هبػػػا  اػػػحية، والسػػػوى مإىل الل نػػػة شػػػكوى ال
، ومل تػػػػػت كن الل نػػػػػة مػػػػػن اسػػػػػتعادة أحػػػػػداث 8998نشاسػػػػػا يف عػػػػػاـ يادلعاملػػػػػة الػػػػػيت عػػػػػا  منهػػػػػا يف  

إال  عػػد الرجػػوع إىل قػػرارات السػػلطات الوطنيػػة. ويف اخلتػػاـ، تػػرى  لشػػكوى وطفليػػوادعػػاهلات صػػاحب ا
ىػػػػػي عامػػػػػة وال تتػػػػػيح  األصػػػػػليبلػػػػػد العلػػػػػمل  ػػػػػالتوترات اإلثنيػػػػػة احملت لػػػػػة يف الل نػػػػػة أف ادلعلومػػػػػات الػػػػػيت تت

 .  ومتوقمل يحقيقي و خص االستنتاج  وجود وطر
مل يقػدـ  الشػكوى ادلعلومػات ادلعروضػة عليهػا، أف صػاحب يف ضوهل مجيػملالل نة، رى وت 8-9

 وطػػراً  يواجػو  خصػياً أو أي طفػػل مػن طفليػو  مػا إذا  ػاف ىػو نفسػومػا يكفػي مػن األدلػة لي/بػػت 
  لدىم األصلي.إىل  طردواللتعرض للتعذيب إذا  ومتوقعاً  اً يحقيق
مػػن اتفاقيػػة  88مػػن ادلػػادة  7وإف جلنػػة مناىاػػة التعػػذيب، إذ تتصػػرؼ بوجػػب الفقػػرة  -9

مناىاػػة التعػػذيب وغػػريه مػػن ضػػروب ادلعاملػػة أو العقو ػػة القاسػػية أو الالإنسػػانية أو ادلهينػػة،  إهنػػا 
لشػػػكوى مػػػمل طفليػػػو إىل مجهوريػػػة الكونغػػػو الدميقراطيػػػة ال يشػػػكل ختلػػػص إىل أف طػػػرد صػػػاحب ا

 من االتفاقية. 3انتها اً لل ادة 
الصػينية  والفرنسػية )النسػخة األصػلية(. وسيصػدر الحقػاً والروسية ]اعت د  اإلسبانية واإلنكلي ية 

    هل من تقرير الل نة السنوي إىل اجل عية العامة.[والعر ية  

    


