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الوثائق المرجعية:

القرار المتخذذب وموجذذب المذذا  115من النظذذام الذذداللي لل نذذة

والمح ذ ذ ذذال ولى ال ذ ذ ذذدول ذ ذ ذذة الطرف في  18تموز/يولي ذ ذ ذذه 2017
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تاريخ اعتما القرار:

 22تموز/يوليه 2021

الموضوع:

اإلوعا ولى سري النكا

المسائل اإلجرائية:

مدى وثبات اال عاءات واأل لة

المسائل الموضوعية:

لطر التعرض للتعذبيذب عنذد العو ولى ال لذد األصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلي (عذدم

موا االتفاقية:

3

اإلعا القسرية)

ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى هو س .ر .وهو مواون س ذ ذ ذريالنكي مولو في عام  1977ويدعي أن هولندا

سذذتنت ح حقو ه المكفولة وموجب الما  3من االتفاقية وذا رحلته ولى سذذري النكا .و د أصذذدرت الدولة الطرف

اإلعالن عمالً والما  )1(22من االتفاقية وبدأ نفاذه اعتبا اًر من  21كانون األول /يس ذ ذ ذ ذ ذ ذذم ر  .1988ويمثل
صاحب الشكوى محام.
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وفي  18تموز/يوليه  2017ررت الل نة عن وريق مقررها الخاص المعني والشذذكاوى ال ديد

والتدابير المؤ تة عدم وصدار ولب واتخاذ تدابير مؤ تة وموجب الما  114من نظام ا الداللي.

*

اعتمدته الل نة في ورت ا الحا ية والسبعين ( 30-12تموز/يوليه .)2021

**

ش ذذاري في ارس ذذة هبا ال الغ أعل ذذاء الل نة التالية أس ذذما هم :الس ذذعدية بلمير وكلو هيلر وور و ان وشذ ذ ان وليو هواوين ويو يا

وبختيار توزمحمدوف وبيتر فيديل كيسينغ.
بوتسي و ييغو رو ريغز  -بينسون وسيباستيان توزيه َ
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الوقائع كما عرضها صاحب الاكوى
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كان ص ذذاحب الش ذذكوى يعمل س ذذائق س ذذيار أجر في مطار واندارنايكي الدولي في كاتوناياكا على

مشذ ذذارف كولوم و ويسذ ذذتخدم في عمله حافلته الصذ ذذغير الخاصذ ذذة .وفي  20تش ذ ذرين الثاني/نوفم ر 2010

أو فه ال يش الس ذ ذ ذ ذ ذريالنكي عند نقطة تفتيش في المطار بينما كان يقو ثالثة من زبائنه التاميل من منطقة
()1

كوتذاهينذا ولى المطذار .وقبل عليذه

بت مذة صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلتذه بثالثذة مقذاتلين مشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتبذه في م من نمور تحرير تذاميذل

ويالم( .)2ويدعي صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى أنه تعرض لللذ ذ ذ ذذر وسذ ذ ذ ذذوء المعاملة على أيدي ضذ ذ ذ ذذبا من ال يش
السريالنكي است وبوه وشأن صالته وأعلاء نمور تحرير تاميل ويالم الثالثة البين كان ينقل م.

2-2

وعصذ ذ ي عينا ص ذذاحب الش ذذكوى وزبائنه الثالثة و فعوا ولى ش ذذاحنة صذ ذغير وكاني أيدي م مقيد
ُ

للف ظ ورهم .وعندما تو في الشذذاحنة سذذحب صذذاحب الشذذكوى من الشذذاحنة ووضذذف في رفة .وفي اليوم

التالي لل ضبا مسلحون يرتدون مالوس مدنية ولى الغرفة وواصلوا التحقيق معه .ووج ي ولى صاحب

الشكوى ت مة نقل مسلحين لمساعدت م على الفرار من ال لد .وضربه هؤالء اللبا على رأسه ومسدسات م.

وفي اليوم التالي اس ذ ذ ذ ذ ذذتُ و وتعرض للل ذ ذ ذ ذ ذذر مر ألرى وهبه المر ومل ذ ذ ذ ذ ذذر كريكيي وأن و كلوريد
ال وليفينيل ولى أن فقد وعيه.
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وفي  16كانون األول /يس ذ ذ ذ ذذم ر  2010أُولق س ذ ذ ذ ذراش ص ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذذكوى وعد أن فف له أحد

أصذد ائه رشذو وم لغ  700 000روبية سذريالنكية( . )3وألبه الصذديق نفسذه ولى منزله وأبلغه وأن منزله أي

منزل صذذاحب الشذذكوى د ُفتش أثناء احت ازه .وأل ره صذذديقه أيل ذ ًا أن ووالق س ذراحه د تم ترتيبه وشذذكل
ير انوني وبالتالي ليس من اآلمن له العو ولى أسذرته في منزله .وبعد أسذ وع رتب أحد م ربي البشذذر
أمر مغا ر ص ذذاحب الش ذذكوى ال لد مس ذذتخدم ًا جواز س ذذفر مزو ًار .وس ذذافر ص ذذاحب الش ذذكوى ولى طر ثم ولى
رومانيا .ومن هناي نُقل ولى هولندا والسيار(.)4
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وفي  10كانون الثاني/يناير 2011

لل صذ ذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذ ذذكوى هولندا و دم ولب الل وء في 8

آذار/مذارس  .2011ورفلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ائر ال ر والت نس ولذب ل وئذه في  16آذار/مذارس  .2011وفي اليوم
نفسه دم صاحب الشكوى وعناً أمام محكمة زوول المحلية ولب يه وجراء مراجعة لائية.
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ويدعي صذاحب الشذكوى أن السذلطات عمدت ولى تفتيش منزله في شذبا /ف راير  2011وعد ف ارره

من سذذري النكا وبعد ذلح ا تيدت زوجته وحماته

()5

ولى مركز الشذذروة واسذذت وبتا هناي .ويدعي أن زوجته

تعرضي للملايقة في ذلح اليوم وأن ا التبأت هي وأوفال ما(.)6

ويدفف ص ذذاحب الش ذذكوى وأنه هير ينه ولى المس ذذيحية وأنه يحل ذذر القداس البي ت يمه الكنيس ذذة
6-2
في أسذين .وكثي ًار ما يتر أف ار التاميل على الكنيسذة .و د التقى صذاحب الشذكوى هناي ومواون له وأل ره
وقصته وباألسبا التي عته ولى ولب الل وء .ويدفف صاحب الشكوى وفقاً لما ذكره محاميه السابق وأن
ابن بلده ذاي البي التقى وه عميل متسذلل كما ت ين من و ار التح يقات ال نائية في سذري النكا وهي و ار

2

()1

أل ر صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أف ار ال يش الس ذ ذريالنكي وأنه يعرف الزبائن ف بل عليه وعد ذلح هو وثالثة رجال من التاميل .ويوضذ ذ

()2

منظمة انفصالية تاميلية كاني متمركز في شمال شرق سري النكا.

()3

وفقاُ لمالح ظات الدولة الطرف’ الوار أ ناه ا عى صاحب الشكوى أنه تم فف فدية لإلفراج عنه.

()4

يدعي صاحب الشكوى أن أحد م ربي البشر وهو البي رتب أمر نقله ألب وثائقه وما في ذلح جواز سفر مزور وبطا ات لصعو الطائر.

()5

يدعي صذذاحب الشذذكوى أن حماته تعرضذذي لسذذوء المعاملة وتوفيي وعد ثالثة أيام من ووالق س ذراح ا ولكنه لم يقدم أي معلومات

()6

يشير صاحب الشكوى ولى أن زوجته لم تقدم أي تفاصيل وشأن سوء المعاملة المزعوم من جانب الشروة.

صاحب الشكوى أن السائقين في كولوم و يدعون عا أن م يعرفون زبائن م كشكل من أشكال الم املة.

ألرى في هبا الصد .
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كاني تتعاون مف سذ ذ ذ ذذفار سذ ذ ذ ذذري النكا في الهاي .ولبلح يخشذ ذ ذ ذذى صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى أن تكون السذ ذ ذ ذذلطات
السريالنكية د علمي وطلب الل وء البي دمه.
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وفي  8نيسذان/أبريل  2011ررت محكمة زوول المحلية أن الطعن البي دمه صذاحب الشذكوى

إلجراء مراجعة لذذائية يسذذتند ولى أسذذس سذذليمة .وفي  15نيسذذان/أبريل  2011دم وزير ال ر وعن ًا في

الحكم ولى شذ ذذعبة القلذ ذذاء اإل اري التاوعة لم لس الدولة .وأعلني شذ ذذعبة القلذ ذذاء اإل اري في حكم صذ ذذا ر

في  20أيلول/سذ ذ تم ر  2011أن الطعن يسذ ذذتند ولى أسذ ذذاس سذ ذذليم وألغي حكم المحكمة المحلية السذ ذذابق
وأعلني أن ولب المراجعة القلائية المقدم ولى المحكمة المحلية ال يستند ولى أساس سليم.
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ويدعي صذاحب الشذكوى أنه تعرض للتعبيب أثناء احت ازه في سذري النكا وعانى من ألم شذديد في

كاحله وظ ره وذراعيه مما أج ره على الخل ذ ذذوع لعملية جراحية في كاحله في كانون الثاني/يناير . 2012
()7

ويذدعي أن نذدوذاتذه كذانذي نتي ذة للتعذبيذب كمذا ا عى في وجراءات الل وء وأنذه يعذاني من أعراض تذدل على

االكت ار التالي للصذدمة( .)8وفي  16تشذرين الثاني/نوفم ر  2012رفلذي ائر ال ر والت نس ولبه الثاني

للحص ذذول على تصذ ذري و امة مؤ تة دم ألس ذذبا و ية .و دم ص ذذاحب الش ذذكوى ولباً إلجراء مراجعة ل ذذائية

أمام محكمة زوول المحلية .وفي  5كانون األول /يسذ ذ ذ ذذم ر  2012وافق أحد القلذ ذ ذ ذذا على ولب تدبير تحفظي
دمه صاحب الشكوى يقلي وعدم ور ه ولى حين االنت اء من المراجعة القلائية .وفي  3أيلول/س تم ر 2014

أعلني المحكمة المحلية أن ولب المراجعة القل ذ ذ ذذائية يس ذ ذ ذذتند ولى أس ذ ذ ذذس س ذ ذ ذذليمة

ير أن ا ل ذ ذ ذذي وأن اآلثار

القانونية لقرار ائر ال ر والت نس المؤرخ  16تشرين الثاني/نوفم ر  2012ال تزال سارية المفعول.
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وفي  12كانون األول /يس ذ ذ ذذم ر  2014أعا ت ش ذ ذ ذذعبة القل ذ ذ ذذاء اإل اري النظر في الطعن البي
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وألي ًار رفل الطلبان الثالث والراوف اللبان دم ما صذذاحب الشذذكوى وشذذأن حصذذوله على تصذري و امة
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ويدفف صذ ذذاحب الشذ ذذكوى وأنه في آ /أ سذ ذذطس  2016رر العو ولى وونه .وفي هبا السذ ذذياق

دمه صاحب الشكوى وأعلني أنه ال يستند وشكل واض ولى أساس سليم.

مؤ تة على أساس الل وء في  13كانون الثاني/يناير  2015و 31كانون الثاني/يناير  2017على التوالي.

زار سذ ذ ذذفار سذ ذ ذذري النكا في الهاي للحصذ ذ ذذول على وثائق السذ ذ ذذفر .ويدفف وأنه اضذ ذ ذذطر ولى تقديم معلومات

مفصذذلة عن أف ار أسذرته وعن مقابالته مف ائر ال ر والت نس وشذذأن الل وء .ويدفف صذذاحب الشذذكوى وأنه

هير رأيه و رر عدم العو ولى س ذ ذ ذ ذ ذذري الن كا ألنه د يخل ذ ذ ذ ذ ذذف هناي للتعبيب أو لس ذ ذ ذ ذ ذذوء المعاملة .ويدعي
صاحب الشكوى أنه وعد الزيار التي ام ب ا ولى السفار وفتر وجيز احت زته سلطات الدولة الطرف(.)9
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وفي  10نيسان/أبريل  2017أفرج عن صاحب الشكوى وتوارى وعد ذلح عن األنظار.
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ويؤكد صاحب الشكوى أنه استنفد س ل االنتصاف المحلية.

الاكوى
يدفف صذاحب الشذكوى وأنه سذيواجه لط ًار ح ي ي ًا والتعرض لمعاملة اسذية أو ال ونسذانية أو م ينة
1-3
وذا أعيد ولى س ذذري النكا نظ اًر لل بل عليه والفعل وس ذ ب االش ذذتباه في أنه على ص ذذالت بثالثة من أعلذذاء
نمور تحرير تاميل ويالم.

()7

يشار ولى معلومات و ية مقدمة من الط يب العام بتاريخ  27كانون الثاني/يناير  ( 2012دمي واللغة ال ولندية).

()8

دم صاحب الشكوى تقري اًر و ياً صا اًر عن مع د حقوق اإلنسان والتقييم الط ي مؤرلاً  8تشرين الثاني/نوفم ر  ( 2011دم واللغة ال ولندية).

()9

لم يقدم صاحب الشكوى أي معلومات وضا ية في هبا الصد .
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ويدعي أنه ينتمي ولى م موعة من األشذ ذ ذ ذذخاص البين سذ ذ ذ ذذيتعرضذ ذ ذ ذذون لخطر التعبيب على أيدي

السذلطات السذريالنكية لدى عو ت م ألنه شذا

من أصذل تاميليد ولديه ندو ووصذاوات ظاهرد وألنه ا ر

سذذري النكا وصذذور ير انونية وسذذيعو و واز سذذفر وار من بلد ت مف يه األموال لصذذال نمور تحرير

ت اميل ويالمد و د سذ ذ ذ ذ ق له أن احت ز لالشذ ذ ذ ذذتباه في أنه على صذ ذ ذ ذذالت بنمور تحرير تاميل ويالمد و د تقدم

وطلب الل وء في هولندا وحلر االحتفال بيوم األوطال في هولندا وهو االحتفال البي نظمته حركة نمور

تحرير تاميل ويالم(.)10
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ويدعي ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى أيلذ ذ ذاً أن وكالة الحدو في المملكة المتحد ل ريطانيا العظمى وأيرلندا

الشذ ذ ذذمالية وم لس ال ر والالجكين الكندي أفا ا وأن األف ار البين تظ ر علي م ندو واضذ ذ ذذحة يخلذ ذ ذذعون

لدى وصول م ولى سري النكا لتح يقات من جانب السلطات للتحقق مما وذا كاني ل م صالت وحركة نمور

تحرير تاميل ويالم .ويوض ذ ص ذذاحب الش ذذكوى وض ذذافة ولى ذلح أن انت اكات وات األمن الس ذريالنكية وعد
()11

ولى بث الرعب وزعزعة اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتقرار أف ار

الحر ت دف وفق ًا لتقرير المش ذ ذ ذ ذ ذ ذذروع الدولي للح يقة والعدالة
جماعة التاميل .وفي هبا الس ذذياق تش ذذاري حكومة س ذذري النكا بنش ذذا في اس ذذتمرار نظام س ذذوء المعاملة وال

تحاسب وات األمن التاوعة ل ا(.)12
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()13

ويدعي صذ ذذاحب الشذ ذذكوى في معرض اإلشذ ذذار ولى تقرير مؤس ذ ذسذ ذذة التحرر من التعبيب

أن

الغال ية العظمى من األش ذذخاص البين تعرض ذوا لالحت از والتعبيب في س ذذري النكا هم من التاميل الفعليين

أو المش ذذتبه في تورو م في حركة نمور تحرير تاميل ويالم .ويش ذذير التقرير أيلذ ذ ًا ولى أن الكثيرين اكتش ذذفوا
أن أصذ ذ ذذد اءهم ومعارف م وزمالء ل م في العمل وأصذ ذ ذذحا العمل على صذ ذ ذذلة ما بنمور تحرير تاميل ويالم

عندما احت زوا هم أنفسذ م واسذت وبوا .وتنزع السذلطات ولى افتراض أن األشذخاص مدانون واالرتبا وحركة
نمور تحرير تاميل ويالم حتى وون كانوا د دموا ون علم م ولذ ذ ذ ذ ذذف لدمات فقه ألعلذ ذ ذ ذ ذذاء هبه الحركة.
ويدعي صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى أن عد منظمات ألرى أعربي عن لق ا من احتمال ولقاء ال بل على أف ار
التاميل العائدين من الخارج لالشتباه في صالت م وحركة نمور تاميل ويالم للتحرير(.)14
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ويدعي صذذاحب الشذذكوى أن هولندا وةعا صذذاحب الشذذكوى ولى سذذري النكا سذذتنت ح الما 3

من اتفاقية مناهلة التعبيب.

()10

يما يتعلق و مف الت رعات البي تقوم وه حركة نمور تحرير تاميل ويالم في هولندا يشذ ذ ذ ذ ذ ذذير الطلب ولى ما يلي :في  23تش ذ ذ ذ ذ ذ ذرين

األول/أكتوبر  2011أفا المركز اإلعالمي لألمن القومي التاوف لوزار الدفاع والتنمية الحلذ ذ ذرية السذ ذ ذريالنكية في مو عه الش ذ ذذبكي
وأن محكمة هولندية حكمي على لمسذذة نشذذطاء من نمور تحرير تاميل ويالم والس ذ ن لمد تتراوش بين سذذنتين وسذذي سذذنوات بت مة

جمف م لغ  130 000 000يورو لصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال نمور تحرير تاميذل ويالم .وكاني الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروة ال ولنذدية د امي وعمليذات التوقي
حزيران/يونيه  2010وعد وجراء تحقيق في المنظمة.

()11

في

المش ذذروع الدولي للح يقة والعدالة مش ذذروع تتولى و ارته مؤسذ ذس ذذة حقوق اإلنس ذذان في جنو أفري يا وهو متخص ذذص في توثيق وجمف

معلومات تتعلق وانت اكات حقوق اإلنس ذ ذذان في س ذ ذذري النكا وعد انت اء النزاع .يش ذ ذذار ولى التقرير التاليInternational Truth :
and Justice Project Sri Lanka, A Still Unfinished War: Sri Lanka’s Survivors of Torture and Sexual

).Violence – 2009–2015 (July 2015
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في الصذذفحتين  103و 104من تقرير المشذذروع الدولي للح يقة والعدالة (حر لم تنته وعد) ) (A Still Unfinished Warذكر

()13

يشار ولى ما يلي.Freedom from Torture, Tainted Peace: Torture in Sri Lanka since May 2009 (August 2015) :

()14

ووزار لارجية الواليات

أحد المطلعين على بواون األمور من ج از األمن القومي أن مسذذؤولين من ج از األمن العسذذكري في فافونيا أل روه أن م يبحثون
بنشا عن أف ار التاميل البين يعو ون من الخارج من أجل است واب م والتطاف م ووللاع م للتعبيب.
يشذذير صذذاحب الشذذكوى ولى تقارير صذذا ر عن الفريق الدولي المعني واألزمات وجمعية الشذذعو الم د

المتحد األمريكية والمنظمة السويسرية لمساعد الالجكين ومنظمة العفو الدولية.
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م حظات الهرلة الطرف با
1-4

األيس الموضوع،ة

في  18كانون الثاني/يناير  2018دمي الدولة الطرف مالحظات ا وشذذأن األسذذس الموضذذوعية

و دمي تفاص ذ ذذيل عن أربع ة وجراءات ل وء تتعلق وطلب ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى الحص ذ ذذول على تصذ ذ ذري و امة

مؤ تة على أسذذاس الل وء .و دمي أيلذ ًا معلومات عن و ائف القلذذية والقانون ال ولندي المنط ق والوضذف

العام يما يتعلق والتاميل وأعل ذ ذذاء نمور تحرير تاميل ويالم الس ذ ذذاوقين والس ذ ذذياس ذ ذذة ال ولندية وش ذ ذذأن وال ي

الل وء من سري النكا والسوابق القلائية ذات الصلة.
2-4

وتؤكد الدولة الطرف أن ص ذذاحب الش ذذكوى لم يث ي وص ذذور مرض ذذية أن الس ذذلطات الس ذريالنكية د

اهتمي وه في أي و ي من ملى سواء في الو ي الحاضر أو في الماضي .وال تث ي عوامل الخطر التي

ذكرها صاحب الشكوى أنه سيواجه لط ًار ح ي ي ًا والتعرض للتعبيب في سري النكا .وال ترى الدولة الطرف
اس ذ ذ ذ ذذتنا اً ولى الو ائف المقدمة أن ص ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذذكوى أث ي وجو لطر ح يقي أو أن من المرج ولى حد

معقول أن تعت ره السذ ذذلطات الس ذ ذريالنكية اآلن يشذ ذذكل لط ًار .ولبلح لم يُث ي وصذ ذذور مرضذ ذذية أن صذ ذذاحب
الشكوى سيخلف لمعاملة تتعارض مف الما  3من االتفاقية لدى عو ته ولى سري النكا.
3-4

وتوضذ الدولة الطرف أن تقييم ولبات الل وء المقدمة من التاميل السذريالنكيين ي ري في ضذذوء

عوامل الخطر التي حد ت ا المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وما في ذلح ما يلي( :أ) أن يكون األجانب

معروفين لدى السذ ذ ذ ذ ذذلطات الس ذ ذ ذ ذ ذريالنكية وأن م أعلذ ذ ذ ذ ذذاء في حركة نمور تحرير تاميل ويالم أو يشذ ذ ذ ذ ذذتبه في

مشذ ذذاركت م في أنشذ ذذطة الحركةد ( ) أن يكون لدي م سذ ذ ل جنائي أو أمر توقي

صذ ذذا ر ضذ ذذدهمد (ج) أن

يكونوا ذد هربوا من السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ن أو أفرج عن م وكفذالذةد ( ) أن يكونوا ذد و عوا على اعتراف أو وثيقذة ممذاثلذةد

(ه) أن تكون السذ ذ ذ ذ ذذلطات السذ ذ ذ ذ ذريالنكية د ول ي من م أن يصذ ذ ذ ذ ذذبحوا مخ ريند (و) أن يكون لدي م ندو د

(ز) أن يكونوا د عا وا ولى س ذ ذ ذ ذ ذ ذذري النكا من لندن أو من مركز آلر ل مف الت رعات لاص بنمور تحرير

تاميل ويالمد (ش) أن يكونوا د ا روا سذذري النكا وصذذور ير انونيةد ( ) أن يكونوا ير حاملين لوثائق

ال ويةد (ي) أن تكون الس ذ ذ ذ ذذلطات السذ ذ ذ ذ ذريالنكية د علمي وأن م تقدموا وطلب الل وء في الخارجد و(ي) أن

يكون لدي م أ ار نشطون في نمور تحرير تاميل ويالم وتكون السلطات السريالنكية على علم ببلح.
4-4

وتدفف الدولة الطرف وأن العناية الواجبة ببلي ووال وجراءات الل وء ال ولندية وخص ذ ذ ذ ذذوص ص ذ ذ ذ ذذاحب

الش ذ ذ ذ ذذكوى وأن الما  3من االتفاقية روعيي المراعا الواجبة .والدولة الطرف مقتنعة وأن ولب الل وء البي دمه
صاحب الشكوى للف لتقييم يق وروعيي يه الحماية القانونية المقدمة على الصعيد الووني.

5-4

وتشذذير الدولة الطرف ولى أن حالة حقوق اإلنسذذان في سذذري النكا تبعث على القلق لكن ا تؤكد

والنظر ولى المعلومات المتاحة ل ا من مص ذ ذ ذذا ر عامة مختلفة أنه ال يوجد س ذ ذ ذ ب يدعو ولى اس ذ ذ ذذتنتاج أن

اإلوعا ولى س ذ ذ ذ ذ ذ ذذري النكا ينطوي في حد ذاته على لطر معاملة تتعارض مف الما  3من االتفاقية .ور م

أن حالة التاميل عموم ًا وأعلذ ذ ذذاء نمور تحرير تاميل ويالم السذ ذ ذذاوقين على وجه الخصذ ذ ذذوص ال تزال مدعا
للقلق فليس هناي ما يدعو ولى افتراض أن كل ش ذذخص من التاميل س ذواء كاني له ص ذذالت في الماضذذي
مف نمور تحرير تاميل ويالم أم ال س ذ ذذيتعرض لمعاملة تتعارض مف الما  3من االتفاقية في س ذ ذذري النكا.

وفي هبا السذ ذذياق تؤكد الدولة الطرف أن لطر التعبيب ي ب تقييمه على أسذ ذذس تت اوز م ر النظرية أو

الش ذ ذذح .فالخطر ي ب أن يكون ش ذ ذذخص ذ ذذياً و ائماً وي ب على ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى أن يث ي أن هناي لط اًر

متو ع ًا وح ي ي ًا وشخصي ًا والتعرض للتعبيب(.)15
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يش ذذار ولى ما يلي :مفوض ذذية األمم المتحد الس ذذامية لش ذذؤون الالجكين المبا

التوجي ية لمفوض ذذية األمم المتحد الس ذذامية لش ذذؤون

الالجكين وشأن تقييم شرو الحماية الدولية لملتمسي الل وء من سري النكا  21كانون األول /يسم ر .2012
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وتالحظ الدولة الطرف أن جميف األ وال التي أ لى ب ا صذاحب الشذكوى د للذعي لتقييم يق

أ ى ولى اس ذ ذ ذ ذ ذذتنتاج أن روايته المؤيد لطلب الل وء البي دمه ي ب اعتبارها ير ابلة للتص ذ ذ ذ ذ ذذديق .وعلى
الر م من أن المعلومات الو ائعية التي دم ا صذاحب الشذكوى  -أي حالته المدنية وأصذله اإلثني و ينه

وعمله كسذ ذ ذ ذذائق على حافلة أجر صذ ذ ذ ذذغير في كولوم و  -تعت ر موثو ة فةن و ية روايته ال سذ ذ ذ ذذيما أ واله

المتعلقة وال بل عليه ومن ثم اإلفراج عنه ومغا رته ع ر المطار البي كان د اعتقل يه من ل تعت ر
ير موثو ة .وتشير الدولة الطرف أيلاً ولى أنه حتى لو اعت ر توقيفه واحت ازه موثو ين فةن ذلح لم يكن

ليؤثر في نتائج تحليل الخطر البي د يواج ه في سري النكا.
7-4

وتدفف الدولة الطرف وأن ا ال تعت ر األس ذ ذذبا

التي دم ا ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى وش ذ ذذأن مغا ر س ذ ذذري

النكذا موثو ذة ال سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيمذا عنذدمذا ا عى أنذه احت ز لمذد شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ر وتعرض للتعذبيذب على أيذدي السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطات

السذ ذريالنكية لالش ذذتباه في ص ذذالته وحركة نمور تحرير تاميل ويالم .وتش ذذير الدولة الطرف ولى أنه حتى وون

كان من المحتمل أن يكون صذذاحب الشذذكوى د أُو ف وتعرض للتعبيب في الماضذذي فةنه لم يث ي وصذذور
مرضية أنه سيواجه لطر التعرض لمعاملة تتعارض مف الما  3من االتفاقية لدى عو ته ولى سري النكا.
وتشذير الدولة الطرف كبلح ولى أن التعبيب المزعوم في الماضذي ال يشذكل واللذرور لط اًر حالياً للتعبيب

وأنه ي ب على صذذاحب الشذذكوى أن يث ي أن هناي أسذذباو ًا جوهرية تدعو لالعتقا وأنه د يتعرض للتعبيب
وذا ور في الو ي الحاضر.
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وتش ذذير الدولة الطرف كبلح ولى أن ا عاءات ص ذذاحب الش ذذكوى تفتقر ولى مص ذذداقية معقولة يما

يتعلق وما يلي :وريق س ذ ذ ذ ذذفره ووثائ قهد وتوقيفه واالش ذ ذ ذ ذذتباه في كونه من ناش ذ ذ ذ ذذطي نمور تحرير تاميل ويالمد
واحت ذازه واإلفراج عنذه وعذد فف فذديذةد وزيذارتذه ولى السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذفذارد والحذالذة المحيطذة بوالذدتذه وزوجتذه .ولم يقذدم

صذاحب الشذكوى أي وثيقة سذفر أو تبكر ويران أو ليل ورشذا ي يمكن أن يث ي مسذاره المزعوم للسذفر .و د

د م معلومات ير متس ذ ذذقة في مختلف مراحل وجراءات الل وء .فقد ذكر في ال داية أنه س ذ ذذافر و واز س ذ ذذفر

مزور بينما ا عى يما وعد أنه س ذ ذذافر مس ذ ذذتخدم ًا وثيقة س ذ ذذفر تخص ش ذ ذذخصذ ذ ذ ًا يشذ ذ ذ ه .ولم يقدم ص ذ ذذاحب
الشذ ذ ذذكوى جواز السذ ذ ذذفر أو أي وثيقة ألرى لدى وصذ ذ ذذوله ولى رومانيا على الر م من أنه كان في بلد آمن

حيذث كذان وذةمكذانذه تقذديم ولذب الحمذايذة الذدوليذة .وبنذاء على ذلذح تواصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل الذدولذة الطرف أنذه التذار عدم

تسذليم جواز سذفره ولى وسذيه سذفر .ونظ اًر ولى أنه لم يقدم جواز سذفره أو أي ليل ورشذا ي آلر يث ي وريق
سفره المزعوم ف با أمر يحسب ضده ويقوض مصداقية روايته.
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وترى الدولة الطرف أن من ير المعقول أن يش ذ ذ ذذتبه في ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى أثناء فحص روتيني

ل وية األش ذ ذ ذ ذذخاص البين كانوا في حافلته الص ذ ذ ذ ذذغير لم ر أنه ال بدافف من الت بيب ونه يعرف ركاوه.

فص ذذاحب الش ذذكوى لم يقم وأي أنش ذذطة لص ذذال نمور تحرير تاميل ويالم كما أنه لم يكن هو أو أي فر من

أف ار أسذ ذ ذ ذرته علذ ذ ذ ذواً في المنظمة أو متعاوف ًا مع ا .ووفقا أل واله لم يكن أي من أف ار أسذ ذ ذ ذرته ينتمي ولى
نمور تحرير تاميل ويالم .وبما أن الدولة الطرف ترى أن من ير المعقول أن يكون ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى

موض ذذف شذ ذ ة فةن من ير المعقول أيلذ ذاً أن يكون د احت ز لمد شذ ذ ر واس ذذت و وض ذذر عد مرات
على أيدي أف ار ال يش وس ب مشاركته المزعومة في حركة نمور تحرير تاميل ويالم.
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وتعلق الدولة الطرف على أ وال ص ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذذكوى وش ذ ذ ذ ذذأن احت ازه وتعبيبه وتدفف وأن ا كاني

املة وسطحية ومتلاربة .وترى الدولة الطرف أن من الغريب أن صاحب الشكوى لم يستشر و يباً وعد

تعرضذ ذ ذ ذذه لللذ ذ ذ ذذر وكسذ ذ ذ ذذر في كاحله في أعقا

اإلفراج عنه في  16كانون األول /يسذ ذ ذ ذذم ر  2010وأن

صاحب الشكوى لم يطلب المساعد الط ية وال وعد وصوله ولى هولندا ر م أن الفرصة د أتيحي له لل يام

ببلح عند اإلفراج عنه.
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وتشذ ذ ذ ذذير الدولة الطرف كبلح ولى مغا ر صذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذكوى ون عوائق ع ر مطار واندارنايكي

الدولي في كاتوناياكا لارج كولوم و مباشذ ذ ذذر وترى أن هبا القول ير ابل للتصذ ذ ذذديق .ووفقاً لما جاء في

التقرير القطري لوزير الخذارجيذة المتعلق وسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذري النكذا والمؤرخ حزيران/يونيذه  2010فذةن الوصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول ولى
المطار الدولي يمر ع ر نقطة تفتيش ثابتة رئيس ذ ذ ذ ذ ذذية ريبة من مدلل المطار .وال ترى الدولة الطرف كي

كان وةمكان ص ذذاحب الش ذذكوى أن يغا ر س ذذري النكا ع ر هبا المطار ون أن يواجه مش ذذاكل و ون التعرف
عليه والنظر ولى أنه كان يقو سذ ذ ذ ذذيارته ولى المطار ثالي مرات في اليوم في المتوسذ ذ ذ ذذه منب عام 1996

وأن اإلفراج عنه د تم بدفف م لغ مالي ل مغا رته ال لد وفتر وجيز في  16كانون األول /يسم ر .2010
وال يصذ ذذدق أن يكون صذ ذذاحب الشذ ذذكوى د لاور ببلح نظ اًر ألن ال بل عليه د جرى عند نقطة التفتيش

في المطار نفسذه في  20تشذرين الثاني/نوفم ر  .2010ويلذاف ولى ذلح أنه كان ال يزال يمشذي في ذلح

الو ي وص ذ ذ ذ ذذعوبة ك ير نتي ة للل ذ ذ ذ ذذر البي يدعي أنه تعرض له ل رحيله بو ي ص ذ ذ ذ ذذير وهو ما كان

سي ب
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االنتباه وليه والتأكيد.

و يما يتعلق وا عاءات صذذاحب الشذذكوى وأنه كان على اتصذذال وثيق ولذذاوه شذذروة متسذذلل من

و ار التح يقات ال نائية الس ذريالنكية كان يت سذذس في أسذذين فةن الدولة الطرف تدعي أن هبه المسذذألة د
وحثذي على النحو الواجذب أثنذاء وحذدى عمليذات ولذب الل وء .وفي هذبا السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذاق تذدفف الذدولذة الطرف وذأن
السذذلطات ال ولندية عندما رفلذذي ولب الل وء المقدم من صذذاحب الشذذكوى اتبعي ولب المحكمة وألبت

في االعتبار المعلومات التي دمت ا ائ ر االسذ ذ ذ ذ ذذتخبارات واألمن العامة ال ولندية يما يتعلق والتحقيق البي
أجرته في احتمال ت سس مفتش مزعوم تاوف إل ار التح يقات ال نائية السريالنكية.

 13-4وتعليق ًا على زيار ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى لس ذ ذذفار س ذ ذذري النكا تش ذ ذذير الدولة الطرف ولى أن ص ذ ذذاحب
الش ذذكوى أفا وأ وال ير متس ذذقة و يرها لرفف ولب ل وئه ال ديد .وفي هبا الس ذذياق ترى الدولة الطرف أن

من الغريب أنه زار الس ذ ذ ذذفار وتحدي ولى أحد موظفي ا وش ذ ذ ذذأن ولب الل وء البي دمه والر م من أنه كان

يخش ذ ذ ذ ذ ذذى على أ اربه في الوون وعلى حياته وذا ما أعيد ولى ال لد .ومما يكتس ذ ذ ذ ذ ذذي اللة هامة أيل ذ ذ ذ ذ ذ ًا أن
صذذاحب الشذذك وى أبلغ في كل وجراء من وجراءات الل وء وأن ولبه سذذيعالج وس ذرية وبأن المعلومات المتعلقة

وه لن تقدم ولى بلده األصذذلي .وال ترى الدولة الطرف س ذ ب ًا ي رر لر ه هبه الس ذرية ومحل و ار ته ال سذذيما
في ضوء لوفه المعلن من السلطات.
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وتعلق الدولة الطرف على حالة أف ار أسذذر صذذاحب الشذذكوى وتشذذير ولى أن صذذاحب الشذذكوى لم

يتمكن من تقديم معلومات متسذذقة عن ظروف احت از السذذلطات الس ذريالنكية ألمه وزوجته .وتالحظ الدولة

الطرف أيلاً أن فتر وويلة د انقلي بين زيار صاحب الشكوى لسفار سري النكا واالضط ا البي زعم
أن أسرته تعرضي له .ولم يقدم صاحب الشكوى أيل ًا ش ا وفا والدته وال أي ليل على أن وفات ا كاني

مرتبطة وأي سوء معاملة.
15-4

و يما يتعلق والتقرير الط ي لصذ ذذاحب الشذ ذذكوى تشذ ذذير الدولة الطرف ولى أن الندو وحدها ير

كا ية وون كاني د تزيد من الشذ ذذكوي .وفي الو ي نفسذ ذذه ال يمكن أن يسذ ذذتنتج من التقرير أن الندو هي
نتي ذة لللذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر (أو ينبغي افتراض أن ذا) كذبلذح .وبنذاء على ذلذح ال يمكن أن تعلق على التقرير الط ي

األهمية التي ير ب صاحب الشكوى في أن يعلق ا عليه.
16-4

والدولة الطرف مقتنعة وأن م ر كون صذ ذذاحب الشذ ذذكوى من أصذ ذذل تاميلي من سذ ذذري النكا ليس

كا ياً في حد ذاته لالفتراض وأنه وذا أعيد س ذ ذ اًر من هولندا وهو بلد ت مف يه األموال لصذ ذذال حركة نمور
تاميل تحرير ويالم من ون وطا ة هوية وونية وبوثيقة سذفر مؤ تة سذيتعرض لخطر معاملة تتعارض مف
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الما  3من االتفاقية( . )16وتش ذ ذذير الدولة الطرف في هبا الص ذ ذذد ولى أن الس ذ ذذلطات السذ ذ ذريالنكية تدري أن
العديد من العائدين د ا روا سري النكا ألسبا

17-4

ا تصا ية.

و يما يتعلق وحلذ ذ ذ ذ ذ ذذور صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب ال الغ االحتفال بيوم األوطال في هولندا وهو االحتفال البي

نظمته حركة نمور تحرير تاميل ويالم ترى الدولة الطرف أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى لم يث ي وشذ ذذكل معقول أن
السلطات السريالنكية كاني على علم ببلح ولكن حتى لو كاني على علم ببلح فةن تلح األنشطة ستكون

هامشية ولى رجة ال يمكن في ا اعتباره ناشط ًا.

 18-4وتخلص الدولة الطرف ولى أنه لم يُث ي وش ذ ذذكل معقول أن ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى س ذ ذذيتعرض لمعاملة
تتعارض مف الما  3من االتفاقية لدى عو ته ولى سذ ذ ذذري النكا .ولبلح فةن ال الغ ال يسذ ذ ذذتند ولى أسذ ذ ذذاس

سليم في م مله و رار وعا صاحب الشكوى ولى سري النكا ال ينت ح الما  3من االتفاقية.
ع ،وات صاحب الاكوى ع ى م حظات الهرلة الطرف با

األيس الموضوع،ة

1-5

في  31كانون الثاني/يناير  2019علق ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى على مالحظات الدولة الطرف وأكد

2-5

ويكرر صذ ذذاحب الشذ ذذكوى تأكيد الح ج التي دم ا وأن السذ ذذلطات السذ ذريالنكية ألقي ال بل عليه

أن هولندا ستنت ح الما  3من االتفاقية وذا أعا ته ولى سري النكا.

في  16تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثاني/نوفم ر  2010وات م بنقل متمر ين للس ذ ذ ذ ذ ذ ذذماش ل م والفرار من ال لد .وأكد أن أ اربه
احت زوا وتعرضوا لسوء المعاملة وس ب أنشطته.

3-5

ولم يقدم صاحب الشكوى أي معلومات جديد وأشار ولى تقارير عديد عن حالة حقوق اإلنسان

في سري النكا وما في ذلح سوء أحوال س ون ا والمعاملة الم ينة التي يتعرض ل ا المحت زون في ا.
الوضايا راإلج ارءات المعررضة ع ى ال جنة

النظر في المق ولية
1-6

ينبغي لل نذذة

ذذل النظر في أي ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى مقذذدمذذة في بالغ أن تقرر مذذا وذا كذذانذذي مق ولذذة وموجذذب

الما  22من االتفاقية .و د تحققي الل نة على نحو ما تقتلذيه الما ()5(22أ) من االتفاقية من أن المسذألة
نفس ا لم تبحث وليسي يد البحث في ووار وجراء آلر من وجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

وتبكر الل نة وأنه وفق ًا للما  ) () 5(22من االتفاقية ال ي وز ل ا أن تنظر في أي شذ ذذكوى ما
2-6
لم تتحقق من اس ذ ذ ذذتنفا جميف سذ ذ ذ ذ ل االنتص ذ ذ ذذاف المحلية المتاحة .وتش ذ ذ ذذير الل نة ولى أن الدولة الطرف لم
تطعن في هبه القلية في مق ولية الشكوى على هبا األساس.

3-6

ولمذا كذانذي الل نذة ال ت ذد أيذة ع بذات ألرى تحول ون المق وليذة فذةن ذا تعلن ول ال الغ وتنتقذل

ولى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في األسس الموضوعية
نظرت الل نة في ال الغ في ضذوء جميف المعلومات التي أتاح ا ل ا الطرفان وفقاً للما )4(22
1-7
من االتفاقية.

()16

8

يشذذار ولى الس ذوابق القلذذائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذذان في N. and others v. United Kingdom, Application

.No. 16458/12, Decision, 15 April 2014, paras. 118–119
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2-7

وتتمثل المس ذذألة المعروض ذذة على الل نة في هبه القل ذذية في تحديد ما وذا كاني عو ص ذذاحب

الشذ ذ ذذكوى ولى سذ ذ ذذري النكا سذ ذ ذذتشذ ذ ذذكل انت اكاً اللتزام الدولة الطرف وموجب الما  3من االتفاقية وعدم ور

شذذخص أو وعا ته (أو ره ه) ولى ولة ألرى وذا توافرت لدي ا أسذذبا
التعرض للتعبيب.
3-7

وجي ة لالعتقا وأنه سذذيكون في لطر

ويتعين على الل نة أن ت هيم ما وذا كاني هناي أسذ ذ ذ ذ ذ ذذبا وجي ة لالعتقا وأن صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذذكوى

سيتعرض شخصي ًا لخطر التعبيب لدى عو ته ولى سري النكا .ولدى تقييم هبا الخطر على الل نة أن تراعي

جميف االعتبارات ذات الص ذذلة عمالً والما  ) 2(3من االتفاقية وما في ذلح وجو نمه ثابي من االنت اكات
ال سذ ذ ذذيمة أو الصذ ذ ذذارلة أو ال ماعية لحقوق اإلنسذ ذ ذذان .وال تزال الل نة تشذ ذ ذذعر وقلق والغ وزاء اسذ ذ ذذتمرار وثبات

اال عاءات المتعلقة واالسذذتخدام الواسذذف النطاق للتعبيب و يره من ضذذرو المعاملة القاسذذية أو الالونسذذانية أو

الم ينة التي ترتك ا السذ ذذلطات السذ ذريالنكية مثل ال يش والشذ ذذروة في أجزاء كثير من ال لد منب انت اء النزاع

في أيار/مايو  . )17(2009ومف ذلح تبكر الل نة وأن ال دف من وجراء هبا التقييم هو تحديد ما وذا كان الفر

المعني س ذ ذذيواجه ش ذ ذذخص ذ ذذي ًا لط ًار متو ع ًا وح ي ي ًا وامه التعبيب في ال لد البي س ذ ذذيعو وليه .ويس ذ ذذتتبف ذلح أن
وجو نمه ثابي من االنت اكات ال س ذذيمة أو الص ذذارلة أو ال ماعية لحقوق اإلنس ذذان في بلد ما ال يش ذذكل في

حد ذاته س ب ًا كا ي ًا لل زم وأن شخص ًا وعينه سيواجه لطر التعرض للتعبيب لدى عو ته ولى ذلح ال لدد وي ب
تقديم أسبا وضا ية ت ين أن الفر المعني سيكون شخصياً في لطر.
4-7

وتبكر الل نة بتعليق ا العام ر م  )2017(4البي جاء يه أن االلتزام وعدم اإلعا القسذ ذ ذ ذرية ائم

كلما كاني هناي "أس ذذبا

وجي ة" تدعو لالعتقا وأن الش ذذخص المعني س ذذيكون في لطر التعرض للتعبيب

في ولة يواجه الترحيل ولي ا سذ ذواء كفر أو كعل ذذو في م موعة د تكون في لطر التعرض للتعبيب في

ولة المقص ذ ذذد .وتبكر الل نة وأن "األس ذ ذذبا الوجي ة" موجو كلما كان لطر التعبيب "متو ع ًا وش ذ ذذخص ذ ذذي ًا
و ائماً وح ي ياً" (الفقر  .) 11ويمكن أن تشذذمل مؤش ذرات الخطر الشذذخصذذي على س ذ يل المثال ال الحصذذر:
(أ) الخلفية اإلثنية لصذ ذذاحب الشذ ذذكوىد ( ) االنتماء السذ ذذياسذ ذذي أو األنشذ ذذطة السذ ذذياسذ ذذية لصذ ذذاحب الشذ ذذكوى

و/أو ألف ار أسذ ذرتهد (ج) التعرض للتعبيب س ذذاوقاً د ( ) االحت از مف منف االتص ذذال أو الخل ذذوع ألي ش ذذكل

آلر من أش ذذكال االحت از التعس ذذفي و ير القانوني في ال لد األص ذذليد (ه) ال رو س ذ ًار من ال لد األصذذلي
عقب تلقي ت ديدات والتعبيب (الفقر .)45
5-7

وتبكر الل نة أيلذ ذًا وأن عبء اإلثبات يقف على عاتق صذ ذذاحب الشذ ذذكوى البي ي ب أن يقدم لذ ذذية

يمكن الدفاع عن ا أي أن عليه تقديم ح ج ت ين أن لطر التعرض للتعبيب أمر متو ف وحاضذ ذ ذ ذذر وشذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذذي

ال د
وح يقي .بيد أنه عندما يكون صذاحب الشذكوى في وضذف يع ز يه عن الخوض في لذيته كأن يكون مث ً
أث ي اسذ ذذتحالة الحصذ ذذول على وثائق تتعلق وا عائه التعرض للتعبيب أو يكون مسذ ذذلو الحرية رفف عنه عبء

اإلثبات وأصذ ذذب على الدولة الطرف المعنية التحقيق في اال عاءات والتحقق من صذ ذذحة المعلومات التي تسذ ذذتند

ولي ا الش ذ ذ ذذكوى( .)18وتبكر الل نة كبلح وأن ا تعطي وزنًا ك ي ًار لالس ذ ذ ذذتنتاجات الو ائعية التي توص ذ ذ ذذلي ولي ا أج ز

ال للمعلومات المتاحة
الدولة الطرف المعنيةد ير أن ا ليسذي ملزمة ب به االسذتنتاجات وهي سذت ري تقييمًا مسذتق ً
لدي ا وفقا للما  )4(22من االتفاقية مراعية جميف الظروف ذات الصلة وكل حالة(.)19

6-7
شا

ويدعي صذذاحب الشذذكوى في هبه القلذذية أنه سذذيتعرض لالحت از والتعبيب في سذذري النكا ألنه

تاميليد ولديه ندو ووصاوات ظاهرد و ا ر سري النكا وصور ير انونية وسيعو من ون وطا ة

()17

 CAT/C/LKA/CO/3-4الفقر .6

()18

ل نة مناهلة التعبيب التعليق العام ر م  4الفقر .38

()19

المرجف نفسه الفقر .50
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هوية وونية من بلد جمعي يه األموال من أجل نمور تحرير تاميل ويالمد و د سذ ذ ق احت ازه لالشذ ذذتباه في
أن له صذالت بنمور تحرير تاميل ويالمد و د تقدم وطلب الل وء في هولنداد وحلذر االحتفال بيوم األوطال

في هولندا البي نظمته حركة نمور تحرير تاميل ويالم .وتالحظ الل نة ح ج ص ذذاحب الش ذذكوى وأنه أو ف

في  20تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثاني/نوفم ر  2010لنقله أعل ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء من نمور تحرير تاميل ويالم في مطار واندارنايكي

الدولي في كاتوناياكا لارج كولوم و مباش ذ ذ ذ ذذر وبأنه تعرض وعد ذلح للتعبيب وس ذ ذ ذ ذ ب ص ذ ذ ذ ذذالته المزعومة

وحركة المقاومة .وفي  24كانون األول /يسذذم ر  2010أفرج عن صذذاحب الشذذكوى من االحت از وعد فف

فدية من صديق لألسر وهو الصديق البي ساعده أيل ًا على مغا ر سري النكا.
7-7

وتحيه الل نة علم ًا والمعلومات التي دمت ا الدولة الطرف والتي تفيد وأن ص ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذذكوى لم

يقدم أ لة موثو ة ولم يث ي ا عاءاته وأن هناي لط اًر متو عاً وح ي ي ًا وش ذذخص ذذياً وأن يتعرض للتعبيب على
يد السذذلطات وذا أعيد ولى سذذري النكا وأن ا عاءاته د اسذذتعرضذذت ا السذذلطات والمحاكم المحلية المختصذذة
استعراضاً قيقاً وفقاً للتشريعات المحلية وبمراعا حالة حقوق اإلنسان الراهنة في سري النكا.

8-7

وتش ذ ذ ذ ذذير الل نة ولى أن الدولة الطرف لدى تقييم ولبات الل وء المقدمة من س ذ ذ ذ ذذري النكا ت ري

تقييم ًا لح ج صذ ذذاحب الشذ ذذكوى يما يتعلق وعوامل الخطر وس ذ ذ ب الصذ ذذالت المزعومة وحركة نمور تحرير
تاميل ويالم .وتشذ ذ ذ ذذير الل نة ولى أنه ال يوجد في هبا ال الغ ما يدل على أن لصذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى أو ألف ار

أسرته أي ور م م في حركة نمور تحرير تاميل ويالم أو أن م واج وا مشاكل مف السلطات السريالنكية في

أي و ي من األو ات .وتش ذذير الل نة أيلذ ذاً ولى مالحظات الدولة الطرف وأن الس ذذلطات أجرت تقييماً قيقاً
ل ميف األ لة التي دم ا ص ذذاحب الش ذذكوى وما في ذلح التقارير الط ية وتش ذذير في هبا الس ذذياق ولى ح ج
الدولة الطرف وأن من المتعبر ال زم وأن ندو صاحب الشكوى ناجمة عن اللر .

9-7

و ي ما يتعلق واحتكاي ص ذذاحب الش ذذكوى في هولندا ول ذذاوه ش ذذروة تاوف إل ار التح يقات ال نائية

السذ ذريالنكية تش ذذير الل نة ولى أن س ذذلطات الدولة الطرف المختص ذذة نظرت في المخاور المحتملة و ررت

أن عو ته ولى سذذري النكا لن تتعارض مف الما  3من االتفاقية .و يما يتعلق وحلذذوره حدي لحركة نمور
تحرير تاميل ويالم تش ذذير الل نة ولى ح ج الدولة الطرف وأن ص ذذاحب الش ذذكوى لم يث ي وش ذذكل معقول أن

السذلطات السذريالنكية كاني على علم ببلح ولكن حتى لو كاني كبلح فةن تلح األنشذطة سذتكون هامشذية

ولى رجة ال يمكن في ا االسذذتنتاج وأنه ناشذذه .وتشذذير الل نة أيل ذ ًا ولى أن الصذذعوبات التي واج ا أ ار
صاحب الشكوى في سري النكا لم يتم وثبات ا وشكل معقول.
10-7

وتدفف الدولة الطرف وأن صاحب الشكوى دم لالل وجراءات الل وء األربعة التي استمرت سي

سذذنوات بيانات متلذذاربة ون أن يث ي وصذذور مرضذذية أن السذذلطات السذريالنكية د أبدت اهتمام ا وه في

أي و ي ملذ ذ ذ ذ ذ ذذى وأن عوامل الخطر التي ذكرها لم تؤ ولى اسذ ذ ذ ذ ذ ذذتنتاج مفا ه أنه سذ ذ ذ ذ ذ ذذيواجه لط اًر ح ي ياً
والتعرض للتعبيب لدى عو ته ولى سري النكا.
11-7

وتبكر الل نة واجت ا ات ا الس ذ ذ ذ ذ ذذاوقة التي تفيد وأن لطر التعرض للتعبيب ي ب تقييمه على أس ذ ذ ذ ذ ذذس

تت ذاوز م ر االفتراض وتكرر تذأكيذدهذا أن أمر تقذديم ح ج يمكن الذدفذاع عن ذا يعو عمومذًا ولى صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب
الشذ ذ ذ ذ ذذكوى .وفي ضذ ذ ذ ذ ذذوء جميف المعلومات الوار في الملف وما في ا المعلومات المتعلقة والحالة العامة لحقوق
اإلنسذان في سذري النكا ترى الل نة أن صذاحب الشذكوى لم يقدم أ لة كا ية ت عل ا تسذتنتج أن وعا ته ولى سذري

النكا ستعرضه لخطر متو ف وح يقي وشخصي وامه التعبيب والمعنى المقصو في الما  3من االتفاقية.
-8

والل نذة وذ تتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرف وموجذب المذا  ) 7(22من االتفذاقيذة تخلص ولى أن ووعذا الذدولذة الطرف

صاحب الشكوى ولى سري النكا ال يشكل انت اكاً للما  3من االتفاقية.
َ
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