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 1-1صططاحب الشططكوى هططو ي .أ.ط املطواسن الباكسططتا املولططود عططام  .1987وهططو يططدعي
أن ميرحيلططه قسطرا إىل ابكسططتان يشططكل انت اكططا مططن جانططب كنططدا للمططادة  3مططن اءمي اقيططة .وميثططل
صاحب الشكوى حمام.
َ
__________

*
**

اعتمدميه اللجنة دورهتا الثالثة والستني ( 23نيسان/أبريل  18 -أاير/مايو .)2018
شططاريف درا ططة هططذا الططبالغ أعنططال اللجنططة التاليططة أ ططاريهد :السط دية بلمط ط وعبططد الوهططاب هططا ط وكلططود هيلططر
روا ططانط وين ططد مودميط ط ط وآان راك ططوط ودييغ ططو رودريغي ططد  -بين ططدونط و يبا ططتيان ميو ي ططهط وخبتي ططار ميو موفي ططدوفط
وهونغ ون ان .
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 2-1و  17آب/أغسططط 2016ط سلبططا اللجنططةط عمططال ابل قططرة  1مططن املططادة  114مططن
نظام ا الداخليط من خالل مقررها اخلاص امل ين ابلبالغا اجلديدة والتداب املؤقتطةط إىل الدولطة
الطرف عدم ميرحيل صاحب الشكوى إىل ابكستان ريثما مينظر اللجنة بالغه.
 3-1و التاريخ ن سهط أبلغا اللجنة صاحب الشكوى ان سلبه اختاذ ميداب مؤقتطة طيغلغى
ميلقائيا ما مل يقدمط حبلول  17ميشرين األول/أكتوبر 2017ط أدلة ميثبا اخلطر الذي يت ر له
لدى عودميه إىل ابكستانط وخباصة ميقدا دليل على هتد التجديف املوج ة إليه.
الويائع كما عرضها صاحب النكوى
 1-2كططان صططاحب الشططكوىط وهططو مسططلد شططي يط سرمططا عالقططة م ط متططاة ططنية ميغططدعى ن.
وح ط مرذر اء نططان مططن اءلتقططال مططرة
ورمنططا أ طرهتا سلططب واجططه من ططا ألنططه مططن سبقططة شططي ية دنيططا .غ
ر
وضططبطا م ططا  24نيسططان/أبريل  .2010ومي ططر صططاحب
أخططرى وإء واج ططا عواقططب غم لكططة .غ
الشططكوى لنططرب مططقا مططن أصططدقال أل ططرة ال تططاة هططد أينططا أعنططال حركططة سالبططان .وي ط مدعي
صاحب الشكوى أنه رغطد حظطر حركطة سالبطان ابكسطتان بوصط ا راعطة إرهابيطةط مط ن راعطة
و يقة الحمللة بطالبانط هي راعة عسكر سيبة (لشكر سيبة)ط مي مل مبأمن من ال قطاب وأقسطما
على قتله هو وأ رميه .وعقب اءعتطدالط هطرب صطاحب الشطكوى مطن املنطقطة .و عطام 2010ط
أيناط قتل أعنال راعة لشكر سيبة ابن عمه.
 2-2ومنططذ مغططادرة صططاحب الشططكوىط ميت ططر أ طرميه بشططكل مسططتمر للت ديططد واءعتططدال مططن
جان ططب ه ططذع اجلماع ططة .وح ططاول أم طراد أ ط طرميه إب ططالغ الش ططرسة ططذع اءعت ططدالا ط ولك ططن مل ميتخ ططذ
الشرسة أي إجرال .ويرى صاحب الشكوى أن عدم اختاذ إجرال من جانب الشرسة ي كط دعطد
الشرسة لالعتدالا اليت يشن ا أمراد السنة على األقلية الشي يةط وهو يش إىل أن السلطا لطن
حتميه إذا أغعيد إىل ابكستان .ومنذ مغادرميطه ابكسطتانط أغجطق أ طرميه علطى اءختبطال مطن الشطرسة
واإلرهطابيني الططذين يواصطلون البحططو عنطه وعططن أ طرميه .ويقططدم صطاحب الشططكوى طال شط ادا
مش وعة بيمني من والديه وصديق له وجار له ميؤكد ذلك.
 3-2ويططذكر صططاحب الشططكوى أنططهط بوصط ه شططي ياط اعتغططق نظططر السططنة كططامراط ولططذلك مقططد
غُيكد عليه ابإلعدام أو ابلسجن املؤبد مبوجب قوانني التجديف ابكستان .وهو يدعد ادعطالع
آباي من القرآن ميت لق بقتل الكامرط ويستش د أينا اقوال من علمال من السطنة أصطدروا متطوى
ضد الكامر.
 4-2و  10أاير/م ططايو 2010ط انتق ططل ص ططاحب الش ططكوى إىل ءه ططور هط طراب م ططن الت دي ططد.
و متو /يوليططه 2010ط مططر إىل ر وريططة إي طران اإل ططالمية سلبططا للسططالمة .و  27كططانون األول/
ديسمق 2010ط ححملل على أتش ة للدرا ة اململكة املتحدة لقيطانيطا ال ظمطى وآيرلنطدا الشطماليةط
ولكنه مل يطلب احلحملول على مركد الالجئ حيو غح مرذر من أنه إذا م طل ذلطك طي قد أتشط ة الدرا طة
وأن اململكططة املتحططدة اء ميت امططل بحملططورة جيططدة جططداا م ط الالج.ططني مططن ابكسططتان .ووصططل إىل كنططدا
 24شباط/مقاير  2013وقدم سلبا للححملول على ص ة الالجئ مور وصوله إىل املطار.
 5-2و  9متو /يوليه 2016ط دامها الشرسة مندل صاحب الشكوى ابكستان وأبلغا
اجلط ان انططه ينبغططي حنططور صططاحب الشططكوى وأ طرميه أمططام الشططرسة قسططد الشططرسة ميمططا يتحملططل
بت د التجديف .ويدعي صاحب الشكوى أن الشرسة وض ا إش ارا علطى مندلطه ي لطن أنطه امطلطوبا
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ه ططو وأ ط طرميه .وه ططو يؤك ططد أن ططه ل ططذلك م ططر خلط ططر الت ططذيب عل ططى أي ططدي الس ططلطا بس ططبب ادع ططال
التج ططديفط ويستش ط د مبحمل ططادر دتل ططة ميؤك ططد أن م ططن الش ططائ انت ططايف حق ططو األم طراد حري ططة الت ب ط
واحلرية الدينية ابهتام د ابلتجديف .ويش صاحب الشكوىط بوجطه خطاصط إىل ميقريطر لطو ارة اخلارجيطة
ال ططوءاي املتح ططدة يش ط ط إىل أن الق ططدرة احمل ططدودة للحكوم ططة وع ططدم رغبت ططا التحقي ططق م ط ط م ط طرميكيب
اءعت ططدالا عل ططى األقلي ططا الديني ططة أو مقاض ططاهتد ق ططد ح ططا مبن ططا م ططن اإلم ططال م ططن ال ق ططاب ...
ويتواص ططل ورود ميق ططارير ع ططن مي ططر أم طراد األقلي ططا الديني ططة واألش ططخاص املت م ططني ابلتج ططديف إل ططالة
امل املة على أيدي موظ ي إن اذ القانون أماكن اءحتجا ا( .)1ويذكر التقريطر أنطهط وقطا كتابتطهط
كان  17شخحملا على األقل ابنتظار اإلعدام بت مة التجديفط وكطان  20شخحملطا آخطرون علطى
األقل يقنون عقوبة السجن املؤبد .ويذكر صاحب الشطكوى أينطا أن وضط هط كملطتم للجطول
غرمض سلبهط ي رضه خلطر الت ذيب واءحتجا الت س ي .ويستش دط رلة أمورط بتقرير جملل
اهلجططرة والالج .طني كنططدا يش ط إىل أن ملتمسططي اللجططول املرموضططة سلبططاهتد الططذين احتغجططدوا بططت د
ميت لق ابللجول يغلقى القبض علي د لدى وصوهلد إىل ابكستان على أيدي موظ ي اهلجرة.
 6-2و  15ميش طرين األول/أكت ططوبر 2013ط رمن ططا شط ط بة لاي ططة الالج .ططني التاب ططة جمللط ط
اهلجرة والالج.ني كنطدا سلطب صطاحب الشطكوى احلحملطول علطى صط ة الالجطئ .و  20آذار/
مارس 2014ط رمنا ش بة س ون الالج.ني س ن صطاحب الشطكوى القطرار .و  24متطو /
يوليططه 2014ط رمنططا الططدائرة سلبططه إعططادة النظططر الط ططن .و  12ميش طرين الثططا /نوممق 2014ط
رمنا احملكمة اءحتادية منحه إذان بطلب إجطرال مراج طة قنطائية للقطرار .و  29كطانون األول/
ديسطمق 2015ط غرمططض سلبططه إجطرال ميقيطيد للمخططاسر قبططل اليحيططل .وء يطدال سلططب صططاحب الشططكوى
احلحملول على احلماية أل طباب إنسطانية ولطدواعي الرأمطة قيطد النظطرط وإن كطان لطي لطه أ طر إيقطا .
و  22متو /يوليططه 2016ط أبلغططا وكالططة خططدما احلططدود الكنديططة صططاحب الشططكوىط هامي يططاط ان
عليه مغادرة كندا سوعا حبلول  19آب/أغسط  .2016و  10آب/أغسطط 2016ط رمنطا
الوكالة سلبه أتجيل ميرحيلهط ولذلك كان عليه مغادرة كندا قسرا  19آب/أغسط .2016
 7-2وسلططب صططاحب الشططكوى أن يغطلططب إىل الدولططة الطططرف اختططاذ ميططداب مؤقتططة ملنط ميرحيلططه
إىل ابكستان أ نال النظر بالغه.
النكوى
 1-3يططدعي صططاحب الشططكوى أن ميرحيلططه إىل ابكسططتان ي رضططه خلطططر الت ططذيب أو القتططل
على أيدي راعطة لشطكر سيبطة وأ طرة صطديقتهط وهطو مطا يشطكل انت اكطا للمطادة  3مطن اءمي اقيطة.
وهو يدعي أينا أنه ء ميكنطه أن ي مرطول علطى أيطة لايطة مطن جانطب طلطا ابكسطتان وأنطه أينطا
م ططر خلطططر الت ططذيب واءحتجططا الت سط ي ميمططا يتحملططل بططت د التجططديف املوج ططة إليططه ونظطرا إىل
وض ه كملتم للجول غرمض سلبه.
 2-3ويؤكططد صططاحب الشططكوى أن اخلطططر املططذكور أعططالع ططيكون موجططودا كططل مكططان مططن
ابكستان ولذلك ء ميوجد حالته بدائل يغلجأ إلي ا.
__________

()1

GE.18-12980

ميقريطر احلطراي الدينيطة ال طامل ل طام  .)International Religious Freedom Report for 2013( 2013متطاا
على الرابط.www.state.gov/j/drl/rls/irf/2013religiousfreedom/index.htm#wrapper :
3

CAT/C/63/D/767/2016

م حظات الدغلة الطرف على املق ولةة غاأل س املوضوعةة
 17شططباط/مقاير 2017ط قططدما الدولططة الطططرف مالحظاهتططا علططى مقبوليططة الشططكوى
1-4
وأ سط ا املوضططوعية .وميططذكر الدولطة الطططرف أن صططاحب الشططكوى مل يسطتن د ريط ططبل اءنتحملططاف
احملليططة املتاحططة الططيت قططد ميسططم لططه ابلبقططال كنططدا .وبوجططه خططاصط مل يقط مدم صططاحب الشططكوى سلبططا
إىل احملكمططة اءحتاديططة ل ط ذن لططه بطلططب إج طرال مراج ططة قنططائية للق طرارين السططلبيني الحملططادرين 29
ك ططانون األول/ديس ططمق  2015بط طرمض سلب ططه إجط طرال ميقي ططيد للمخ ططاسر قب ططل اليحي ططلط و  10آب/
أغسط ططط  2016ب ط طرمض سلبط ططه إىل وكالط ططة خط ططدما احلط ططدود الكنديط ططة ا تحملط ططدار ق ط طرار إداري بتأجيط ططل
اليحيل .وء يدال سلبه املقدَّم للححملطول علطى إقامطة دائمطة علطى أ ط إنسطانية ولطدواعي الرأمطة قيطد النظطر.
وميوجططد ططبل انتحملططاف حمليططة م الططة ينبغططي ا ططتن ادها قبططل ميقططدا بططالغ .وكططان ُيططق لحملططاحب الشططكوى
أيناط منذ  29كانون األول/ديسمق 2016ط أن يطلب إجرال ميقييد ٍ
اثن للمخاسر قبل اليحيل.
 2-4ومي ططذكر الدول ططة الط ططرف أن ال ططبالغ د ططر ع ططن نط ططا امل ططادة  3م ططن اءمي اقي ططةط ألن ص ططاحب
الشططكوى دشططى اءضططط اد مططن جانططب ج ططا ماعلططة غ ط اتب ططة للدولططةط أي أ ططرة صططديقته السططابقة
وأعنططال راعططة لشططكر سيبططةط وهططي كيططان غط اتبط للدولططة حظرميططه حكومططة ابكسططتان .وء يوجططد دليططل
علططى ضططلوع مططوظ ني ر يططني عططامني اي شططكل مططن األشططكال اءعتططدالا الططيت يططدعي صططاحب
الشكوى مي رضه هلا من جانب أعنال راعة لشكر سيبة عام  2010أو على ميغاضي د عن ا.
 3-4ومل يقططدم صططاحب الشططكوى أدلططةط ولططو علططى أ ططاس امطيا مبططدئيط ميثبططا أنططه يواجططه خططرا
حقيقيا ومتوق ا وشخحمليا قوامه الت مر للت ذيب ابكستانط حىت ولطو أمكطن وصطف وضط حقطو
اإلنسططان البلططد انططه ميكتن ططه مشططاكل .وء يوجططد دليططل علططى أنططه مي ططر أو ططيت ر للت ططذيب علططى
أي ططدي م ططوظ ني ع ططامني ر ي ططني أو عل ططى ي ططد أي ش ططخص يتحمل ططرف بحملط ط ة ر ي ططةط أو عل ططى أن دول ططة
ابكسططتان قططد قبلططا هططذع امل املططة السططي.ة أو ميغاضططا عن ططا أو ططتقبل ا أو تتغاضططى عن ططا .ومل ميقططدم
أدلططة ميططدعد ادعططالا صططاحب الشططكوى أنططه هططو وأم طراد أ طرميه مطلوبططون بسططبب هتططد التجططديف أو أنططه
أغعلن أنه كامر .ومل يقدم صاحب الشكوى أي دليطلط طوال إىل السطلطا احملليطة أم إىل اللجنطةط علطى
وجططود اهتامططا جنائيططة موج ططة ضططدع أو علططى أن الشططرسة حتقططق م ططه .وميمططا يت لططق عططالن أنططه كططامرط
م نه ء ُيدد من الذي أعلنه هكذا ومىت أغعلن ذلك وء يقدم أي و يقة هذا الحملدد.
 4-4وميؤكططد الدولططة الطططرف أن السططلطا احملليططة أجططر ميقييمططا دقيقططا للخطططر الططذي يواج ططه
صاحب الشكوى .و  4حديران/يونيه 2013ط نظر ش بة لايطة الالج.طني حالطة صطاحب
الشططكوى الططذي سالططب ابحلمايططة مبوجططب املططادميني  96و 97مططن قططانون اهلجططرة ولايططة الالج.ططني
ابدعال خومه من الت مر لالضط اد ابء تناد إىل دينه .و  15ميشرين األول/أكتطوبر 2013ط
رمنططا ش ط بة لايططة الالج.ططني سلططب صططاحب الشططكوى للحمايططةط إذ ا ططتنتجا أنططه ء يواجططه
شخحمليا خططر اءضطط ادط أو امل املطة أو ال قوبطة القا طية وغط ال اديطةط أو خططرا يت طدد حياميطه.
ورمنا الش بة سلب صاحب الشكوى على أ طاس أنطه لطي شطاهدا ذا محملطداقية ول طدم ميقطدا
أدلة ميدعد ادعالاميه .و  20آذار/مارس 2014ط رمنا ش بة س ون الالج.طني س طن صطاحب
الشكوى على أ اس أنه مل يقدمه امل لة الدمنية احملددة ومل يقدم واثئق أخرى .و  12ميشرين
الثططا /نوممق 2014ط رمنططا احملكمططة اءحتاديططة اإلذن لططه بتقططدا س ططن القطرار ألن مططن هططذا
اإلذن يقتني أن يكون صاحب الشكوى قد برهن على وجود اقنية ميسطتند إىل حجطو وجي طة
نسبياا أو على وجود امسألة خط ة ينبغي ال حملل مي اا.
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ورمططض أينططاط  29كططانون األول/ديسططمق 2015ط سلططب صططاحب الشططكوى إج طرال
 5-4غ
ميقيططيد للمخططاسر قبططل اليحيططلط وذلططك ب ططد النظططر علططى النحططو الواجططب امل لومططا الططيت قططدم ا
صاحب الشكوى و التقارير القطرية املت لقة بباكستان .وقرر املوظف املسؤول عطن إجطرال ميقيطيد
املخاسر قبل اليحيل أن صطاحب الشطكوى مل يقطدم أدلطة ميغطذكر لبيطان أنطه يواجطه خططر اءضطط اد
أو خط طرا شخحملططيا مططؤداع الت ططر مسططتقبال للت ططذيبط أو خلطططر ي ططدد حياميططه أو خطططر الت ططر
مل املة أو عقوبة قا ية وغ عادية على أيدي أ رة صديقته السابقة أو بسبب دينه .ولأل باب
ن س اط رأى املوظطف أن مطن غط النطروري حبطو مطدى وجطود لايطة مطن جانطب الدولطة أو بطديل
داخلي يغلجأ إليه .ومل يطلب صاحب الشكوى إىل احملكمة اءحتادية إجرال مراج طة قنطائية لقطرار
ميقييد املخاسر قبل اليحيل.
 6-4ورمنا وكالة خدما احلدود الكنديةط  10آب/أغسط 2016ط الطلب املقدَّم
مططن صططاحب الشططكوى لتأجيططل ميرحيلططهط وذلططك ب ططد نظرهططا سلبططه وإجرائ ططا ميقييمططا لكامططة املطواد
اليت قدم ا .وميوض الدولة الطرف أن أصحاب الطلبا الذين يط مدعون وجطود أدلمطة جديطدة وشخحملطية
على وجود خطر يواج د ميكن د أن يطلبوا إىل املوظف املسؤول عن اليحيل وكالطة خطدما
احلططدود الكنديططة أتجيططل اليحيططل أتجططيال إداراي .وميمططا يت لططق ابملمار ططة الططيت ميتب ططا حمكمططة اء ططت.ناف
اءحتاديةط ميشدد الدولطة الططرف علطى أنطه لطب علطى املوظطف املسطؤول عطن اليحيطل وكالطة خطدما
احلططدود الكنديططة أتجيططل اليحيططل إن كططان املنططي قططدما اليحيططل ططي ر الشططخص ل اخطططر الومططاة
أو ال قوبططة الشططديدة أو امل املططة الالإنسططانيةا( .)2ومل يطلططب صططاحب الشططكوى أينططا إىل احملكمططة
اءحتادية إجرال مراج ة قنائية لقرار وكالة خدما احلدود الكندية.
 7-4وميشططدد الدولططة الطططرف علططى أن أيططة مراج ططة قنططائية انجحططة تس ط ر عططن إصططدار أمططر
ع ططادة النظ ططر القط طرار املط ططون مي ططه .وميشط ط الدول ططة الط ططرف إىل آرال اللجن ططة الحمل ططادرة ع ططدة
بالغا والطيت ميبطني أن املراج طة القنطائية الدولطة الططرف ليسطا اطرد إجطرال شطكلي وميكطن أن
يغنظر ميطه القنطية مطن حيطو املوضطوع( .)3وميتنطاول الدولطة الططرف آرال للجنطة اآلونطة األخط ة
ق ططرر مي ططا اللجن ططة أن املراج ططة القن ططائية الدول ططة الط ططرف ء ميت ططي وينبغ ططي أء ميت ططي مراج ططة
لأل املوضوعية لقرارا سرد األمراد الذين يواج ون إىل حد ب يد خطر الت طر للت طذيب(.)4
وء ميقب ططل الدول ططة الط ططرف أن ي ش ططل نظام ططا ال ططداخلي للمراج ططة القن ططائيةط وء ططيما حمكمت ططا
اءحتاديططةط ميططوم ططبيل انتحملططاف م ططال حططاء اليحيططل إذا غوجططد أ ط قويططة ميططدعو إىل
اءعتقططاد ان مقططدمي الطلبططا م رضططون خلطططر شططديد .وميططدم الدولططة الطططرف ان النظططام احلططا
الواق ط إج طرال مراج ططة قنططائية ابء ططتناد إىل األ ط املوضططوعية عنططدما ميغطططرا ميسططاريء
يتططي
حول ما إذا كانا اجل ة صاحبة القرار قد ميحملطرما حطدود اختحملاصط ا ومطا إذا كانطا مبطاد
النداهة اإلجرائية قد امتغثل هلاط وما إذا كان قد ارميكب خطأ يت لق ابلوقائ ط ومطا إذا كانطا اجل طة

__________

()2

انظطر

Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) v. Shpati, 2011 FCA 286 (CanLII), paras.

41–45 and 52; Baron v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2009 FCA

()3
()4
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).81 (CanLII); and Wang v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2001 FCT 148 (CanLII
انظ ط ططر ال ط ططبالغ :أونط ط ط ض ط ططد كن ط ططداط (الو يق ط ططة )CAT/C/36/D/273/2005ط ال ق ط ططرة 3-6ن وال ط ططبالغ :م . .ب.
و  .ف . .ضد كنداط (الو يقة .)CAT/C/39/D/304/2006
انظر البالغ :ين ضد كندا (الو يقة )CAT/C/46/D/319/2007ط ال قرة 8-8ن والبالغ :و .غ .د .ضد كنطدا
(الو يقة )CAT/C/53/D/520/2012ط ال قرة .3-7
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صاحبة القرار قد ارميكبطا خططأ قانونيطا( .)5و هطذع احلطاء ط مي مطد احملكمطة اءحتاديطة ابلنطرورة
إىل إجط طرال مراج ططة ءدع ططال مق ططدم الطل ططب أن م ططن احملتم ططل مي رضط طه للت ططذيب إذا أعي ططد إىل بل ططدع
األصططلي .وإذا قططرر احملكمططة اءحتاديططة أن هنططايف خطططأ قانونيططا أو ا ططتنتاجا وقائ يططا غ ط م قططولط
م هنا أتذن جرال مراج ة قنائية للقرار وهي ميتمت بسلطة مينحية القرار جانبا وإعادميه لكي ميبا
ميطه ج ططة دتل ططة مططن اجل ططا صططاحبة القطرار ومقططا للتوجي ططا الططيت ميراهططا احملكمططة منا ططبة( .)6ولططن
ميططيدد احملكمططة اءحتاديططة التططدخل إذا رأ أن القطرار املط ططون ميططه انطططوى علططى خطططأ( .)7وميططدم
طتخدم مي طا م يطار امل قوليطةط
الدولة الطرف كذلك ان قراراهتا املت لقة ابملراج ة القنطائيةط الطيت يغس َ
متسططقة مط هنططو احملكمططة األوروبيططة حلقططو اإلنسططانط حيططو مي ططي املراج ططة القنططائية الططيت يغسططتخدم
مي ا هذا امل يار بشرط ميوم بيل انتحملاف م ال( .)8وهلطذع األ طبابط ميشطكل املراج طة القنطائية
إج طرال يت ططني ا ططتن ادع ألغ طرا املقبوليططة ومل يقططدم صططاحب الشططكوى أي مي س ط أل ططباب عططدم
ا تن ادع بيل اءنتحملاف هذا.
 8-4مط ذا رأ اللجنططة أن الططبالغ مقبططولط م ط ن الدولططة الطططرف ميؤكططد أن الططبالغ ء يقططوم علططى
أي أ اس موضوعي .محملاحب الشكوى مل يقدم أدلة كامية ومو وقة على أنه يواجه خطرا متوق ا
وحقيقيططا وشخحملططيا م ططادع الت ط مطر للت ططذيب علططى أيططدي مططوظ ي الدولططة أو أشططخاص يتحملططرمون
بحمل ة ر ية إن أغعيد إىل ابكستان.
 9-4وميذكر الدولة الطرف كطذلك أنطهط مطن واقط األدلطة املتاحطةط قطد ميغتطاا لحملطاحب الشطكوى
ابكستان احلماية من جانب الدولة وبديل داخلطي طليد يغلجطأ إليطه .ورغطد عطدم وضطوا مكطان
اءعت ططدال الط ط غطمدعى ارميكاب ططه نيس ططان/أبريل 2010ط ي ططدعي ص ططاحب الش ططكوى ميم ططا يب ططدو أن
محملدر اخلطرط إن غوجدط هو راعة لشكر سيبة مدينته األصلية ءهور وحوهلا.
__________

()5
()6
()7

()8

انظر قانون احملاكد اءحتادية ().)Federal Courts Act, subsect. 18.1 (4
املرج ن سهط املادة ال رعية .)3(1-18
انظطرTabassum v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2009 FC 1185 (CanLII), :
( paras. 39 and 43قنططية اتاب ططوم ضططد كنططدا (و يططر شططؤون املواسنططة واهلجططرة))ط حيططو ا ططتنتجا احملكمططة أن
املوظف املسؤول عن ميقييد املخاسر قبل اليحيل أخطأ ميوصيف األدلة وأخطأ ا تنتاجه القائطل ان مقدمطة
الطلب ليسا م رضة للت ديد من وج ان Babai v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration),
2004 FC 1341 (CanLII), paras. 35 and 37ط (قنطية ابابي ضطد كنطدا (و يطر شطؤون املواسنطة واهلجطرة)) حيطو
خلحملططا احملكمططة إىل أن املوظططف املسططؤول عططن ميقيططيد املخططاسر قبططل اليحيططل مل ينظططر األدلططة املتنططاربة وارميكططب
خطططأ قططابال للط ططن ا ططتنتاجه القائططل ان لايططة الدول ططة متاحططة ملقططدم الطلططبن Abbasova v. Canada
)( (Minister of Citizenship and Immigration), 2011 FC 43 (CanLIIقنطية أاب طوما ضطد كنطدا (و يطر
شططؤون املواسَنططة واهلجططرة))ط حيططو رأ احملكمططة أن املوظططف املسططؤول عططن ميقيططيد املخططاسر قبططل اليحيططل مل ينظططر
األدلطة الن سطية اجلديطدةن و Bors v. Canada (Citizenship and Immigration), 2010 FC 1004 (CanLII),
( paras. 56−58 and 73قنية بورس ضد كندا (و ير شؤون املواسَنة واهلجرة)ط حيطو قطرر احملكمطة أن املراج طة
اءنتقائية لألدلة من جانب املوظف املسؤول عن ميقييد املخاسر قبل اليحيل قد أد إىل ا طتنتا غط م قطول م
أن وض أمراد الروما هنغاراي قد حتسن.
انظططر European Court of Human Rights, Soering v. The United Kingdom (application No.
14038/88), judgment of 7 July 1989; and Vilvarajah and others v. The United Kingdom
(application Nos. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 and 13448/87), judgment of 30

.October 1991
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 10-4وميطلب الدولة الطرف إىل اللجنة إلغال التداب املؤقتة بشأن صاحب الشطكوى نظطرا إىل
أنططه مشططل إ بططا أنططه ططيت ر لنططرر ء ميكططن جططقع إذا أغعيططد إىل ابكسططتان .وء يتسططق بالغططه
م أحكام اءمي اقيةط ألن اإلجرالا الطيت يطدعي أهنطا ارميغكبطا ضطدع املاضطي و غطيمي َكب ضطدع
املستقبل مل يرميكب ا موظ و الدولةط ومن مث ء ميش مركل امي ذيباا ابمل ىن املقحملود املادة  1من
اءمي اقية .وعالوة علطى ذلطكط قطرر طلطا الدولطة الططرف أن احلمايطة الطيت ميومرهطا الدولطة والبطديل
الططداخلي الططذي يغلجططأ إليططه متاحططان لططه ابكسططتانط مططا يسططم لططه ان ي ططي دون مواج ططة خطططر
جسيد ابلت ر للنرر.
تعلةقات صاحب النكوى على م حظات الدغلة الطرف
 1-5بنططال علططى سلططب اللجنططة ميقططدا أدلططة ميثبططا اخلطططر الططذي ططيت ر لططه صططاحب الشططكوى
لدى عودميه إىل ابكستانط أشار حماميهط  3ميشرين الثا /نوممق 2016ط إىل عدم ميوجيطه هتطد
ابلتجديف إىل صاحب الشكوى ابكسطتان وإىل أن االشطرسة كانطا مقطط مينطايق أ طرميه ابدعطال
أن الش ططرسة ططتتخذ إجط طرالا ض ططدع بت م ططة التج ططديفا .ومل يق ططدم ص ططاحب الش ططكوى م لوم ططا
إضامية هذا الحملدد رغد الطلبا احملددة املوج ة إليه لتقدمي ا.
 2-5و  5أاير/مايو 2017ط قدم صاحب الشطكوى مي ليقاميطه علطى مالحظطا الدولطة الططرفط
وسلب إبقال التداب املؤقتة وأن مينظر اللجنة الطبالغ ابء طتناد إىل أ سطه املوضطوعية .وهطو يؤكطد أنطه
يواجه حالطة إعادميطه إىل ابكسطتان خططرا شطديدا يتمثطل الت طر للقتطل أو الت طذيب علطى أيطدي
اإلرهططابيني واملتططرمني السططنة (لشططكر سيبططة) والشططرسة وأ ططرة صططديقتهن وخططرا شططديدا يتمثططل الت ططر
للتوقيف واءحتجا بطت د مل قطةط كالتجطديفن وخططرا شطديدا يتمثطل الت طر لالختططاف أو القتطل
أو قط ط رأ ططه أو الططرجد حططىت املططو علططى أيططدي راعططة لشططكر سيبططة .وي ط مدعي صططاحب الشططكوى أنططه
مي ر لالعتدال وأن ابن عمه قغتل على أيدي راعة لشكر سيبة وأن أ رميه ميلقطا هتديطدا مطن هطذع
اجلماعططة .وهططو يؤكططد أن احلكومططة ميططدعد املنظمططا اإلرهابيططة السططنيةط مثططل راعططة لشططكر سيبططةط وأهنططا
املاضطي ولطن ميغتطاا
ضال ة قتل واضط اد األقليا  .وهطو مل ُيحملطل علطى أيطة لايطة مطن السطلطا
له احلماية املستقبل .كما أن السلطا غ راغبة إجطرال حتقيقطا مط مطرميكيب اءعتطدالا علطى
األقليا الدينية أو مقاضاهتدط وء هي قادرة على ذلك.
 3-5وُيططتو صططاحب الشططكوى ب ططدم وجططود بططديل داخلططي صططاك يغلجططأ إليططه
اإلرهابيني السنة منتشرون ري أحنال البلد ويبحثون عنه.

ابكسططتان ألن

ابكسطتان آخطذ التطدهورط حيطو ميطرد ميقطارير
 4-5وهو يدعي كذلك أن وضط األقليطا
يومية عن مي ر الشي ة للقتل على أيدي راعطة لشطكر سيبطة .وقطد أصطدر السطلطا الكنديطة
حتذيرا من الس ر غ النروري إىل ابكستان.
 5-5ول ططذلك ي ططدعي ص ططاحب الش ططكوى أن ططه أ ب ططا بش ططكل ظ ططاهر الوجاه ططة أن ططه وق ط ض ططحية
للت ططذيب املاضططي وأنططه يواجططه شخحملططيا وبشططكل حقيقططي وواق ططي خطططر الت ططر للت ططذيب
املستقبل .وينيف أن رمض السلطا الكندية لألدلة ذا الحمللة يقهن على إنكار لل دالة.
 6-5ويشط مدد صططاحب الشططكوى علططى أنططه ا ططتن د ريط ططبل اءنتحملططاف احملليططة املتاحططة .وقططد
اختططار أء يلططتم ططبل اءنتحملططاف الططيت ع ط مددهتا الدولططة الطططرف ألهنططا ابهظططة التكل ططة وغط م الططة
وء غُيتمططل أن حتقططق انتحملططاما م ططاء وء مينطططوي إء علططى مططرص .ططاا ضطط.يلة جططدا .وعططالوة علططى ذلططكط
لططي لسططبل اءنتحملططاف هططذع أ ططر إيقططا لليحيططل .وء ميغتططاا الدولططة الطططرف ططبل م الططة للططتظلد
ميكن ا أن ميحملح األخطال ومتن انت اكا القانون الدو .
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 7-5وع طالوة علططى ذلططكط ميططدو صططاحب الشططكوى  12أيلول /ططبتمق  2016مططن ام طرأة
لططدي ا إقامططة دائمططة كنططدا ك لططا ميق مدمططه  26أيلول /ططبتمق  2016للححملططول علططى إقامططة
دائمة كندان غ أن إجرال الك الة حد ذاميه ء يوقف ميرحيله ما مل يغوامق عليه.
املسائل غاإلجراءات املعرغضة على اللجنة

النظر املقبولية
 1-6قبططل النظططر أي شططكوى َّ
مقدمططة بططالغط لططب علططى اللجنططة أن ميقططرر مططا إذا كان طا
الشططكوى مقبول طة أم ء مبوجططب املططادة  22مططن اءمي اقيططة .وقططد أتكططد اللجنططةط ومقططا ملططا ميقتنططيه
ال قرة (5أ) من املادة  22من اءمي اقيةط من أن املسألة ن س ا مل ميبحو وء لري حبث ا إسار
أي إجرال آخر من إجرالا التحقيق الدو أو التسوية الدولية.
 2-6وميذ مكر اللجنة اهناط ومقا للمادة ()5(22ب) من اءمي اقيةط ء مينظر أي بالغ مقدم
مططن مططرد مططن األم طراد إء ب ططد أن ميكططون قططد أتكططد مططن أن ذلططك ال ططرد قططد ا ططتن د ري ط ططبل
اءنتحملططاف احملليططة املتاحططة .وء مينطبططق هططذع القاعططدة إذا بططا أن ميطبيططق هططذع السططبل قططد ا ططتغر
أمدا سويال بدرجة غ م قولةط أو أنه من غ احملتمل أن ُيقق إنحملاما م اء(.)9
 3-6وحتطيط اللجنططة علمططا مبططا احتجططا بططه الدولططة الطططرف مططن أنططه ينبغططي إعططالن الشططكوى غط
مقبول طة مبوجططب املططادة ()5(22ب) مططن اءمي اقيططة علططى أ ططاس أن صططاحب الشططكوى مل يسططتن د
ري ط ططبل اءنتحملططاف احملليططة املتاحططةط ابلنظ ططر إىل أنططه مل يلططتم إج طرال مراج ططة قنططائية للتقي ططيد
السليب للمخاسر قبل اليحيل ولقرارا وكالة خطدما احلطدود الكنديطة وألن سلبطه احلحملطول علطى
إقامة دائمة أل باب إنسانية ولدواعي الرأمة ء يدال قيطد النظطر .وحتطيط اللجنطة علمطا أينطا مطادة
الدولططة الطططرف القائلططة ان صططاحب الشططكوى مل يطلططب إجطرال ميقيططيد ٍ
اثن للمخططاسر قبططل اليحيططلط
وهو ما كان له احلق أن يطلبه منذ  29كانون األول/ديسمق .2016
 4-6وميططذ مكرر اللجنططة ابجت ادهططا القططانو الططذي رأ ميططه أن سلططب اإلقامططة أل ططباب إنسططانية
ول ططدواعي الرأم ططة ل ططي ططبيل انتحمل ططاف م ططاء ألغ طرا املقبولي ططة مبوج ططب امل ططادة ()5(22ب) م ططن
اءمي اقيةط نظرا إىل ساب ه التقديري وغط القنطائي وألنطه ء يوقطف ميرحيطل صطاحب الشطكوى(.)10
وميب ا لطذلكط ء مي تطق اللجنطة أن مطن النطروري أن يسطتن د صطاحب الشطكوى إجطرال سلطب إقامطة
دائمة أل باب إنسانية ولدواعي الرأمة لغر املقبولية(.)11

 5-6وميمططا يت لططق ب ططدم سلططب صططاحب الشططكوى إذان ءلتمططاس إجطرال مراج ططة قنططائية لتقيططيد
املخططاسر قبططل اليحيططل ولق طرارا وكالططة خططدما احلططدود الكنديططةط ميالح ط اللجنططة حجططة الدولططة
الططرف القائلططة ان املراج طة القنططائية مثطل هططذع احلططاء ميسط ىط رلططة أمطورط إىل ميقيططيد مططا
إذا كطان قططد ارميغكططب خطططأ يت لططق ابلوقططائ أو ابلقطانونط ومططا إذا كانططا املراج ططة م الططة وموضططوعيةط
__________

( )9انظرط رلة أمورط البالغ :إ .ي .ضد كنطدا (الو يقطة )CAT/C/43/D/307/2006/Rev.1ط ال قطرة  .2-9انظطر
يا ال قرة  34من املادة .22
أينا مي ليق اللجنة ال ام رقد  )2017(4بشأن مين يذ املادة 3
( )10انظ ططرط م ططثالط البالغ ططا  .س .ض ططد كن ططدا (الو يق ططة )CAT/C/62/D/695/2015ط ال ق ططرة 3-6ن و  .م .ض ططد
كن ططدا (الو يقط ططة )CAT/C/60/D/699/2015ط ال ق ططرة 2-6ن و  .م .ض ططد كن ططدا (الو يقط ططة )CAT/C/57/D/583/2014ط
ال قرة 2-6ن وأ .ضد كندا (الو يقة )CAT/C/53/D/520/2012ط ال قرة .4-7
( )11انظرط مثالط البالغ س .س .ضد كندا (الو يقة )CAT/C/62/D/715/2015ط ال قرة .3-6
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ومططا إذا كانططا القنططية قططد أعيططد مططن الناحيططة ال مليططة مططن أجططل إعططادة النظططر مي ططا علططى هططذا
األ اس( .)12وميالح اللجنة كطذلك أتكيطد صطاحب الشطكوى أنطه مل يتقطدم بطلطب إلجطرال مراج طة
قنطائية للقطرارا املط طون مي ططا ألن طبل اءنتحملططافط أيطة حالططة مطن احلططاء ط ابهظطة التكل ططة
وغ ط م الططة وء غُيتمططل أن حتقططق انتحملططاما م ططاءط ولططذلك ينبغططي اعتبططار الططبالغ غ ط مقبططول ومقططا
للمادة ()5(22ب).
 6-6وميش ط اللجنططة إىل اجت اداهتططا القانونيططة القائلططة ان املراج ططة القنططائية الدولططة الطططرف
ليسططا اططرد إج طرال شططكليط وأنططه لططو للمحكمططة اءحتاديططةط احلططاء املنا ططبةط أن مينظططر
القنططية مططن حيططو املوضططوع( .)13واططرد الشططك م اليططة ططبيل انتحملططاف مططا ء يشططكلط نظططر
اللجنططةط إع ططال مططن اءلتطدام اب ططتن ادع .و ظططروف هططذع القنططيةط ختلططص اللجنططة إىل أن صططاحب
الشكوى مل يقدم ما يك ي مطن ال ناصطر الطيت ميبطني أن املراج طة القنطائية لقطرار ميقيطيد املخطاسر قبطل
اليحيططل ولق طرار التأجيططل اإلداري لليحيططل مل ميكططن لتجططدي ن ططا هططذع القنططيةط وأن صططاحب
الشكوى مل يقر بب عدم ا ت ادميه من بيلي اءنتحملاف هذين.
 7-6وميب ا لطذلكط مط ن اللجنطة مقتن طة حبجطة الدولطة الططرف القائلطة انطهط الظطروف اخلاصطة
ذع القنيةط كانا ميوجد بل انتحملاف متاحطة وم الطة مل يسطتن دها صطاحب الشطكوى( .)14و
ضول هطذا اء طتنتا ط ء ميطرى اللجنطة أن مطن النطروري النظطر أتكيطد الدولطة الططرف أن الطبالغ
غ مقبول ل دم ميوامقه م أحكام اءمي اقية أو ل دم ا تنادع إىل أي أ اس واض .
 8-6ولذلكط ميقرر اللجنة ما يلي:
(أ)

اعتبار البالغ غ مقبول مبوجب أحكام املادة ()5(22ب) من اءمي اقيةن

(ب)

إبالغ صاحب الشكوى والدولة الطرف ذا القرار.

__________

( )12ومقطا للمطادة  )4(1-18مططن قطانون احملططاكد اءحتاديطةط ء ميقتحملططر املراج طة القنططائية مطن جانططب احملكمطة اءحتاديططة
للقرار املت لق بتقييد املخاسر قبل اليحيل على األخطال القانونية واملثالب اإلجرائية البحتةط وإمنا لطو للمحكمطة
النظر القنية من حيو املوضوع.
( )13انظططرط مططثالط الططبالغ :أون ط ضططد كنططداط ال قططرة 3-6ن والططبالغ س .س .ضططد كنططدا (الو يقططة )CAT/C/62/D/702/2015
ال قرة .5-6
( )14انظرط مثال البالغ . :س .ضد كنداط ال قرة 6-6ن والبالغ س .س .ضد كنداط ال قرة .6-6
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