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آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المااة  )4(5ما البروتوكاو االختياار،
بشأن البالغ رقم  *2013/2314**
املقدم من:


باناكار)
ي( .ميثله احملامي أراش

الشخص املدعى أنه ضحية:


البالغ
صاحب

الدولة الطرف:


كندا

تاريخ تقدمي البالغ:

 ٦ك ااان األول/ديسا ا ر ( ٢٠١٣ت اااريخ الرس ااالة

األوىل)

ال ثائق

املرجعية:

الق ا ا ارار املتخ ا ا ا مب جا ا ااب امل ا ا اااد  97ما ا اان النظ ا ا ااام
ال اادا لي للجن ااة والا ا ي أُحيا ا إىل الدول ااة الط اارف
يف  9ك ااان األول /ديس ا ا ر ( ٢٠١٣مل يصا اادر

وثيقة)
يف شك

تاريخ اعت اد اآلراء:
م ض ع البالغ :



املسألة اإلجرائية

:

__________

*
**


٢٠١٦
 ٢٢آذار/مارس
النكا 
الرتحي إىل سري 
استنفاد ُسب االنتصاف 
احمللية

اعت دهتا اللجنة يف دورهتا  ٣١-7( ١١٦آذار/مارس .)٢٠١٦
شاااريف يف النظاار يف اا ا الاابالغ أعناااء اللجنااة اآلتيااة أيااابا  :الساايد عياااه باان عاشا ر الساايد ل اااري ب يااد
السيد سارا كليفالند السيد أوليفيي دو فروفيا السايد يا جي إواسااوا السايد إيفاناا ييلياتي السايد دونكاا
م ا ما ا ا الك ااي الس اايد فا ا تيل ب ااا ارت يل الس اايد م اااورو با ا ليي الس ااا نارا ا رودد الس اايد فكتا ا ر مان يا ا
رودريغيل  -ريسيا السايد فابياا ع ار ساالفي د السايد دياروجالل سيت لسايند السايد أنياا ساير  -فا ار
السيد ي فال شاين السيد ك نستنتني فارد يالشفيلي السيد مارغ واترفال.
رأي فردي مقدم من عن اللجنة السيد ديروجالل سيت لسيند (رأي خمالف) يرد يف ت يي ا ه اآلراء.
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املسائ امل ض عية:

احلا ااق يف احليا ااا؛ التع ا ا يب أو املعاملا ااة أو العق با ااة
القاسا ا ا ااية أو الالإنسا ا ا ااانية أو املهينا ا ا ااة؛ االحتجا ا ا ااا
التعسفي

م اد العهد:

 )١(٦و 7و)١(9

م اد الروت ك ل اال تياري:

٢
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 ١-١صاحب البالغ ا ي .م اطن سريالنكي م ل د يف  ٢5متا /ي لياه  ١98٦ومقاي يف
كناادا .وصاااحب الاابالغ معااره للرتحي ا إىل سااري النكااا بعااد رف ا طلبااه احلص ا ل علااى مرك ا
الج ا يف كناادا .وا ا ياادف بااأ كناادا سااتنته حق قااه مب جااب امل ا اد  )١(٦و 7و )١(9ماان
العهد الدود اخلاص باحلق ق املدنية والسياسية إ اي أعادته قسرا إىل سري النكا .وميثله حمام .
الروت ك ل اال تياري حي النفاذ بالنسبة لكندا يف  ١9أيار/ماي . ١97٦
وقد د
 ٢-١ويف  9كااان األول/ديسا ر  ٢٠١٣وع ااال باملاااد  9٢ماان النظااام الاادا لي للجنااة
طلب ا اللجنااة ب اسااطة مقرراااا اخلاااص املعاال بالبالغااا اجلديااد والتاادابا املؤقتااة إىل الدولااة
الطرف عدم ترحي صاحب البالغ إىل سري النكا ريث ا تنظر اللجنة يف قنيته .

الوقائع


 ١-٢الساايد ي .ماان إثنيااة التامي ا وماان أتباااع الديانااة اهلندوسااية ماان املقاطعااة الش ا الية يف
سااري النكااا (جافنااا) .واا ياادعي أنااه اعتُاادي عليااه مارارا أثناااء احلاار األاليااة يف سااري النكااا
بساابب أنشااطته ك ص ا ر صااحفي ي ث اق األحاادا واالحتفاااال العامااة واملآسااي اإلنسااانية الااي
كان حتد ي ميا لشعب التامي مث اال تطاف والتهديدا بالقت وإطالق النار وع ليا
اال تطاااف يف العربااا الكبااا البيناااء .ويق ا ل إنااه ابتااداء ماان تش ارين األول/أكت ا بر ٢٠٠٦
الااتق ص ا را حلسااا صااحيفة أوتايااا يف مقاطعااة فاليكامااام (املنطقااة الغربيااة)( )١وأنااه أينااا باااع
صا را لصااحيفة ناماااي إيالناادو .ولفا اا ا النشااا انتباااه الساالطا احلك ميااة مبااا فيهااا احلا
الاادميقراطي لشااعب إيااالم .وياادعي صاااحب الاابالغ أنااه أُلقااي عليااه القااب أول ماار يف شاابا /
فراير  ٢٠٠7يف مظاار نُظ ا احتجاجاا علاى ع لياا اال تطااف والقتا  .فأُ ا مناه آلاة
وحاابل يف معسااكر للجايي يف أودوفيا  .ويقا ل إناه اسااتُنطق بشااأ صاالته بنُ ا ر حترياار
التصا ير ُ
وح ر من التد يف األحدا احلساسة وقي له إناه ال ينبغاي
تامي إيالم وع له يف الصحافة ُ
له أ يص ر إال املناسبا العامة مث مراس االفتتاح .وتعاره صااحب الابالغ أثنااء احتجاا ه
لالعتداء والنر والرك ب حشية .ف ُكسر ذراعه الي ىن وأُغ ي عليه من شد األمل .ويف تاريخ
غا حمدد تُريف صاحب البالغ على قارعة الطريق.
 ٢-٢وواص صاحب الابالغ التقاا صا ر ف ت غرافياة لألع اال ال حشاية الاي كانا تُرتكاب
يف املنطقة .ونُشر ا ه الص ر بأياء مستعار  .ويف  ١9كاان األول/ديسا ر  ٢٠٠7أوقفاه
ثالثة رجال عندما كا يف طريق الع د إىل بيته .واقتادوه عن إىل معساكر للجايي حيا ُاادد
بتص ا يب سااالح ناااري حن ا رأسااه( .)٢واحتُج ا صاااحب الاابالغ انااايف ملااد سااتة أيااام مت الهلااا
__________

()١
()٢
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مل حياادد التاااريخ ال ا ي تااريف فيااه صاااحب الاابالغ ع لااه يف صااحيفة أوتايااا  .وم ا ذل ا قاادم نسااخة ماان بطاقااة
الصحفي الي حت ايه ومدهتا سنة واحد صادر بتاريخ ١كان الثاين/ينااير  ٢٠١١عان ممنشا را أوتاياا
اجلديد م.
يق ل صاحب البالغ إنه يعتقد أ الرجال كان ا أعناء يف احل الدميقراطي لشعب إيالم.
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استج ابه وهتديده .مث أُفار عناه مبسااعد والدتاه( .)٣ويف عاام  ٢٠٠8قادم طلباا للحصا ل علاى
تصريح مبغادر البلد ولكن طلبه ق ب بالرف  .ول ل واص الع لكن الشاع ر بااخل ف رافقاه
على الدوام .ويف أيل ل/سبت ر  ٢٠٠9مت مدامهة من له وأُجر على ال اا إىل خمفر الشارطة
مار يف األساب ع .ويادعي صاااحب الابالغ أناه تعااره يف كا مار ذاااب فيهاا إىل خمفار الشاارطة
لل ن ااايقة والتهدي ااد عل ااى ي ااد أفا اراد الش اارطة وأعن اااء احلا ا ال اادميقراطي لش ااعب إي ااالم الا ا ين
كا ااان ا م ج ا ا دين انا ااايف .وانقن ا ا ما ااد االلت ا ا ام باحلن ا ا ر إىل خمفا اار الشا اارطة ك ا ا أسا ااب ع يف
نيسااا /أبري  .٢٠١١ويف أيار/ماااي  ٢٠١١حاااول رجااال يرتاادو مالباال مدنيااة ا تطافااه مان
من لااه ولكاانه ت قفا ا عاان ذلا عناادما تااد اجلااا  .وأمااروه باارتيف الع ا يف الصااحيفة .وغااادر
صاحب البالغ سري النكا فا على حياته يف مت /ي ليه .٢٠١١
 ٣-٢ووص ا ا ا صا ا اااحب الا ا اابالغ إىل كنا ا اادا يف  ١7تش ا ا ارين األول/أكت ا ا ا بر  ٢٠١١وطلا ا ااب
اللج ا ء( .)4ويف  ١٢شاابا /فراير  ٢٠١٣رف ا سلاال اهلجاار طلبااه اللج ا ء .واعتاار ا لاال أ
بع ا م ااا رواه ص اااحب ال اابالغ ال يص اادق .فه ا أوال مل يس ااتط إثب ااا أن ااه ك ااا ص ااحفيا أو
مص ا را حمرتفااا ومل يسااتط الرانااة علااى أنااه قااد نااال ج ا ائ يف التص ا ير ك ااا ياادعي ومل يسااتط
اإلجاباة علاى أسا لة عاان أ اديا التصا ير الف تا غرايف األمار الا ي أضار مبباادأ تا فرر حسان النيااة
لديااه .فعلااى ساابي املثااال مل ياات كن صاااحب الاابالغ ماان اإلجابااة علااى س اؤال عاان كيفيااة ا اااذ
ص ا ر ض ا يلة الن ا ء .وعلااى الاارغ ماان أ سلاال اهلجاار والالج ااني يقاار بااأ انااايف مشاااك يف
الرتمجااة بساابب املصااطلحا التقنيااة املسااتخدمة يف ا ا ه األس ا لة لااص اللجنااة إىل أ أج بااة
صاحب البالغ مل تؤيد ادعاءه أنه مص ر حمرتف .ثانيا وجد ا لل أ من املارجح أ صااحب
الابالغ مل يكاان يعايي يف سااري النكاا يف رايااة احلار األاليااة حيا أنااه مل يساتط تقاادمي بيااا
مفص ا باألحاادا الااي وقع ا يف البلااد ااالل تل ا الفاارت وال ح ا عاان االنتخاب اا الرئاسااية
والتش اريعية الااي نُظ ا يف عااام  .٢٠١٠ورأى ا لاال أنااه ل ا كااا مص ا را لكااا عل ا بتل ا
األحاادا ( .)5ثالثااا مل يسااتط صاااحب الاابالغ أ حياادد وجا د مشااكلة بعينهااا لديااه ما احلا
الدميقراطي لشعب إياالم حيا اكتفاى بادعااء أ التقاطاه صا را حلساا الصاحيفة مل حيا علاى
رضا أعناء احل  .وعلى الرغ من أ ا لل قد أقار باأ مهناة الصاحفي مهناة طار جادا يف
جافن ااا فإنا اه رأى أ ص اااحب ال اابالغ ك ااا يف أفنا ا األحا ا ال يصا ا ر أشخاص ااا متا ا فني يف
إحدى مناطق جافنا الي مل تكن حتات علاى سياساا احلك ماة أو أفعاهلاا .لا ل كاا ا لال
__________

()٣
()4
()5

4

املسألة.

مل تقدم أي معل ما إضافية خبص ص تل
تشااا الشااك ى إىل أ صاااحب الاابالغ احتُج ا يف ال اليااا املتحااد األمريكيااة قب ا وص ا له إىل كناادا .وعناادما
وصا أ ا وكالااة اادما احلاادود الكنديااة منااه وثااائق تثبا ا يتااه ب صاافه ماان التاميا الا ك ر ماان املقاطعااة
الش الية يف سري النكا (بطاقة ا يته ال طنية وشهاد ميالده)؛ وأعيد إليه النسخ األصلية من ا ه ال ثائق.
يشااك سلاال اهلجاار والالج ااني يف أ صاااحب الاابالغ قااد عاااش يف سااري النكااا يف الفاارت مااا بااني رايااة عااام
 ٢٠٠7وبدايااة عااام  ٢٠٠8فتاااريخ صاادور جا ا ساافره يعا د إىل عااام  ٢٠٠7وتااريف املدرسااة يف عااام ٢٠٠7
بناء على رغبة والديه .ويرى ا لل أ ا ا كا استعدادا ملغادر البلد.
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يت قا أ يثبا صاااحب الاابالغ ادعاءاتااه بأدلااة مؤياد يف شااك مسااتند يثبا مااثال أنااه كااا
يع حلساا أوتاياا كرساالة مان الصاحيفة تثبا أناه كاا يع ا حلساااا أو مساتندا مان
الصااحيفة تبااني املرتااب ال ا ي كااا يتقاضاااه أو ص ا را نُشاار بايااه وا ا األماار ال ا ي مل يفعلااه
صاحب البالغ .ومل يُق ا لل و نا لبطاقة الصحفي الي تع د لصاحب البالغ حي إ ا ه
ال ثائق تك يف الغالب م ور يف سري النكا(.)٦
 4-٢وق ااال سل اال اهلج اار والالج ااني أين ااا إن ااه حا ا لا ا اعت اار ادع اااءا ص اااحب ال اابالغ
صحيحة فإنه لن ُمينح مرك الالج ألنه مل يقدم ما يثب أ ع له كا من النا ع الا ي ميكان
أ ر اات ام احلك مة .واقتابل ا لال التقاارير الاي تفياد أ وحادا الصاحفيني الا ين تارى
حك مااة سااري النكااا أرا عناصاار نشااطة أو ذا مناصااب نافا معرضا خلطاار االضااطهاد إذا
مااا أعياادوا إىل انااايف وا ا ا األماار ال ينطبااق علااى صاااحب الاابالغ( .)7وعااالو علااى ذل ا فااإ
ك ا ا صا اااحب الا اابالغ ما اان إثنيا ااة التامي ا ا ما اان جافن ااا وك ا ا طلبا ااه اللج ا ا ء قا ااد ق ب ا ا با ااالرف
ال يشااكال سااببا ُمياانح علااى أساسااه مركا الالجا حيا أشااار التقااارير إىل أ الساريالنكيني
القااادمني ماان مشااال البلااد مل يع ا دوا يف حاجااة إىل احل ايااة( )8بعااد انتهاااء األع ااال العدائيااة وأ
اآلالف من ملت سي اللج ء املرف ضة طلباهت قد أعيدوا ح ذل احلاني إىل ساري النكاا ميف
ظروف آمنة ع مام(.)9
 5-٢وياادعي صاااحب الاابالغ أنااه اسااتنفد مجي ا سااب االنتصاااف احملليااة املتاحااة باعتبااار أ
ساابي االنتص اااف ال حي ااد ال ا ي ك ااا متاح ااا ل ااه ا ا االس اات ناف أم ااام احملك ااة االحتادي ااة ال ااي
يف  ٢9مت /ي لي ااه  ٢٠١٣رفن ا ا الس ا ا اح ل ااه بطل ااب مراجع ااة قن ااائية لق ا ارار سل اال اهلج اار
والالج ني .ك ا يدعي أنه عندما قدم شك اه إىل اللجنة مل يكان مان حقاه تقادمي طلاب لتقياي
املخاطر قب الرتحيا وال تقادمي طلاب لمقاماة الدائ اة ألسابا إنساانية واعتباارا الرأفاة وذلا
مب جب تشري مينا تقادمي مثا اا ه الطلباا يف غنا سانة واحاد مان صادور أي قارار يارف
منح اللج ء(.)١٠
__________

()٦
()7
()8

انظر أعاله احلاشية .١
انظار  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Home Office, operational guidance
) note on Sri Lanka (April 2012متااح علاى اا ا الاراب www.gov.uk/government/uploads/system :
./uploads/attachment_data/file/310200/Sri_Lanka_operational_guidance_2013.pdf
الت جيهية لل ف ضية السامية لشؤو الالج انيNHCRUNHCR Eligibility :
تستشهد الدولة الطرف باخلط
Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers from Sri Lanka

متاح على ا ا الراب .http://unhcr.org.ua/attachments/article/349/LKA_EG_Dec%202012.pdf:
( )9تستشهد الدولة الطرف باخلط الت جيهية اآلنفة ال كر (انظر احلاشية  7أعاله).
( )١٠يستش ااهد ص اااحب ال اابالغ ب اااجل ء الفرع ااي  ) ()٢-١(٢5وبامل اااد  ) ()٢(١١٢م اان ق ااان اهلج اار و اي ااة
الالج ااني يف كن اادا .وص اادر ق ارار سل اال اهلج اار والالج ااني يف  ١٢ش اابا /فراير  ٢٠١٣وقُاادم الش ااك ى إىل
اللجنة يف  ٦كان األول/ديس ر .٢٠١٣
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 ٦-٢ويف  ١٢ش اابا /فراير  ٢٠١4ب ااا م اان ح ااق ص اااحب ال اابالغ أ يق اادم طلب ااا لتقي ااي
ورف ا ا ا ا الطل ااب
املخ اااطر قب ا الرتحي ا  .وق ااال إن ااه ق اادم طلب ااه يف  ١9آذار/م ااارس ُ ٢٠١4
يف  ١7نيسااا /أبري  .٢٠١4ورأى م ظااف تقيااي املخاااطر قبا الرتحيا أ صاااحب الاابالغ قااد
كاارر العديااد ماان االدعاااءا الااي كااا قااد قاادمها إىل سلاال اهلجاار والالج ااني .ورف ا امل ظااف
معظ األدلة الاي قادمها صااحب الابالغ باالنظر إىل أ بعناها كاا قاد قُادم إىل ا لال أو إىل
أ تارخيااه سااابق لتااريخ قارار ا لاال أو إىل عاادم تقاادمي ترياار مقنا للتااأ ر يف تقاادمي الاابالغ أو
إىل عاادم صاالة األدلااة بامل ضا ع وبالتاااد ال ميكاان أ ا اا بعااني االعتبااار يف سااياق تقيااي املخاااطر
قب ا الرتحي ا  .ويف ا ا ا الص اادد تش ااا الدول ااة الط اارف إىل( :أ) ش ااهاد طبي ااة مؤر ااة  ١٢آذار/
مارس  ٢٠٠7تشا إىل أ صاحب الابالغ قاد تلقاى العاال يف مستشافى يف جافناا إثار اهلجا م
ال ا ي أساافر عاان إصااابته ااروح وكساار يف ذراعااه؛ ( ) ص ا ر تُظهاار إصااابا صاااحب الاابالغ؛
( ) إفاد أم صاحب البالغ املؤر ة  ٢٣تشرين الثاين/ن ف ر  ٢٠١٢تؤكد احل اد الي استند
إليها صاحب البالغ يف طلب اللج ء ال ي قدمه؛ (د) رسالة غا مؤر ة من السيد س .تصرح
فيه ااا بأر ااا تع اارف ص اااحب ال اابالغ ما ا ك ااا تل ي ا ا وبأن ااه رج ا ص ااادق ال ص االة ل ااه باألنش ااطة
املناانة لل جت أو للحك مة وبأناه كاا يع ا مصا را حلساا وساائ اإلعاالم .ومل يُقبا مان
األدلة س ى دليال جديدا مهاا :رساالة مؤر اة  ٢٠أيار/مااي  ٢٠١٣حت ا ت قيا رئايل حتريار
صاحيفة أوتايااا يشااهد فيهااا أ صااحب الاابالغ كااا يع ا يف الصاحيفة ك صا ر صااحفي ماان
تش ا ارين األول/أكت ا ا بر  ٢٠٠٦إىل أيار/م ا اااي  ٢٠١١ورس ا ااالة م ا اان جلن ا ااة حق ا ا ق اإلنس ا ااا يف
سااري النكااا مؤر ااة  ٦كااان األول/ديس ا ر  ٢٠١٣بشااأ شااك ى قاادمتها والااد ص ااحب
البالغ يف  ٢7أيل ل/سبت ر  ٢٠١٣قال فيها إ جن دا موفتياناا مسالحنيم أتا ا إىل من هلاا يف
الي ا م السااابق وسااأل اا عاان مكااا وج ا د صاااحب الاابالغ .وجاااء يف الرسااالة أ ع ا د صاااحب
البالغ إىل سري النكا غا حمب حي إ مق ا األمن ستتعرف عليه حت ا وسيُعنف بشد م.

 7-٢ورأى م ظاف تقياي املخاااطر قبا الرتحيا أ األوضاااع يف البلاد مل تتغاا كثااا بعاد قارار
ا لل وأ وحده من يُعتار منتقادا أو معارضاا للحك ماة يتعاره للخطار يف حاال ع دتاه .لا ل
فإ املسألة الي كان مطروحة على امل ظف تتلخص يف حتديد ما إذا كا صاحب الابالغ قاد
أثب أنه شخصيا من منتقدي احلك مة فعال أو أر يتصا رونه كا ل  .و لاص امل ظاف إىل أ
األدلة املقدماة ال تثبا اا ه الصافة .ورأى أ رساالة صاحيفة أوتاياا م ضا شا أل صااحب
الابالغ مل يشارح علاى حنا مقنا السابب الا ي منعاه مان احلصا ل عليهاا مان قبا  .ورأى امل ظااف
أينااا أنااه ح ا ل ا كان ا الرسااالة أصاايلة فإرااا ال تثب ا ادعاااءا صاااحب الاابالغ بااالتعره
للخطاار حي ا ال ت اران علااى أ صاااحب الاابالغ ساايُعتر ماان منتقاادي احلك مااة أو معارضاايها
املعرض ا ااني خلط ا اار حقيق ا ااي يف س ا ااري النك ا ااا .وفي ا ااا يتعل ا ااق برس ا ااالة جلن ا ااة حقا ا ا ق اإلنس ا ااا يف
س ااري النك ااا ش ااك امل ظ ااف يف أص ااالتها أل أس اال اا يفتق اار إىل املهني ااة وألر ااا مل تثب ا ا أ
صاااحب الاابالغ ساايتعره للخطاار يف حااال إعادتااه إىل بلااده .وأ ااا كاارر امل ظااف تقيااي سلاال
اهلجاار والالج ااني الا ي مفاااده أ كا الشااخص ماان الا ك ر التاميا ماان مشااال سااري النكااا مل
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يعد يشك عامال مان ع اما اخلطار .ويف  ١9ح يرا /ي نياه  ٢٠١4قادم صااحب الابالغ طلباا
إىل احملك ااة االحتادي ااة للحص ا ل عل ااى إذ بب اادء املراجع ااة القن ااائية لق ارار ال اارف املتعل ااق بتقي ااي
املخاطر قب الرتحي  .ورفن احملك ة طلبه دو تعلي يف  7تشرين األول/أكت بر .٢٠١4
 8-٢وبعااد رفا طلااب إجاراء تقيااي املخاااطر قبا الرتحيا نصااح وكالااة اخلاادما احلدوديااة
الكندية صاحب البالغ بأ يتقدم بطلب للحصا ل علاى جا ا سافر جدياد .فا اب إىل املف ضاية
العليا لسري النكا يف أوتاوا وطلب احلص ل على ج ا سفر جدياد لكان طلباه ق با باالرف أل
املف ضااية العليااا ال متاانح وثااائق لألشااخاص الا ين حي لا أن اعااا بعينهااا ماان تصاااريح الع ا املرتبطااة
بااإجراءا اللج ا ء ماان قبي ا تص اريح الع ا ال ا ي ي جااد حب ا صاااحب الاابالغ .ومت إعالمااه بااأ
وحداا وكالاة اخلادما احلدودياة الكندياة را هلاا طلاب جا ا السافر لألشاخاص يف مثا وضاعه.
ويف  ١5تش ارين األول/أكت ا بر  ٢٠١٣اجت ا صاااحب الاابالغ م ا ممثلااني عاان ال كالااة وأُبلااد بااأ
ال كالة ستتقدم نيابة عنه بطلب الستخرا وثيقة سفر من السلطا السريالنكية.
الشكوى
 ١-٣يدعي صاحب البالغ أ السلطا الكندياة بإعادتاه قسارا إىل ساري النكاا ساتنته
حق قااه مب جااب املا اد  )١(٦و 7و )١(9ماان العهااد( .)١١ويؤكااد أنااه ساايتعره لسا ء املعاملااة بناااء
على ت صيفه املت ي بالس ا التالية( :أ) أنه من مجاعة التاميا اإلثنياة مان جافناا؛ ( ) أناه مان
ملت سااي اللجا ء املرف ضااة طلباااهت ؛ ( ) أنااه كااا يع ا مصا را صااحفيا لاادى صااحيفة أوتايااا
الااي تُعتاار ماان منتقاادي احلك مااة واسااتُهدف م ارارا هل ا ا الساابب؛ (د) أنااه اعتُاادي عليااه يف عااد
ح ا اد وقع ا ااالل احلاار األاليااة يف سااري النكااا؛ (ه) أنااه ساايُنق قس ارا إىل سااري النكااا
ب ثيقة سفر صادر عن املف ضية العليا لسري النكا بناء على طلب السلطا الكندية.
 ٢-٣ويؤكد صاحب البالغ أ سلل اهلجر والالج ني جانب الص ا وكا غاا عاادل مان
الناحي ااة اإلجرائي ااة حين ااا اس ااتنت أ ص اااحب ال اابالغ مل يثب ا أن ااه ك ااا مص ا را ص ااحفيا ل اادى
ص ااحيفة أوتاي ااا أو ص ااحيفة أ اارى أل درايت ااه بالك اااماا والتصا ا ير الف تا ا غرايف غ ااا مقنع ااة.
ويقا ا ل ص اااحب ال اابالغ إ عنا ا ا ل اال ال ا ا ي ط اارح األسا ا لة بش ااأ اا ا ه املس ااألة اس ااتخدم
مصطلحا مل يستط املارتج الشاف ي ترمجتهاا إىل التاميلياة .ويقا ل إ ا لال أقار ب جا د اا ه
الصااع با يف الرتمجااة الشااف ية يف ق اراره وإنااه ل ا فه ا األس ا لة لكااا بإمكانااه أ ريااب عليهااا.
ويت س صاحب البالغ بالق ل أينا إ ا لل قاد أ طاأ عنادما شاك يف مصاداقيته .ويكارر
صاحب البالغ ما سبق أ ادعاه أمام ا لل من أ الص ر الي التقطها نُشر بأياء مساتعار
خمتلفة ألسبا أمنية وا ال ميل أي إيصااال مان الصاحيفة ألراا دفعا لاه املاال نقادا وفقاا
مل ارساااهتا .وياادف ك ا ل ب االق ل إنااه مل ياات كن ماان احلص ا ل علااى رسااالة ماان الصااحيفة قب ا
جلسااة االساات اع أمااام ا لاال أل رئاايل إدار التص ا ير الف ت ا غرايف كااا قااد تااريف الع ا انااايف.
__________

( )١١يشااا صاااحب الاابالغ أينااا إىل املاااد  ٣ماان اتفاقيااة مناانااة التع ا يب وغاااه ماان ضاارو املعاملااة أو العق بااة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وإىل االتفاقية اخلاصة ب ض الالج ني.
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وأوضح صاحب البالغ لل جلل أنه حاول دو جدوى مهاتفة الصاحيفة وأ أ تاه وأماه ذابتاا
إىل مكاتااب صااحيفة أوتايااا لطلااب شااهاد ع ا لااه ولكاان شاارطيني منعامهااا ماان الااد ل إىل
مكاتب الصحيفة .وقدم صاحب البالغ رسالة من أحد مالئه السابقني يف الصحيفة يؤكد فيها
أنه كا يع انايف ولكنها مل تُ كر يف قرار ا لل(.)١٢
 ٣-٣ويا اارى صا اااحب الا اابالغ أ حجا ااة سلا اال اهلجا اار والالج ا ااني الا ااي مفاداا ااا أ وثا ااائق
االعت اد الصحفي كالي حب صاحب البالغ كثاا ما تك م ور يف سري النكاا حجاة غاا
كافية .وي كر أنه ح قرارا ا لل السابقة تقر بأ األدلة على انتشار ال ثاائق املا ور ال تعاد
يف حد ذاهتاا أسابابا كافياة لارف ال ثاائق( .)١٣ويعارته أيناا علاى اساتنتا ا لال أناه ال تتا فر
فيه صفا شخص سيك مستهدفا من قب احل الدميقراطي لشعب إيالم أو من الشرطة يف
حااال إعادتااه إىل سااري النكااا .ويق ا ل إ ا لاال مل يأ ا يف االعتبااار ك نااه قااد اسااتُهدف ألنااه
كا يع حلساا إحادى الصاحف الاي يُنظار إليهاا علاى أراا تنتقاد احلك ماة واساتُهدف مارارا
لا ل الساابب ضاااربا عااره احلااائ يف اا ا الصاادد بادعاااءا صاااحب الاابالغ املدع مااة بأدلااة
على النح ال اجب(.)١4
 4-٣ويت س ا ا ا ص ا اااحب ال ا اابالغ ب ا ااالق ل إن ا ااه عل ا ااى ال ا اارغ م ا اان أ احل ا اار األالي ا ااة ق ا ااد
وض ااع أو ارا ااا ال تا ا ال ممارس ااا االعتق ااال واالحتج ااا التعس اافيني واال تط اااف واالبتا ا ا
والتع ا ا ا ا ا يب والقت ا ا ا ا ا ممارس ا ا ا ااا ش ا ا ا ااائعة يف س ا ا ا ااري النك ا ا ا ااا وإ اس ا ا ا ااتهداف األش ا ا ا ااخاص
الا ا ا ي حي لا ا ا ص ا اافاته ال يا ا ا ال مس ا اات را( .)١5ويا ا ا كر حتدي ا اادا التق ا ااارير الص ا ااادر عا ا ان منظ ا ااة
__________

()١٢

()١٣
()١4

()١5

حت الرساالة ت قيا  .ر .الا ي يقا ل فيهاا إناه ع ا مصا را لادى صاحيفة أوتاياا مان عاام  ٢٠٠4إىل غاياة
النصف األول من عام  ٢٠٠7وإ صاحب الابالغ اننا إىل فرياق ع لاه يف أوا ار عاام  .٢٠٠٦والرساالة غاا
مؤر ة ولكنها تشا إىل أرا ُكتب بناء على طلب صاحب البالغ وتؤكد رواية صاحب البالغ اعتقالاه علاى ياد
اجليي الل مظاار يف عام .٢٠٠7
يقت اابل ص اااحب ال اابالغ ويع ااره مس ااتندا قان ني ااا ص ااادرا عا ان سل اال اهلج اار والالج ااني ويتعل ااق األم اار بتقي ااي
املصداقية يف املطالبا حب اية الالج مؤر ا  ٣١كان الثاين/يناير  ٢٠٠4الصفحة .7١
يش ااا ص اااحب ال اابالغ إىل تعا اره ص ااحيفة أوتاي ااا لع ااد اج ااا  .فف ااي أيار/م اااي  ٢٠٠٦اق ااتح رج ااال
مس االح مكات ااب الص ااحيفة وأطلقا ا ا الن ااار مم ااا أدى إىل مقتا ا شخص ااني وإص ااابة آ ا ارين؛ ويف ح يرا /ي ني ااه
ومت /ي ليااه  ٢٠٠9تلقااى امل ظف ا هتدياادا ؛ ويف آذار/مااارس  ٢٠١١ذاااب ضاااب شاارطة ادعااى أنااه ماان
احل ا ال اادميقراطي لش ااعب إي ااالم إىل مكات ااب الص ااحيفة وع ااد إىل ي ااف امل ا ظفني؛ ويف أيار/م اااي ٢٠١١
اعتُاادي علااى أحااد املا ظفني؛ ويف مت /ي ليااه  ٢٠١١اعتُاادي علااى رئاايل حترياار األ بااار .وقاادم صاااحب الاابالغ
نسخا من مقاال صحفية تدع ا ه التأكيدا .
يستشهد صااحب الابالغ بإصادارا منهاا إصادار ملنظ اة العفا الدولياة inrightshumanbriefing:“Media
) (5 November 2013” LankaSri؛ وبإص اادار لل جل اال الكن اادي للهج اار والالج ااني م  Lanka:“Sri

Treatment of Tamil returnees to Sri Lanka, including failed refugee applicants; information on
)2013February(12”casesasylumspecific؛ وباملبادئ الت جيهياة لل ف ضاية الساامية لألما املتحاد لشاؤو
الالج ني املتعلقة باألالية (انظار املالحظاة  8أعااله)؛ PotemkinLanka’s“SriGroup,CrisisInternational
Torture,fromFreedom;)2013November(13253No.reportAsiaFire”,UnderDemocracyPeace:
2012); Human Rights Watch,September(13”UKthefromreturnontorturedTamilsLankan“Sri
 - Further Reports of Torture of Returnees Lanka Sri to Tamils of Deportations Suspend“UK:
)2012May(29”ProblemofExtent.Highlight
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مراس اال ب ااال ح اادود( )١٦واملق اااال الص ااحفية ال ااي ج اااء فيه ااا أ الع اااملني يف وس ااائ اإلع ااالم
معرض بشد لالعتداء أو القت يف سري النكا( .)١7ويؤكد صاحب البالغ أ ا ه األفعال ال
يعاقب عليها وأنه ال ميكن اعتبار أ احل اية مت فر رد وجا د حك ماة دميقراطياة ونظاام قاان ين.
ويؤكد صاحب البالغ ك ل أ التامي ال ك ر ال ين يت ترحيله إىل سري النكا أشاد عرضاة
خلطار االضااطهاد( .)١8ويادف كا ل باالق ل إ طاار تعرضاه لالحتجااا عناد وصا له وإ ناااعه
لس ء املعاملة أو التع يب أكر بالنظر إىل الطريقة الي تناول اا السلطا الكندية قنيته أي
أل وكالااة اخلاادما احلدوديااة الكنديااة ا ا الرتتيبااا نيابااة عنااه لاادى املف ضااية العليااا لسااري
النكا يف أوتاوا كي حيص على وثيقة سفر.
 5-٣وي كر صااحب الابالغ أ طلباه بادء مراجعاة قناائية لقارار سلال اهلجار والالج اني قاد
ُرف دو سبب ودو أ تتاح له إمكانية الطعن فيه .ل ل يؤكد صاحب الابالغ أناه مل ُميانح
فرصااة عادلااة للطعاان يف األساال امل ضا عية لقارار ا لاال وليقاادم مجيا ال ثااائق ذا الصاالة لاادع
ادعاءاتااه وأنااه مل ياات كن ماان تقاادمي طلااب تقيااي املخاااطر قبا الرتحيا بساابب اآلجااال القان نيااة
التقييدية.

الموضوعية
مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه
 ١-4يف  ١9كان األول/ديس ر  ٢٠١4قدم الدولة الطارف مالحظاهتاا بشاأ مقب لياة
الاابالغ وأسسااه امل ض ا عية .واااي تاارى أنااه ينبغااي اعتبااار الاابالغ غااا مقب ا ل( :أ) أل صاااحب
ال ا اابالغ مل يس ا ااتنفد مجيا ا ا س ا ااب االنتص ا اااف احمللي ا ااة املتاح ا ااة؛ ( ) أل ادع ا اااءه أ ترحيل ا ااه إىل
سااري النكااا يشااك انتهاكااا لل ااد  )١(9ماان العهااد يقا ااار نطاااق اا ا احلكا يف انتهااايف
لل اااد  ٣م اان الروت ك ا ا ل اال تي اااري ولل اااد (9٦د) م اان النظ ااام ال اادا لي للجن ااة؛ ( ) أل
ادعاااءا صاااحب الاابالغ مب جااب صااكني دوليااني عاادا العهااد الاادود ال تت شااى م ا أحكااام
__________

((١٦

Reporters Without Borders, "Detention of IFJ Directors reflects dreadful state of media freedom in

.Sri Lanka" (4 November 2013).
( )١7يق اادم ص اااحب ال اابالغ نس ااخة م اان مق ااالني ص ااحفيني نُشا ارا بت اااريخ  ١٣نيس ااا /أبري  ٢٠١٣وج اااء فيه ااا أ
س عااة مساالحة غااا معروف اة أضاارم النااار يف مطبعااة أوتايااا وياُادعى أ تل ا ا عااة تنت ااي إىل املخااابرا
العساكرية الساريالنكية (Lankasri News, "Uthayan printing press torched" and Tamilnet, "Armed
)" squad attacks Tamil paper office in Jaffna setting ablaze press machinesويشاا صااحب الابالغ
أينا إىل ما نشاره م قا  Tamilnetم Attacks on media escalate in Jaffna, newspapers burnt by alleged
SL military squadم ( 7 February 2013) and Lankasri News, "Vampuri newspaper journalist
attackedم ().9 March 2013
( )١8مان مجلاة ماا يستشاهد باه صااحب الابالغ National Post, "Suspected organizer of MV Sun Sea human
smuggling operation believed killed in Sri Lankaم ()8 October 2013؛ CTV News, "Second
migrant deported by Canada jailed in Sri Lanka" (10 October 2013); Tamilnet, "Tamil from

) .Australia tortured, abused by Sri Lankan forces during visit to island" (25 April 2013ويشاا
صاحب البالغ أينا إىل تقارير عن انتهاكا حق ق اإلنسا يف سري النكا.
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املاااد  ٣ماان الروت ك ا ل اال تياااري وال م ا أحكااام املاااد (9٦د)؛ (د) أل ادعاااءا صاااحب
البالغ ال تق م على أساس صحيح .وترى الدولة الطرف أينا أ أمر تقيي ال قائ واألدلة يع د
ع مااا للساالطا احملليااة وتق ا ل إ صاااحب الاابالغ مل يقاادم أي أدلااة إىل اللجنااة مل يكاان قااد
قدمها إىل السلطا الكندية يف إطار إجراءا اللج ء.
 ٢-4وترى الدولة الطرف أ صاحب البالغ مل يستنفد سب االنتصاف احمللية ألنه مل يتقادم
بطلااب للحص ا ل علااى اإلقامااة الدائ ااة ألساابا إنسااانية واعتبااارا الرأفااة رغ ا أ ذل ا بااا
متاحا لصاحب البالغ يف  ١٢شبا /فراير  .٢٠١4وتادف الدولاة الطارف باالق ل إ األسابا
اإلنسانية ودواعي الرأفة تشك سبي انتصاف فعااال يتايح فرصاة معق لاة جلار النارر ألراا تقا م
على مراجعة تقديرية واسعة من قب من يتخ القرار ال ي يك باستطاعته أ يقارر ماا إذا كاا
ميكن منح اإلقامة الدائ ة لشخص يف احلاال الي يك فيها مقادم الطلاب معرضاا ملعاناا غاا
عادية وال مستحقة تنج عن ضارور تقادمي طلاب للحصا ل علاى تأشاا إقاماة دائ اة مان اار
كندا .وا ه قرارا قابلة أل تعيد احملك اة االحتادياة النظار فيهاا بعاد احلصا ل علاى إذ با ل .
وتشااا الدولااة الطاارف إىل أنااه كااا بإمكااا صاااحب الاابالغ أ يسااتفيد ماان ساابي الطعاان ا ا ا
للرانة على أ لديه رواب أسرية يف كندا  -فلديه ع ٌّ انايف  -ول صف املشاق الي قد يتعاره
هلا يف حال ترحيله إىل سري النكا( .)١9وح ل أ االعتداد باألسبا اإلنسانية ودواعاي الرأفاة
ال يااؤدي إىل وقااف الرتحي ا تلقائيااا تق ا ل الدولااة الطاارف إنااه كااا بإمكااا صاااحب الاابالغ أ
يقاادم طلبااا إىل احملك ااة االحتاديااة الستصاادار أماار قنااائي ب قااف تنفيا الرتحيا يف انتظااار نتيجااة
تقيي طلبه( .)٢٠وتأسف الدولة الطرف لآلراء الي اعت دهتا اللجنة مؤ را حي رأ اللجنة أ
اتنفاداا
الطلبااا املقدمااة ألساابا إنسااانية واعتبااارا الرأفااة ال تشااك سااب انتصاااف ينبغااي اسا ُ
ألغراه املقب لية(.)٢١
 ٣-4وتاادف الدولااة الطاارف بعاادم مقب ليااة ادعاااء صاااحب الاابالغ أ املاااد  )١(9ماان العهااد
ستُنته إذا ُرح إىل سري النكا أل ادعاءه يق ار نطاق املاد  .وحتت الدولة الطارف باأ
املاااد  )١(9ال تلا م الاادول باالمتناااع عاان ترحيا األفاراد الا ين ي اجها طارا حقيقيااا بااالتعره
لالحتجااا التعساافي يف الدولااة املسااتقبلة .فح ا ل ا بااران صاااحب الاابالغ علااى أنااه ساايتعره
__________

( )١9تشااا الدولااة الطاارف إىل أنااه يف أعقااا اإلصااالح التش اريعي ال ا ي جاارى يف عااام  ٢٠١٠مل تعااد الطلبااا املقدمااة
ألساابا إنسااانية واعتبااارا الرأفااة تسااتند إىل أن ا اع املخاااطر الااي ساابق أ قي هااا سلاال اهلجاار والالج ااني وع ليااا
تقيي املخاطر قب الرتحي  .انظر ).the Immigration and Refugee Protection Act, section 25 (1.3
( )٢٠تستش ااهد الدول ااة الط اارف ب ااالبالغ رقا ا  ٢٠٠7/١578داس ااتغا ض ااد كن اادا اآلراء املعت ااد يف  ٣٠تش ا ارين
األول/أكتا بر  ٢٠٠8الااي رأ فيهااا اللجنااة أ تقاادمي طلااب ألساابا إنسااانية واعتبااارا الرأفااة ماان بااني سااب
االنتصاف احمللية املتاحة لتحقيق انتصاف فعال ألصحا البالغ.
( )٢١تستشهد الدولاة الطارف ببالغاا منهاا الابالغ رقا  ٢٠١٠/١959وارساام ضاد كنادا اآلراء املعت اد يف ٢١
مت /ي ليااه ٢٠١١؛ وجلنااة مناانااة التع ا يب الاابالغ رق ا  ٢٠١٢/5٢٠و .غ .د .ضااد كناادا القارار املعت ااد
يف  ٢٦تشرين الثاين/ن ف ر .٢٠١4
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لالحتجااا يف س ااري النك ااا مب ااا يتن اااى م ا املاااد  - )١(9وا ا أم اار مرف ا ه  -ل اان تُعت اار كن اادا
مسؤولة عن ذل ( .)٢٢وتدعي الدولة الطارف أراا ليسا علاى علا باأي قارار صاادر عان اللجناة
يفيد بأ نق شخص ميكن أ يشك انتهاكا ألي حق من احلق ق ال ارد يف العهد عدا تل
املنصا ص عليهااا يف املااادتني  ٦و 7واااي ماان مث تاارى أنااه ينبغااي للجنااة أ تعتاار ادعاااء صاااحب
البالغ مب جب املاد  )١(9غا مقب ل(.)٢٣
 4-4وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار الابالغ غاا مقبا ل ألناه قطعاا ال يساتند إىل أسال
صحيحة  .وتدف بأنه يع د ع ماا إىل السالطا احمللياة أ تقاي ال قاائ واألدلاة ماا مل يثبا أ
اائن التعسااف أو وص ا إىل حااد
سااا اإلج اراءا القنااائية يف املسااألة أو تقيااي ال قااائ()٢4واألدلااة با ُ
إنكااار العدالااة واا أماار ال ينطبااق علااى اا ا الاابالغ  .وساابق أ استعرضا الساالطا احملليااة
مجيا األدلااة املقدمااة إىل اللجنااة ومل يقاادم صاااحب الاابالغ أي أدلااة أو وقااائ جديااد إىل اللجنااة
ماان شااأرا أ تااران علااى أ ساايتعره خلطاار حقيقااي يف حااال إعادتااه إىل سااري النكااا .وتاارى
الدولااة الطاارف أنااه ينبغااي للجنااة أ تقااي و نااا لق ارارا الساالطا احملليااة وال سااي ا منهااا سلاال
اهلجاار والالج ااني الااي اعتاار أ صاااحب الاابالغ مل يؤياد معظا ادعاءاتااه بشااأ مااا عاشااه يف
سري النكا بأدلة كافية .
 5-4وتشا الدولة الطرف إىل أ الرأي األكثار وجاااة بشاأ رواياة صااحب الابالغ ياتلخص
يف أنه قام ببع أع ال التص ير حلسا صاحيفة أوتاياا لعاد أشاهر منا أوا ار عاام .٢٠٠٦
وماان امل كاان أينااا أ يك ا صاااحب الاابالغ قااد تعااره ملعاملااة سااي ة علااى يااد جن ا د اجلاايي
الساريالنكي يف شاابا /فراياار  .٢٠٠7بيااد أنااه مل يسااتط إثبااا أنااه ع ا مص ا را حمرتف اا .وتاارى
الدولة الطرف أ أيا من املستندا املعروضاة مل يقادم دلايال م ث قاا علاى ع لاه حلساا صاحيفة
أوتاي ااا ب ااني ع ااامي  ٢٠٠٦و .٢٠١١وفي ااا يتعل ااق ب ث ااائق االعت اااد الص ااحفي ال ااي أص اادرهتا

__________

( )٢٢تالحاال الدولااة الطاارف أ اللجنااة قااد رأ بص ا ر اسااتثنائية أ العهااد يطبااق ااار احلاادود اإلقلي يااة .وت ا كر
اللجنااة بتعليقهااا العااام رقا  )٢٠٠4(٣١بشااأ طبيعااة االلتا ام القااان ين العااام املفااروه علااى الاادول األطاراف يف
العهد الا ي جااء فياه أ مان االلت اماا الناشا ة عان املااد  ٢مان العهاد عادم ترحيا أي شاخص ما ُوجاد
أساابا وجيهااة حت ا علااى االعتقاااد باحت ااال تعرضااه فعااال لناارر ال ساابي إىل جااره ماان قبيا اخلطاار احملاادد يف
املادتني  ٦و 7من العهد (انظر الفقر  ١٢من ال ثيقاة  .)CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13وتقتابل الدولاة الطارف
أينا التعليق العاام رقا  )٢٠١4(٣5بشاأ املااد  9الاي تانص علاى أ إعااد شاخص إىل بلاد مان البلادا ما
وج د أسبا حقيقية تدع إىل االعتقاد بأنه سي اجه فيه طرا حقيقيا بالتعره النتهاايف جساي حلريتاه أو أمناه
الشخصي مث االحتجا التعسافي املطا ل قاد يعاادل املعاملاة الالإنساانية احملظا ر مب جاب املااد  7مان العهاد
(انظر الفقر  57من ال ثيقة (.)CCPR/C/GC/35
( )٢٣يشااار انااا إىل الاابالغ رق ا  ٢٠٠9/١88١شااكي ضااد كناادا اآلراء املعت ااد يف  ٢4مت /ي ليااه  ٢٠١٣وإىل
الس ا ابق القنااائية لل حك ااة األوروبيااة حلق ا ق اإلنسااا وال سااي ا في ااا يتعلااق بااآراء احملك ااة بشااأ االنطباااق
اإلقلي ااي لالتفاقيااة األوروبيااة حل ايااة حق ا ق اإلنسااا واحلريااا األساسااية الطلااب رق ا  88/١4٠٣8قنااية
س ريند ضد امل لكة املتحد  7مت /ي ليه  ١989الفقر .8٦
( )٢4يشااار إىل العديااد ماان البالغااا املقدمااة إىل اللجنااة مبااا فيهااا الاابالغ رق ا  ٢٠٠٦/١455كاااور ضااد كناادا
القرار املعت د يف  ٣٠تشرين األول/أكت بر .٢٠٠8
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صحيفة أوتايا بتاريخ  ١كان الثاين/يناير  ٢٠١١ترجح الدولة الطرف أراا ما ور وتقا ل إراا
ال تتس ااق وادع اااءا ص اااحب ال اابالغ أن ااه ك ااا يع ا ا ع اان طري ااق وس ااي  .وفي ااا يتعل ااق بصا ا ر
ص اااحب ال اابالغ وا ا يتلق ااى ج ااائ يف ع ااام  ٢٠٠٦تؤك ااد الدول ااة الط اارف أ الص ا ر ال تثب ا
أ صاااحب الاابالغ ُماانح جااائ علااى ع لااه ك ص ا ر .وفي ااا يتعلااق بالرسااالة املؤر ااة  ٢٠أيااار/
ماي  ٢٠١5الي حت ت قي رئيل حترير صحيفة أوتايا والي جاء فيها أ صاحب البالغ قد
ع ا ا ا يف الص ا ا ااحيفة ك ص ا ا ا ر ص ا ا ااحفي م ا ا اان  8تش ا ا ارين األول/أكت ا ا ا بر  ٢٠٠٦إىل  ٣أي ا ا ااار/
ماااي  ٢٠١١تعتاار الدولااة الطاارف أ الرسااالة غااا م ث قااة ذلا أنااه ماان غااا املاارجح أ يكا
رئيل التحرير على معرفة به حي ع صاحب البالغ أنه كا يع باس مستعار وعن طرياق
وس ااي وأل الرس ااالة مل ت ض ااح اا ا ا األم اار .وباإلض ااافة إىل ذلا ا مل ي ض ااح ص اااحب ال اابالغ
بشااك معقا ل ساابب عاادم تقاادمي الرسااالة إىل الساالطا الكنديااة يف املرحلااة األوىل ماان إجاراءا
اللجا ء .وتاادعي الدولااة الطاارف كا ل أ ماان املاارجح أ تكا الرسااالة قااد ور للت يااه علااى
افتقااار صاااحب الاابالغ إىل املصااداقية واإلثباتااا ال ا ي حاادده سلاال اهلجاار والالج ااني .وفي ااا
يتعلااق بالرسااالة ال ا ارد ماان  .ر .املؤر ااة  ٢١تش ارين الثاااين/ن ف ر  ٢٠١٢الااي قااال فيهااا إنااه
ع ا ا م ا ا صا اااحب الا اابالغ حلسا ااا صا ااحيفة أوتاي ااا يف الفا اارت ما ااا با ااني أوا ا اار عا ااام ٢٠٠٦
وآ /أغسااطل  ٢٠٠7تاارى الدولااة الطاارف أ ذل ا رمبااا يك ا صااحيحا ولكنهااا تق ا ل إ
الرسااالة ال تثبا سا ى أ صاااحب الاابالغ ع ا يف الصااحيفة لبنااعة أشااهر بااني عااامي ٢٠٠٦
و ٢٠٠7ولكاان ل ايل بعااد منتصااف عااام  .٢٠٠7وفي ااا يتعلااق باإلفاااد املشااف عة بي ااني الااي
وقع ا عليهااا أم صاااحب الاابالغ واملؤر ااة  ٢٣تش ارين الثاااين/ن ف ر  ٢٠١٢والااي تؤكااد معظ ا
ادع اااءا ص اااحب ال اابالغ ت اارى الدول ااة الط اارف أر ااا غ ااا م ث ق ااة ألر ااا ال تق اادم أي إثبات ااا
مسااتقلة وال أي تفسااا معق ا ل لتقاادميها يف مرحلااة الحقااة ماان إج اراءا اللج ا ء .وتاادف الدولااة
الطاارف بااالق ل إ ماان املاارجح أ تك ا اإلفاااد ما ور بقصااد تأييااد ادعاااءا صاااحب الاابالغ
بعد ما ذكره يف است ار املعل ما الشخصية .وتؤكد الدولاة الطارف يف اخلتاام أ مان املارجح أ
تك الرسالة غا املؤر ة امل جهة من السيد س .والاي قالا فيهاا إراا تعارف صااحب الابالغ
وإنه كا مص را صحفيا م ور أينا وأُعد لتأييد ادعاءا صاحب البالغ.
 ٦-4وتقاار الدولااة الطاارف بااأ صاااحب الاابالغ باادا وكأنااه أصاايب باابع اجلااروح يف شاابا /
فراياار  ٢٠٠7رمبااا علااى أياادي جن ا د ماان اجلاايي الس اريالنكي( .)٢5غااا أرااا تاارى أنااه ال ي جااد
مااا ياادل علااى أ ا ا ه اإلصااابا كان ا نتيجااة ع ا صاااحب الاابالغ مص ا را صااحفيا وح ا
ل كان اإلصابا طا فإرا ال تص إىل حد التع يب .وباإلضافة إىل ذلا تؤكاد الدولاة
الطرف أ صااحب الابالغ مل يثبا ادعاءاتاه بشاأ تعرضاه لل ناايقة واالحتجاا وسا ء املعاملاة
علااى يااد عااد ما ظفني حكا ميني أو مجاعااا ذا صاالة ماان كااان األول/ديسا ر  ٢٠٠7إىل
مت  /ي ليه  ٢٠١١حي مل يقدم ما يؤيد ادعاءاته مثا شاهاد أو وثاائق طبياة تثبا أناه كاا
__________

( )٢5مثل ا جاء يف الشهاد الطبية الي قدمها صاحب البالغ وعلى حن ما أكده السيد  .ر .يف رسالته.
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عليااه ال ا اا ماار يف ك ا أسااب ع إىل مرك ا الشاارطة لفاارت ت يااد علااى  ١8شااهرا .وتاارى الدولااة
الطرف أ رواية صاحب البالغ املتعلقة ا ه الفارت تفتقار إىل التفصاي حيا اكتفاى باالق ل إناه
اضطر للعيي يف أماكن خمتلفة ألسبا أمنية .وترى الدولة الطرف أنه ميكان إثاار شاك يف حا ل
مكا صاااحب الاابالغ فعااال يف جافنااا  -أو سااري النكااا  -بعااد عااام  ٢٠٠7أو عااام ٢٠٠8
على أقصى تقدير.
 7-4وتق ا ل الدول ااة الط اارف إر ااا ال تن ااا ع يف أ الص ااحفيني ال ا ين يع ل ا حالي ااا يف س ااري
النكااا معرضا للخطاار مباان فاايه أول ا الا ين يع لا حلسااا أوتايااا ( .)٢٦غااا أرااا تاارى أ
صاااحب الاابالغ مل يثبا أ ع لااه احمللااي النطاااق حلسااا اا ه الصااحيفة اسااتطاع جا انتباااه
السلطا ال طنية وال سي ا إذا كا ينشر ما كا يلتقطه من صا ر باسا مساتعار .وباإلضاافة
إىل ذل ال ت حي ال ثائق األساسية الي اطلعا عليهاا الدولاة الطارف باأ األفاراد الا ين ع لا ا
يف املاضي حلسا صحيفة أوتايا سيك ن عرضة للخطر إذا ماا أعيادوا إىل ساري النكاا أل
التقااارير ال ُقطريااة تفيااد بااأ وحاادا الصااحفي ال ا ين يع ل ا حاليااا يف سااري النكااا معرض ا
للخطاار .ل ا ل ل اان ي اجااه ص اااحب الاابالغ ط ارا حقيقيااا ألن ااه حسااب ع ااه ع ا حلس ااا
الصااحيفة قبا ساان ا  .وتؤكااد الدولااة الطاارف أينااا أ صاااحب الاابالغ مل يقاادم أي دليا يثبا
أ السلطا ال ت ال تبح عنه بسابب ع لاه يف الصاحيفة وااي تارى أ الرساالة الاي وجهتهاا
جلنااة حق ا ق اإلنسااا يف سااري النكااا تفيااد بااأ ساايء جن ا د ماان اجلاايي الس اريالنكي إىل من ا ل
صاحب البالغ يف أيل ل/سابت ر  ٢٠١٣ليساأل ا عان مكاناه ماا اا إال تكارار ملعل ماا كانا
قد قدمتها إىل اللجنة أم صاحب البالغ.
 8-4وتاارى الدولااة الطاارف أينااا أ صاااحب الاابالغ مل يثب ا مااا يدعيااه ماان أنااه ساايك يف
طر إذا أعيد قسرا إىل ساري النكاا بسابب ت صايفه كشاا مان التاميا مان مشاال ساري النكاا
وك لت ل جل ء ُرف طلبه وأ ا ه الس ا ستح السلطا على االعتقااد أناه لاه صاال
حبركاة منا ر حتريار تاميا إيااالم أو أناه كانا لاه صاال ااا .وتالحال الدولاة الطارف أ صاااحب
الاابالغ مل ياادع قا أ لااه أي صااال بتلا اجل اعااة وتقا ل إ ساارد كا الشااخص تاميليااا ماان
__________

( )٢٦تستشااهد الدولااة الطاارف بعااد مصااادر منهااا املالحظااا اخلتاميااة للجنااة مناانااة التعا يب بشااأ سااري النكااا
)(CAT/C/LKA/CO/3-4؛ املبا ااادئ الت جيهيا ااة لل ف ضا ااية السا ااامية لألم ا ا املتحا ااد لشا ااؤو الالج ا ااني املتعلقا ااة
باألالياة (انظار املالحظاة  8أعااله)؛ United States Department of State, Country Reports on Human Rights
Practices for 2013: Sri Lanka (27 February 2014), available from www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013

; ١4( /sca/220404.htmمنظ اة اي ماا راياتل ووتاي


Human Rights Watch, "World Report 2014 – Sri

available from www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/sri-lanka

ع لياة بشاأ

Lanka",؛ م ا كر ت جيه ااا

ساري النكاا (انظار احلاشاية  7أعااله)؛ United Kingdom Immigration and Asylum Chamber, GJ

fromavailable(IAC),00319UKUT][2013CGLankaSri)returneeswar:(post-civilothersand

 www.refworld.org/pdfid/51da951c4.pdf.
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الش ال ال يعرضه خلطر حقيقي( .)٢7وعاالو علاى ذلا قاد تكا النتيجاة ال حياد الاي ترتتاب
علااى كا الشااخص ملاات ل جلا ء ُرفا طلبااه أ ُخينا السااتج ا إضااايف( .)٢8وتقا ل الدولااة
الطرف إنه لن يُشتبه يف وج د صال مه ة بني صاحب البالغ وحركاة منا ر حتريار تاميا إياالم
ألن ااه مل ي اادع ذلا ا قا ا وكانا ا امل اار ال حي ااد ال ااي ذك اار فيه ااا اا ا ا األم اار ااالل احتج ااا ه يف
شاابا /فراياار  ٢٠٠7م اان قب ا اجلاايي الس اريالنكي .وقااد ادعااى أ اجلن ا د سااأل ه عناادما ك ااا
حمتج ا ا ع ااا إذا كااا لااه أي صااال حبركااة من ا ر حترياار تامي ا إيااالم فنفااى ذل ا  .وتق ا ل الدولااة
الطاارف إن ااه ح ا ل ا قُبل ا ا ا ه الرواي ااة باعتباراااا قابل ااة للتصااديق فل اايل مثااة م ااا يش ااا إىل أ
السلطا السريالنكية س ف تأ كا صااحب الابالغ علاى صالة بتلا ا عاة علاى حم ا
اجلد .ل ل ترى الدولة الطرف أ االدعاء بشأ ا ه املسألة سرد احت ال.
 8-4وفي ااا يتعلااق بادعاااء صاااحب الاابالغ أ ك ا وثيقااة ساافره قااد صاادر عاان الساالطا
السريالنكية بناء على طلب من السلطا الكندية يعرضه مل ياد مان اخلطار تشاا الدولاة الطارف
إىل التقارير ال ُقطرية الي جاء فيها أ إصدار مثا اا ه ال ثاائق لايل مان ع اما اخلطار .فاساتنادا
إىل ا ه التقارير ميكن أ تق م السالطا الساريالنكية حاملاا تتلقاى طلاب إصادار وثيقاة سافر
باستعراه سجالهتا لتقيي ما إذا كا للشخص املعل أي صال حاليا حبركاة منا ر حتريار تاميا
إي ااالم ولكنه ااا تركا ا فقا ا عل ااى األفا اراد الا ا ين يش ااكل طا ارا حقيقي ااا عل ااى الدول ااة ال حدوي ااة
الساريالنكية أو علااى احلك مااة( .)٢9ومباا أ صاااحب الاابالغ ال يقا ضا ن أي ماان اا ه الف ااا
فإنااه لاان يتعااره لل يااد ماان التاادقيق .وفي ااا يتعلااق بادعاااء صاااحب الاابالغ أ أعناااء يف احلا
الاادميقراطي لشااعب إيااالم سيسااتهدف نه إذا مااا أعيااد إىل سااري النكااا تق ا ل الدولااة الطاارف إ
اجل اعا شبه العسكرية ومن مجلتها احل امل ك ر قد حت ل بعد انتهاء الن اع إىل عصابا
إجرامي ااة تتخ ا ا م اان االبت ا ا ا وس اايلتها الرئيس ااة( .)٣٠ومب ااا أن ااه يب اادو أ احل ا ا يرك ا ا ع ليات ااه يف
__________

( )٢7تستشااهد الدولااة الطاارف ب ثااائق منهااا املبااادئ الت جيهيااة املتعلقااة باألاليااة (انظاار احلاشااية  8أعاااله) الااي تاانص
على أ ماإلتيا من منطقة كان تسيطر عليها حركة من ر حتريار تاميا إياالم يف حاد ذاتاه ال يسافر عان احلاجاة
إىل احل اية الدولية لالج ني باملعىن ال ارد يف اتفاقية عام  ١95١وبروت ك ل عام  ١9٦7امللحق اا.
( )٢8تق ا ل الدولااة الطاارف إنااه وفقااا لل بااادئ الت جيهيااة املتعلقااة باألاليااة (انظاار احلاشااية  8أعاااله) ر ا للشاارطة
أو ملؤسس ا ااة اجل ا اايي يف من ا اااطق معين ا ااة أ تس ا ااتج و/أو حتتجا ا ا بعا ا ا األفا ا اراد م ا اان التاميا ا ا العائ ا اادين يف
غن ا األسااابي األوىل بعااد وص ا هل  .املرج ا نفسااه الصاافحتا  7و .8يشااار أينااا ماان ض ا ن املراج ا إىل United
Kingdom Immigration and Asylum Chamber, GJ and others (post-civil war: returnees) Sri Lanka CG
)[2013] UKUT 00319 (IAC؛ )UKUT 00319 (IAC

متاااح علااى ا ا ا ال اراب :

www.refworld.org/pdfid

./51da951c4.pdf
( )٢9انظار )United Kingdom Immigration and Asylum Chamber, GJ and others (post-civil war: returnees
)Sri Lanka CG [2013] UKUT 00319 (IAC؛ ) UKUT 00319 (IACمتاح على ا ا الراب :
.www.refworld.org/pdfid/51da951c4.pdf
( )٣٠انظارCountry Reports on Human Rights Practices for 2013 for United States Department of state :
 2013: Sri Lanka (27 February 2014متاااح علااى ا ا ا ال اراب www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/sca/ :
.220404.htm
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مشااال سااري النكااا تاارى الدولااة الطاارف أنااه بإمكااا صاااحب الاابالغ إذا تعااره لل نااايقة أو
االبت ا على يد احل أ ينتق إىل جهة أ رى من البلد مث ك ل مب .
 ١٠-4وتؤكااد الدولااة الطاارف أ أي قارار تتخا ه اللجنااة تعتاار فيااه الاابالغ مقبا ال سا ف يكا
ب ااال أس اال م ض ا عية .وتك اارر الدول ااة الط اارف حججه ااا بش ااأ ع اادم إثب ااا ادع اااءا ص اااحب
الاابالغ بساابب االفتقااار إىل املصااداقية واألدلااة املؤيااد  .وتكاارر الدولااة الطاارف القا ل إ صاااحب
الا اابالغ قا ااد قا اادم يف أفن ا ا األح ا ا ال بع ا ا الص ا ا ر إىل صا ااحيفة أوتايا ااا با ااني رايا ااة تش ا ارين
األول/أكتا بر  ٢٠٠٦وعااام  ٢٠٠7وأنااه رمبااا تعااره لالحتجااا وسا ء املعاملااة يف عااام .٢٠٠7
وم ذلا مل يات كن مان إثباا احتجاا ه علاى ياد جنا د مان اجلايي الساريالنكي بسابب ع لاه
يف الص ا ااحيفة وأن ا ااه ع ا اااش يف س ا ااري النك ا ااا يف الف ا اارت م ا اان ع ا ااام  ٢٠٠7إىل ع ا ااام  ٢٠٠8ويف
عاام  .٢٠١١وتاارى الدولاة الطاارف أ الابالغ ساايظ يفتقاار إىل أسااس م ضا عي حا لا قبلا
اللجن ااة رواي ااة ص اااحب الا اابالغ لل ق ااائ حي ا ا ال ي ج ااد سا اابب ي اادع لالعتق اااد أ ع لا ااه يف
الصااحيفة أيااا كااا سيعرضااه للخطاار إذا عاااد اآل أي بعااد ماارور ساان ا عديااد علااى ذل ا .
فادعاءاتااه بشااأ ت صاايفه اااي األ اارى غااا مقب لااة باعتباااره تاميليااا ماان الش ا ال وملاات ل جل ا ء
ُرف ا طلبااه فهااي يف حااد ذاهتااا لاان تعرضااه خلطاار الناارر ال ا ي ال ميكاان جااره حي ا ال ت جااد
صال مظن نة وال حقيقية بينه وبني حركة من ر حترير تامي إيالم.
 ١١-4ويف األ ا تدف الدولة الطرف بالق ل إ ادعااء صااحب الابالغ أ إجاراءا اللجا ء
غااا منصاافة وال سااي ا منهااا اسااتحالة إعاااد النظاار يف األساال امل ض ا عية الااي ينباال عليهااا ق ارار
سلاال اهلجاار والالج ااني يقا ااار نطاااق العهااد ألنااه يتعلااق بفعاليااة إجاراءا اللجا ء ع مااا.
وباإلضافة إىل ذلا اا ه االدعااءا ال أسااس هلاا أل اللجناة قاد أقار باأ املراجعاة القناائية
من قب احملك ة االحتادية من سب االنتصاف احمللية الفعالة ومن مث كا ينبغي لصااحب الابالغ
أ يستنفداا(.)٣١

الطرف
تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة
 ١-5يف  ١١ك ااان الثاين/ين اااير  ٢٠١٦ق اادم ص اااحب ال اابالغ تعليقات ااه بش ااأ مالحظ ااا
الدولة الطرف .وا يعرته على تأكيد الدولة الطرف أ صاحب البالغ مل يستنفد مجيا ساب
االنتصاااف احملليااة املتاحااة ألنااه مل يقاادم طلبااا ألساابا إنسااانية ولاادواعي الرأفااة .وياارى صاااحب
البالغ أ ال صلة لسبي االنتصاف ا ا باأغراه املقب لياة أل الطلاب املقادم ألسابا إنساانية
ك ا ذكر اللجنة يف بالغ شاكي ضاد كنادا مال حي اي صااحب الابالغ مان الرتحيا ولا ل
ال ميكن وصفه بأنه يتيح له سبي انتصاف فعاالم(.)٣٢
__________

( )٣١تستشااهد الدولااة الطاارف علااى ساابي املثااال بااالبالغ رقا  ٢٠٠7/١578داسااتغا ضااد كناادا القارار املعت ااد
يف  ٣٠تشرين األول/أكت بر .٢٠٠8
( )٣٢انظر شكي ضد كندا (احلاشية  ٢٣أعاله) الفقر .4-7
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 ٢-5وفي ا يتعلق بادعاء الدولة الطرف أ مان ال اضاح أ الابالغ ال أسااس لاه مان الصاحة
يكرر صاحب البالغ حججه املتعلقة باخلطر ال ي قد ي اجهه يف حاال ع دتاه إىل ساري النكاا
واي( :أ) أنه كاا يع ا حلساا صاحيفة أوتاياا الاي تُعتار مالناطقاة باسا م حركاة منا ر حتريار
تامي إيالم؛ ( ) أنه من إثنية التامي ؛ ( ) أنه يبلد  ٣٠عاما من الع ار؛ (د) أناه مان مقاطعاة
الش ال يف سري النكا؛ (ه) أنه ملت ل جل ء ُرف طلبه؛ (و) أنه سيعاد قسرا إىل سري النكاا
حامال وثيقاة سافر طارئاة حصا عليهاا عان طرياق املف ضاية العلياا لساري النكاا يف أوتااوا .ويقا ل
صاحب البالغ إنه يستند إىل ما سابق أ قالاه للجناة وينايف املعل ماا الاي أصابح متاحاة
له بعد أ قدم شك اه.
 ٣-5ويقا ل صاااحب الاابالغ إ انااايف أدلااة مسااتندية تثبا أ التاميا ال ي الا يعااان ماان
انتهاكا جسي ة حلق ق اإلنسا يف سري النكا على الرغ من انتهاء الن اع .ويق ل إناه ثبا
أ الشبا والكه ل من التامي وال سي ا يف الش ال والشرق ماا الا ا يعاان مان املناايقا
املتكارر علاى يااد قا ا األماان واجل اعاا شاابه العساكرية( .)٣٣فيتعااره التاميا أكثاار مان غاااا
لالحتجااا التعساافي ولمعاادام ااار نطاااق القناااء ولال تفاااء القسااري ولالغتصااا أثناااء
االحتجااا وللتع ا يب واالحتجااا املط ا ل دو حماك ااة( .)٣4ويق ا ل صاااحب الاابالغ أينااا إنااه
ف مرر من االضاطهاد
على الرغ من أ ك الشخص من إثنية التامي ال يكفي إلثبا
عناادما يك ا مقرتنااا بع ام ا أ اارى فااإ ذل ا يشااك أساس اا ق يااا الدعاااء أنااه ساايتعره خلطاار
حقيقي يف حال إعادته إىل سري النكا.
 4-5ويت ث ا عام ا آ اار ماان ا ا ه الع ام ا يف أنااه ملاات ل جل ا ء ُرف ا طلبااه .ويشااا إىل أ
األشااخاص ماان التاميا الا ين أعياادوا إىل سااري النكااا قس ارا أو ط عااا تعرض ا ا إلساااء املعاملااة
والتع يب( .)٣5ويقتبل صاحب الابالغ مان تقريار صاادر عان منظ اة غاا حك مياة وثاق حااال
تع يب وقع يف سري النكا ح بعد انتهاء الن اع .وحسب التقرير كاا مان ضا ن أشاكال
التع ا ا يب املس ا ااتخدمة الرض ا اح ب ا ااالق الكليل ا ااة واحل ا اارق والتع ا ا يب اجلنس ا ااي واخلن ا ااق واال تن ا اااق
__________

( )٣٣يستشهد صااحب الابالغ بتقريار و ار ارجياة ال الياا املتحاد
) Human Rights Reports: Sri Lanka (25 June 2015املتااح علاى اا ا الاراب www.state.gov/j/drl/rls/ :
.hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
( )٣4املرج نفسه.
( )٣5انظار ( )Asylum Research Consultancy, Sri Lanka COI Query Response 19 August 2014متااح علاى
اا ا ا الا اراب  http://www.refworld.org/docid/542e89fc4.html :وج اااء يف التقري اار أ جلن ااة حم اااميي حق ا ا ق
اإلنسا إلنكلرتا وويل يف امل لكة املتحد واملشروع الدود للحقيقة والعدالة بشأ التع يب والعنف اجلنساي يف
سااري النكااا اخلاااص بااالفرت  ٢٠١4-٢٠٠9ال ا ي يسااتند إىل بيانااا مشااف عة بي ااني أدىل اااا شااه د وبلااد
ع اادداا  4٠بيان ااا مؤي اادا بس ااجال طبي ااة ونفس ااية يف  ٣٢حال ااة أ مبع ا الش ااه د ال ا ين مل تتكل ا طلب ااا
اللج ء الي كان ا قد قدم اا بالنجاح ا تطفته عند ع دهت إىل سري النكا ق ا األمن الاي كانا علاى علا
بارف طلبااا اللجا ء الاي قاادم اا .وعناادما وقعا ا يف احلجا تعرضا ا مارارا وتكارارا للتعا يب واالعتااداء اجلنسااي
( )...ح تسىن دف رشاوى للحص ل على اإلفرا عنه ومتكن ا من مغادر البلد مر أ رىم.
United States Department of State, 2014
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وشااد ال ثاااق والشاانق والتعليااق والتع ا يب النفسااي .ويف ا ا ع كااا  9٦يف املائااة ماان ضااحايا
اا ه األشااكال ماان التعا يب ماان إثنيااة التاميا الا ين تاربطه صاالة حقيقيااة أو متص ا ر ما من ا ر
حتريار تاميا إياالم .وخيلااص التقريار إىل أناه حا األشاخاص مان إثنيااة التاميا الا ين تاربطه أدىن
وع ب ا(.)٣٦
صلة بتل ا عة أو رد االشتباه يف أر على صلة اا قد اعتُقل ا ُ

 5-5ويشااا صاااحب الاابالغ أينااا إىل مع ليااة فاار م التامي ا املعااادين يف املطااار حي ا إدار
التحقيقااا اجلنائيااة حاضاار علااى ماادى  ٢4ساااعة .وحسااب مااا تقاادم ماان معل مااا أساسااية
ترسا ا ا اللج ا ااا العلي ا ااا لس ا ااري النك ا ااا يف اخل ا ااار إىل ك ل مبا ا ا املعل م ا ااا الشخص ا ااية مل ا اان ي ا اات
تا اارحيله ( .)٣7فيُسا ااتج األف ا اراد املشا ااتبه فا اايه أوال يف املطا ااار حي ا ا ال يا اارتدد املسا ااؤول يف
اسااتخدام العنااف .وحاملااا يُكتشااف أ الفاارد قااد طلااب اللج ا ء يُعتاار ائنااا ويبقااى حت ا املراقبااة
ح لا أفار عناه وميكان أ يتعاره للقاب علياه يف أي وقا  .أماا أول ا الا ين يُشاتبه يف أ
هلا صااال بن ا ر حترياار تامي ا إيااالم أو ب سااائ اإلعااالم فاحت ااال الا اا يف السااجن كبااا.
وخينا التاميا القااادم ماان الشا ال والشاارق واألشااخاص الا ين تارتاوح أع ااارا مااا بااني ٢٠
و 4٠سنة لعدد أكر من التدقيقا (.)٣8وقد ثب أ العديد من التامي قد اعتُقل ا بعاد عا دهت
من اخلار وأ االعتقاال تقرت يف أغلب األحيا بالتع يب .ل ل يرى صاحب الابالغ أناه
سي اجه طرا حقيقيا يت ث يف انتهايف املادتني  )١(٦و 7و )١(9من العهد يف حال ع دتاه إىل
سري النكا.

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر يف املقب لية
 ١-٦قب ا ا النظا اار يف أي ادعا اااءا تا اارد يف با ااالغ ما ااا را ااب علا ااى اللجنا ااة أ تقا اارر وفقا ااا
لل اد  9٣من نظامها الدا لي ما إذا كا البالغ مقب ال أم ال مب جب الروت ك ل اال تياري.
 ٢-٦وق ا ااد حتقق ا ا اللجن ا ااة وفق ا ااا ملقتن ا اايا الفق ا اار (٢أ) م ا اان امل ا اااد  5م ا اان الروت ك ا ا ل
اال تياااري ماان أ املسااألة نفسااها ليس ا قيااد الدراسااة يف إطااار أي إج اراء آ اار ماان إج اراءا
التحقيق الدود أو التس ية الدولية.

__________

( )٣٦تقرياار مالتحاارر ماان التعا يبم املقاادم إىل اللجنااة تشارين األول/أكتا بر  ٢٠١4ص7 .
 .submission to the Committee (October 2014), p. 7انظ اار
.CCPR/Shared%20Documents/LKA/INT_CCPR_CSS_LKA_18229_E.pdf
( )٣7انظار  )Asylum Research Consultancy, Sri Lanka COI Query Response (19 August 2014متااح علاى
ا ا الراب .http://www.refworld.org/docid/542e89fc4.html
( )٣8يقتاابل صاااحب الاابالغ ماان تقرياار صااادر عاان ا لاال الس يسااري لالج ااني Swiss Refugee Council, "Sri
) 2015 (June" tamoule d’origine personnes .Lanka: dangers liés au renvoi desمتااح باللغاة الفرنساية
علاى اا ا الاراب www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/sri-lanka/150616-lka-rueckfueh :
.rungtamilischerpersonen-f.pdf
Freedom from Torture,

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
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 ٣-٦وت كر اللجناة بقراراهتاا الساابقة الا ي قنا ب جا أ يساتنفد صااحب الابالغ مجيا
س ااب االنتص اااف القن ااائية لك ااي يف ااي مبتطلب ااا الفق اار  ) (٢م اان امل اااد  5م اان الروت ك ا ا ل
اال تياري ما دام يبدو أ سب االنتصاف ا ه فعالة يف القناية املعنياة ومتاحاة لاه بالفعا (.)٣9
وتشا اللجنة إىل ادعاء صااحب الابالغ أناه اساتنفد مجيا ُسابُ االنتصااف احمللياة الفعالاة املتاحاة
ل ااه .وتالح اال اللجن ااة أين ااا حج ااة الدول ااة الط اارف أ ص اااحب ال اابالغ مل يس ااتنفد مجيا ا س ااب
االنتصاف احمللية ألنه مل يتقدم بطلب ألسبا إنسانية ودواعي الرأفة ال ي با تقدميه متاحا
له يف شبا /فراير  .٢٠١4بيد أ اللجنة تالحل أ ذل الطلب ال حي ي صاحب البالغ من
الرتحي ا إىل سااري النكااا ول ا ل ال ميكاان وصاافه بأنااه يتاايح لااه ساابي انتصاااف فعاااال( .)4٠وبناااء
عليه ترى اللجنة أ ال شيء مينعها من النظر يف ا ا البالغ مب جب الفقر  ) (٢من املاد 5
من الروت ك ل اال تياري.
 4-٦وحتي اللجنة عل ا ك ل حبجة الدولة الطرف أنه ينبغي إعال عدم مقب لياة ادعااءا
اعتباراا غا قائ ة على أسااس .وتالحال
صاحب البالغ مب جب املادتني  )١(٦و 7من العهد و ُ
اللجنة أ صاحب البالغ قد شارح األسابا الاي هعلاه خيشاى إعادتاه إىل ساري النكاا اساتنادا
إىل األحدا الي وقع قب رحيله مان ساري النكاا وب صافه مان التاميا وملات ل جلا ء ُرفا
طلب ااه .لك اان اللجن ااة ل ااص إىل أ ص اااحب ال اابالغ ق اادم ألغ ا اراه املقب لي ااة م ااا يكف ااي م اان
املعل مااا املفصاالة واألدلااة املسااتندية مااا يُثب ا تعرضااه شخصاايا خلطاار القت ا أو س ا ء املعاملااة
فتستنت من مث أ ا ا اجل ء من البالغ مقب ل .
 5-٦وفي ا يتعلق بادعاءا صاحب البالغ مب جب الفقر  ١مان املااد  9مان العهاد حتاي
اللجن ااة عل ااا حبج ااة الدول ااة الط اارف أ الت اماهت ااا بع اادم اإلع اااد القسا ارية ال تشا ا االنتهاك ااا
احملت لة هل املاد ومن مث فإ اا ه االدعااءا غاا مقب لاة ألراا تقا اار نطااق اا ه املااد .
وت اارى اللجن ااة أ ص اااحب ال اابالغ مل ي ض ااح كي ااف أ ترحيل ااه إىل س ااري النك ااا يش ااك انتهاك ااا
اللت اما الدولة الطارف مب جاب اا ه املااد  .وبالتااد تارى اللجناة أ صااحب الابالغ مل يادع
مبا يكفي من األدلة ادعاءاتاه مب جاب املااد  )١(9ألغاراه املقب لياة وتعلان عادم قبا ل اا ا اجلا ء
()4١
من البالغ وفقا لل اد  ٢من الروت ك ل اال تياري .
 ٦-٦ذل تعلن اللجنة أ البالغ مقب ل ما دام يبدو أنه يثا قناايا مب جاب املاادتني )١(٦
و 7من العهد وتشرع يف النظر يف أسسه امل ض عية.

__________

( )٣9انظ اار وارس ااامي ض ااد كن اادا (احلاش ااية  ٢١أع اااله) الفق اار  4-7والا ابالغ رقا ا ٢٠٠١/١٠٠٣
أملانيا قرار عدم املقب لية املعت د يف  ٢٢تشرين األول/أكت بر  ٢٠٠٣الفقر .5-٦
( )4٠انظاار الاابالغ رق ا  ٢٠١4/٢٣٦٦سااني ضااد كناادا اآلراء املعت ااد يف  5تشارين الثاااين/ن ف ر  ٢٠١5الفقاار
 ٣-8والبالغ رق  ٢٠٠9/١898ش دري ضد كنادا اآلراء املعت اد يف  ٢8تشارين األول/أكتا بر ٢٠١٣
الفقر ٣-8؛ انظر وارسامي ضد كندا (احلاشية  ٢١أعاله).
( )4١انظ اار ال اابالغ رقا ا  ٢٠١٣/٢٢8٠ي .ض ااد كن اادا اآلراء املعت ااد يف  ٢٢مت /ي لي ااه  ٢٠١5الفق اار 5-٦
وبالغ س .ضد كندا (احلاشية  4٠أعاله).
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النظر يف األسل امل ض عية
 ١-7نظر اللجنة يف الابالغ يف ضا ء مجيا املعل ماا الاي أتاحهاا هلاا الطرفاا وفقاا للفقار
 ١من املاد  5من الروت ك ل اال تياري.
 ٢-7وتا ا كر اللجن ااة بتعليقه ااا الع ااام رقا ا  )٢٠٠4(٣١بش ااأ طبيع ااة االلتا ا ام الق ااان ين الع ااام
املفروه على الدول األطراف يف العهد الا ي تشاا فياه إىل التا ام الادول األطاراف بعادم تسالي
أي شا ااخص أو إبعا اااده أو طا اارده أو إ راجا ااه بطريقا ااة أ ا اارى ما اان إقلي ها ااا إذا ُوجا ااد أسا اابا
م ض ا عية ت اادع إىل االعتق اااد أن ااه مع ااره بش ااك حقيق ااي لن اارر ال ميك اان ج ااره عل ااى النحا ا

املنصا ص عليااه يف املااادتني  ٦و 7ماان العهااد( .)4٢وأشااار اللجنااة أينااا إىل أ اخلطاار رااب أ
يك ا شخص اايا( )4٣وأن ااه ُوض ا ح ااد أدىن مرتف ا لتق اادمي أس اابا م ض ا عية تثب ا أ الش ااخص
معره بشك حقيقي لنرر ال ميكن جره .ل ل وجبا مراعاا مجيا ال قاائ والظاروف ذا
الصلة مبا فيها احلالة العامة حلق ق اإلنسا يف البلد األصلي لصاحب البالغ(.)44
 ٣-7وت كر اللجنة أينا بقراراهتا السابقة الي ذاب إىل إعطاء و كبا للتقيي ال ي ُهريه
الدولااة الطاارف وإىل أ ا تصاااص فحااص ال قااائ واألدلااة يف القنااية لتحديااد مااا إذا كااا مثا
اا ا اخلطاار قائ ااا يااؤول إىل أجها الدولااة الطاارف ع مااا إال إذا تسااىن إثبااا وقا ع تعسااف يف

التقيي تعسفا جليا أو يرقى إىل حد اخلطأ البني أو إنكار العدالة(.)45
 4-7وتالحاال اللجنااة ادعاااء صاااحب الاابالغ أ الدولااة الطاارف مل تأ ا يف االعتبااار اخلطاار
ال ي سي اجهه إذا ُرح إىل سري النكا نتيجة س عة من الع اما ال ميكان النظار يف كا منهاا
منفردا .فه من تامي الش ال وا ملت ل جل ء ُرف طلبه كاا يع ا حلساا صاحيفة تُعتار
من مؤيدي حركة من ر حترير تامي إياالم ومان منتقادي احلك ماة وقاد وقا ضاحية عاد انتهاكاا
حلق قااه يف املاضااي بساابب ع لااه مصا را صااحفيا .وتالحاال اللجنااة أ ادعاااءا صاااحب الاابالغ
تستند باألساس إىل تقيي السلطا احلك مية لألدلة فه راادل باالق ل إ األدلاة مل ت ضا يف
االعتبار على النح املناسب.
__________

()4٢
()4٣
()44
()45
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انظر التعليق العام رق  )٢٠٠4(٣١الفقر .١٢
انظاار بالغااا منهااا ي .ضااد كناادا (احلاشااية  4١أعاااله) الفقاار  ٢-7انظاار الاابالغ رق ا ٢٠١٣/٢٢7٢
 . .ضااد الاادامنريف اآلراء املعت ااد يف ١نيسااا /أبري  ٢٠١5الفقاار  ٢ -7والاابالغ رقا ٢٠١٠/٢٠٠7
س .ضد الدامنريف اآلراء املعت د يف  ٢٦آذار /مارس  ٢٠١4الفقر .٢-9
انظاار ي .ضااد كناادا (احلاشااية  4١أعاااله) الفقاار  ٢-7س .ضااد الاادامنريف الفقاار ٢-9؛ انظاار الاابالغ رق ا
 ٢٠٠8/١8٣٣س .ضد الس يد اآلراء املعت د يف  ١تشرين الثاين/ن ف ر  ٢٠١١الفقر .١8-5
انظاار بالغااا منهااا ي .ضااد كناادا (احلاشااية  4١أعاااله) الفقاار 5-7؛ والاابالغ رق ا  ٢٠١٣/٢٢58راساااب ضااد
كن اادا اآلراء املعت ا ااد يف  4تش ا ارين الثا اااين/ن ف ر  ٢٠١5الفقا اار ٣-7؛ وس .ضا ااد كن اادا (احلاشا ااية  4٠أعا اااله)
الفقر .٣-9
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 5-7ويف ا ا الصدد تالحال اللجناة أ الدولاة الطارف ال تناا ع يف أ صااحب الابالغ مان
تامي ا الش ا ال وأنااه ساايعاد إىل سااري النكااا ب ثيقااة ساافر طارئااة استصاادرهتا الساالطا الكنديااة.
وتالحاال اللجنااة ك ا ل أ الدولااة الطاارف ال تنااا ع يف أ الصااحفيني ال ا ين يع ل ا حاليااا يف سااري
النكااا معرض ا للخطاار مباان فاايه أول ا ال ا ين يع ل ا حلسااا أوتايااا (انظاار الفقاار .)4٦()7-4
إال أرا تدعي أ صااحب الابالغ مل يثبا أناه كاا يع ا حلساا أوتاياا مان عاام  ٢٠٠7إىل
عام  ٢٠٠8ويف عام  ٢٠١١وح ل قبل اللجنة رواية صاحب البالغ بشأ ع له حلساا
الصحيفة فإنه مل يثب أ ع له احمللي النطاق قد استطاع ج انتباه السلطا ال طنياة بعاد
أ منا ساان ا علااى نشااره باسا مسااتعار الصا ر الااي كااا قااد التقطهااا .وتالحاال اللجنااة أ
السلطا احمللية الكندية مل تقب العديد من ال ثائق الي قدمها صاحب البالغ إىل سلل اهلجر
والالج ااني باعتباراااا أدلااة م ث قااة ومل تقب ا األدلااة الااي قاادمها إىل امل ظااف املسااؤول عاان تقيااي
املخاااطر قب ا الرتحي ا ال ااي رم ا إىل إثب ااا ع ا ص اااحب ال اابالغ حلس ااا ص ااحيفة أوتاي ااا
سن ا عد واي الفرت الي تعره الهلا العتداءا متكرر بسبب ع له(.)48()47
 ٦-7وحتااي اللجنااة عل ااا بااأ ساالطا الدولااة الطاارف بعااد أ درس ا األدلااة الااي قاادمها
صاااحب الاابالغ وتقااارير دول ومنظ ااا غااا حك ميااة تتن ا ن معل مااا عاان حالااة التامي ا يف
سااري النكااا إبااا النظاار يف طلبااه رفن ا طلبااه ألرااا رأ أ صاااحب الاابالغ مل يثب ا تعرضااه
خلطاار حقيقااي يف حااال ترحيلااه إىل سااري النكااا حي ا مل يقاادم أدلااة م ث قااة تثب ا روايتااه وأل
ك نااه ماان تاميا الشا ال وملاات ل جلا ء ُرفا طلبااه لاان يعرضاااه يف حااد ذاهت ااا خلطاار حقيقااي
وشخصي .وترى اللجناة أ صااحب الابالغ مل راد لاال يف ع لياة ا ااذ القارار بشاأنه ك اا مل
راد أ سالطا الدولاة أغفلا أ ا أي عاما طار بعاني االعتباار. وتارى اللجناة أ صااحب
البالغ ال ي افق على االستنتاجا ال قائعية الي قدمتها سلطا الدولة الطرف غا أنه مل يثبا
أرا كان استنتاجا تعسفية أو يعت راا طأ صريح أو أرا تعاادل إنكاارا للعدالاة .ويف ضا ء

__________

( )4٦كان ا صااحيفة أوتايااا الااي أُسس ا يف عااام  ١985ااادفا لعااد اج مااا علااى ماادى تارخيهااا ماان مجلتهااا
اج ما يف نيسا /أبري  .٢٠١٣وكا مقت ستة من صحفييها مرتبطا بع له  .وحسب مؤشار حرياة الصاحافة
يف العاامل الا ي وضاعته منظ اة ممراسال باال حادودم ال تارتدد صاحيفة أوتاياا يف انتقااد األسااليب االسااتبدادية
الي تنتهجها احلك مة واي ال ت ال تدف مثنا بااظا ألرا ال تت لف ال للعسكر وال للحك مة.
( )47مبا يف ذل وثيقة االعت اد الصحفي املؤر ة  ١كان الثاين/ينااير  ٢٠١١والصا ر الف ت غرافياة الاي يظهار فيهاا
صاحب البالغ وا يتلقى جاائ يف التصا ير الف تا غرايف يف عاام  ٢٠٠٦ورساالة مان السايد  .ر .يقا ل فيهاا
إنه كا يع م صاحب البالغ حلسا صحيفة أوتايا بني راية عام  ٢٠٠٦وعام .٢٠٠7
( )48ومل يقب ا م ظااف تقيااي املخاااطر قب ا الرتحي ا اإلفاااد املشااف عة بي ااني الااي حت ا ت قي ا والااد صاااحب الاابالغ
بتا اااريخ  ٢٣تش ا ارين الثا اااين/ن ف ر  ٢٠١٢وتؤكا ااد معظ ا ا ادعاءاتا ااه ك ا ااا مل يقب ا ا رسا ااالة غا ااا مؤر ا ااة كتبتها ااا
السيد س .تق ل فيها إنه كا يع مص را صحفيا وال رسالة مؤر اة  ٣أيار/مااي  ٢٠١٣حت ا ت قيا رئايل
حترير صحيفة أوتايا تؤكد أ صاحب البالغ كا يع يف الصحيفة باني تشارين األول/أكتا بر  ٢٠٠٦وأياار/
مااي  ٢٠١١وال رسااالة جلنااة حقا ق اإلنسااا يف سااري النكااا بشااأ الشااك ى الااي تقاادم اااا والااد صاااحب
البالغ وتفيد بأ ضباطا من جيي سري النكاا أتا ا إىل من هلاا يف  ٢7أيل ل/سابت ر  ٢٠١٣وساأل ا عان مكاا
ابنها.
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م ااا تق اادم ال تس ااتطي اللجن ااة أ ل ااص إىل أ املعل م ااا املعروض ااة عليه ااا تُظه اار أ ص اااحب
البالغ سي اجه طرا حقيقيا يت ث يف التعره ملعاملاة تتنااى ما املاادتني  )١(٦و 7مان العهاد
إذا ما أُعيد إىل سري النكا.
 -8وتاارى اللجنااة واااي تتصاارف مب جااب املاااد  )4(5ماان الروت كا ل اال تياااري أ إبعاااد
صااحب الاابالغ إىل ساري النكااا لان يشااك انتهاكاا حلق قااه املكف لاة مب جااب املااادتني  )١(٦و7
من العهد.
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التذييل

سيتولسينغ
رأ ،فرة( ،مخالِف) لعضو اللجنة السيد ةيروجال
 -١تؤكااد الدولااة الطاارف بشااد يف الفقاار  ٢-4مثل ااا جاااء يف آراء األغلبيااة أ صاااحب
الاابالغ مل يسااتنفد سااب االنتصاااف احملليااة وأ الفرصااة ال ت ا ال ساااحنة لكااي حيص ا علااى ساابي
انتصاااف فعااال ألساابا إنسااانية ولادواعي الرأفااة .وت سا الدولااة الطاارف نطاااق سااب االنتصاااف
في ااا خيااص طلبااا احلص ا ل علااى مرك ا الالج ا عناادما تس ا ي طلااب اللج ا ء ألساابا إنسااانية
ولدواعي الرأفة مسبي انتصاف فعال يتيح فرصة معق لاة جلار النارر  ...يف احلااال الاي يكا
فيها صاحب الطلب معرضا ملشقة غا معتاد وال مستحقةم.
 -٢وت اب الدولة الطرف إىل حد اإلعارا عان أسافها أل اللجناة املعنياة حبقا ق اإلنساا
كان قد اعت د يف املاضي الرأي القائ إ الطلبا املقدمة ألسبا إنسانية ولادواعي الرأفاة
مليسا ماان سااب االنتصاااف الااي ينبغااي اسااتنفاداا ألغاراه املقب ليااةم .ويااتلخص امل قااف الا ي
ا تااه أغلبيااة أعناااء اللجنااة يف الفقاار  ٣-٦يف آرائهااا يف أ الطلااب املقاادم ألساابا إنسااانية
ولادواعي الرأفااة مال حي ااي صاااحب الاابالغ ماان الرتحيا إىل سااري النكااا وماان مث ال ميكاان وصاافه
بأنه يتيح له سبي انتصاف فعاالم.
 -٣ويف اا ا ه احلال ااة حتدي اادا حيا ا ت اارى األغلبي ااة أ ل اايل مث ااة انته ااايف يُن ااعف م ق ااف
األغلبية ا ا فرص صاحب البالغ يف حال قدم طلبا ألسبا إنسانية ولدواعي الرأفاة .فصاحيح
أ صاحب البالغ نفسه بسبب اآلراء الصاادر ساابقا عان اللجناة يادعي أناه قاد اساتنفد ساب
االنتصاااف احملليااة كااي يك ا بالغااه مقب ا ال مب جااب الروت ك ا ل اال تياااري .بيااد أنااه يف السااياق
الع ااام للق ااان الكن اادي والنظ ااام ال اادا لي املتعل ااق بطلب ااا احلصا ا ل عل ااى اإلقام ااة الدائ ااة ويف
الظااروف اخلاصااة ا ا ه القنااية الااي تتخ ا منهااا الدولااة الطاارف م قفااا بااالد االنفتاااح والسااخاء
والليرالية كا ينبغاي اعتباار باالغ صااحب الابالغ غاا مقبا ل األمار الا ي كاا ساي كنه مان
تقدمي طلب ألسبا إنسانية ولدواعي الرأفة.
 -4وجلنتُن ااا ا ااي اللجن ااة املعني ااة حبقا ا ق اإلنس ااا وليسا ا حمك ااة اس اات ناف وال اي ااة ش اابه
قنااائية .وينبغااي هلااا أال تتقيااد يف مجيا الظااروف وعلااى الاادوام مبااا ساابق أ صاادر عنهااا ماان آراء.
فلااديها ماان الساالطة التقديريااة واملرونااة مااا رعلهااا اار بنتااائ خمتلفااة عناادما تسااتند إىل الظااروف
اخلاصة بك قنية وإىل احلالة املتغا باست رار ال سي ا في ا يتعلق بطلبا احلص ل على مركا
الالج ا مع ا يف ال ق ا نفسااه احلق ا ق يف احل ايااة املنص ا ص عليهااا يف العهااد ومتقيااد تقياادا
صااارما باملبااادئ املنطبقااة مب جااب الروت ك ا ل اال تي اااري في ااا يتعلااق باسااتنفاد سااب االنتص اااف
احمللية .ويف الفقر  ٢-4تتخ الدولة الطرف م قفا بعدم االعرتاه على طلب صااحب الابالغ
وقف تنفي ترحيله يف انتظار نتاائ التقياي املقادم ألسابا إنساانية ولادواعي الرأفاة إ ُوجاد .
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ب إ الدولة الطرف ت اب إىل حد ذكر األسبا الي ر لصاحب الابالغ االساتناد إليهاا يف
ذل ا ا أي الرانا ااة علا ااى وج ا ا د رواب ا ا أس ا ارية لا ااه يف كنا اادا واملشا ااقة الا ااي قا ااد يتعا ااره هلا ااا يف
سري النكا.
 -5أم ا اا وق ااد أثبت ا ا الدول ااة الط اارف ب ض ا ا ح اس ااتعداداا لقب ا ا ل طل ااب ألس اابا إنس ااانية
ولدواعي فإنل أرى أنه ينبغي هلا أ تس ح لصاحب الابالغ بتقادمي ذلا الطلاب إ اا رغاب
يف ذل .
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