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اعتمدته اللجنة يف دورهتا  29-4(125آذار/مارس .)2019
شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف دراسة هذا البالغ :اتنيا ماراي عبدو روتشول وعياا بان عاشاور وإلا
براناادز كا يك وكريسااتوفر عااارف بلقااان وأ ااد أمااش فااتو  ،وشويتشااي فااورواي وكريسااتوف هاااينك وابماارمي
كواات ودنكان الكي موهوموزا وفوتيين ابزارتسيك وهرانن كي ادا كابريرا وفاسايلكا سانساش ولوسايه مانويال
سااانتوس ابياايك ويوفااال شااا وإيلااش تينرودجااا وأناادرايس زميرمااان وجنتيااان زيب ا ي .ووفق اا للمااادة  90ماان
النظام الداللي للجنة مل تشارك عضوة اللجنة مارسيا كران يف دراسة هذا البالغ.
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 1-1ص اااحبا ال اابالغ مه ااا ف .ز .املول ااود يف  31آب/أغس ااطك  1975وزوجت ااه م .ز.
املول ااودة يف  8نيس ااان/أبريل  .1978ويق اادمان ال اابالغ أيضا ا ا ابلنياب ااة ع اان طفليهم ااا القاصا ارين:
الطاارف ”سااش“ املولااود يف  11ح يران/يونيااه  2009والطاارف ”صاااد“ املولااود يف  5تش ارين
األول/أكتا ااوبر  .2006وصا اااحبا الا اابالغ مواطنا ااان رومانيا ااان يلتمسا ااان اللجا ااوء يف كنا اادا ومها ااا
معرضان للرتحيل إىل رومانيا بعد رفض السلطات الكندياة طلبهماا ابحلصاول علاى صافة اللّجاوء.
وي ا ّدعيان أن كن اادا يف ح ااال ترحيلهم ااا قس اارا إىل روماني ااا س ااتنته حقوقهم ااا املكفول ااة مبوج ا
امل ا اواد  3و )1(6و 7و )1(9و )1(17و )1(24و 26و 27م ا اان العه ا ااد .وق ا ااد دل ا اال الربوتوك ا ااول
االلتياري حي النفاذ ابلنسبة إىل كندا يف  19آب/أغسطك  .1976وميثل صاحيب البالغ ٍ
حمام.
 2-1يف  27ك ااانون األول/ديس اامرب  2013ق ا ّارر املق اارر اخل اااص املع ااين ابلبالغ ااات اجلدي اادة
والتداب املؤقتة عمالا ابملادة  92من نظام اللجنة الداللي أالّ يصدر طلبا ابختاذ تداب مؤقتة.
الوقائع كما ع ضها صاح ا ال
 1-2ينتم ااي ص اااحبا ال اابالغ إىل إثني ااة الروم ااا وك اااان يقيم ااان يف روماني ااا .وع اااى ف .ز .م اان
التميي يف املدرساة كماا تعار للعناف .وبلنا إسااءة املعاملاة الاي تعار هلاا مان جانا الطلباة
واملعلمااش احل ا ّد ال ااذي دفع ااه إىل االنقط اااع ع اان الدراسااة يف هناي ااة املرحل ااة االبتدائي ااة .وابت ااداءا م اان
ساانة  1993عماال م ا والااد يف جمااال البناااء .وم ا ذل ا فكااان دائم ا ا مااا يالقااي صااعوابت يف
احلصول على وظيفة ألنه من الروما .وكان أيضا يتعر للتميي يف العمل بسب أصله اإلثين.
 2-2ويف ح يران/يونيااه  2006ت ا و ماان م .ز .ويف تش ارين األول/أكتااوبر  2006عناادما
توجه صاحبا البالغ إىل بولارسا وحبثاا عان
كان م .ز .على وش أن تلد طفلهما األول َّ
اطر م .ز .أن تلاد يف ظاروف
مستشفى .غ أن مخسة مستشافيات رفضا قبوهلماا وهاو ماا اض ّ
لطا ا ا ة مبس ا اااعدة ق ا ااابالت م ا اان الروم ا ااا .وواجه ا ااا جترب ا ااة مماثل ا ااة عن ا ااد والدة طفلهم ا ااا الث ا ااا يف
عام .2009
 3-2ويف كااانون األول/ديساامرب  2009اعتاادى ثالثااة شاابان حليقااي الاارؤوس علااى ف .ز.
حش كان على منت حافلة يف مدينة بولارس  .والتوى كاحله عندما أ ِ
ُلقي من احلافلة .ورغم أنه
ك ااان يف حاجا ااة إىل مسا اااعدة طبي ااة رفا ااض مستش ا ا افى ق ااائم يف اجل ا اوار قبولا ااه .وأل ا ا ا يف 16
متوز/يوليه ُ 2010رفِض تسجيل طفلهما البكر يف املرك احمللي للرعاية النهارية أل ّن املادير مل ياُ ِرد
إاثرة ان عا أهل األطفال الرومانيش ”احلقيقياش“ .فقصاد ف .ز .املركا ليطلا تفسا ا لاذل .
وكااان ف .ز .يف حالااة غض ا شااديد ممااا أاثر لااوف املاادير الااذي اتصاال ابلشاارطة فحضاارت
وكبل يادي ف .ز .وأ ُِلاذ ف .ز .إىل منطقاة مع ولاة وتع ّار للضارب املارب ابلعصاي املطاطياة
علااى أياادي أف اراد الشاارطة .وتل ّقااى حت ااذيرا ألن يكااون ”أكثاار هت ااذيبا م ا الرومااانيش“ مث أُللِااي
ساابيله .وعناادما سااعى لتقاادمي شااكوى إىل رئاايك البلديااة مل يُصا َّاد وطُلِا منااه الكااف عاان قااول
األكاذي  .ومل ُُير أي حتقيق يف األمر.
 4-2لذا قرر صاحبا البالغ االنضمام إىل أسرة م .ز .يف كنادا .ويف  22آب/أغساطك 2010
وصال إىل كندا عن طريق املكسي جبوازات سفر إيطالية م ورة( )1وطلباا اللجاوء يف املطاار حاال
__________

()1
2

ألهنا مل حيصال على أتش ة ال ايرة إىل كندا يف عام .2007
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لاص ااتهم وأنّااه تّ
وص ااوهلما .و ّادعي ااا أهنم ااا تعرض ااا لالض ااطهاد يف روماني ااا بس ااب إثني ااة الروم ااا ّ
هتميشهم وتعريضهم للعنف يف املدرسة .وقاال إهنما ُمنعا من احلصول على اخلادمات االجتماعياة
والصااحية وكاااان ضااحيتش للتميي ا يف وسااائل النقاال العموميااة ويف األماااكن املفتوحااة للعمااوم مثاال
املطاعم ودور السينما واملراقص.
 5-2ويف  14ك ااانون الثا /ين اااير  2013رف ااض جمل ااك ش ااؤون اهلج اارة والالجئ ااش يف كن اادا
طلبهمااا اللجااوء( .)2ابعتبااار أهنمااا ال يناادرجان ضاامن فئااة الالجئااش ابملعااى املقصااود يف االتفاقيااة
اخلاصااة بوض ا الالجئااش أو ضاامن أي فئااة ألاارى ماان فئااات األشااخاص احملتاااجش إىل احلمايااة
الدوليا ااة .وللا ااص اجمللا ااك أيض ا ا ا إىل أن إفا ااادات صا اااحيب الا اابالغ متناقضا ااة ورواايهتما ااا املتعلقا ااة
ابالضطهاد تفتقر إىل املصداقية.
 6-2وقدم صاحبا البالغ طلبا ا إىل حمكماة كنادا االحتادياة لاذذن ابلتمااس املراجعاة القضاائية
لكن طلبهما ُرفِض يف  31أاير/مايو  2013دون توضيو أسباب الرفض.
 7-2ويف  3كانون الثا /يناير  2014أُبعِد صاحبا البالغ إىل رومانيا.
الشكوى
 1-3يش ا ص اااحبا ال اابالغ إىل أن الس االطات الكندي ااة س ااتنته إبعادهتم ااا قس ارا وطفلي ِهم ااا إىل
رومانيا حقوقهما مبوج املواد  3و )1(6و 7و )1(9و )1(17و )1(24و 26و 27من العهد.
 2-3وي عمااان اسااتنادا إىل جتربتهمااا أهنمااا سيتعرضااان م ا طفليهمااا القاص ارين لالضااطهاد
بسب أصوهلم الروما إذا ما أُعيدوا إىل رومانيا .ويتسم وض الروما يف رومانيا بباال اخلطاورة وهام
يتعرضااون لالضااطهاد علااى أساااس منااتظم .وإذا أعيااد صاااحبا الاابالغ ساايكوانن يف حالااة ابلنااة
الضااعف وسااتكون سااالمتهما وحياهتمااا يف لطاار شااديد( .)3كمااا يش ا ان إىل أن الدولااة الطاارف
منح م .ز .وغ من أفراد أسرته صفة اللجوء يف  8تشرين الثا /نوفمرب .1999
 3-3ألا ا ا يا ا عم ص اااحبا ال اابالغ أن ااه ال ميك اان لط اااليب اللج ااوء تق اادمي طلا ا إبجا اراء تقي اايم
للمخاااطر قباال الرتحياال مااا مل ي اَناق ِ
ض علااى رفااض طل ا اللجااوء  12شااهرا اسااتنادا إىل التعااديل
املاادلل علااى قااانون اهلجاارة و ايااة الالجئااش يف  15كااانون األول/ديساامرب  .2012ومل يسااتط
صاحبا البالغ االستفادة من تقييم خماطر قبل الرتحيل .ولذل فقد اساتُنفذت سابل االنتصااف
احمللية .ابإلضاافة إىل ذلا ال يُتاا إجاراء اساتئناف حقيقاي مان حيا األساك املوضاوعية لقارار
جملااك شااؤون اهلجاارة والالجئااش ألن احملكمااة االحتاديااة تاارفض  90يف املائااة ماان طلبااات اإلذن
ابملراجعة القضائية وحىت يف حال قبول طل ما تبقى مراجعاة مساائل املصاداقية وتقادير األدلاة
معتمدة فقط على معيار ”املعقولية“ وليك على معيار ”الصحة“ كما لو كان األمار يف قضاية
اسااتئناف حقيقيااة بشااأن املوضااوع .وعليااه مل تُااتو البتااة لصاااحيب الاابالغ فرصااة عادلااة للطعاان يف
األسك املوضوعية للقرار السليب الذي صدر عن جملك شؤون اهلجرة والالجئش.

__________

()2
()3
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كان ميثل صاحيب البالغ ٍ
حمام.
يشا ا ص اااحبا ال اابالغ إىل ”التق ااارير القطري ااة املتعلق ااة مبمارس ااات حق ااو اإلنس ااان لع ااام  :2012روماني ااا“ ل ااوزارة
لارجي ااة الا ااوالايت املتحا اادة ( 19نيسا ااان/أبريل  )2013املتاحا ااة علا ااى املوق ا ا التا ااا www.state.gov/j/drl/rls/ :
 hrrpt/2012/eur/204330.htmالااي جاااء فيهااا أن املشاااكل الرئيسااية املتعلقااة حبقااو اإلنسااان مثاال سااوء املعاملااة
والتحرش من جان الشرطة فضالا عن التميي اجملتمعي تؤثر على السكان الروما.
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م حظات الدولة الط ف على مق ولية ال

وأسس املوضوعية

 1-4يف  17ح يران/يوني ا ااه  2014قا ا اادم الدولا ا ااة الط ا اارف مالحظاهتا ا ااا بشا ا ااأن املقبوليا ا ااة
واألسك املوضوعية .وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحيب الابالغ غا مقبولاة لساببش اثناش:
عدم إثبات االدعاءات املق ّدمة وعدم توافق بعضها م أحكام العهد.
ُ
 2-4ويسااتند الاابالغ الااذي ق ّدمااه صاااحبا الاابالغ إىل اللجنااة إىل نفااك الوقااائ واألدلااة الااي
قُا ِّدم إىل جملااك شااؤون اهلجاارة والالجئااش .وتاارى الدولااة الطاارف أن الاابالغ برمتااه غ ا مقبااول
ألي ماان حقوقهمااا أن
بسااب عاادم كفايااة األدلااة اذ أن صاااحيب الاابالغ مل يوضااحا كيااف ميكاان ٍّ
يُنتها إببعادمهااا .وتفتقار روايتهمااا إىل املصااداقية؛ وهنااك جوانا إغفااال وتناقضاات هامااة تتعلااق
بعناصر رئيسية يف ّادعائهما.
 3-4وفيمااا يتعلااق ابالدعاااءات الااي قاادمها ف .ز .يف  16متوز/يوليااه  2010بسااوء املعاملااة
من قبل الشرطة ومن قبل ثالثة أفراد على منت حافلة يف عام  2009الحظ اجمللك أنه مل ياذكر
كلتا املناسبتش يف طلباه األول للحصاول علاى احلماياة .وعنادما سائل عان هاذا اإلغفاال قاال إناه
ختص هذ
ال يتذكر ما كان قد أعلن عنه لدى وصوله إىل كندا .كذل مل يُق ّدم أي واثئق طبية ّ
االدعاااءات( .)4ولااذل مل يُص ا ّد اجمللااك أنااه تعا ّار العتااداء علااى يااد الشاارطة يف عااام 2010
أو على يد أشخاص عاديش يف عام .2009

 4-4والح ااظ اجملل ااك ع ااالوة عل ااى ذل ا أن ف .ز .زع اام يف اس ااتمارة الطلا ا األوىل ال ااي
مألها لدى وصوله إىل كندا وهو ال ي ال يف املطار أبنه قد تعر للضرب علاى ياد ثالثاة أفاراد
يف ع ااام  2002وأن ااه احت ااا أن يلا ا م املستش اافى مل اادة  45يوما ا ا( )5لكن ااه مل ي ااذكر أي حا اواد
ألاارى( .)6وأغفاال متام ا ا يف وق ا الحااق يف الساارد اخلطااي املق ا ّدم لاادعم طل ا اللجااوء  -وأثناااء
ُ
إدالئه ابلشهادة الشفوية  -ذكر الضارب الاذي زعام أناه تع ّار لاه يف سانة  .2002وحاش ُسائِل
عما إذا كان حادثة عام  2002قد حدث ابلفعل ادعى يف ابدئ األمر أناه ال يعلام عان أي
ّ
حاد يتكلمون ومل يتذ ّكر على ما يبدو ّإال عنادما ُعرضا علياه اساتمارة الطلا الاي قا ّدمها.
وحش ُسئِل عن سب إغفاله ذكر ذل احلاد ّادعى أن ذاكرته سيئة.
ّ 5-4أم ااا م .ز .فه ااي مل ت ااذكر يف اس ااتمارة طلبه ااا أي أعم ااال عن ااف مرتكب ااة ض ااد زوجه ااا.
وعندما ُسئِل عن إغفال ذل قال إهنا كان متوترة بعد رحلتها الطويلة إىل كندا.
 6-4وعلا ااى الا اارغم ما اان افتقا ااار صا اااحيب الا اابالغ إىل املصا ااداقية نظا اار جملا ااك شا ااؤون اهلجا اارة
الروم ااا يف
والالجئ ااش ابلتفص اايل يف األدل ااة املس ااتندية املوض ااوعية املتعلق ااة ابحلال ااة العام ااة للس ااكان ّ
رومانيااا .واقتاابك اجمللااك فقارات طويلااة ماان تقااارير رومانيااا الدوريااة ماان التقرياار السااادس عشاار إىل

__________

()4
()5
()6

4

أعلاان أنااه مل يااذه بعااد تعرضااه للضاارب علااى أياادي الشاارطة إىل املستشاافى ليحصاال علااى شااهادة طبيااة ميكنااه
استخدامها دليالا يف إطار الشكوى الي قدمها ضد الشرطة.
قا ّدم تقريارا طبيا ا مؤرلا ا  9نيسااان/أبريل  .2001وأعلاان أن الشاارطة قاما بتقياايم احلااد بشااكل رمسااي غا أنااه
مل يتاب األمر م السلطات بسب لوفه من الشرطة.
اري اكماا وردق .وقاد أمضاي  45يوما ا يف
قال” :لقد تعرض منذ مثا سنوات للضارب يف الشاارع ألناين غج ّ
املستشاافى .وال أرغ ا يف العااودة إىل رومانيااا .أريااد باادء حيااايف ماان جديااد هنااا يف كناادا .وأود أن ترتعاارع ابنتاااي
بسالم هنا وأن تتل ّقيا تعليما جيّدا“.
GE.19-07888

CCPR/C/125/D/2323/2013

التقرياار التاسا عشاار املقدمااة إىل جلنااة القضاااء علااى التمييا العنصااري( )7وللااص إىل أ ّن حكومااة
رومانيا تبذل رغم التميي والوصم ضد الروما جهودا حثيثة من أجال معاجلاة هاذ احلالاة وأناه ت
وضا ايااة رمسيااة مناساابة حتقيقا ا هلااذ النايااة .وبااذل ال يعاادو بالغهمااا أن يكااون سااوى حماولا ٍاة
الستئناف القرار الذي اختذ اجمللك يف قضيتهما وهي مسألة تق لار التصاص اللجنة.
 7-4وتالح ااظ الدول ااة الط اارف أن اللجن ااة امل ااذكورة وجل اااانا أل اارى قبل ا ا املراجع ااة القض ااائية
فعااالا ُيا اساتنفاد لنار املقبولياة .وتالحاظ أن النظاام احلاا إلجاراء
بوصفها سبيل انتصاف ّ
املراجعا ا ااة القضا ا ااائية يف احملكما ا ااة االحتاديا ا ااة يا ا اانص علا ا ااى ”إج ا ا اراء املراجعا ا ااة القضا ا ااائية لألسا ا ااك
املوضاوعية“ .أمااا أن ختضا املراجعااة القضااائية لشار احلصااول علااى إذن فااال يعااين أي الااتالف
يف فعاليتها بوصفها سبيل انتصاف .ويف هاذا السايا يتمثّال الشار الاذي نصا علياه احملكماة
ملاانو اإلذن يف أن يُثب ا مق اادم الطل ا وج ااود قض ااية تس ااتند إىل حج ا وجيه ااة نس اابيا أو تتعل ااق
مبسألة لط ة ينبني الفصل فيهاا .ف ُارفِض طلا صااحيب الابالغ ابحلصاول علاى اإلذن .وعموماا
ال تعتمد فعالية سبل االنتصاف علاى يقاش مان أهناا ستفضاي إىل نتاائ يف صااح مقادم الطلا .
وعالوة على ذل مل يوضو صاحبا الابالغ كياف تض ّاررا مان مادة االثاين عشار شاهرا الاي مل حي ّاق
هلما فيها أن يقدما طلبا من أجل إجراء تقييم للمخاطر قبل الرتحيل.
 8-4وروماني ااا دول ااة عض ااو يف االحت اااد األورويب وختض ا ا لالتفاقي ااة األوروبي ااة حلماي ااة حق ااو
اإلنسان واحلرايت األساسية (االتفاقية األوروبية حلقو اإلنسان) .ومل يربهن صااحبا الابالغ علاى
ع اادم رغب ااة روماني ااا أو ع اادم ق اادرهتا عل ااى ايتهم ااا ابلش ااكل املناسا ا م اان أي انته اااك لط ا ا
ق ااد يواجهان ااه م اان انتهاك ااات حق ااو اإلنس ااان ل اادى الع ااودة .وتب ااش األدل ااة املس ااتندية املوض ااوعية
أن رومانيااا تبااذل جه ااودا جااادة ماان أج اال القضاااء عل ااى التميي ا والعنااف ض ااد الرومااا .وبوص ااف
صاحيب البالغ مواطين دولة عضو يف االحتاد األورويب هلما احلاق يف التنقال واإلقاماة يف أي دولاة
ماان الاادول األعضاااء األلاارى يف االحتاااد األورويب ملاادة تبلا ثالثااة أشااهر دون قيااود وملاادة أطااول
ِ
معرضااش
إذا مااا اسااتوفي شاارو ُمعيّنااة .ويف ظاال هااذ الظااروف حااىت وإن كااان صاااحبا الاابالغ ّ
خلطر االضطهاد أو النتهاكات لطا ة ألارى حلقاو اإلنساان يف رومانياا  -وهاو ماا أُنكار صاراحةا -
فهما ليسا يف حاجة إىل اية كندا.
 9-4ل ااذل ف ااالبالغ أبكمل ااه غا ا مقب ااول لع اادم إثب ااات االدع اااءات املق ّدم ااة أبدل ااة عما االا
ُ
ابملادة  2من الربوتوكول االلتياري واملادة (96ب) من النظام الداللي للجنة .ومل يشر صاحبا
الاابالغ كيااف أن ادعاءاهتمااا العامااة تشااكل انتهاك اا ملختلااف احلقااو املشااار إليهااا .إذ ال يكفااي
توجيه اهتامات عامة إلثبات صحة بالغ ألغارا املقبولياة .وعاالوة علاى ذلا فانن األدلّاة الاي
قا ّدماها قائمااة علااى نفااك املا اعم الااي رفضااتها حمكمااة حمليااة خمتصااة ابعتبارهااا تفتقاار للمصااداقية.
وفيم ااا ع اادا ش ااكوامها أبن اجملل ااك ”عل ااى لط ااأ“ مل ي عم ااا أن الق ارار ال ااذي اخت ااذ اجملل ااك ك ااان
تعسفيا بشكل واضو أو بل حد إنكار العدالة ومن املؤكد أهنما مل يثبتا ذل .
 10-4ابإلضاافة إىل ذلا فادعاااءات صااحيب الابالغ أبن حقوقهمااا الاي تكفلهاا املاواد )1(9
و )1(17و )1(24و 26و 27ستُنته برتحيلهما إىل رومانيا تتعاار مان حيا االلتصااص
املوضا ااوعي م ا ا أحكا ااام العها ااد وينبنا ااي اعتبارها ااا غ ا ا مقبولا ااة عم ا االا ابملا ااادة  3ما اان الربوتوكا ااول
__________

()7
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االلتياااري واملااادة (96د) ماان النظااام الااداللي للجنااة .وهااذ املاواد ال تفاار الت اماا علااى الاادول
ابالمتناع عن ترحيل األشخاص الذين قد يواجهون لطرا حقيقي ا ابلتعر للتميي وعدم املساواة
يف املعاملة يف الدولة املستقبِلة.
 11-4ويف حال اإلعالن عن قبول البالغ تؤكد الدولة الطرف استنادا إىل نفاك الطلا
ال أسك موضوعية له البتّة.
تعليقررات صرراحي ال ر
املوضوعية

بشر ر ن م حظررات الدولررة الط ر ف عل ررى مق وليررة ال ر

أن

وأسسر ر

 -5يف  19آب/أغسا ااطك  2014أبل ا ا حما ااامي صا اااحيب الا اابالغ اللجنا ااة أنا ااه حييلها ااا إىل
الرسااالة األوىل املؤرل ااة  23ك ااانون األول/ديس اامرب  2013نظ ارا النقط اااع االتص ااال م ا ص اااحيب
البالغ بعد ترحيلهما إىل رومانيا.
القضااي واإلج اءات املع وضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-6قباال أن تنظاار اللجنااة يف أي ادعاااء ياارد يف بااالغ مااا ُيا عليهااا أن تقاارر وفقا ا للمااادة 93
من نظامها الداللي ما إذا كان البالغ مقبوالا أم ال مبوج الربوتوكول االلتياري.
 2-6وقد أتكدت اللجنة وفق ا ملا تنص عليه املادة ()2(5أ) مان الربوتوكاول االلتيااري مان
أن املس ااألة نفس ااها ليس ا ا قي ااد البح ا ا يف إط ااار إج ا اراء آل اار م اان إج ا اراءات التحقي ااق ال اادو
أو التسوية الدولية.
 3-6وحتايط اللجنااة علماا ابدعاااء صااحيب الاابالغ أهنمااا اساتنفدا مجيا سابل االنتصاااف احملليااة
الفعالااة املتاحااة هلاام .ويف غياااب أي اع ارتا ماان الدولااة الطاارف يف هااذا الصاادد تاارى اللجنااة أن
ليك هناك ما مينعها من النظر يف البالغ مبوج املادة ()2(5ب) من الربوتوكول االلتياري.
 4-6وحتيط اللجنة علما ابدعاء صاحيب البالغ أن الدولة الطرف إبعادهتما قسرا وطفليهماا
إىل رومانيااا سااتنته حقااوقهم مبوج ا امل اواد  3و )1(6و 7و )1(9و )1(17و )1(24و26
و 27من العهد.
 5-6وتالحا ااظ اللجنا ااة أن صا اااحيب الا اابالغ ي ا ا ّدعيان وقا ااوع انتها اااك للم ا اواد  )1(9و)1(17
و )1(24و 26و 27م ا ا اان العه ا ا ااد غا ا ا ا أن االدع ا ا اااء غ ا ا ا م ا ا اادعوم أبي معلوم ا ا ااات أو أدل ا ا ااة
أو إيضاااحات بشااأن كيفيااة انتهاااك الدولااة الطاارف حلقوقهمااا املنصااوص عليهااا يف تلا املاواد عاان
طريااق ترحيلهمااا إىل رومانيااا .وماان مث ختلااص اللجنااة إىل أن هااذا اجل ا ء ماان الاابالغ غ ا ماادعوم
أبدلة كافية وتعلن عدم قبوله عمالا ابملادة  2من الربوتوكول االلتياري.

 6-6كم ااا حت اايط اللجن ااة علما اا مبا ا اعم ص اااحيب ال اابالغ مبوجا ا امل ااادتش  6و 7م اان العه ااد
الا ااي تفيا ااد بتع ا اريض سا ااالمتهما وحياهتما ااا للخطا اار إذا ما ااا أعيا اادا إىل رومانيا ااا نظا اارا لالضا ااطهاد
القائم على أساس االنتماء إىل إثنية الروما .وتذكر اللجناة أبناه ”عاادة ماا يعاود اساتعرا الوقاائ
واألدلة أو تطبيق التشريعات احمللياة يف دعاوى بعينهاا إىل احملااكم يف الادول األطاراف يف العهاد
ما مل يتضو أن تقييم هذ احملاكم للتشاريعات أو تطبيقهاا ابئان التعساف أو يشاكل لطاأ واضاحا
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أو إنكااارا للعدالااة أو أن احملكمااة قااد انتهك ا بصااورة ألاارى الت امهااا ابالسااتقالل واحلياااد“(.)8
وتالح ااظ اللجن ااة ع اادم إثب ااات ص اااحيب ال اابالغ لوج ااود أوج ااه القص ااور ه ااذ يف س ا ا إج ا اراءات
اربرا أيضا ا كيااف أن فاارتة االثااين عشاار شااهرا ماان عاادم األهليااة لتقاادمي طلا بتقياايم
قضاايتهما .ومل يا ّ
ِ
املخاطر قبل الرتحيل يف حد ذاهتا كان ُمضّرة حبقوقهماا مبوجا األحكاام ذات الصالة .وعاالوة
على ذل ويف حش أن اللجنة تدرك جيدا أن الروما ما زالاوا ضاحااي للقوالا النمطياة العنصارية
والتميي ا العنصااري يف مناااطق خمتلفااة يف رومانيااا( )9مل يقاادم صاااحبا الاابالغ أي أدلااة تبا ّاش أهنمااا
ساايواجهان لط ارا حقيقي ا ا وشخصااي ا ابلتعاار لضاارر ال ميكاان جاارب بعااد ترحيلهمااا إىل رومانيااا.
ووفقا لذل ختلص اللجنة إىل أن هذا اجل ء من البالغ غ مدعوم أبدلة كافية ألغرا املقبولية
وتعلن عدم قبوله مبوج املادة  2من الربوتوكول االلتياري.
-7

وبناءا عليه تقرر اللجنة ما يلي:
أن البالغ غ مقبول مبوج املادة  2من الربوتوكول االلتياري؛
(أ)
(ب)

أنّه يتعش إحالة هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحيب البالغ.

__________

()8
()9
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