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الوقائع كما ع ضها صاحب الشكوى
ُ ١-٢ول ررد ص رراحب الش رركوى د مانثوفير ر  ،التابع ررة لبل رردة مواليتيف ررو ،وه رري مقاطع ررة كان ررت
ختلع لسيطرة حركة منور حترير اتمي يالم أثناة الصراع املسلح الداخلي .وقب هناية هذا الصرراع
د  ،٢٠٠9كرران مررن املتوقنررع مررن ك ر شررخص يعرري د تل ر املنطقررة أن يتلقررى ترردريبا مررع منررور
التامير وأن يمرري حرردود املنطقررة الرري يعرري فيبررا .ودفررع صرراحب الشرركوى رشرروة للتبرررب مررن
واجررب يايررة احلرردود ،رغر أنرره أكمر دورة تدريبيررة أساسررية للرردفاع عررن الررنف مررد ا أسرربوعان.
وكان عليه أيلا أن يساعد د تنظي أي عمليات لنمور التامي د املنطقة بوصرفه ارارا .و هرب
رؤدي واجبرره د يايررة احلرردود مرررة واحرردة .ود عررام ،٢٠٠9
شررقيا صرراحب الشرركوى لكرري ير ن
اسررتُدعي شررقيقه للمرررة الثانيررة ولكررن مررن الفررار ،ومنررذ لر احلررني ل تتلررا أسررته أي اتصررال منرره
وال تعرف مكان وجرود ..ود وقرت الحرا مرن عرام  ،٢٠٠9نُقر صراحب الشركوى وأسررته ىل
معسكر ‘تشيتيكوالم‘ د منطقة يسيطر عليبا اجلي  .وهنا استُجوب صراحب الشركوى عردة
م ررات مررن جانررب جرري سررري النكررا و دارة التحقيقررات اجلنائيررة ،ودار االسررتجواب د معظمرره
حرول مكران وجرود أخيره .ود لوز/يوليره  ،٢٠١٠دفرع والرد زوجتره رشروة لرتتيرب طراله سرراحه
من املعسكر .ود تشرين الثراين/نوفمرب ُ ،٢٠١٠عثرر علرى والرد زوجتره ميترا د منزلره ،و ُادعري أنره
انتحر .ود البداية ،أبلغرت الشررطة األسررة نره ترود نتيجرة جلرميرة .غر أنره عنردما هبرت أخرت
زوجة صاحب الشكوى للتعررف علرى جثتره واسرتالمبا ،أجربهرا جري سرري النكرا علرى التوقيرع
على استمارة تفيد نه تود نتيجة لالنتحار .ويعتقد صاحب الشكوى أن والد زوجته قُتر علرى
يد جي سري النكا أو دارة التحقيقات اجلنائيرة انتقامرا منره ملسراعدته صراحب الشركوى علرى
اهلرب .وتعي اآلن زوجة صاحب الشكوى وابنتا .وشقيقتا زوجته مع أطفاهلمرا د منرزل األسررة
د مانثوفير بعررد طراله سرراحبن مرن معسرركر ‘تشريتيكوالم‘ د عررام  .٢٠١٢ويردعي صرراحب
الشرركوى أن السررلطات تقرروم بررز رات دوريررة ىل أس ررته لالستفسررار عررن مكرران وجررود ،.وكانررت
الز رة األخ ة د آ ار/مارس .٢٠١٦
 ٢-٢ود  7لوز/يوليرره  ،٢٠١٠غررادر صرراحب الشرركوى سررري النكررا رلطررائرة رواز سررفر
مررزور ،وتوجرره أوال ىل مرراليز ىل ىل ندونيسرريا .ود  7تش ررين الثرراين/نوفمرب  ،٢٠١٠وص ر ىل
جزي رررة كريس ررماس دون خشر ر ة دخ ررول ص رراحلة .ود  ٢٢ك ررانون الثاين/ين رراير  ،٢٠١١ق رردم طلب ررا
ورفرض طلبره د  ٢١نيسران/أبري  .٢٠١١وروجرع هرذا القررار مرن
للحصول علرى خشر ة يايرةُ ،
جانب مراجع مستق لألس املوضوعية د  ٢شباط/فرباير  ،٢٠١٢فأيد قرار الرفض األصلي.
وال ر ررتم ص ر رراحب الش ر رركوى مراجع ر ررة لر ر ر الق ر ر ررار د حمكم ر ررة ال ر رردائرة االحتادي ر ررة د  ٦آ ار/
مارس  ،٢٠١٢ولكن ُرفض ل الطلب د  ٢٣تشرين األول/أكتوبر  .٢٠١٢ود  ١٦تشرين
الثرراين/نوفمرب  ،٢٠١٢قُرردم طلررب ىل وزيررر اهلجرررة واجلنسررية ،الررذي رفررض أن ميررارس سررلطته د
مررنح خش ر ة يايررة .ود  ١٢آ ار/مررارس  ،٢٠١٥خلررص تقيرري لاللتزامررات املتعلقررة رملعاهرردات
الدوليرة ىل أن صرراحب الشرركوى ال يسررتحا احلمايررة مررن جانررب أسررتاليا .وقرردم بعررد لر طلبررا
ورفرض طلبره تلقائيرا د  ٥حزيران/يونيره  .٢٠١٥وقُردم طعرن
إلجراة مراجعة قلائية لذل القرار ُ
ىل حمكم ررة أسر ررتاليا االحتادي ررة ال رري رفل ررته د  ١٣أ ر/م ررايو  .٢٠١٦ول ررذل ي رردعي ص رراحب
الشكوى أنه استنفد مجيع سب االنتصاف احمللية.
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الشكوى
 ١-٣ير ندعي صرراحب الشرركوى أن ترحيلرره ىل سررري النكررا سيشررك انتباكررا حلقوقرره وجررب
املررادة  ٣مررن االتفاقيررة .وير ندعي أيلررا وجررود أسررباب موضرروعية ترردعو ىل االعتقرراد نرره سرريتعرل
للتعذيب على أيدي جي سري النكا أو دارة التحقيقات اجلنائية ألنه يُشتبه د وجود صالت
له بنمور التامي  ،وأنه هررب مرن معسركر ‘تشريتيكوالم‘ د سرري النكرا ،وأنره شراه ىد علرى جرميرة
حمتملة ارتكببا جي سري النكا أو دارة التحقيقات اجلنائية (القت املدَّعى لوالد زوجتره) .وهرو
ي ندعي أن سوة حالة اإلجراةات القانونية د سري النكا ،وال سيما د سياه ما عاان .الكث من
التامير الرذين كررانوا حمصررورين بررني منررور التامير وجرري سررري النكررا د املراحر النبائيررة للصرراع،
ميررنح مصررداقية الدعاةاترره .وهررو يش ر ىل عرردد مررن التقررارير الرري تبررني ،حسررب قولرره ،ت روافر أدلررة
كافية على وجود منط اثبرت مرن االنتباكرات اجلسريمة أو الصرارخة أو اجلماعيرة حلقروه اإلنسران
د سري النكا ،وأن رات وضرعه تتطرابا مرع عردد مرن خصرائص األشرخاص الرذين يسرتبدفب
جي سري النكا أو دارة التحقيقات اجلنائية(.)١
 ٢-٣ويرردعي صرراحب الشرركوى كررذل أنرره ،ا أعيررد قسررا ىل سررري النكررا ،ف نرره سرريُحتجز
ويررب د سررجن نيغومبررو للحررب االحتيرراطي مررن أج ر م رواالة اسررتجوابه ألنرره الررتم اللجرروة
ُ
وغررادر البلررد بطريقررة غ ر قانونيررة وعرراد برردون ج رواز سررفر .ويش ر صرراحب الشرركوى ىل أن مررن
املوثَّررا جيرردا أن السررجن مكررتري رلسررجناة وغ ر صررحي وغ ر نظي ر  ،وال توجررد سرروى فرص ررة
ضررليلة ملمارسررة الر ضررة فيرره ،كمررا أنرره مكررتري ىل درجررة أن السررجناة يتنرراوبون علررى النرروم ،وهررو
ما يشك د حد اته معاملة أو عقوبة مبينة بغض النظر عن طول املدة الي تُقلى د السجن
رهن احلب االحتياطي.
م حظات الدولة الط ف بش املق ولية
 ١-4د  ٢7تش ر ررين األول/أكت رروبر  ،٢٠١٦طعن ررت الدول ررة الط رررف د مقبولي ررة الش رركوى،
و كرررت أن ادعرراةات صرراحب الشرركوى ال أسرراس هل ررا مررن الصررحة بوضررو  ،وأن القلررية غ ر
مقبولة من حيث االختصاص املوضوعي.
 ٢-4وت رردفع الدول ررة الط رررف ن ادع رراة ص رراحب الش رركوى أن رره س رريتعرل خلط ررر التع ررذيب م ررن
جانب السلطات ا أُعيد ىل سري النكا هو ادعاة غ مقبول عمال رملادة (١١٣ب) من النظام
الداخلي للجنة ،ألن صاحب الشكوى يعتمد على معلومات عامة وال يثبت وجود خطر شخصي
عليرره .وتؤكررد الدولررة الطرررف أن صرراحب الشرركوى يؤسر ادعاةاترره علررى معلومررات عامررة مسررتمدة
من تقرير أعد .املشرروع الردول للحقيقرة والعدالرة د سرري النكرا( ،)١وأنره يشر ىل معلومرات عامرة
أخرررى بش ررأن س ررري النك ررا ،م رردعيا أن ه ررذ .املعلوم ررات تثب ررت وج ررود من ررط اثب ررت م ررن االنتباك ررات
اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوه اإلنسان د البلد .غ أن وجود خطر عام حلدوث العن
ال يُررربهن علررى وجررود خطررر فررردي وشخصرري يتمث ر د ارتكرراب انتبررا للمررادة  ٣مررن االتفاقيررة،

__________

()١
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وت رررى الدول ررة الط رررف أن ص رراحب الش رركوى ل يق رردم دل رريال عل ررى أن رره س رريتعرل شخص رريا خلط ررر
التعررذيب .ولررذل تؤك ررد الدولررة الطرررف أن ادع رراةات صرراحب الشرركوى غ ر مقبولررة رعتباره ررا
ال أساس هلا بوضو .
 ٣-4وترررى الدولررة الطرررف أن االلت رزام بعرردم اإلعررادة القس ررية وجررب املررادة  ٣مررن االتفاقيررة
يقتصر علرى احلراالت الري يكرون فيبرا الشرخص العائرد عرضرة خلطرر التعرذيب علرى النحرو احملردد
د املادة  ١من االتفاقية ،وال ينطبا ا كان الشرخص العائرد سريتعرل خلطرر املعاملرة أو العقوبرة
القاسية أو الال نسانية أو املبينة( .)٢ولذل تدفع الدولة الطرف ن ادعاةات صاحب الشركوى
نرره سرريواجه خطررر التعرررل هلررذ .املعاملررة علررى أيرردي سررلطات سررري النكررا أو أنرره قررد ُيتجررز د
سجن نيغومبو للحب االحتياطي ينبغي اعتبارها غ مقبولة من حيث االختصاص املوضوعي.
 4-4وتؤكد الدولة الطررف أن مجيرع ادعراةات صراحب الشركوى قرد نُظرر فيبرا بدقرة د طرار
وتبني أن هذ .االدعاةات ال توجرب علرى الدولرة الطررف
سلسلة من عمليات اختا القرار احملليةَّ ،
التزامات بعدم اإلعادة القسرية وجب االتفاقية أو وجب العبد الردول اخلراص رحلقروه املدنيرة
والسياسررية .وقررد نُظ ررر د االدعرراةات د ط ررار عمليررات حمليررة قوي ررة وخلصررت ىل أن رره لرري هل ررا
مصررداقية .وعررالوة عل ررى ل ر  ،ل يرردر ص رراحب الشرركوى د مذكراترره املقدم ررة ىل اللجنررة أي رة
ادعاةات جديدة ل يُنظر فيبا رلفع على حنو دقيا د طار العمليات اإلداريرة والقلرائية احملليرة
الشرراملة ،ال االدعرراة القائر نرره شرراه ىد علررى جرميررة حمتملررة ارتكببررا اجلرري أو دارة التحقيقررات
اجلنائية د سري النكا .وحتي الدولة الطرف ىل تعليا اللجنة العام رق  )١997(١بشأن تنفيذ
املادة  ٣من االتفاقية د سياه الفقرة  9من املادة  ،٢٢الذي كرت فيه اللجنة أهنا ليست هيلة
اس ررتلناف أو هيل ررة قل ررائية ،وأهن ررا ت ررول أيي ررة كبر ر ة مل ررا ختل ررص لي رره أجب ررزة الدول ررة الط رررف م ررن
استنتاجات بشأن الوقائع.
تعليقات صاحب الشكوى على م حظات الدولة الط ف
 ١-٥د  ١٦كررانون الثاين/ينرراير  ،٢٠١7قرردم صرراحب الشرركوى تعليقاترره علررى مالحظررات
الدول ررة الط رررف .وه ررو يش ر ىل الفق رررة  ١٨م ررن فت رروى مفوض ررية األم ر املتح رردة الس ررامية لش ررؤون
الالجلررني (مفوضررية شررؤون الالجلررني) بشررأن التطبيررا اخلررارجي لاللتزامررات بعرردم اإلعررادة القسررية
وجب اتفاقية عام  ١9٥١اخلاصة بوضع الالجلني وبروتوكوهلرا لعرام  ،)٣(١9٦7ويؤكرد أنره وفقرا
هلذ .الفتوى ال جيب عليره ال أن يقردم أسربار جوهريرة تردعو ىل االعتقراد بوجرود خطرر ا أُعيرد
ىل بلد.؛ أي أنه غ مطالب ن يثبت أنه سيتعرل للتعذيب ،و منا أن يثبت فقط وجود خطر.
 ٢-٥وفيما يتعلا ردعائه أنه سيُحتجز د سجن نيغومبو للحب االحتيراطي ،ف نره يشر ىل
أن ادعاة .الوارد د الشكوى األصلية ر ا جرت صياغته بطريقة غ سليمة فيما يتعلا "رملعاملرة
املبينة" .ويؤكد أنه لو حدث أن احتُجز د سجن نيغومبو للحب االحتياطي ملردة زمنيرة ليسرت
قص ر ة ،أي أكثررر مررن بلررعة أ م د احلررب االحتيرراطي حلررني دفررع كفالررة ،ف نرره سرريتعرل خلطررر

__________

()٢
()٣
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"ي رررد د امل ررادة  ٣م ررن اتفاقي ررة مناهلررة التع ررذيب وغ ر  .م ررن ض ررروب املعامل ررة أو العقوبررة القاسررية أو الال نس ررانية
أو املبينة ،لعام  ١9٨4حكر صرريح بشرأن عردم اإلعرادة القسررية يظرر ترحير أي شرخص ىل بلرد ا تروافرت
أسباب قوية تدعو ىل االعتقاد نه سيكون د خطر التعرل للتعذيب".
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االستجواب حتت التعذيب .ويدفع صاحب الشكوى نره سريتعرل الحتجراز مطرول ألنره عرا
رلفع ر م ررن املل ررايقة والتبدي ررد م ررن جان ررب دارة التحقيق ررات اجلنائي ررة أثن رراة وج ررود .د معس رركر
تشيتيكوالم بسبب أنشرطته وأنشرطة أخيره السرابقة وصرالته نظمرة منرور التامير  .ويؤكرد صراحب
الشرركوى أن امللررايقة الرري تعرررل هلررا أثنرراة وجررود .د املعسرركر قررد اسررتمرت د التصرراعد ،وأن
ف ررار .مررن املعسرركر والقت ر الالحررا احملتم ر لوالررد زوجترره يعررين أن لرردى اجلرري اشررتباهات قويررة
بشأنه .ولذل  ،ف نه سيتعرل د حالة عودته خلطر االحتجاز املطول.
 ٣-٥ويؤكد صاحب الشكوى أيلرا أن لديره أسربار معقولرة تردعو ىل االشرتبا .د أن اجلري
السريالنكي مسؤول عن وفاة والد زوجته .وقد حاولرت أسررته تقردمي شركوى والطعرن د السربب
الر ي للوفاة ،ولكن اجلي أسكتبا .فالعالمات الي بدت على عنا والد زوجتره ،والواضرحة د
الصررورة الفوتوغرافيررة الرري التُقطررت لرره بعررد وفاترره ،ال ميكررن أن تررنج عررن حماولررة انتحررار .ويؤكررد
صرراحب الشرركوى أنرره نظ ررا ىل عرردم تشرركي السررلطات األس ررتالية د مصررداقيته ،فينبغرري يررالة
االعتبار الواجب ألقواله ،وال سيما أن من الصعوبة القصوى الوصول ىل أنرواع أخررى مرن األدلرة
لرردع هررذا التأكيررد ،رلنظررر ىل احلالررة الرري كانررت سررائدة د اررال سررري النكررا د عررام .٢٠٠9
ولذل  ،ينبغي اعتبار ادعاةاته معقولة ،وعدم اعتبارها عدمية األساس بوضو على النحرو املشرار
ليه د مذكرة الدولة الطرف.
 4-٥وفيمرا يتعلررا جرة الدولررة الطررف القائلررة ن صرراحب الشركوى قررد مرر بعمليررات حمليررة
قوي ررة لتقي رري ادعاةات رره ،يش ر ص رراحب الش رركوى ىل أن تقي رري ص ررفة الالج ررئ واملراجع ررة املس ررتقلة
لألس ر ر املوض رروعية ليس ررا عمليت ررني نظ رراميتني .وه ررو يؤك ررد أن رره وص ر ر ىل أس ر ررتاليا رلق ررارب د
عررام  ،٢٠١٠ولررذل ل ُميررنح نفر مررا ُمينحرره مررن يصررلون رلطررائرة مررن حقرروه د عمليررة نظاميررة
لتقي رري مطالب رره املتعلق ررة رحلماي ررة .ويشر ر ىل أن ه ررذ .العملي ررة ات ط ررابع استش رراري وأن القر ررار
خيلع للسلطة التقديرية لوزير اهلجرة واجلنسية .ويش أيلا ىل أنه ال توجد سوى قلة ضليلة من
اللررماانت الرري تكفر االسررتقالل احلقيقرري للم رر باجعني رلنظررر ىل أن وزارة اهلجرررة واجلنسررية هرري
الرري تعيررنب وترردفع أجرروره  ،وأن اسررتقالهل لرري سررليما مررن الناحيررة اهليكليررة .ويررذكر صرراحب
الشرركوى أيلررا أن احملكمررة اجلزئيررة االحتاديررة ختررتص فقررط رلنظررر د السررالمة القانونيررة إلجرراةات
العمليررة وأهنررا ال ميكررن أن حتك ر د أخطرراة احلك ر املنبثررا عررن عمليررة املراجعررة املسررتقلة لألس ر
املوض رروعية .فف رري آ ار/م ررارس  ٢٠١4فق ررط ،وبع ررد النظ ررر د قل ررية وزي ررر اهلج رررة واجلنس ررية ض ررد
‘س .ز .ه .ر .ب‘ ( )SZQRBأمررام احملكمررة العاليررة ألس ررتاليا ،أصرربح مررا يُسررمى ترردب احلمايررة
التكميليررة قررانوان د أس ررتاليا ،وأُلغرري التمييررز بررني الواف ردين رلطررائرات والوافرردين رلق روارب .وهررذا
يعين أن األشخاص الذين وصلوا رلقوارب ،مث صراحب الشركوىُ ،مينحرون اآلن عمليرة نظاميرة
ُجيررري د طارهررا منرردوب عررن الرروزير تقييمررا ويقرررر مررا ا كرران يوافررا أم ال علررى طلررب املبرراجرين
احلصررول علررى احلمايررة ،ال ارررد تقرردمي املشررورة ىل الرروزير .وميكررن اآلن مراجعررة هررذا الق ررار مررن
جان ررب حمكم ررة مراجع ررة قل ررا الالجل ررني( ،)4وه رري هيل ررة قانوني ررة تتمت ررع رس ررتقاللية أك رررب م ررن
اسررتقاللية وزارة اهلجرررة واجلنسررية .ويؤكررد صرراحب الشرركوى أنرره ُعرررل عليرره ،بعررد التغير ات الرري
أُدخلت على القرانون ،جرراة تقيري "مرنقَّح" لاللتزامرات املتعلقرة رملعاهردات الدوليرة ،وهرو التقيري
الررذي كرران قررد أصرربح د ل ر الوقررت عمليررة فارغررة امللررمون .ود وقررت الحررا ،ألغررت الدولررة
__________
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ومررنح األشررخاص املتلررررون
الطرررف ج رراة تقيرري االلتزامررات املتعلقررة رملعاهرردات الدوليررة برمتررهُ ،
فرصررة لتقرردمي طلررب جديررد للحصررول علررى خش ر ة يايررة .ويؤك رد صرراحب الشرركوى أن ادعاةاترره
ل تُقيَّ على النحو السلي  ،وأن العمليات الي أُخلع هلا ل تكن "قوية" كما تدعي الدولة الطرف.
م حظات إضافية م الدولة الط ف بش األسس املوضوعية
 ١-٦قدمت الدولرة الطررف ،د مرذكرة شرفوية مؤرخرة  ١٥حزيران/يونيره  ،٢٠١7مالحظا را
بشأن األس املوضوعية .وتكرر الدولرة الطررف أن ادعراةات صراحب الشركوى غر مقبولرة مرن
حي ررث االختص رراص املوض رروعي وأهن ررا ال أس رراس هل ررا بوض ررو  .وه رري تش ر ىل أن النظ ررر بش ررفافية
ومنطررا د مقبوليررة ادعرراةات صرراحب الشرركوى هررو عنصررر جرائرري رئيسرري مررن عناصررر عملي رة
الشرركاوى الفرديررة وال غ ررا عنرره لنجررا ط ررار الشرركاوى .وتش ر الدول ررة الطرررف ك ررذل ىل أن
اللجنة ،د بعرض اآلراة الري اعتمرد ا د اآلونرة األخر ة ردا علرى املعلومرات املفصرلة الري قردمتبا
الدولررة الطرررف ورأت فيبررا أن ادعرراةات أصررحاب الشرركاوى غر مقبولررة مررن حيررث االختصرراص
املوضوعي أو أهنا بال أساس بوضو  ،قد أشارت ىل أن املسائ املثارة فيما يتعلا رملقبولية وثيقة
االرتبراط رألسر املوضروعية .وتالحرري الدولرة الطرررف أن مرن اللرروري للجنرة ،وفقرا ملرا يقتلرريه
النظام الداخلي ،أن تنظر وتبت د مذكرات الدولة الطرف الي ترى فيبا عدم مقبولية الشكاوى
الي تث ادعاةات من الواضح أهنا ال تدخ ضمن نطاه تعري التعذيب الروارد د املرادة  ١مرن
االتفاقيررة ،أو الرري هرري بررال أسرراس بوضررو  .وعلررى هررذا األسرراس ،تطلررب الدولررة الطرررف أن تنظررر
اللجنة على وجه التحديد د احلجج الي ساقتبا الدولة الطرف فيما يتعلا قبولية الشكوى وأن
ترد د آرائبا على هذ .احلجج.
 ٢-٦وتش ر الدولررة الطرررف ىل املعلومررات َّ
املقدمررة مررن صرراحب الشرركوى ،الرري يررذكر فيبررا أنرره
غ ر ر مطال ررب ن يثب ررت أن رره س رريتعرل للتع ررذيب ا أعي ررد ،و من ررا أن يثب ررت فق ررط وج ررود خط ررر.
وتؤكررد الدولررة الطرررف أن هررذا لرري وصررفا دقيقررا للعتبررة احملررددة د االتفاقي رة ،وهررو وجرروب وجررود
أسباب جوهرية تدعو ىل االعتقاد بوجرود خطرر التعرذيب( ،)٥وأن يكرون اخلطرر الرذي سريتعرل لره
صراحب الشركوى شخصريا( .)٦وتالحررري الدولرة الطررف أن تعليقررات صراحب الشركوى ال تنطرروي
عل ررى أي أدل ررة أو معلوم ررات جدي رردة ات ص ررلة ل يُنظ ررر فيب ررا رلفعر ر د ط ررار العملي ررات احمللي ررة
الشرراملة .وتس رلبن الدولررة الطرررف ن الفقرررة  ٢مررن املررادة  ٣مررن االتفاقيررة تقلرري ن تُراعررى مجيررع
االعتبررارات ات الصررلة عنررد البررت د مرردى انطبرراه أحكررام الفقرررة  ١مررن املررادة  ،٣ررا د ل ر
وجررود منررط منبجرري مررن االنتباكررات اجلسرريمة أو الصررارخة أو اجلماعيررة حلقرروه اإلنسرران د الدولررة
املعنية .بيد أنه جيب أن توجد أس ضافية تبني أن الشخص املعين سيتعرل شخصيا للخطر(.)7
 ٣-٦وفيما يتعلا رألس املوضوعية للشكوى ،تالحري الدولة الطرف أن صاحب الشكوى
ل يقدم ال صورة فوتوغرافية رديلة النوعية وحجة غ مدعومة برأي طيب على أن وفاة والد زوجته
ل رري نتيج ررة لالنتح ررار .وتالح ررري الدول ررة الط رررف أيل ررا أن الص ررورة الفوتوغرافي ررة رديل ررة النوعي ررة
ررا ال ميك ررن مع رره اس ررتخالص اس ررتنتاجات منب ررا ،وأهن ررا ال تثب ررت ادع رراةات ص رراحب الش رركوى.

__________

()٥
()٦
()7
6

قلية ريي ضد السويد (الوثيقة  ،)CAT/C/18/D/39/1996الفقرة .٥-١4
قلية غ .ر .ضد أسرتاليا (الوثيقة  ،)CAT/C/57/D/605/2014الفقرة .4-9
قلية غ .ر .ب .ضد السويد (الوثيقة  ،)CAT/C/20/D/83/1997الفقرة .٣-٦
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وتالحررري الدولررة الطرررف كررذل أن والررد زوجررة صرراحب الشرركوى تُررود بعررد أربعررة أشرربر مررن مغررادرة
صاحب الشكوى لسري النكا ،ولذل ف نه ال ميكن أن يكون شاهدا على جرمية حمتملة كما ي ندعي.
 4-٦وترررفض الدولررة الطرررف ادعرراة صرراحب الشرركوى القائ ر بعرردم التوص ر ىل اسررتنتاجات
تدحض مصداقيته .وتشر الدولرة الطررف ىل أن متخرذي القررارات احملليرني قرد رأوا أن عرددا مرن
خكي رردات ص رراحب الش رركوى ليسر رت ص ررحيحة لام ررا ،أي ادعاةات رره املتعلق ررة بوف رراة وال ررد زوجت رره
وطريقة مغادرته لسري النكا.
 ٥-٦وترفض الدولة الطرف كذل ادعاةات صراحب الشركوى القائلرة ن اإلجرراةات احملليرة
ليسرت قويررة ،وتفيررد ن ادعرراةات صرراحب الشرركوى املدرجرة د بالغرره قررد نظررر فيبررا بدقررة عرردد
مررن متخررذي القررارات احملليررني وتبررني أهنررا ال توجررب علررى الدولررة الطرررف التزامررات بعرردم اإلعررادة
القسرية .وتقدم الدولة الطرف وصفا موجزا لك مرحلة من مراح العملية.
 ٦-٦وتشر الدولررة الطرررف ىل جرراة مقابلررة مررع صرراحب الشرركوى د املرحلررة األوليررة ،وهرري
مرحلررة تقيرري صررفة الالجررئ .واسررتنادا ىل املعلومررات املقدمررة واعتبررارات أخرررى ات صررلة ،منبررا
معلومات قطرية متنوعة واملبادئ التوجيبيرة ملفوضرية شرؤون الالجلرني املتعلقرة رألهليرة فيمرا خيرص
تقيي احتياجات احلماية الدولية لطاليب اللجوة مرن سرري النكرا ،ل جيرد متخرذ القررار دلريال علرى
أن صرراحب الشرركوى سرريواجه خطررر التعر نررل للرررر جسرري ا أعيررد ىل سررري النكررا ،كمررا أن
خوفه من االضطباد لي له أساس يدعمه.
 7-٦ىل ن املر باجررع املعررين ،أثنرراة املراجعررة املسررتقلة لألس ر املوضرروعية ،قررد نظررر مرررة اثنيررة د

ادع رراةات ص رراحب الش رركوى ورأى م رررة أخ رررى أهن ررا ال تس ررتتبع تطبي ررا التزام ررات الدول ررة الط رررف
املتعلقة رحلماية .وبعد استعرال مجلة معلومات قطرية ،ا د ل املعلومات الواردة من منظمة
رومن رايررت ووت ر  ،رأى املر باجررع أن
العفررو الدوليررة ،والفريررا الرردول املعررين رألزمررات ،ومنظمررة هير أ
صاحب الشكوى لن يُتب بدع منور التامي  ،ولن يتلرر لكونه ينتمي ىل عرقية التامي .

 ٨-٦ود وقت الحا ،أُجريت د مرحلة الطعن أمام احملكمة اجلزئية االحتادية مراجعة قلائية
للتوصيات الي خلصت ليبا املراجعة املستقلة لألس املوضوعية .ودفرع صراحب الشركوى نره
ارتُكب خطأ قلرائي بعردم النظرر د مجيرع االدعراةات واملرادة ات الصرلة ،و ن املر باجرع ل يوجره
األسللة الصحيحة ،وأن املر باجع توص ىل نتيجة ال دلي عليبا .وخلصت احملكمة ،وهري تررفض
ك ر حج ررة م ررن احلج ررج ،ىل أن ص رراحب الش رركوى ل يُررربهن عل ررى أن املراجع ررة ل تك ررن منص ررفة
جرائيا وأهنا ل ُُتر وفقا للمبادئ القانونية الصحيحة.

 9-٦وأُج ررري بع ررد ل ر ر تقي رري لاللتزام ررات املتعلق ررة رملعاه رردات الدولي ررة بغي ررة ع ررادة تقي رري
ما ا كانت ادعاةات صاحب الشكوى تستتبع تطبيا التزامات أسررتاليا بعردم اإلعرادة القسررية،
عمررال رلق ررار الصررادر د قلررية وزيررر اهلجرررة واجلنسررية ضررد ‘س .ز .ه .ر .ب‘ (.)٨()SZQRB

__________

()٨
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د  ٢٠آ ار/م ررارس  ،٢٠١٣قل ررى احلكر ر الص ررادر د القل ررية أن تقي رري االلتزام ررات املتعلق ررة رملعاه رردات الدولي ررة
والتأكررد مررن مسررألة احلمايررة بعررد املراجعررة ل يسررتخدما االختبررار الصررحيح لتحديررد مررا ا كرران لر يرنبرر التزامررات
الدولررة الطرررف املتعلقررة بعرردم اإلعررادة القس ررية ،وأن متطلبررات اإلنصرراف اإلجرائرري فيمررا يتص ر رملعلومررات القطريررة
ل تس ر ررتوف .وبن ر رراة عل ر ررى لر ر ر  ،أُعي ر ررد تقي ر رري ح ر رراالت مجي ر ررع الواف ر رردين ر ر ررا بط ر ررره غر ر ر قانوني ر ررة املت ر ررأثرين ر ررذ.
القل ررية ،و لر ر اجر رراة تقي رري لاللتزام ررات املتعلق ررة رملعاه رردات الدولي ررة ،وأص رربحت عملي ررة التقي رري قابل ررة للمراجع ررة
القل ر ررائية .وميكر ر ررن االطر ر ررالع علر ر ررى وص ر ر ر للنظر ر ررام احلر ر ررال للحماير ر ررة املؤقت ر ررة د أسر ر رررتاليا علر ر ررى ال ر ر ررابط التر ر ررال:
.https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/refugee-and-humanitarian-program/onshore-protection
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وترفض الدولة الطرف توصي صاحب الشكوى لتل القلية فيما يتصر رإلنصراف اإلجرائري
رؤد التقي رري ال ررذي أُج ررري د قل ررية
لعملي ررة تقي رري االلتزام ررات املتعلق ررة رملعاه رردات الدولي ررة .ول ي ر ن
صاحب الشكوى ىل اثرة نف الشواغ الي ُحددت د قلية وزير اهلجرة واجلنسية ضرد ‘س.
ز .ه .ر .ب‘ ( .)SZQRBوتش ر الدول ررة الطرررف ىل أن ادع رراة صرراحب الش رركوى القائ ر ن
عملية تقيي االلتزامات املتعلقة رملعاهدات الدولية أُلغيت اآلن كلية لي ادعراة دقيقرا .فقرد دفرع
صاحب الشكوى ،د مالحظاته اإلضافية املقدمة ىل املقيبنمة ،نه سريتعرل للخطرر بعرد عودتره
ىل موطنرره بسرربب وضررعه كملررتم للجرروة ُرفررض طلبرره ،ومغادرترره غ ر القانونيررة لسررري النكررا،
واتصرراله جل ر التامي ر األس ررتال د سرريدين .وقرردم ،د هررذ .املرحلررة ،ادعرراة جديرردا مفرراد .أن
زوجترره وأطفالرره قررد التُقطررت هل ر صررور فوتوغرافيررة بعررد مغادرترره ،وأنرره يعتقررد أن دارة التحقيقررات
اجلنائيررة تبح ررث عن رره .وادع ررى ص رراحب الش رركوى أيل ررا أن رره تع رررل للتع ررذيب أثن رراة احتج رراز .د
معسرركر تشرريتيكوالم د عررام  .٢٠٠9وعنرردما طُلررب منرره توضرريح طبيعررة التعررذيب الررذي تعرررل
وهردد رللررب .وخلصرت املقيبنمرة ىل أن صراحب الشركوى لري معرضرا
له ،قال نره اسرتُجوب ُ
حقيقر ررة خلطر ررر االضر ررطباد وال يواجر رره خط ر ررا حقيقير ررا رلتعر ر نررل للر رررر جسر رري عنر ررد عودتر رره ىل
سري النكا ألي سبب من األسباب الي أاثرها د مذكراته.
 ١٠-٦وأجرت حمكمة الردائرة االحتاديرة بعرد لر مراجعرة قلرائية للتوصريات الناُترة عرن تقيري
االلتزامات املتعلقة رملعاهدات الدولية ،خلصت فيبا ىل أنه ،بعد النظر د تقرير املقيبنمة ،ككر ،
ل يدث خطأ قانوين أو تقص من جانب املقيبنمة د سياه النظر د املعلومات املعروضة عليبا.
ولذل ُرفض طلب صاحب الشكوى احلصول على انتصاف زجري.

 ١١-٦وأخ ر ر ا ،نظر رررت احملكمر ررة االحتادير ررة ألس ر ررتاليا د مراجعر ررة قلر ررائية لق ر ررار حمكمر ررة الر رردائرة
االحتادية ،ثت احملكمة فيبا فيما ا كانت املقيبنمة قد وجبت أسللة غ صحيحة أو اسرتخدمت
اختبررارا غ ر صررحيح عنررد النظررر د املعلومررات القطريررة الرري قرردمبا صرراحب الشرركوى فيمررا يتص ر
رألشررخاص الررذين لررديب صررالت بنمررور التامي ر  .وعنررد النظررر د أس ر الطعررن هررذ ،.أجرررت
احملكمررة مراجعررة أخرررى لكام ر اتريررخ ادعرراةات صرراحب الشرركوى .ورأت احملكمررة أن صرراحب
الش رركوى ل يُش ررر ىل أي خط ررأ حم رردد د الطريق ررة ال رري طُبق ررت ررا املعلوم ررات القطري ررة .ونظ رررت
احملكمرة علرى حردة فيمرا ا كران قرد حرردث أي خطرأ واضرح أو مرا ا كانرت املقيبنمرة ل تنظررر د
أي من ادعاةات صاحب الشكوى ،ويتبني هلا عدم صحة أي من هذين االفرتاضني.
 ١٢-٦وتؤكررد الدولررة الطرررف أن صرراحب الشرركوى قرردم أيلررا طلبررني لترردخ الرروزارة .وأشررارت
ىل أن لرروزير اهلجرررة ويايررة احلرردود( ،)9وجررب هررذ .السررلطة الرري هررو غ ر ملررزم بتطبيقبررا ،أن
يتدخ د قلا فردية ا رأى أن تدخله خيدم املصلحة العامة .وكال الطلبني ُرفلا.
تعليقات صاحب الشكوى على امل حظات اإلضافية للدولة الط ف
 ١-7د  ١٨أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٨قدم صاحب الشكوى تعليقاتره علرى مالحظرات الدولرة
الطرف بشأن األس املوضوعية للبالغ .وهو يكرر أنه يصر ببساطة ،د هذ .املرحلرة ،علرى أنره
معرررل خلطررر االحتجرراز املطررول د سررري النكررا ،وأن االحتجرراز املطررول د سررجن س رريالنكي
ينطرروي علررى خطررر حقيقرري لالسررتجواب ،وأن االسررتجواب ينطرروي علررى خطررر حقيق رري د أن
__________
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يتعرل للتعذيب .ويؤنكد كرذل أن اخلطرر شخصري بسربب هروفره الشخصرية .و كرر أن حردى
ن
املمارسررات الشررائعة لرردى ق روات األمررن الس رريالنكية هرري طررر شرركو وحماولررة حلبررا رسررتخدام
االستجواب والتعذيب.
 ٢-7ويوج رره ص رراحب الش رركوى م رررة أخ رررى انتب ررا .اللجن ررة ىل أن رره ،قبر ر ع ررام  ،٢٠١4ود
احل رراالت املماثل ررة حلالت رره ،ل يك ررن لألش ررخاص ال ررذين وص ررلوا ىل أس ررتاليا رلق روارب احل ررا د أي
عملية قانونية :فكان أحد موهفي وزارة اهلجرة واجلنسرية جيرري تقييمرا ىل يقردم توصرية ىل الروزير.
ف ر ن كانررت التوصررية سررلبية ،جيرروز ملقرردم الطلررب تقرردمي طعررن عررن طريررا مررن كرران يُسررمى مراجعررا
مسررتقال لألسر املوضرروعية ،غر أن هررؤالة املرراجعني ل يكونروا مسررتقلني ال رالسر ألهنر كررانوا
مجيع ررا يقبل ررون مرتب ررا م ررن وزارة اهلج رررة واجلنس ررية .ويؤك ررد صر راحب الش رركوى أيل ررا أن رره بع ررد
االستعاضة عن عمليرة املراجعرة املسرتقلة بتقيري االلتزامرات املتعلقرة رملعاهردات الدوليرة ،كران هرذا
التقيي أيلا جيريه موه اتبع إلدارة اهلجرة واجلنسية .وبعرد لر  ،ونتيجرة للمزيرد مرن الردعاوى
القلرائية وحلكر صرادر عررن احملكمرة العاليررة ألسررتاليا ،اسررتُغين أيلرا عررن عمليرة تقيرري االلتزامررات
املتعلقة رملعاهدات الدولية .ويش صراحب الشركوى ىل أنره ،رغر التصرريات املتكرررة الصرادرة
عن الدولة الطرف بشأن وجود عمليات حملية قوية ،جرى خلاعه لعمليرات تبرني مررارا أهنرا غر
سررليمة ،وأهنررا ل تتلررمن ج رراة تقيرري مسررتق حقررا الدعائرره أنرره سرريواجه حقيقررة خطررر التعرررل
للتعذيب ا أعيد ىل سري النكا.
 ٣-7ويشر صراحب الشركوى ،فيمرا يتعلرا بوفراة والرد زوجتره ،ىل أنره لري لديره ال الصرورة
الفوتوغرافية الي قدمبا كدلي واثئقي .وال يوجد لديه دلي أفلر وال أي طريقرة للحصرول علرى
دلير أفل ر  .وهررو يررذكر أن ال ررأي األول للشرررطة احملليررة هررو أن والررد زوجترره تُررود نتيجررة جلرميررة،
ولكن ل يكن من املمكن له أن يطلب تشريح اجلثرة .ويؤكرد صراحب الشركوى أن القتر املردَّعى
لوالد زوجته يبني مدى اخلطورة الي نُظر ا ىل فرار .مرن املعسركر د لر الوقرت .وفيمرا يتعلرا
بكونه قد غادر البلد قب الوفاة نفسربا ،يشر صراحب الشركوى ىل أنره كران شراهدا لري علرى
الوفاة د حد ا ا ب على األحداث الي أدت ىل الوفاة .وهو يؤكد أنره شراه ىد علرى هروبره هرو
نفسه من املعسكر وعلى طريقة ل اهلروب .وهرو يردفع ن مشراركته د أي جرراة قرانوين ضرد
جرري سررري النكررا أو دارة التحقيقررات اجلنائيررة سررتكون أمررا ال بررد منرره ،ولررذل فر ن وجررود .د
سري النكا د هذ .الظروف سيشك ديدا ملن ارتكبوا جرمية القت .
 4-7وي رررفض ص رراحب الش رركوى خكي ررد الدول ررة الط رررف أن الس ررلطات احمللي ررة ش ررككت د
مصداقيته .وهرو يؤكرد أن لردى السرلطات تكبنرات بشرأن مسرائ معينرة ،مثر وفراة والرد زوجتره،
وأن من غ املمكن التوص ىل استنتا حمدد د هذ .احلاالت .غ أن هذا ال ميكرن وال ينبغري
اعتب ررار .دل رريال عل ررى س ررلو ررادع م ررن جان ررب ص رراحب الش رركوى .وي ررذكر ص رراحب الش رركوى،
فيمررا يتعلررا غادرت رره سررري النكررا ،ع رردم ج رراة أي حتقي ررا د كيفيررة حص روله عل ررى ج رواز س ررفر.
والتأشر ر ة ،بر ر ن مس ررألة م ررا ا كان ررت مغادرت رره قانوني ررة أم ال ل تُث ررر ال د ط ررار عملي ررة تقي رري
االلتزامررات املتعلقررة رملعاه رردات الدوليررة .وقررال ن وال ررد زوجترره أجرررى الرتتيب ررات املتعلقررة بواثئ ررا
سفر ،.ولذل يؤكد صاحب الشكوى أنه ببساطة غ متأكد مما ا كانت مغادرته سرري النكرا
قانونية أم ال .ويؤكد صاحب الشكوى اآلن ،من واقع رأي خب  ،أن عملية احلصول علرى جرواز
سفر .والتأش ة انطوت على احتيال ،ولذل ف ن مغادرته كانت غ قانونية.
GE.19-01393
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 ٥-7وفيمررا يتعلررا رملراجعررة القلررائية للق ررارات املتعلقررة رهلجرررة د أس ررتاليا ،يش ر صرراحب
الشكوى ىل أن السلطات ال جيروز هلرا أن تشرك د االسرتنتاجات السرلبية املتعلقرة رملصرداقية،
وال جيرروز هلررا أن ختلررص ىل اسررتنتاجات اسررتنادا ىل أدلررة غر قطعيررة ،ال د احلرراالت االسررتثنائية
للغاية الي يستطيع فيبا املستأنب أن يثبت وجرود عردم معقوليرة .فمعيرار اإلثبرات مرتفرع .ويشر
أيلررا ىل أن املراجعررة تقتصررر عل ررى البررت فيمررا ا كانررت املراجع ررة املسررتقلة لألس ر املوض رروعية
وتقي رري االلتزام ررات املتعلق ررة رملعاه رردات الدولي ررة ق ررد أُج ررر وفق ررا للق ررانون ،ول رري م ررا ا كان ررت
االستنتاجات الي انتبروا ليبرا صرحيحة أم ال .وهلرذا السربب ،يردفع صراحب الشركوى نره كران
مررن املسررتبعد جرردا أن تترريح لرره املراجعررة القلررائية أي انتصرراف ،حررة د احلالررة غ ر احملتملررة الرري
تص نبده فيبا اللجنة صاحب الشكوى وتكبناته.
القضااي واإلج اءات املع وضة على اللجنة

النظر د املقبولية
 ١-٨قب النظر د أي شكوى ترد د بالغ ما ،جيب على اللجنة أن تقرر ما ا كان البالغ
مقبوال أم ال وجب املادة  ٢٢مرن االتفاقيرة .وقرد خكردت اللجنرة ،وفرا مرا تقتلريه الفقررة (٥أ)
مررن املررادة  ٢٢مررن االتفاقيررة ،مررن أن املسررألة ا ررا ل تُبحررث وليسررت قيررد البحررث د طررار أي
جراة آخر من جراةات التحقيا الدول أو التسوية الدولية.
 ٢-٨وتررذ نكبر اللجنررة هنررا ،وفقررا للفقرررة (٥ب) مررن املررادة  ٢٢مررن االتفاقيررة ،ال تنظررر د أي
بررالغ مقرردم مررن فرررد مررن األفرراد ال بعررد أن تكررون قررد خ نكرردت مررن أن لر الفرررد اسررتنفد مجيررع
سب االنتصاف احمللية املتاحة .وتش اللجنة ىل أن الدولة الطرف ،د هذ .القلية ،ل تطعن د
مقبولية الشكوى على هذا األساس.
 ٣-٨وحت رريط اللجن ررة علم ررا ج ررة الدول ررة الط رررف القائل ررة ن ال رربالغ غ ر مقب ررول م ررن حي ررث
االختصرراص املوضرروعي وأن مررن الواضررح أنرره ال أسرراس لرره ،ل يثبررت صرراحب الشرركوى وجررود
أسررباب وجيبررة ترردعو ىل االعتقرراد نرره سرريواجه خطررر التعرررل للرررر متوقررع وقررائ وشخصرري
وحقيقي ،ا د ل التعذيب ،ا أُعيد ىل سري النكرا .بيرد أن اللجنرة تررى أن الربالغ يسرتند
ىل أدلة تفي غرال املقبولية ،ألن صاحب الشكوى قد شر وقائع الشكوى وأساسربا رلقردر
الك رراد لك رري تتخ ررذ اللجن ررة قر ررارا بش ررأهنا .وفيم ررا يتعل ررا بع رردم املقبولي ررة م ررن حي ررث االختص رراص
املوضروعي ،حترريط اللجنررة علمررا جررة صرراحب الشركوى القائلررة نرره ،ا أُعيررد ىل سررري النكررا،
سرريواجه خطررر االحتجرراز لفرررتة زمنيررة طويلررة واالسررتجواب حتررت التعررذيب .وترررى اللجنررة أن هررذ.
االدعاةات تث تسا الت د طار املادة  ٣من االتفاقية .وتبعا لرذل  ،تررى اللجنرة أن ادعراةات
صاحب الشكوى وجب املادة  ٣مقبولة من حيث االختصاص املوضروعي .و ال تررى اللجنرة
أي حائر يررول دون املقبوليررة ،ف هنررا تعلررن مقبوليررة الرربالغ املقرردم وجررب املررادة  ٣مررن االتفاقيررة
وتشرع د النظر د أسسه املوضوعية.

النظر د األس املوضوعية
 ١-9عم ررال رملر ررادة  )4(٢٢مر ررن االتفاقير ررة ،نظر رررت اللجنر ررة د هر ررذا الر رربالغ د ضر رروة مجير ررع
املعلومات الي أاتحبا هلا الطرفان.
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 ٢-9ود هررذ .القلررية ،تتمثر املسررألة املعروضررة علررى اللجنررة د البررت فيمررا ا كانررت عررادة
صاحب الشكوى ىل سري النكا ستشر نك انتباكرا اللترزام الدولرة الطررف ،وجرب املرادة  ٣مرن
االتفاقية ،بعدم طرد أو عادة شخص ىل دولة أخرى د حال توافرت أسباب جوهرية تدعو ىل
االعتقاد نه سيكون شخصيا معرضا خلطرر التعرذيب لردى عودتره ىل سرري النكرا .وجيرب علرى
اللجنررة أن تُقرريبن مررا ا كانررت هنررا أسررباب حقيقيررة ترردعو ىل االعتقرراد ن صرراحب الشرركوى
سيتعرل شخصيا خلطر التعرذيب لردى عودتره ىل سرري النكرا .وعنرد تقيري لر اخلطرر ،جيرب
علررى اللجنررة أن تراعرري مجيررع االعتبررارات ات الصررلة ،عمررال حكررام املررادة  )٢(٣مررن االتفاقيررة،
ا د ل وجود منط اثبت من االنتباكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقروه اإلنسران.
بيررد أن اللجنررة تررذ نكر ن اهلرردف املترروخى مررن هررذا التقيرري هررو حتديررد مررا ا كرران الفرررد املعررين
سرريواجه شخصرريا خطررا متوقعررا وحقيقيررا قوامرره التعرنررل للتعررذيب د البلررد الررذي سرريُعاد ليرره(.)١٠
ويسررتتبع ل ر أن وجررود منررط اثبررت مررن االنتباكررات اجلسرريمة أو الصررارخة أو اجلماعيررة حلقرروه
اإلنسرران د بلررد مررا ال يشررك د حررد اترره سررببا كافيررا للجررزم ن شخصررا بعينرره سرريواجه خطررر
التعرل للتعذيب عند عودتره ىل لر البلرد؛ و منرا جيرب تقردمي أسر ضرافية تبرني أن الشرخص
املعر ررين سر رريواجه شخصر رريا هر ررذا اخلطر ررر( .)١١ود املقاب ر ر  ،ال يعر ررين عر رردم وجر ررود منر ررط اثبر ررت مر ررن
االنتباك ررات الص ررارخة حلق رروه اإلنس رران أن شخص ررا بعين رره ق ررد ال يتع رررل للتع رذيب د الظ ررروف
اخلاصة به حتديدا(.)١٢
 ٣-9وتشر اللجنررة ىل تعليقبررا العررام رقر  )٢٠١7(4بشررأن تنفيررذ املررادة  ٣مررن االتفاقيررة د
س ررياه امل ررادة  ،٢٢ال رري تق رريبن اللجن ررة وفق ررا هل ررا "األس ررباب احلقيقي ررة" وتعت رررب أن خط ررر التع رررل
للتع ررذيب متوق ررع وشخص رري وق ررائ وحقيق رري عن رردما يك ررون لوج ررود وق ررائع ات مص ررداقية تتصر ر
رخلطر نفسه ،وقت اختا قرارها ،خث على حقوه صاحب الشكوى وجرب االتفاقيرة د حالرة
ترحيلرره .وقررد تشررم مؤش ررات وجررود اخلطررر الشخصرري ،علررى سرربي املثررال ال احلصررر ،مررا يلرري:
(أ) األصر اإلثررين لصرراحب الشرركوى؛ (ب) االنتمرراة السياسرري أو األنشررطة السياسررية لصرراحب
الشكوى أو ألفراد أسررته؛ ( ) التوقير أو االحتجراز دون ضرمان العردل د املعاملرة واحملاكمرة؛
(د) احلكر ر غيابي ررا (الفق رررة  .)4٥وفيم ررا يتعل ررا رألسر ر املوض رروعية ألي ب ررالغ يُق رردم وج ررب
املررادة  ٢٢مررن االتفاقيررة ،ف ر ن عرربة اإلثبررات يقررع علررى صرراحب الرربالغ ،الررذي يتعررني عليرره أن
يعرررل قلررية ميكررن الرردفاع عنبررا ،أي أن يقرردم حججررا مدعومررة دلررة تبررني أن خطررر التعرررل
للتعذيب متوقع وقائ وشخصي وحقيقي (الفقرة  .)١٣()٣٨وترذ نكر اللجنرة أيلرا هنرا تعطري وزان
كب ا للنتائج الوقائعية الي ختلص ليبا أجبزة الدولة الطرف املعنية ،و ن كانت اللجنة غ ملزمرة
ررذ .النت ررائج ،ألن امكاهن ررا أن ُت ررري تقييم ررا حر ررا للمعلوم ررات املتاح ررة هل ررا وفق ررا للفق رررة  4م ررن
املادة  ٢٢من االتفاقية ،مع مراعاة مجيع الظروف ات الصلة بك قلية (الفقرة .)٥٠
 4-9وتالحررري اللجنررة ادعرراة صرراحب الشرركوى أنرره سرريتعرل خلطررر التعررذيب ا أعيررد ىل
سري النكرا ألنره سربا لره أن حلرر دورة تدريبيرة أساسرية د الردفاع عرن الرنف مرع منرور التامير
__________

()١٠
()١١
()١٢
()١٣
GE.19-01393

قلية م .س .ضد الدامنر (الوثيقة  ،)CAT/C/55/D/571/2013الفقرة .٣-7
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
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وسرراعد د تنظرري عمليا ررا د املنطقررة بصررفته اررارا .ورإلضررافة ىل ل ر  ،كرران منررور التامي ر قررد
اس ررتدعوا أخ ررا .ألداة واج ررب ياي ررة احل رردود ،ومن ررذ لر ر احل ررني ل تتل ررا أسر ررته أي اتص ررال من رره
وال تعررف مكران وجررود ،.ألن أفرراد األسرررة ،رن فرريب صراحب الشرركوى ،نُقلروا د عررام ٢٠٠9
ىل معسرركر تشرريتيكوالم د منطقررة يسرريطر عليبررا اجلرري  .واسررتُجوب صرراحب الشرركوى عرردة
مرات د املعسكر مرن جانرب جري سرري النكرا و دارة التحقيقرات اجلنائيرة بشرأن مكران وجرود
أخيره .وهررب مرن املعسركر د عرام  ٢٠١٠بعرد أن دبرر والرد زوجتره عمليرة طراله سرراحه بردفع
رشرروة ،وبعررد ل ر يرُردَّعى أن والررد زوجترره قُتر  .وتالحررري اللجنررة أيلررا حجررة صرراحب الشرركوى
القائلررة ن السررلطات احملليررة ل ُتررر تقييمررا سررليما الدعاةاترره ألن تقيرري صررفة الالجررئ واملراجعررة
املسررتقلة لألسر املوضرروعية ،ويررا املرحلترران األوليرران لعمليررة اللجرروة احملليررة ،ل ينفررذيا مسررؤولون
مستقلون حقا ألهن معينون من وزارة اهلجرة واجلنسية ويقبلون مرتبا من هذ .الوزارة.
 ٥-9كما حتيط اللجنة علما افادة الدولة الطرف ن صاحب الشكوى يقدم ادعاةاته علرى
أساس معلومرات عامرة مسرتمدة مرن تقرارير عامرة متنوعرة ويير ىل معلومرات قطريرة عامرة تتعلرا
بسررري النكررا ،دون تقرردمي دلي ر علررى أنرره سرريتعرل شخصرريا خلطررر التعررذيب د حررال ترحيلرره.
وتالحري اللجنة فادة الدولة الطرف ن مجيع ادعاةات صاحب الشكوى قد نُظر فيبرا بدقرة د
طار سلسلة من عمليات اختا القرار احمللية وتبني أن هذ .االدعراةات ال تسرتبع تطبيرا التزامرات
الدولة الطرف بعردم اإلعرادة القسررية وجرب االتفاقيرة أو وجرب العبرد الردول اخلراص رحلقروه
املدنية والسياسية .وتالحري اللجنة أيلا احلالة الراهنة حلقوه اإلنسان د سري النكا ،وحتي ىل
مالحظا ررا اخلتاميررة بشررأن التقريررر الرردوري اخلررام لسررري النكررا ،الررذي أعربررت فيرره عررن القلررا
بشأن مجلة أمور منبا التقارير املتعلقة واصلة قوات األمن احلكومية د سري النكا ،ا د لر
اجلري والشرررطة( ،)١4ارتكرراب أعمررال االختطرراف والتعررذيب وسرروة املعاملررة ،وهرري أعمررال هلررت
لررارس د أحنرراة كثر ة مررن البلررد بعررد انتبرراة الصرراع مررع حركررة منررور التامير د أ ر/مررايو .٢٠٠9
وحتي ر اللجن ررة أيل ررا ىل تق ررارير موثوق ررة ص ررادرة ع ررن منظم ررات غر ر حكومي ررة( )١٥بش ررأن معامل ررة
الس ررلطات الس ر رريالنكية ألشر ررخاص عائ رردين ىل البلر ررد( .)١٦بي ررد أن اللجنر ررة ت ررذ نكبر ن حر رردوث
انتباك ررات حلق رروه اإلنس رران د البل ررد األص ررلي للش ررخص ال يكف رري د ح ررد ات رره الس ررتنتا أن
صرراحب الشرركوى يواجرره شخصرريا خطررر التعر نررل للتعررذيب( .)١7وتررذ نكبر اللجنررة أيلررا نرره علررى
الرغ من أن األحداث املاضية قد تكون ات صلة ،فالقلية الرئيسية املطروحة عليبا هي ما ا
كان صاحب الشكوى معرضا حاليا خلطر التعذيب ا أُعيد ىل سري النكا(.)١٨
 ٦-9ود هررذا الرربالغ ،تالحررري اللجنررة أن صرراحب الشرركوى ل ُجينررد مررن حركررة منررور التامير ،
ول يتلا أي تدريب عسكري كب  ،ول يشار د القتال ضد جي سري النكا .وال يوجد دلي
أيلا على ارتباط أفراد أسرته بنمور التامي رستثناة املرة الوحيدة الي اضطلع فيبرا أخرو .بواجرب
__________

()١4
()١٥
()١٦
()١7
()١٨
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ياي ررة احل رردود ،وال رري أعقبب ررا االختف رراة امل رردعى ألخي رره ه ررذا .وتالح ررري اللجن ررة أيل ررا أن زوج ررة
صاحب الشكوى وأطفاله قد أُطلا سراحب من معسكر تشيتيكوالم د عرام  ٢٠١٢وال يزالرون
يقيمر ررون د من ر رزهل د مانثوفي ر ر  .ورغ ر ر أن صر رراحب الشر رركوى يقر رردم ادعر رراةات تتعلر ررا بتعرضر رره
للملررايقة أثنرراة وجررود .د املعسرركر ،وبتعرررل أس ررته للملررايقة بعررد مغادرترره سررري النكررا ،ف ر ن
هذ .االدعاةات ل تُدع دلة واثئقية .وتالحري اللجنرة أنره ،رسرتثناة الصرورة الفوتوغرافيرة الرديلرة
النوعية واملطبوعة رللونني األسود واألبيض لوالد زوجته الذي يُدعى أنره قُتر  ،ل يرتمكن صراحب
الش رركوى م ررن تق رردمي أي دلير ر ميك ررن أن تُستشر ر من رره كير ر م ررات أو ي رردع أن لوفات رره ص ررلة
بصاحب الشكوى أو بفرار .من معسكر تشيتيكوالم.
 7-9وفيمر ررا يتعلر ررا ردعر رراة صر رراحب الشر رركوى أن السر ررلطات احمللير ررة ل ُتر ررر تقييمر ررا سر ررليما
الدعاةاترره ،تررذ نكبر اللجنررة بتعليقبررا العررام رق ر  ،)٢٠١7(4الررذي كرررت فيرره أنرره ينبغرري أن تنظررر
الدولر ررة الطر رررف د ك ر ر قلر ررية بشر ررك فر ررردي ونزير رره ومسر ررتق عر ررن طرير ررا السر ررلطات اإلدارير ررة
أو القلائية املختصة ،طبقا لللماانت اإلجرائية األساسية ،وال سيما ضمان جراة عملية سريعة
وشررفافة ،و جرراة مراجعررة لقررار الرتحير  ،وتقريررر األثررر اإليقرراد لالسررتلناف (الفقرررة  .)١٣بيررد أن
اللجنررة تالحررري ،د هررذ .القلررية ،أن صرراحب الشرركوى ل يبررني كي ر ميكررن لكررون املسررؤولني
املذكورين أعال .قد ُعينوا وتدفع مرتبا من جانب وزارة اهلجرة واجلنسية أن يؤثنر على حياديتب
واسررتقالليتب د تقيرري حالترره ،أو كير كرران التقيرري املعررين تعسررفيا أو غ ر عررادل بشررك واضررح
أو يرقى ىل حد حرمانه من العدالة.
 -١٠وتش اللجنة ىل تعليقبا العام رق  )٢٠١7(4الذي ينص على أن عبة اإلثبات يقع
علررى عرراتا صرراحب الرربالغ الررذي جيررب عليرره أن يقرردم دعرروى ميكررن الرردفاع عنبررا (الفقرررة .)٣٨
وت رررى اللجن ررة أن ص رراحب الش رركوى ل ي ررنبض د ه ررذ .القل ررية بع رربة اإلثب ررات الواقر رع علي رره.
وعررالوة علررى لر  ،ل يثبررت صرراحب الشرركوى أن سررلطات الدولررة الطرررف ل ُتررر حتقيقررا سررليما
د ادعاةاته.
 -١١وبنر رراة علر ررى ل ر ر  ،ختلر ررص اللجنر ررة ىل أن صر رراحب الشر رركوى ل يقر رردم أسر رربار كافير ررة
تقنعبررا نرره يواجرره خط ررا حقيقيررا ومتوقعررا وشخصرريا وحمرردقا رلتعرررل للتعررذيب لرردى عودترره ىل
سري النكا.
 -١٢واللجنررة ،تتصرررف وجررب املررادة  )7(٢٢مررن االتفاقيررة ،ختلررص ىل أن ترحير الدولررة
الطرف لصاحب الشكوى ىل سري النكا ال يشك خرقا للمادة  ٣من االتفاقية.
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