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 المرتق

مررن اتفاقيررة مناىضررة  00قرررار لجنررة مناىضررة التعررذيب بموةررب المررالة   
التعررذيب وغيررره مررن ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية 

 )الدورة اللثامنة واألروعوف( أو المهينة

 أفوش

 314/0212البالغ رقم   

 (.. بإاحملامي  الثه ميأ. ـ. )أ.  ادلقدـ من:
 الشكوى صاحبة أنو ضحية: ىالشخص ادلدع
 السويد الدولة الطرؼ:

)تػػػػػاريخ تقػػػػػدمي الر ػػػػػالة  0292 شػػػػػباط/  اير 98 تاريخ تقدمي الشكوى:
 األوىل(

اىاػػػة التعػػػ ي  اتفاقيػػػة منمػػػن  96، ادلنشػػػأة دبوجػػػ  ادلػػػادة إف حلنػػػة مناىاػػػة التعػػػ ي  
 ،وغريه من ضروب ادلعامهة أو العقووة القا ية أو الالإنسانية أو ادل ينة

 ،0290أيار/مايو  02يف  وقد اجتمعت 
إىل جلنػػػػة مناىاػػػػة  ة، ادلقدمػػػػ392/0292رقػػػػم  مػػػػن الن ػػػػر يف الشػػػػكوى وقػػػػد  رغػػػػت 

وب ادلعامهػة مناىاة التع ي  وغريه مػن ضػر  من اتفاقية 00أ. ـ. دبوج  ادلادة أ. التع ي  من 
 ،أو العقووة القا ية أو الالإنسانية أو ادل ينة

وزلامي ػػا  صػػاحبة الشػػكوىذلػػا  أتاحت ػػامجيػػا ادلعهومػػات الػػ   يف اعتبارىػػاوضػػعت وقػػد  
 والدولة الطرؼ،

 :ما يهيتعتمد  

 من اتفاقية مناىضة التعذيب 00من المالة  7قرار بموةب الفقرة   
كػػػػانوف   2وورونديػػػػة ولػػػػدت يف . ـ، وىػػػػي موا نػػػػة صػػػػاحبة الشػػػػكوى ىػػػػي السػػػػيدة أ. أ 9-9

يف قريػػة مبػػويي دبقا عػػة مورامفيػػا يف وورونػػدي، وتقػػيم حاليػػاً يف السػػويد.  9870األوؿ/ديسػػم  
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مػن اتفاقيػة مناىاػة  2ينت ػ  ادلػادة  (1)وىي تدعي أف تنفي  األمر القاضي وطردىا إىل ووروندي
قا ية أو الالإنسانية أو ادل ينة )االتفاقيػة(. وميلثػل التع ي  وغريه من ضروب ادلعامهة أو العقووة ال

 . .. ببة الشكوى زلاـ، ىو إصاح
 993، دبوجػػػ  ادلػػػادة إىل الدولػػػة الطػػػرؼ هبػػػت اله نػػػة  ،0292آذار/مػػػارس  0يف و  9-0

(، عػدـ  ػرد صػاحبة الشػكوى إىل CAT/C/3/Rev.5ن ام ػا الػداخهي ) اوقاً( من  927)ادلادة 
  نة يف والغ ا.ن ر الهريلثما تووروندي 

 الوقائعبيان 
تنحػػدر صػػاحبة الشػػكوى مػػن عائهػػة تنتمػػي إىل عرقيػػة التوتسػػي. وقػػد ق تػػل والػػداىا، إي.  0-9

عهػػػى يػػػد أ ػػػراد ميهيشػػػيا اذلوتػػػو يف قريػػػة مبػػػويي. وأصػػػب  أخوىػػػا  9882ف. و ػػػي. ب. يف عػػػاـ 
تسػػي ادلعرو ػػة هيشػػيا التو يوىػػو شػػقيق ا الوحيػػد،  يمػػا وعػػد عاػػواً نشػػطاً يف ماألكػػ  ج. ؼ.ف.، 

 دلػػا كػػاف و  ادلسػػهحة ضػػد اذلوتػػو. مػػات اذلوشػػارؾ يف عمهيػػات الن ػػ  و  . Sans Échec وا ػػم  
قػػد تهقػػى اديػػدات والقتػػل.  ، وكػػاف صػػيتو ذائعػاً  هيشػػيايعاليػػة داخػل تهػػ  ادلدبكانػػة حي ػػى  أخوىػا
 جنػود مػن اجلػي  عهػى يػدالشػكوى يف منللػو  ةتػل شػقيص صػاحب، ق  2006 ػبتم  أيهوؿ/ 3ويف 

ادلنلؿ خارج ، وال اتيف ته  الهح ة وكانت صاحبة الشكوى، .  ينتموف إىل عرقية اذلوتوالو ين
عػػػن مكػػػاف  يسػػػألونوداخػػػل ادلنػػػلؿ واجلنػػػود  تعػػػرض لسػػػوم ادلعامهػػػةوىػػػو يشػػػقيق ا وكانػػػت تسػػػما 

 وقته ا.اديد  وىو ما  سرتو عهى أنو، ىاوجود

مسػػرية   صػػدقام، وكػػاف عهػػى األأحػػد إىل  م رولػػة نػػلؿمػػن ادلصػػاحبة الشػػكوى وخرجػػت  2-2
، إىل منلذلػػا  علثػػر عهػػى أخي ػػا مقتػػواًل يف اليػػـو التػػايىػػ ا اليػػديص،  وتوجػػو. ويت ػػادقػػائص مػػن  10

 ادمت ػػػا السػػػاوقةخبوعػػػد واػػػعة أيػػػاـ، والتقػػػت صػػػاحبة الشػػػكوى، . وعػػػد تعرضػػػو لتعػػػ ي  وحشػػػي
 وأ ػادت وػأفشػ رين.  دلػدة ا يف منػلؿ صػديق بقيػت . عن ػا تفػت اذلوتو  تميهيشياأف و  أخ اا

كما أهنػا مل تػتمكن مػن احليػوؿ عهػى احلمايػة يف  ذلا قادرة عهى تو ري احلماية مل تكنالسهطات 
مػػن . و ومل يكػػن ذلػػا أي قريػػ  واحػػد أو شػػبكة اجتماعيػػة يف وورونػػديآخػػر مػػن البهػػد.  مكػػاف أي
 روػػوف ىا يف ذلػػ  م، و ػػاعد2006نو م  تشػػرين اللثػػا / 28وورونػػدي يف   قػػد  ػػرت مػػن، مث

 أعدوا ذلا ترتيبات السفر. ،وأحد األصدقام
، وقػػدمت 2006نو م  تشػػرين اللثػػا / 29السػػويد يف  إىلالشػػكوى  ةصػػاحب توصػػهو  2-3

وورونديػة  ةىويػ، قػدمت وطاقػة ولػدى إيػداع ا ذلػ ا الطهػ اليػـو التػاي.  يف اله ػوم اللتمػاس هباً 
 صػاحبةعقػد رلهػس اذل ػرة مقاوهػة مػا ، 2007نو م  تشرين اللثا / 23رلهس اذل رة. ويف  إىل

وإ ػادات من ػا  الشػكوى صاحبة أدلت. و ادلعني ذلا دلساعدة القاائيةاالشكوى يف حاور زلامي 
 أي إىل تنتم قط  أهنا مل  اخلارج. وذكرت أيااً  ومل تسا ر إىلجواز  فر عهى أوداً  أهنا مل ربل البتة

__________ 

واعرت ػػػت واختيػػػاص اله نػػػة يف تسػػػهم ودرا ػػػة  9882شػػػباط/  اير  97اناػػػمت وورونػػػدي إىل االتفاقيػػػة يف  (1)
 .0222حليراف/يونيو  92من االتفاقية يف  00البالغات الواردة من األ راد و قاً لهمادة 
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األحػػػداث الػػػ  وقعػػػت عنػػػد قتػػػل ا عػػػد تعػػػرض لت ديػػػدات أو ماػػػايقاتتحػػػلب أو من مػػػة، ومل 
 .شقيق ا

مػا ويانػات  اتتطاوص ويانااأف  يدة تكاد ، عهم رلهس اذل رة 2008  اير شباط/ يفو  2-4
يف  هحيوؿ عهى تأشرية إىل السفارة السويدية يف اجللائر العاصػمة هباً لقدمت صاحبة الشكوى 

ادلتعهقػة ميا الواائص جب لائر موا اتوإىل السفارة السويدية يف اجل رلهس اذل رة ه  و  .2006عاـ 
كػػانوف  3 وىػػي مػػن مواليػػد أ. أ. يػػو.،  ػػيدة تػػدعى ووقعتػػوالطهػػ   وقػػد قػػدـ ىػػ ا. هبػػ ا الطهػػ 

 2006 يوليػو   سبػوز/ 16الطهػ  يف  وو ق ػا عهػى ي.بورونػدويف وومجبػورا  1982ديسم  األوؿ/
زيػػارة أحػػد  ىػػوالسػػويد  ىلإ اذىاهبػػ أف الغػػرض مػػنالطهػػ   ةمقدمػػ تذكػػر و  ،يف اجللائػػر العاصػػمة

الطهػػ  واليػػديص،  ةمقدمػػ كػػل مػػن  توأ ػػاد. مواصػػهة الدرا ػػةاألصػػدقام، وا تكشػػاؼ إمكانيػػة 
وأهنمػا تعر ػا عهػى ، الػ ي ميكػن الرجػوع إليػو وشػأهنا طهػ يف ال ادلػ كورالشخص  أيااً  ميلثلال ي 

 الطهػػ  ةمقدمػػ ت، وىػػي الفػػرتة الػػ  كانػػ2003-2002يف الني ػػر يف الفػػرتة  وعاػػ ما الػػبع 
الني ػر وعػد  إىل الػ ىابعتػـل تالطهػ   ةأف مقدمػوػ وأ اد اليػديص أياػاً . عمل  ي ا يف ى ا البهدت

، وىػػو مػػا أكػػده يف جامعػػة اجللائػػركانػػت  البػػة   أياػػاً أهنػػا مقدمػػة الطهػػ ت ذكػػر و زيػػارة السػػويد. 
السػفر  عهػى اً تأمين سبته أهنا  يف اجللائر العاصمة. وذكرت أيااً  إقامت اوقدمت عنواف صديق ا، 

تنفص عهى نفسػ ا مقدمة الطه  وكانت . يغطياف الرحهة ألغراض السفر وتأميناً صحياً يف اجللائر
 ال ي ربيل عهيو من أ راا.والدعم االقتيادي البدالت الدرا ية من خالؿ 

وربػػػػػػػػػػت الفػػػػػػػػػػرع ادلخيػػػػػػػػػػص يف الطهػػػػػػػػػػ  لهبيانػػػػػػػػػػات الشخيػػػػػػػػػػية ادلتعهقػػػػػػػػػػة والوالػػػػػػػػػػدين  2-5
. ب. وا ػػم أم ػػا ىػػو ب. ف.، ىػػو إالطهػػ  أف ا ػػم والػػدىا  قدمػػةواإلخوة/األخػػوات، ذكػػرت م

كػ ل  وػأف ذلػا أختػني وأخ  وأ ػادت مقدمػة الطهػ  وأهنما يعيشاً معاً دبنطقة روىريو يف وومجبورا.
اػالث   رنسػا أنػو قػد  ػبص ذلػا زيػارةو  ذكرت عالوة عهى ذل  أف مع ا جواز  فر و نيػاً و  .أصغر

ىػػػ ه  أكػػػدتوقػػػد . 2005أكتػػػوور تشػػػرين األوؿ/و  2003 وسبوز/يوليػػػوػػػني  مػػػرات يف الفػػػرتة مػػػا
وىػو الوايقػة الػ  بورونػدي، المن جواز السػفر ادلر قة نسخ الادلعهومات الواردة يف ا تمارة الطه  

رلهػػػػس . ور ػػػػ  2004أغسػػػػطس آب/ 20بػػػػاريس يف ويف السػػػػفارة البورونديػػػػة  جػػػػرى ذبديػػػػدىا
 .2006 أغسطسآب/ 7تأشرية يف الاذل رة  ه  احليوؿ عهى 

تأشرية إىل رلهس اذل ػرة يف العهى  وطه  احليوؿ وادلتعهقةالواائص ادلطهووة  وصوؿ وعدو  2-6
ما حقص اجملهس  ي، ال ي كاف حين ا يدرس  ه  اله وم ال ي قدمتو صاحبة الشكوىالسويد، 

ىو نفس الشخص تأشرية الحليوؿ عهى ايف اليورة ادلر قة وطه   ال ي ي  ر إذا كاف الشخص
 3يف  الػػ ي أصػػدره ووقعػػو التقريػػروأ ػػاد الشػػكوى.  ةيف السػػويد، أي صػػاحب   اله ػػومالػػ ي  هػػ

تدؿ  وني اليورتني، أف نتي ة ادلقارنة ادلعنية وتحديد اذلويةدارة لإل تاواخبري  2008مارس آذار/
 و.الشخص نفس فسبلثال ماأهنداللة قوية عهى 

، الشػػكوى ةمػػا صػػاحب أخػػرىمقاوهػػة  رلهػػس اذل ػػرة ، عقػػد2008 /يونيػػوحليراف 6يف و  2-7
وخػالؿ . عهػى تأشػرية وطهػ  احليػوؿ ةالوايقة ادلكتشػفة وادلتعهقػإىل ادلعهومات الواردة يف  مستنداً 
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جػواز  ػفرىا مت وذكرت أهنا  ه  ووروندي.  وأهنا مل تغادر قط  الشكوى  ةصاحب أ ادتادلقاوهة، 
ا ػػتخدـ ىػػ ا وقػػد ونػػدي. يف وور  اهبػػ التقػػتقػػد كانػػت ، و يف اجللائػػر يػػدرس ليػػديص مػػن الكونغػػو

يف ذلػ  مشػاركت ا تأشػرية دوف الحليوؿ عهػى ا ه  ق د ـ و  ،جواز السفر ، عهى ضلو ما،اليديص
عهػى  قػدـ  هػ  احليػوؿالػ ي  أهنػا ال تعػرؼ الشػخصالشكوى صاحبة  وذكرت .وأو عهم ا و

 الػوارد يػد ػم احلقيقػي الوحاالوأف  أ. أ. ـ.امس ػا اليػحي  ىػو  وأكػدت أفتأشرية إىل السويد. ال
عمػا إذا كػاف ذلػ  يعػين صاحبة الشكوى اجملهس  وحينما  أؿامس ا األوؿ.  ىويف جواز  فرىا 

قػد كػاف جػوف،  يػدعى آخػر،  شخياً  مليف، نفت ذل  غري أهنا ذكرت أفى ا سفر الجواز أف 
حليػػوؿ اطهػػ  ل ورام تقػدمي االػػدا ا وكػاف سػػفر. اليػػوؿ عهػى جػػواز احل هػ   يف تقػػدمي ػاعدىا 
كػػاف عمػػا إذا  وحينمػػا  ػػأذلا رلهػػس اذل ػػرة . الكونغػػويسػػفر ىػػو مسػػاعدة صػػديق ا الز عهػػى جػػوا
لهحيػػػوؿ عهػػػى تأشػػػرية إىل السػػػويد، تفسػػػري  ػػػب  وجػػػود صػػػوراا عهػػػى الطهػػػ  ادلقػػػدـ  وإمكاهنػػػا
رلهػس اذل ػرة  ذلػا أكػد دل ػاو  .جػواز  ػفرىا عهػىادلوجػودة تتطاوص مػا تهػ  ى ه اليورة أف  ذكرت

صػديق ا قػد ا ػتخدـ صػورة أخػرى  و من اجلائل أف يكػوفأن ادت حين ا ك ل ، أ  األمر ليسأف 
 دوف عهم من ا.

الػػػػػ ي قدمتػػػػػو  ، ر ػػػػػ  رلهػػػػػس اذل ػػػػػرة  هػػػػػ  اله ػػػػػوم2008أغسػػػػػطس آب/ 23يف و  2-8
اخلبػري هػف وتقريػر ادليف الػ  وردت إىل ادلعهومػات ادلكتووػة  أنو واال تنادووأ اد الشكوى،  صاحبة

قػدـ  هػ  الشػخص الػ ي   إف صاحبة الشػكوى ىػي، وتحديد اذلوية التاوا إلدارة اجملهس ادلعنية
الشػػكوى مل  ةأف صػػاحب كػ ل عهػػى تأشػرية  ػػويدية يف اجللائػػر العاصػمة. وذكػػر اجملهػػس   احليػوؿ

مواػػوؽ ومتسػػص يبػػني  أ ػػباب تقػػدمي  هػػ  يتاػػمن جػػواز  ػػفرىا تكػػن قػػادرة عهػػى تقػػدمي تفسػػري 
والحػ  اجملهػس احليػوؿ عهػى تأشػرية يف اجللائػر. وصوراا وتاريخ ميالدىا وامس ا األوؿ من أجػل 

تقػػدمي ل 2006سبوز/يوليػػو يف اجللائػػر يف  كانػػت  الشػػكوى مػػا ا ػػرتاض أف صػػاحبةأنػػو حػػ   أياػػاً 
مقتػػل يف وورونػػدي يف وقػػت إمكانيػػة وجودىػػا ىػػ ا ال يسػػتبعد  ػػإف حليػػوؿ عهػػى تأشػػرية، ا هػػ  
تفسري  إف صاحبة الشكوى مل تقدـ أي  يف حالة األخ  هب ا اال رتاض،. ورأى اجملهس أف أخي ا

وعن إقامت ػا السػاوقة عهى تأشرية  ويدية عن عدـ إوالغ اجملهس وتقدمي ا  هباً لهحيوؿ معقوؿ 
وخهػص إىل   قد شك  اجملهس يف االدعامات ال  قدمت ا صػاحبة الشػكوى.ول ل  يف اخلارج. 

يف ىػ ه ادلسػألة  يفيػلقػرر أف  وغػري أنػ، جنسػيت او  ىا األصػهيىويت ا ووهػد أهنا مل تستطا إابات
التفاصػيل الػ   مواوقيػةبوروندي. وويػرؼ الن ػر عػن عػدـ عهى أهنما يتعهقاف و ه  اله وم يف و 

ادعامااػػػػا ال تكفػػػػي إلابػػػػات تعرضػػػػ ا خلطػػػػر  اجملهػػػػس أف  قػػػػد رأىالشػػػػكوى،  ةصػػػػاحب عرضػػػػت ا
حينمػػا   االعتػػداماته دللثػػل ىػػ وػػالن ر إىل أهنػػا مل تتعػػرض   ػػوم ادلعامهػػة أو العقػػابأو  االضػػط اد
ولقد وهغ ا عن  ريص غري مباشر أف ادلهيشيا تفػت  عن ػا، ولكن ػا وقيػت يف ووروندي.  كانت يف

 دلاايقات أخرى. أف تتعرض لهت ديد أودوف  مقتل شقيق اوعد  لفرتة  ويهة نسبياً البهد 

  عنػػػػت صػػػػاحبة، 2008نو م  تشػػػػرين اللثػػػػا / 14و /أكتػػػػوورتشػػػػرين األوؿ 13يف و  2-9
نح ػػا أف سب ه األخػػرية مدعيػػًة أنػػو ينبغػػي ذلػػ، أمػػاـ زلكمػػة اذل ػػرة رلهػػس اذل ػػرة قػػرار يفشػػكوى ال

 ػباب أل اً ومواوقػ اً متسػق اً تفسػري وأضػا ت أهنػا قػدمت  .وايقػة  ػفرو الجػ  ال ومركػلتيري  إقامػة 
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 القاػػائيةاحملػػامي ادلكهػػف وتقػػدمي ادلسػػاعدة حليػػوؿ عهػػى تأشػػرية يف اجللائػػر. وأشػػار ا تقػػدمي  هػػ 
 هػػػ  إىل و تػػػموكه ادلػػػ رات الػػػ  د عػػػتىػػػ ه ادلسػػػألة  ضػػػرورة أال  رب ػػػ إىل  يػػػاحبة الشػػػكوىل

ينبغػػي  إنػػو ، تعػػرض شػػقيق ا لهقتػػليشػػك  يف حقيقػػة  رلهػػس اذل ػػرة مل ووػػالن ر إىل أفاله ػػوم. 
زلػامي ادلسػاعدة  د. ورأىالشػكوى نفسػ ا عهػى زلمػل اجلػ ضػد صػاحبةالت ديدات ادلوج ػة خ  أ

العاليػة الػ  كػاف حي ػى هبػا ادلكانػة واالضػط اد وسػب   لسػوم ادلعامهػةعرضػة مو تػأف موكهالقاػائية 
إليػو تسػت دؼ الت ديدات ادلوج ة  وقد كانت  .Sans Échecشقيق ا يف ادليهيشيا ادلعرو ة وا م  

 ى.الشكو  أيااً صاحبة

 الطعػػػن الػػػ ي قدمتػػػو صػػػاحبةعهػػػى  تقػػػدمي مالح ػػػاتاذل ػػػرة إمكانيػػػة  وأتيحػػػت جملهػػػس 2-10
غادراػػػا دبالشػػػكوى  يمػػػا يتعهػػػص  ةصػػػاحبالػػػ  قػػػدمت ا تفسػػػريات الف وػػػأاجملهػػػس  أ ػػػادكوى. و الشػػػ

ادلعهومػات  مواوقيػةاجملهػس أف عػدـ  رأىعالوة عهػى ذلػ ، و . ىي تفسريات غري مواوقةووروندي 
اإل ػػادات  ميػػداقية يقهػػل مػػن سػػويديةالتأشػػرية وطهػػ  احليػػوؿ عهػػى ال يمػػا يتعهػػص  الػػ  قػػدمت ا

الشػػكوى أدلػػة كا يػػة دلػػن   ةصػػاحبإ ػػادات  اعتبػػارال ميكػػن  . ومػػن مث،  إنػػودمت اقػػاألخػػرى الػػ  
  .احلماية ذلا

 الطعػػػػػن الػػػػػ ي قدمتػػػػػو صػػػػػاحبة ر اػػػػػت زلكمػػػػػة اذل ػػػػػرة، 2009مػػػػػايو أيار/ 19ويف  2-11
دبػا      صػاحبة الشػكوى مل تسػتطا إابػات ىويت ػا ومل تػأتأف وػ وأ ادت ى ه احملكمةالشكوى. 

احملكمة أنػو حػ  يف حالػة ا ػرتاض أهنػا وذكرت شري إىل أهنا من ووروندي. يعلز االحتماؿ ال ي ي
 ة.أو احلمايػ يدعو إىل  ه  اله ػوم ال يشكل  بباً يف ى ا البهد  الوضا العاـ  إفمن ووروندي، 

عػػن الكيفيػػة الػػ  ق ػػد ـ هبػػا  هػػ  احليػػوؿ عهػػى تأشػػرية وامس ػػا يف  ورأت أف التفسػػري الػػ ي قدمتػػو
تلثبػػت الشػػكوى مل  أف صػػاحبةزلكمػػة اذل ػػرة  رأتقػػد ومػػا ذلػػ ،   اً مقبػػواًل.تفسػػري  اجللائػػر يعػػد  

إذا عػادت إىل  اب ػوم ادلعامهػة أو العقػو االضػط اد  خلطػر ػتتعرض هنػا إاالدعام ال ي تقوؿ  يو 
أف صػػاحبة  عهػػى وجػو التحديػد، وىػػي تن ػر يف ىػػ ا الطعػن، اذل ػرةوالح ػت زلكمػػة وورونػدي. 

يف  ومل تكػػػن  ر ػػػاً  اناػػػم إلي ػػػا شػػػقيق ا،الػػػ   دبيهيشػػػيا التوتسػػػيذلػػػا أيػػػة صػػػهة  الشػػػكوى مل تكػػػن
دعى تػػكػػ ل  أف احلػػدث الػػ ي   . والح ػػت زلكمػػة اذل ػػرة االػػ  كػػاف يقػػـو هبػػا شػػقيقنشػػطة األ

، االث  ػنوات تقريبػاً  من  قد وقامن ووروندي  لفرارىاالسب  ادلباشر  أنو كاف الشكوى صاحبة
 . ويهة نسبياً   رتة رأت أنو يعود إىلو 
 عنت صاحبة الشكوى يف احلكم ال ي أصدرتو زلكمػة ، 2009 حليراف/يونيو 8يف و  2-12

وػػالطعن ذف اإلاذل رة وػػ اخلاصػػةزلكمػػة اال ػػت ناؼ  ر اػػت، 2009 /يوليػػوسبوز 27 اذل ػػرة، ويف
الشػكوى  ةطرد صػاحبو القرار القاضي أصب ومن مث،  قد احلكم اليادر عن زلكمة اذل رة.  يف

 .هنائياً 
ػػػػػ ه ت، 2009 ػػػػػبتم  أيهوؿ/ 7 يفو  2-13 رلهػػػػػس  لػػػػػدىالشػػػػػكوى  ةر ػػػػػالة مػػػػػن صػػػػػاحب   

واػػائص  2009 يف حليراف/يونيػػو قػػدمتيف ىػػ ه الر ػػالة أهنػػا  صػػاحبة الشػػكوىوأكػػدت اذل ػػرة. 
حكػم عهي ػػا يف صػػدور ، يف مجهػة أمػور، ادعػػتو ، القاػائيةادلسػاعدة  ادلكهػف وتقػػدمي إىل زلامي ػا
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 الػ ي أر ػهتو  ػتدعاماال نسػخاً مػن صاحبة الشكوىقت وأر   نة. 20والس ن دلدة ووروندي 
ف صػػػػدرت يف مػػػػ كرة توقيػػػػو  ،(2)2007أكتػػػػوور تشػػػػرين األوؿ/ 8الشػػػػر ة يف وورونػػػػدي وتػػػػاريخ 

كػػػػػػػانوف  16وتػػػػػػػاريخ  اً صػػػػػػػدروحكمػػػػػػػ ،(3)2007نو م  تشػػػػػػػرين اللثػػػػػػػا / 19وتػػػػػػػاريخ  حق ػػػػػػػا
 .(4)عاماً  20ويقاي وس ن ا دلدة  2008ديسم  األوؿ/

، قػػػرر هبػػػا النسػػػخ ادلر قػػػةيف الشػػػكوى و  صػػػاحبة ادلعهومػػػات ادلقدمػػػة يف ر ػػػالةيف ضػػػوم و  2-14
مػن  18 ادلػادةدبوجػ  تيػري  إقامػة  ػا ، عدـ منح2009 بتم  أيهوؿ/ 24رلهس اذل رة، يف 

مػن  19 ادلػادة، أو إعػادة درا ػة ادلسػألة يف إ ػار 2005من قانوف األجان  لسنة  90الفيل 
، ومػػن مث صػػوراً ، يف مجهػػة أمػػور، أف الواػػائص ادلر قػػة كانػػت ةوالحػػ  رلهػػس اذل ػػر  .(5)12الفيػػل 
 .منخفاةدليل ك  قيمت ا

و رحػت عهي ػا ىػ ه   ػرة.أماـ زلكمػة اذلقرار رلهس اذل رة  عنت صاحبة الشكوى يف و  2-15
احملكمػػػة أ ػػػ هة تتعهػػػص والواػػػائص ادلقدمػػػة،  ػػػ كرت صػػػاحبة الشػػػكوى خطيػػػاً أف أحػػػد معار  ػػػا، وىػػػو 

، كػػاف قػػد أعهم ػػا يف شػػ ر آذار/مػػارس أو وورونػػدييف إحػػدى احملػػاكم يف  شػػخص يعمػػل  ػػكرترياً 
عن إر ػاؿ إخطػار إلي ػا، وأنػو قػد جػرى البحػو عن ػا وصػدر حكػم وإدانت ػا  2009نيساف/أوريل 

 ةصػػػدمت صػػػاحبوسػػػب  مسػػػاعداا لشػػػقيق ا يف ارتكػػػاب أعمػػػاؿ قتػػػل وهنػػػ  لهممتهكػػػات. وقػػػد 
إذا أخػػ ت زلامي ػػا أو السػػهطات السػػويدية وػػاألمر ولكن ػػا رأت أهنػػا  اخلػػ ، الشػػكوى لسػػماع ىػػ ا
 أف ير ػػل إلي ػػايف وورونػػدي إىل ىػػ ا الشػػخص ادلقػػيم  ومػػن مث،  قػػد  هبػػت  سػػي طه  من ػػا إاباتػػو.

يف وقد وصهت ى ه الواائص إىل صػاحبة الشػكوى مهف احملكمة يف ووروندي.  ال  يتامن اواائص ال
القاػػائية ادلكهػػف من ػػا حملػػامي ادلسػػاعدة  نسػػخاً عهػػى الفػػور   سػػهمت، 2009 حليراف/يونيػػوودايػػة 

  وقايت ا، غري أنو مل يقدم ا إىل رلهس اذل رة أو إىل حملاكم.
 الطعػن الػ ي ر عتػو صػاحبةاذل رة  زلكمة، ر ات 2009نو م  تشرين اللثا / 16يف و  2-16

حػو تفيد ويدور حكم والس ن يف حص صػاحبة الشػكوى ووب ورأت أف ادلعهومات ال  .الشكوى
ومل ذبػػر، ونػػاًم عهػػى ذلػػ ، درا ػػة ىػػ ه لقػػانوف األجانػػ ،  و قػػاً  الشػػر ة عن ػػا تشػػكل  رو ػػاً جديػػدة

ال روؼ من قبل . غري أنو والن ر إىل عدـ وجود أدلة إضا ية داعمة،  قد اعت ت أف إ ػادة صػاحبة 
 ا يػػػةال تتاػػػمن أدلػػػة ك    الشػػػكوى الػػػ  أكػػػدت  ي ػػػا تهقي ػػػا ذلػػػ ه ادلعهومػػػات مػػػن أحػػػد معار  ػػػا 

ادلػادة  دبوجػ  ال ي يقاي وطردىػامر األال تنتاج أف ال روؼ اجلديدة تشكل عوائص دائمة إلنفاذ 
 مػن نوعيػة  رةاذلكمة زلإىل  أصوذلامت د  الواائص ال  ق  و من قانوف األجان .  12الفيل  من 19

__________ 

موقػا  لهملثػوؿ مػن أجػل ا ػت واهبا وشػأف اشػرتاك ا يف أعمػاؿ السػرقة وقعت الطهػ  ادلوجػو إىل صػاحبة الشػكوى (2)
 من الشر ة اجلنائية يف وومجبورا وبوروندي.

يف مسػػألة االشػػتباه يف اشػػرتاؾ صػػاحبة الشػػكوى يف أعمػػاؿ القتػػل والسػػرقة، وكػػ ل  يف أ ػػػباب  هػػ  التحقيػػص  (3)
 .  را وبورونديموقا من أحد ضباط الشر ة اجلنائية يف وومجبو  عدـ ملثوذلا لال ت واب

 أ دينت صاحبة الشكوى وت مة ادلساعدة يف أعماؿ قتل و رقة. (4)

تػػرد القواعػػد ادلتعهقػػة وػػػالعوائص الدائمػػة أمػػاـ إنفػػػاذ أوامػػر ر ػػ  الػػػدخوؿ أو الطػػرد والػػ  تيػػػب  هنائيػػة وغػػري قاوهػػػة  (5)
 ى ا القانوف.  من 90من الفيل  2إىل  9واالقرتاف ما ادلواد من  مقرومتني 98و 97يف ادلادتني لال ت ناؼ 
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يػػت خه قػد ، ه ادلسػألةوغػػ  الن ػر عػن ىػ ومػن مث،  قيمت ػا كػدليل منخفاػة. و  شػكوؾ،ملثػرية له
مػػا هنايػػة   ػػوؼ تر ػػل إلي ػػاالواػػائص  وػػأف عهػػى عهػػم تالشػػكوى كانػػ ةزلكمػػة اذل ػػرة إىل أف صػػاحب

وتػاريخ كمػة اذل ػرة زلحكػم صػدور ، أي قبػل 2009 مطهػا شػ ر أيار/مػايوأوريل أو ش ر نيسػاف/
. وكانػت عهػى تيػري  اإلقامػة والطهػ  الػ ي قدمتػو لهحيػوؿ يمػا يتعهػص  2009مػايو أيار/ 19

الشػػر ة عن ػػا يف وورونػػدي.  حبػػو، قبػػل ىػػ ا التػػاريخ، عهػػى عهػػم خبػػ  إدانت ػػا و صػػاحبة الشػػكوى
ادلتعهقػػػة وػػػأوؿ  هػػػ  جػػػرامات اإل ومػػػن مث،  قػػػد كػػػاف وإمكاهنػػػا تقػػػدمي ىػػػ ه ادلعهومػػػات أانػػػام  ػػػري

السػب   تػرى زلكمػة اذل ػرة يفال و  اله وم، غري أهنا قػررت عػدـ  عػل ذلػ . اللتماستقدمت وو 
اً وجي ػاً عػ ر أي أنػو كػاف  ػيطه  من ػا تقػدمي أدلػة عهػى أقواذلػا، ى، الشػكو  ةو صػاحبتال ي قدم
ىػ ه ال ػروؼ اجلديػدة يف  عػرضلعػدـ  ،مػن قػانوف األجانػ  12الفيػل  مػن 19 ادلادةدبوج  
 مبكر.وقت 

وػاذل رة مػن  اخلاصػة زلكمة اال ت ناؼ  ر ات، 2009ديسم  كانوف األوؿ/ 9يف و  2-17
 لهطعن.غري قاول  ى ا القرارو . زلكمة اذل رة احلكم اليادر عن يف الطعناإلذف و

 الشكوى  

أو اليػػػارخة أو الفادحػػػة وجػػػود ثػػػط ااوػػػت مػػػن االنت اكػػػات الشػػػكوى  تػػػدعي صػػػاحبة 3-1
يف ووروندي. وتشري إىل التقرير السادس لألمني العاـ عن مكت  األمم اجلماعية حلقوؽ اإلنساف 
من مة العفػو  اليادر عن 2009تقرير عاـ  إىلو  (،S/2009/611ي )ادلتحدة ادلتكامل يف ووروند

قػوؽ اإلنسػاف يف وورونػدي، حل السػي  سػ ل يمػا يتعهػص وال ،الواليات ادلتحػدة األمريكيػة ،الدولية
عهػػى  وأعمػػاؿ القتػػل غػػري ادلشػػروعةف، و يف السػػ  ت ػػليندبػػا يف ذلػػ  ا ػػتخداـ التعػػ ي  ضػػد احمل

هػػػى نطػػػاؽ وا ػػػا، واإل ػػػالت مػػػن االغتيػػػاب والعنػػػف اجلنسػػػي عانتشػػػار أيػػػدي قػػػوات األمػػػن، و 
أنشطة إىل ااام ا واالشرتاؾ يف  والن رالشكوى أنو  أكدت صاحبةالعقاب. ويف ضوم ما  بص، 

مػن  توقا   ن ا وت مة ادلساعدة يف ارتكاب أعمػاؿ القتػل والسػرقة،  ػإف  ردىػاادلتوىف و   اشقيق
 خطػػراً عهػػى حيااػػػاالػػ  تشػػكل  القا ػػية ل ػػروؼ السػػ ن يعرضػػ االسػػويد إىل وورونػػدي  ػػوؼ 

مػن مث،   ػي االغتيػاب والعنػف اجلنسػي. و ن قبيػل ادلعامهة، م وم تع ي  وغريه من أشكاؿ لهو 
شػكل انت اكػاً مػن جانػ  السػويد حلقوق ػا دبوجػ  ادلػادة تأف إعاداا قسراً إىل ووروندي   تدعي
 من االتفاقية.  2
ض لهتعػ ي  لػدى عوداػا خطر التعػر   تواجو شخيياً أهنا  إىل الشكوى صاحبة تشريو  3-2

وت كر أف أحػد أ ػراد أ ػراا األقػروني قػد ق تػل والفعػل، وىػي زبشػى أف تواجػو إىل وهدىا األصهي. 
لسػػوم ادليػري نفسػو يف حالػة  ردىػا إىل وورونػدي، وتػرى أهنػػا  ػتكوف أمػاـ خطػر واضػ  يعرضػ ا 

وراماػػا لشػػكوى ا تؤكػػد صػػاحبةويف ىػػ ا اليػػدد،  داخػػل السػػ ن.ادلعامهػة والتعػػ ي  واالغتيػػاب 
 التناقاػات العرقيػة تعػود إىلإدانت ػا  وعدـ ارتكاهبا لألعماؿ ال  أدينت وسبب ا. وترى أف خهفيػة

  .Sans Échec شقيق ا يف ميهيشيا  مشاركة إىل يف ووروندي و  السائدة
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 مالحظات الهولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضومية  

، مالح ااػػػػا 2010 أيهوؿ/ ػػػػبتم  2 فوية مؤرخػػػػةمػػػػ كرة شػػػػ قػػػػدمت الدولػػػػة الطػػػػرؼ، يف 4-1
هنػػا ليسػػت عهػػى أالدولػػة الطػػرؼ تػػ كر قبوليػة، ادلو يمػػا يتعهػػص و. ادلوضػػوعيةاأل ػػس و  ادلقبوليػػةوشػأف 

لثػػت أو حبػػري حبلث ػػا يف إ ػػار أي إجػػرام آخػػر مػػن إجػػرامات  والػػ اتادلسػػألة عهػػم وػػأف ىػػ ه  قػػد حب 
تقػػر مػػن االتفاقيػػة،  0)ب( مػػن ادلػػادة 4إىل الفقػػرة  واإلشػػارةو  أو التسػػوية الدوليػػةالػػدوي التحقيػػص 

 ادلتاحة والنسبة إىل ى ا البالغ. مجيا  بل االنتياؼ احملهية دوا تنفا الدولة الطرؼ
 )أ(5وػػالفقرتني ادلتعهقػػة  ن ػػر اله نػػة يف ادلسػػائل ادلستخهيػػة مػػن نتػػائ الالن ػػر عػػن  وويػػرؼ 4-2

أهنػػا  الشػػكوىتػػرى أف تأكيػػد صػػاحبة الطػػرؼ الدولػػة  مػػن االتفاقيػػة،  ػػإف 22و)ب( مػػن ادلػػادة 
األ ا ػػي الػػدعم االتفاقيػػة ال يرقػػى إىل مسػػتوى تبهػػح حػػد انت ػاؾ وطريقػػة طػػر ادلعامهػػة خل ػتتعرض 
وترى أنو من الواض  أف البالغ ال يستند إىل أي أ ػاس، ومػن مث   ػو  .ألغراض ادلقبوليةواألدلة 

ادلػػػادة   اقيػػػة، والفقػػػرة الفرعيػػػة )ب( مػػػن مػػػن االتف 22مػػػن ادلػػػادة  2غػػػري مقبػػػوؿ دبوجػػػ  الفقػػػرة 
 .من الن اـ الداخهي له نة اوقاً(  107)الفقرة الفرعية )ب( من ادلادة  113

أف الشػػكوى مقبولػػة،  ػػإف  إىل اله نػػة خهيػػتإذا أنػػو يف حالػػة مػػا  تػػرى الدولػػة الطػػرؼو  4-3
 صػػػاحبة الشػػػكوى ػػػرد مػػػا إذا كػػػاف  ي تتملثػػػل وشػػػأف األ ػػػس ادلوضػػػوعية ادلسػػػألة ادلعروضػػػة أمام ػػػا

وعػدـ  ػرد أي شػخص أو إعادتػو الػ  تقاػي من االتفاقيػة  2نت   التلاـ السويد دبوج  ادلادة ي
التعرض  تدعو إىل االعتقاد وأنو  يواجو خطر (6)أ باب حقيقيةت ىناؾ إىل دولة أخرى إذا كان

الغػرض  أف والػ ي رأت  يػ (7)اجت اد اله نػة الطرؼ إىل ولةتشري الديف ى ا اليدد، لهتع ي . و 
مػن  2انت اكػاً لهفقػرة  تشػكلاإلعػادة القسػرية لشػخص مػا إىل وهػد آخػر  تما إذا كان من ربديد
التعػػػ ي  عقػػػ   (8)شخيػػػياً خلطػػػريتملثػػػل يف تقريػػػر مػػػا إذا كػػػاف الفػػػرد ادلعػػػين  ػػػيتعرض  االتفاقيػػػة

 ارخةاليػأو الفادحػة وجود ثػط ااوػت مػن االنت اكػات  ذل  أف ويستتباإعادتو إىل ذل  البهد. 
كا يػػاً لتحديػػد أف شخيػػاً  ػػبباً  يف حػػد ذاتػػو يشػػكل أو اجلماعيػػة حلقػػوؽ اإلنسػػاف يف وهػػد مػػا ال 

الدولػػػة تػػػرى وعػػػالوة عهػػػى ذلػػػ ،  خلطػػػر التعػػػ ي  عقػػػ  عودتػػػو إىل ىػػػ ا البهػػػد. ػػػيتعرض معينػػػاً 
، حيػػػو توجػػػد إىل دولػػػة أخػػػرى مػػػا عػػػن اإلعػػػادة القسػػػرية لشػػػخصواالمتنػػػاع أف التلام ػػػا  الطػػػرؼ

يػػرتبط ، خطػػر التعػػرض لهتعػػ ي   ػػيواجوقيػػة تػػدعو إىل االعتقػػاد وػػأف ىػػ ا الشػػخص أ ػػباب حقي
ويستنت  من اجت ػاد . من االتفاقية 1التع ي  عهى النحو ادلبني يف ادلادة  وشكل مباشر وتعريف

ميكػػػن أف عػػػن  ػػػرد شػػػخص واالمتنػػػاع  مهتلمػػػةالدولػػػة الطػػػرؼ  تأف مسػػػألة مػػػا إذا كانػػػ (9)اله نػػػة
__________ 

 التأكيد.  أضا ت الدولة الطرؼ (6)

؛ 2-5، الفقػػرة 0229أيار/مػػايو  99، اآلرام ادلعتمػػدة يف س. ؿ. ضػػد السػػويد، 942/9888البالغػػاف رقػػم  (7)
، الفقػرة 0222تشػرين اللثػا /نو م   93، اآلرام ادلعتمدة يف إ. ج. ؼ. ـ. ضد السويد، 092/0220ورقم 
7-2  . 

 كيد.التأ أضا ت الدولة الطرؼ (8)

أيار/مػػػػػػايو  94، اآلرام ادلعتمػػػػػػدة يف ج. ر. ب. ضػػػػػػد السػػػػػػويد، 72/9886ميكػػػػػػن الرجػػػػػػوع إىل الػػػػػػبالغ رقػػػػػػم  (9)
 .   4-5، الفقرة 9887
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كيػػػاف غػػري حكػػػومي، دوف موا قػػة احلكومػػػة أو   الػػ ي يهحقػػػو وػػوالعػػػ اب  أمل أوتػػلا يتعػػرض خلطػػػر
 ة.من االتفاقي 3قا خارج نطاؽ ادلادة ت ا،قبوذل
مػن  ترى أنواحلالة العامة حلقوؽ اإلنساف يف ووروندي،  إف الدولة الطرؼ و و يما يتعهص 4-4

الػػ   األىهيػػة الطويهػػةوعػػد احلػػرب  وعيػػدة كػػل البعػػد عػػن اال ػػتقراروصػػف ا وأهنػػا  اجلػػائل حػػ  اآلف
ي ػيمن واجلماعػات ادلتمػردة الػ   التاوا ذلػا عهي ا التوتسي واجلي   يمنوني احلكومة ال  ي دارت

ونتي ػة ذلػ ه احلػرب،  قػد الكلثػري مػن ادلػدنيني أرواح ػم، ويتحمػل  ر ػا النػلاع عهػى عهي ػا اذلوتػو. 
 ػ ل ال يػلاؿ و      .دلػدنينيحلقػوؽ اإلنسػاف لهسػكاف ااجلسػيمة االنت اكػات  مسػؤولية حد  وام

اجلػي   ػراد أوميلثػل .  ػ اًل ىػليالً حقػوؽ اإلنسػاف لهحكومػة وورونػدي حكومة ووروندي يف رلاؿ 
عن تعػ ي  وقتػل اال تخبارات الو نية اجل ات ادلسؤولة ودائرة  والشر ة (،)قوات الد اع الو ين

 .(10)لقػوات التحريػر الو نيػة دىمتأييػ يف ادلناصػروف ادلشػتبو ن  ػي موضرب ادلدنيني واحملت ػلين، دبػ
أعاام ادلعارضػة. وعهػى الػرغم مػن وقػف إ ػالؽ النػار ادلتفػص عهيػو تتحرش واألمن وال تلاؿ قوات 

معاقػل  وكانػتضػد ادلػدنيني اعتدامااا  قوات التحرير الو نية  قد واصهت، 2008مايو أيار/يف 
، ادلسػػػػرح الرئيسػػػػي ذلػػػػ ه الريفيػػػػة اوومجبػػػػور منػػػػا ص قػػػػوات التحريػػػػر الو نيػػػػة التقهيديػػػػة، دبػػػػا يف ذلػػػػ  

قػػػوات  يف يػػةفعالوأف تػػتحكم  وشػػكل عػػػاـتسػػتطيا السػػػهطات ادلدنيػػة  كانػػتولػػ ن  . االعتػػدامات
عهػػى الػػرغم و عناصػػر مػػن قػػوات األمػػن وشػػكل مسػػتقل.  ت  ي ػػاتيػػر حػػاالت   ػػإف ىنػػاؾاألمػن، 

دلالحقػة  داوريتػازبػ ت وعػ  القػد اصػة قػوات الػد اع الػو ين، خبمن أف قوات األمػن احلكوميػة، و 
 .(11)بمن العقا يتير وف وىم يف مأمنمرتكيب انت اكات حقوؽ اإلنساف،  إف مع م األ راد 

وىػو ، 2005عػاـ  اعتبػاراً مػن الد ػتور اجلديػد أصػب  نا ػ اً  وتايف الدولة الطػرؼ أف 4-5
حبقػػػوؽ اإلنسػػػاف  ويعػػػرتؼ ،ف السػػػهطةاف العرقيتػػػااجملموعتػػػ هبػػػا تقا ػػػمتشػػػروط الػػػ   ػػػوؼ الاػػػا ي
التعدديػػػػة احللويػػػػة  يسػػػػتند إىل ن ػػػػاـ إقامػػػػة الد ػػػػتور ىػػػػ ا ويكفػػػػل .أل ا ػػػػية جلميػػػػا البورونػػػػدينيا
أصػػب   ي ػػػا انتخاوػػات عامػػػة  2005يف عػػاـ  أياػػػاً . وأجريػػت حريػػة التعبػػػري واليػػحا ةياػػمن و 

يف البهد.  احللب احلاكم ىوالدميقرا ية عن قوات الد اع  -الدميقرا ية عن اجملهس الو ين لهد اع 
 .حػلب  يا ػيويػورة رمسيػة إىل قػوات التحريػر الو نيػة  حركة ، ربولت2009أوريل نيساف/ يفو 

ووعد نلع  الح حركة قوات التحرير الو نية واعتمادىا كحلب  يا ػي، حبػري التعامػل اآلف مػا 
وال  .(12)ادلنسػػووة إلي ػػااالنت اكػػات أيػة أعمػػاؿ عنػػف ترتكب ػػا واعتبارىػا جػػرائم، وقػػد تراجػػا عػدد 

إذا مل يتسػػػػن  يف الشػػػوارع  العدالػػػػةىنػػػاؾ  نػػػػلوع إىل  هػػػ  الت مػػػػن العقػػػاب  ػػػػائدا و اإل ػػػيػػػلاؿ 
__________ 

 حلب ربرير شع  اذلوتو  اوقاً. (10)

)تقريػر حقػوؽ اإلنسػاف: وورونػدي( الػ ي أصػدرتو وزارة  ”Human rights report: Burundi“ميكػن الرجػوع إىل  (11)
 Country report on human rights practices in“مػػن  9، والفػػرع 0227يف عػػاـ اخلارجيػػة األمريكيػػة 

Burundi”  الػػػػ ي قدمتػػػػو وزارة  0226)التقريػػػر القطػػػػري وشػػػػأف شلار ػػػات حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف يف وورونػػػدي( لعػػػػاـ
   اخلارجية السويدية.

 اإلنسػػاف وعػػن أنشػػطة ؽحالػػة حقػػو  عػػن مفوضػػة األمػػم ادلتحػػدة السػػامية حلقػػوؽ اإلنسػػاف ميكػػن الرجػػوع إىل تقريػػر (12)
 .00(، الفقرة A/HRC/12/43ادلفوضية يف ووروندي )
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كمػػا   احلالػػة يف وورونػػديحبسػػد ادلػػ كور الدولػػة الطػػرؼ أف التقيػػيم رى وتػػ .(13)يف احملػػاكم ربقيق ػػا
 (.أعاله 1-3 الشكوى أماـ اله نة )ان ر الفقرة ةصاحب ال  أشارت إلي االتقارير وصفت ا 

حبػوز اإلعػراب  قػد الػ  شػواغلالشأف  لة الطرؼ أهنا ال ترغ  يف التقهيل منالدو  وتؤكد 4-6
ش  يف  إال  أهنا ترى أنو ليس ىناؾ يما يتعهص واحلالة الراىنة حلقوؽ اإلنساف يف ووروندي،  عن ا
أعػػاله ال تكفػػي يف حػػػد ذااػػا لتأكيػػد أف اإلعػػػادة  ادلػػ كورةال ػػروؼ ادلشػػار إلي ػػا يف التقػػػارير  أف

ومػن مث، مػن االتفاقيػة.  2همػادة لانت ػاؾ  ا يرتت  عهي ػ وورونديالشكوى إىل  لياحبةالقسرية 
 1، عهػى النحػو احملػدد يف ادلػادة تقييم خطر تعػرض صػاحبة الشػكوى لهتعػ ي  له نة ينبغي إنو 

 .إعاداا إىل وورونديمن االتفاقية، وعد 
يف تقييم ػػا  تطبػػص ة وػػاذل رةادلعنيػػ السػػويدية السػػهطات واحملػػاكم تػػرى الدولػػة الطػػرؼ أفو  4-7

اختبػػاراً  اله ػػوم دبوجػػ  قػػانوف األجانػػ  التمػػاسخلطػػر التعػػرض لهتعػػ ي  أانػػام ن رىػػا يف  هػػ  
وتايف الدولة  .(14)دبوج  االتفاقيةالحص  والغحبو  لدىتطبقو اله نة شلاااًل لالختبار ال ي 

الػػ  لتقيػػيم ادلعهومػػات  اً ديػػج مؤىهػػة تػػأىيالً أف السػػهطات الو نيػػة  أف مػػن الاػػروري إدراؾالطػػرؼ 
االتيػػاؿ ادلباشػػر  ن ػػراً دلػػا يتػػاح ذلػػا مػػن  ػػرص وادعاماتػػوو إ اداتػػيقػػدم ا مهػػتمس اله ػػوم وكػػ ل  

كبػرية  أف مػن الاػروري إيػالم أ يػة الدولػة رىويف ضوم ما  ػبص، تػ دبهتمس اله وم ادلعين واألمر.
 . هطات اذل رة السويدية أجرتوال ي  لهتقييم

 أ ا ػاً  تسػتندالشػكوى،  ػإف الدولػة الطػرؼ  ميداقية إ ػادات صػاحبةتقييم و و يما يتعهص 4-8
 .الشػكوى صػاحبةمػا  ولقػاًم مباشػراً مقػاوهتني  الػ ي أجػرى يف قرار رلهػس اذل ػرةادل كور  ادلنطص إىل

يف  كبػػػرية اغػػػرات التأكيػػػد عهػػػى وجػػػودالدولػػػة الطػػػرؼ أف مػػػن ادلنا ػػػ   تػػػرىوواإلضػػػا ة إىل ذلػػػ ، 
قػػػد سبسػػػ  اله نػػػة. و إىل الشػػػكوى إىل  ػػػهطات اذل ػػػرة و  ةصػػػاحب الػػػ  قػػػدمت ا ميػػػداقية التفاصػػػيل

الشػػخص  ىػػي نفػػسالشػػكوى  ةأف صػػاحبوػػ ه القاػػية ادلتعهقػػة هبػػرلهػػس اذل ػػرة  ػػواؿ اإلجػػرامات 
 ،2006عػاـ      اجللائر العاصػمة يفوػالسػفارة السػويدية  يفيوؿ عهى تأشػرية احلـ  ه  ال ي قد  

أو يف الشػكوى  صػاحبة اله وم ال ي قدمتػو ور    ه  القاضي هعنو  وام يف قرار  وىو ما أعرب
وتتفػػص قػػرار اجملهػػس.  يفالشػػكوى   عػػن صػػاحبة وعػػد زلكمػػة اذل ػػرة ادلالح ػػات الػػ  عرضػػ ا عهػػى

الشػػكوى  وىػػي تػػرى أف التفسػػري الػػ ي أدلػػت وػػو صػػاحبةمػػا ىػػ ا اال ػػتنتاج.  لدولػػة الطػػرؼ سبامػػاً ا
يف اجللائػػػر يف عػػػاـ  وامس ػػػا عهػػػى تأشػػػرية  ػػػويدية وؿهبػػػا  هػػػ  احليػػػـ د  ق ػػػ خبيػػػوص الطريقػػػة الػػػ 

  ىو تفسري غري مواوؽ و افاض وغري متسص. 2006
 أال  يكػػػوف قػػد ماػػى عهػػػى اليػػورة الػػ  تر ػػػص يمػػن الاػػرور  أفوػػػالدولػػة الطػػرؼ  وتػػد ا 4-9
 هػػػ   شخيػػػياً ويوقػػػا صػػػاح  الطهػػػ   ميػػػألحبػػػ  أف . و طهػػػ  التأشػػػرية أكلثػػػر مػػػن  ػػػتة أشػػػ رو

__________ 

 .57الفقرة  ادلرجا نفسو، (13)

( وشػأف 9885)9من قانوف األجان  وتعهيػص اله نػة العػاـ رقػم  3من الفيل  0و 9ادلادتني  ميكن الرجوع إىل (14)
 33للثػػػػة واخلمسػػػػوف، ادلهحػػػػص رقػػػػم الواػػػػائص الرمسيػػػػة له معيػػػػة العامػػػػة، الػػػػدورة اللثا)مػػػػن االتفاقيػػػػة  2تنفيػػػػ  ادلػػػػادة 

(A/53/44 ،وCorr.1ادلر ص التا ا ،)). 
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ىػػػ ه أصػػػهية. وتػػػرى الدولػػػة الطػػػرؼ أف والطهػػػ   تر ػػػصالواػػػائص الػػػ  ف تكػػػوف ة، وينبغػػػي أالتأشػػػري 
مل        يما يتعهص والتفسري الػ ي أ ػادت  يػو مقدمػة الشػكوى وأهنػا أخرى  تلثري شكوكاً  احلقائص

لسػػفارة السػػويدية يف اجللائػػر العاصػػمة. وعػػالوة عهػػى ذلػػ ، ا  هػػ  التأشػػرية إىلتشػػارؾ يف تقػػدمي 
هنا مل سبته  جػواز  ػفر إتفاصيل  ه  التأشرية، ال ي ووج ت  يو ويـو ال قد كانت تقوؿ، إىل 

أشػػارت مػػا ذلػػ ، حينمػػا ووج ػػت دبسػػألة  ،الػػ  أجريػػت مع ػػا خػػالؿ ادلقاوهػػةو  عهػػى اإل ػػالؽ.
الدولػػة   هػػ  التأشػػرية، إىل أهنػػا كانػػت ربمػػل جػػواز  ػػفر وذكػػرت أنػػو جػػواز غػػري مليػػف. وتػػرى

الوحيػد يف جػػواز السػفر ىػػو امس ػػا األوؿ  احلقيقػػي ػػم الاأف وػالشػػكوى  إ ػػادة صػاحبةأف الطػرؼ 
، وكػ ل  األمػر والنسػبة إىل التفسػري الػ ي أ ػادت  يػو وػأف شخيػاً آخػر يػدعى ةغري مواوق إ ادة

وأهنػػػا  عهػػػت ذلػػػ  مػػػن أجػػػل  ،سػػػفرالجػػػوف قػػػد  ػػػاعدىا يف تقػػػدمي  هػػػ  احليػػػوؿ عهػػػى جػػػواز 
الشػكوى وشػأف  ةصػاحب ال  قػدمت ا تفسرياتالميداقية عدـ وواإلضا ة إىل  مساعدة صديق ا.

،  قد وني  خبري تاوا لهم هػس وسلػتص يف ربديػد اذلويػة عهى تأشرية وجواز  فرىا ه  احليوؿ 
واليػورة ادلر قػة الػ  أ خػ ت وقػت تقػدمي ا لطهػ  اله ػوم الشػكوى  صاحبةأف ادلقارنة وني صورة 

هػػى أهنمػػػا تعػػوداف لشػػػخص تػػػدؿ عيف اجللائػػر العاصػػمة سػػػويدية التأشػػرية الحليػػوؿ عهػػػى اوطهػػ  
  واحد.

الواضػػ  أف  أف مػػنرلهػػس اذل ػػرة،   ػػا يف ذلػػ  ملثػػل، ملثهتػػرى الدولػػة الطػػرؼ فإوحيػػو  4-10
عهػى تأشػرية  ػويدية يف اجللائػر احليػوؿ  قػدـ  هػ نفػس الشػخص الػ ي  يالشكوى ىػصاحبة 

 قػد   ،، ومػن مث ه  التأشرية  إف ذل  يعين أف صاحبة الشكوى ىي ال  تولت ملمالعاصمة، 
ويف  .اله ػوم اللتمػاسدرا ة الطه  ال ي قدمتػو أانام كاف من الاروري أخ  ذل  يف االعتبار 
الطهػػ  الػػ ي الشػػكوى يف  ةصػػاحب قػػدمت االػػ    ػػاداتىػػ ا اليػػدد، تؤكػػد الدولػػة الطػػرؼ أف اإل

متناقاػػػة  إ ػػػاداتىػػػي  حلمايػػػةا احليػػػوؿ عهػػػى  هػػػ يف لهحيػػػوؿ عهػػػى تأشػػػرية  ػػػويدية و  قدمتػػػو
 : نيالتاليلهسببني 
الشػػكوى  ةصػػاحب يعػػي  والػػداتأشػػرية السػػويدية، اللطهػػ  احليػػوؿ عهػػى  و قػػاً  )أ( 

عػػاـ   ولػػد يف قػد شػػقيص ال أ  يػد وػػأفف وشػػقيص واحػػد. و اوذلػػا أختػ ،وومجبػػورا يف روىػريودبنطقػػة  معػاً 
وذكػرت  . 1996يف عػاـ وػأف والػدي ا ق ػتال يف  ه  اله ػوم وتيرح صاحبة الشكوى  .1990
عمػره كػاف ، ومػن مث،  قػد  1975يف عػاـ  أف شقيق ا ولد ،اله وم التماسلطه   ، و قاً ك ل 

ليػػػػاحبة أف وػػػػمعهومػػػػات تفيػػػػد  ال يتاػػػػمن أيػػػػة هػػػػ  اله ػػػػوم أف كمػػػػا .  ػػػػنة 31 حينمػػػػا ق تػػػػل
 ؛أختنيالشكوى 
أف صػػاحبة سػػويدية التأشػػرية الحليػػوؿ عهػػى اادلعهومػػات الػػواردة يف  هػػ  تبػػني   (ب) 

 اأهنػػ ادلعهومػػات أياػػاً  . وتبػػني  ىػػ ه2003-2002 ػػر يف الفػػرتة عمػػل يف النيت تالشػػكوى كانػػ
 شػ ري سبوز/يوليػووػني يف الفػرتة مػا اجللائر اػالث مػرات  أهنا عادت إىل رنسا و  إىل غادرت اجللائر

، 2004 يوليػػو        سبػػوز/لفرنسػػا يف  اوخػػالؿ زياراػػ .2005 وتشػػرين األوؿ/أكتػػوور 2003
 س. السفارة البوروندية يف واريالشكوى جواز  فرىا يف صاحبة جددت
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إىل  حبػػػاالت الػػػدخوؿادلتعهقػػػة  عهومػػػاتعهػػػى الػػػرغم مػػػن أف ادل والدولػػػة الطػػػرؼ أنػػػ رىوتػػػ 4-11
يف اجللائػر  كانػت تعػي الشػكوى   ةيف حد ذااا أف صاحب من ما ال تلثبت واخلروج اجللائر و رنسا

وػني اجللائػر  تتنقػلنػت أهنػا كاعهػى األقػل  تبػني إهنػا ، 2005و 2004و 2003األعواـ خالؿ 
مل تػرتدد يف االتيػػاؿ والسػػفارة البورونديػػة يف    ػػيذلػػ ،  و اػاًل عػػن .و رنسػا خػػالؿ ىػػ ه الفػػرتة

 أ ػػادت وأهنػػا التفاصػػيل الػػ إىل جانػػ   تبػػني  أياػػاً   ػػ ه ادلعهومػػات وػػاريس. وعػػالوة عهػػى ذلػػ ، 
مل  اأهنػػت ىنػػاؾ، أهنػػا عاشػػوالتػػاي وىػػو مػػا يعػػ  ، 2003-2002عمهػػت يف الني ػػر يف الفػػرتة 

ف صػاحبة الشػكوى قػد إوحيػو . ى ه الفرتةووروندي خالؿ  لدى مغادراا تتعرض ألية مشاكل
صػػرحت يف الطهػػ  الػػ ي قدمتػػو لهحيػػوؿ عهػػى التأشػػرية وأهنػػا  البػػة يف جامعػػة اجللائػػر، وأوردت 

عهػػى ة يف اجللائػػر العاصػػم عاشػػت عنػػواف زلػػل إقامت ػػا يف ىػػ ه ادلدينػػة،  مػػن الواجػػ  ا ػػرتاض أهنػػا
أف مػن  إىل . ويف ضوم ى ه ال روؼ، زبهػص الدولػة الطػرؼ2006من عاـ  رتات خالؿ  األقل

إىل السويد يف أواخػر  ااخلارج عدة مرات قبل وصوذل قد  ا رت إىلالشكوى صاحبة الواض  أف 
أوردتػػػو يف الطهػػػ  الػػػ ي مػػػا         احلمايػػػة، عهػػػى عكػػػس  احليػػػوؿ عهػػػى لطهػػػ  2006عػػػاـ 

 .له وما اللتماسقدمتو 
الشػػكوى يف  هػػ   صػػاحبة إ ػػاداتالػػواردة يف أف التفاصػػيل  الدولػػة الطػػرؼ أياػػاً  رىوتػػ 3-90

ال  أدلت هبا صاحبة همعهومات ميداقية لوال توجد متناقاة يف حد ذااا.  إ اداتاله وم ىي 
وىم و ميهيشيا اذلوتأ راد لسماع  من منلذلا أهنا كانت قريبة دبا  يو الكفاية وأكدت  ي ا الشكوى
 يراىػادوف أف و  وحدوث ذلػ ، عهػى حػد زعم ػا، قبػل حل ػات مػن قتهػو،شقيق ا عن ا،  يسألوف
 الكيفيػػة الػػ الشػػكوى عػػن  الػػ  قػػدمت ا صػػاحبة عهومػػاتادل الدولػػة الطػػرؼ أياػػاً  عتػػ وت. اجلنػػود
يقػيم عهػى  وقائ ػا دلػدة شػ رين مػا صػديصو وعيػداً عػن منلذلػا من اذلػرب  هبا يف ذل  احلني سبكنت

ي فػػػػت  عن ػػػػا أو يعلثػػػػر عهي ػػػػا يف ىػػػػ ا ادلكػػػػاف ىػػػػي دوف أف  مػػػػن ىػػػػ ا ادلنػػػػلؿ د مسػػػػا ة قيػػػػريةوعػػػػ
كانت الشكوى   أيااً أف صاحبةمن الواض  ترى الدولة الطرؼ أف و . ادليداقيةمعهومات عدمية 

ادلعهومػات و ووج ػت حينمػا عنػو كشػفت  وىو مػاواز  فر، جل كاذوة حينما أكدت عدـ حيازاا
 .التأشرية يوؿ عهىاحل طه و ادلتعهقة

 عػػػػنالشػػػػكوى  ةصػػػػاحب كفايػػػػة الوصػػػػف الػػػػ ي قدمتػػػػو تقػػػػدـ، ووسػػػػب  عػػػػدـيف ضػػػػوم مػػػػا و  4-13
 ميػػػػػداقية اإل ػػػػػاداتأف  إىل ، زبهػػػػػص الدولػػػػػة الطػػػػػرؼدلغػػػػػادرة وورونػػػػػدي اال ػػػػػتعدادات الػػػػػ  ازبػػػػػ اا

دية  ػػهطات اذل ػػرة السػػوي ادلر وعػػة أمػػاـاله ػػوم  واالدعػػامات الػػ  قػػدمت ا صػػاحبة الشػػكوى يف قاػػية
الشػػػ    يكػػػوف، تػػػرى الدولػػػة الطػػرؼ أنػػػو ال ميكػػػن أف ى ذلػػػ عهػػػ وونػػامً لهغايػػػة. اله نػػػة ضػػػعيفة  وأمػػاـ

ضػعف ميػػداقية  هػػ   إىل أنػػو، وػػالن ر إىل وزبهػص الدولػػة الطػػرؼ كػ ل  غ.  يف ىػػ ا الػػبالليػاحل ا
ا أهنػػػو إ اداػػالػػػدعم  أخػػرى معهومػػات أو أدلػػػة  ػػال توجػػػد أيػػة، صػػاحبة الشػػػكوى اله ػػوم الػػ ي قدمتػػػو

ميهيشيا اذلوتو يف وورونػدي وسػب  األنشػطة  عهى يدتواجو خطر التعرض لسوم ادلعامهة واالغتياب  
  .Sans Échecادللعومة ال  كاف ينف ىا شقيق ا ما ميهيشيا  
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 ا تؤكػػد  ي ػػ صػػاحبة الشػػكوى الػػ إ ػػادةأف وػػ الدولػػة الطػػرؼ كػػ ل  ربػػت وتبعػػاً لػػ ل ،  4-14
 .صػادقةغػري  إ ػادةعن ػا يف وورونػدي  بحورىا و ل  والصدور حكم والس ن يف حق ا وإخطا

التفسػػػري الػػػ ي قدمتػػػو صػػػاحبة الشػػػكوى عػػػن كيفيػػػو حيػػػوذلا عهػػػى أف  الدولػػػة الطػػػرؼ وتاػػػيف
 الواائص ال  تؤكد إخطارىا والبحو عن ا وإدانت ا يف ووروندي يتسم إىل حد وعيد وعدـ االتساؽ

ة. إىل زلكمػػػة اذل ػػػر  قػػد قدمتػػػو خطيػػاً صػػػاحبة الشػػػكوى ، عهػػى الػػػرغم مػػن أف ييػػع  ا ػػػتيعاووو 
قػد خهػص وعػػد وػأف رلهػس اذل ػرة  القائػل الدولػة الطػرؼ مػا اال ػتنتاج تفػصوعػالوة عهػى ذلػ ، ت

ملثػػػرية نوعيػػػة مػػػن إىل أهنػػػا  بحػػػواالنت ػػػام مػػػن درا ػػػة الواػػػائص ادلتعهقػػػة واإلدانػػػة واإلخطػػػار وأمػػػر ال
الشػػكوى وػػأف زلػػامي  صػػاحبة دةوإ ػػا. و يمػػا يتعهػػص  قيمت ػػا كػػدليل منخفاػػة، مػػن مثشػػكوؾ، و له

و الدولػػة الطػػرؼ أنػػ تػػرىالواػػائص ادلعنيػػة إىل  ػػهطات اذل ػػرة،  ر ػػاؿإ أ ػػل يف القاػػائيةادلسػػاعدة 
، أو عهػى اأو تفنيدى امن ى ا النوع واألدلة و يكوف من األ ال تأكيدى إ ادةينبغي إابات أي 

مػن كوى مل تقػدـ أيػة معهومػات الدولة الطرؼ أف صاحبة الشػ وتالح . ااألقل إوالغ احملامي هب
صػػاحبة الشػػكوى واعت اػػا الدولػػة الطػػػرؼ  قػػدمت ا إ ػػاداتوجػػود عػػدة وػػالن ر إىل و  .ىػػ ا النػػوع

 ػإف العامة ليػاحبة الشػكوى. ومػن مث، ادليداقية أقوااًل غري مواوقة،  إف ى ه الرؤية تسري عهى 
  .صادقة ةإ ادصاحبة الشكوى وشأف زلامي ا  إ ادةترى يف الدولة الطرؼ ال 

أو معهومػات أخػرى تبػني   إ اداتصاحبة الشكوى مل تقدـ أية  الدولة الطرؼ أفؤكد وت 4-15
  الػػاإل ػػادة تنػاق  تو إىل وورونػػدي.  تادلعامهػػة أو االغتيػاب إذا عػػادخلطػر  ػػوم   ػػتتعرضأهنػا 

 مت اقػدالػ    ػاداتمػا اإلشبكة اجتماعيػة يف وورونػدي ل وعدـ امتالك ا ه  اله وم  يف اقدمت 
 ، ػاداتحسػ  ىػ ه اإل  .تأشرية السػويديةال يف الطه  ال ي قدمتو لهحيوؿ عهى وشأف أ راا

يف وورونػػػػدي.  وفيعيشػػػػ األصػػػػغر شػػػػقيقت ا اليػػػػغرى وشػػػػقيق او الكػػػػ ى  شػػػػقيقت اوالػػػػدي ا و   ػػػػإف
 مػن الواضػ  أف صػاحبة الشػكوى سبتهػ  شػبكة اجتماعيػة، و قػاً دلػا أ ػادت وعالوة عهػى ذلػ ، 

أف  إىل وزبهػػص الدولػػة الطػػرؼ ن وجودىػػا يف وورونػػدي قبػػل أف تغػػادر ىػػ ا البهػػد.وػػو وشػػأف أمػػاك
هتعػػ ي  ادللعػػـو التعػػرض ل أف خطػػر الشػػكوى ليسػػت كا يػػة لتبػػني   صػػاحبةهبػػا  تالػػ  تػػ رع ال ػػروؼ

مل  ومػػن مث،  ػػإف صػػاحبة الشػػكوى أف يكػػوف متوقعػػاً وحقيقيػػاً وشخيػػياً. يسػػتويف الشػػروط ادلتملثهػػة يف
 ػػتواجو خطػػراً حقيقيػػاً وشخيػػياً وػػالتعرض دلعامهػػة  يقيػػة تػػدعو إىل االعتقػػاد وأهنػػاتقػػدـ أ ػػباواً حق
 من االتفاقية إذا ر ح هت إىل ووروندي. 2تتناىف ما ادلادة 

مػن قػانوف األجانػ ،  90مػن الفيػل  00الطػرؼ وأنػو و قػاً لهمػادة  الدولة تد ا، وأخرياً  4-16
. ويف ىػػ ا لهطعػػنريورتو هنائيػػاً وغػػري قاوػػل وعػػد ماػػي أروػػا  ػػنوات مػػن صػػ يسػػقط قػػرار الطػػرد  ػػإف

يوليػو    سبػوز/ 06يف  لهطعػنالبالغ، أصب  القرار القاضي وطرد صاحبة الشكوى هنائيػاً وغػري قاوػل 
ومػن  اإلذف وػالطعن. وػاذل رةاخلاصػة زلكمػة اال ػت ناؼ ، وىو التػاريخ الػ ي ر اػت  يػو 0228

  .0292سبوز/يوليو  06يف مث،  سييب  قرار الطرد ادل كور الغياً والتقادـ 
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 ملى مالحظات الهولة الطرف صاحبة الشكوىتعليقات 
ا إ ادااػػ مػػن جديػػد الشػػكوى ةصػػاحب أكػػدت، 2010ديسػػم  كػػانوف األوؿ/ 15يف  5-1

ووالنسػػبة واألحػػداث الػػ  أدت إىل رحيه ػػا مػػن وورونػػدي. ىا األصػػهي ووهػػد وشػػأف ىويت ػػااألوليػػة 
  أهنػػػا ذكػػػرت صػػػاحبة الشػػػكوى، نيفر و هػػػ  التأشػػػرية ادللعػػػومواز السػػػجبػػػ إىل التعقيػػػدات ادلتعهقػػػة

 وسػػهمتأف  ىػػ ا الشػػخص  هػػ  من ػػا وحينمػػاالتقػػت وػػو يف وورونػػدي.  ورجػػل تعهقػػت كانػػت قػػد
  هبػػػاً  قػػػط  مل تقػػػدـ   أهنػػػا الشػػػكوى ةصػػػاحبوأكػػػدت . وصػػػورىا ا ػػػت اوت لطهبػػػوجػػػواز  ػػػفرىا 

كما ادعى رلهس اذل رة       آخر  اجللائر أو  رنسا أو أي مكاف تلرومل  ،لهحيوؿ عهى تأشرية
اب خػػالؿ مػػدة  ػوم ادلعامهػػة أو العقػأو  مل تتعػػرض لالضػػط اد مػػن اذلي ػات. وأضػػا ت أهنػا وغػريه

وورونػدي وقػد غػادرت . كانػت متخفيػة عػن األن ػار، ألهنا  شقيق اوعد مقتل  وقائ ا يف ووروندي
ا ػتخدمتو از السػفر الػ ي معهومػات عػن جػو  وذلػ ا السػب    ػي ال سبتهػ  أيػة، م ػرونيدبسػاعدة 

وهػػػدىا  كانػػػت حرييػػػة عهيػػػو ىػػػو مغػػػادرةالشػػػيم الوحيػػػد الػػػ ي  أكػػػدت أف و  .إىل السػػػويد لهسػػػفر
  ن.مكاف آم والوصوؿ إىلاألصهي 

معهومػػات وتفاصػػيل  قػػدمت أهنػػاالشػػكوى  تػػرى صػػاحبةو يمػا يتعهػػص واأل ػػس ادلوضػػوعية،  5-2
وتػػػرى  .(15)ات عن ػػػا إىل الدولػػػة الطػػػرؼإلابػػػات ادعامااػػػا، وينبغػػػي أف يتحػػػوؿ عػػػ م اإلابػػػمسػػػ بة 
 ا  تسػ ن لػدى عوداػا إىل وورونػدي، وىػو مػا  ػيؤدي إىل تعرضػ ا لهتعػ ي الشػكوى أهنػ صاحبة

 ، ا ػتناداً وتؤكػد صػاحبة الشػكوى مػن جديػد .مػن االتفاقيػة 1 ا ادليػطه  يف ادلػادة ذل احملدد ع وادل
عهػى اله ػوم  ل  د عت ا إىل  هػ  احليػوؿاأل باب ا واإلضا ة إىلإىل الوضا الراىن يف ووروندي، 

إىل اله نػة،  وحسػبما وردت يف الػبالغ ادلقػدـالسػويدية  اذل ػرة لسػهطات، حسػبما قػدمت ا واحلماية
 ة.من االتفاقي 3لهمادة  انت اكاً   يشكل ردىا إىل ووروندي أف 
 عنػػدالدولػػة الطػػرؼ الػػ ي أكػػدت  يػػو أهنػػا تطبػػص وتعػػرتض صػػاحبة الشػػكوى عهػػى ويػػاف  5-3

الن ر يف  ه  التماس اله وم دبوج  قانوف األجان  االختبار نفسػو الػ ي تطبقػو اله نػة لػدى 
. وىػي تػرى أنػو يتعػني عهػى  ػهطات اذل ػرة السػويدية، لػدى دبوجػ  االتفاقيػةالحػص  وػالغحبو 

ن رىػػػا يف  هػػػ  التمػػػاس اله ػػػوم دبوجػػػ  القػػػانوف ادلػػػ كور، أف تبػػػدأ ودرا ػػػة مػػػا إذا كػػػاف مقػػػدـ 
وعػػػد وتاػػػطها ، )دبوجػػػ  االتفاقيػػػة اخلاصػػػة ووضػػػا الالج ػػػني )اتفاقيػػػة الالج ػػػني(( الطهػػػ  الج ػػػاً 

ىنػاؾ  تإذا كانػ مػا  ػروؼ أخػرى أووسػب  اجػة إىل احلمايػة الواجبػة حبما إذا كاف  وبحوذل  
 ا ػتناداً إىلمػن  مقػدـ الطهػ  تيػري  إقامػة تسػتدعي   روؼ والغة القسػوةأ باب تكشف عن 

يتعهػػص وتحديػػػد  تالسػػهطا تقيػػيم أفتػػرى  الشػػكوى  ػػإف صػػاحبة ومػػن مث،.  ػػباباأل ىػػ ه أحػػد
تفاقيػػة مناىاػػة التعػػ ي  وغػػريه مػػن ضػػروب و قػػاً الالتفاقيػػة الالج ػػني ولػػيس وضػػا الالجػػ  و قػػاً 

 ة.ادلعامهة أو العقووة القا ية أو الالإنسانية أو ادل ين

__________ 

تشػرين اللثػا /نو م   03، اآلرام ادلعتمػدة يف أ. س. ضػد السػويد، 938/9888ميكن الرجػوع إىل الػبالغ رقػم  (15)
 .5-7، الفقرة 0222
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مػن  3مػن ادلػادة  اً نطاقػ أو ػاتتميػل وكوهنػا الشكوى أف اتفاقية الالج ػني  صاحبة توذكر  5-4
 ، أيالجػػػ  ال من ػػػا يف الوقػػػت نفسػػػو.   ػػػي أو ػػػا نطاقػػػاً ألف اتفاقيػػػة مناىاػػػة التعػػػ ي  وأضػػػيص 

 لديػػػو شػػػخصمػػػن تهػػػ  االتفاقيػػػة، ىػػػو  33دبوجػػػ  ادلػػػادة الػػػرد احلػػػص يف عػػػدـ  الػػػ ي لػػػو شػػػخصال
ل ة. وقػػد يكػػػوف  االضػػط اد  أقػػػمػػن االضػػػط اد  أل ػػباب معينػػػة يف الدولػػة ادلسػػػتقبه خػػوؼ مػػػ ر 

شػػى مػػن أحػػد أشػػكاؿ ػػإف اتفاقيػػة الالج ػػني قسػػوة مػػن  التعػػ ي  ، ومػػن مث،   ػػوم  تطبػػص حينمػػا   
أل ػػباب الػػ  ل هيسػػت ىنػػاؾ صػػهةيف الدولػػة ادلسػػتقبهة. ومػػن ناحيػػة أخػػرى،   األقػػل قسػػوة ادلعامهػػة

يف مػػن اتفاقيػػػة مناىاػػة التعػػػ ي ،  3التقيػػػيم دبوجػػ  ادلػػػادة وػػأغراض لهتعػػػ ي   تػػؤدي إىل التعػػرض
دبوجػػ  اتفاقيػػة الالج ػػني. وعػػػالوة  تكػػوف ذات صػػػهة وػػ ل ضػػط اد لال التعػػرض أ ػػباب أف حػػني

 ىػػي حقػػوؽ مػػن اتفاقيػػة مناىاػػة التعػػ ي  3عهػػى ذلػػ ،  ػػإف احلقػػوؽ ادلنيػػوص عهي ػػا يف ادلػػادة 
أف  الشػػكوى تػػرى صػػاحبةيف ىػػ ا اليػػدد، و  .حقػػوؽ الالج ػػنيإنكػػار  أنػػو ميكػػنمطهقػػة، يف حػػني 

 ػهطات اذل ػػرة السػويدية والدولػػة الطػرؼ وشػػأف مػا إذا كػػاف  ردىػا يشػػكل التقييمػات الػ  قػػدمت ا 
ا ػتناداً  أـ ال، ىي تقييمػات أ صلػلت، عهػى األرجػ ، من اتفاقية مناىاة التع ي  3انت اكاً لهمادة 

 .ربديد وضا الالج  دبوج  اتفاقية الالج ني ال ي ق د ـ لدىالتقييم  إىل

 هولة الطرفمن ال المقهمة ضاتيةاإل مالحظاتال  

، قػػدمت الدولػػة الطػػرؼ مالح ػػات 2011أوريل نيسػػاف/ 13 ؤرخػػةيف مػػ كرة شػػفوية م 6-1
 2 ادلػادةتطبيػص  ػإف الشػكوى،  جػام يف ادعػامات صػاحبة عكػس مػاعهػى  وىي ترى أنوإضا ية. 

قاػػيت ا  عهػػى ،مػػن قػػانوف األجانػػ  5مػػن الفيػػل  1مقػػرومًة وػػاالقرتاف مػػا ادلػػادة  4 مػػن الفيػػل
لشػخص ولكي يستحص اضد الرد.  اتفاقية مناىاة التع ي ااهة لته  ال  تقدم ا يقدـ محاية شل

خلطػر العقػػاب الشػخص األجنػيب  ؤدي إىل تعػرضاأل ػباب الػػ  تػ ػإف ، الػرداحلمايػة مػن األجنػيب 
ليسػت ذلػا أ يػة، الالإنسانية أو ادل ينػة  أو العقووة التع ي  أو غريه من ضروب ادلعامهةأو  البد 

اتفاقية الالج ني. وعالوة عهى ذل ،  يفوادلع  ادلقيود  اً ألجنيب الج اعتبار ااروري الومن غري 
إنفػػاذ قػػرار  عهػػىح ػػر مطهػػص  ػػرض عهػػى  نصتػػادلػػ كور  مػػن القػػانوف 12الفيػػل مػػن  1 ادلػػادة 

  ػػػيعرض الشػػػخصأمػػػر الطػػػرد  وجيػػػو يػػػدعو إىل االعتقػػػاد وػػػأف ػػػب   حينمػػػا يكػػػوف ىنػػػاؾالطػػػرد 
التعػ ي  أو غػريه مػن  وأ لهعقػاب البػد  يعرضوأو اإلعداـ يف حقو صدور حكم وطر خلاألجنيب 

، أو البهػد الػ ي يػراد إوعػاد ىػ ا الشػخص إليػوالالإنسانية أو ادل ينة يف العقووة ضروب ادلعامهة أو 
معقوؿ يدعو إىل االعتقاد وأف الشخص األجنػيب غػري زلمػي مػن خطػر يكوف ىناؾ  ب   حينما
 أف الدولػػة الطػػرؼ أياػػاً   كرتػػو  .طػػر مػػن ىػػ ا القبيػػلخل يػػو عرضػػةيكػػوف  إىل وهػػد االػػو  إر ػػالو
مػػػن  3لاػػػماف االمتلثػػػاؿ لهمػػػادة  جػػػام مػػػن ىػػػ ا القػػػانوف قػػػد 12مػػػن الفيػػػل  1 ادلػػػادة اعتمػػػاد

وشػكل  الػرداالتفاقية األورووية حلماية حقوؽ اإلنساف واحلريات األ ا ية، الػ  تػو ر احلمايػة مػن 
 ادلالح ػات األوليػة أف وتاػيف الدولػة الطػرؼ  .ة التعػ ياتفاقيػة مناىاػمن  3أقوى من ادلادة 

يسػػػتند إىل يف ىػػػ ا الػػػبالغ  تػػػدؿ ووضػػػوح عهػػػى أف ن رىػػػا 2010 / ػػػبتم أيهوؿ 2يف  اليػػػادرة
  .من اتفاقية مناىاة التع ي 3ادلادة 
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التأكيػػد عهػػى تعهيه ػػا السػػاوص الػػ ي و يمػػا يتعهػػص وعػػ م اإلابػػات، تكػػرر الدولػػة الطػػرؼ  6-2
أهنا والعتقاد ا حقيقية تد ا إىلأ باب أف تلثبت وجود  يتعني عهى صاحبة الشكوى رأت  يو أنو
وال يتحػػػػوؿ عػػػػ م  لهتعػػػػ ي  يف وورونػػػػدي.وػػػػالتعرض  اً وشخيػػػػي اً وحقيقيػػػػ اً متوقعػػػػ اً تواجػػػػو خطػػػػر 

وىػػي  .اإلابػػات إىل الدولػػة الطػػرؼ إال  وعػػد تقػػدمي األدلػػة الػػ  ت لثبػػت وجػػود خطػػر مػػن ىػػ ا القبيػػل
وتػرى  ،من تقدمي أدلة كا ية لتحويل ع م اإلابػات ن صاحبة الشكوىسبك   تعرتض عهى ما يؤكد

اً عامػػػ 20دلػػػدة     والسػػػ ن  إدانت ػػػاكػػػم  عهػػػي يلثبػػػت حل أي نسػػػخة أف ىػػػ ه األخػػػرية مل تقػػػدـ
الدولػػة  رىعػػالوة عهػػى ذلػػ ، تػػو  . قاػػائي حكػػم إعػػالف تسػػهيمعنػػواف  و واحػػدة وايقػػة وا ػػتلثنام
أدلػة ذات قيمػة زلػدودة لػدعم ادعامااػا ىػي  احبة الشكوىصال  قدمت ا  ستنداتأف ادلالطرؼ 
ال  واإلضػػا ة إىل ذلػػ ،و . تتسػػم وبسػػا ة شػػديدة وميكػػن إعػػدادىا وسػػ ولةواػػائص لكوهنػػا ، لهغايػػة

إشػػارة إىل رقػػم القاػػية أو أي شػػكل آخػػر مػػن  ة أمػػر التوقيػػف  و اإلخطػػار  أيػػ يتاػػمن كػػل مػػن
  أشكاؿ التعريف.

 ةصػػػػاحب الػػػػ  قػػػػدمت االواػػػػائص  إىل االدعػػػػام القائػػػػل وػػػػأف كػػػػ ل الدولػػػػة الطػػػػرؼ   شػػػػريوت 6-3
م ه ػػت مطبوعػػة  واػػائصواػػائص تتكػػوف مػػن ال. وتالحػػ  يف ىػػ ا اليػػدد أف تشػػكل أصػػوالً الشػػكوى 

مػػػن  أنػػػو الدولػػػة الطػػػرؼوتػػػرى  طواوػػػا زرقػػػام.سلتومػػػة وأزرؽ و حػػػ ه وا ػػػتخداـ قهػػػم مجيع ػػػا واليػػػد 
عهػػػػػى  ولػػػػػيسالواػػػػػائص ىػػػػػ ه  أصػػػػػوؿعهػػػػػى  تالشػػػػػكوى قػػػػػد حيػػػػػه ةصػػػػػاحب تكػػػػػوف الغريػػػػػ  أف

 ة ا صػػاحبتالػػ  قػػدم روايػػةوعػػالوة عهػػى ذلػػ ،  ػػإف ال. جػػرت عهيػػو العػػادةكمػػا   - مسػػتخرجات
 وال تقػدـ تفسػرياً  ىي أوعد ما تكوف عػن التيػديصواائص ال حيوذلا عهى ى هالشكوى عن كيفية 

 الػػ ي  ػػاعدىاشػػخص ال هػػ  إىلإذا كػػاف قػػد    سػػب  عػػدـ وجػػود نسػػخة مػػن احلكػػم الفعهػػي ل
إىل أنػو ال ميكػن وزبهص الدولة الطػرؼ ة. يف مهف احملكم ادلوجودة إر اؿ نسخ من مجيا الواائص

 .الشكوىصاحبة إلابات ادعامات  أدلة واائصال اعتبار ى ه
أهنػا قػدمت  اأكدت  ي ال   الشكوىصاحبة  إ ادة وشدة عهىالدولة الطرؼ وتعرتض  6-4

روايػة ، مػن ذلػ  العكػستػرى أهنػا قػدمت، عهػى و إلابػات ادعامااػا،  تفاصيل ومعهومات مسػ بة
 قيػػدالشػكوى قػػد قػدمت عػػن  صػػاحبة وقػػد ابػت أف مػػن أيػة تفاصػػيل وييػع  تيػػديق ا. زبهػو

 تتسموعالوة عهى ذل ،  .العامةميداقيت ا عهى يؤار  وىو مااذل رة،  كاذوة لسهطاتمعهومات  
مػن  إىل حػد أكػ ا يقهػل شلػ، تنػاق الوالشػكوى يف  هػ  اله ػوم  ةصػاحب ال  قدمت اادلعهومات 

 الػػػػ  تسػػػػ  وتؤكػػػػد الدولػػػػة الطػػػػرؼ أف ال ػػػػروؼ الروايػػػػة الػػػػ  قػػػػدمت ا.مواوقيػػػػة مػػػػن ميػػػػداقيت ا و 
 اال ػػػتنتاج تػػػدعم وقػػػوة 10-4 حػػػ  8-4مػػػن و  8-2 حػػػ  4-2 مػػػن تهخييػػػ ا يف الفقػػػرات

عهػى وعػالوة  . هػ  التأشػرية يف اجللائػر العاصػمة ت ونفس اقدمقد الشكوى  ةوأف صاحب القائل
 ةصػػػػاحب روايػػػػةا ػػػػتنتاج مفػػػػاده أف تفاػػػػي إىل  الطهػػػػ  ادلػػػػ كورادلقدمػػػػة يف  وقػػػػائاذلػػػػ ،  ػػػػإف ال

 تكػوفال ميكػن أف       قتهػو الحقػاً   و Sans Échecاشرتاؾ شػقيق ا يف ميهيشػيا  الشكوى وشأف 
ووػػػالن ر  ، لػػػدعم االدعػػػامات ذات مواوقيػػػة . ويف ضػػػوم عػػػدـ وجػػػود أدلػػػة مكتووػػػةصػػػحيحة روايػػػة

 الشػػػػكوى ادعػػػػامات صػػػػاحبةميػػػػداقية الػػػػ  تػػػػدعو إىل الشػػػػ  يف أل ػػػػباب القويػػػػة ا كػػػػ ل  إىل
 اً أهنا تواجو خطػر لتبني  ع م اإلابات والشكوى مل تف  صاحبة، تؤكد الدولة الطرؼ أف  اوصدق
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تحوؿ ي،  إف ع م اإلابات مل من مثو  .لهتع ي  يف وورونديوالتعرض  اً وشخيي اً وحقيقي اً متوقع
التػدوري  يدعو إىل اإلوقام عهػىأ اس  أي أنو ال يوجدالدولة الطرؼ ايف تو  .إىل الدولة الطرؼ

أمػر الطػرد لػن  إنفػاذ فإحيػو مػن الن ػاـ الػداخهي له نػة،  114ادلؤقت ادلطهػوب دبوجػ  ادلػادة 
 ال ميكن ج ىا.     من األضرار ال  الشكوى أي ضرر هحص وياحبة ي

 المقهمة من الهولة الطرف صاحبة الشكوى ملى المالحظات اإلضاتية تعليقات  

ادعامااػػا األوليػػة الػػ   مػػن جديػػد الشػػكوى ةصػػاحب كػػررت،  2011 سبوز/يوليػػو 17يف  -7
أعيػدت يف وورونػدي إذا  وأهنػا  ػتتعرض لهتعػ ي أ باب حقيقية تدعو إىل االعتقػاد تؤكد وجود 

هنػػا وي نػػت قػػوؿ إتوتػػرى أنػػو قػػد تسػػ  تأكيػػد ىػػ ه االدعػػامات وأدلػػة من ػػا الواػػائص ادلقدمػػة، و . إلي ػػا
 تعطػي أف  ػاال ميكن أنػو الشػكوى وتاػيف صػاحبةمػن احليػوؿ عهي ػا.  هبػا سبكنػت الػ  الكيفية

ن ػرا ، واز  ػفرىاجلػ شخص آخر ا تخداـو  تفسرياً أ ال عن أ باب تقدمي  ه  تأشرية وامس ا
  قوؿ احلقيقة .إثا تىي  و  يف ى ا الشأف. ألهنا ال تعرؼ ما حدث

 ءات المعروضة ملى اللجنةالمسائل واإلةرا  

 الن ر يف ادلقبولية  
نػػة مناىاػػة التعػػ ي  أف جل تعػػني عهػػىمػػا، يشػػكوى رد يف تػػ اتالن ػػر يف أي ادعػػامقبػػل  7-9

تأكػػدت اله نػػة، وقػػد  .مػػن االتفاقيػػة 00ادلػػادة  وجػػ دبأـ ال  مػػا إذا كػػاف الػػبالغ مقبػػوالً تبػػت  ي
وال  قية، من أف ادلسألة نفس ا مل ت بحو من االتفا 00)أ( من ادلادة 4حس  ما تقتايو الفقرة 

 حبري حبلث ا يف إ ار أي إجرام آخر من إجرامات التحقيص الدوي أو التسوية الدولية.
مػن االتفاقيػة، يف أي  00)ب( من ادلػادة 4و قاً لهفقرة وتشري اله نة إىل أهنا ال تن ر،  7-0

قػػد ا ػػتنفد مجيػػا  ػػبل االنتيػػاؼ وػػالغ مقػػدـ مػػن أحػػد األ ػػراد مػػا مل تتحقػػص مػػن أف ىػػ ا الفػػرد 
تالح  اله نة أف الدولة الطػرؼ أقػرت، يف ىػ ه القاػية، وػأف صػاحبة الشػكوى احملهية ادلتاحة. و 

  بل االنتياؼ احملهية ادلتاحة.قد ا تنفدت مجيا 
إىل أي ال يسػػػتند أنػػػو ف مػػػن الواضػػػ  وتفيػػػد الدولػػػة الطػػػرؼ وػػػأف الػػػبالغ غػػػري مقبػػػوؿ أل 7-2

تػػػػرى أف احل ػػػػ  الػػػػ  عرضػػػػت ا عهي ػػػػا صػػػػاحبة الشػػػػكوى تلثػػػػري مسػػػػائل  ويػػػػد أف اله نػػػػة. سأ ػػػػا
موضوعية ينبغي معاجلت ا واال ػتناد إىل األ ػس ادلوضػوعية. وونػاًم عهػى ذلػ ، زبهػص اله نػة إىل 

ر إىل أف الدولػػػة الطػػػرؼ . ووػػػالن الػػػبالغ مقبػػػوالً وتعهػػػن عػػػدـ وجػػػود عوائػػػص أخػػػرى أمػػػاـ ادلقبوليػػػة 
 ػػػإف ام مالح ػػػات وشػػػأف األ ػػػس ادلوضػػػوعية لهػػػبالغ، قػػػدمتا عهػػػى حػػػد  ػػػو  وصػػػاحبة الشػػػكوى

 يف الن ر يف األ س ادلوضوعية.مباشرة اله نة  تشرع 
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 الن ر يف األ س ادلوضوعية  
من االتفاقية، ن رت اله نة يف ى ا الػبالغ يف ضػوم مجيػا  00من ادلادة  3و قاً لهفقرة  8-9

 ادلعهومات ال  أتاح ا ذلا الطر اف ادلعنياف.
مػا إذا كػاف  ػرد صػاحبة الشػكوى إىل وورونػدي  سألة ادلعروضة عهى ن ر اله نة ىػيوادل 8-0

وػػأال تطػػرد أي شػػخص أو مػػن االتفاقيػػة  2 يشػػكل انت اكػػاً اللتػػلاـ الدولػػة الطػػرؼ دبوجػػ  ادلػػادة 
إىل دولػة أخػرى إذا تػوا رت لػدي ا أ ػباب حقيقيػة تػدعو إىل االعتقػاد وأنػو  ػيواجو  (تػرده)تعيده 

مهلمػػة تعػػ ي . وتالحػػ  الدولػػة الطػػرؼ أف مسػػألة مػػا إذا كانػػت الدولػػة الطػػرؼ خطػػر التعػػرض له
واالمتنػػاع عػػن  ػػرد شػػخص ميكػػن أف يواجػػو خطػػر التعػػ ي  أو  ػػوم ادلعامهػػة عهػػى يػػد كيػػاف غػػري 

من االتفاقيػة يف احلػاالت الػ  توا ػص  ي ػا السػهطات احلكوميػة  2حكومي تدخل يف نطاؽ ادلادة 
ومػػا ذلػػ ،  ػػإف صػػاحبة الشػػكوى وإف كانػػت  .(16)يػػرؼ وتقبػػل وػػويف وهػػد العػػودة عهػػى ىػػ ا الت

تػػػدعي أهنػػػا  ػػػرت مػػػن وورونػػػدي يف البدايػػػة وسػػػب  خو  ػػػا مػػػن الاػػػرر الػػػ ي  ػػػيهحق ا عهػػػى يػػػد 
ميهيشيات اذلوتو،  إهنا مل تقدـ أي دليل لدعم االدعام ال ي قالت  يػو إهنػا  ػوؼ تواجػو خطػر 

 روندي يف الوقت احلاضر. اعتدام ى ه ادليهيشيات عهي ا إذا عادت إىل وو 
و يما يتعهص وادعامات صاحبة الشكوى وأهنا  ػتتعرض لهسجػ ن يف وورونػدي، وأف ىػ ا  8-2

الس ن  يكوف حتماً ميحوواً وسوم ادلعامهة والتع ي  واالغتياب، حب  عهى اله نة أف تقي م 
رض شخيػياً ما إذا كانت ىناؾ أ باب حقيقيػة تػدعو إىل االعتقػاد وػأف صػاحبة الشػكوى  ػتتع

خلطػر التعػػ ي  لػدى عوداػػا إىل وهػػدىا األصػهي. ويف أانػػام تقيػيم ىػػ ا اخلطػػر، حبػ  عهػػى اله نػػة 
دبػػػا يف    مػػن االتفاقيػػة، 2مػػن ادلػػادة  0أف تراعػػي مجيػػا االعتبػػارات ذات اليػػهة، عمػػاًل وػػػالفقرة 

ويػػد  ف.ذلػ  وجػػود ثػػط ااوػػت مػن االنت اكػػات الفادحػػة أو اليػػارخة أو اجلماعيػة حلقػػوؽ اإلنسػػا
أف اله نػػػة تػػػ ك ر وػػػأف اذلػػػدؼ مػػػن ذلػػػ  ىػػػو ربديػػػد مػػػا إذا كػػػاف صػػػاح  الشػػػكوى  ػػػيتعرض 
شخيػياً خلطػر متوقػا وحقيقػي والتعػ ي  يف البهػد الػ ي  ػي عاد إليػو. ويعػين ذلػ  أف وجػود ثػػط 

ال يشػكل يف       من االنت اكات الفادحة أو اليارخة أو اجلماعية حلقوؽ اإلنسػاف يف وهػد مػا 
 بباً كا ياً ألف تقرر اله نة أف شخياً وعينػو  ػيتعرض خلطػر التعػ ي  لػدى عودتػو إىل حد ذاتو 

ذلػػ  البهػػد؛ وحبػػ  أف تكػػوف ىنػػاؾ أ ػػباب إضػػا ية تبػػني أف الفػػرد ادلعػػين  ػػيواجو شخيػػياً ىػػ ا 
اخلطر. ويف ادلقاول،  إف عدـ وجود ثط ااوت من االنت اكات اليارخة حلقوؽ اإلنساف ال يعين 

 ميكن أال يتعرض لهتع ي  حبكم  رو و اخلاصة. أف شخياً ما

__________ 

( وشػػػأف تنفيػػػ  0226)0يف ىػػػ ا اليػػػدد، تشػػػري اله نػػػة إىل رأي ػػػا السػػػاوص، حسػػػبما ورد يف تعهيق ػػػا العػػػاـ رقػػػم  (16)
 33ف، ادلهحػص رقػم معية العامة، الدورة اللثاللثػة والسػتو الواائص الرمسية له )من االتفاقية  0الدوؿ األ راؼ لهمادة 

(A/63/44 ،) والػػػ ي يفيػػػد وػػػأف الػػػدوؿ األ ػػػراؼ تتحمػػػل ادلسػػػؤولية عػػػن أعمػػػاؿ (97ادلر ػػػص السػػػادس، الفقػػػرة ،
 اعهة خاصة ا تناداً إىل موا قت ا عهى ى ا التعػ ي  أو قبوذلػا وػو،  ال  ترتكب ا ج ات التع ي  أو  وم ادلعامهة

وذلػػ  حينمػػا تكػػوف السػػهطات عهػػى عهػػم وػػو ولػػدي ا أ ػػباب معقولػػة تػػد ا إىل االعتقػػاد وارتكػػاب ىػػ ه األعمػػاؿ 
 وع لت عن شلار ة احلماية الواجبة دلنا وقوع ا والتحقيص ما اجلناة ومقاضاام ومعاقبت م.
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مػن االتفاقيػة، والػ ي جػام  يػو أف  2وتشري اله نة إىل تعهيق ا العػاـ وشػأف تنفيػ  ادلػادة  8-3
خطر التع ي  حب  أف ي قػدجر عهػى أ ػس تت ػاوز رلػرد اال ػرتاض أو الشػ . ولػ ن كػاف مػن غػري 

،  ػإف اله نػة تػ ك ر وػأف عػ م اإلابػات (17)الاروري إابات أف ى ا اخلطر  مرج  وقوعػو وشػدة 
يقا وشكل عاـ عهى صاح  الشكوى، ال ي يتعني عهيو تقدمي ح   ميكن الد اع عن ا تلثبت 

وتشري اله نػة كػ ل  إىل أهنػا تػوي، و قػاً لتعهيق ػا . (18)أنو يواجو خطراً  متوقعاً وحقيقياً وشخيياً 
 ،(19)قائا ال  توصػهت إلي ػا ىي ػات الدولػة الطػرؼ ادلعنيػة، قدراً كبرياً من األ ية لنتائ  الو 9العاـ رقم 

الالزمػة، دبوجػ   يف حني أهنػا غػري مهلمػة يف الوقػت نفسػو واألخػ  هبػ ه النتػائ ؛ وػل إف لػدي ا السػهطة
من االتفاقيػة، إلجػرام تقيػيم حػر لهوقػائا ا ػتناداً إىل اجملموعػة الكامهػة ل ػروؼ   00من ادلادة  3الفقرة 

 كل قاية.
حقيقػة أف  ػ ل  وراعػتت أقػر  ، تالح  اله نة أف الدولػة الطػرؼ قػد قايةى ه ال ويف 9-5

وأف احلالػػة العامػػة حلقػػوؽ اإلنسػػاف يف  ،(20)ال يػػلاؿ ىػػلياًل حػػ  اآلفحقػػوؽ اإلنسػػاف يف وورونػػدي 
احلكومػػة الػػ   وعػػد احلػػرب األىهيػػة الطويهػػة وػػني وعيػػدة كػػل البعػػد عػػن اال ػػتقرار ال تػػلاؿوورونػػدي 

 ػػإف  ػػهطات  اذلوتػػو. ومػػا ذلػػ ، الػػ  ي ػػيمن عهي ػػاالتوتسػػي ومجاعػػات ادلتمػػردين  ي ػػيمن عهي ػػا
 مشػروعاً  اإلعراب عن ػا ردبا كافال   شواغلمن شأف التقهل  مل اذل رة يف الدولة الطرؼ واحملاكم

 ى اال روؼ السائدة يف  أف إال  أهنا رأت يما يتعهص واحلالة الراىنة حلقوؽ اإلنساف يف ووروندي، 
وورونػػػدي  إىلالشػػػكوى  ةيػػػاحبل القسػػػرية عػػػودةالإلابػػػات أف  كا يػػػة  يف حػػػد ذااػػػا ليسػػػتد البهػػػ

 .من االتفاقية 3لهمادة  تشكل انت اكاً 
االنتبػػػػاه إىل تناقاػػػػات عديػػػػدة  وج ػػػػتأف الدولػػػػة الطػػػػرؼ قػػػػد  وتالحػػػػ  اله نػػػػة أياػػػػاً  9-6

ا، وال  تشك  يف ال  قدمت   اداتصاحبة الشكوى لهوقائا ويف اإلرواية خطرية يف وتناقاات 
 ةصػاحبلػ  قػدمت ا وادلعهومػات ا صػحة ادعامااػا. كمػا ربػيط اله نػة عهمػاً يف و العامػة ميداقيت ا 
 .ى ه النقاط وشأفالشكوى 

 عامػاً  20دلػدة إدانت ػا والسػ ن  ا أكػدت  ي ػ الػ الشػكوى صػاحبة إ ػادةو يما يتعهػص و  9-7
اله نة ربيط ، ترتكب ا مل اؿ ال  تدعي أهنا، وىي األعمالقتل والسرقةيف أعماؿ  ساعدةادلوت مة 
وإثا قدمت فعهي، احلكم المل تقدـ  شكوىصاحبة الأف من  الدولة الطرؼدبا احت ت وو  عهماً 
الدولػة الطػرؼ أف  رىعػالوة عهػى ذلػ ، تػو  . قاػائيحكػم إعػالف تسػهيم عنػواف  و واحػدة وايقة

، أدلػػة ذات قيمػػة زلػػدودة لهغايػػةىػػي لػػدعم ادعامااػػا  الػػ  قػػدمت ا صػػاحبة الشػػكوى سػػتنداتادل
__________ 

 .5، الفقرة 9عاـ رقم تعهيص اله نة ال (17)

تشػػػػػػرين  93، القػػػػػػرار ادلعتمػػػػػػد يف أ. ر. ضػػػػػػد ىولنػػػػػدا، 022/0220الػػػػػػبالغ رقػػػػػػم  ان ػػػػػر عهػػػػػػى  ػػػػػػبيل ادللثػػػػػاؿ (18)
 .2-6، الفقرة 0222اللثا /نو م  

مػايو          أيػار/ 5، القػرار ادلعتمػد يف ف. س. ضػد  ويسػرا، 245/0227، يف مجهة أمور، البالغ رقم ان ر (19)
 .2-6، الفقرة 0292

 (.CAT/C/BDI/CO/1تنتاجات جلنة مناىاة التع ي  وتوصيااا: ووروندي )ا  (20)
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تتسػػػم وبسػػػا ة شػػػديدة وميكػػػن إعػػػدادىا وسػػػ ولة وال تتاػػػمن أيػػػة إشػػػارة إىل رقػػػم واػػػائص لكوهنػػػا 
الدولػػػة الطػػػرؼ  أاػػػارتوعػػػالوة عهػػػى ذلػػػ ،  القاػػػية أو أي شػػػكل آخػػػر مػػػن أشػػػكاؿ التعريػػػف.

 عهػػى ولػػيسالواػػائص ىػػ ه أصػػوؿ الشػػكوى عهػػى  ةصػػاحب حيػػوؿ  ػػب  مسػػائل أخػػرى مػػن قبيػػل
مل و الشػػكوى ىػػ ه ادلالح ػػات ومل تفنػػد صػػاحبة  .جػػرت عهيػػو العػػادةكمػػا   -مسػػتخرجات من ػػا 

  ل .لهقياـ ومنحت الفرصة عهى الرغم من أهنا  ،وشأهنا أو ح  اً إضا ية  النفيأدلة  ةتقدـ أي
يف  ا  ػػتواجو،لثبػػت أهنػػتالشػػكوى مل صػػاحبة أف إىل اله نػػة  زبهػػصيف ضػػوم مػػا تقػػدـ، و  9-8

لهتعػػػ ي  وػػػادلع  وػػػالتعرض اً وشخيػػػي اً وحقيقيػػػ اً متوقعػػػ اً خطػػػر ا األصػػػهي، ى وهػػػدحالػػػة  ردىػػػا إىل
 .من االتفاقية 3ادلقيود يف ادلادة 

 00مػن ادلػادة  6وونام عهػى ذلػ ،  ػإف جلنػة مناىاػة التعػ ي ، إذ تعمػل دبوجػ  الفقػرة  -92
، الالإنسػانية أو ادل ينػةاتفاقية مناىاة التع ي  وغريه من ضروب ادلعامهة أو العقووة القا ية أو من 

مػػن  2لهمػػادة    تػػرى أف ترحيػػل الدولػػة الطػػرؼ ليػػاحبة الشػػكوى إىل وورونػػدي لػػن يشػػكل خرقػػاً 
 االتفاقية.

 وػػػػأف الػػػػنص اإلنكهيػػػػلي ىػػػػو الػػػػنص األصػػػػهي. اً واإل ػػػػبانية واإلنكهيليػػػػة والفرنسػػػػية، عهمػػػػ اعت مػػػػد]
 ريػػػر اله نػػػة السػػػنوي ادلقػػػدـ إىلك ػػػلم مػػػن تقأياػػػاً  اليػػػينية والعرويػػػة والرو ػػػية و  الحقػػػاً  يػػػدريو 

 [العامة. اجلمعية

    
 


