األمة امل حدة

CAT/C/61/D/659/2015

ااياق ة مناهضة التعرذيب غرير م مرال
ضر غ ا عاموررة اغ العة لررة الةا ر ة
اغ ال إنسان ة اغ ا ه نة

Distr.: General
2017 General
Distr.:
Arabic
15
September 2017
Original: English
Arabic
Original: English

جلنة مناهضة التعذيب

ق ر اع ادته اررن الوجنررة ة ررب ا ررا  22مررال اااياق ررة لب ر ال ر
عقم ** *2015/659
املقدم من:

ر .ر .ل( .متثله احملامية راشيل بيناروش)

الشخص املدعى أنه ضحية:

و و ا ا ا ااه د .ر .ل .وأطفالا ا ا ااه
صا ا ا اااى ،الش ا ا ا ا
ل .س .ل .ل .ب .ل .ل .ف .ل .ول .د.
ل .و و ة ابنه ب .س .أ.

الدولة الطرف:

كندا

اتريخ تقدمي الش

:

 2ش ا ا اايا
األوىل)

اير ( 2015اتري ا ا ااخ تق ا ا اادمي الر ا ا ااالة

اتريخ اع ماد هذا القرار:

 10آب أغسطس 2017

امل ض ع:

اإلبعاد إىل ري الن ا

املسائل امل ض عية:

عدم اإلعادة القسرية

املسائل اإل رائية:

ع ا اادم ا ا ا ا نفاد ا اايل االن ا اااف؛ وع ا اادم إثي ا ااا
االدعاءا

م اد االتفاقية:

3

ه ر .ر .ل .وه م اطن ريالن ي من أص ل اتميلية وم ل د يف
 1-1صاى ،الش
ابمسه ونيابة عن و ه د .ر .ل( .امل ل دة يف عام )1969
عام  .1966ويقدم هذه الش
وأطفاله األربعاة :ل .س .ل( .امل لا د يف عاام  )1991ل .ب .ل( .امل لا دة يف عاام )1995
__________

*
**

اع مدته اللجنة يف دورهتا احلادية والس ني ( 24مت ي ليه  11 -آب أغسطس .)2017
شاااريف يف الن اار يف هااذا الاايالا أعناااء اللجنااة ال اليااة أمسااادهة :الساايدة السااعدية بلماا ،والساايد أليسااي باارو
والسا اايدة يلا اايس غا اااير والسا اايد عيا ااد ال ها اااب ها ااا والسا اايد كل ا ا د هيلا اار روا ا ااا والسا اايد يا اانس م د ي ا ا
والسيدة اابان برادها مال والسيدة آان راك والسيد ييا يا ت يه والسيد كينين ان .

)GE.17-16198(A



CAT/C/61/D/659/2015

ل .ف .ل( .امل ل ا ا ا ا ا دة يف عا ا ا ا ااام  )1995ل .د .ل( .امل ل ا ا ا ا ا دة يف عا ا ا ا ااام  )2000و و ا ا ا ا ااة
ابنااه ب .س .أ( .امل ل ا دة يف عااام  .)1992وولااد مجاايع ة يف املنطقااة الشاارقية ماان ااري الن ااا
ين اارو إبعااادهة إىل ااري الن ااا بعااد ر ا
وهااة مساايحي ( .)1وكااان ا وق ا تقاادمي الش ا
أ إبعااده وأ ارته إىل اري الن ااا
السالطا ال ندياة طلاي ة اللجا ء .ويادعي صااى ،الشا
ين ااا املااادة  3ماان اتفاقيااة مناهنااة ال عااذي ،وغاا،ه ماان ضااروب املعاملااة أو العق بااة القا ااية أو
الالإنسانية أو امل ينة .ومتثله احملامية راشيل بيناروش.
 2-1ويف  16شاايا اير  2015طلي ا اللجن ااة عمااال ابلفقاارة  1م اان املااادة  114م اان
ن ام ا الداخلي ( )CAT/C/3/Rev.6ب ا طة مقررها املعين ابلش او اجلديادة وال اداب ،املتق اة
وأ رته إىل ري الن ا ريثما تن ر اللجنة يف شا اه.
إىل الدولة الطرف أال تعيد صاى ،الش
ويف  29تشارين األول أك ا بر  2015ر نا اللجناة ب ا ااطة املق سارر نفساه طلاي الدولاة الطاارف
املقدمني يف  12ىزيرا ي نيه  2015ويف  14آب أغسطس  2015لر ع ال داب ،املتق ة.
ل ا ال قائع
أقارب اه يف ترين ماااي يف  5أةر ماااي  1995ألق ا
 1-2يف أثناااء ةرة صاااى ،الش ا
الق ا ا املساالحة الس اريالن ية القااي عليااه واثنااني ماان أشااقائه وأخااذوا إىل معس ا ر اع قااال يف
الع اداء شاديد يف املعسا ر نقال علاى إثاره إىل مس شافى
ترين ماي .وتعرض صااى ،الشا
أ الناااب  .س .الااذي ألقااى القااي
ترين ماااي ل لقااي العااال  .وياادعي صاااى ،الشا
علي ااه واع ااد علي ااه شخ اايا يف أثن اااء اى ج ااا ه ض اااب خم ااابرا يف ترين م اااي ويعم اال ىالي اا
مساااعدا أمني اا حملي اا يف دائاارة األمااة امل حاادة لشااتو السااالمة واألماان يف فنااا .وخااالل اى جااا
يف معسا ر ترين مااي اره مساتول مان اللجناة الدولياة لل الي ،األ ار يف
صاى ،الش
مث ااا منا ا اايا  .وأ ا اار عنا ااه يف  10ش اايا اير  1996دو ت يا ااه أي هتا ااة إليا ااه .و ييل ا ا
أب ياب اى جا ه.
صاى ،الش
العماال مااع إدارة األمااة امل حاادة لشااتو
 2-2ويف مت ي لي اه  2006باادأ صاااى ،الش ا
السالمة واألمن مساعدا أمنيا حمليا يف احملا ة الشارقية الات ت نامن مقاطعاا أمياارا وابت اال ا
وترين ماااي .وكااا مسااتوال عاان إر ااال تقااارير إىل رئيسااه عاان احلالااة األمنيااة يف احملا ااة الشاارقية
وتقاادمي الاادعة ال قااين إىل املنساام األمااين للمنطقااة ومجيااع ما حفي األمااة امل حاادة يف تلااا احملا ااة.
ت اصل ابن ام مع اجليش الساريالن ي وأ اراد الشارطة
ويف إطار مستوليا صاى ،الش
و رقااة امل ااام ا اصااة وغاا،هة ماان املسااتولني احل ا ميني واجلماعااا شاايه العسا رية وحتا ر رياار
اتميل إيالم.
شااع ر ابال ا ياء منااه ماان اناا،
 3-2وقااد نش ا عاان املسااتوليا امل نيااة ل اااى ،الش ا
اجلماعا احل مية وشيه العس رية ال يما اتميل ماكال يدواتالي ب ليغاال (اتميال ماكاال)
وحت ا ر رياار اتمياال إيااالم( )2الااذين أ عج ااة تعمااية تقااارير األمااة امل حاادة بش ا مااا ااد علااى
__________

()1
()2

2

كانا يف األصاال مساالمة واع نقا املساايحية يف  1آب أغسااطس  2012ي ا م
و ااة اباان صاااى ،الش ا
ل .س .ل.
تزو ابن صاى ،الش
أنه أبل رئيسه يف العمل لد األماة امل حادة يف عادة منا ايا هاذه ال ديادا  .وبنااء
يذكر صاى ،الش
على ن يحة رئيسه قدم العديد من الش او إىل الشرطة ل ن الشرطة جتر أي قيم رمسي.
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أرض ال اق ا ااع يف احملا ا ااة الش ا اارقية .ويف  2٨ىزيرا ي ني ا ااه  200٨تلق ا ااى ص ا اااى ،الشا ا ا
هتديدا ع اهلاتف َّ
ىذرته من ال دخل يف "عمل ة" واهتم ه أبنه مان متيادي حتا ر ريار اتميال
شا ا اه إىل الش اارطة يف ابتي ااال ا .ل اان
إي ااالم .ويف اتري ااخ غ اا ،حم اادد ق اادم ص اااى ،الشا ا
ي لقاى
الشرطة تس طع ديد ه ية امل ل ابهلاتف .ويف ال ق نفسه كاا صااى ،الشا
ال دياادا ش ا رة ع ا اهلاااتف ىيااص كااا امل اال يشاا ،إىل تقااارير عاان احلالااة األمنيااة ك ي ااا
ابلقا ل " اان علااى علااة أبنااا ماان ال ا ادر السااابقة لنما ر رياار اتمياال إيااالم
صاااى ،الشا
خي احلذر ألننا نق لا".
و ن نعرف من ت
 4-2ويف آب أغس ااطس  2009ىن اار أى ااد املس االحني م اان مجاع ااة اتمي اال ماك ااال ومع ااه
وه ااددوه ابلق اال( .)3وات اال
جمم ع ااة م اان أربع ااة أو مس ااة ر ااال إىل من اازل ص اااى ،الش ا ا
ابلشرطة جااء وطارد هاذه اعم عاة .وقيال أ تغاادر هاذه اعم عاة قاال
صاى ،الش
أ مجاع ااة
" اان يف ان اااريف" .وين اايف ص اااى ،الش ا
الر اال املس االب ل اااى ،الش ا
اتميل ماكال كان خت طف األطفال ىين ا ال خدام ة كجن د .ويع قد أ ي ،اال ياء منه
يعا د إىل أنااه كااا يعماال م مجاا شااف ة بااني من مااة األمااة امل حاادة للطف لااة (الي نيساايف) ومجاعااة
اتميل ماكال يف املخيما الت كا جز ي ا بع األطفال.
 5-2ويف  22آب أغسطس  2011ى اي الساعة الثانية صياىا ألقى م اامج جم لا
مل ادة عش ارين دقيقااة تقرييااا .ونشاار هااذا احلاااد يف ال قرياار
قااذائف علااى مناازل صاااى ،الش ا
األ ي عي لألمة امل حدة املترخ  26آب أغسطس .2011
يف مركز عمل
 6-2ويف تشرين الثا ن م  2011عين األمة امل حدة صاى ،الش
هلا ااا يف ترين ما اااي .ويف إطا ااار مسا ااتولياته امل نيا ااة كا ااا عليا ااه ال اصا اال ما ااع  .س .ضا اااب
املخابرا الذي ألقى عليه القي يف عاام  .1995وطلا ،هاذا النااب مان صااى ،الشا
تعريفااه ابمسااه و ا له عمااا إ ا ك ااا قااد ار ترين ماااي يف الس ااابم ومااا إ ا اايم أ تعر ااا عل ااى
أب األماار كااذلا .ويف الي ا م ال اااي ان اادب الناااب
بعن ا ما الاايع  .ورد صاااى ،الش ا
لالل حاق مبركز للعمل يف ا نا.
أ ر اااال يركي ا درا ااا
 7-2ويف كااان الثا يناااير  2012الىااا صاااى ،الش ا
انرية ال مل ل ىا دأبا ا علاى تعقياه يف كال مارة جار مان منزلاه .وكاا راكيا هاذه الادرا ا
ا
يرتاادو خ ا ا ب اقي اا و ااه مع مااة ختفااي و ا ه ة ابل اماال .وقاادم صاااى ،الش ا
ش ااف ية إىل الش اارطة بشا ا ه ااذه احلا ا اد  .ل اان ي خ ااذ أي إ ا اراء بشا ا ا.
عشا ارين شا ا
ملدة مثانية أش ر تقرييا .و يطر
وتعق ،ر ال يركي درا ا انرية أ راد أ رة صاى ،الش
ا ف على أ رته وت قف أطفاله عن الذهاب إىل املدر ة.
 ٨-2ويف ىزيرا ي ني ا ااه  2012ا ا ا قال ص ا اااى ،الش ا ا
السالمة واألمن ألنه رأ أنه يعرض ىياته وىياة أ رته للخطر.

م ا اان عمل ا ااه م ا ااع إدارة ش ا ااتو

يركا ،درا اه النارياة
 9-2ويف مت ي ليه  2012كا ل .س .ل .ابن صاى ،الشا
اق ب منه ر ل يرتدي خا ة ا داء ب اقياة و اه مع ماة وا فسار عان امل اا الاذي ي اد ياه
__________

()3
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والااده ومااا إ ا كااا قااد غااادر اليلااد .ويف  24آب أغسااطس  2012كااا صاااى ،الش ا
ميش ااي م ااع إى ااد بنات ااه ل .ف .ل .ح اااول ر اال يرك اا ،درا ااة انري ااة اإلمس ااايف ب ااذراع ابن ااه.
وعندما بدأ ت رخ هرب الر ل.
أ امل اابيب األمامياة لسايارته
 10-2ويف  2٨آب أغسطس  2012و د صاى ،الشا
م سا ا رة .وأخا ا ه أى ااد املا اارة أب أربع ااة ر ااال يرت اادو خا ا ا ا ا داء ب اقي ااا و ااه مع م ااة
يركيا ا درا ااني انري ااني كس ااروا امل ااابيب األمامي ااة لس اايارته وغ ااادروا امل ااا ه اااربني .ويف 30
أ م اراة اايارته م س اارة .وين اايف أ هن ااايف
آب أغس ااطس  2012و ااد ص اااى ،الش ا
اايارا باادأ تااركن لف ا ا ط يلااة ابلقاارب ماان منزل اه ال اايما لاايال يف م ااا يساامب مبراقيااة
منزله ب رة يدة .وتغادر هذه السيارا م ا ا ر إشعال األض اء يف املنزل.
منزهلا وأقام يف ك ل ميا
 11-2ويف  9أيل ل ي م  2012ترك أ رة صاى ،الش
قيا ا اال املغا ا ااادرة ا ا ا ا إىل ال ا ا ا الة امل حا ا اادة يف  12أيل ل ا ا ااي م  .2012و ا ا ااا ر صا ا اااى،
وأ ا ارته ابحلا لا ااة ما اان اب ا ااال ب اليا ااة ني ي ا ا ريف إىل بالتسا ااي را ابل اليا ااة نفس ا ا ا يف 22
الش ا ا
أيل ل ااي م  2012وا ا قل ا اايارة إىل احلاادود ال نديااة ابلقاارب ماان الك ا ل ب اليااة كيييااا.
ويف  23أيل ل ااي م  2012عا وا ب ا رة غاا ،قان نيااة إىل كناادا عا طرياام غاا ،حمرو ااة ل اان
االطا اهلجاارة ألقا القااي علااي ة بعااد لااا بفا ة و ياازة قاادم ا يف ىينااه طليااا حلماااي ة
كال ئني.
وأ رته لسة ا ماع مشا كة
 12-2ويف  16نيسا أبريل  2014ىنر صاى ،الش
واىدة يف م ن ةل .ويف  13أةر ماي  2014ر جملس اهلجرة والال ئني طلياهتة ألنه رأ
أ ا ااا تف ق ا اار للم ا ااداقية وخل ا ااص إىل أ أص ا ااحاها ليسا ا ا ا "ال ئ ا ااني مب ا اا ،االتفاقي ا ااة"( )4أو
"أشخاص ا احلماية"( .)5وأبلغ ا هذا القرار يف  20أةر ماي .2014
وأ ا ا ارته يف  11ىزيرا ي نيا ا ااه  2014طلي ا ا اا إىل احمل ما ا ااة
 13-2وقا ا اادم صا ا اااى ،الش ا ا ا
إب ا اراء مرا ع ا ااة قنا ااائية لق ا ارار جملا ااس اهلجا اارة والال ئ ا ااني .ويف 17
اال اديا ااة ال نديا ااة ل ا ا
أيل ل ي م  2014ر ن احمل مة العليا هذا الطل.،
وأ ا ارته( )6إىل وكالا ااة
 14-2ويف  20كا ااان الثا ينا اااير  2015طلا اا ،صا اااى ،الش ا ا
ا دما احلدودية ال ندية تعليم أمر اإلعادة القسرية ب رة إدارية و قاا للماادة  50مان قاان
اهلجرة و اية الال ئني .ويف  2٨كاان الثا ينااير  2015أبلا أىاد ما حفي وكالاة ا ادما
وأ رته هذا القرار السلي وأوضاب أناه
امل لفني إبنفا القان الداخلي حمامي صاى ،الش
غ ،مق نع أب حروف األ رة تس دعي أت يل اإلعادة القسرية.
وأ ارته  12ش ا را ماان اتريااخ ر ا طلااي ة اللج ا ء قياال أ
 15-2وان اار صاااى ،الش ا
ي م نا ا ماان تقاادمي طلاا ،تقيااية املخاااطر قياال اإلعااادة القسارية أو طلاا ،اإلقامااة الدائمااة أل ااياب
__________

()4
()5
()6
4

ان ر االتفاقية امل علقة مبركز الال ئني لعام .1951
اية الال ئني واهلجرة والف ل  7من امليثاق ال ندي للحق ق واحلرة .
إشارة إىل الف ل  97من قان
و و ه وبناته الثال .
قدم الطل ،نيابة عن صاى ،الش
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إنسانية ولادواعي الرأ اة( .)7وماع لاا كاا مان املقارر إعاادهتة قسارا إىل اري الن اا قيال ان ااء
مدة الا  12ش را احملددة هلذا الغرض.
وأ ارته( )٨طلي اا للح ا ل
 16-2ويف  9ك ااان الثا ين اااير  2015ق اادم ص اااى ،الش ا
علااى إقامااة دائمااة أل ااياب إنسااانية ولاادواعي الرأ ااة مراعاااة للم االحة الفناالى ألطفالااه الق اار
وطلي ا إعفاءهة من مدة الا  12ش را .غ ،أ هذا الطل ،ال ي قف ال ىيل( .)9وياد ع صااى،
وأ رته أب ة ا نفدوا مجيع يل االن اف احمللية امل اىة.
الش
البك ى
أ إعادتااه وأ ارته إىل ااري الن ااا عرض ا ة طاار سااية
 1-3ياادعي صاااى ،الش ا
ي مثاال يف ا ن ا ع لل عااذي ،و لااا لأل ااياب ال اليااة )1( :ان مااادهة ل امياال احملا ااة الشاارقية؛
بعالقا مع حت ر رير اتميل إيالم وكاا قاد اى جاز
( )2االش ياه يف ارتيا صاى ،الش
مع األماة امل حادة يف وحيفاة مسااعد أماين
وعذب يف عام 1995؛ ( )3عمل صاى ،الش
ن ا وتعاارض مساتولياته امل نياة ماع م ااس السالطا احل مياة واجلماعاا
حملي ملدة
شيه العس رية؛ ( )4وألنه وأ رته عاش ا ملدة ن ني ون ف يف كندا ىيص ي اد عادد كيا ،مان
أ ااة
ا اريالن ي الشا ا ا ال ااذين ي اادعم حتا ا ر ري اار اتمي اال إي ااالم .و ك اار ص اااى ،الشا ا
ي ن هلذا السي ،من املش يه يف أ هلة عالقا مع حت ر رير اتميل إيالم يف الش ا .
 2-3ويدعي صااى ،الشا كاذلا أ ر ا ال ما اه وأ ارته اللجا ء يف كنادا قاد يفناي
إىل االشا ياه يف أ هلااة عالقااا مااع حتا ر رياار اتمياال إيااالم أو أ ااة شااارك ا يف أنشااطة مناهنااة
للح مااة .ويس ش ا د ب قااارير تشاا ،إىل "أ مل مسااي اللج ا ء الااذين ر ن ا طلياااهتة والعائاادين
معرضا ا عل ااى م ااا يي اادو ط اار ال ع ااذي ،يف ى ااال اهتما ا ا ابملش اااركة يف أنش ااطة يا ااية مناوئ ااة
أب تقادمي طلا،
للح مة أو ابالرتيا بنم ر رير اتميال إياالم"( .)10وياد ع صااى ،الشا
جلا ء ال اايما عناادما ي ا للماارء معر ااة وا ااعة ابحلالااة األمنيااة يف ااري الن ااا كمااا ها احلااال
قااد يعااد مبثابااة نشاا مناااوئ للح مااة .وبسااي ،ال ااروف املااذك رة
ابلنسااية ل اااى ،الشا
__________

( )7ينص الف ل ( )2(112ب )1-من قان اهلجارة و اياة الال ئاني بشا ل عاام علاى أناه ال شا ألي شاخص
أ يطل ،احلماية من خالل تقيية املخاطر قيل اإلعادة القسرية إ ا "منى أقال مان  12شا را علاى ر ا طلياه
احلماية … أو قرر شعية اية الال ئني أو شعية طع الال ئني أ الطل ،اح ،أو ختلاى عناه" .وتنطيام
مدة الا  12ش را نفس ا على طليا اإلقامة الدائمة أل ياب إنسانية ولدواعي الرأ ة.
و و ه وبناته الثال .
( )٨قدم الطل ،نيابة عن صاى ،الش
( )9إشارة إىل املعل ما املنش رة يف م قع الدائرة ال ندية لل جرة والال ئني واجلنسية.
( )10اإلشااارة إىل تقرياار مف ضااية األمااة امل حاادة السااامية لشااتو الال ئااني بشا إعااادة الال ئااني املر ا ض طلااي ة إىل
ااري الن ااا املااترخ  3شاايا اير  2014الااذي ي ماال تقرياارا ااابقا بش ا امل ض ا ع نفسااه صاادر يف كااان
األول ديسام  .2012و اايم أ دعا من مااة العفا الدوليااة ومن مااة هيا من رايا ش ووتااش أ ا اليا إىل وقااف
إعادة الال ئني السريالن يني بسي ،و د خطار ىقيقاي ي مثال يف تعرضا ة لالى جاا وال عاذي .،ويشا ،عادم
ال عرض لل عذي ،إىل أ أي عالقة على أي مس مع حت ر رير اتميال إياالم تعارض ملا مس اللجا ء املر ا ض
طليه طر ال عذي .،وقنى قرار اختذتاه ماتخرا حم ماة اال ا ئناف اال ادياة يف الا الة امل حادة األمري ياة أب
مل مسااي اللج ا ء العائاادين إىل ااري الن ااا ي عرض ا لل عااذي ،عنااد ع ا دهتة .وي ثاام تقرياار أع ااده مركااز قااان
ىق ق اإلنسا يف أيل ل ي م  2014ا طر اجلسية ابل عذي ،الاذي قاد ي ا اه الال ئا املر ضاة طليااهتة
املش يه يف عالق ة بنم ر رير اتميل إيالم عند إعادهتة إىل ري الن ا.
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أ ي عاارض ه ا وأ اراد أ ارته لل عااذي ،علااى أياادي الساالطا
أعاااله جشااى صاااى ،الش ا
الساريالن ية مبااا يف لااا اجلماعااة شاايه العسا رية واتمياال ماكااال .وهلااذا السااي ،ااي تاارىيل ة
إىل ري الن ا يش ل ان اكا من ان ،الدولة الطرف للمادة  3من االتفاقية.
م حظات ال غلة الط ف لب ا ة ل ة غاأل س ا ض د ة
 1-4يف  12ىزيرا ي نيااه  2015و 14آب أغسااطس  2015د ع ا الدولااة الطاارف أب
ت نمن االدعاءا ال قائعية نفس ا الات عرضا علاى السالطا ال ندياة .وتاد ع
هذه الش
وأ رته مجيع يل االن اف احمللياة
غ ،مقي لة .أوال يس نفد صاى ،الش
أب الش
امل اىااة إ يي ا بعااد يف طلااي ة احل ا ل علااى إقامااة دائمااة أل ااياب إنسااانية ولاادواعي الرأ ااة
وألغراض تقيية املخاطر قيل اإلعادة .والعملي ا ييل ان اف عاال أل أي قارار إشااي بشا
وأ ارته مان اليقاااء يف كناادا ويعطااي ة احلاام يف السااعي إىل
أي من ماا اايم سن صاااى ،الشا
مرا عااة قنااائية لااد احمل مااة اال اديااة يف ىااال تلقا ا قارارا االيية بشا طلياااهتة .وماان ش ا
املرا عة القنائية النا حة أ تفني إىل صدور أمر يقني إبعاادة الن ار يف القارار املطعا ياه.
ومي ن أينا تعليم أمر اإلعادة ريثما تي احمل مة اال ادية يف أي من طلياهتة.
وأ ارته ال ي ادعم ا أي
 2-4واثني اا ت ااد ع الدول ااة الط اارف أب ادع اااءا ص اااى ،الش ا
دلياال ول ا حاااهرة مااا شعاال ش ا اه غاا ،مقي لااة؛ ماان ال اضااب أ ااا ال تس ا ند إىل أي أ اااس
أ أ اراد أ ارته
مب  ،املادة (113ب) من الن ام الداخلي للجنة .و يثيا صااى ،الشا
ق ااد ي عرضا ا ط اار ال ع ااذي ،عن ااد عا ا دهتة إىل ااري الن ااا ب ص ااف ة مل مس ااي جلا ا ء ر نا ا
طلياااهتة .وتااد ع الدولااة الطاارف أب مل مسااي اللج ا ء املر ضااة طلياااهتة لاان ي عرض ا ا لغاا ،خطاار
االضط اد عند ع دهتة إ ا ارأت السلطا السريالن ية أ ة شارك ا يف أنشطة مناوئة للح ماة
وأ ارته أي أدلاة علاى أ اة
أو م الية ألنشطة حت ر رير اتميال إياالم .و يقادم صااى ،الشا
ضااالع يف مثاال هااذه األنشااطة أو أنااه قااد ي ا ر أب ااة ك اذلا .و يثي ا صاااى ،الش ا
عااالوة علااى لااا أ ماادة عملااه مااع إدارة األمااة امل حاادة لشااتو السااالمة واألماان جتعلااه عرضااة
طا اار ال عا ااذي ،أو االضا ااط اد .وال تتيا ااد ال قا ااارير امل ض ا ا عية عا اان ىالا ااة ىق ا ا ق اإلنسا ااا يف
إ م ا حفي األمااة امل حاادة ي ا ا خطاار ال عاارض لااأل
ااري الن ااا ق ا ل صاااى ،الش ا
علااى أياادي الساالطا الس اريالن ية .علااى الاارغة ماان أ بع ا ال قااارير ت ا ىي أب الناشااطني يف
جمااال ىق ا ق اإلنسااا والعاااملني يف اعااال اإلنسااا معرض ا أكثاار طاار االضااط اد مقارنااة مااع
عامااة الناااس اي ما حفي األمااة امل حاادة ال يناادر ضاامن الفئااا الاات ت ا ااه هااذا الاانم ماان
املخاطر.
أ السالطا الساريالن ية أباد رغي اا وأح ار قادرهتا
 3-4وتيني رواية صاى ،الش
أنااه عناادما ضااايقه أعناااء ماان مجاعااة
علااى ايااة أ ارته ماان األ  .وي اروي صاااى ،الش ا
اتميل ماكال أمام منزله يف عام  2009ا جاب السلطا لش اه وعمد إىل تفريم هتالء
عدة تقارير للشرطة ضمن ش اه .وييني
األعناء .وابإلضا ة إىل لا أر م صاى ،الش
و ا ا د ه ا ااذه ال ق ا ااارير أ الش ا اارطة يف ابتي ا ااال ا أخ ا ااذ ادع ا اااءا تع ا اارض ص ا اااى ،الشا ا ا
لل ديدا واملنايقا على حممل اجلد.
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وأ ارته تشا ،إىل
 4-4وتد ع الدولة الطرف أبنه ىا لا كانا ادعااءا صااى ،الشا
معاملة تش ل ضراب من االضط اد أو ال عذي ،ينه يقدم الدليل على أ هاذا ا طار ال يازال
قائما .وتر الدولة الطرف أ األىدا الت وقع بني عامي  200٨و 2012ال ت ر أ ا اا
وأ ارته ال يزال ا ي ا ا خطاار
م ث ق اا مي اان اللجنااة ماان أ ختلااص إىل أ صاااى ،الش ا
بعا
ال عاارض لل عااذي ،إ أعياادوا إىل ااري الن ااا يف ال قا الاراهن .وقاادم صاااى ،الشا
أ ابن ه وص ره اللاذين بقياا
األدلة بعد أ غادر أ رته ري الن ا .ويدعي صاى ،الش
يف ري الن ا ما برىا ي لقيا هتديدا ع اهلاتف يطال ،الشخص امل ل مان خالهلاا بعا دة
إىل ري الن ا .ويدعي أينا أ أىد األشخاص تسلل إىل داخل ناء منزلاه
صاى ،الش
طر اا يف ىادث ااة اا ،ىي ااص
يف أيل ل ااي م  .2014وأخ اا،ا ك ااا ص ا ر ص اااى ،الش ا
ياادعي أ شخ ااني يركيااا درا ااة انريااة تعماادا هااذه احلادثااة .ويشاا ،ال قرياار الطااي إىل أ ص ا ره
أص ااي ،يف ح ااره .وتتك ااد الدول ااة الط اارف أ ه ااذه احلا ا اد ىا ا لا ا أخ ااذ عل ااى حاهرها اا
وأ رته .وعلى الع س من لاا تشا،
ال ت في إلثيا خطر مس مر ي دد صاى ،الش
ب ضا ا إىل أ ابن ااه وصا ره حااال يف ابتي ااال ا يف حااروف آمنااة نسااييا
إ ااادا صاااى ،الشا
وأ ارته قااد ي عرض ا
ألكثاار ماان عااامني .وت اار احل ا اد املااذك رة أعاااله أ صاااى ،الش ا
للمنااايقة علااى أبعااد تقاادير يف ىااال إعااادهتة إىل ااري الن ااا .وتااد ع الدولااة الطاارف أين اا أب
ي اازعة أ اى ج ااا ه املزعا ا م دو هتم ااة مل اادة  10أشا ا ر يف ع ااامي 1995
ص اااى ،الشا ا
يف ال اقااع أ
و 1996ارتااي ف ا ف أ ارته امل اصاال ماان االضااط اد .ويااذكر صاااى ،الش ا
الر ل الذي كا مستوال عن اى جا ه أصيب أينا أىد م حفي األمة امل حدة.
مب اا ،املاادة (113ب) أل ماان ال اضااب أ
 5-4وبغياة دعااة ىجاة عاادم مقي ليااة الشا
ال أ اس هلا من ال حة تد ع الدولة الطارف أيناا أب مان غا ،املنا ا ،أ تعياد اللجناة تقياية
احلماياة
اال ن ا ا الت ت صل إلي ا صناع القرار احمللي يما ي علم بطلا ،صااى ،الشا
لنفساه وأل ارته .وتاد ع الدولااة الطاارف أيناا أبناه لاايس مان وحيفااة اللجنااة تقادير األدلااة أو إعااادة
تقيية ن ائج احلقائم الت ت صل إلي ا اهليئا القنائية واحملاكة احمللية أو صناع القرار احمللي .
مقي لااة ااي الدولااة الطاارف تااد ع باادال عاان لااا
اناا ،الش ا
 6-4ويف ىااال اع ا
أب ال أ اس هلا من ال حة ابملرة .ويف هذا السياق تقر الدولة الطرف ب فة عاماة اب ا مرار
وق ا ع ان اكااا ساايمة حلق ا ق اإلنسااا يف ااري الن ااا( .)11وعلااى الاارغة ماان قناااة ىق ا ق
اإلنسا الت تتثر يف ال اميل عم ما ال ي ا ه مجياع ال اميال ماع لاا خطار ال عارض لل عاذي.،
يف واقاع األمار أ األ اراد
وتتكد ال قارير امل ض عية مبا ي ا تلاا الات قادم ا صااى ،الشا
الااذين هلااة مسااا شخ ااية معينااة دو غاا،هة ي ا ا هااذا ا طاار .وقااد ماال بع ا مل مسااي
وأ ارته ليس ا ا ماان
اللج ا ء املر ض اة طلي ااهتة هااذه السااما الشخ ااية ل اان صاااى ،الش ا
هااتالء .وتع ا ف الدولااة الطاارف أين اا ابل قااارير الاات تفيااد أب بع ا مل مسااي اللج ا ء املر ض اة
طلياهتة اى جزوا أو تعرض ا لل عذي ،عند ع دهتة إىل ري الن ا( .)12ومع لاا ت ضاب مع اة

__________

( )11إشاارة باني أما ر

إىلUNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs :

of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 12 December 2012, p. 5; and United States of America,
Department of State, 2013 Country Reports on Human Rights Practices — Sri Lanka, 27 February

.2014, p. 2
( )12ان ر .UNHCR Eligibility Guidelines, p. 8
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ال قارير أ العائدين اى جزوا أل اة اهتما ا أب هلاة عالقاا ماع حتا ر ريار اتميال إياالم أو أل اة
ماان الناشااطني أو ين ما إىل األىازاب املعارضااة .ويياادو أ هنااايف ت ا ق اا يف اآلراء بااني من مااا
ىق ا ق اإلنسااا امل ث ا ق هااا أبنااه يف غياااب هااذه العالقااا امل ا رة ال ي ا ااه مل مس ا اللج ا ء
املر ضة طلياهتة الاذين أعيادوا إىل اري الن اا خطار ال عارض لاأل مباا يسا دعي تا  ،احلماياة
الدولي ااة هل ااة .وتتك ااد الدول ااة الط اارف م اان ح أن ااه ى ا ل ا ى اادد الس االطا الس اريالن ية ه ي ااة
وأ ارته ابع يااارهة مل مسااي جل ا ء مر ض اة طلي ااهتة ماان أص ا ل اتميليااة ااي
صاااى ،الش ا
وأ ارته أي اي ،يادع إىل
لا لن يد ع ا إىل تعرين ة لل عذي .،و يقدم صاى ،الش
االع ق اااد أب الس االطا السا اريالن ية ا ع هة مناصا ارين لنما ا ر ري اار اتمي اال إي ااالم .وال ي ااد
كذلا ماا يشا ،إىل أ أة مان أ اراد أ ارته جناع ألوامار قناائية أو ماذكرا ت قياف معلقاة أو
ضمن قائمة "ت قيف" أو "مراقية".
أ دوره الساابم ماع األماة امل حادة يعرضاه طار
 7-4و يما ي علام ابدعااء صااى ،الشا
ال عااذي ،ت اارر الدولااة الطاارف ىج ااا القائلااة أب م ا حفي األمااة امل حاادة ال ي عرض ا بش ا ل
خاص طر ال عذي ،أو اإليذاء على يد السلطا السريالن ية .وعالوة على لاا مان شا
أب ى مااة ااري الن ااا قااد تاار أ لااه عالقااا مااع حتا ر رياار اتمياال
قا ل صاااى ،الشا
أي
إيالم علاى أ ااس دوره يف األماة امل حادة قا ل ال تدعماه األدلاة .و يقادم صااى ،الشا
دلي اال يا ا ىي أب احل م ااة ق ااد تن اار إلي ااه كمتي ااد لنما ا ر ري اار اتمي اال إي ااالم أو كناشا ا من اااوئ
للح مة .ح إ األمة امل حدة تدخل يف نزاع ماع احل ماة وال هاي متيادة لنما ر ريار اتميال
إي ااالم وال مي اان اع ي ااار العم اال مع ااا نش اااطا من اااو للح م ااة .و يم ااا ي عل اام ج ااة ص اااى،
بش طل ،احلماية كال ئ أل معر ة الشخص ال ا عة ابحلالة األمنية يف ري الن ا
الش
قااد تشا ل ضاراب ماان النشااا املناااوئ للح مااة تااد ع الدولااة الطاارف أب هااذه احلجااة ال تسا ند
يثي ا أ م ا حفي األمااة امل حاادة ي ا ا خطاارا أك ا م ان
إىل دلياال أل صاااى ،الش ا
ا طر الذي ي عرض له مل مس اللج ء املر ضة طلياهتة عم ما .وتتكد الدولة الطارف مان ح أناه
وأ رته إىل ري الن اا
ال ت د أ ياب ىقيقية تدع إىل االع قاد أب إعادة صاى ،الش
يعرض ة طر ال عذي ،يف ان ايف الل زاماهتا مب  ،االتفاقية.
 ٨-4وو ااد جملااس اهلجاارة واللجا ء ال ناادي (جملااس اهلجاارة) أ العديااد ماان بياااان صاااى،
بشا ا ال دي اادا ض ااد أ ارته غ اا ،م ث ق ااة .وأب اار جمل ااس اهلج اارة أو ااه ال ن ااارب يف
الش ا
ويف مقابل ه مع م حف وكالاة خادما احلادود ال ندياة
الش ادا الشف ية ل اى ،الش
ويف ا مارة املعل ما الشخ ية وغ،ها من األدلة املس ندية الت قدم ا إىل جملس اهلجرة .وأبر
يشاار يف بعا املقااابال إىل ىا اد
هااذا األخاا ،علااى و ااه ا ا ص أ صاااى ،الشا
أين اا إ ااااب
املن ااايقا املزع م ااة ال اات أاثره ااا يف مق ااابال أخ اار  .وق اادم ص اااى ،الش ا
اناا،
م نااربة علااى اتال عمااا إ ا كاا قااد تعارض لل عااذي .،والىاا اعلااس أيناا أ بعا
أدلة صاى ،الش كان غ ،معق لة .على ييل املثال ل جملس اهلجرة عن ي ،إبالغاه
الشاارطة احملليااة باايع هااذه احلا اد وعاادم إبالغااه أبخاار وا ا ن ج أ روايااة صاااى ،الشا
لألىدا تف قر إىل امل داقية ل نه أخذ يف االع يار تط ر احلالاة السيا اية يف اري الن اا .والىاا
أ جمم عة من ال اثئم ال طنية امل علقة بسري الن ا تش ،إىل أ مجاعة اتميال ماكاال الات كانا
خااار منزلااه يف عااام  2009االم أ االح ا يف العااام نفسااه وأ ا
هتاادد صاااى ،الش ا
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عملياهتا ب صف ا جمم عة شيه عس رية .ون يجاة لاذلا خلاص جملاس اهلجارة إىل أ ال ديادا
وأ رته يف عام  2009تثي و د خطر مس مر.
الت تلقاها صاى ،الش
وأ ارته ماثَّل ة حماام يف أثنااء لساة جملاس
 9-4وتنيف الدولة الطرف أ صاى ،الشا
ش ا ادته إلثيااا
اهلجاارة وأتيح ا هلااة رصااة تقاادمي أدل ا ة وإ اااداهتة .وقاادم صاااى ،الش ا
ا ط اار املزعا ا م ال ااذي ت ا ااه أ ا ارته .وأخن ااع جمل ااس اهلج اارة ه ااذه الشا ا ادة ل قي ااية دقي اام قي اال
اختا قراره.
وأ ا ا ا ارته يف وقا ا ا ا الى ا ا اام طليا ا ا اا إىل احمل م ا ا ااة اال ادي ا ا ااة
 10-4وق ا ا اادم ص ا ا اااى ،الشا ا ا ا
مبرا ع ا ااة قن ا ااائية لق ا ا ارار اعل ا ااس .ور ن ا ا ا احمل م ا ااة اال ادي ا ااة طلي ا ااه يف 17
ال ندي ا ااة ل ا ا ا
أيل ل ي م  .2014ومتشيا مع ممار ة احمل مة ا ال لة تقدم أ ياب ر ن ا.
وأ رته طل ،أت يل إداري ألمر
 11-4ويف كان الثا يناير  2015قدم صاى ،الش
إعااادهتة .ويف  2٨كااان الثا يناااير  2015أبل ا م حااف إنفااا األماان الااداخلي ال اابع ل كالااة
وأ ارته ب اادور قارار االي وأب اايابه .ويف
ا اادما احلدوديااة ال نديااة حمااامي صاااى ،الشا
و اال الن ا ء علااى
هااذا ال اادد ااص امل حااف أدلااة املخاااطر الاات قاادم ا صاااى ،الش ا
أي
خم لف ال ناقنا ال اردة يف هذا الطل .،وعارض عااملي ا طار الا اردين يف هاذه الشا
الساابم ماع األماة امل حادة
وضع أ رة ملا مس اللجا ء املر ا ض طلياه وعمال صااى ،الشا
ب اال وضا ا ا أم ااام امل ح ااف وأخ ااذا يف االع ي ااار عن ااد اخت ااا الق ارار .ويف اي ااة املط اااف يق ن ااع
امل حااف أ مثااة خطاارا شخ اايا يفنااي إىل امل ا أو معاملااة الإنسااانية أو مفرطااة أو عق بااة ت ا ر
وأ ارته إ احمل مااة اال اديااة الل ماااس
أت ياال اإلعااادة القس ارية .و يطلاا ،صاااى ،الش ا
إ راء مرا عة قنائية هلذا القرار.
وأ ارته طلياا للح ا ل علااى
 12-4ويف  9كاان الثا يناااير  2015قادم صاااى ،الشا
إقامااة دائمااة أل ااياب إنسااانية وباادواعي الرأ ااة .ويف وقا تقاادمي مالى ااا الدولااة الطاارف كااا
ه ااذا الطل اا ،ال ي ازال معلق اا .ول ااد تقي ااية طل اا ،احل ا ل عل ااى إقام ااة دائم ااة أل ااياب إنس ااانية
ولاادواعي الرأ ااة صخااذ صااانع القارار ابمل االحة الفناالى ألي طفاال دو الثامنااة عشاارة قااد ي ناارر
مياشرة اراء القارار ماع مراعااة عمار الطفال ومسا ارتياطاه ب نادا واملساائل الطيياة أو غ،هاا
من اى يا اته ا اصة من بني ع امل أخر .
 13-4وتد ع الدولة الطرف أب طل ،احل ل على اإلقامة الدائمة أل ياب إنسانية ولدواعي
الرأ ة ييل ان اف م اا ل ل من ر طل ،اي اه( .)13وأت اف الدولاة الطارف أل قارارا
اللجنة يف اآلونة األخ،ة( )14ارأت أ الطليا املقدماة للح ا ل علاى اإلقاماة الدائماة أل اياب
إنسانية ولدواعي الرأ ة ليس من يل االن اف الات شا ،ا ا نفادها ألغاراض املقي لياة .ل ان
اليقاااء يف كناادا غاا،
الساالطا ال نديااة تاار أ األ ااس الاات يساامب مبق ناااها ل اااى ،شا
__________

( )13إش ااارة إىل ال اايالا رق ااة  1997 66ب .س .س .ض ااد كن اادا القا ارار املع م ااد يف  13تشا ارين الث ااا ن م 199٨
الفقرة .2-6
( )14إشااارة إىل الاايالا رقااة . 2007 333إ .ضااد كن اادا الق ارار املع مااد يف  15تش ارين الث ااا ن م 2010
الفق ارات  3-6و4-6؛ ورقااة  200٨ 343كااال نزو ض ااد كناادا الق ارار املع مااد يف  1٨أةر م اااي 2012
الفقرة .3-٨
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م مااة عناادما ت ا الن يجااة واىاادة  -أي احلمايااة ماان اإلعااادة القسارية إىل بلااد ياادعي صاااى،
أنه يعرض يه للخطر.
الش
وأ ارته ماتهلني لطلا ،تقياية
إىل اللجنة أصيب صاى ،الش
 14-4ومنذ تقدمي الش
اة
املخاطر قيل اإلعادة القسرية و لا ماا علا ه يف  2٨أةر مااي  .2015وهاة يسا فيدو
القان اآل من وقف ال ىيل ريثما يي يف ال قيية.
 15-4وت ااذكر الدول ااة الط اارف أين اا أ اللجن ااة أش ااار يف ا ابق ا القن ااائية األخ اا،ة( )15إىل
الف ل  )4(1-1٨من قان احملاكة اال ادية الذي دد أ اياب املرا عاة القناائية والى ا
أبناه
أ أة من هذه األ ياب ال ي نمن "مرا عة األ س امل ض عية" الدعاء صااى ،الشا
ي عرض لل عذي ،يف ىال إعادته إىل بلده األصالي .وعلاى هاذا األ ااس قيلا اللجناة ىجاج
أب املرا عة القنائية للقرارا السليية ال ادرة عن جملاس اهلجارة واللجا ء أو
أصحاب الش
تقيية املخاطر قيل اإلعادة القسرية ت ب هلة يل ان اف عالة يف اياق مالبساا قناي ة.
وارأت اللجنااة أين اا أنااه ينيغااي أ ت اايب الدولااة الطاارف "مرا عااة قنااائية لأل ااس امل ض ا عية"
لق ا ارارا طا اارد شا ااخص ما ااا عنا اادما ت ا ا مثا ااة أ ا ااياب م ض ا ا عية لالع قا اااد أبنا ااه ي ا ا ااه خطا اار
ال عذي.)16(،
 16-4وال تقياال الدولااة الطاارف ابلطاارا العااام القائاال إ ن ام ااا الااداخلي للمرا عااة القنااائية
ال اايما حم م ااا اال اديااة ال ي اايب اايل ان اااف عالااة ضااد اإلعااادة القسارية ىيثمااا و ااد
ي ا اه خطار ال عارض لل عاذي .،وتار
أ ياب ىقيقية تدع إىل االع قاد أب صااى ،الشا
ة طييعة املرا عة القنائية الات تناطلع هاا احمل ماة اال ادياة
الدولة الطرف أ اللجنة أ اء
أل الن ااام احل اااي هلا اذه املرا ع ااة يف الدول ااة الط اارف ي اايب يف ال اق ااع املرا ع ااة القن ااائية لأل ااس
امل ض عية.
اعو ةات صاحب البك ى دوى م حظات ال غلة الط ف
يف إ ادتياه املاترخ ني  19آب أغساطس  2015و 17كاان
 1-5ي رر صاى ،الشا
األول ديسم  2015ادعاءاته األوىل .و يما ي علم جة الدولاة الطارف أب صااى ،الشا
أب
ال يرب بني اى جا ه يف عام  1995وخ ف أ رته من االضط اد يد ع صاى ،الش
االى ج ااا امل ااذك ر أع اااله و قا اا للم ااادة  )2(19م اان ق ااان ىال ااة الطا ا ارئ امل علق ااة ابألنش ااطة
ااه ماان ال عااذي ،يف بلااده األصاالي .ويشاا ،صاااى،
اإلرهابيااة أىااد الع اماال ال ثاا،ة األخاار
()17
إىل تقرير ىديص أصدرته املن مة الس يسرية ملساعدة الال ئني وأشار ياه إىل أ
الش
السلطا السريالن ية فا بسجال اع قال تع د إىل ن ا عديدة.
أنه تعرض وأ راد أ رته للمنايقة علاى ماد ان ا عديادة.
 2-5ويذكر صاى ،الش
ويااد ع يف هااذا ال اادد أب ال عااذي ،ال يق اار علااى األ اليااد باال يشاامل الناارر العقل ااي
__________

( )15إشارة إىل اليالغني رقة  2007 319ين ضد كندا القرار املع َمد يف  30أةر ماي  2011الفقارة ٨-٨؛
ورقة  2012 520و . .د .ضد كندا القرار املع مد يف  26تشرين الثا ن م  2014الفقرة .3-7
( )16ان ر ين ضد كندا الفقرة .9-٨
( )17ان ار Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés, “Sri Lanka: dangers liés au renvoi des personnes
.d’origine tamoule”, 16 June 2015, p. 14
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أيناا وأب العديااد ماان ال ااداب ،الاات قااد ال ت ا تعااذييا يف ىااد اهتااا مي اان أ تشا ل تادرشيا
ضراب من ال عذي.،
 3-5و يم ااا ي عل اام ج ااج الدول ااة الط اارف أب عم اال ص اااى ،الشا ا كم ح ااف يف األم ااة
امل ح اادة ااابقا ال شعل ااه عرض ااة ب ااه خ اااص ط اار ال ع ااذي ،أو اإلي ااذاء م اان قي اال الس االطا
الس اريالن ية وأ "العم اال م ااع األم ااة امل ح اادة بيس اااطة ال مي اان اع ي اااره م اان األنش ااطة املناهن ااة
أب الدولااة الطاارف أتخااذ يف اع يارهااا ال ا يااا ا اصااة
للح مااة" يااد ع صاااى ،الشا
أناه و قاا مليادأ قاان الال ئاني املعا ف
الت كلف ه ها األمة امل حادة .وينايف صااى ،الشا
به ي ماا يشا ل أو ال يشا ل نشااطا منااو للح ماة ي قاف علاى و اة ن ار اليلاد األصالي
ملل ا ا مس اللج ا ا ء ولا اايس اليلا ااد الا ااذي يلج ا ا إليا ااه .ما اان ش ا ا اإلبا ااالا عا اان احلالا ااة األمنيا ااة يف
ااري الن ااا أ ينط ا ي علااى ضاارر كياا ،ألىااد طااريف الن ازاع أو كلي مااا خ ص اا وأ مااا ارت يااا
ارائة ىاارب و ارائة ضااد اإلنسااانية .وابإلضااا ة إىل اإلبااالا عاان احلالااة األمنيااة كااا صاااى،
م حف ات ال ماع القا ا الساريالن ية مباا يف لاا اجلماعاا شايه العسا رية وحتا ر
الش
مشااكل كثا،ة ماع القا ا
رير اتميل إيالم .ويف أثناء أداء م امه هذه وا ه صاى ،الشا
السريالن ية واجلماعا شيه العس رية .ويش ،آخر تقيية لعمله مع األمة امل حدة إىل أنه وأ رته
تعرض اا لل ديااد .ويااد ع صاااى ،الش ا ك ااذلا أب عمل اه مااع األمااة امل حاادة تناامن أين اا
العما اال يف اعا ااال اإلنسا ااا ألنا ااه ت اصا اال ما ااع خم لا ااف من ما ااا األما ااة امل حا اادة مبا ااا يف لا ااا
الي نيسيف ومف ضاية األماة امل حادة لشاتو الال ئاني وبارانمج األغذياة العااملي .وعلاى النقاي
عرض ه حرو ه ا اصة طر االضط اد أل أنشط ه ب صفه م حفا
من ادعاءا الدولة الطرف َّ
لألمة امل حدة ويف اعال اإلنسا اع مناوئة للح مة.
 4-5ويش ،عدد من ال قارير احلديثة عن احلالة العامة حلق ق اإلنسا يف اري الن اا وعان
املخاطر الت ي ا ا مل مسا اللجا ء املر ضاة طليااهتة( )1٨إىل أ أي عالقاة بنما ر اتميال إياالم
لل حري اار عل ااى أي مس ا ول ا ك ااا قي اال ا ة ط يل ااة م اان ش ا نه أ يع اارض مل مس ااي اللج ا ء
املر ضااة طلياااهتة طاار ال عااذي .،ويف هااذه القنااية مثااة عالقااة بنما ر رياار اتمياال إيااالم بسااي،
يف ع ااام  1995وعمل ااه م ااع األم ااة امل ح اادة ور ا طل اا ،أ ارته
اى ج ااا ص اااى ،الش ا
اللج ء يف كندا  -اليلد الاذي ا ي علاى أكا عادد مان اتميال الشا ا  -وغياهاا الط يال عان
ري الن ا.
أ بقاء ابن ه وص ره يف ري الن اا وعادم ق ل ماا  -ولا أ
 5-5ويدعي صاى ،الش
شخ ا ىاول ق ل ما (ان ر الفقرة  - )4-4ال يعين أنه وأ رته لن ي ا ا خطر ال عرض لنرر
سية عند ع دهتة .والق ل فالف لا يعين أنه ال ي د خطر ساية علياه وعلاى أ اراد أ ارته
اآلخرين ما يق ل مجيع أ راد أ رته يف ري الن ا.
__________

( )1٨إشااارة إىل

Immigration and Refugee Board of Canada, “Responses to Information Requests”,

;LKA105041.E, 11 February 2015, on the treatment of suspected members or supporters of LTTE
Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés, “Sri Lanka: dangers liés au renvoi des personnes
d’origine tamoule”, 16 June 2015, pp. 12 and 19; and Blue Mountains Refugee Support Group,
“Sri Lanka, Australia and asylum seekers 2013-2014: Country guidance update for refugee

.supporters”, October 2014
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أب مجيع يل االن اف الفعالة الت هلا أثر إيقايف ا نفد
 6-5ويذكر صاى ،الش
إىل اللجن ااة وأن ااه وأ ارته يع ااادوا إىل ااري الن ااا أل اللجن ااة
يف وق ا تق اادمي ه ااذه الش ا
طلي اختاا تاداب ،متق اة ولايس ألي اي ،آخار .وعاالوة علاى لاا أصادر ممثال و يار امل اطناة
واهلجا اارة ال نا اادي يف  30تش ا ارين األول أك ا ا بر  2015ق ا ارارا ا االييا بش ا ا طلا اا ،صا اااى،
اإلقام ااة الدائم ااة أل ااياب إنس ااانية ول اادواعي الرأ ااة .وأر اال أ ااياب ه ااذا القا ارار إىل
الش ا
بناااء علااى طليااه يف  9كااان األول ديساام  .2015وأشااار امل حااف الااذي
صاااى ،الش ا
اختذ القرار إىل أنه كا أينا امل حف املستول عن طلا ،تقياية املخااطر قيال اإلعاادة الاذي قدماه
وأ راد أ رته .وعلى الرغة من أ معاي ،منب اإلقاماة الدائماة أل اياب إنساانية
صاى ،الش
ولدواعي الرأ ة خت لف عان تلاا امل علقاة ب قياية املخااطر قيال اإلعاادة قاد اختاذ امل حاف املاذك ر
ي لام ىا اآل قارار
القرار نفسه تقرييا يف كال احلال ني .وعلى الرغة من أ صااى ،الشا
الييا لأل اياب نفسا ا كماا ها احلاال ابلنساية
تقيية املخاطر قيل اإلعادة ينه جشى أ ي
لطل ،اإلقامة الدائمة أل ياب إنسانية ولدواعي الرأ ة.
اعو ةات إضاف ة مة َّمة مال صاحب البك ى
اللجنااة أب طليااه إ اراء
 1-6يف  2٨تش ارين الثااا ن م  2016أبل ا صاااى ،الش ا
تقيية للمخاطر قيل اإلعادة القسارية ر ا يف  30تشارين األول أك ا بر  2015ىياص تقارر أناه
وأ رته "لن ي ا ا خطر االضط اد أو ال عذي ،أو خطرا على ىياهتة أو خطر ال عارض ملعاملاة
أو عق بة قا ية أو غ ،عادية إ ا أعيدوا إىل ري الن ا"(.)19
أنااه وأ ارته قاارروا عاادم الطعاان يف الق ارارا السااليية امل علقااة
 2-6وأوضااب صاااى ،الش ا
بطلي ة تقيية املخاطر قيل اإلعادة القسرية واإلقامة الدائمة أل ياب إنسانية ولادواعي الرأ اة أماام
احمل مااة اال اديااة بسااي ،ال اااليف املرتيطااة بااذلا وأل ااة ارأتوا أ هااذه اإل اراءا ا
ب ااال اادو ( .)20وبع ااد ل ااا ق اادم ص اااى ،ال اايالا وأ ا ارته يف آب أغس ااطس  2016طلي ااا
للح ل على إقامة دائمة أل ياب إنسانية ولدواعي الرأ ة .ومع لا ر ا الطلا ،يف تشارين
وأ ارته الطلا،
الثا ن م  2016أل ة ا خدم ا ا مارا قدمياة .وقادم صااى ،الشا
نفسه يف وق الىم من الش ر نفسه(.)21
م حظات إضاف ة مال ال غلة الط ف لب اعو ةات صاحب البك ى
 1-7قا اادم الدول ا ااة الطا اارف يف  30ك ا ااان الثا ين ا اااير  2017ما ااذكرة ش ا ااف ية تن ا اامن
مالى اهتاا علااى تعليقااا صاااى ،الشا  .وت اارر الدولااة الطاارف أ الاايالا غاا ،مقيا ل أل
وأ ارته يس ا نفدوا مجيااع اايل االن اااف احملليااة امل اىااة وأ ادع اااءهة أب
صاااى ،الش ا
إعاادهتة إىل ااري الن ااا يشا ل ان اكاا للماادة  3ماان االتفاقيااة ال يسا ند إىل أي أ اااس .ويف
ى ااال اع ا ا اللجن ااة ال اايالا مقيا ا ال ااي الدول ااة الط اارف ت اار أن ااه ينيغ ااي اع ي اااره دو أ ااس
م ض عية.
__________

نسخة من قرار تقيية املخاطر قيل اإلعادة املترخ  30تشرين األول أك بر .2015
( )19قدم صاى ،الش
معل ما إضا ية.
( )20يقدم صاى ،الش
إىل اتريخ بعينه.
( )21يشر صاى ،الش
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 2-7وت ااد ع الدول ااة الط اارف أب م ح ااف تقي ااية املخ اااطر قي اال اإلع ااادة القسا ارية ق ا َّادم أ اايااب
ابمسااه
تف اايلية يف  30تش ارين األول أك ا بر  2015عاان ق اراره ر ا طلاا ،صاااى ،الش ا
ونيابة عن و اه وابن اه .وا ا عرض امل حاف مجياع األدلاة املقدماة وىادد ال اثئام الات قاد تشا ل
أدلة ديدة على و د خطر اإليذاء وتع من ح ا صالة بعملياة ال قياية .ويف هاذا ال ادد
أخااذ امل حااف يف االع يااار تقااارير الشاارطة الاات قاادم ا صاااى ،الش ا ك دلااة دياادة ت اان
وال ق ااارير
م اى ااة ل ااه يف الس ااابم .وب ا َّاني امل ح ااف يف ليل ااه تناقن اا ب ااني رواي ااة ص اااى ،الش ا
وه صاى ،الطل ،الرئيسي ايم أ قادم أ ايااب عان
املقدمة وأوضب أ صاى ،الش
خطية لد الشرطة عن ىادثة الدرا اة النارياة علماا أب أىاد ال قاارير يف
عدم تسجيله ش
عاان هااذه احلادثااة .وقااد اد هااذا ال ناااق ماان
ال اقااع يااذكر علااى و ااه ال حديااد تسااجيل ش ا
واع األدلة ا قيمة إثياتية ضعيفة.
تق ي م داقية صاى ،الش
يقادم أدلاة كا ياة تثيا و ا د صالة
 3-7وكشف تقيية امل حف أينا أ صاى ،الش
بني ال ديدا املزع مة ضده وضد ابن ه امل زو ة الات تعايش يف اري الن اا وعملاه الساابم ماع
األمة امل حدة .وعالوة على لا وبعد الن ر يف عادد مان ال قاارير العاماة عان ال اروف الساائدة
وأ ارته ابع ياارهة
يف ري الن اا قارر م حاف ال قياية أ املعطياا امل علقاة ب ااى ،الشا
مل مسي جل ء مر ضة طلياهتة ال تعرض ة طر ال عذي ،يف ىال أعيدوا إىل ري الن ا.
 4-7وتد ع الدولة الطرف أب امل حف الذي ن ر يف طل ،اإلقاماة الدائماة أل اياب إنساانية
ابمساه ونياباة عان و اه
واع يارا الرأ ة أاتا أ يااب مف لة عن ر ناه طلا ،صااى ،الشا
وابن ااه ال اات كااا عمره ااا ىين ااا  15عامااا .ااذا امل ح ااف " يق نااع  ...أب ص اااى ،الش ا
م اعاا ،غاا ،عاديااة أو غاا ،ال مااة أو غاا ،م نا ااية إ ا قاادم ا طلاا ،اإلقامااة
وأ ارته ااي ا
الدائمة يف ا ار ".
 5-7ون ر امل حف يف ع امل خم لفة قيل ال صل إىل قراره مبا ي اا امل ااس الفنالى للطفال.
ويف هذا ال دد اع امل حاف أ األ ارة ا ع د إىل اري الن اا ب امال أ رادهاا وأ صااى،
يثيا ا أ ابن ااه ق ااد ال اال عل ااى ال عل ااية أو ال ااحة أو ا اادما اال ماعي ااة
الشا ا
املنا ية .وخلص امل حف إىل عادم و ا د أدلاة كا ياة تثيا أ اآلاثر العاماة ل قادمي طلا ،اإلقاماة
الدائمة من خار كندا ي هلا أتث ،لي على الطفل.
وأ ارته يسا نفدوا مجيااع اايل االن اااف
 6-7وتتكااد الدولااة الطاارف أ صاااى ،الشا
احملليا ااة امل اى ا ااة أل ا ااة يطلي ا ا ا إىل احمل م ا ااة اال اديا ااة احل ا ا ل علا ااى إ ابملرا ع ا ااة القن ا ااائية
لقرارا  30تشرين األول أك بر  2015الت ر ن طلي تقياية املخااطر قيال اإلعاادة القسارية
واإلقامااة الدائمااة .وتااد ع الدولااة الطاارف ابلق ا ل إ ماان ش ا قي ا ل طلاا ،املرا عااة القنااائية أ
يفني إىل صدور أمر يقني إبعادة الن ر يف القرارا املطع ي ا.
وأ ارته طلا ،إ مبرا عاة
 7-7وتد ع الدولة الطرف أبناه كاا يف إم اا صااى ،الشا
قنائية لقرار م حف وكالة ا دما احلدودية ال ندية يف  2٨كان الثا ينااير  2015الاذي
ر طل ،ال عليام اإلداري لقارار إعاادهتة القسارية .و اي الدولاة الطارف اللجناة علماا كاذلا أب
إصدار أمر قنائي ب عليم اإلعادة القسرية ريثما تي احمل مة اال ادية يف الطل ،م اا أينا.
 ٨-7وت رر الدولة الطرف أ املرا عة القنائية إ راء ينيغي ا ا نفاده ألغاراض املقي لياة وأ
املرا عة القنائية من قيل احمل مة اال ادية تنص على إعادة الن ر يف األ اس امل ضا عية وت ايب
يل االن اف الفعالة ضد هذه اإلعادة القسرية.
GE.17-16198
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أب عملياة املرا عاة القناائية م لفاة
 9-7وتدعي الدولة الطرف أ ادعاء صاى ،الشا
وعيثيااة ق ا ل ال أ اااس لااه ماان ال ااحة .وتااد ع الدولااة الطاارف أب جماارد الشااا يف عاليااة ااييل
ان اااف مااا ال يعفااي الشااخص ماان اليحااص عاان ا ا نفاده وأنااه لاايس ضاامن نطاااق اخ اااص
اللجن ااة تقي ااية اارص س اااا اايل االن اااف احمللي ااة( .)22وع ااالوة عل ااى ل ااا يي ا ساني ص اااى،
وأ ا ارته و ي اادع ا ىا ا أ ااة يف ق اارو للما ا ارد املالي ااة الال م ااة لال ا ا فادة م اان اايل
الشا ا
االن اف هذه.
 10-7وأخاا،ا تيل ا الدولااة الطاارف اللجنااة أب ااا تلق ا يف تش ارين الثااا ن م  2016طلي اا
ديدا للح ل على اإلقامة الدائمة أل ياب إنساانية ولادواعي الرأ اة .وقادم صااى ،الشا
هذا الطل ،ابمسه ونيابة عن و ه وابن ه .وأبلغ الدولة الطرف اللجنة أنه م هلة تقدمي طل،
إىل احمل م ااة اال ادي ااة للح ا ل عل ااى إ إل اراء مرا ع ااة قن ااائية للق ارار الس االي بش ا طل اا،
اإلقامة الدائمة.
الةضااي غاإل اءات ا ع غضة دوى الوجنة

الن ر يف مقي لية اليالا
 1-٨قيل الن ر يف أي ادعاء يرد يف بالا ما ش ،أ تقرر اللجنة ما إ ا كا اليالا مقي ال
مب  ،املادة  22من االتفاقية .وقد أتكد اللجنة و م ما تق نيه الفقرة (5أ) من املاادة 22
م اان االتفاقي ااة م اان أ املسا ا لة نفسا ا ا تيح ااص وال ش اار ث ااا مب اا ،أي إ ا اراء آخ اار م اان
إ راءا ال حقيم الدوي أو ال س ية الدولية.
غا ،مقي لاة مب ا،
 2-٨و ي اللجنة علما جج الدولة الطرف أنه ينيغي اع يار الشا
وأ ارته يسا نفدوا مجياع ايل
الفقرة (5ب) من املادة  22مان االتفاقياة أل صااى ،الشا
االن اااف احملليااة امل اىااة .ا وال يقاادم ا طلي اا إىل احمل مااة اال اديااة الل ماااس اإل مبرا عااة
قنائية للقرارا املترخة  30تشرين األول أك بر  2015الت ر نا طلاي تقياية املخااطر قيال
اإلع ااادة القسا ارية واإلقام ااة الدائم ااة؛ واثنيا اا يطليا ا ا إ ان إل ا اراء مرا ع ااة قن ااائية لقا ارار وكال ااة
ا اادما احلدوديااة ال نديااة املااترخ  2٨كااان الثا يناااير  2015الااذي ر ا طلاا ،ال ياال
ابمسه ونيابة عان و اه وابن اه يف تشارين
اإلداري ل عادة القسرية؛ واثلثا قدَّم صاى ،الش
الثااا ن م  2016طلي اا دي اادا للح ا ل عل ااى اإلقام ااة الدائم ااة أل ااياب إنس ااانية ول اادواعي
الرأ اة .و اي اللجنااة علماا أيناا جاة الدولااة الطارف القائلااة إ املرا عاة القنااائية أماام احمل مااة
اال ادية تنص على ييل ان اف عال ضد اإلعادة القسرية.
 3-٨ويف هاذا الساياق تاذكر اللجناة بقرارهتاا الساابقة الات قنا أب هاذه املرا عاة القنااائية
ت عل اام أ ا ااا ابملس ااائل اإل رائي ااة وال ت ن اامن إع ااادة الن اار يف األ ااس امل ض ا عية للقن ااية(.)23
قااد قاادم طليااا إىل جملااس اهلجاارة والال ئااني واحمل مااة اال اديااة
وملااا ك اا صاااى ،الش ا

__________

( )22ان اار مااثال الاايالا رقااة  1995 22م .أ .ضااد كناادا الق ارار املع مااد يف  3أةر ماااي  1995الفق اارة 4-3؛
ورقااة  1997 ٨6ب .س .ضااد كناادا الق ارار املع مااد يف  1٨تش ارين الثااا ن م  1999الفقاارا 1-5
و 3-5و.3-6
( )23ان ا اار الا اايالا رقا ااة  . 2014 5٨2س .ضا ااد كنا اادا الق ا ارار املع ما ااد يف  1كا ااان األول ديسا اام 2016
الفقرة .2-٨
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نااال عاان طليااا أخاار يف إطااار إ اراء تقيااية املخاااطر قياال اإلعااادة القس ارية واإلقامااة الدائمااة
أل ااياب إنسااانية ولاادواعي الرأ ااة ااي اللجنااة تاار أ ماان غاا ،املعق ا ل أ يطلاا ،إىل صاااى،
أ يقدم أينا طلياا إل اراء مرا عاة قناائية للقارار السالي ل قياية املخااطر .و يماا ي علام
الش
ابلطل ،اجلديد ل قاماة الدائماة املقادم يف تشارين الثاا ن م  2016تاذكر اللجناة أب طلا،
احل ا ل علاى اإلقاماة الدائمااة ال يشا ل علاى أي ىاال ااييل ان ااف عااال ألغاراض املقي ليااة
ن را لطابعه غ ،القان وألنه ال يعلم تنفيذ قرار اإلعادة القسرية ل اى ،الش ( .)24وبناء
على لا تع اللجنة أنه ليس مثاة ماا مينع اا مب ا ،أى اام الفقارة (5ب) مان املاادة  22مان
االتفاقية من الن ر يف األ س امل ض عية لليالا.
 4-٨وت ا ااذكر اللجن ا ااة أب االدع ا اااء ك ا ااي ي ا ا مقي ا ا ال مبق ن ا ااى امل ا ااادة  22م ا اان االتفاقي ا ااة
واملادة (113ب) من الن ام الداخلي للجنة شا ،أ يرقاى إىل املسا األ ا اي مان اإلثياا
الال م ألغراض املقي لية .وتالىا اللجنة أ الدولة الطرف تد ع أب اليالا ال يس ند إىل أ اس
واضااب أل أدل ااه غاا ،كا يااة .ومااع لااا تاار اللجنااة أ احلجااج الاات اااق ا صاااى ،الشا
تث ،مسائل م ض عية مبق ناى املاادة  3مان االتفاقياة وأناه ينيغاي الن ار ي اا ا ا نادا إىل أ سا ا
امل ض عية .وبناء على لا تعلن اللجنة قي ل اليالا وتن قل إىل الن ر يف أ سه امل ض عية.

الن ر يف األ س امل ض عية
 1-9عم ااال ابملا ااادة  )4(22ما اان االتفاقيا ااة ن ا اار اللجنا ااة يف ها ااذا الا اايالا يف ض ا ا ء مجيا ااع
املعل ما الت أاتى ا هلا الطر ا املعنيا .
 2-9وت علاام املسا لة املعروضااة علااى اللجنااة ابليا يمااا إ ا كانا اإلعااادة القسارية ل اااى،
وأ ارته إىل ااري الن ااا ش ا ل ان اكااا الل ازام الدولااة الطاارف مب اا ،املااادة  3ماان
الش ا
االتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إىل دولة أخر ىيص ت د أ ياب ىقيقية تادع إىل
االع قاد أبنه ي ا ه خطر ال عرض لل عذي .،وش ،على اللجنة أينا عناد تقييم اا هاذا ا طار
مراعاااة مجيااع االع يااارا ا ال االة و قااا للمااادة  )2(3ماان االتفاقيااة مبااا يف لااا و ا د حتا
اثب ا ماان االن اكااا اجلساايمة أو ال ااارخة أو اجلماعيااة حلق ا ق اإلنسااا  .ومااع لااا تااذكر
اللجنة أب اهلدف امل خى ه ديد ما إ ا كا الشاخص املعاين اي ا ه شخ ايا خطارا م قعاا
وىقيقيااا ابل عاارض لل عااذي ،يف اليلااد الااذي اايعاد إليااه .وي تاا ،علااى لااا أ و ا د حت ا ماان
االن اكا اجلسيمة أو ال ارخة أو اجلماعية حلق ق اإلنساا يف بلاد ماا ال يشا ل يف ىاد اتاه
ييا كا يا ل حديد أ شخ ا بعينه ي عرض طر ال عذي ،عند ع دتاه إىل لاا اليلاد؛ وشا،
تقاادمي أ ااياب إضااا ية تيااني أ الشااخص املعااين ااي عرض شخ اايا للخطاار .ويف املقاباال ال يعااين
عاادم و ا د حتا اثبا ماان االن اكااا ال ااارخة حلقا ق اإلنسااا أ شخ ااا مااا قااد ال ي عاارض
لل عذي ،ة حرو ه ا اصة.
 3-9وتشاا ،اللجنااة إىل تعليق ااا العااام رقااة  )1997(1بش ا تنفيااذ املااادة  3ماان االتفاقيااة
ومفاااده أنااه ينيغااي تقيااية خطاار ال عاارض لل عااذي ،علااى أ ااس ت جاااو جماارد اال ا اض أو الشااا.
ولاايس ماان النااروري إثيااا أ هااذا ا طاار حم ماال اادا (الفقاارة  )6اللجنااة تااذكسر أب عاا،ء
الذي ش ،عليه تقدمي ىجة مقنعة أبنه ي ا اه
اإلثيا يقع عم ما على عاتم صاى ،الش
__________

( )24ان ر يف مجلة أم ر أخر كال نزو ضد كندا الفقرة .3-٨
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خطرا م قعاا وىقيقياا وشخ ايا .وعلاى الارغة مان أناه و قاا لل عليام العاام رقاة  1ي عاني علاى اللجناة
إيالء أمهية كي،ة ال ن ا ا ال قاائع الات ت صال إلي اا هيئاا الدولاة الطارف املعنياة اي اللجناة
غا ،ملزمااة هااا ومتلااا يف املقاباال صااالىية إ اراء تقياية ىاار هلااذه ال قااائع ا ا نادا إىل مجيااع ىيثيااا
كل ىالة على ىدة (الفقرة  )9و لا مب  ،أى ام الفقرة  4من املادة  22من االتفاقية.
 4-9وماان خااالل تقيااية خطاار ال عاارض لل عااذي ،يف هااذه القنااية ااي اللجنااة علماا ابدعاااء
أنااه وأ ارته ي عرضااا طاار ال عااذي ،يف ىااال أعياادوا إىل ااري الن ااا ألنااه
صاااى ،الش ا
ياادعي أنااه تعاارض لالع قااال وال عااذي ،يف عااام  1995لالش ا ياه يف عالق ااه بنم ا ر رياار اتمياال
إي ااالم؛ كم ااا عم اال م ااع األم ااة امل ح اادة مس اااعدا أمني اا حملي اا مل اادة ا اان ا ودخ اال بس ااي،
مسااتولياته امل نيااة هااذه يف نزاعااا مااع الساالطا احل ميااة واجلماعااا شاايه العس ا رية؛ ومنااذ
عاام  200٨تعارض وأ اراد أ ارته ملنااايقا واع اداءا ماان انا ،أ اراد جم ا لني يف منا اايا
خم لفة؛ وأعرب عن خشي ه من أ يشي ه يف و د عالقا تربطاه ها وأ ارته بنما ر ريار اتميال
إيالم يف الش ا ابع يارهة من مل مسي اللج ء املر ضة طلياهتة يف كندا.
 5-9وم ااع ل ااا ااي اللجن ااة علما اا أينا اا مبالى ااا الدول ااة الط اارف أ االطاهتا احمللي ااة
بش ا ال دياادا ضااد أ ارته تف قاار إىل
خل ا إىل أ العديااد ماان بياااان صاااى ،الش ا
يثي ا أ عملااه م ااع إدارة األمااة امل ح اادة للسااالمة واألم اان
امل ااداقية؛ وأ ص اااى ،الش ا
عرضه طر ال عذي،؛ وأ صاى ،اليالا وأ رته يقدم ا أي أدلة على أ ة شارك ا يف أنشطة
َّ
مناوئااة للح مااة أو م اليااة لنما ر رياار اتمياال إيااالم قااد تعرضا ة للخطاار ابع يااارهة ماان مل مسااي
اللج ء املر ضة طلياهتة.
 6-9وتالىا اللجنة بش ل خاص ىجة الدولة الطرف أب املعل ماا الات قادم ا صااى،
مباا يف لااا تقاارير الشاارطة ال تثيا أ الساالطا الساريالن ية غاا ،مسا عدة أو غاا،
الشا
قا ااادرة علا ااى اي ا ااه وأ ا ارته ما اان األ  .ويف ها ااذا ال ا اادد تالىا ااا اللجنا ااة أنا ااه عنا اادما ها اادد
ابلق اال يف
عن ا ا مس االب م اان مجاع ااة اتمي اال ماك ااال وجمم ع ااة م اان الر ااال ص اااى ،الش ا ا
آب أغسااطس  2009ا ا جاب الشاارطة و رقا هااذه اعم عااة ماان الر ااال .وتالىااا اللجنااة
إىل
هتدياادا ع ا اهلاااتف قياال عااام واىااد قاادم ش ا
أيناا أنااه عناادما تلقااى صاااى ،الش ا
الشرطة يف ابتي ال ا الت ت م ن مع لا من ديد ه ية امل ل.
وأ ارته يثي ا ا
 7-9وتش ،اللجنة كذلا إىل أ الدولة الطرف تاد ع أب صااى ،الشا
أ احل اد املزع مة الت وقع يف الف ة بني عامي  200٨و 2012متثال خطارا مسا مرا علاي ة
يف ىااال إعااادهتة القسارية إىل ااري الن ااا .ويف هااذا ال اادد تاار اللجنااة أ صاااى ،الشا
يقدم أدلة كا ية إلثيا و د صالة باني ال ديادا املزع ماة ضاده وضاد ابن اه امل زو اة وصا ره
اللذين ال يزاال يعيشا يف ري الن ا ى عام  2014أو ماع عملاه ماع إدارة األماة امل حادة
لشتو السالمة واألمن أو اى جا ه يف عام .1995
عم م اا أنااه ي ا ااه خطاار ال عاارض لل عااذي ،يف
 ٨-9و يمااا ي علاام ابدعاااء صاااى ،الش ا
ىال ع دته إىل ري الن ا ألناه مان ال اميال ولاه صاال ىقيقياة أو م ا رة بنما ر ريار اتميال
إيالم وابع ياره مل مس جل ء مر ض طليه تقر اللجنة أب السريالن يني ال اميل الذين ايم أ
كان هلاة صاال شخ اية أو أ ارية ىقيقياة أو م ا رة بنما ر ريار اتميال إياالم املعرضا
ل عااادة القسارية إىل ااري الن ااا قااد ي ا ا خطاار ال عااذي .،ويف هااذا ال اادد ااي اللجنااة
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علما ابحلالة الراهنة حلق ق اإلنسا يف ري الن ا وتش ،إىل مالى اهتا ا امياة بشا ال قريار
الاادوري ا ااامس لسااري الن ااا الااذي أعرب ا يااه عاان قلق ااا يف مجلااة أم ا ر إ اء ال قااارير الاات
ت حد عن ا مرار عمليا االخ طاف وال عاذي ،و ا ء املعاملاة الات ارت ي اا قا ا األمان
احل ميااة يف ااري الن ااا مبااا يف لااا اجلاايش والشاارطة( )25وا ا مر يف أ اااء كثاا،ة ماان اليلااد
بع ااد ان اااء ال ا اراع م ااع حتا ا ر ري اار اتمي اال إي ااالم يف أةر م اااي  2009وك ااذا ال ق ااارير امل ث ق ااة
للمن مااا غاا ،احل ميااة( )26امل علقااة مبعاملااة الساالطا الساريالن ية لأل اراد العائاادين( .)27ل اان
األصلي ال ي في يف
اللجنة تذكسر أب وق ع ان اكا ىق ق اإلنسا يف بلد صاى ،الش
ىاد اتاه ل ااي يسا ن ج أبنااه معارض شخ اايا طار ال عاذي .)2٨(،وتااذكسر اللجناة أينااا أبناه علااى
الاارغة ماان أ األىاادا املاضااية قااد ت ا م مااة القنااية امليدئيااة املطروىااة علي ااا هااي معر ااة
معرضا ىاليا طر ال عاذي ،يف ىاال إعادتاه إىل اري الن اا(.)29
ما إ ا كا صاى ،الش
أ االطا الدول ااة
وتالى ااا اللجن ااة يف تقييم ااا طل اا ،اللجا ا ء املق اادم م اان ص اااى ،الشا ا
الطرف أخذ يف احلسيا املخاطر احمل ملة لس ء معاملة مل مسي اللجا ء املر ضاة طليااهتة عناد
عا دهتة إىل ااري الن ااا وتاار أ االطا الدولااة الطاارف أولا االه مااام املنا اا ،الدعاااءا
صاى ،الش .
وأ ا ارته
 9-9وختلا ااص اللجنا ااة يف ض ا ا ء جمما اال ها ااذه االع يا ااارا إىل أ صا اااى ،الش ا ا
خطرا ىقيقيا وم قعا وشخ ايا مان ال عارض
يقدم ا أ يااب كا ية جتعل ا تس ن ج أ ة ي ا
أ
لل ع ااذي ،عن ااد عا ا دهتة إىل ااري الن ااا .وع ااالوة عل ااى ل ااا يثيا ا ص اااى ،الشا ا
االطا الدولااة الطاارف جتاار ال حقيقااا ال ا يااة يف ادعاءاتااه .وتاار اللجنااة ماان ح أ عناصاار
وأ ارته شا ا ل
املل ااف ال تس اامب هل ااا أب ختل ااص إىل أ اإلع ااادة القس ارية ل اااى ،الش ا
ان اكا للمادة  3من االتفاقية.
 -10وختل ااص اللجن ااة مب اا ،امل ااادة  )7(22م اان االتفاقي ااة إىل أ إع ااادة الدول ااة الط اارف
وأ رته قسرا إىل ري الن ا لن يش ل ان اكا للمادة  3من االتفاقية.
صاى ،الش
__________

( )25ان ر
( )26ان ار ماثال Freedom from Torture Tainted Peace: Torture in Sri Lanka since May 2009, August 2015
وامل اااا عل ااى الا اراب www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/documents/sl_report_a4_-_final-f-b-
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