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 المروق

مرر  اتفاق ررة مناهضررة  22قرررار لجنررة مناهضررة التعررذيب بموةررب المررا     
التعررذيب اغ ررر  مرر  ضررراب المعامنررة أا العقوبررة القاسرر ة أا الالإنسرران ة 

 )الدورة اخلامسة واخلمسون(أا الما نة 
 بشأن

 *555/2013 البالغ رقم  
 إريك هانسن( - . )ميثله احملامي نييلسز :املقدم من
 صاحب الشكوى :املدعى أنه ضحيةالشخص 

 دامنركال :الدولة الطرف
 )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل( 2013متوز/يوليه  25 :تاريخ تقدمي الشكوى

مةةةن اتفاقيةةةة مناهاةةةة التعةةةذيب  17، املنشةةةأة بوجةةةب املةةةادة إن جلنةةةة مناهاةةةة التعةةةذيب 
 املهينة،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 ،2015آب/أغسطس  10يف  وقد اجتمعت 
بوجةةةب الةةةد قةةةدمها إليهةةةا ز.  555/2013يف الشةةةكوى رقةةةم  مةةةن الن ةةةروقةةةد ترغةةةت  

 ،من االتفاقية 22 املادة
 املدعي وحماميه والدولة الطرف، هلا مجيع املعلومات الد أتاحها وإذ وضعت يف اعتبارها 
 ما يلي:  تعتمد 

 م  اتفاق ة مناهضة التعذيب 22  الما   م 7قرار بموةب الفقر    
. 1953أيار/مةةةايو  8صةةةاحب الشةةةكوى هةةةو السةةةيد ز.، وهةةةو مةةةوا ن صةةةي  و ل ةةةد يف  1-1

من االتفاقيةة. وميثلةه  3ويدعي أن ترحيله إىل الصني سيشكل انتهاكاً من جانب الدامنرك للمادة 
 إريك هانسن. - احملامي نييلس

__________ 

أعاةةةال الل نةةةة التاليةةةة أسةةةا هم: السةةةعدية بلمةةةري، وأليسةةةيو بةةةرو ، وساتيابوسةةةون شةةةارك يف دراسةةةة هةةةذا الةةةبال   *
مةةاال، وجةةورغ توغوشةةي.  -دومةةاه، وتيلةةيس غةةاير، وعبةةدوالك غةةاك، وكالوديةةو غروسةةان، وسةةابانا بةةرادان  غوبةةت
 لبال .من ن ام الل نة الداخلي، مل يشارك ينس مودتيك وكينينغ زانغ يف دراسة هذا ا 109باملادة  وعمالً 
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مةةةن  114مةةةن املةةةادة  1، عمةةةاًل بةةةالفقرة 2013متوز/يوليةةةه  29وقةةةد  لبةةةت الل نةةةة يف  1-2
ن امها الداخلي، إىل الدولة الطرف عدم ترحيةل صةاحب الشةكوى إىل الصةني أ نةال ن ةر الل نةة 

، رتاةةةت الل نةةةة  لةةةب الدولةةةة الطةةةرف إل ةةةال التةةةدابري 2014آذار/مةةةار   11يف شةةةكواه. ويف 
 املؤقتة. وال يزال صاحب الشكوى يف الدامنرك.

 الوقائعض عر   
يف إىل مجاعةةةةة الوي ةةةور اإل نيةةةة وينحةةةةدر مةةةن أورومكةةةي الواقعةةةةة صةةةاحب الشةةةكوى ينتمةةةي  2-1

كانةةةةةت اً  لسةةةةةيارة أجةةةةةرة ونق ةةةةةل مسةةةةةاتر اً ، كةةةةةان يعمةةةةةل سةةةةائق2005حمات ةةةةة كسةةةةةين يانغ. ويف عةةةةةام 
السةةلطات الصةةينية تشةةتبه يف أنةةه إرهةةاا مةةن مجاعةةة الوي ةةور. ورغةةم أن صةةاحب الشةةكوى مل يكةةن 

واسةةت وبته بشةأن مكةةان بعةةد تةرتة زمنيةةة قصةرية تقةد اعتقلتةةه الشةر ة  اً،املسةاتر شخصةةييعةرف ذلةةك 
وجةةود املسةةاتر وأنشةةطته. ومل يكةةن صةةاحب الشةةكوى قةةا عاةةواً يف أك رابطةةة أو من مةةة سياسةةية 

اً إىل أن صةةاحب الشةةكوى مل يكةةن يعلةةم شةةيئاً دينيةةة، ومل ميةةار  أك نشةةاي سياسةةي آخةةر. ون ةةر  أو
م يستطع تقدمي أك معلومات بشةأنه للشةر ة. وبسةبب ذلةك، قطعةت الشةر ة ذلك املساتر، تل عن

 وبعد شهرين من االحت از، جرى اإلتراغ عنه دون أن توجَّه له أك هتمة. .(1) ال ة من أصابعه
 وغةةةادر صةةةاحب الشةةةكوى الصةةةني يف تةةةةاريخ غةةةري حمةةةدد، ووصةةةل إىل الةةةةدامنرك يف آب/ 2-2

، 2013آذار/مةةار   25ويف  .2011/يونيةةه حزيران 27. و لةةب الل ةةول يف 2010أغسةةطس 
، رتة  اللةس الةدامنركي ملعاجلةة 2013متوز/يوليةه  11رتات دائةرة اهل ةرة الدامنركيةة  لبةه. ويف 

 عةةةون الالجئةةةني  عنةةةه يف ذلةةةك القةةةرار، وكةةةذلك  لبيةةةه جللسةةةة اسةةةتماع شةةةفوية ولفحةةةص  ةةة  
 لكشف آ ار التعذيب.

سةةبل االنتصةةاف الفعالةةة املتاحةةة حمليةةاً، ألن ويؤكةةد صةةاحب الشةةكوى أنةةه اسةةتنفد مجيةةع  2-3
قةةرارات اللةةس الةةدامنركي ملعاجلةةة  عةةون الالجئةةني غةةري قابلةةة لالسةةتئناف. ويشةةري إىل أنةةه مل يقةةدم 

 .شكواه إىل أك آلية دولية أخرى معنية بالشكاوى للن ر تيها
 الشكوى  

مةن االتفاقيةة  3املادة يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه بوجب  3-1
إن رحلتةةةه إىل الصةةةني، ألنةةةه قةةةد يتعةةةرو هنةةةاك لالضةةةطهاد والتعةةةذيب واملعاملةةةة الالإنسةةةانية. ويؤكةةةد 

قد اختفوا بعةد  2012و 2011من أتراد مجاعة الوي ور الذين ر حِّلوا إىل الصني يف عامي اً كثري  أن
 11احلةبس مةدة تةرتاوني بةةني ، وأن بعاةهم ح كةم عليةه بعقوبةةة (2)حبسةهم يف الصةني عقةب عةةودهتم

 .سنة بتهمة ممارسة أنشطة انفصالية مزعومة 15واً شهر 
__________ 

، قةدم صةاحب الشةكوى صةورة ت هةر تيهةا ي ةدان تنقصةهما  ال ةة 2014متوز/يوليةه  17يف رسالة أخةرى مؤرخةة  (1)
 أصابع.

يشةري صةةاحب الشةةكوى إىل تقةةارير غةةري حمةةددة ملفوضةةية األمةةم املتحةةدة السةةامية لشةةؤون الالجئةةني ومن مةةة العفةةو  (2)
ومركةةةز البحةةةول واملعلومةةةات املتعلقةةةة الدوليةةةة ومن مةةةة هيةةةومن رايةةةتس ووتةةةإل ومشةةةروع حقةةةو  اإلنسةةةان للوي ةةةور 

 من هذه التقارير.اً بالبلدان األصلية. ومل يقدم مقتطفات أو نسخ
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مةن االتفاقيةة قرقهةا لعةدة  3ويؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطةرف انتهكةت املةادة  3-2
حقو  إجرائية خالل عملية البت يف  لب الل ول. ويقول، يف البدايةة، إن للةس معاجلةة  عةون 

ت وأنةه  الالجئني حرمةه مةن حقةه يف اخلاةوع لفحةص  ة  كةان سةيؤكد أن  ال ةة مةن أصةابعه ب ةرت 
من االتفاقيةة ت لةزم الةدول األ ةراف بالتأكةد ممةا إذا   3بالتايل قد تعرو للتعذيب. ويؤكد أن املادة 

كان ملتمس الل ول قد تعرو للتعذيب قبل الفرار من بلةده األصةلي. ويؤكةد صةاحب الشةكوى 
 3إىل وقةوع انتهةاك للمةادة  (3)464/2011هةا بشةأن الةبال  رقةم أن الل نة قد خلصت يف قرار 

 .من االتفاقية بسبب رت  السلطات الدامنركية  لب صاحب الشكوى اخلاوع لفحص   
ويؤكد صاحب الشكوى أن للس معاجلة  عون الالجئني أخطةأ يف رتة   لبةه جللسةة  3-3

عةةةة الوي ةةةور اإل نيةةةة عقةةةب إجةةةرال اسةةةتماع شةةةفوية. ويقةةةول إن اللةةةس رتةةة  تأكيةةةده بأنةةةه مةةةن مجا
اختبار ل وك. ويؤكد أنه، لو ق بل  لبه جللسة استماع شفوية أمام اللس الستطاع إقناع أعاائه 

إىل مجاعة الوي ور اإل نية ألن الفر  بني الوي ور واهلان واضح للعيان. وباإلضةاتة  بأنه ينتمي تعالً 
مةن االتفاقيةة مرمانةةه  3انتهكةت املةةادة  إىل ذلةك، اةاجص صةةاحب الشةكوى بةأن الدولةةة الطةرف

ويؤكةد صةةاحب الشةةكوى أن  .مةن أك إمكانيةةة حقيقيةةة اللتمةا  مراجعةةة قةةرار رتة   لبةةه لل ةةول
 يدعم هذه احل ة.  (4)416/2010قرار الل نة بشأن البال  رقم 

 بشأن المقبول ة ااألسس الموضوع ة الدالة الطرفمالحظات   
هيكةةةل  2014كةةةانون الثا /ينةةةاير   29وصةةةفت الدولةةةة الطةةةرف يف مالح اهتةةةا املؤرخةةةة  4-1

للس معاجلة  عون الالجئني و ريقة عملةه، وأشةارت إىل أنةه هيئةة مسةتقلة شةبه قاةائية. وي عتة  
بشةةأن املعةةايري الةةدنيا  EC/2005/85اللةةس حمكمةةة بةةاملعر الةةوارد يف توجيةةه للةةس اال ةةاد األوروا 

ين ةةر  ،2013كةةانون الثا /ينةةاير   1(. ومنةةذ 39مةةنح صةةفة الالجةةه وسةةحبها )املةةادة  إلجةرالات
: قةاو )رئةيس اللةس أو نائبةه(، وحمةام، وعاةو أعاةاليف القاةايا املعروضةة علةى اللةس  سةة 

يعمةةل يف وزارة العةةدل، وعاةةو يعمةةل يف وزارة الشةةؤون اخلارجيةةة، وعاةةو يعينةةه اللةةس الةةدامنركي 
ملن مات التمع املد . وال جيوز إعةادة تعيةني أعاةال اللةس بعةد واليتةني  ممثالً لشؤون الالجئني 

 مةةن أربةةع سةةنوات. وبوجةةب القةةانون الةةدامنركي املتعلةةت باألجانةةب، يتمتةةع أعاةةال اللةةس باالسةةتقاللية
اً خطيةةاً ويصةةد ر اللةةس قةةرار  ال جيةةوز هلةةم تلقةةي تعليمةةات مةةن السةةلطة الةةد تعيةةنهم أو ترشةةحهم.و 
جيوز الطعن تيةه؛ غةري أنةه جيةوز، بوجةب الدسةتور الةدامنركي، ألصةحاب الطلبةات تقةدمي  لةب  ال

 عةةن إىل احملةةاكم العاديةةة، الةةد متلةةك صةةالحية احلسةةم يف أك مسةةألة تتعلةةت مةةدود واليةةة اهليئةةات 
لةى وعلى حنو ما قررته احملكمة العليا، تقتصر مراجعة احملاكم العادية لقةرارات اللةس ع .احلكومية

املسةةةائل القانونيةةةة، بةةةا يف ذلةةةك أيةةةة عيةةةوب تشةةةوب أسةةةس القةةةرار املعةةة  واملمارسةةةة غةةةري القانونيةةةة 
 للسلطة التقديرية، بيد أن تقييم اللس لألدلة ال خياع للمراجعة.

__________ 

، 2012تشةةةرين الثةةةا /نوتم   23، القةةةرار املعتمةةةد يف ك. ه. ضةةةد الةةةدامنرك، 464/2011 ةةةر الةةةبال  رقةةةم ان (3)
 .8-8الفقرة 

، 2013تشةةرين الثةةا /نوتم   5، القةةرار املعتمةةد يف ضةةد أسةةرتاليا كةةي تشةةون رونةةغ، 416/2010ان ةةر الةةبال  رقةةم  (4)
 .5-7الفقرة 
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املتعلةةةةت قةةةةانون المةةةةن  7مةةةةن املةةةةادة  1إىل أنةةةةه جيةةةةوز، عمةةةةالً بةةةةالفقرة تشةةةةري الدولةةةةة الطةةةةرف و  4-2
بوضةع أحكةام االتفاقيةة املتعلقةة ضةمن نةدرغ ت ظروته تاإلقامة ألجن  إذا كانرخصة األجانب، منح ب

)أ( مةةن تلةةك االتفاقيةةة يف القةةانون الةةدامنركي. وميكةةن اعتبةةار 1. وبالتةةايل، تقةةد أ دلةةت املةةادة الالجئةةني
عليةه، من عناصر االضةطهاد، رغةم أن تلةك املةادة ال ت در جةه ضةمن مة رات الل ةول. و اً التعذيب عنصر 

الل ةةول قةةد تعةةرو للتعةةذيب قبةةل ملةةتمس اإلقامةةة يف احلةةاالت الةةد يتاةةح تيهةةا أن رخصةةة مةةنح  كةةنمي
ةو . راً بةا تيةه الكفايةةرَّ مبة ةالتعةذيب  تيهةا اخلةوف النةاجم عةن عتة   ، والةد ي  الةدامنركليئه إىل  الرخصةة ح ن  مت 

بةةةأك شةةةكل طةةةر التعةةةرو خقةةةد تةةةؤدك إىل تيهةةةا أن العةةةودة احملتملةةةة ي سةةةتنت ص حةةة  يف احلةةةاالت الةةةد ال 
األجانةةب، املتعلةةت بقةةانون المةةن  7املةةادة مةةن  2، عمةةالً بةةالفقرة كةةذلك  ميكةةن. و مةةن االضةةطهاد ملزيةةد

كةةةان يواجةةةه خطةةةر عقوبةةةة اإلعةةةدام أو التعةةةرو إذا  قامةةةة ألجنةةة ، بنةةةال علةةةى  لةةةب، رخصةةةة اإلإصةةةدار 
ه األصةةةلي. عودتةةةه إىل بلةةةدحةةةال  يفهينةةةة املالإنسةةةانية أو القاسةةةية أو أو العقوبةةةة العاملةةةة املللتعةةةذيب أو 

وجةةود مسةتوتاة يف حالةةة  عةون الالجئةةني أن تلةك الشةةروي معاجلةةة عتةة  للةس ومةن حيةةمل املمارسةة، ي  
   .حمتمالً اً أمر  عوامل حمددة وتردية جتعل تعرو الشخص املع  خلطر حقيقي

إىل تقيةةةيم تسةةةتند  عةةةون الالجئةةةني معاجلةةةة للةةةس تشةةةري الدولةةةة الطةةةرف إىل أن قةةةرارات و  4-3
يف  الل ةولالتماسةه أسةباب بشةأن ملتمس الل ةول إتادات م وت قيَّ كل شخص.   الةحلتردك وحمدد 
  ةةةروفالالةةةة و احل، بةةةا تيهةةةا املعلومةةةات األساسةةةية العامةةةة املتعلقةةةة باألدلةةةة ذات الصةةةلةضةةةول مجيةةةع 

 صارخة وجسيمة أمنه ية انتهاكات تقع إذا كانت وقاصة معرتة ما ، السائدة يف بلده األصلي
. وجيةرك احلصةول علةى تقةارير تتاةمن معلومةات أساسةية مةن مصةةادر حلقةو  اإلنسةان أو مجاعيةة

األمةةةم املتحةةةدة  يةمفوضةةةخمتلفةةةة منهةةةا اللةةةس الةةةدامنركي لشةةةؤون الالجئةةةني واحلكومةةةات األخةةةرى و 
ومن مةةة العفةةو الدوليةةة ومن مةةة هيةةومن رايةةتس ووتةةإل. كمةةا أن اللةةس  لشةةؤون الالجئةةني ةالسةةامي

بأخذ االلتزامات الدولية للدامنرك يف االعتبار لدى ممارسة صالحياته بوجةب القةانون اً م قانونيملز 
املتعلت باألجانب. وهلذا ال رو، وضع اللةس ودائةرة اهل ةرة الدامنركيةة معةاً عةدة مةذكرات تصةف 

فاقيةةةة بتفصةةةيل احلمايةةةة القانونيةةةة الدوليةةةة املةةةوترة مللتمسةةةي الل ةةةول بوجةةةب مجلةةةة صةةةكوك منهةةةا ات
مناهاةةةة التعةةةذيب واالتفاقيةةةة األوروبيةةةة حلقةةةو  اإلنسةةةان والعهةةةد الةةةدويل اخلةةةا  بةةةاحلقو  املدنيةةةة 

 من أسس قرارات اللس، وجيرك  ديثها باستمرار.اً والسياسية. وتشكل هذه املذكرات جزل
وتقةةدم الدولةةة الطةةرف إضةةاتات إىل وقةةائع الةةبال  األساسةةية وتشةةري إىل عةةدة تناقاةةات  4-4

. وتفيةةد الدولةةة (5)قص يف املعلومةةات الةةد قةةدَّمها صةةاحب الشةةكوى خةةالل إجةةرالات الل ةةولونةةوا
إنةةه ينتمةةي إىل مجاعةةة الوي ةةور  2011متوز/يوليةةه  6و 1الطةةرف بةةأن صةةاحب الشةةكوى قةةال يف 

إنةه  2013أيار/مةايو  4اإل نية، يف حني قال خالل مقابلته الثانيةة مةع دائةرة اهل ةرة الدامنركيةة يف 
اهلةان اإل نيةةة. وخةالل هةذه املقابلةةة، ل ف ةت انتبةاه صةةاحب الشةكوى إىل هةذا التنةةاق .  مةن مجاعةة

تأجاب بةأن ذلةك كةان خطةًأ وبأنةه مةن مجاعةة اهلةان اإل نيةة. وخةالل املقابلةة ذاهتةا، قةال صةاحب 
__________ 

إىل أن صةاحب الشةكوى د عةي، خةالل مقابلتةه األوىل مةع دائةرة اهل ةرة يشري قرار للس معاجلة  عون الالجئني  (5)
، إىل اإلدالل بالو ةةائت الةةد يعت هةةا مهمةةة بالنسةةبة لطلةةب الل ةةول الةةذك قدمةةه، 2011متوز/يوليةةه  6الدامنركيةةة يف 

 ولكنه مل يكن لديه أك شيل يديل به.
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ينةة أورومكةي يف سةن اخلامسةة. الشةكوى إنةه و ل ةد يف مينةال غةري معةروف يف الصةني وانتقةل إىل مد
عةةن احملات ةةة الةةد تقةةع تيهةةا أورومكةةي، قةةال إنةةه سةةع بأ ةةا تقةةع يف التبةةت. غةةري أنةةه سةةع ا سةةئل وملةة

بأ ا تقع يف كسةين يانغ، ولكنةه لةيس متأكةداً. وقةدَّم صةاحب الشةكوى عنةوان احملةل الةذك  اً أيا
كان يقيم تيه يف أورومكي، ولكنه مل يتذكر أية مآ ر تارخيية أو مبا  عامةة تقةع يف تلةك املدينةة. 

مل "ي بد  الحقاً أك استعداد للمساعدة أكثر يف كشف وقائع القاية". ويشري قرار للس معاجلة و 
 عةةون الالجئةةني إىل أنةةه اسةةت خد م مةةرتجم تةةورك خةةالل كلتةةا املقةةابلتني مةةع دائةةرة اهل ةةرة الدامنركيةةة. 

الشكوى ، تإن صاحب 2011وحسب تقرير دائرة اهل رة الدامنركية بشأن املقابلة األوىل يف عام 
"سةئل عماةا إذا واجةةه أك مشةاكل ل ويةة خةةالل املقابلةة، تةةردَّ بةالنفي. وتةرجم املةةرتجم الفةورك نةةص 
ةةع مةةع صةةاحب الطلةةب". وحسةةب تقريةةر دائةةرة اهل ةةرة الدامنركيةةة بشةةأن املقابلةةة  تقريةةر املقابلةةة وروج 

ل يف صةاحب الطلةب أن اةتص تةوراً إذا واجةه أك مشةاك   لةب مةن ، "تقةد2013الثانية يف عام 
تهم املرتجم الفورك". ويف  اية املقابلةة، حسةب التقريةر، "قةال صةاحب الطلةب إنةه قةد تهةم كةل 

 شيل قاله املرتجم الفورك خالل مقابلة ذلك اليوم".
 ،2010 كما تالحظ الدولة الطرف أن صةاحب الشةكوى دخةل الةدامنرك يف منتصةف عةام 4-5

، عنةةةدما أوقفتةةةه الشةةةر ة وألقةةةت عليةةةه 2011حزيران/يونيةةةه  27ولكنةةةه مل يطلةةةب الل ةةةول إالا يف 
القةةب  يف أحةةد املهرجانةةات. وخةةالل إجةةرالات الل ةةول، أوضةةح صةةاحب الشةةكوى أنةةه مل يطلةةب 

تقةةا أن الل ةةول لةةدى وصةةوله إىل الةةدامنرك ألنةةه مل يكةةن يعةةرف مةةا معةةر الل ةةول، وألنةةه كةةان يريةةد 
دائةةةرة اهل ةةةرة الدامنركيةةةة ، أوصةةةت 2011متوز/يوليةةةه  8يعةةةيإل يف راحةةةة ويكسةةةب بعةةة  املةةةال. ويف 

لإلجةةرالات اً القاةةية وتقةة عةةاجأن يرت   لةةب الل ةةول وبةةأن يةةاللةةس الةةدامنركي لشةةؤون الالجئةةني بةة
أتةاد اللةس  ،2011متوز/يوليةه  13القانونية ملعاجلة القاايا غري القائمة على أسةس واضةحة. ويف 

لعةةدم اسةةتنادها إىل أسةةس  اةةيةالةةدامنركي لشةةؤون الالجئةةني بأنةةه مل يواتةةت علةةى  لةةب معاجلةةة الق
، رتاةةت دائةةرة اهل ةةرة الدامنركيةةة  لةةب صةةاحب الشةةكوى 2013آذار/مةةار   25. ويف واضةةحة

د اللةةس الةةدامنركي ملعاجلةةة  عةةون الالجئةةني أيَّةة، 2013متوز/يوليةةه  11. ويف إىل الةةدامنارك لل ةةولا
 ذلك القرار بناًل على أدلة خطية.

 15 ىنه بقي بعد اإلتراغ عنه يف مستشةفحب الشكوى إوخالل إجرالات الل ول، قال صا 4-6
يومةةاً م ا ةةمَّد اليةةدين والقةةدمني. ومكةةمل بعةةد ذلةةك مةةع سةةائت سةةيارة أجةةرة شةةهراً للتعةةايف بالقةةدر 

ئل  الكايف ح  يستطيع أن يعود إىل بيته. وغادر الصني شهراً أو شهرين بعد العودة إىل بيته. وس  
الشر ة يف بيته، تةردَّ بةأن زوجتةه أخ تةه أن الشةر ة جةالت صاحب الشكوى عما إذا مثت عنه 

ا كةةان حمت ةةزاً ات. وقةةد جةةالت الشةةر ة إىل بيتةةه ملةةإىل بيتةةه مثةةاً عنةةه عةةدداً غةةري معةةروف مةةن املةةر 
وخالل الشهر التةايل، حةني كةان يقةيم مةع سةائت سةيارة األجةرة. وعنةدما سةئل صةاحب الشةكوى 

ه رغم أنه كان وقتهةا حمت ةزاً لةديها، أجةاب بأنةه ال يعةرف ملاذا حاولت الشر ة العثور عليه يف بيت
سةةبب ذلةةك. وحةةني سةةئل صةةاحب الشةةكوى عمةةا إذا أتةةى أتةةراد الشةةر ة إىل بيتةةه بعةةد عودتةةه إليةةه 

إنه خيشى اً شهراً بعد احت ازه، ردَّ بأ م مل يأتوا وال يعرف السبب. وقال صاحب الشكوى أيا
يفةرتو أنةه ا سئل ملاذا أن يتعرو للقتل. ومل يرجِّح لصني وإنهأن ت برت  أصابعه الباقية إن عاد إىل ا
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ه مشةةةةكاًل يف الوقةةةةت احلةةةةايل بةةةةالن ر إىل أن احلةةةةادل وقةةةةع يف عةةةةام  ، أجةةةةاب بةةةةأن 2005سةةةةيواج 
 .اإلرهاا"عندما يثور الشر ة ست ده "

، تالحظ الدولة الطةرف 2013متوز/يوليه  11وقصو  دواعي قرار رت  الل ول املؤرخ  4-7
لةةةس معاجلةةةة  عةةةون الالجئةةةني خلةةةص إىل أن صةةةةاحب الشةةةكوى عةةةدمي املصةةةداقية ألنةةةه قةةةةدم أن ل

إتةةادات متناقاةةة وناقصةةة بشةةأن انتمائةةه اإل ةة  ومكةةان مةةيالده واالضةةطهاد الةةذك زعةةم أنةةه عانةةاه يف 
الصةةةني. وعلةةةى وجةةةه التحديةةةد، خلةةةص اللةةةس إىل أنةةةه: )أ( يبةةةدو أنةةةه مةةةن غةةةري احملتمةةةل أن تكةةةون 

صةةاحب الشةةكوى شةةهرين لةةرد أنةةه، مكةةم مهنتةةه كسةةائت سةةيارة أجةةرة، نقةةل الشةةر ة قةةد احت ةةزت 
ز عةةم أنةةه إرهةةاا مشةةتبه تيةةه؛ )ب( مل يسةةتطع صةةاحب الشةةكوى إعطةةال تفاصةةيل إضةةاتية اً شخصةة

سةةيارة األجةةرة، مةةن قبيةةل عنةةوان احملةةل الةةذك أوصةةل إليةةه اإلرهةةاا املشةةتبه تيةةه؛ )غ( مةةن بشةةأن واقعةةة 
قةد أترجةت عةن صةاحب الشةكوى بةال شةري لتسةتمر يف االستفسةار غري احملتمل أن تكةون الشةر ة 

عنه يف بيته بينما كان يقيم مع سائت سةيارة أجةرة آخةر؛ )د( مةن غةري احملتمةل أن تكةون الشةر ة قةد 
استفسةةرت عةةن صةةاحب الشةةكوى يف بيتةةه خةةالل تةةرتة احت ازهةةا لةةه؛ )ه( قةةدم صةةاحب الشةةكوى 

غاماةةةة علةةةى أسةةةئلة اً قةةةدم صةةةاحب الشةةةكوى ردودمتاةةةاربة قصةةةو  انتمائةةةه اإل ةةة ؛ )و(  أقةةةواالً 
بشأن مسقا رأسه وحياته هناك؛ )ز( أبان اختبار ل وك خاع له صةاحب الشةكوى أن اسةتعماله 
لل ة ال يتطابت مع الطريقة الد يستعملها هبا سكان أورومكي، سةين يانغ، بةل بةاألحرى مةع  ريقةة 

وبيةةة؛ )ني( ذكةةر صةةاحب الشةةكوى خةةالل اسةةتعماهلا السةةائدة يف منةةا ت الصةةني الوسةةطى و/أو اجلن
أنه غري مستعد ملواصةلة املسةاعدة  2013آذار/مار   4مقابلته الثانية مع دائرة اهل رة الدامنركية يف 

 يف است الل وقائع قايته.
أدلةةة مكةةم أن صةةاحب إىل  وتةةرى الدولةةة الطةةرف أن الةةبال  غةةري مقبةةول التتقةةاره الواضةةح 4-8

العتقةةةاد بأنةةةه سةةةيواجه خطةةةر التعةةةرو للتعةةةذيب  مةةةل علةةةى ا قويةةةة د دواع  و وجةةة الشةةةكوى مل ي ثب ةةةت
أ عيةةةد إىل الصةةةني، وذلةةةك لألسةةةباب الةةةد أوضةةةح ها للةةةس معاجلةةةة  عةةةون الالجئةةةني والةةةد تةةةرد  إن
أعاله. وعالوة على ذلك، تح  لو اعت ة   مةا قالةه صةاحب الشةكوى بشةأن احت ةازه  7-4 الفقرة يف

، ومةةن غةةري احملتمةةل أن تكةةون الشةةر ة 2005جةةرى يف عةةام  حقيقةةة، تةةإن االحت ةةاز، حسةةبما ز ع ةةم،
مهتمةةةًة حةةة  ارن بةةةأمره، كمةةةا يةةةدل علةةةى ذلةةةك إتراجهةةةا غةةةري املشةةةروي عنةةةه، حسةةةبما قالةةةه بنفسةةةه. 

 ضةةعيف أنةةه يلةةتمس احلمايةةة مةةن إسةةالة معاملةةة السةةلطات الصةةينيةب تأكيةةدهوباإلضةةاتة إىل ذلةةك، تةةإن 
ع ةوو  2010لبةه الل ةول عنةدما دخةل الةدامنرك يف عةام ألسةباب عةدم  اً مقنعةاً توضةيح عةدم تقدميةهل

عنةةةدما أوقفتةةةه الشةةةر ة الدامنركيةةةة وألقةةةت عليةةةه القةةةب . وقةةةال صةةةاحب  2011االنت ةةةار حةةة  عةةةام 
يتعةا ف  الشكوى إنه مل ينام قا إىل أك حزب سياسي أو إىل أك من مة أو رابطة دينية أخةرى ومل

 ا يف أك م اهرة أو أك نشاي سياسي آخر.أبداً مع أك هيئة من هذا القبيل ومل يشارك ق
وتيما يتعلت بانتقاد صاحب الشكوى للسلطات الدامنركية بسبب عدم تحصها له  بياً  4-9

جيةوز ما به من آ ار التعذيب، تالحظ الدولةة الطةرف أن للةس معاجلةة  عةون الالجئةني لكشف 
لةةه أن يسةةتخدم سةةلطته التقديريةةة لةةدى  ديةةد ملتمسةةي الل ةةول الةةذين ينب ةةي إخاةةاعهم لفحةةص 

ةةذ يف العةةادة القةةرار قصةةو  مةةا إذا كةةان إجةةرال هةةذا الفحةةص لكشةةف  ةة   آ ةةار التعةةذيب. وية تَّخ 
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الزماً يف جلسة استماع يعقدها اللةس ويتوقةف األمةر علةى مالبسةات القاةية يف حةد ذاهتةا، بةا 
اقية مةةا قالةةه ملةةتمس الل ةةول بشةةأن حالةةة التعةةذيب. وي عتةة   الفحةةص غةةري الزم يف يف ذلةةك مصةةد

تيهةا اللةس  احلاالت الد يبدو تيها ملتمس الل ول غري صاد   وال مراحل اإلجرالات ويةرت 
. وتةةرى الدولةةة الطةةرف أنةةه مل يكةةن مةةن الةةالزم يف (6)إتةةادة ملةةتمس الل ةةول بشةةأن التعةةذيب برمتهةةا

ل هةةذا الفحةةص ألن للةةس معاجلةةة  عةةون الالجئةةني خلةةص إىل أنةةه مل يقةةع أك هةةذه القاةةية إجةةرا
تعذيب، وذلك عقب استنتاجه أن أقوال صاحب الشكوى بشأن لموعة من املسائل األساسية 

أعةةاله. وال يسةةتدعي  8-4إىل  4-4عدميةةة املصةةداقية، علةةى حنةةو مةةا أ شةةري إليةةه يف الفقةةرات مةةن 
يف حةةةةد ذاتةةةةه إجةةةةرال  تحةةةةص لكشةةةةف آ ةةةةار التعةةةةذيب.  ال ةةةةة أصةةةةابع  تقةةةةدان  صةةةةاحب الشةةةةكوى

قصو  مصداقية صاحب الشكوى تيما يتعلت بأمهية املعلومات الطبية، تإن الدولةة الطةرف  أما
 ،(7)كةروز تةارا  وآخةرين ضةد السةويدتستند إىل حكم احملكمة األوروبية حلقةو  اإلنسةان يف قاةية 

، وتؤكةةد أن ادعةالات التعةةذيب ر تاةةت (8)كم. ع. ضةةد الةدامنر وكةذلك إىل قةةرار الل نةة يف قاةةية 
 يف هاتني القايتني بسبب اتتقارها إىل املصداقية بشكل عام.

وقصةةةو  ادعةةةال صةةةاحب الشةةةكوى أنةةةه مل ت ةةةتح لةةةه أك إمكانيةةةة للطعةةةن أو للمثةةةول يف  4-10
جلسةةة اسةةتماع شةةفوية أمةةام للةةس معاجلةةة  عةةون الالجئةةني، تالحةةظ الدولةةة الطةةرف أنةةه  عةةن يف 

رة اهل ةةرة الدامنركيةةة القاضةةي بةةرت   لبةةه لل ةةول ون ةةر للةةس معاجلةةة  عةةون الالجئةةني يف قةةرار دائةة
ملعاجلة القاايا غري القائمة على أسةس واضةحة. وبوجةب إلجرالات القانونية قواعد الاً  عنه وتق

هةةذه اإلجةةرالات املنصةةو  عليهةةا يف القةةانون املتعلةةت باألجانةةب، جيةةوز لةةدائرة اهل ةةرة الدامنركيةةة، 
 لةةةةب جلةةةةول يفتقةةةةر بوضةةةةوني إىل األدلةةةةة إىل اللةةةةس الةةةةدامنركي لشةةةةؤون  لةةةةدى تقةةةةدمي قةةةةرار رتةةةة 

الالجئةةني، أن تقةةرر عةةدم جةةواز الطعةةن تيةةه أمةةام للةةس معاجلةةة  عةةون الالجئةةني. ويقةةدم القةةانون 
غةةةري مسةةةهب للحةةةاالت الةةةد تسةةةرك تيهةةةا هةةةذه اإلجةةةرالات، وتشةةةمل اً املتعلةةةت باألجانةةةب وصةةةف

لوقةةائع املستشةةهد هبةةا تيهةةا أك صةةلة واضةةحة بةةالل ول أو تلةةك الةةد تنطةةوك القاةةايا الةةد ليسةةت ل
لسةةةوابت اللةةةس القاةةةائية. كمةةةا جيةةةوز اً علةةةى مالبسةةةات ال جيةةةوز أن تشةةةكل أسةةةا  الل ةةةول وتقةةة

اعتمةةةاد هةةةذه اإلجةةةرالات يف احلةةةاالت الةةةد تكةةةون تيهةةةا اإلتةةةادة املقدمةةةة عدميةةةة املصةةةداقية بشةةةكل 
اً لس الدامنركي لشؤون الالجئني على اعتبار  لب الل ةول مفتقةر واضح. ويف حالة عدم مواتقة ال

بشكل واضح لألدلة، ين ر يف القاية رئيس للس معاجلة  عون الالجئني أو نائبه، ما مل يوجد 
سبب لالعتقاد بأن اللةس سةي ري قةرار دائةرة اهل ةرة الدامنركيةة. وي ن  ةر يف هةذه القاةايا بنةاًل علةى 

. ويعةنيِّ للةةس معاجلةةة (9)إخاةاعها إلجةةرالات شةةفوية مسةب مالبسةةاهتا أدلةة خطيةةة، كمةا ميكةةن
__________ 

إجةةرالات الل ةةول يف الةةدامنرك وإجةةرالات عمةةل للةةس معلومةةات أساسةةية كثةةرية بشةةأن اً تقةةدم الدولةةة الطةةرف أياةة (6)
 معاجلة  عون الالجئني.

، 15576/89، احملكمةة األوروبيةة حلقةو  اإلنسةان، الةدعوى رقةم كروز تارا  وآخرين ضةد السةويدان ر قاية  (7)
 .82-77، الفقرات 1999آذار/مار   20قرار احلكم الصادر يف 

، 2003تشةةةرين الثةةةا /نوتم   12، القةةةرار املعتمةةةد يف د الةةةدامنرك. ضةةةع م. ،209/2002الةةةبال  رقةةةم ان ةةةر  (8)
 .6-6إىل  4-6الفقرات من 

 ( من القانون الدامنركي املتعلت باألجانب.5)56( و3)56تشري الدولة الطرف إىل املادتني  (9)



CAT/C/55/D/555/2013 

9 GE.15-17569 

مللةتمس الل ةول يف القاةايا الةد جتةرك معاجلتهةا بوجةب هةذه اإلجةرالات. اً  عون الالجئني حمامي
واصل احملامي على نسخة من ملف القاية وجيوز لةه أن يقابةل ملةتمس الل ةول. ويقةدم احملةامي 

بشأن القاية إىل للس معاجلة  عون الالجئني. وترى الدولة الطرف اً بعد ذلك مالح اته خطي
أنةةةه ال يوجةةةد أك مةةة ر للبةةةت يف  لةةةب  عةةةن صةةةاحب الشةةةكوى يف إ ةةةار جلسةةةة اسةةةتماع شةةةفوية 

 إلجةرالاتقواعةد الاً للم لس بالن ر إىل أن  لب صاحب الشكوى عوج على النحو الواجب وتق
 لى أسس واضحة.ملعاجلة القاايا غري القائمة عالقانونية 

هيئةةة اسةةتئناف أخةةرى  يتخةةذ الل نةةة وتةةرى الدولةةة الطةةرف أن صةةاحب الشةةكوى اةةاول أن 4-11
( بشةةأن تنفيةةةذ 1998)1إلعةةادة تقيةةيم وقةةائع  لبةةةه لل ةةول. وكمةةا يةةةرد يف تعليةةت الل نةةة العةةةام رقةةم 

ائية ، ليسةةةت الل نةةةة هيئةةةة اسةةةتئناف أو هيئةةةة شةةةبه قاةةة22مةةةن االتفاقيةةةة يف سةةةيا  املةةةادة  3 املةةةادة
(. وبالتةةةةةايل، ينب ةةةةةي لل نةةةةةة أن تةةةةةويل أمهيةةةةةة كةةةةة ى 9إداريةةةةةة بةةةةةل بةةةةةاألحرى هيئةةةةةة رصةةةةةد  )الفقةةةةةرة  أو

السةتنتاجات سةةلطات الدولةةة الطةةرف، املمثلةةة يف للةةس معاجلةةة  عةةون الالجئةةني، يف هةةذه القاةةية. 
يسةتند إىل لقد أيد للس معاجلة  عون الالجئني يف هةذه القاةية قةرار دائةرة اهل ةرة الدامنركيةة الةذك 

إجرالات أتيحت خالهلا الفرصة لصاحب الشكوى لتقدمي آرائه إىل اللس بساعدة حمام. وقد قةام 
لألسةةةباب املفصةةلة أعةةاله، تةةةرى اً اللةةس بدراسةةة شةةةاملة ومستفياةةة لألدلةةة يف هةةةذه القاةةية. ون ةةر 

 الدولة الطرف أن البال  ليست له أك أسس موضوعية.
 الحظات الدالة الطرفتعن قات صاحب الشكوى عنى م  

معلومةةات إضةةةاتية  2014أيار/مةةايو  19يقةةدم صةةاحب الشةةكوى يف تعليقاتةةه املؤرخةةة  5-1
بشةأن مقابلتيةةه مةع دائةةرة اهل ةةرة الدامنركيةة. ويقةةول إنةه رتةة  الةةرد علةى األسةةئلة، ألنةه وقةةع ضةةحية 

ةةز تةةرتة  ويلةةة، وإن دائةةرة اهل ةةرة الدامنركيةةة رتاةةت  لبةةه لل ةةول بةة دعوى أنةةه كةةان للتعةةذيب واحت   
م لزمةةاً بتقةةدمي معلومةةات بشةةأن قاةةيته. ولكنةةه يؤكةةد أن اللةةس الةةدامنركي لشةةؤون الالجئةةني، حةةني 
در  قاةةيته بوجةةب اإلجةةرالات القانونيةةة ملعاجلةةة القاةةايا غةةري القائمةةة علةةى أسةةس واضةةحة، قةةد 

للةس الةدامنركي مج  ع كمااً كبرياً من املعلومات الد تةدعم ادعالاتةه. وعلةى وجةه التحديةد، خلةص ا
لشةةؤون الالجئةةني إىل أن صةةاحب الشةةكوى ينتمةةي إىل مجاعةةة الوي ةةور، وأشةةار إىل و ةةائت عديةةدة 

لصةةةني بطريقةةةة غةةةري قانونيةةةة ا بشةةةأن اضةةةطهاد مجاعةةةة الوي ةةةور يف الصةةةني، وخلةةةص إىل أن م ادرتةةةه
ستشةةةكل لةةةه مشةةةكاًل لةةةدى عودتةةةه هنةةةاك. ويؤكةةةد صةةةاحب الشةةةكوى أن للةةةس معاجلةةةة  عةةةون 

، لةةةدى الن ةةةر يف  لةةةب الطعةةةن، كةةةان عليةةةه أن يأخةةةذ هةةةذه املعلومةةةات يف االعتبةةةار وأن الالجئةةةني
مينحةةةه إمكانيةةةة جلسةةةة اسةةةتماع شةةةفوية وتحةةةص  ةةة  لكشةةةف آ ةةةار التعةةةذيب. ويشةةةدد صةةةاحب 
الشةةكوى علةةى أن جةةوهر شةةكواه يتمثةةل يف أن للةةس معاجلةةة  عةةون الالجئةةني مل يسةةتند يف قةةراره 

حرمةه مةن احلةت يف تحةص  ة  ومل يبحةمل بالتةايل علةى النحةو  إىل مجيع الوقائع ذات الصلة، حيمل
املناسةةةب مسةةةألة مةةةا إذا كانةةةت توجةةةد دواع  قويةةةة لالعتقةةةاد بأنةةةه سةةةيواجه خطةةةر التعةةةرو للتعةةةذيب 

  أ عيد إىل الصني. ويقول إنه ليست لديه اإلمكانيات ألدال تكلفة الفحص الط  بنفسه. إن
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ددة قةةةةةدمتها الدولةةةةةة الطةةةةةرف بشةةةةةأن مالح ةةةةةات حمةةةةةاً أياةةةةةينتقةةةةةد صةةةةةاحب الشةةةةةكوى و  5-2
تناقاةةةات مزعومةةةة ومعلومةةةات غةةةري معقولةةةة يف روايتةةةه. تبخصةةةو  انتمائةةةه اإل ةةة ، يسةةةت رب أن 
يكةةون، حسةةبما تةةزع م الدولةةة الطةةرف، قةةد قةةال إنةةه مةةن مجاعةةة اهلةةان اإل نيةةة يف املقابلةةة ذاهتةةا الةةد 

يتعلةت بسةألة عةدم انتمائةه رت  خالهلا، حسةبما ز ع ةم، أن يقةدم معلومةات بشةأن قاةيته. وتيمةا 
إىل أك هيئةةةةة سياسةةةةية، يةةةةدعي أنةةةةه خيشةةةةى كةةةةذلك التعةةةةرو لالضةةةةطهاد بسةةةةبب االنتمةةةةال اإل ةةةة  

، غةةري قائمةةة علةةى أسةةس واضةةحة والةةدي . ويقةةول إنةةه كةةان ينب ةةي أالا ت عةةاج  حالتةةه بوصةةفها قاةةية
 بةا أنةه لى أنه،ألنه تقد  ال ة أصابع وألن التعذيب منتشر على نطا  واسع يف الصني. ويصر ع

تمةةةن غةةةري املةةةرجاح علةةةى  مةةةن أصةةةابع يةةةده األخةةةرى،اً وواحةةةدت قةةةد  ا نةةةني مةةةن أصةةةابع إحةةةدى يديةةةه 
تبرت كانةةت سةةأن تكةةون إصةةابته نامجةةة عةةن حاد ةةة مهنيةةة، ألن حاد ةةة مةةن ذلةةك القبيةةل   اإل ةةال 

 الشك.متكينه من االستفادة من قرينة  أصابع اليد ذاهتا. ويدعي أنه كان ينب ي
تعليقاتةه املتعلقةة باةرورة إجةرال تحةص  ة  لكشةف آ ةةار اً ويكةرر صةاحب الشةكوى أياة 5-3

التعذيب وبإمكانية مراجعة قةرار صةدر ابتةدائياً بشةأن  لةب الل ةول. ويةزعم أن حرمانةه مةن حقةه يف 
مراجعةةة هيئةةة أخةةرى لقةةرار للةةس معاجلةةة  عةةون الالجئةةني مشةةكلب كبةةري تيمةةا يتعلةةت ببةةدأ احملاكمةةة 

ن مسةةةألة األدلةةةة أساسةةةية يف مع ةةةم القاةةةايا ومل هاةةةع األدلةةةة يف قاةةةيته ألك مراجعةةةة. العادلةةةة، أل
ويقول صاحب الشكوى إن ضرورة إجرال املراجعة أكثر أمهية بالن ر إىل أنه اهذ القةرار  بشةأن  لبةه 

 ه.كامل هيئتجللسة استماع شفوية رئيس  للس معاجلة  عون الالجئني وحده عوو اللس ب
 ااإلةراءات المعراضة عنى النجنة مسائلال  
 الن ر يف املقبولية  

قبل الن ر يف أك اداعال  يرد يف بال  ما، يتعنيا على الل نةة أن تقةرار مةا إذا كةان الةبال   6-1
)أ( 5مةةن االتفاقيةةة. وقةةد تأكةةدت الل نةةة، وتقمةةا تقتاةةيه الفقةةرة  22مقبةةواًل أم ال بوجةةب املةةادة 

من أن املسألة نفسها مل ت بح مل وال جيةرك مثهةا بوجةب إجةرال آخةر من االتفاقية،  22من املادة 
 من إجرالات التحقيت الدويل أو التسوية الدولية.

مةةن االتفاقيةةة، ال تن ةةر يف  22)ب( مةةن املةةادة 5عمةةاًل بةةالفقرة  ا،وتشةةري الل نةةة إىل أ ةة 6-2
سةةبل االنتصةةاف  أك بةةال  يةةرد مةةن تةةرد مةةا، مةةا مل تتحقةةت مةةن أن ذلةةك الفةةرد قةةد اسةةتنفد مجيةةع

احملليةةةةة املتاحةةةةة. وتالحةةةةظ الل نةةةةة، يف هةةةةذه القاةةةةية، أن الدولةةةةة الطةةةةرف ال تعةةةةرتو علةةةةى كةةةةون 
 صاحب الشكوى قد استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة.

وتشري الل نة إىل أنه ينب ي أن يستويف ادعالب مةا املسةتوى األساسةي مةن اإل بةات املطلةوب  6-3
)ب( مةةةةن ن امهةةةةا 113مةةةةن االتفاقيةةةةة واملةةةةادة  22ادة  ي قب ةةةةل بوجةةةةب املةةةةألغةةةةراو املقبوليةةةةة حةةةة 

. وتالحةظ الل نةة ح ةةة الدولةة الطةرف بةةأن الةبال  واهةي األسةةس بشةكل واضةح ن ةةراً (10)الةداخلي
__________ 

تشةرين  16 ، القةرار املعتمةد يفأ. ضةد السةويد ك.، 308/2006ان ر، ضةمن مجلةة و ةائت أخةرى، الةبال  رقةم  (10)
 .2-7، الفقرة 2007الثا /نوتم  
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لعدم دعمه بأدلة إ بات. غري أن الل نة ترى أن احل ص الد قةدمها صةاحب الشةكوى تثةري مسةائل 
تفاقيةةةة، وأنةةةه ينب ةةةي معاجلةةةة تلةةةك احل ةةةص مةةةن حيةةةمل األسةةةس مةةةن اال 3موضةةةوعية بوجةةةب املةةةادة 

عوائةةةةت  ةةةةول دون قبةةةةول الةةةةبال  وتعلةةةةن أك املوضةةةةوعية. وعليةةةةه، هلةةةةص الل نةةةةة إىل عةةةةدم وجةةةةود 
 مقبول. أنه

 النظر وه اأُلسس الموضوع ة  
من االتفاقية، ن رت الل نةة يف هةذا الةبال  يف ضةول مجيةع  22من املادة  4وتقاً للفقرة  7-1

 املعلومات الد أتاحها هلا الطرتان املعنيان.
مةن االتفاقيةةة، جيةب علةةى الل نةةة  3تفيمةا يتعلةةت بادعةال صةةاحب الشةكوى بوجةةب املةةادة  7-2

أن  دد ما إذا كانت توجد دواع  قويةة لالعتقةاد بأنةه سةيواجه خطةر التعةرو للتعةذيب إن أ عيةد إىل 
تراعةةةي مجيةةةع االعتبةةةارات ذات الصةةةلة، عمةةةالً الصةةةني. ولةةةدى تقيةةةيم هةةةذا اخلطةةةر، ينب ةةةي لل نةةةة أن 

بةةةا يف ذلةةةك وجةةةود منةةةا  ابةةةت مةةةن االنتهاكةةةات الفادحةةةة  مةةةن االتفاقيةةةة، 3مةةةن املةةةادة  2بةةةالفقرة 
الصةةارخة أو اجلماعيةةة حلقةةو  اإلنسةةان. بيةةد أن الل نةةة تةةذكار بةةأن اهلةةدف مةةن عمليةةة البةةت هةةذه  أو

طةةراً متوقعةةاً وحقيقيةةاً بةةالتعرو للتعةةذيب هةةو إ بةةات مةةا إذا كةةان الشةةخص املعةة  سةةيواجه شخصةةياً خ
 البلةةةد الةةةذك سةةةيعاد إليةةةه. ويرتتةةةب علةةةى ذلةةةك أن وجةةةود منةةةا  ابةةةت مةةةن االنتهاكةةةات اجلسةةةيمة يف
الصارخة أو اجلماعية حلقو  اإلنسان يف بلد ما ال يشةكل يف حةد ذاتةه سةبباً كاتيةاً السةتنتاغ أن  أو

إىل ذلةةك البلةةد؛ وجيةةب تقةةدمي أسةةباب  شخصةةاً بعينةةه سةةيواجه خطةةر التعةةرو للتعةةذيب لةةدى عودتةةه
ةةر أن الشةةخص املعةة  سةةيواجه ذلةةك اخلطةةر شخصةةياً. ويف املقابةةل، ال يعةة  عةةدم وجةةود  إضةةاتية ت  ه 
منا  ابت من االنتهاكات اجلسيمة حلقو  اإلنسان أن شخصاً ما قد ال يتعةرو للتعةذيب يف ظةل 

   .(11)ظروته احملددة
لتعةرو الةذك يةنص علةى أنةه ينب ةي تقيةيم خطةر ا 1قم وتشري الل نة إىل تعليقها العام ر  7-3
لتعةةذيب علةةى أسةةس تت ةةاوز لةةرد االتةةرتاو أو الشةةك. ورغةةم أنةةه لةةيس مةةن الاةةرورك اسةةتيفال ل

شةةري إ بةةات أن اخلطةةر "شةةديد االحتمةةال"، تةةإن الل نةةة تالحةةظ أن عةةبل اإل بةةات يقةةع عمومةةاً 
بأنةه يواجةه خطةراً "متوقعةاً  على عاتت صةاحب الشةكوى الةذك يتعةني عليةه أن يقةدم ح ةة مقنعةة

، أمهيةةة  1. وتشةةري الل نةةة كةةذلك إىل أ ةةا تةةويل، وتقةةاً لتعليقهةةا العةةام رقةةم (12)حقيقيةةاً وشخصةةياً"و 
، ولكنهةا ليسةت (13)ك ى للنتائص الواقعية الد هلص إليها األجهزة التابعةة للدولةة الطةرف املعنيةة

__________ 

تشةةرين  24، القةةرار املعتمةةد يف  . ضةةد سويسةةرا، 470/2011ان ةةر، ضةةمن مجلةةة و ةةائت أخةةرى، الةةبال  رقةةم  (11)
 .2014الثا /نوتم  

تشةةرين  14، القةةرار املعتمةةد يف ر. ضةةد هولنةةدا أ.، 203/2002ان ةةر، ضةةمن مجلةةة و ةةائت أخةةرى، الةةبال  رقةةم  (12)
   تشةةةةرين الثةةةةا / 23، القةةةةرار املعتمةةةةد يف دادار ضةةةةد كنةةةةدا، 258/2004، والةةةةبال  رقةةةةم 2003/نوتم  الثةةةةا 

 .2005نوتم  

 6 القةةةةرار املعتمةةةةد يف،  . ضةةةةد سويسةةةةرا ن.، 356/2008ان ةةةةر، ضةةةةمن مجلةةةةة و ةةةةائت أخةةةةرى، الةةةةبال  رقةةةةم  (13)
 .3-7، الفقرة 2010أيار/مايو 
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مةةةن االتفاقيةةةة،  22املةةادة مةةةن  4الفقةةرة يف الوقةةت نفسةةةه ملزمةةة بتلةةةك النتةةائص، ولةةةديها، بوجةةةب 
 صالحية إجرال تقييم حر للوقائع استناداً إىل الموعة الكاملة ملالبسات كل حالة.

صةةةاحب تأكيةةةد القاةةةية، تالحةةةظ الل نةةةة هةةةذه لتعةةةذيب يف التعةةةرو للةةةدى تقيةةةيم خطةةةر و  7-4
إن أ عيةد إىل للتعةذيب وربةا القتةل  أن يتعةروبة حقيقةي وشخصةيع و خطةر متوقةيوجةد  هالشكوى أن

بعةةةد نقلةةةه بسةةةيارة األجةةةرة  2005الصةةةني ألن الشةةةر ة الصةةةينية اعتقلتةةةه واحت زتةةةه وعذبتةةةه يف عةةةام 
تيةةه وأن الشةةر ة مثةت عنةةه يف بيتةةه خةالل تةةرتة احت ةةازه وخةةالل اً مشةةتبهاً وي وريةاً إرهابيةة اخلاصةة بةةه

سةلطاهتا احملليةة خلصةت  بالح ة الدولةة الطةرف أناً أيااً و يا الل نة علم الشهر الذك أعقبها.
إىل أن صةةةاحب الشةةةكوى عةةةدمي املصةةةداقية ألنةةةه، ضةةةمن مجلةةةة أمةةةور، مل يطلةةةب الل ةةةول يف الوقةةةت 

بةل انت ةر إىل أن أ لقةي  2005املناسب عقب احلةوادل الةد أدت بةه إىل الفةرار مةن الصةني يف عةام 
غةةري ادعةةالات  ؛ وقةةدم إتةةادات متاةةاربة بشةةأن انتمائةةه اإل ةة ؛ وسةةا 2011عليةةه القةةب  يف عةةام 

غاماةة اً بشأن إجرالات الشر ة الصينية خالل ترتة احت ازه وبعةد اإلتةراغ عنةه؛ وقةدم ردود معقولة
على أسئلة عن مسقا رأسه وحياته هناك؛ وأبةان اختبةار ل ةوك أن  ريقةة اسةتعماله لل ةة ال تتطةابت 

ورتة  اإلجابةة علةى أسةئلة بشةأن مع األمناي الل وية السةائدة يف احملات ةة الةد يةدعي انتمةاله إليهةا؛ 
. وتالحةةظ الل نةةة أن 2013مناركيةةة يف عةةام االد  لبةةه لل ةةول خةةالل مقابلتةةه الثانيةةة مةةع دائةةرة اهل ةةرة

صاحب الشكوى مل ينف تأكيد الدولة الطرف أنه قدم إتادات متااربة بشأن انتمائه اإل ة . كمةا 
ادرة الصةةةةةةني وقعةةةةةةت يف تالحةةةةةةظ الل نةةةةةةة أن احلةةةةةةوادل الةةةةةةد دتعةةةةةةت صةةةةةةاحب الشةةةةةةكوى إىل م ةةةةةة

، وتالحظ أن صاحب الشكوى مل يقدم أك ادعالات أو أدلة بشأن املسألة األساسةية 2005 عام
 خلطةةر التعةرو للتعةةذيب إن أ عيةد إىل الصةةني، وذلةك بةةالن ر إىلاً املتمثلةة يف احتمةال مواجهتةةه حالية

 .سنوات 10 ماي
بأنةةه تة ق ةةد   ال ةةة أصةةابع برتهتةةا  بادعةةالات صةةاحب الشةةكوى املتمثلةةةاً و ةةيا الل نةةة علمةة 7-5

الشر ة الصينية؛ وأن السلطات الدامنركية رتات  لبه إلجةرال تحةص  ة  للتأكةد ممةا إذا كانةت 
ولكةن آ ار التعذيب؛ وأنه ال ميلك األموال الالزمة ألدال تكلفة هذا الفحص بنفسةه.  ت هر عليه

لشةكوى أدلةة علةى عناصةر أساسةية الل نة تالحظ أنةه، يف احلةاالت الةد مل يقةدم تيهةا صةاحب ا
أعةةاله، قيمةةت األجهةةزة املعنيةةة يف الدولةةة  4-7مةةن ادعالاتةةه يف هةةذه القاةةية، كمةةا يةةرد يف الفقةةرة 

وهلةةةص  .الطةةرف علةةى حنةةو شةةةامل مجيةةع األدلةةة الةةةد قةةدمها وخلصةةت إىل أ ةةةا عدميةةة املصةةداقية
لدولةة الطةرف الةد ن ةرت الل نة بالتايل إىل أن صاحب الشكوى مل ي ثبةت بالةدليل أن سةلطات ا

ر تقييم  خلطر تعرضه للتعذيب.اً مناسباً يف قايته مل جت 
و أن صاحب الشكوى تعرو للتعةذيب يف املاضةي،  7-6 وتالحظ الل نة أنه، ح  لو اترت 

حةةة   تةةةإن حةةةوادل التعةةةذيب املزعومةةةة مل تقةةةع يف املاضةةةي القريةةةب. وتالحةةةظ الل نةةةة كةةةذلك أنةةةه
بأنةةه تعةةرو للتعةةذيب يف املاضةةي، تةةإن السةةؤال املطةةروني هةةو قبلةةت ادعةةال صةةاحب الشةةكوى  لةةو

خطر التعرو للتعةذيب إن أ عيةد إىل الصةني. وال يسةتلزم بالاةرورة اً معرتة ما إذا كان يواجه حالي
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خطةةر التعةةرو للتعةةذيب إن  سةةنوات علةةى الوقةةائع املزعومةةة، 10وقةةد مةةرت  اً،أنةةه سةةيواجه حاليةة
 .(14)أ عيد إىل بلده األصلي

علةى  وباإلضاتة إىل ذلك، تالحظ الل نة أن صاحب الشكوى مل يقدم أك أدلة مو قةة 7-7
ضةةده أو أن السةةلطات الصةةينية أصةةدرت مةةذكرة توقيةةف  إجةةرالات جنائيةةة ال تةةزال مرتوعةةة أن مثةةة
تقد جةال يف األقةوال الةد صةراني هبةا بنفسةه أنةه أ تةرغ عنةه دون  بل على العكس من ذلك، بشأنه.

 ه.أك هتم بعد اعتقال
بإتةةادة صةةاحب الشةةكوى بةةأن للةةس معاجلةةة  عةةون الالجئةةني اً كمةةا  ةةيا الل نةةة علمةة 7-8

أخطةةةأ يف رتةةة   لبةةةه جللسةةةة اسةةةتماع شةةةفوية ألن تلةةةك اجللسةةةة أمةةةام اللةةةس كانةةةت سةةةتتيح لةةةه 
الفرصةةة إلقنةةاع اللةةس بأنةةه ينتمةةي بالفعةةل إىل مجاعةةة الوي ةةور اإل نيةةة. ولكةةن الل نةةة تالحةةظ أن 

هةذه القاةية أجةرى مقةابلتني مةع دائةرة اهل ةرة الدامنركيةة أ تيحةت لةه الفرصةة  صاحب الشةكوى يف
خالهلما لعرو قايته وإبدال أدلته. وخالل املقابلتني،   رني هذا السؤال علةى صةاحب الشةكوى 
وقةةدم إجابةةات متناقاةةة بشةةأن انتمائةةه اإل ةة . وتالحةةظ الل نةةة أن صةةاحب الشةةكوى مل يوضةةح 

 تماع الشةةفوية أمةةام للةةس معاجلةةة  عةةون الالجئةةني سةةتتيح هبةةا لةةهالكيةةف الةةد كانةةت جلسةةة االسةة
ترصًة إلقامة الدليل على ادعالاته بشةأن التعةرو لالضةطهاد والتعةذيب أو إل بةات انتمائةه اإل ة  

 بطريقة هتلف عن الفرصتني اللتني أتاحتهما له بالفعل املقابلتان.
أن عةةبل عةةرو قاةةية ومفادهةةا  1قةةم مةةن تعليقهةةا العةةام ر  5وتشةةري الل نةةة إىل الفقةةرة  7-9

عنةه  عترى الل نة أن صةاحب الشةكوى مل يةدتو  .يقع على عاتت صاحب البال قابلة للمناقشة 
  .(15)القايةيف هذه  اإل باتعبل  تبعة
املبيانةةةة أعةةةاله، وبنةةةال علةةةى مجيةةةع املعلومةةةات الةةةد قةةةدمها صةةةاحب  ويف ضةةةول االعتبةةةارات -8

بةةا املهةةا علةةى االسةةتنتاغ أن إعادتةةه  مةةا يكفةةي مةةن األدلةةة الشةةكوى، تةةرى الل نةةة أنةةه مل يقةةدم
وبشكل متوقع وحقيقي ضةمن نطةا  اً القسرية إىل بلده األصلي ستعرضه خلطر التعذيب شخصي

 من االتفاقية.  3ما تعنيه املادة 
مةن االتفاقيةة، ( 7)22املةادة بقتاةى  ةً تصرتم جلنة مناهاة التعذيب،وبالتايل، تستنتص  -9

 من االتفاقية. 3للمادة اً صاحب الشكوى إىل الصني لن تشكل انتهاك إعادةأن 
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