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صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى هو سذ ذ ذ ذذين وهو موا ن سذ ذ ذ ذريالنكي مولود ي عام  .1989وقد ُرِ ض لب
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لةوئه فبات عرضذ ذ ذذة لخطر الترحيل .وهو يدعي أن ترحيله لى سذ ذ ذذري النكا سذ ذ ذذيشذ ذ ذذكل انتناكا من جانب
الدولة الطرف لحقوقه مموجب الماد  3من االتفاقية .وقد أصدرت الدولة الطرف اإلعالن المنصوو عليه
ي الماد  )1(22من االتفاقية ال ي ديل حيز النفاذ ي  28كانون الثاني/يناير  .1993ويمثل صذ ذ ذ ذذاحب

الشكوى محاميان.

*

اعتمدته اللةنة ي دورتنا الحادية والسبعين ( 30-12تموز/يوليه .)2021

**

ش ذذاري ي د ارس ذذة ه ا ال الغ أعل ذذاء اللةنة التالية أس ذذما هم :الس ذذعدية بلمير وكلود هيلر ووردو ان ش ذذةان وليو هواوين وول يا

وبختيار توزمحمدوف وبيتر يديل كيسينغ.
بوتشي وآنا راكو ودييغو رودريغز  -بينسون وسيباستيان توزيه َ
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و ي  28تشذ ذرين األول/أكتوبر  2016أبلغت اللةنة ص ذذاحب الش ذذكوى بواس ذذطة مقررها الخاو

المعني مال ال ات الةديد والتدابير المؤقتة مأننا ر ل ذ ذ ذذت لب اس ذ ذ ذذتفادته من التدابير المؤقتة التي تتمثل
ي توجيه لب لى الدولة الطرف لتحةم عن ترحيله لى سري النكا ريثما تنظر اللةنة ي شكوا .
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و ي  26نيس ذذان/أبريل  2017ر ل ذذت اللةنة عمال مالماد  )3(115من نظامنا الدايلي ومن

يالل مقررها الخاو المعني مالش ذ ذ ذ ذ ذذكاوى الةديد والتدابير المؤقتة
ال الغ ممعزل عن أسسه الموضوعية.

لب الدولة الطرف النظر ي مق ولية

المقائع كما عرضها صاحب الاكمى
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ص ذذاحب الش ذذكوى من أص ذذل تاميلي .وبعد و ا والد ي عام  2004بدأ عمه ي رعاية أسذ ذرته.

وكانت األسذذر من صذذيادي األسذذماي وكانت تسذذا ر مانتظام من أودابو لى مواليتيفو على السذذاحل الش ذرقي

لسذ ذذري النكا لصذ ذذيد األسذ ذذماي .وكانت أودابو تحت سذ ذذيطر الةي

الس ذ ذريالنكى بينما كانت مواليتيفو تحت

سذ ذذيطر نمور تحرير تاميل يالم .وع ور أ راد األسذ ذذر مانتظام لى منطقة يسذ ذذيطر علينا نمور تحرير تاميل
يالم جعلنم موضع ش نة من جي

2-2

سري النكا.

و ي عام  2007جاء أ راد من دار التحقيقات الةنائية التامعة لقو الش ذ ذ ذ ذذر ة السذ ذ ذ ذ ذريالنكية لى

منزل عم صذ ذذاحب الشذ ذذكوى وأي وا عمه .وقالوا ننم سذ ذذيأي ونه لى مركز للشذ ذذر ة لكن عندما اسذ ذذتفسذ ذذرت
العائلة عن مكان وجود قيل لنم ي ال داية نه ليس ي المركز .وعندما سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم ليسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر بر يته أيي ار

وجدو مصاما وينزف .و ي األس وع التالي أجرى أ راد من دار التحقيقات الةنائية استةوامات لةميع أ راد

األسر .واتنموهم مإيفاء األسلحة ومساعد نمور تحرير تاميل يالم .وأ لق سراح عم صاحب الشكوى ي

آذار/مارس .2008
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وظلت األسذ ذ ذذر تتعرض للملذ ذ ذذايقة من جانب السذ ذ ذذلطات وكان صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى يخشذ ذ ذذى على

س ذ ذذالمته .و ي تموز/يوليه 2011

ادر لى دبي ي اإلمارات العربية المتحد بد ع رش ذ ذذاوى لمس ذ ذذؤولين

ي دار النةر عن ريق وكيل .وبقي ي دبي لمد تسذ ذذعة أشذ ذذنر تقريبا لكنه عاد لى سذ ذذري النكا عندما

مرض عمه.
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وبعد ما يقار الش ذ ذذنرين من عود ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ي أيار/مايو  2012ذهب هو وش ذ ذذقيقه

لحلذذور احتفاالت مع أصذذدقائه .وأثناء وجودهما ي موقل للحا الت ألقي علينما القبض ق ل نقلنما لى

كولوم و حيذث احتة از ممعزل عن العذالم الخذارجي لمذد ثالثذة أيذام .كمذا ألقي القبض على عذدد ك ير من

األشذ ذ ذذخاو افيرين ي نفس الوقت ي مواقع مختلفة .واتنم صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى مإقامة صذ ذ ذذالت مع نمور

تحرير تاميل يالم وبمحاولة مغادر ال لد مصذ ذ ذ ذ ذ ذذور ير قانونية .وض ذ ذ ذ ذ ذ ذربه المحققون بل وضذ ذ ذ ذ ذ ذذغطوا على
يصذيتيه .ولم يكشذل صذاحب الشذكوى عن ذلل لسذلطات الدولة الطرف ي سذيا

شعر مالخةل.
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لب لةوئه األولي ألنه

ووجنت تنمة محاولة مغادر ال لد مصذذور ير قانونية لى صذذاحب الشذذكوى وشذذقيقه لى جانب

معظم األشذخاو افيرين المحتةزين ي نفس المناسذبة وأ رع عننم مكفالة .وقد صذورتنم الصذحا ة ونُشذر

مش ذذأننم عدد من المقاالت .و ي المةموع ألقي القبض على  119ش ذذخص ذذا ي تلل المناس ذذبة واتنم 113

مننم فيما معد :سذذبعة مالترتيب لنقل مناجرين من سذذري النكا على متن قار

والباقون ممن ينم صذذاحب

الشذذكوى اتنموا ممحاولة مغادر سذذري النكا مصذذور ير قانونية .و ادر صذذاحب الشذذكوى سذذري النكا ق ل
بدء المحاكمة ووصل لى أستراليا ي تموز/يوليه .2012
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ور لذت دار النةر وحماية الحدود ي  17تشذرين األول/أكتوبر  2013لب صذاحب الشذكوى

ا لحصول على تأشير حماية .والحظت اإلدار أنه وقت سفر صاحب الشكوى لى دبي كانت ثالث سنوات

قد مرت على

ال س ذ ذراح عمه من السذ ذذةن وأنه يالل تلل الفتر لم يكن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أو أي رد

آير من أ راد أسذرته يواجه على ما ي دو أي مشذذاكل معينة مع السذذلطات المحلية .ويلصذذت اإلدار لى أن

صاحب الشكوى سا ر لى دبي محثا عن رو للعمل وليس يو ا من األذى .ويلصت ك لل استنادا لى
محاضذذر المحكمة لى أن صذذاحب الشذذكوى لم يعتقل ي عام  2012ي سذذيا

جراء عشذوائي بل عندما

كان يسذ ذ ذذتعد لمغادر سذ ذ ذذري النكا مصذ ذ ذذور ير قانونية .وفيما يتعلق مادعاء صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى أنه تعرض
إلسذذاء المعاملة أثناء احتةاز اسذذتنتةت اإلدار أنه لم يتعرض إلسذذاء المعاملة نظ ار لى العدد الك ير من
األشذ ذ ذذخاو ال ين ألقي القبض علينم والطامع الروتيني لقلذ ذ ذذيته و موض رواية صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى عند

وص ذذفه لما حدث مالل ذذبو .وعالو على ذلل الحظت اإلدار أنه على الر م من لقاء القبض على ش ذذقيق

ص ذذاحب الش ذذكوى أيل ذذا إن األخ مقي ي س ذذري النكا دون أن يلحقه ض ذذرر .ويلص ذذت اإلدار لى أنه ال

يوجد دليل على أن السذ ذ ذ ذذلطات السذ ذ ذ ذريالنكية كانت قد اعت رت صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى على عالقة مة نة نمور
تحرير تاميل يالم وأنه لن يتعرض من ثم لخطر ساء المعاملة ي سري النكا.
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واستأنل صاحب الشكوى قرار دار النةر وحماية الحدود أمام محكمة مراجعة قلايا الالجئين.

ويالل المقابلة التي أجريت ي سذيا ذلل االسذتئناف ذكر صذاحب الشذكوى أنه تعرض لإليالع واللذر

معصذا أثناء احتةاز من ق ل الشذر ة .كما قدم م كر

ية من

يب ي سذري النكا ذكر ينا أن صذاحب

الشذ ذ ذ ذذكوى أصذ ذ ذ ذذيب معد كدمات ي جسذ ذ ذ ذذمه كله عقب اعتداء وقع ي  3حزيران/يونيه  .2012ويلصذ ذ ذ ذذت

المحكمة لى أن رواية ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى ال يمكن تص ذ ذ ذذديقنا مالكامل ألنه لم يترعرع ي منطقة تس ذ ذ ذذيطر

علينا حركة نمور تحرير تاميل يالم كما ادعى ي ال داية .كما يلصذت المحكمة لى أن صذاحب الشذكوى

قد ألقي عليه القبض عندما حاول مغادر سذ ذذري النكا .وفيما يتعلق برسذ ذذالة الط يب الحظت المحكمة أننا
قدمت لى المحكمة معد أن رحت المحكمة سؤاال مشأن الوثائق الط ية.
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والحظت المحكمة أن صذاحب الشذكوى احتةز ي أيار/مايو  2012ي حين أن رسذالة الط يب

تحمل تاريخ  23كانون الثاني/يناير  .2015وعالو على ذلل الحظت المحكمة أن الرسذالة ال تؤيد ادعاء

صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أن سذ ذذاء المعاملة التي تعرض له شذ ذذمل اإليالع معصذ ذذا .ووذ سذ ذذاور المحكمة القلق زاء
المص ذذداقية العامة لرواية ص ذذاحب الش ذذكوى لم تقتنع مأن ص ذذاحب الش ذذكوى تعرض إلس ذذاء المعاملة أثناء

احتةاز .ويلصذذت المحكمة لى أن صذذاحب الشذذكوى ذا احتةز لدى عودته لى سذذري النكا مس ذ ب التنمة

التي ال تزال موجنة ليه إن ملفه الش ذ ذذخص ذ ذذي ال يش ذ ذذير لى أن الس ذ ذذلطات س ذ ذذتخص ذ ذذه دون ير مإس ذ ذذاء

المعاملة .واسذ ذ ذ ذذتنادا لى المعلومات المتاحة عن الحالة السذ ذ ذ ذذائد ي ال لد إن العقوبة األرج على مغادر

س ذ ذ ذذري النكا مص ذ ذ ذذور ير قانونية هي رض رامة ما لم يكن الش ذ ذ ذذخص مش ذ ذ ذذت نا ي أنه يس ذ ذ ذذنل تنريب
األشذ ذ ذذخاو أو يرتب له .ور لذ ذ ذذت محكمة الدائر االتحادية ي  14آ /أ سذ ذ ذذطس  2015لب صذ ذ ذذاحب
الشكوى جراء مراجعة قلائية للقرار .وأيدت المحكمة االتحادية ه ا القرار ي  2أيلول/س تم ر .2015

الاكمى
يدعي صاحب الشكوى أنه ذا ُرّحل لى سري النكا سوف يعتقل مس ب مغادرته ير القانونية
-3
وبمةرد اكتشذ ذذاف التنم السذ ذذامقة الموجنة ليه سذ ذذيبقى رهن االحتةاز لفتر ويلة من الزمن .ويدعي أنه قد
يتعرض للتع يب ووساء المعاملة أثناء احتةاز ألن ه الممارسة معتاد ي سري النكا.
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م حظات الهرلة الطرف اا

مو مل ة ال

رويسل الممضمع ة
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قدمت الدولة الطرف مالحظاتنا مش ذ ذذأن مق ولية ال الغ مم كر ش ذ ذذفوية مؤرية  6ش ذ ذذباا /راير .2016
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وتد ع الدولة الطرف مأن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى قدم عددا من االدعاءات ير المق ولة من حيث

وهي تد ع مأن ال الغ ير مق ول من حيث االيتصاو الموضوعي وألنه ال أساس له من الصحة.

االيتصذ ذذاو الموضذ ذذوعي .وتشذ ذذير الدولة الطرف بوجه ياو لى ادعاءات صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أنه تعرض

لمعاملة أو عقوبة قاسذ ذذية أو ال نسذ ذذانية أو منينة من جانب دار التحقيقات الةنائية .وتحت الدولة الطرف

مأن الماد  3من االتفاقية ال تنط ق على ه االدعاءات ألننا ال تفيد مأن صذ ذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذ ذذكوى قد تعرض
للذرر هو من الشذد ما يةعله يديل ي تعريف التع يب مموجب الماد  1من االتفاقية وأنه ال يمكنه من

ثم أن يدعي أنه ضحية انتناي لالتفاقية من جانب الدولة الطرف.
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ووذا لم تق ل اللةنة أن ادعاءات صاحب الشكوى ير مق ولة من حيث االيتصاو الموضوعي

تد ع الدولة الطرف أيلذ ذ ذ ذذا مأن االدعاءات ظاهر البطالن .وتالح الدولة الطرف أن صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى

يذدعي أنذه قذد يتعرض لخطر االحتةذاز والتعذ يذب ي سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذري النكذا .وتحت الذدولذة الطرف مذأن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب
الشكوى ال يقدم أي دليل محدد يدعم ادعاءاته وتد ع مأننا من ثم ير مق ولة ألننا ظاهر البطالن.
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وتدعي الدولة الطرف أن ادعاءات ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى قد نظر ينا بدقة عدد من ص ذ ذ ذذناع القرار

على الصذذعيد المحلي وت ين أننا ال تسذذتتبع التزامات الدولة الطرف معدم اإلعاد القس ذرية مموجب االتفاقية.
ولم يقدم صاحب الشكوى ي رسالته لى اللةنة أي ادعاءات أو أدلة جديد لم تنظر ينا السلطات المحلية
من ق ل .وتالح الدولة الطرف ك لل أن الس ذ ذ ذ ذذلطات المحلية اس ذ ذ ذ ذذتنتةت أن عددا من ادعاءات ص ذ ذ ذ ذذاحب

الشكوى ال يمكن تصديقه .
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و ي  28آ /أ سذ ذ ذذطس  2017قدمت الدولة الطرف مالحظاتنا مشذ ذ ذذأن األسذ ذ ذذس الموضذ ذ ذذوعية.
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وتحت الدولة ا لطرف مأن سلطاتنا نظرت ي ادعاءات صاحب الشكوى مالتفصيل واستنتةت أن

وتؤكذذد الذذدولذذة الطرف أن ال الغ ينبغي أن يُعذذد ير مق ول .و ي حذذال رأت اللةنذذة أن ال الغ مق ول ذذإن
ادعاءات صاحب الشكوى ال تقوم على أسس موضوعية.
ادعذاءاتذه المتعلقذة مذالحمذايذة لم تكن مؤيذد مذاألدلذة وأن معض االدعذاءات مبذالغ ينذا .وتالح الذدولذة الطرف

أن ادعاءات ص ذذاحب الش ذذكوى قد قيمت على أننا تتعارض مع التزاماتنا معدم اإلعاد القسذ ذرية وت ين أننا

ال تسذذتتبع التزامات من ه ا الق يل .وتالح أن لب صذذاحب الشذذكوى الحصذذول على تأشذذير حماية ر ض
ي  17تشذ ذرين األول/أكتوبر  .2013وعند النظر ي لب صذ ذذاحب الشذ ذذكوى كان أمام السذ ذذلطات نسذ ذذخة

من مقابلة تأشذير الحماية التي أجراها موظل ي دار النةر وحماية الحدود مع صذاحب الشذكوى محلذور

مترجم شذ ذذفوي من التاميل ومواد ذات صذ ذذلة (المباده التوجينية لمفوضذ ذذية األمم المتحد السذ ذذامية لشذ ذذؤون
الالجئين مش ذ ذذأن تقييم ش ذ ذذروا الحماية الدولية لملتمس ذ ذذي اللةوء من س ذ ذذري النكا) ومعلومات قطرية مما ي

ذلل معلومات من وزار الخارجية والتةار ي أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتراليا ووزار الخارجية األمريكية ووزار دايلية المملكة
المتحد ل ريطانيا العظمى وأيرلندا الشذ ذ ذ ذذمالية .واسذ ذ ذ ذذتنادا لى تلل المعلومات يلصذ ذ ذ ذذت السذ ذ ذ ذذلطات لى أن

صذذاحب الشذذكوى لم يكن قو موضذذع اهتمام السذذلطات الس ذريالنكية على الر م من توقيفه ي عام 2012

وأنه ال يوجد احتمال حقيقي ألن يلحقه ضذ ذ ذذرر جسذ ذ ذذيم أو ك ير عند وصذ ذ ذذوله لى مطار كولوم و أو أثناء
احتةاز احتيا يا ي سةن نيغوم و أو معد ذلل.

7-4

وعقب اسذتئناف صذاحب الشذكوى القرار عقدت جلسذة اسذتماع ي  15كانون الثاني/يناير 2015

أمام محكمة مراجعة قلذ ذذايا الالجئين .وتمكن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى من تقديم ادات شذ ذذفوية وكتابية ممسذ ذذاعد

مترجم شذذفوي من التاميل .ومثله ي جلسذذة االسذذتماع وكيل النةر المسذذةل له .ونظرت المحكمة ي جميع
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االدعاءات التي قدمنا ص ذذاحب الش ذذكوى ي رس ذذائله لى اللةنة .وأعربت المحكمة عن قلقنا زاء مص ذذداقية
ادعاءات ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى .والحظت بوجه ياو وجود تناقل ذ ذ ذذات ك ير بين ما قدمه من ادات كتابية

وشذذنادته الرسذذمية ويلصذذت لى أن معض ادعاءاته املذذة أو مبالغ ينا .ولم تقتنع المحكمة مأن يوف
ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى من االض ذ ذ ذذطناد له ما ي رر على أس ذ ذ ذذاس أنه ش ذ ذ ذذا من التاميل ويُعتقد أنه مؤيد لن
الحركة وال على أسذاس أنه نشذأ ي منطقة تسذيطر علينا حركة نمور تحرير تاميل يالم أو أنه كان يعي
ي تلل المنطقة معد انتناء الحر .

ع وات صاحب الاكمى ع ى م حظات الهرلة الطرف اا
1-5

مو مل ة ال

رويسل الممضمع ة

ي  3أيلول/س ذ تم ر  2018قدم ص ذذاحب الش ذذكوى تعليقاته على مالحظات الدولة الطرف .وأصذذر

على أن ال الغ مق ول .ويالح أن روايته ليحداث اعت رت ير موثوقة مس ذ ذ ذ ب التناقل ذ ذ ذذات ي أقواله لكنه
يدعي أن قدرته على ت كر معض التفاص ذ ذ ذ ذ ذ ذذيل المحدد مثل التواريخ و ول الفترات الزمنية تأثرت مما عانا

من تع يب وصدمات .ويدعي أن ه التناقلات قد أوليت اعتبا ار مفر ا ي تقييم المصداقية.
2-5

ويؤكد صذذاحب الشذذكوى من جديد ادعاءاته أنه ذا أعيد لى سذذري النكا سذذيكون عرضذذة لخطر

قل ذ ذذاء تر ويلة من الوقت رهن االحتةاز الس ذ ذذابق للمحاكمة لمحاولته مغادر ال لد مص ذ ذذور ير قانونية.

ويدعي أنه ذ سذ ق أن يلذع للتع يب ويعتقد أنه من مؤيدي نمور تحرير تاميل يالم قد يكون ي يطر
حقيقي مالتعرض للتع يب ووس ذذاء س ذذاء المعاملة عند عودته .ويدعي أنه لم يمن الوس ذذائل المناس ذذبة ثقافيا

لر ع شذ ذ ذذكاوا المتعلقة مالتع يب .وقال نه لم يكن يعلم أن من حقه بوصذ ذ ذذفه ضذ ذ ذذحية للعنل الةنسذ ذ ذذي أن
يطلب محاميا ومترجما ش ذذفويا ذك ار مما كان س ذذيس ذذنل عليه الكش ذذل عن العنل الةنس ذذي ال ي تعرض له.

وكذان ينبغي أن يُس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأل ي بذدايذة العمليذة ممذا ي ذلذل عنذد توكيذل محذامين ومترجمين شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفويين تعيننم
الحكومذذة عمذذا ذا كذذانذذت لذذديذذه ادعذذاءات تتطلذذب ذذاقمذذا أو موظفين من جنس معين للقيذذام بتلذذل األدوار.
ويدعي صذاحب الشذكوى أنه لم يمن

رصذة عادلة لتقديم أدلة تث ت تعرضذه للتع يب ويدعي أن األدلة التي

تمكن من تقديمنا لم تقيم تقييما عادال بل ر لذ ذذت على أسذ ذذاس عدم اتسذ ذذاقنا وأيطاء ي أجزاء أيرى من
روايته ليحداث.

3-5

و ي  11أيلول/سذ تم ر  2019قدم صذاحب الشذكوى معلومات ضذافية ادعى ينا أن نشذر قرار

محكمة الدائر االتحادية مشذذأن لبه جراء مراجعة قلذذائية يمكن أن يفلذذي لى كشذذفه وأن يد ع السذذلطات

السريالنكية لى التعرف عليه ألن القرار تلمن التواريخ التي احتةز ينا ي سري النكا .ويدعي أن ه

العناصذر سذتسذم للسذلطات السذريالنكية ممطامقة ال يانات المنشذور مع معلوماتنا الخاصذة ومن ثم التعرف

على هويته وشكاوا .

م حظات إضاف ة من الهرلة الطرف
1-6

ي  5كانون األول/ديسذ ذذم ر  2019قدمت الدولة الطرف مالحظات ضذ ذذافية .وهي تؤكد مةددا

حةةنا المتعلقة معدم المق ولية وتشذ ذذير لى ادعاء صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أنه لم يمن

رصذ ذذة عادلة لتقديم أدلته

المتعلقة مادعاءات التع يب .وتدعي أن تقييم محكمة مراجعة قلذ ذ ذ ذ ذذايا الالجئين اسذ ذ ذ ذ ذذتند لى د ارسذ ذ ذ ذ ذذة متينة
وش ذذاملة لمص ذذداقية ادعاءات ص ذذاحب الش ذذكوى .واس ذذتندت اس ذذتنتاجات المحكمة مش ذذأن مص ذذداقية االدعاءات
لى عوامل متعدد مما ي ذلل عدم شذذرح صذذاحب الشذذكوى أو عدم قدرته على شذذرح االدعاءات المؤكد

واس ذذتنتاع أن بيانه الرس ذذمي كان مل ذذلال وميله لى المبالغة ي جوانب من ادعاءاته وعدم تقديم عدد من
االدعاءات الوارد ي اداته الكتابية لى المحكمة .وكانت لصذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى رصذ ذ ذذة سذ ذ ذذانحة لتقديم أدلة

أثناء جلسذ ذ ذ ذذة المحكمة كما نُظر على النحو الواجب ي جميع ادعاءات صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى مما ي ذلل
ادعاءات تعرضذ ذ ذ ذذه العتداء جنسذ ذ ذ ذذي .وتالح الدولة الطرف أن صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى كان ممثال ي مرحلة
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المقابلة الخاصذ ذذة بتأشذ ذذير الحماية وأنه كان من الممكن ي ذلل الوقت ثار أي ش ذ ذوا ل تتعلق مقدرته على

المشاركة ي العملية أو أي مسألة ياصة كان ينبغي أي ها ي االعتبار
2-6

وتالح الدولة الطرف ادعاء صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى أنه يمكن التعرف عليه من يالل قرار محكمة

الدائر االتحادية .وتد ع مأنه من ير المعقول أن تتمكن الس ذ ذذلطات السذ ذ ذريالنكية من تحديد هوية ص ذ ذذاحب

الشذ ذذكوى اسذ ذذتنادا لى تاريخ مغادرته واحتةاز قو .وتد ع مأن سذ ذذلطاتنا اسذ ذذتنتةت يلة العملية عدم وجود

أي دليل على أن صاحب الشكوى سيظل محل اهتمام للسلطات ذا أعيد لى سري النكا.
م حظات إضاف ة من صاحب الاكمى
-7

ي  1آذار/مارس  2020قدم صذاحب الشذكوى تع ليقات ضذافية على مالحظات الدولة الطرف.

وهو يكرر ادعاءاته أنه سذ ذ ذ ذذيكون معرضذ ذ ذ ذذا لخطر التعرف عليه اسذ ذ ذ ذذتنادا لى قرار محكمة الدائر االتحادية

المنشذذور .ويكرر ادعاءاته أنه تعرض للتع يب ووسذذاء المعاملة أثناء احتةاز ي عام  2012وادعاءاته أن

محكمة مراجعة قلايا الالجئين ل م تأي ه الوقائع ي االعتبار على النحو الواجب ي قرارها.
الوضايا راإلاراءات المعررضة ع ى ال جنة

النظر ي المق ولية
1-8

ق ذل النظر ي أي ادعذاء يرد ي بالغ مذا يتعين على اللةنذة أن تقرر مذا ذا كذان ال الغ مق وال

أم ال مموجب الماد  22من االتفاقية .وقد اس ذ ذتيقنت اللةنة و ق مقتل ذ ذذيات الفقر (5أ) من الماد  22من

االتفاقية من أن المسذألة نفسذنا لم تُبحث من ق ل وليسذت قيد البحث ي
التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
2-8

ار أي جراء آير من جراءات

وو قذا للمذاد  ) ()5(22من االتفذاقيذة ال تنظر اللةنذة ي أي بالغ مقذدم من رد من األ راد ال معذد

أن تكون قد تأ ّكدت من أنه استنفد جميع س ل االنتصاف المحلية المتاحة .وتالح اللةنة أن الدولة الطرف ي
القل ذذية محل النظر لم تطعن ي اس ذذتنفاد ص ذذاحب الش ذذكوى جميع سذ ذ ل االنتص ذذاف المحلية المتاحة .ل ا ترى

اللةنة أنه ال يوجد ما يمنعنا من أن تنظر ي ال الغ مموجب الماد  ) ()5(22من االتفاقية.
3-8

وتحيو اللةنة علما مادعاء الدولة الطرف أن ال الغ ير مق ول من حيث االيتصذاو الموضوعي

وألنه ظاهر البطالن ذ لم يُث ت ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى وجود أس ذ ذذبا وجينة تدعو لى اعتقاد أنه س ذ ذذيواجه يط ار

متوقعا وقائما وشذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذذيا وحقيقيا مالتعرض للتع يب ذا أُعيد لى سذ ذ ذ ذذري النكا .وفيما يتعلق مااليتصذ ذ ذ ذذاو
الموضوعي تحيو اللةنة علما مادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض لخطر االحتةاز والتع يب ذا أُعيد لى

س ذ ذ ذ ذ ذذري النكا .وترى اللةنة أن ه االدعاءات يمكن أن تثير مس ذ ذ ذ ذ ذذائل ي

ار الماد  3من االتفاقية .وبناء

عليه ترى اللةنة أن ادعاءات صذاحب الشذكوى مموجب الماد  3مق ولة من حيث االيتصذاو الموضذوعي.
وترى اللةنة أيل ذ ذذا أن ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى قد قدم أل راض المق ولية أدلة كافية على ادعاءاته المس ذ ذذتند لى
الماد  3من االتفاقية مشأن احتمال تعرضه للتع يب ووساء المعاملة ذا أعيد لى سري النكا.

4-8

ووذ ال ترى اللةنذذة أي عقبذذات أيرى تحول دون مق وليذذة ال الغ ذذإننذذا تعلن ق ولذذه وتنتقذذل لى

النظر ي أسسه الموضوعية.

النظر ي األسس الموضوعية
1-9

نظرت اللةنة ي ال الغ ي ضذذوء جميع المعلومات التي أتاحنا لنا الطر ان و قا للماد )4(22

من االتفاقية.
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2-9

و ي ه القلذية تتمثل المسذألة المعروضذة على اللةنة ي تحديد ما ذا كان معاد صذاحب الشذكوى

قس ذ ذ ذ ار لى سذ ذ ذذري النكا سذ ذ ذذيشذ ذ ذذكل انتناكا اللتزام الدولة الطرف مموجب الماد  3من االتفاقية معدم رد أو عاد
("رد") أي شخص لى دولة أيرى ذا ُوجدت أسبا وجينة تدعو لى اعتقاد أنه سيتعرض لخطر التع يب.
ّ

ويةب على اللةنة أن تُ ِّ
قيم ما ذا كانت هناي أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبا
3-9
الش ذ ذذكوى س ذ ذذيتعرض ش ذ ذذخص ذ ذذيا لخطر التع يب لدى عودته لى س ذ ذذري النكا .وعند تقييم ذلل الخطر يةب
حقيقية تدعو لى اعتقاد أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب

على اللةنة أن تراعي جميع االعتبارات ذات الص ذ ذ ذ ذذلة عمال مالماد  )2(3من االتفاقية مما ي ذلل وجود
نمو ثابت من االنتناكات الةس ذ ذ ذذيمة أو الص ذ ذ ذذارية أو الةماعية لحقو اإلنس ذ ذ ذذان .وفيما يتعلق مالحالة قيد
النظر تش ذذير اللةنة لى مالحظاتنا الختامية مش ذذأن التقرير الدوري الخامس لس ذذري النكا التي أعربت ينا

عن قلقنا البالغ زاء التقارير التي تشذير لى أن عمليات االيتطاف والتع يب ووسذاء المعاملة التي ارتك تنا

قوات أمن الدولة ي سذري النكا ممن ي ذلل الشذر ة قد اسذتمرت ي أجزاء كثير من ال لد معد انتناء النزاع

مع نمور تحرير تاميل يالم ي أيار/مايو  .)1(2009ويشذ ذ ذ ذذير التقرير أيلذ ذ ذ ذذا لى تقارير موثوقة من منظمات
ير حكومية مشذأن تورا سذلطات سذري النكا ي سذاء معاملة األ راد ال ين أعيدوا لى ال لد من ق ل( .)2ومع

ذلل ت ّكر اللةنة مأن الندف من التقييم ال ي يتعين ج ار

ي س ذ ذذيا الش ذ ذذكاوى الفردية هو تحديد ما ذا كان

الفرد المعني سذذيواجه شذذخصذذيا يط ار متوقعا و عليا مالتعرض للتع يب ي ال لد ال ي سذذيُعاد ليه .ويسذذتتبع ذلل
أن وجود نمو انتناكات جس ذذيمة وواض ذذحة وجماعية لحقو اإلنس ذذان ي بلد من ال لدان ال يش ذذكل ي حد ذاته

س ذ با كافيا الس ذذتنتاع أن ش ذذخص ذذا معينه س ذذيكون معرض ذذا لخطر التع يب لدى عادته لى ذلل ال لدي ال بد من

يراد أسذ ذذس ضذ ذذافية ت ّين أن الشذ ذذخص المعني سذ ذذيواجه شذ ذذخصذ ذذيا ه ا الخطر( .)3وعالو على ذلل ور م أن

األحداث الماضذ ذ ذذية قد تكون ذات أهمية إن المسذ ذ ذذألة الرئيسذ ذ ذذية المطروحة على اللةنة تتلخص فيما ذا كان

صاحب الشكوى معرضا حاليا لخطر التع يب ذا ما أعيد لى سري النكا.
4-9

وتش ذ ذ ذ ذ ذ ذذير اللةنة لى تعليقنا العام رقم  )2017(4ال ي جاء فيه أن اللةنة س ذ ذ ذ ذ ذ ذذتقيم "األس ذ ذ ذ ذ ذ ذذبا

الحقيقية" وسذذتعت ر يطر التع يب متوقعا وشذذخصذذيا وقائما وحقيقيا ذا ما ُوجدت وقت اتخاذ قرارها وقائع
موثوقة تتعلق مالخطر ي حد ذاته من ش ذ ذ ذذأننا أن تؤثر ي حقو ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى مموجب االتفاقية ي
حال ترحيله .ومن الدالئل على وجود يطر ش ذذخص ذذي على سذ ذ يل المثال ال الحص ذذر( :أ) انتماء ص ذذاحب

الشذكوى لى ثنية معينةي و( ) انتماء صذاحب الشذكوى السذياسذي أو نشذا ه السذياسذي هو أو أ راد أسذرتهي
و(ع) اعتقاله أو احتةاز دون تو ر ض ذ ذ ذ ذذمانات المعاملة والمحاكمة العادلةي و(د) ص ذ ذ ذ ذذدور حكم يابي ي

حقه (الفقر  .)45وفيما يتعلق ماألس ذ ذ ذذس الموض ذ ذ ذذوعية ألي بالغ يُقدم مموجب الماد  22من االتفاقية يقع
عبء اإلثبات على صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ال ي يتعين عليه أن يعرض قلذ ذذية يمكن الت ار ع عننا بتقديم حة

مدعومة مأدلة ت ين أن يطر التعرض للتع يب متوقع وقائم وشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي وحقيقي (الفقر  .)4()38وت ّكر

اللةنة أيل ذ ذ ذ ذ ذ ذذا مأننا تعطي وزنا ك ي ار للنتائ الوقائعية التي تخلص لينا أجنز الدولة الطرف المعنية وون

كذذانذذت اللةنذذة ير ملزمذذة بن ذ النتذذائ

ألن مذذإمكذذاننذذا أن تةري تقييمذذا ح ار للمعلومذذات المتذذاحذذة لنذذا و قذذا

للماد  )4(22من االتفاقية مع مراعا جميع الظروف الخاصة مكل قلية (الفقر .)50

()1

الوثيقة  CAT/C/LKA/CO/5الفقر  .12-9انظر أيلا الوثيقة  CAT/C/LKA/CO/3-4الفقر .6

()2

Freedom from Torture, Tainted Peace: Torture in Sri Lanka since May 2009 (London, 2015); and
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وتحيو اللةنة علما مادعاء ص ذذاحب الش ذذكوى أنه س ذذيتعرض لخطر الخل ذذوع لمعاملة مخالفة للماد 3

من االتفاقية ذا أعيد لى س ذ ذذري النكا ذ س ذ ذذيُقبض عليه مس ذ ذ ب مغادرته س ذ ذذري النكا مص ذ ذذور ير قانونية
وادعائه أنه س ذذيتعرض لخطر التع يب ووس ذذاء المعاملة أثناء احتةاز مسذ ذ ب ما يُنس ذذب ليه من دعم لنمور
تحرير تاميل يالم.
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وتحيو اللةنة علما أيلذذا مما ذكرته الدولة الطرف من أن السذذلطات ي الدولة الطرف قد نظرت

بدقة ي االدعاءات المقدمة من صاحب الشكوى ويلصت لى أنه لن يتعرض لخطر تلقي معاملة مخالفة

للماد  3من االتفاقية ذا أعيد لى سذ ذ ذ ذ ذ ذذري النكا .وتالح ك لل اسذ ذ ذ ذ ذ ذذتنتاع دار النةر وحماية الحدود أن
صذذاحب الشذذكوى سذذا ر لى دبي ي عام  2011محثا عن رو العمل وليس يو ا من األذى لذذال عن

ار

اس ذذتنتاجنا اس ذذتنادا لى محاض ذذر المحكمة أن ص ذذاحب الش ذذكوى لم يُقبض عليه ي عام  2012ي
جراء عشذ ذوائي بل ي س ذذيا محاولته مغادر ال لد مص ذذور ير قانونية .وتالح اللةنة أن محكمة مراجعة
قل ذذايا الالجئين اعت رت ادعاءات ص ذذاحب الش ذذكوى أنه تعرض للتع يب ووس ذذاء المعاملة أثناء احتةاز ي

عام  2012ادعاءات ير موثوقة مس ذ ذ ذ ب التناقل ذ ذ ذذات ي روايته ليحداث وألن الم كر الط ية التي قدمنا
مؤرية معد ثالث سذ ذ ذ ذذنوات من وقوع الحادث المزعوم وال تؤيد ادعاء صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى أنه تعرض للعنل

الةنسذي .وتحيو اللةنة علما أيلذا مأن سذلطات الدولة الطرف اسذتنتةت أن ادعاء صذاحب الشذكوى أنه لم

يترعرع ي منطقذ ة تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيطر علينذا حركذة نمور تحرير تذاميذل يالم كمذا ذكر ي ال ذدايذة ي لبذه اللةوء
ادعاء ال يمكن تصديقه على رار عناصر أيرى من روايته.
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وتحيو اللةنة علما مادعاءات صذذاحب الشذذكوى أنه لم يمن

رصذذة عادلة لتقديم أدلة تث ت تعرضذذه

للتع يب وأن األدلة التي تمكن من تقديمنا لم تقيم تقييما عادال وأنه لم يمن الوسذ ذ ذ ذذائل المناسذ ذ ذ ذذبة ثقافيا لر ع

شذ ذ ذذكاوا المتعلقة مالتع يب .وتحيو علما أيلذ ذ ذذا مادعاءات الدولة الطرف أن سذ ذ ذذلطات الدولة الطرف قد أجرت
تقييما دقيقا لمزاعم ص ذذاحب الش ذذكوى وأنه كان ممثال ي مرحلة المقابلة المتعلقة بتأش ذذير الحماية وأثناء جلس ذذة
االسذ ذذتماع أمام محكمة مراجعة قلذ ذذايا الالجئين وأن أي شذ ذوا ل تتعلق مقدرته على المشذ ذذاركة ي العملية أو

أي مسذائل ياصذة كان ينبغي مراعاتنا كان يمكن أن تثار ي تلل المناسذبات .ول لل ترى اللةنة أن صاحب

الشذكوى لم ي ين كيف تأثر تقييم السذلطات لطلب اللةوء ا ل ي قدمه معدم االسذتقاللية أو الحياد أو أن سلطات

الدولة الطرف التي نظرت ي القلية لم تةر تحقيقا سليما ي ادعاءاته.
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و ي ضذذوء االعتبارات الم كور أعال واسذذتنادا لى جميع المعلومات التي قدمنا الطر ان ترى اللةنة

أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى لم يقدم ي ه القلذ ذذية أدلة كافية ولم يث ت على نحو كاف ادعاء أن األحداث السذ ذذامقة

المزعومة سذتةعله محل اهتمام حقيقي لسذلطات سذري النكا .وترى اللةنة معد أن نظرت أيلذا ي الحالة العامة

لحقو اإلنسذان ي سذري النكا أن صذاحب الشذكوى لم يث ت ادعاءاته أن ترحيله لى سذري النكا سذيشذكل يط ار

حقيقيا ومتوقعا وشخصيا وقائما مالتعرض لمعاملة تخالل الماد  3من االتفاقية(.)5
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واللةنذة ذ تتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرف مموجذب المذاد  )7(22من االتفذاقيذة تخلص لى أن معذاد الذدولذة الطرف

صاحب الشكوى لى سري النكا لن يشكل انتناكا للماد  3من االتفاقية.
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