األمم المتحد

CAT/C/71/D/754/2016

ا فاقية مناهضدددة التعذيب ره رن من
ضدرر المعام ة ور العومةة الوايدية
ور الالإنسانية ور المه نة

Distr.: General
23 September 2021
Arabic
Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدده ددل ال جنددة امماددب المددا
رقم ** *2016/754

 22من اال فدداقيددةب انددددددددد د

البالغ

بالغ مقدم من:

ه .ل( .يمثله المحامي جون سويني)

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحب الشكوى

الدولة الطرف:

أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى:

 27نيسان/أبريل ( 2016تاريخ الرسالة األولى)

الوثائق المرجعية:

القرار المتخذ عمال اذالمذا  115من النظذام الذداللي للننذة

والمحذذال ىلى الذذدولذذة الطرف ي  16حزيران/يونيذذه 2016

(لم يصدر ي شكل وثيقة)

تاريخ اعتما القرار:

 22تموز/يوليه 2021

الموضوع:

الترحيل ىلى سري النكا

المسائل اإلجرائية:

المقبولية  -من حيث االلتصذ ذ ذ ذذاع الموضذ ذ ذ ذذوعي عدم

المسائل الموضوعية:

الخطر على الحيذذا أو لطر التُّرل للتُّذ يذذب أو ير

ىثبات اال عاءات

من ضذ ذذروم المُّاملة أو الُّقولة القاسذ ذذية أو الالىنسذ ذذانية
أو المهينذة ي حذال الترحيذل ىلى البلذد األصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلي (عذدم

اإلعا القسرية)

موا االتفاقية:
1-1

 1و3

صذذاحب الشذذكوى .و ه .ل .و.و موانن من سذذري النكا من مواليد عام  .1983و.و يدعي أن

أس ذذتراليا س ذذتكون اد انتهكق حقواه المنص ذذوع عليها ي الما  3من االتفاقية ىذا رحلته ىلى س ذذري النكا.

وكانق الدولة الطرف اد أصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدرت اإلعالن المتولى عمال االمذا  )1(22من االتفذاقيذة سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرى اعتبذا ار

من  28كانون الثاني/يناير  .1993ويمثل صاحب الشكوى محام.
*

اعتمدته اللننة ي ورتها الحا ية والسبُّين ( 30-12تموز/يوليه .)2021

**

شذذارف ي ارسذذة  .ا البالغ أعاذذاء اللننة التالية أسذذمام.م :ىر و ان ىشذذنان والسذذُّدية بلمير وبلتيا بوتشذذي و ييغو رو ريغز  -بينزون

وسيباستيان تونزي وليتر يديل كيسنغ ولختيار توزمحمدوف وليو .واوين وكلو .يلر.
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و ي  18أيار/مايو  2016اررت اللننة و.ي تتص ذ ذ ذ ذذرف عن نريق مقرر.ا المُّني االش ذ ذ ذ ذذكاوى

النديد والتدابير المؤاتة عدم ىصدار نلب التخاذ تدابير مؤاتة اموجب الما  114من النظام الداللي للننة.

المقائع كما عرضها صاحب النكمى
1-2

صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى .و من الُّرقية التاميلية ومسذ ذ ذذلم الديانة .وكان يُّمل موظف ااتراع يوم االنتخااات

البلدية ي كالموناي ي  8تشذ ذ ذرين األول/أ تولر  .2011وكان ش ذ ذذميقه مرش ذ ذذحا عن حزم مؤتمر مس ذ ذذلمي
س ذ ذذري النكا (حزم المؤتمر) .وظل ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى منخرنا ي حملة انتخابية من أجل ش ذ ذذميقه اما ي ذل

عن نريق ىلقاء الخطب أمام حزم المؤتمر .وكان ور ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى ي يوم االنتخااات .و التحقق

من .وية النالبين للتأ د من أنهم ينيئون من المنطقة المُّنية .واد منع ما بين  10أشخاع و 20شخصا
من التص ذذويق ألنه لم تكن لديهم أو ارق .وية .و لل اثنان من "مثيري الش ذذغب" ىلى مركز االاتراع و.اجمو

.و نفسذه قام ح ار

األمن اطر .م .ثم تلقى صذاحب الشذكوى مكالمات .اتتية تهديدية ادم اشذأنها شذكوى

ىلى الشذذرنة .وعلى حد علمه لم تفُّل الشذذرنة شذذيئا اشذذأن الشذذكوى .و .األحداش أ دتها شذذها ات ادمها

أ ار المنتمع المحلي واا ته.
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ولُّد ذل بنحو يومين تلقى صذاحب الشذكوى المزيد من المكالمات التهديدية ولُّد.ا افتر لم يُّد

ىلى منزله ولم ير على .اتفه .ولسذذبب الخوف ال ي انتااه أاام مع أصذذداائه .و ي  14شذذباف /براير 2012
تتبُّته ش ذ ذ ذذاحنة بيا ذ ذ ذذاء .وب ار ا منه ألن التاميل يتُّرض ذ ذ ذذون لاللتطاف ي ش ذ ذ ذذاحنات بيا ذ ذ ذذاء ويختفون

ارر مغا ر سري النكا.
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ووص ذذل ىلى أس ذذتراليا ي  1تموز/يوليه  2012وتقدم ي  23تش ذرين الثاني/نو مبر  2012اطلب

للحصول على تأشير حماية .و ي  5آم/أ سطس  2013ر ض مندوم من وزار الهنر والمواننة نلبه.

وأيدت محكمة مراجُّة اا ذ ذ ذذايا الالجئين القرار ي  15نيس ذ ذ ذذان/أبريل  .2015ور ض االس ذ ذ ذذتئنا ان المقدمان من
صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ىلى محكمة الدائر االتحا ية والمحكمة االتحا ية ألسذ ذذتراليا ي  7شذ ذذباف /براير 2015

و 4نيسان/أبريل  2016على التوالي .ور ض وزير الهنر والمواننة ي  22نيسان/أبريل  2016نلبه للتدلل.
النكمى
1-3

يدعي ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى أنه تُّرل للتُّ يب ي س ذ ذذري النكا ألنه تلقى تهديدات االقتل .ويدعي

ل أنه ي حال عو ته ىلى س ذذري النكا س ذذيتُّرل للتُّ يب على أيدي ى ار التحميقات الننائية وح ار

س ذ ذ ذ ذ ذذنن نيغومبو حيث س ذ ذ ذ ذ ذذينري احتناز وتوجيه االتهام ىليه اموجب اانون الوا دين والمهاجرين اس ذ ذ ذ ذ ذذبب

مغا رته سذ ذ ذذيري النكا اشذ ذ ذذكل ير اانوني( .)1وينري حاال ا تشذ ذ ذذاف األشذ ذ ذذخاع ال ين ا روا سذ ذ ذذري النكا
اشذ ذذكل ير اانوني وملتمسذ ذذي اللنوء ال ين ر اذ ذذق نلباتهم ويحبسذ ذذون عند وصذ ذذولهم ىلى مطار كولومبو.

وس ذذيحتنز ص ذذاحب الش ذذكوى لفتر أنول وس ذذيخا ذذع لتمحيص أ ق االمقارنة امُّظم الُّائدين اس ذذبب انتمائه

ىلى الُّرقي ذذة الت ذاميلي ذذة و ي ذذانت ذذه اإلسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالمي ذذة .كم ذذا يمكن أن يبرز ىلى العي ذذان تورن ذذه ي الُّنف المرتبط

ااالنتخااات .ويمكن أن تكون الُّرقية التاميلية لصاحب الشكوى ووضُّه كملتمس لنوء مر ول نلبه سببا

ينُّل السلطات السريالنكية تنسب ىليه تهمة عم حركة نمور تحرير تاميل ىيالم (نمور التاميل) وأن تلحق
()1

Edmund Rice Centre, “Australian sponsored torture in Sri Lanka? The unforeseen consequences of
supporting a brutal regime to stop the boats at any cost”, 12 August 2015; Sri Lanka, Department of
;Foreign Affairs and Trade report to the Refugee Review Tribunal, No. 1478, 28 February 2013
Immigration and Refugee Board of Canada, “Sri Lanka: information on the treatment of Tamil returnees
to Sri Lanka, including failed refugee applicants; repercussions, upon return, for not having proper
.government authorization to leave the country, such as a passport” (LKA103815.E), 22 August 2011
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اه األذى على  .ا األس ذذا  .وأوض ذذاع االحتناز ي س ذذنن نيغومبو تتس ذذم ااال تظاغ و ير ص ذذحية وتنُّدم
يها النظا ة الصحية ما ينُّل االحتناز امثااة تُّ يب ومُّاملة أو عقولة ال ىنسانية وااسية ومهينة(.)2
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وكون الس ذذلطات السذ ذريالنكية لم تتخ أي ىجراء اش ذذأن الش ذذكوى التي ادمها ص ذذاحب الش ذذكوى ىلى

الش ذ ذذرنة من الما ذ ذذايقات الُّنيفة التي تُّرل لها ي مركز االاتراع ىنما يُّني ض ذ ذذمنا أن المُّتدين لهم ص ذ ذذالت

جيد على المسذ ذذتوى السذ ذذياسذ ذذي .وال يشذ ذذكل اإلاُّا الداللي ليا ار يؤل اه ي حالة األشذ ذذخاع ال ين تحدوا

أصحام النفوذ السياسي ي سري النكا ىذ تصل أيدي .ؤالء األليرين ىلى الونن اأسر .
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ويشذذير صذذاحب الشذذكوى ىلى المُّلومات المتاحة للنمهور عن انتها ات حقوق اإلنسذذان ي سذذري النكا

اما ي ذل التُّ يب وااللتطاف ي الش ذ ذ ذذاحنات البيا ذ ذ ذذاء ي أعقام الُّنف االنتخابي  .وتتا ذ ذ ذذمن المُّلومات
()3

المشذار ىليها مالحظات لتامية للننة أعرلق يها عن القها البالغ ىزاء اال عاءات المسذتمر والمتسذقة اشذأن

االس ذ ذذتخدام الواس ذ ذذع االنتش ذ ذذار للتُّ يب و ير من ض ذ ذذروم المُّاملة القاس ذ ذذية أو الالىنس ذ ذذانية أو المهينة لألش ذ ذذخاع

المشذتبه يهم أثناء حبسذهم لدى الشذرنة وبزاء التقارير التي تشذير ىلى أ ُّال التُّ يب وبسذاء المُّاملة التي
ترتكبها جهات تااُّة للدولة من النيش والشرنة على السواء ي أنحاء كثير من البلد اُّد انتهاء الصراع
ي أيار/مايو  2009و.ي أ ُّال كانق ال تزال تحدش ي عام  .)4(2011وأي شخص ألقق اوات األمن

الس ذ ذريالنكية المبض عليه امن ي ذل ملتمسذ ذذو اللنوء ال ين ر اذ ذذق نلباتهم وأي شذ ذذخص على صذ ذذلة

ولو اُّيد االنانب الخاسذ ذذر ي الحرم األ.لية يواجه لط ار حميميا االتُّرل لمُّاملة ااسذ ذذية تبرر منحه الحماية

الدولية( .)5و.ك ا يوجد نمط ثابق من االنتها ات النس ذ ذذيمة أو الص ذ ذذارلة أو النماعية لحقوق اإلنس ذ ذذان ي

سري النكا.

مالحظات الهرلة الطرف ان
1-4

الموبملية

اذدمذق الذدولذة الطرف مالحظذاتهذا اشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن المقبوليذة وذلذ

ي مذ كر شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفويذة مؤرلذة  14أيلول/

س ذ ذ ذذبتمبر  .2016وأش ذ ذ ذذارت ىلى الما (113أ) من النظام الداللي للننة أ دت أن الش ذ ذ ذذكوى ير مقبولة

من حيث االلتص ذ ذ ذذاع الموض ذ ذ ذذوعي ألن اال عاءات ال تدلل ض ذ ذ ذذمن نطاق تُّريف "التُّ يب" الوار ي

الما  1من االتفاقية .كما لم يوضذ ذ ذ صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى الطبيُّة المحد لمكالمات التهديد الهاتتية .ومع
ذل

قد ا عى أمام محكمة مراجُّة ااايا الالجئين أن المتصل .د اإنالق النار عليه .وتايف الدولة

الطرف أنها ال تُّلم أن اللننة اد توص ذ ذ ذذلق ىلى رأي مفا أن التهديدات وحد.ا يمكن أن تش ذ ذ ذذكل تُّ يبا .
وعالو على ذل

()6

ال يحد صذاحب الشذكوى .وية المتصذل (المتصذلين) وال .و يؤكد أنهم موظفون عموميون

أو أنهم تصر وا اصفة رسمية فيما عدا اإليحاء اأن "لهم صالت جيد على المستوى السياسي" .ولالنظر ىلى

أن اال عاء المتُّلق االمكالمات ال ينطوي على التُّ يب هو ير مقبول من حيث االلتصاع الموضوعي.
( )2

”?.Edmund Rice Centre, “Australian sponsored torture in Sri Lanka

( )3

المرجع نفسذه و International Truth and Justice Project Sri Lanka, “Silenced: survivors of torture and sexual
violence in 2015”, January 2016; Freedom from Torture, “Tainted peace: torture in Sri Lanka since May
.2009”, August 2015; and Human Rights Watch, “Country summary: Sri Lanka”, January 2015

( )4

الوثيقة  CAT/C/LKA/CO/3-4الفقر .6

()5

Yasmin Sooka, the Bar Human Rights Committee of England and Wales and the International Truth and
Justice Project Sri Lanka, “An unfinished war: torture and sexual violence in Sri Lanka 2009–2014”,
.March 2014, p. 5

( )6

تش ذ ذذير الدولة الطرف ىلى البالغ المقدم من ر.

 .وآلرين ض ذ ذذد س ذ ذذويسذ ذ ذ ار (الوثيقة  )CAT/C/53/D/482/2011الفقر .4-8

وتا ذ ذ ذ ذذيف الدولة الطرف أن اللننة ي اس ذ ذ ذ ذذتنتاجاتها وتوص ذ ذ ذ ذذياتها الموجهة ىلى ىس ذ ذ ذ ذرائيل اد تبنق ي عام  1997رأيا مفا أن
التهديدات اما ي ذل التهديدات االقتل المقترنة بتقييد حركة الشذ ذذخص ي ظل أوضذ ذذاع مؤلمة وتغطية ال أر

ي ظل أوضذ ذذاع

لاصذة اما ي ذل تشذغيل الموسذيقى الصذالبة لفترات مطولة والحرمان من النوم لفترات مطولة والهز الُّنيف واسذتخدام الهواء

البار لإلصااة االقشُّرير .ي أمور تشكل ممارسة للتُّ يب (الوثيقة  A/52/44الفقر .)257
GE.21-13469
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ما أن ا عاء صاحب الشكوى ااحتمال تُّرضه لخطر المُّاملة القاسية أو الالىنسانية أو المهينة

على يد ى ار التحميقات الننائية و ي سنن نيغومبو

ير مقبول .و اآللر من حيث االلتصاع الموضوعي

ألن االلتزام اُّدم اإلعا القسذرية المنصذوع عليه ي الما  3من االتفاقية يتُّلق ااحتمال التُّرل للتُّ يب
وال يشمل المُّاملة أو الُّقولة القاسية أو الالىنسانية أو المهينة(.)7

3-4

وتدعي الدولة الطرف ااإلضذذا ة ىلى ذل أن الشذذكوى ير مقبولة ألن من الواض ذ أنه ال أسذذا

لها من الصذحة ااإلشذار ىلى الما  )2(22من االتفاقية والما (133م) من النظام الداللي للننة .ويقع

على عاتق ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى أن يبر.ن على وجو أس ذ ذذبام حميمية تدعو ىلى االعتقا اأنه س ذ ذذيواجه لطر

التُّرل للتُّ يب( .)8و .ا يتطلب ىثبات وجو لطر متواع وحميقي وشخصي االتُّرل للتُّ يب اما يتناوز
منر اال ترال والظن( .)9وفيما يتُّلق اا عائه القائل ىن األوضذ ذ ذذاع ي سذ ذ ذذنن نيغومبو تشذ ذ ذذكل مُّاملة مهينة
تشذ ذ ذذير الدولة الطرف ىلى اآلراء الوار

ي البالغ المقدم من غ .ر .ضذ ذ ذذد أسذ ذ ذذتراليا حيث وجدت اللننة أن

ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى اد اعتمد على مُّلومات عامة اما ي ذل مُّلومات عن الوض ذ ذذع ي س ذ ذذنن نيغومبو

ون البر.نة على وجو لطر شخصي( .)10و ي  .القاية لم يقدم صاحب الشكوى موا ذات مصداقية

س ذواء إلثبات وجو لطر شذذخصذذي اإلحاق الاذذرر اه ي سذذنن نيغومبو اسذذبب مغا رته البلد اصذذور ير

اانونية أو اسبب عرايته التاميلية أو اسبب أي ارتبانات سياسية له.
4-4

وتشذ ذ ذذير الدولة الطرف ك ل ىلى ا عاءات صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى اأنه اصذ ذ ذذفته ملتمس لنوء ر ض

نلبه ولس ذذبب انتمائه الُّراي مُّرل لخطر ىي ائه عند عو ته ىلى س ذذري النكا ألنه س ذذتنس ذذب ىليه مش ذذاعر

التُّانف مع حركة نمور تحرير تاميل ىيالم وس ذ ذذيتُّرل لتمحيص أ بر اس ذ ذذبب يانته اإلس ذ ذذالمية و لوله
ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمن ائر الُّنف االنتخذذابي .بيذد أن وجو لطر عذذام لواوع الُّنف ال يكفي للبر.نذذة على وجو لطر

شخصي االتُّرل للتُّ يب .ولم يثبق صاحب الشكوى للو.لة األولى وجو مثل  .ا الخطر(.)11
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وعالو على ذل

جرى النظر بداة ي ىنار اإلجراءات المحلية القوية ي المسائل التي أثار.ا

صذذاحب الشذذكوى .قد نظرت اإل ار األسذذترالية للهنر وحماية الحدو ومحكمة مراجُّة ااذذايا الالجئين ي

المُّلومات القطرية المقدمة من المنظمات الحكومية والمنظمات ير الحكومية وللصذ ذ ذذتا ىلى أن ا عاءاته

ير ذات مص ذذداقية وأنه ليس لديه ص ذذالت ُّلية أو متص ذذور احركة نمور تحرير تاميل ىيالم وأنه ال يوجد

احتمال حميقي ألن يُّاني من أض ذرار جدية على  .ا األسذذا

أو بوصذذفه مسذذلما تاميليا .واد لاذذع ارار

محكمة مراجُّة اا ذ ذ ذايا الالجئين لمراجُّة ااذ ذ ذذائية من جانب محكمة الدائر االتحا ية والمحكمة االتحا ية

ألس ذ ذذتراليا .كما التمس ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ون جدوى التدلل الوزاري اموجب الما  417من اانون الهنر

لُّام  .1958ولم يقدم صاحب الشكوى أي ليل جديد ي شكوا المُّروضة على اللننة.
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وت كر الدولة الطرف اأن اللننة تولي وزنا كبي ار لالسذتنتاجات الواائعية التي توصذلق ىليها أجهز

الذدولذة الطرف

 .و.ي تطلذب أن تقبذل اللننذة أن سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذاتهذا اذد أجرت تقييمذا قيقذا لال عذاءات .ور م أن

()12

صذاحب الشذكوى يؤكد أنه تُّرل للهنوم من جانب شذخصذين اُّد منُّه عد أشذخاع من التصذويق إنه

ال يوضذ ذ ذ كيف يمكن أن يقو ذل ىلى التُّرل للتمحيص بداة أ بر من ير  .ول ل

ا عاء االتُّرل لخطر المُّاملة أو الُّقولة القاسية أو الالىنسانية أو المهينة ال أسا

4

( )7

تشير الدولة الطرف ىلى البالغ المقدم من ي .ز.

( )8

البالغ المقدم من ااييز ضد السويد (الوثيقة  )CAT/C/18/D/39/1996الفقر .5-14

( )9

البالغ المقدم من أ .ر .ضد .ولندا (الوثيقة  )CAT/C/31/D/203/2002الفقر .3-7

()10

البالغ المقدم من غ .ر .ضد أستراليا (الوثيقة  )CAT/C/57/D/605/2014الفقرتان  7-9و.8-9

()11

البالغ المقدم من غ .ر .م .ضد السويد (الوثيقة  )CAT/C/20/D/83/1997الفقر .3-6

()12

لننة منا.اة التُّ يب التُّليق الُّام رام  4الفقر .50

من الواضذ ذ ذ أن

له من الصحة.

 .ضد أستراليا (الوثيقة  )CAT/C/49/D/417/2010الفقر .10-4
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ع يوات صاحب النكمى ع ى مالحظات الهرلة
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ي  10شذ ذذباف /براير  2017يشذ ذذير صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ىلى أنه حد أمام محكمة مراجُّة شذ ذذؤون

الالجئين نبيُّذة المكذالمذات الهذاتتيذة التهذديذديذة اذأنهذا تهذديذدات اذالقتذل .وأبلغ المحكمذة اذالتهذديذدات التي تلقذا.ذا
على .اتفه المحمول ي  8و 11و 13تش ذ ذ ذ ذرين األول/أ تولر  .2011ولُّد ى الاه  .ا الهاتف تلقى مزيدا

من التهديدات على لط أرضذذي حتى كانون الثاني/يناير  .2012ولُّد أن .رم من الرجال المسذذتقلين شذذاحنة
بيااء بدأت المكالمات التهديدية مر ألرى واستمرت حتى مغا رته البلد ي حزيران/يونيه  .2012ويشير

صاحب الشكوى أياا ىلى أن تقاعس الشرنة عقب تقديم شكوا كان اسبب الاغوف السياسية .وعلى أي حال

إن المتطلذب التُّريفي ألن يكون التُّذ يب مرتكبذا على أيدي موظفين عموميين يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذل عدم الميذام امنُّذه.

ولالنظر ىلى أن الشذرنة لم تتخ أي ىجراء اشذأن شذكوا

إن  .ا التقاعس سذيسذتمر فيما يتُّلق االتهديدات

اذالقتذل .وتُّتبر .ذ التهذديذدات .ي وتقذاعس الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرنذة عن الُّمذل امثذااذة تُّذ يذب اذالنظر ىلى أن التُّذ يذب

اد يكون ذا نبيُّة نفسية(.)13
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ويحتج ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى اأن أوض ذ ذ ذذاع االحتناز ي س ذ ذ ذذنن نيغومبو تش ذ ذ ذذكل لط ار اأن تتحول

المُّاملة القاسذذية أو الالىنسذذانية أو المهينة فيه ىلى تُّ يب .ولالنظر ىلى وضذذُّه كملتمس لنوء ر ض نلبه
وقيامه افا ذ ذ ذ الُّنف االنتخابي وما يشذ ذ ذذتبه فيه من صذ ذ ذذالت ترلطه احركة نمور تحرير تاميل ىيالم إنه

يواجه لطر التُّرل للتُّ يب عن نريق االحتناز واالسذتنوام المطولين .وكما الح ،فيما يتصذل اسذري
النكا المقرر الخاع المُّني امسألة التُّ يب و ير من ضروم المُّاملة أو الُّقولة القاسية أو الالىنسانية
أو المهينة إن التُّ يب ممارس ذذة ش ذذائُّة تا ذذطلع بها ى ار التحميقات الننائية التااُّة للش ذذرنة فيما يتص ذذل

االتحميقات الننائية الُّا ية ي أ لبية الحاالت .وللص المقرر الخاع ك ل ىلى أن ىمكانية الوصول ىلى

الشذخص المحتنز لغرل االسذتنوام المسذتمر له وللحصذول على اعت ار ات من المشذتبه يهم جنائيا يمكن

أن تكون ا ُّا للتُّ يب(.)14
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ويطُّن ص ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذذكوى ي حنة الدولة الطرف القائلة اأنه اد جرى تقييم ا عائه عن نريق

ىجراءات محلية اوية .فبموجب الما  474من اانون الهنر وكما أ دته السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوابق القا ذ ذ ذ ذ ذ ذذائية المحلية

ال يمكن ىاطال ا اررات محكمة مراجُّة اا ذ ذ ذذايا الالجئين ىال ي حالة حرمان ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى من مظلة
اإلجراءات القانونية الواجبة( .)15واد ايد ذل اشد ادرته على استئناف ارار اد يؤ ي ىلى ىعا ته اس ار.
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ويحتج صذاحب الشذكوى اأن النتائج التي توصذلق ىليها محكمة مراجُّة ااذايا الالجئين اشذأن المصذداقية

ذانذق ير مُّقولذة .بنذاء على ىجذااذاتذه ير الص ذ ذ ذ ذ ذ ذحيحذة حول تذاريخ الحيذا المهنيذة لش ذ ذ ذ ذ ذ ذذميقذه اررت المحكمذة أنذه

لم يشذارف على اإلنالق ي األنشذطة السذياسذية لشذميقه .ومع ذل
()13

لم تند المحكمة أن  .ا الشذخص ليس شذذميقه.

اللننة المُّنية احقوق اإلنس ذ ذ ذذان البالغ رام  1980/74آراء اللننة ي البالغ المقدم من ميغيل آنخيل ىس ذ ذ ذذترييا ض ذ ذ ذذد أورو واي

الفقر  3-8و Inter-American Court of Human Rights, Maritza Urrutia v. Guatemala, Judgment, 27

.November 2003, para. 92; and Cantoral Benavides v. Peru, Judgment, 18 August 2000, para. 102
()14

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Preliminary observations and
recommendations of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and degrading
treatment or punishment, Mr. Juan E. Mendez on the official joint visit to Sri Lanka – 29 April to 7
( .May 2016”, 7 May 2016مفوض ذذية األمم المتحد الس ذذامية لحقوق اإلنس ذذان "المالحظات األولية والتوص ذذيات المقدمة من

المقرر الخاع المُّني امسذألة التُّ يب و ير من ضذروم المُّاملة أو الُّقولة القاسذية والالىنسذانية والمهينة السذيد لوان ى .مينديز

عن زيارته المش ذ ذ ذذتركة الرس ذ ذ ذذمية ىلى س ذ ذ ذذري النكا 29 -نيس ذ ذ ذذان/أبريل ىلى  7أيار/مايو  7 )2016أيار/مايو  .2016متاحة على
الرااط.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19943&LangID=E :

()15
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.15 December 2006
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ولم يكن يُّرف الكثير عن أنشذطة شذميقه السذياسذية ألنه لم يتصذرف من منطلق ااتناعاته السذياسذية .وعالو

على ذل

إن حميقة وجو ارق ي الُّمر بينهما يزيد عن عشذ ذ ذ ذ ذذر سذ ذ ذ ذ ذذنوات يُّني أن عالميهما مختلفان.

ولم يفهم صذ ذذاحب الشذ ذذكوى سذ ذذياق األسذ ذذئلة التي نرحتها المحكمة التي أعطق وزنا ير مُّقول إلجاااته.

وفيما يتُّلق االتنااا ذ ذ ذ ذ ذذات ي روايته عن مش ذ ذ ذ ذ ذذاركته ي االنتخااات لم تقبل المحكمة ر اأنه كان متوت ار ولأن

األحداش اد واُّق ابل عامين ونصذف الُّام .بيد أنه ير مطالب ىال بتقديم أسذبام جو.رية تدعو ىلى االعتقا

بوجو لطر التُّرل للتُّ يب عند عو ته وليس تقديم ىثبات كامل لص ذ ذ ذ ذ ذ ذذحة ا عاءاته( .)16وذكر ي عد
مناس ذذبات أنه يش ذذُّر االخوف والتوتر وأنه يمكن التُّرف عليه على ذل اموجب المبا ئ التوجيهية المتُّلقة
ااألشذذخاع الاذذعيفي الحال الصذذا ر عن السذذلطات األسذذترالية .ولم تنظر المحكمة ي اإلمكانية الم كور

ي المبا ئ التوجيهية المتُّلقة اا ذذُّف ال ا ر والتي س ذذيقق ي اا ذذية ص ذذاحب الش ذذكوى اس ذذبب الص ذذدمة

المحتملة الناجمة عن التهديدات االقتل .و.و لم يقدم أ لة ي  .ا الص ذ ذ ذ ذذد ألنه لم يكن يدري حالته .واس ذ ذ ذ ذذتبُّدت
المحكمة الُّوامل ذات الصلة الم كور ي المبا ئ التوجيهية اشأن تقييم المصداقية اما ي ذل صُّولات

الترجمة الشفوية وآثار القلق وللتية الموضوع والتُّليم ومستوى المُّر ة المتواع اشكل مُّقول.
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ويدعي صذاحب الشذكوى أنه على الر م من ابول محكمة مراجُّة ااذايا الالجئين إلمكانية وجو

مشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ذل مع المترجم الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفوي ي مقذابلذة الذدلول ذإنهذا لم تذألذ .ذ اإلمكذانيذة ي االعتبذار فيمذا يتُّلق

اذالمقذابالت الالحقذة .والتُّليذل الذ ي ألذ ت اذه المحكمذة مبهم من حيذث ىنهذا ذكرت أن اُّض المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائذل اذد

تبين أنها ير واضحة اسبب مشا ل الترجمة الشفوية ر م أنها وجدت أياا أنه كان ينبغي أن تثار سااقا

أي صذ ذذُّولات ألرى تتُّلق االترجمة الشذ ذذفوية .وكان صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ال يزال ير مدرف لدرجة االتسذ ذذاق

المتواُّة منه ىذ لم تُّرل عليه مسذ ذذائل االتسذ ذذاق حتى مقابلة المحكمة .وعالو على ذل

إن السذ ذذلطات

.ي التي التارت ممثله و ُّق أتُّااه ما أانُّه اأن الممثل ير مُّني اقا ذ ذ ذذيته .ولم يتش ذ ذ ذذاور الممثل مع

ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى ىال اقدر ض ذ ذ ذذئيل جدا .وتص ذ ذ ذذر ق المحكمة اإجحاف عندما اررت عدم ىعطاء أي وزن
للوثائق المقدمة ألنها كانق اد للصذق االفُّل ىلى أن صذاحب الشذكوى يفتقر ىلى المصذداقية ما يبين أنها
لم تأل المس ذذتندات ي االعتبار ي تقييمها لمص ذذداايته .وارار المحكمة تنا.ل الوثائق ااالس ذذتنا قط ىلى

انتشذ ذذار تزوير المسذ ذذتندات ي سذ ذذري النكا .و ارار تمييزي .وعلى الر م من النصذ ذذيحة الوار

ي المبا ئ

التوجيهية اشذ ذ ذذأن تقييم المصذ ذ ذذداقية ال يوجد ي السذ ذ ذذنالت ما يدل على أن انتشذ ذ ذذار تزوير المسذ ذ ذذتندات اد
أوض لصاحب الشكوى.
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ويشذذير صذذاحب الشذذكوى ىلى مُّلومات تفيد اأن ر ُّل الشذذرنة ىزاء الُّنف االنتخابي ي سذذري

النكا كان متفاوتا

 .األش ذ ذذخاع ال ين .د و كانوا يُّلمون اش ذ ذذكوا للش ذ ذذرنة .ومن المحتمل أن الش ذ ذذرنة

()17

انق تتلقى أوامر من أشخاع نا ين سياسيا.

()16

David Weissbrodt and Isabel Hörtreiter, “The principle of non-refoulement: article 3 of the
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in
comparison with the non-refoulement provisions of other international human rights treaties”,
.Buffalo Human Rights Law Review, vol. 5 (No. 1), 1999, p. 55

()17
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مالحظات الهرلة الطرف ان

األيس الممضمعية

1-6

ادمق الدولة الطرف مالحظاتها اش ذذأن األس ذذس الموض ذذوعية ي م كر ش ذذفوية مؤرلة  11أيلول/
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وتالح ،الدولة الطرف أنه اُّد ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذدور ارار من محكمة مراجُّة اا ذ ذ ذ ذ ذ ذذايا الالجئين ال يمكن

سبتمبر  .2017و.ي تكرر رأيها اأن الشكوى ير مقبولة أو ال أسا

لها(.)18

لطالب تأش ذ ذ ذذير الحماية أن يطُّن ىال ي مش ذ ذ ذذروعية القرار وليس ي أس ذ ذ ذس ذ ذ ذذه الموض ذ ذ ذذوعية .وو قا للدولة
الطرف سذ ذذبق للننة أن رأت أن النظام القانوني األسذ ذذترالي يتي عملية اوية لمراجُّة األسذ ذذس الموضذ ذذوعية

وللمراجُّة القاذ ذ ذذائية لاذ ذ ذذمان أن يتسذ ذ ذذنى تصذ ذ ذذحي أي لطأ يرتكبه صذ ذ ذذانع القرار األولي( .)19واد أتاحق

المحكمة لصذ ذذاحب الشذ ذذكوى عد رع لتقديم ر و لطية وشذ ذذفوية على المُّلومات السذ ذذلبية التي أ ت ىلى
االس ذ ذذتنتاجات المتُّلقة االمص ذ ذذداقية .وأ دت محكمة الدائر االتحا ية والمحكمة االتحا ية ألس ذ ذذتراليا أن ارار

محكمة مراجُّة ااايا الالجئين ال يتامن ألطاء اانونية.
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وتكرر الدولة الطرف أن صذاحب الشذكوى لم يقدم أي ليل على تأ يد أن مكالمات التهديد الهاتتية

اد أجريق اقبول من الشذرنة .و .التهديدات وحد.ا ال تدلل ضذمن تُّريف التُّ يب اموجب الما  1من

االتفاقية .وفيما يتُّلق ااألوضذاع المدعا ي سذنن نيغومبو يُّتمد صذاحب الشذكوى على مُّلومات عامة
ون أن يبر.ن على وجو لطر شخصي ااحتمال تُّرضه للارر.
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ور ا على ا عاءات صذاحب الشذكوى اشذأن االسذتنتاجات المتُّلقة االمصذداقية التي توصذلق ىليها

محكمة مراجُّة ااذايا الالجئين تؤكد الدولة الطرف من جديد أن من المناسذب أن تُّطي اللننة وزنا كبي ار
لالس ذ ذذتنتاجات الواائعية التي توص ذ ذذلق ىليها الس ذ ذذلطات األس ذ ذذترالية .واد أجرى أحد ص ذ ذذانُّي القرار ي ى ار

الهنر وحماية الحدو مقابلة مع ص ذذاحب الش ذذكوى ونظر ي ا عاءاته الخطية وس ذذنل المقابالت والم كرات

المقدمة اُّد المقابالت

والمبا ئ التوجيهية لمفوضذ ذذية األمم المتحد السذ ذذامية لشذ ذذؤون الالجئين اشذ ذذأن تقييم شذ ذذروف الحماية الدولية

لملتمسذ ذ ذذي اللنوء من سذ ذ ذذري النكا والمُّلومات القطرية .وللص صذ ذ ذذانع القرار ىلى أنه ال ينري اضذ ذ ذذطها

المسلمين والتاميل ي سري النكا على أي أسا

عام اما يترتب عليه من أنه ال يوجد أسا

سليم لخوف

ص ذذاحب الش ذذكوى من التُّرل ألضذ ذرار جدية ااالس ذذتنا ىلى  .األس ذذس .والقوانين المتُّلقة االمغا ر ير

القانونية تطبق تطبيقا عاما .وللص صذذانع القرار أياذذا ىلى أنه ال يوجد احتمال حميقي لالضذذطها اسذذبب

الرأي الس ذذياس ذذي المنس ذذوم ىلى ص ذذاحب الش ذذكوى االنظر ىلى أن  .ا األلير لم يدع أنه احتنز .و أو أي

من أ ار أسذ ذ ذرته لالشذ ذ ذذتبا ي كونه عاذ ذ ذوا ي حركة نمور تحرير تاميل ىيالم أو من مؤيديها .كما للص
صانع القرار ىلى أن ا عاءات صاحب الشكوى ليسق مدعومة ااأل لة و ير ذات مصداقية وأنه ليس الجئا
ي ىنار اتفاقية الالجئين و ير مؤ.ل للحماية التكميلية.

()18

تؤكد الدولة الطرف أيا ذ ذذا أن نظر اللننة ي مالحظات الدولة الطرف اش ذ ذذأن المقبولية اس ذ ذذبب اال تقار ىلى التدليل ي حاالت مُّينة أي
مالحظة اللننة أن صذاحب الشذكوى اد ادم االتفصذيل على نحو كاف واائع وأسذس المطالبة المطلولة التخاذ ارار لم يكن مفصذال

 .ضذ ذ ذ ذ ذ ذذد أسذ ذ ذ ذ ذ ذذتراليا (الوثيقة  )CAT/C/59/D/633/2014الفقر  3-6 .والبالغ

اما فيه الكفاية .انظر البالغ المقدم من ي.
المقدم من ف .ف .ض ذذد أس ذذتراليا (الوثيقة  )CAT/C/58/D/600/2014الفقر 2-6 .والبالغ المقدم من ف .ف .ض ذذد أس ذذتراليا

(الوثيقة  )CAT/C/58/D/595/2014الفقر .3-8 .وتؤكد الدولة الطرف ك ل أن ممارسذ ذ ذذة اللننة ي ااذ ذ ذذايا ألرى والمتمثلة
ي الشذذروع ي احث األسذذس الموضذذوعية اُّد أن تكون اد الحظق أن القاذذايا المثار فيما يتُّلق االمقبولية وثيقة الصذذلة ااألسذذس

الموض ذذوعية .ي ممارس ذذة ال تفي اأحكام الما  118من النظام الداللي التي تنص على أنه ينب البق اش ذذكل س ذذليم ي المقبولية

ابل النظر ي األس ذذس الموض ذذوعية .انظر البالغ المقدم من ى . .ض ذذد أس ذذتراليا (الوثيقة  )CAT/C/59/D/652/2015الفقر
 2-8والبالغ المقدم من ر .ف .ض ذ ذذد أس ذ ذذتراليا (الوثيقة  )CAT/C/58/D/609/2014الفقر  3-7والبالغ المقدم من ت .ف.
ض ذ ذ ذ ذذد أس ذ ذ ذ ذذتراليا (الوثيقة  )CAT/C/58/D/599/2014الفقر  .3-7وتطلب الدولة الطرف أن تنظر اللننة اص ذ ذ ذ ذذور محد ي
الحنج التي سااتها الدولة الطرف فيما يتُّلق امقبولية  .الشكوى الحالية وأن تر على  .الحنج.

()19
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ولُّد أن راجُّق محكمة م ارجُّة ااذ ذ ذ ذ ذذايا الالجئين األسذ ذ ذ ذ ذذس الموضذ ذ ذ ذ ذذوعية نظرت المحكمة ي

الم كرات الشذ ذذفوية والخطية المقدمة من صذ ذذاحب الشذ ذذكوى والمُّلومات القطرية الوار من مصذ ذذا ر ش ذ ذتى.
وكانق لدى المحكمة أوجه الق كبير اشذأن مصذداايته ولكنها سذمحق اإمكانية وجو تناااذات ناجمة عن

.فوات ذا ر حميمية وعن الُّص ذ ذ ذ ذ ذذبية والطريقة التي نرحق بها األس ذ ذ ذ ذ ذذئلة .ولم تقبل المحكمة ىال ا عاءات
صاحب الشكوى المتُّلقة اأصله وباامته و ينه ولغته وانتمائه الُّراي المتصور وحالته االجتماعية وا عاء

اأنه سذذينظر ىليه على أنه ملتمس لنوء ر ض نلبه وعائد من أسذذتراليا .ور اذذق المحكمة ا عاء اأنه كان

يشذذارف بنشذذاف ي حزم مؤتمر مسذذلمي سذذري النكا ولكنها ابلق أنه يؤيد الحزم وأنه صذذوت له .ونظرت

المحكمة ي عرائاذه الخطية اما ي ذل التقرير الشذرني ولم تلق لها ااال اسذبب ا تقار ىلى المصذداقية
ولسذذبب المُّلومات المتُّلقة اانتشذذار تزوير المسذذتندات .ولم تند المحكمة أي ليل على ا.تمام أحد اه اما

ي ذل السذلطات وأحزام المُّارضذة اسذبب المسذتوى المنخفض لدعمه لحزم مؤتمر مسذلمي سذري النكا.
ما أنها لم تقبل اال عاء اأنه س ذذينري اس ذذتهدا ه ااعتبار مس ذذلما تاميليا من الش ذذرق أو على  .ا األس ذذا

ااعتبار أنه سذ ذ ذذيوصذ ذ ذف اأنه من مُّارضذ ذ ذذي الحكومة أو من مؤيدي حركة نمور تحرير تاميل ىيالم .وابلق

المحكمة احتمال أن ينري اسذذبب مغا رته ير القانونية ىعا حبسذذه ي أوضذذاع تتسذذم ااال تظاغ ولأنها

ير ص ذذحية و ير مريحة ولكنها لم تقبل القول اأن  .األوض ذذاع تراى ىلى حد االض ذذطها  .ول ل أيدت

المحكمة ارار محكمة أول رجة.
6-6

ور ا ذ ذذق محكمة الدائر االتحا ية نلب ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ىجراء مراجُّة اا ذ ذذائية لقرار محكمة

مراجُّذة ااذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذايذا الالجئين .ووجذدت أن .ذ المحكمذة األلير اذد ارعذق المبذا ئ التوجيهيذة الو ازريذة ونبيُّذة

أوضذذاع السذذنون ي سذذري النكا وبنفاذ اانون الو دين والمهاجرين الس ذريالنكيين لُّام  1949ال ي لم تند

اد نبق اش ذ ذ ذ ذ ذذكل انتقائي أو تُّس ذ ذ ذ ذ ذذفي أو تمييزي .وأيدت المحكمة االتحا ية ألس ذ ذ ذ ذ ذذتراليا ارار محكمة الدائر

االتحذا يذة ووجذدت اذاإلضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ذة ىلى ذلذ أنذه ال يوجذد مذا يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير ىلى أن اذانون الوا ذدين والمهذاجرين يطبق
اطريق ذذة ير عقالني ذذة أو ير مُّقول ذذة أو متقلب ذذة من ج ذذان ذذب أي موظف من موظفي الهنر ي مط ذذار
ولومبو .و ا ذ ذذال عن ذل

تبين أن اا ذ ذذية ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ال تس ذ ذذتدعي اس ذ ذذتخدام س ذ ذذلطة التدلل ير

الملزمة المخولة لوزير الهنر وحماية الحدو .
7-6

ور ا على ا عاء صاحب الشكوى أن االستنتاج القائل اأنه اد لفق الوثائق كان تمييزيا ومالحظته

أن محكمة مراجُّة ااايا الالجئين لم تأل ي االعتبار أ ثر من عاملين من الُّوامل المدرجة ي المبا ئ

التوجيهية لتقييم الم صذ ذ ذ ذ ذذداقية تؤكد الدولة الطرف أن الُّوامل المدرجة ي  .المبا ئ ليسذ ذ ذ ذ ذذق ىلزامية وال
جامُّة .تقييم المصداقية .و أمر متروف للمحكمة أن تبق فيه مع مراعا الظروف الفر ية واأل لة.
ع يوات صاحب النكمى ع ى مالحظات الهرلة الطرف
1-7

ي  16أيار/مايو  2019أشذ ذذار صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ىلى أن الدولة الطرف اد اعتر ق اأن ا اررات

الهنر ال يمكن ىعا النظر يها من حيث األسذ ذ ذذس الموضذ ذ ذذوعية .و.و يد ع اأن مواف الدولة الطرف المتمثل
ي أن سذلطاتها لها الحرية ي التوصذل ىلى اسذتنتاجات سذلبية اشذأن المصذداقية ما امق  .االسذتنتاجات

لالية من الخطأ القانوني .و مواف ياذُّف متانة اإلجراءات القانونية األسذترالية .ويد ع صذاحب الشذكوى
اأن النظام القا ذ ذ ذذائي األس ذ ذ ذذترالي ال يص ذ ذ ذذح

ائما ألطاء ( .)20ولم تر الدولة الطرف على حننه اش ذ ذ ذذأن

االس ذذتنتاجات المتُّلقة االمص ذذداقية اما ي ذل ما يتُّلق منها اانخرانه ي المواجهة المتُّلقة االُّنف االنتخابي

ولا عائه أنه من ير المُّقول ر ض األ لة المستندية.
()20

8

يش ذذير ص ذذاحب الش ذذكوى ىلىJustice Rangiah, “Procedural fairness in the courtroom: a speech to Federal :
.Circuit Court Conference in Brisbane”, 25 January 2017
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وتسذ ذذيء الدولة الطرف عرل حنة صذ ذذاحب الشذ ذذكوى اشذ ذذأن موا قة موظف عمومي و.ي حنة

يسواها فيما يتُّلق ااحتمال تُّرضه للتُّ يب عند عو ته .ويؤكد صاحب الشكوى على أن حنته القائلة اأن
المُّاملة أو الُّقولة القاس ذ ذ ذذية أو الالىنس ذ ذ ذذانية أو المهينة اد تتحول ىلى تُّ يب .ي حنة تس ذ ذ ذذتند ىلى النتائج

التي توصذ ذذل ىليها المقرر الخاع المُّني امسذ ذذألة التُّ يب و ير من ضذ ذذروم المُّاملة أو الُّقولة القاسذ ذذية

أو الالىنسانية أو المهينة .ويؤكد صاحب الشكوى مند ا أن االحتناز المطول يمثل لط ار حميميا االتُّرل
للتُّ يب اس ذ ذ ذذبب وض ذ ذ ذذُّه .و كملتمس لنوء ر ض نلبه ولس ذ ذ ذذبب ا ذ ذ ذذحه للُّنف االنتخابي .ور م أن من

المُّروف أن المغا ر ير القانونية ال تؤ ي ىال ىلى ااذذاء تر اصذذير ي اسذذم الحبس االحتياني اسذذنن

نيغومبو إن اذ صذاحب الشذكوى للُّنف االنتخابي يُّني أنه ال يوجد ضذمان اشذأن نول تر االحتناز
ي اايته على عكس الحالة ي ااية غ .ر ).G.R( .ضد أستراليا.
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و ا ذذال عن ذل

تظهر تفنيرات عيد الفص ذ لُّام  2019أن ص ذور ص ذذاحب الش ذذكوى كمس ذذلم

ولاص ذذة االنظر ىلى أنش ذذطته الس ذذياس ذذية تتركه عرض ذذة لمش ذذاعر مُّا ية للمس ذذلمين ي س ذذري النكا تر ض

الشرنة التدلل يها(.)21

مالحظات إضافية موهمة من الهرلة الطرف
1-8

ي مذ كر شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفويذة مؤرلذة  6تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثذاني/نو مبر  2019اذدمذق الذدولذة الطرف مالحظذات

ىض ذ ذذافية مش ذ ذذير ىلى أن تُّليقات ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى المؤرلة  16أيار/مايو  2019لم تغير موافها اش ذ ذذأن

المقبولية واألسذس الموضذوعية( .)22ور ا على حنة صذاحب الشذكوى القائلة اأن تشذريُّات الهنر األسذترالية

ال تو ر لملتمسذذي اللنوء ىجراءات عا لة أو اوية تشذذير الدولة الطرف ىلى أن صذذاحب الشذذكوى اد أجريق

مُّه مقابالت لتقييم نلب تأش ذذير الحماية المقدم منه وأنه اد تمتع امس ذذاعد مترجمين ش ذذفويين ومحام نوال
اإلجراءات .ويتطلب اانونا من ص ذذانُّي القرار تزويد أص ذذحام الطلبات االُّدالة اإلجرائية كما أن الحكومة
األسذ ذ ذذترالية ملزمة االتصذ ذ ذذرف اأمانة وبنصذ ذ ذذاف ي التُّامل مع المطالبات .واد حصذ ذ ذذق كل سذ ذ ذذلطة محلية

ا عاءات صذاحب الشذكوى حصذا قيقا ووجدت أن روايته ال مصذداقية لها وأنه ال يبدو أنه موضذع ا.تمام

سلبي من جانب أحد وأن حالته ال تحرف التزامات الدولة الطرف اُّدم اإلعا القسرية.
2-8

ور ا على ا عاء صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ااحتمال مواجهته لطر التُّرل للتُّ يب واالحتناز المطول

اس ذ ذذبب وض ذ ذذُّه كملتمس لنوء مر ول الطلب تش ذ ذذير الدولة الطرف ىلى تقرير مُّلومات اطري مؤر 23

أيار/مايو  .2018في ذل التقرير يش ذذار ىلى أنه وبن كان ملتمس ذذو اللنوء ال ين ر ا ذذق نلباتهم وال ين

عذذا وا ىلى سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذري النكذذا يمكن أن يحكم عليهم اذذالحبس لم تؤ مُّظم الحذذاالت ىال ىلى ع ارمذذة(.)23
وعالو على ذل

حتى وبن كانق اد واُّق .نمات انتقامية ضذ ذ ذذد المسذ ذ ذذلمين ي سذ ذ ذذري النكا ي أعقام

تفنيرات عيد الفصذ ذ ذ

قد ر ُّق حالة الطوارئ ي آم/أ س ذ ذذطس  2019ويبدو أن جميع المس ذ ذذؤولين عن

 .التفنيرات اد اتلوا أثناء الهنمات أو ألقي المبض عليهم .و اال عن ذل

إن ىشار صاحب الشكوى

ىلى وجو عنف عام ال تكفي إلثبات أن شخصا مُّينا سيواجه لطر التُّرل للتُّ يب لدى عو ته

.

()24

()21

Zamira Rahim, “Sri Lanka riots: one dead as anti-Muslim violence spreads in wake of Easter
massacre”, 14 May 2019; and Al Jazeera, “Sri Lanka orders nationwide curfew amid anti-Muslim
.riots”, 14 May 2019

()22

تكرر الدولة الطرف أيا ذ ذذا أن قيام اللننة االنظر ي المقبولية واألس ذ ذذس الموض ذ ذذوعية اطريقة ش ذ ذذفا ة ومس ذ ذذببة .و عنص ذ ذذر ىجرائي
رئيس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي وأن ه ذذا ترحذ ذ ب اق اررات اللنن ذذة المت خذ ذ ي البال ذذات الم ق ذذد م ذذة من ى .م .و .ف .ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد أس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت رالي ذذا (الوثيق ذذة
 )CAT/C/63/D/618/2014ومن ت .ت .م .ضذ ذذد أسذ ذذتراليا (الوثيقة  )CAT/C/65/D/756/2016ومن ف .م .ضذ ذذد أسذ ذذتراليا
(الوثيقة .)CAT/C/67/D/723/2015

()23

Department of Foreign Affairs and Trade, “DFAT country information report: Sri Lanka”, 23 May
.2018, para. 5.32

()24
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المسائل راإلاراءات المعررضة ع ى ال جنة

النظر ي المقبولية
1-9

ابل النظر ي أي ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى تر ي بالغ ما ينب على اللننة أن تقرر ما ىذا كانق الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى

مقبولذة أم ال اموجذب المذا  22من االتفذاقيذة .واذد تذأ ذدت اللننذة و ق مقتاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذات المذا ()5(22أ) من

االتفاقية من أن المسذ ذ ذذألة نفسذ ذ ذذها لم تبحث من ابل وال ينري احثها ي ىنار أي ىجراء آلر من ىجراءات

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
2-9

وتذ كر اللننذة اذأنهذا و قذا للمذا ( )5( 22م) من االتفذاقيذة لن تنظر ي أي بالغ مقذدم من أي

ر ما لم تتأ د من أن  .ا الفر اد اسذ ذ ذذتنفد جميع سذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذذاف المحلية المتاحة .وتالح ،اللننة ي

 .القاذ ذذية أن الدولة الطرف لم تطُّن ي مقبولية الشذ ذذكوى على  .ا األسذ ذذا  .وتبُّا ل ل
أن الما ( )5( 22م) ال تمنُّها من احث  .الشكوى.
3-9

ترى اللننة

وتد ع الدولة الطرف اأن الشذكوى ير مقبولة من حيث االلتصذاع الموضذوعي االنظر ىلى أن

ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى يدعي أنه س ذ ذذيواجه لطر التُّرل لمُّاملة أو عقولة ااس ذ ذذية أو الىنس ذ ذذانية أو مهينة عند

عو ته ىلى س ذ ذ ذذري النكا .وت كر اللننة اأن الما  3من االتفاقية توسذ ذ ذ ذع نطاق مبدأ عدم اإلعا القسذ ذ ذ ذرية

ليشذمل األشذخاع المُّرضذين لخطر ىسذاء المُّاملة المتناسذب مع لطر التُّرل للتُّ يب .وتالح ،اللننة

أن صذاحب الشذكوى يدعي ااإلضذا ة ىلى ذل أنه يواجه لطر التُّرل للتُّ يب( .)25ول ل ترى اللننة أنه

ال يوجد ما يمنُّها ي  .ا الصد من احث الشكوى.
4-9

وتؤكد الدولة الطرف أياذذا أن الشذذكوى ير مقبولة من حيث االلتصذذاع الموضذذوعي نظ ار ىلى

أن التهديدات االقتل التي يدعي صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أنه تلقا.ا ال تراى ىلى مسذ ذذتوى التُّ يب .وتالح ،اللننة

أن الشذذكوى تتُّلق اانتهاف مدعى للما  3من االتفاقية وأن صذذاحب الشذذكوى اد أثار التهديدات االقتل من
بين عناصذ ذ ذذر ألرى ادمها لدعم ا عائه .ول ل ترى اللننة أنه ال يوجد ما يمنُّها من حيث االلتصذ ذ ذذاع

الموضوعي من حص الشكوى.
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وتؤكد الدولة الطرف ك ل أن الش ذ ذذكوى ير مقبولة ألن من الواضذ ذ ذ أنه ال أس ذ ذذا

لها .بيد أن

اللننة ترى أن صذاحب الشذكوى اد لل اما فيه الكفاية على ا عاءاته أل رال المقبولية عن نريق تقديم
تفاصذيل كافية للواائع وأسذس المطالبة المطلولة لقرار اللننة .ولما كانق اللننة ال تند أي عمبات أمام المقبولية
إنها تُّلن أن الشكوى مقبولة وتشرع ي النظر ي األسس الموضوعية.

النظر ي األسس الموضوعية
1-10

و قا للفقر  )4(22من االتفاقية نظرت اللننة ي البالغ ي ضذذوء جميع المُّلومات التي أتاحها

2-10

والمسذ ذذألة المُّروضذ ذذة على اللننة .ي ما ىذا كان الترحيل القسذ ذذري لصذ ذذاحب الشذ ذذكوى ىلى سذ ذذري

لها الطر ان.

النكا سيشكل انتها ا اللتزام الدولة الطرف اموجب الما  3من االتفاقية اُّدم نر أو ىعا ("ر ") شخص
ىلى ولة ألرى توجد اشأنها أسبام جو.رية تدعو ىلى االعتقا اأنه سيواجه لطر التُّرل للتُّ يب.

()25

لننذة منذا.ا ذ ذ ذ ذ ذ ذذة الت ذُّ يب التُّليق الُّذام رام  )2017( 4الفقرات  16-14و 28وتُّليقهذا الُّذام رام  )2008( 2الفقرات  6و 15و25

والبالغ المقدم من لور أ وسذذتينا كالفوناو اايالليف ضذذد سذذويسذ ار (الوثيقة  )CAT/C/68/D/882/2018الفق ارت  1-8و2-8

و 5-8و 8-8والبالغ المقدم من .ارون ض ذذد س ذذويس ذ ار (الوثيقة  )CAT/C/65/D/758/2016الفقر  6-8والبالغ المقدم من
أ .ن .ضد سويس ار (الوثيقة  )CAT/C/64/D/742/2016الفقر  3-7والبالغ المقدم من غ .ر .ضد أستراليا الفقر .3-8
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وينب على اللننة أن تميم ما ىذا كانق توجد أسذ ذ ذ ذذبام جو.رية تدعو ىلى االعتقا اأن صذ ذ ذ ذذاحب

الشذذكوى سذذيواجه شذذخصذذيا لطر التُّرل للتُّ يب أو ير من ضذذروم المُّاملة القاسذذية أو الالىنسذذانية أو

المهينة التي تتناسذ ذ ذ ذذب مع لطر التُّرل للتُّ يب عند عو ته ىلى سذ ذ ذ ذذري النكا .ولتقييم  .ا الخطر ينب

على اللننة أن تأل ي الحسذذبان جميع االعتبارات ذات الصذذلة عمال االما  )2(3من االتفاقية اما ي

ذل وجو نمط ثابق من االنتها ات النسذ ذ ذذيمة أو الصذ ذ ذذارلة أو النماعية لحقوق اإلنسذ ذ ذذان .بيد أن اللننة
تش ذذير ىلى أن الهدف من التقييم .و تحديد ما ىذا كان ص ذذاحب الش ذذكوى س ذذيتُّرل ش ذذخص ذذيا لخطر متواع

وحميقي االتُّرل للتُّ يب ي البلد ال ي س ذذيُّا ىليه .و .ا يس ذذتتبع أن وجو نمط من االنتها ات النس ذذيمة

أو الصذ ذذارلة أو النماعية لحقوق اإلنسذ ذذان ي بلد من البلدان ال يشذ ذذكل ي حد ذاته سذ ذذببا كافيا لتقرير أن

ش ذ ذذخص ذ ذذا مُّينا س ذ ذذيواجه لطر التُّرل للتُّ يب عند عو ته ىلى ذل البلد ىذ ينب ىي ار أس ذ ذذبام ىض ذ ذذافية
إلثبات أن الفر المُّني س ذذيكون ش ذذخص ذذيا ي لطر .وعلى الُّكس من ذل

إن عدم وجو نمط ثابق من

االنتها ات الصارلة لحقوق اإلنسان ال يُّني أن الشخص اد ال يتُّرل للتُّ يب ي ظل ظرو ه الخاصة(.)26
4-10

وت كر اللننة بتُّليقها الُّام رام  )2017(4اش ذ ذ ذ ذذأن تنفي الما  3من االتفاقية ي س ذ ذ ذ ذذياق الما 22

وو قا له إن االلتزام اُّدم اإلعا القسذرية يكون سذاريا كلما وجدت "أسذبام جو.رية" تدعو ىلى االعتقا اأن

الش ذذخص المُّني اد يتُّرل لخطر التُّ يب ي ولة يواجه احتمال الترحيل ىليها ىما كفر أو كُّا ذذو ي

منموعة اد تكون عرضذ ذذة لخطر التُّ يب ي ولة المقصذ ذذد .وت كر اللننة أياذ ذذا بوجو "أسذ ذذبام جو.رية"

عندما يكون لطر التُّ يب "متواُّا وش ذ ذ ذذخص ذ ذ ذذيا وحاليا وحميميا"( .)27وتولي اللننة وزنا كبي ار لالس ذ ذ ذذتنتاجات
الواذائعيذة التي توصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذق ىليهذا أجهز الذدولذة الطرف المُّنيذة ولكنهذا ي الواذق نفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه ير ملزمذة بهذ

االس ذ ذ ذذتنتاجات ولدال من ذل
على أسا
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إنها تتمتع امقتا ذ ذ ذذى الما  )4(22من االتفاقية االحرية ي تقييم الواائع

المنموعة الكاملة من الظروف ي كل حالة من الحاالت.

وتحيط اللننة علما اا عاء ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذذكوى أنه س ذ ذ ذ ذ ذذيواجه لطر التُّرل للتُّ يب والمُّاملة

أو الُّقولة القاس ذ ذ ذ ذذية أو الالىنس ذ ذ ذ ذذانية أو المهينة لدى عو ته ىلى س ذ ذ ذ ذذري النكا عن نريق االحتناز المطول
واالسذذتنوام على أيدي أ ار ى ار التحميقات الننائية وح ار

سذذنن نيغومبو اسذذبب وضذذُّه كملتمس لنوء

ر ض نلبه ولس ذذبب مغا رته س ذري النكا اش ذذكل ير اانوني ولس ذذبب عرايته التاميلية و يانته اإلس ذذالمية

واحتمال ارتبانه احركة نمور تحرير تاميل ىيالم و اذ ذ ذ ذذحه للُّنف االنتخابي .ويدعي صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى

أياذ ذ ذذا أن الخطر ال ي تشذ ذ ذذكله التهديدات االقتل ال يزال اائما وأنه االنظر ىلى تقاعس الشذ ذ ذذرنة عن اتخاذ

ىجراءات ال بد أن يكون األشخاع مصدر التهديدات نا ين سياسيا.
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وتالح ،اللننة أيا ذ ذذا أن س ذ ذذلطات الدولة اد للص ذ ذذق ىلى عدم وجو أس ذ ذذبام جو.رية تدعو ىلى

االعتقا اأن صذاحب الشذكوى سذيواجه لط ار متواُّا وحاليا وشذخصذيا وحميميا االتُّرل لألذى اما ي ذل

التُّ يب عند عو ته ىلى سذري النكا .و ي  .ا الصذد تالح ،اللننة أن سذلطات الدولة الطرف اد حد ت

وجو تنااا ذ ذ ذذات تؤثر ي مص ذ ذ ذذداقية الُّناص ذ ذ ذذر الما ية لرواية ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى اما ي ذل ما يتُّلق
امسذ ذذاعدته لحملة شذ ذذميقه االنتخابية وعد األشذ ذذخاع ال ين ر ض السذ ذذما لهم االتصذ ذذويق وعد موظفي

االاتراع اآللرين وما ىذا كان الرجال ال ين ر ض الس ذ ذذما لهم االتص ذ ذذويق اد حاولوا االعتداء عليه أم ال

ومذا ىذا كذان صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى .و موظف االاتراع الوحيذد الذ ي اذام اذالتحقق من اطذااذات .ويذة .ؤالء
األشذ ذذخاع أم ال ومقدار الواق المنقاذ ذذي بين يوم االنتخااات وأول مكالمة .اتتية مُّنية .وتالح ،اللننة

أ ن محكمة مراجُّة ااذ ذ ذذايا الالجئين اد ابلق اأنه كانق توجد صذ ذ ذذُّولات ي الترجمة الشذ ذ ذذفوية أثناء مقابلة

الذدلول ولذأنهذا لذ لذ لم تُّتمذد على أي مُّلومذات سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلبيذة مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتمذد من تلذ المقذابلذة .كمذا تالح ،اللننذة

()26

انظر على سبيل المثال البالغ المقدم من

()27

تُّليق اللننة الُّام رام  4الفقر .11
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أن صذذاحب الشذذكوى اد أتيحق له عد رع لتقديم ى ا ات لطية وشذذفوية .ولينما تحيط اللننة علما احنة
صذاحب الشذكوى القائلة اأن سذلطات الدولة الطرف لم تنظر على النحو الواجب ي المسذتندات التي ادمها

إنها ترى ي ضذ ذذوء ما تقدم أن  .الحنة ال تحل الشذ ذوا ل المحد المتُّلقة االمصذ ذذداقية .وفيما يتُّلق

االشذ ذ ذذكوى المقدمة ىلى الش ذ ذ ذرنة تالح ،اللننة حنة الدولة الطرف القائلة اأن صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى لم يدعم

ا عاء اأن الش ذذرنة لم تتخ ىجراء اش ذذأن الش ذذكوى اس ذذبب ض ذذغوف مارس ذذها أش ذذخاع ذوو نفوذ .وبذ تا ذذع

اللننة الُّناصذذر المختلفة له ا اال عاء ي االعتبار إنها ترى أن كون صذذاحب الشذذكوى لم يكن على علم
اأن الشذذرنة السذريالنكية اد تااُّق الشذذكوى ال يبر.ن على أن ىعا ته ىلى سذذري النكا سذذتنطوي على تحري

الما  3من االتفاقية.
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وتحيط اللننة علما ك ل اا عاء صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أن السذ ذذلطات الس ذ ذريالنكية سذ ذذتهتم اه اشذ ذذكل

سذلبي اسذبب ور ي ىنار حزم مؤتمر مسذلمي سذري النكا وعرايته التاميلية و يانته اإلسذالمية ووضذُّه

ملتمس لنوء ر ض نلبه و ا ر س ذ ذ ذذري النكا اش ذ ذ ذذكل ير اانوني وال س ذ ذ ذذيما اُّد تفنيرات عيد الفص ذ ذ ذ .

وتالح ،اللننة ك ل أن سذ ذذلطات الدولة الطرف اد الحظق أنه ال ينري اضذ ذذطها المسذ ذذلمين والتاميل ي

سري النكا اشكل عام .وفيما يتُّلق االحالة ي سري النكا ي أعقام تفنيرات عيد الفص

ترى اللننة أن

 .ا ال يُّفي صذ ذذاحب الشذ ذذكوى من مطلب ىي ار أسذ ذذبام ىضذ ذذافية إلثبات أنه سذ ذذيكون شذ ذذخصذ ذذيا ي لطر.
ووجدت سذلطات الدولة الطرف أياذا أن شذقيق صذاحب الشذكوى ال يزال يعيش ي منزل األسذر ويُّمل ي

الحكومة ون أي مؤشذرات على أنه تُّرل لإلي اء أو اسذتهدف أو الذ اااللتفاء .ولالنظر ىلى أن شذميقه

ما الحظق الدولة الطرف كان سذذيلفق االنتبا سذذياسذذيا بدرجة أ بر من صذذاحب الشذذكوى نظ ار ىلى كون

ش ذذميقه كان مرش ذذحا عن حزم مؤتمر مس ذذلمي س ذذري النكا إن اللننة ير مقتنُّة ي  .القا ذذية اأن

المزيج المؤلف من انخراف ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى ي أنش ذ ذ ذذطة حزم مؤتمر مس ذ ذ ذذلمي س ذ ذ ذذري النكا أو وعرايته
التاميلية و يانته اإلسذالمية يظهر أنه سذيكون شذخصذيا عرضذة للخطر .وتأل اللننة ي الحسذبان ي  .ا

الصذذد أن صذذاحب الشذذكوى لم يدع أنه احتنز .و أو أي من أ ار أسذرته لالشذذتبا ي عمه لحركة نمور

تحرير تذاميذل ىيالم وأنذه يذدعي أنذه شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذارف عالنيذة ي حملذة من أجذل شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذميقذه وعمذل ي مركز ااتراع ي
انتخااات السلطات البلدية.
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وفيما يتُّلق بوض ذذع ص ذذاحب الش ذذكوى كملتمس لنوء ر ض نلبه و ا ر س ذذري النكا اش ذذكل ير

اانوني تالح ،اللننة أن سذلطات الدولة الطرف اد ابلق احتمال حبس صذاحب الشذكوى ي أوضذاع تتسذم
ااال تظاغ ولأنها ير ص ذذحية و ير مريحة عند عو ته ولكن القوانين المتُّلقة االمغا ر ير القانونية .ي

اوانين ذات تطبيق عذام وأن .ذ المُّذاملذة ال تحرف التزام الذدولذة الطرف اُّذدم اإلعذا القسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريذة .وتالح،

اللننة أياذ ذذا أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى يسذ ذذلم اأن من المُّروف أن المغا ر ير القانونية ال تؤ ي ىال ىلى تر

اص ذ ذ ذذير من االحتناز .وترى اللننة أن ا عاء ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى اأن ا ذ ذ ذذحه للُّنف االنتخابي يُّني أنه

ال يوجد ضذذمان اشذذأن نول مد االحتناز .و أمر ال يدل على وجو لطر شذذخصذذي ينطوي على انتهاف

الما  3من االتفاقية.
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و ي ض ذ ذ ذذوء االعتبارات الم كور أعال تخلص اللننة ىلى أنه ي الظروف الخاص ذ ذ ذذة للقا ذ ذ ذذية

الحالية لم تأت األ لة والظروف التي احتج بها صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى اأسذ ذ ذذبام كافية تدعو ىلى االعتقا اأنه

سذذيواجه لط ار حميميا ومتواُّا وشذذخصذذيا وحاليا االتُّرل للتُّ يب ي حالة ترحيله ىلى سذذري النكا .وعليه
ترى اللننة أن الموا الوار

للما  3من االتفاقية.
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ي الملف ال تمكنها من اس ذذتنتاج أن عو ص ذذاحب الش ذذكوى س ذذتش ذذكل انتها ا

و ي ظل  .الظروف تخلص اللننذة عمال االمذا  )7(22من االتفذاقيذة ىلى أن ترحيذل الدولذة

الطرف لصاحب الشكوى ىلى سري النكا لن يشكل لراا للما  3من االتفاقية.

12

GE.21-13469

