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اعذ دهتا اللجنة دورهتا  14( 127تشرين األول أكذوبر  8 -تشرين الثارب نوف .)2019
شررارك دراسررة اررجا الرربالغ أعضرراء اللجنررة الذاليررة أررراباو :اتنيررا مررار عبرردو روتشررولا وعيررا بررن عاشررورا
وولزه براند كرييسا وعارف بلقرا،ا وأدرد أمرت فرذ شا وشويذشري فرورو ا وكريسرذوف اراينزا ويمرارمي كويذراا
وفوتيين ي ارتسيسا واريان ،كيسادا كابريراا وفاسيلكا سانستا و وسيه مانويل سانذوس ييسا ويوفرال شراربا
وويلت تيغرودجاا وأندر س ميرما،ا وجنذيا ،يبريي.
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 1-1صرراحب الرربالغ اررو س .ك.ا واررو م روا ن س رريالنكي مولررود عررام  .1976وق ررد
الررذ س اللجرروء كنررداا لكررن لبرره ُرف ر ا واررو معررر للرتحيررل وىل سررري نكررا .ويرردعي أ،
ترحيله سيشكل انذهاكاً حلقوقه وجرب املرواد  )1(6و 7و )1(9مرن العهرد ألنره خيشرى الذعرر
للقذررل أو الذعررجيب سررري نكررا بسرربب ع لرره املاضرري لررد منم ررة اررري حكوميررة تسرراعد
األشخاص املنحدرين من الذاميل .ومتثله حمامية.
 2-1و  27تشررين األول أكذروبر 2014ا لبررت اللجنررة وىل الدولررة الطرررفا ع رالً يملرراد 92
من نمامها الدا ليا وعن ريق مقرراا اخلاص املعرين يلبالاراد ايديرد والذردابري املؤقذرةا عردم
ترحيررل صرراحب الرربالغ وىل سررري نكررا ريث ررا يُنمررر الرربالغ .و  11كررانو ،الثارب ينرراير 2017ا
لبررت الدولررة الطرررف رفررري الذرردابري املؤقذررة عررن صرراحب الرربالغ ءجررة عرردم وثبرراد ادعاءاترره دلررة
وعدم اسذن اد سبل ا نذصراف احملليرة .و  17آذار مرارس 2017ا قرررد اللجنرة املوافقرة علرى
لب الدولة الطرف رفري الذدابري املؤقذة.
الوقائع وما عرضها صاحا البالغ
 1-2وصرل صرراحب الرربالغ وىل كنردا  18تشررين األول أكذرروبر 2013ا بعرد مررروره مررن
قطر وال ا يل واملكسيك والو د املذحد األمريكية .و لب اللجوء حرال وصروله .و  8آب
أاسطس 2014ا رف جملس اهلجر والالجئت كندا لب اللجوء الجي قدمها وذ اعذ أ،
مقرردم الطلررب لرريس شخصراً حاجررة وىل احل ايررة  .وبعررد فحررص جمليررري األدلررةا لررص ا لررس
وىل أ ،صاحب البالغ يواجه شخصياً طر الذعر للذعجيب سري نكا.
 2-2ويرردفري صرراحب الرربالغ نرره قرردم  3تش ررين األول أكذرروبر  2014لب راً للحصررول
على وذ ،ي سذئناف أمام احملك ة ا حتادية( .)1وقال ونه مل يسرذ د مرن وقرل تلقرائي للرتحيرل
انذمررار فحررص اررجا الطلررب ألنرره د ررل كنرردا عررن ريررق الررو د املذحررد  .و الواقررري الع لرريا
ُمين اإلذ ،ي سذئناف و  10املائة مرن جمليرري الطلبرادا و تُسرذعر األدلرة و علرى
أساس معيار املعقولية ا الجي يس إبجراء اسذعرا حقيقي للحالة.
 3-2وخبصرروص تقيرريو املخررا ر الررجي لررري قبررل الرتحيررلا مل يعررد قررانو ،اهلجررر والالجئررت
املعرردل يسر بذقرردمي لبرراد إلجرراء اررجه الذقيي رراد لافرراد الررجين ُرفضررت لبرراد يروئهو مررا مل ميررر
على الرف  12شهراً .ولجا ميكن لصاحب البالغ اسذخدام اجا اإلجراء.
 4-2ويرردفري صرراحب الرربالغ نرره كررا ،يع ررل مو راً ميرردانياً مؤسسررة سرريوا نكا عنرردما
كررا ،سررري نكررا .ومؤسسررة سرريوا نكا ارري منم ررة اررري حكوميررة مرتبطررة وضررية األمررو
املذحررد لشررؤو ،الالجئررت تسرراعد الذاميررل املشررردين .وقررد ع ررل اررجه املنم ررة يلررة  13عامراً.
ويدعي أ ،دوره النشط امليدا ،سري نكا لعله ادفاً سهالً للسلطاد اليت تعذ ع رل
املنم ة هتديداً لس عذها(.)2

__________

()1
()2

2

وقت حق.
كا ،لبه قيد الدرس وقت تقدمي الرسالة األوىلا لكنه ُرف
يسذشررهد صرراحب الرربالغا الررجي يصررل احلالررة املذررداور سررري نكرراا بعررد تقررارير مررن ايررومن راي ررذس
ووتشا ومنم ة الع و الدوليةا وجم وعة الذحرر من الذعرجيبا وم وضرية األمرو املذحرد لشرؤو ،الالجئرتا وعرد
مقررا د صررح ية .ويسذشررهد أيضراً حرردا املالحمرراد اخلذاميررة للجنررة منااضررة الذعررجيب بشر  ،سررري نكرراا
اليت ذكرد فيها اللجنة أ ،اسذخدام الذعجيب على نطاق واسري ا حذجا لد الشر ة مذواصل ومنذمو .
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 5-2ويدفري صاحب البالغ  ،مو ي ودار الذحقيقاد اينائيرة سرري نكرا يشرذبهو،
تسرريب العرراملت املنم رراد اررري احلكوميررة معلومرراد وىل الصررحافة ووسررائط اإلعررالم .و
آب أاسطس 2011ا ضرب جنود سريالنكيو ،سائق صاحب البالغ واددوا صاحب الربالغ
ن سه بعد أ ،رفر نقلهرو مرن ريو جئرت( .)3و آذار مرارس 2013ا تلقرى صراحب الربالغ
هتديداً يلقذل من تلك اإلدار وأمر يلكل عن جملري املعلوماد املذعلقة بنساء الذاميرل املغذصرباد
أثناء ا حذجا .
 6-2ويرردفري صرراحب الرربالغ كررجلك نرره تلقررىا ح ر بعررد وص روله وىل كنررداا ر اثنررت مررن
مو ي ودار الذحقيقاد اينائية نيسا ،أبريل  .2014ومل يكن حينها منزله(.)4
ال كوى
 -3ي رردفري ص رراحب ال رربالغ ن رره س رريواجها وذا م ررا ُر اح ررل وىل س ررري نك رراا ط ررر الذع ررجيب
واملود على أيدي السلطاد اناكا واو ما يشكل انذهاكاً من الدولة الطرف لذزاماهترا وجرب
املواد  )1(6و 7و )1(9من ا ت اقية.
مالحظات الدتلة الطرف ن ن مقبولية البالغ تأسسه املوضوعية
م ررجكر شر ر وية مؤر ررة  10متو يولي رره 2015ا ق رردمت الدول ررة الط رررف مالحماهت ررا
1-4
بشر  ،مقبوليررة الرربالغ وأسسرره املوضرروعية .وارري تالحررغ أ ،صرراحب الرربالغ يرردعي أنرره سرريواجها
وذا مررا ُرلاحررل وىل سررري نكرراا ط رراً علررى حياتررها وسرريكو ،عرضررة خلطررر الذعررجيب أو اررريه مررن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالونسانية أو املهينةا وخلطرر ا حذجرا الذعسر ي .وسري
اخلطر من احلكومة واييش والشرر ةا وكرجلك مرن اي اعراد العسركرية املرتبطرة درا .ويردعي أنره
سيسررذهدف بسرربب ع لرره املي رردارب السررابق مؤسسررة سرريوا نكاا وا رري منم ررة اررري حكومي ررة
تقدم املساعد وىل الذاميل املشردين أثناء احلرب األالية .وصاحب البالغ ن سه من اتميرل ارال
سري نكاا وسروف يصرنل كطالرب يروء رفر لبره .ويردعي صراحب الربالغ أنره تعرر للذهديرد
عد مراد من قبل جنود حكوميت ال رت .2013-2011
 2-4وقر ررد لصر ررت سر ررلطاد الدولر ررة الطر رررف وىل أ ،صر رراحب الر رربالغ لر ررن يواجر ررها وذا ُرلاحر ررل وىل
سري نكاا طر ا ضطهادا أو طر الذعجيبا أو طراً على حياتها ك ا لن يواجره طرر املعاملرة
أو العقوبررة القاسررية واررري العاديررة .وقررد اسررذنذجت سررلطاد الدولررة الطرررف أ ،بع ر أق روال صرراحب
البالغ فاقد املصداقية وأنره مل يرذ كن مرن جتنرب الذهديرداد بذغيرري مهرام الع رل ومكانره .واسرذناداً وىل
تقارير قطرية موضوعيةا لصت سلطاد الدولة الطرف وىل أ ،صائص صاحب الربالغ لرن تعرضره
للخطرا ح وو ،صنل كعامل ميدارب سابق منم ة اري حكومية وكطالب يوء رف لبه.
 3-4وحتيط الدولة الطرف عل اً يدعاء صاحب البالغ أنه بردأ عرام  2001الع رل منم رة
اري حكومية تسراعد الذاميرل الرجين شرردوا .و آب أاسرطس 2011ا اردده جنرود حكوميرو ،بعرد أ،
رف ر مسرراعدهتو بررنقلهو سرريارته الذابعررة لل نم ررة اررري احلكوميررة .وبعررد شررر ذلررك ملشرررفها

__________

()3
()4
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مل يقدم صاحب البالغ ت اصيل وضافية.
اسررذجوب جملررس اهلجررر والالجئررت صرراحب الرربالغ بشر  ،اررجه الواقعررة .وأفرراد نرره يعلررو و ،كررا ،اررجا ،الشخصررا،
من ودار الذحقيقاد اينائيةا لكنه ا يذكل ا ،الذاميل.
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نُقررل وىل موقررري آ ررر .و آذار مررارس 2013ا وبعررد أ ،برردأ صرراحب الرربالغ جملررري معلومرراد
بشر  ،ا عذرداءاد اينسرية علرى النسرراء احملذجرزاد لرد الشرر ةا تلقررى هتديرداد يلقذرل مرن الشررر ة
حل له على الكل عن ذلك .و آب أاسطس 2013ا اادر سري نكا ساعد وكيل.
8

 4-4ونمرررد دائررر دايررة الالجئررت الذابعررة لررس اهلجررر وشررؤو ،الالجئررت كنررداا
متو يوليه 2014ا لب احل اية الجي قدمه صاحب البالغ .وكا ،صاحب البالغ ممرثالً
اجه ايلسة حام وكا ،من حقره عرر أدلرة وتقردمي وفراداد .وأدىل صراحب الربالغ بشرهاد شر وية
وقرردم واثئررق اويررة وتقررارير عررن األوضرراع سررري نكررا .والرردائر ايئررة مذخصصررة مسررذقلة شرربه
قض ررائية تنم ررر لب رراد احل اي ررة املقدم ررة م ررن الرع ررا األجان ررب ب رردافري اخل رروف م ررن ا ض ررطهاد
أو الذعجيب أو اريه من ا نذهاكاد اخلطري حلقوق اإلنسا ،هلؤ ء األشخاص حرال تررحيلهو
وىل البلد األصلي .وحتدد الدائر ما وذا كا ،الشخص جئاًا أو ما وذا كا ،حاجة وىل احل اية
ألاررا املرراد  97مررن قررانو ،اهلجررر ودايررة الالجئررت .وارري تعقررد جلسرراد اسررذ اع شر وية بطريقررة
اري ررية واري تنا عية.
 5-4واس ر ررذنذجت دائ ر ررر داي ر ررة الالجئ ر ررتا قرارا ر ررا امل ر ررؤر  8آب أاس ر ررطس 2014ا أ،
جلسررة
صرراحب الرربالغ مل يشررر يلقرردر الكررا ا ذيرراره تضر ت شررهادته الكذابيررة ادعرراءه املعرررو
ا سررذ اع وم رراده أ ،مرريالً لرره قررد تعررر للذهديررد أيض راً آذار مررارس  .2013ومل يكرررر اررجا
ا دعرراء أمررام اللجنررة .ك ررا مل يشررر صرراحب الرربالغ يلقرردر الكررا وا ررال ادعائرره القررائو علررى
اعذقاده أ ،اثنت من ضباط الشر ة كراان يذعقبانره كرل مكرا ،ذارب وليره قبرل مغادرتره سرري نكراا
ومل يُعر اجا ا دعاء أيضاً أمام اللجنة .وسلطت الدائر الضوء على وفاد صاحب البالغ نه
اررادر الررو د املذحررد ا راررو أنرره كررا ،يذوقررري احلصررول علررى صر ة الالجررن لررو بقرري انرراك .وبعررد
تلقرري هتديررداد عررام 2011ا متكررن صرراحب الرربالغ مررن ا نذقررال وىل مكررا ،ع ررل آ ررر ومل يذلررق
أي هتديداد أ ر حر آذار مرارس  .2013وتوق رت الذهديرداد الريت تلقاارا صراحب الربالغ
آذار مارس  2013بعد وجنا ع له املذعلق جب ري املعلوماد عرن ا عذرداءاد اينسرية املرتكبرة
أثنراء ا حذجرا  .وبعرد حزيرا ،يونيرره 2013ا نُقرل صراحب الرربالغ وىل و ي رة مكذبيرة فافونيررا
وتوق ت الذهديداد .ومل يذعر صاحب البالغ قط للذهديد منزله سري نكا.
 6-4ورفضرت دائرر دايررة الالجئرت كررجلك ادعراء صراحب الرربالغ أنره معررر خلطرر مسررذ ر أل،
شخصررت ارا مقررر وقامذرره السررابق سررري نكررا نيسررا ،أبريل  2014وس ر وجذرره عررن مكررا،
وجوده .واسذنذجت اإلدار أ ،صاحب البالغ مل يقدم أدلة كافية تثبت أ ،اجين الشخصت كراان مرن
ضباط الشرر ة أو مرا وذا كراان يشركال ،أي هتديرد .وعرالو علرى ذلركا اسرذنذجت أ ،ع رل صراحب
الرربالغ السررابق م ررري مؤسسررة س رريوا نكا مل يكررن م ررن النرروع ال ررجي مررن ش ر نه أ ،يعرضرره لل خ ررا ر
املوصوفة الواثئق املذعلقة يألوضاع سري نكا .و تبت الواثئرق املذعلقرة بقذرل العراملت جمرال
تقرردمي املعونررة أثنرراء النرزاع املسررل عررامي  2006و 2007أ ،اررؤ ء مررا الروا عرضررة للخطررر .فعلررى
س رربيل املث ررالا تص ررل الذق ررارير األح رردا ا ررؤ ء الع ررال ررو أش ررخاص مس ررذهدفو .،ب ررل تع ررر
ادع رراءاد قدمي ررة تذعل ررق بذوجي رره هتدي ررداد وىل فئ ررة معين ررة م ررن الع رراملت املنم رراد ا ررري احلكومي ررةا
سرري ا الررجين كررانوا ينذقرردو ،احلكومررة فعلي راً .ويبرردو أ ،صرراحب الرربالغ يس رلاو أيض راً  ،مؤسسررة
سرريوا نكا تنذقررد احلكومررةا واررذن املقابررل  ،املنم رراد اررري احلكوميررة تذعررر للهجرروم ح ر
وو ،مل تنذقد احلكومة .واسذنذجت الدائر أ ،املؤسسة تع ل مري األمو املذحد وافقة احلكومة.
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 7-4ويرجكر تقريرر منم رة الع رو الدوليرة لسرنة  2015 2014عرن سرري نكرا أ ،املرردافعت
عن حقوق اإلنسا ،يذعرضو ،للذهديد وضروب أ ر من وساء املعاملة( .)5و يشري الذقرير وىل
أ ،اجا الن ط يش ل العاملت املنم اد اري احلكومية احلاليت أو السابقت اري املنخر ت
دررالد املناصررر العامررة .وأشررارد منم ررة الع ررو الدوليررة تقريراررا لعررام  2013وىل أ ،الدولررة
تق ررري العرراملت جمررال اإلااثررةا لكررن الذقريررر ن سرره يعررر أمثلررة علررى اررجا العنررل وقعررت أثنرراء
احلرررب األاليررةا أو علررى اهلج رراد الرريت اسررذهدفت أشخاص راً مذه ررت برردعو يررور حتريررر اتميررل
ويالما أو تلك املوجهة ضد من كانوا ينذقدو ،احلكومة فعلياً .ويملثلا يذحردا تقريرر صرادر عرن
ايومن رايذس ووتش عام  2015عن دلة شنت على املدافعت عن حقروق اإلنسرا ،واررياو
من النشطاءا لكنه يشري وىل أي هتديداد للعاملت جمال اإلااثة.
 8-4ويسذشررهد صرراحب الرربالغ بوثيقررة نش ررهتا مديريررة البحرروا الذابعررة لررس اهلجررر والالجئررت
ت يررد  ،ررالو اللجرروء املرفوضررة لبرراهتو الررجين يعررودو ،وىل سررري نكررا قررد يذعرضررو ،بقرردر أك ر
للصعويد مري السلطاد وذا كانوا قد ع لوا مري املنم اد اري احلكومية .ارري أ ،املقطرري املسذشرهد
برره مسررذ د مررن تقريررر أعدترره و ار دا ليررة امل لكررة املذحررد ل يطانيررا العم ررى وأيرلنرردا الشر الية
عررام 2009ا واكذ ررى يإلشررار وىل أ ،األشررخاص الررجين ع لرواا علررى سرربيل املثررالا مررري منم ررة
اري حكومية ر ا خيضعو ،سذجواب من السلطادا دو ،القول و رو سريواجهو ،طرراً حقيقيراً
 ،يلحقهو ضرر ميكن وصالحه.
 9-4واسذنذجت دائر داية الالجئرت أيضراً أ ،الواثئرق املذعلقرة يلذ ييرز ضرد الذاميرل تبرت أ،
الذاميررل قررد يواجهررو ،معاملررة أشررد عنرردما يشررذبه أ ررو يعارضررو ،احلكومررة أو هلررو صررلة بن ررور
الذاميررل .اررري أ ،صرراحب الرربالغ مل يثبررت أنرره مشررذبه ضررلوعه أي أنشررطة مررن اررجا القبيررل.
وتؤكد عد تقارير اجه البيااندا ومنها على سبيل املثال تقريرر مرن جملرس الدولرة اهلولنرديا وارو
ايئة قضائية تع ل بوص ها أعلى حمك ة البلرد للطعرن قرراراد السرلطة الذن يجيرةا وقرد أكرد
أ ،السررلطاد الس رريالنكية قررادر علررى الذ ييررز بررت العائرردين الس رريالنكيت العرراديتا ررن فرريهو
ررالبو اللجرروء السررابقو،ا والنشررطاء الررجين يشرركلو ،طرراً علررى وحررد سررري نكررا ألدائهررو دوراً
اامراً منم رراد الذاميررل ا ن صرالية .واسررذناداً وىل اررجه الذقرراريرا تردفري الدولررة الطرررف  ،السررلطاد
السرريالنكية حر لررو اعذر د صراحب الرربالغ رجرالً اتميليراً عائرداً مررن املقا عررة الشر الية بعررد أ،
سعى دو ،جردو وىل احلصرول علرى احل ايرة كنرداا فر  ،ذلرك لرن يردفعها وىل وحلراق ضررر بره
ميكن وصالحه.
 10-4و  3أيلول س رربذ 2014ا اس ررذ ذ ،ص رراحب الر ربالغ احملك ررة ا حتادي ررة الذ رراس
مراجعة قضائية لقرار دائر دايةالالجئت .ورفضت احملك ة ا حتادية لب صراحب الربالغ دو،
تقر رردمي أي أسر ررباب (وفق ر راً مل ارسر ررذها املعذر رراد ) .و  27تش ر ررين األول أكذر رروبر 2014ا تلقر ررى
صاحب البالغ اسذ ار توجيه لإلبالغ ا تشرري وىل أ ،مرن املقررر ترحيلره  27تشررين الثرارب
نرروف  .2014و  26تش ررين الثررارب نوف 2014ا قرردم صرراحب الرربالغ وىل اللجنررة بالا راً
و لب اختاذ تدابري مؤقذة .ونذيجة لجلكا أرج د الدولة الطرف مؤقذاً ترحيل صاحب البالغ.
__________
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 11-4وترردفري الدولررة الطرررف  ،الرربالغ اررري مقبررول كلي راً أو جزئيراً لعرردم اسرذن اد سرربل ا نذصرراف
احملليررة .فعنرردما أُبل ر صرراحب الرربالغ تش ررين األول أكذرروبر  ، 2014مررن املقرررر ترحيلرره
الش ررهر الذ ررا ا مل يطل ررب م ررن وكال ررة رردماد احل رردود الكندي ررة الج رريالً ودار ً لإلبع رراد .ورا ررو أ،
السررلطة الذقديريررة املخولررة لل و ررل املكلررل إبن رراذ األمررر في ررا يذعلررق وعررد الرتحيررل سررلطة حمرردود ا
فق ررد قض ررت حمك ررة ا س ررذئناف ا حتادي ررة م رراراً  ،ا ررجا املو ررل يذع ررت علي رره أ ،يؤج ررل ترحي ررل
يعرضه خلطر املود أو العقوبة القاسية
الشخص وذا هرد أدلة دامغة على أ ،ترحيله من ش نه أ ،ا
أو املعاملة الالونسانية  .بيد أ ،صاحب البالغ مل يسذخدم وسيلة ا نذصاف اجه.
 12-4وعالو على ذلكا ف  ،طر ا حذجا الذعس ي املزعروم سرري نكرا ميرس يلذزامراد
الدولة الطرف وجرب املراد  9مرن العهرد .فقرد جراء تعليرق اللجنرة العرام رقرو  )2004(31بشر ،
بيعررة ا لذرزام القررانورب العررام امل رررو علررى الرردول األ رراف العهررد أ ،الذرزام الرردول األ رراف
بعرردم الرتحيررل يقذصررر علررى احلررا د الرريت توجررد فيهررا أسررباب موضرروعية ترردعو وىل اعذقرراد وجررود
طررر حقيقرري بوقرروع ضرررر ميكررن ج ر ها علررى النحررو املنصرروص عليرره املررادتت  6و 7مررن
العهررد  .ويملثررلا مل تصرردر احملك ررة األوروبيررة حلقرروق اإلنسررا ،أي ق رراراد لصررت فيهررا وىل أ،
الدولة الطرف املعيد سذخالل املاد  5وذا كرا ،مقردم الطلرب يواجره طرر ا حذجرا الذعسر ي
الدولة املسذقبلة.
 13-4وملا كا ،من الواض أ ،ادعاءاد صراحب الربالغ أسراس هلرا مرن الصرحة يلنمرر وىل
عرردم وثباهتررا يألدلررةا وجررب وعررال ،بالارره اررري مقبررول .فلررو يثبررت صرراحب الرربالغ وجررود قضررية
اار الوجاارة تذ ثرل تعرضره خلطرر حقيقري بذكبرد ضررر ميكرن جر ه وذا أعيرد وىل سرري نكرا.
و اررجا الصررددا دأبررت اللجنررة علررى اعذبررار أنرره ينبغرري ويررالء أريررة كبررري للذقيرريو الررجي أجرترره
الدولة الطرف ا ما مل يذبت أ ،تقييو الوقائري واألدلة اجا تعس ي بشكل واض أو يصرل وىل حرد
ونكررار العدالررة .و تقرردم وفرراداد صرراحب الرربالغ وىل اللجنررة وقررائري وأدلررة ماديررة جديررد تثبررت
تعر صاحب البالغ شخصياً للخطر.
 14-4وتشررري الذقررارير املوضرروعية وىل اسررذ رار حرردوا انذهاكرراد طررري حلقرروق اإلنسررا،
سررري نكرراا سرري ا في ررا يذعلررق يلرجررال الذاميررل الررجين حتذجررزاو الشررر ة أو سررلطاد أ ررر
ويواجهو ،طر الذعجيب أو اريه من ضروب سوء املعاملةا اصة وذا كرا ،مشرذبهاً ارتبرا هو
بن ررور الذاميررل .وعلررى الررراو مررن اررجه الشرواالا يذعررر جمليررري الررجكور الذاميررل املنحرردرين مررن
الشر ال خلطررر حقيقرري بلحرراق ضرررر دررو ميكررن ج ر ه .ووفقراً لل بررادت الذوجيهيررة لااليررة الرريت
وضعذها ينة األمو املذحد حلقوق اإلنسا ،عام 2012ا بد من توافر صرائص شخصرية
وضررافية إلثبرراد وجررود أسررباب رراار الوجااررة ترردعو وىل اعذقرراد أ ،صرراحب الرربالغ سرريكو،
طر حال وعادته.
وعليقات صاحا البالغ على مالحظات الدتلة الطرف ن ن املقبولية تاألسس املوضوعية
 1-5قدم صاحب الربالغ تعليقاتره  14أيلول سربذ  .2015وارو يشرري وىل أ ،جمليرري األدلرة
املسذندية اليت قُدمت وىل اللجنة تؤكد أ ،السلطاد تسذهدف املدافعت عن حقروق اإلنسرا ،الرجين
ينذق رردو ،احلكوم ررة فحس ررب .ب ررل و ،األدل ررة تب ررت أ ،ق ررواد األم ررن تس ررذهدف ع ررال ا ذ ررري احملل رري
البسررطاء .ومل يذوقررل اررجا ا ضررطهاد عنررد ايررة النرزاع سررري نكررا أ ر مررايو  2009و يرزال
مسذ راً ح اليوم.
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 2-5ووفق راً لذقريررر نش ررته منم ررة الع ررو الدوليررة نيسررا ،أبريل 2013ا اسررذهدفت سررري نكررا
مرردافعت عررن حقرروق اإلنسررا ،ليس روا الواقررري انشررطت ير يررن جمررال املناصررر علررى الصررعيد
الدو وويا ع ال جمذ ري حملي يقدمو ،املساعد وىل أانس يكافحو ،من أجرل الذعرا مرن صرراع
مسل دام عقوداً من الزمن( .)6ويشري تقرير آ ر صادر عن املشرروع الردو للحقيقرة والعدالرة وىل
عامل منم ة اري حكومية اتميلية ا ذُطل و ضري للذعجيب وا عذداء اينسي(.)7
 3-5وتواصررل حكومررة سررري نكررا فررر شررروط صررارمة علررى ع ليرراد املنم رراد اررري احلكوميررة.
فقررد جرراء مقررال نشررر مررؤ راً جملررة فررورين بوليسرري أ ،احلكومررة حتكررو قبضررذها علررى املنم رراد الرريت
تن ررج مشرراريري ويائيررةا سرري ا تلررك الرريت تشررارك شررؤو ،حقرروق اإلنسررا ،والرعايررة الن سررية املنطقررة
اليت يبل فيها القذال أشده .وقرد حققرت امل وضرية ن سرها ادعراءاد مذعلقرة جبررائو احلرربا مرا جعلرت
النمرام املرجعور أكثررر وحساسراً يخلرزي وفقراً لصراحب الربالغ .وحترراول احلكومرة هتيئرة بيئررة تع هرا الرابررة
لث ررين أف رراد ا ذ ررري احملل رري ومنم ات رره ع ررن تق رردمي معلوم رراد ق ررد جترمه ررا .وتقل ررص احلي ررز ال ررجي تع ررل في رره
املنم رراد اررري احلكوميررة يعكررس اجتاارراد أعررو سررري نكررا .فحريررة تنقررل النرراس مقيررد ا سرري ا
الش ر ال .وحريررة الذعبررري حمرردود مررن ررالل بيئررة وعالميررة تقييديررة .واحل لررة األ ررري علررى املنم رراد
اري احلكومية مثال آ ر على حماولة احلكومة وض اء صبغة مركزية على السلطة و نق املعارضة.
 4-5واألاو من ذلرك أ ،رسرالة صردرد مرؤ راً عرن مؤسسرة سريوا نكا تقردم بوضرو الردعو
لصرراحب الرربالغ وتصر ه نرره أحررد الع ررال امليرردانيت الررجين تعرضروا للذهديررد وا سررذجواب وا حذجررا
بسبب قيامهو بع لهو( .)8فح لو كانرت املنم رة ارري احلكوميرة ن سرها تع رل وافقرة احلكومرةا
فر  ،صرراحب الرربالغ يقررول و ،املوافقررة خت رري حقيقررة أ ررا ترزال تسررذهدف حر العرراملت امليرردانيت
البسطاء .وتلقت وجة صاحب الربالغ مرؤ راً اسرذ ار رسرالة مرن الشرر ة السرريالنكية تطلرب فيهرا
من صاحب البالغ أ ،يذوجه وىل الشر ة سذجوابه( .)9ومل يقدم أي سربب واضر هلرجا الطلرب.
وتقوم الشر ة بز ر وجة صاحب البالغ يسذ رارا واي ممارسة تزال مسذ ر ح اآل.،
 5-5ويعرررت صرراحب الرربالغ أيض راً علررى ادعرراء الدولررة الطرررف عرردم اسررذن اده جمليررري سرربل
 25تشررين
ورفر
ا نذصاف احمللية لعدم لبه الجريالً ودار ً للرتحيرل .فقرد قُردم ارجا الطلرب ُ
الثررارب نوف  2014رسررالة حترردد أيض راً اتريررخ ترحيررل صرراحب الرربالغ .لررجا يطلررب صرراحب
البالغ وىل اللجنة أ ،تعذ بالاه مقبو ًا وأ ،تبقي الذدابري املؤقذة قائ ةا وأ ،ختلص وىل حدوا
انذهاك من حيث األسس املوضوعية.
مالحظات إضافية

من الدولة الطرف
 1-6ت رردفري الدول ررة الط رررفا مالحماهت ررا الذك يلي ررة املؤر ررة  1آذار م ررارس  2016و12
كانو ،الثارب يناير 2017ا  ،صاحب البالغ قدم  19أيلول سبذ  2015لبراً إلجرراء
تقيرريو لل خررا ر قبررل الرتحيررل وقرردم م رواد وضررافية لرردعو ذلررك الطلررب  29أيلول سرربذ .2015

__________

()6
()7
()8
()9
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”.Amnesty International, “Sri Lanka’s assault on dissent
يشرري صراحب الربالغ وىل تقريرر بعنرواA Still Unfinished War: Sri Lanka’s Survivors of Torture and ،
.Sexual Violence 2009-2015
قُ الدمت نُسخةٌ من الرسالة.
يقدم صاحب البالغ نسخة مما يبدو أنه و طار من الشر ة بذاريخ  7آذار مارس  .2015ومل يقدم سبب اإل طار.
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ووفق راً لل رراد  232مررن الل روائ الكنديررة املذعلقررة يهلجررر ودايررة الالجئررتا أُوقررل أمررر الرتحيررل
الصررادر حررق صرراحب الرربالغ ريث ررا ينجررز تقيرريو املخررا ر .واررجا يعررين أ ،الرربالغ لررب اعذبرراره
اري مقبول لعدم اسذن اد سبل ا نذصاف احمللية.
ررد
 2-6وتسذند ع لية تقييو املخا ر قبرل الرتحيرل وىل ا لذزامراد احملليرة والدوليرة بردأ عردم ال ا
الررجي تعهرردد برره كنرردا .وينمررر اررجه الطلبرراد مو ررو ،مرردربو ،علررى تقيرريو املخررا را وعلررى
وج رره اخلص رروصا عل ررى النم ررر ا لذزام رراد الدولي ررة املذعلق ررة ءق رروق اإلنس ررا ،املذص ررلة ء اي ررة
الالجئررت .ويذلقررى اررؤ ء املو ررو ،أيضراً ترردريباً علررى القررانو ،اإلداري وال قرره القضررائي ويواكبررو،
الذطرروراد احلاصررلة جمليررري أ.رراء العررامل .و حالررة صرراحب الرربالغا الررجي سرربق لرردائر دايررة
الالجئررت أ ،قيا ررت دعرواها يذررو ى تقيرريو املخررا ر قبررل الرتحيررل حتديررد مررا وذا كانررت قررد حرردثت
أي تطوراد جديد منج صدور قرار دائر داية الالجئت وما وذا كانت اناك أدلة جديد تثبت
أنه معر حالياً خلطر ا ضرطهاد أو الذعرجيب أو طرر علرى حياتره أو طرر املعاملرة أو العقوبرة
القاسررية أو اررري العاديررة .وسذش ر ل ع ليررة تقيرريو املخررا ر حالررة صرراحب الرربالغ تقيي راً حم ر اداثً
هلجه املخا ر .وقد أاثر صاحب البالغ لبه العديرد مرن ايوانرب وا دعراءاد ن سرها الروارد
رسرالذه األوىل وىل اللجنررة .وينبغرري اعذبررار تقيرريو املخررا ر سرربيل انذصررافا مررا دام يذنرراول ا دعرراءاد
ذاهتا اليت تنمر فيها اللجنة حالياً.
 3-6وتقرردم الدول ررة الطرررفا رس ررالذها اإلضررافية املؤر ررة  11كررانو ،الثارب ين رراير 2017ا
نس ررخة م ررن النذ ررائن املسذخلص ررة م ررن تقي رريو املخ ررا ر قب ررل الرتحي ررل وم ادا ررا أ ،ص رراحب ال رربالغ
لرن يذعررر خلطرر ا ضررطهاد أو الذعرجيب أو طررر علررى حياتره أو طررر املعاملرة القاسررية أو اررري
العادية أو العقاب وذا عاد وىل سري نكا .وتقدم الدولة الطرف كجلك رسرالة مرن أحرد أعضراء
برملررا ،سررري نكرراا مل تكررن قررد قُرردمت مررن قبررل وىل السررلطاد الكنديررة ك ررا مل ترررد الرسررالة األوىل
اليت قدمها صاحب البالغ وىل اللجنة .ويجكر عضو ال ملرا ،الرسرالة أ ،صراحب الربالغ اسرذُجوب
واحذُجررز بص ر ة ا رري رريررة مناسررباد عديررد  .ومل تكررن اررجه ا دعرراءاد قررد أثررريد مررن قبررلا
واجا الذناق اري امل ر يضعل مصداقيذه.

من صاحب البالغ
 1-7يقرردم صرراحب الرربالغا رس ررالذه اإلضررافية املؤر ررة  11أ ر م ررايو  2016و 1آذار
مررارس 2017ا تقري رراً عررن نذررائن لبرره وج رراء تقيرريو لل خررا ر قبررل الرتحيررلا واررو الطلررب الررجي
 17آذار مررارس  .2016ويقررول صرراحب الرربالغ ونرره بررجلك يكررو ،قررد اسررذن د جمليررري سرربل
ُرفر
ا نذصراف احملليررة .ويررجكر مررر أ ررر رسرالة الرردعو املوجهررة مررن املنم ررة ارري احلكوميررة الرريت كررا ،يع ررل
فيهررا مو راً ميرردانياً ويشررري وىل أ ،وجذرره تلقررت اسررذ ار رسررالة مررن الشررر ة الس رريالنكية .ولررجلك
يردعي صراحب الربالغ أنره سريُحذجز املطرار حررال عودتره .ك را ار وجذره أفرراد مسرلحو ،جمهولررو،
يطلبررو ،ربيذرره .وراررو عرردم صرردور أمررر يلقررب عليررها فهررو عامررل منم ررة اتميليررة اررري حكوميررة
مطلوب لالسذجواب من قبل الشر ة.
 2-7وتؤكد قضية حديثة بت فيها جملس اهلجرر والالجئرتا بذراريخ  4شرباط ف اير 2015ا
أ ،الع رراملت م ررري ا ذ ع رراد احمللي ررةا مث ررل ص رراحب ال رربالغا يذعرض ررو ،لالض ررطهاد .ل ررجلك ي رردفري
صرراحب الرربالغ  ،وفاداترره األوليررة واألدلررة األ ررري الرريت قرردمها تؤيررد بوضررو دلرره صررائص
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األفرراد املضررطهدين في ررا مضررى و الوقررت احلاضررر .وذابررت وجررة صرراحب الرربالغ أيضراً لربيررة
عضررو ال ملررا،ا قرردم رسررالة تؤيررد لررب صرراحب الرربالغ احلصررول علررى احل ايررة كنرردا وت يررد
أيضراً نرره اسررذُجوب واحذُجررز بصررور اررري رريررة مناسررباد عديررد قبررل و ررالق سرراحه بعررد
تد ل عضو ال ملا.،
القضااي تاإلبراءات املعرتضة على اللجنة

النمر املقبولية
 1-8قبررل النمررر أي شرركو ترررد بررالغ مرراا لررب علررى اللجنررة املعنيررة ءقرروق اإلنسررا،ا
وفق راً لل رراد  97مررن نمامهررا الرردا ليا أ ،تقرررر مررا وذا كررا ،الرربالغ مقبررو ً أم وجررب ال وتوكررول
ا ذياري امللحق يلعهد.
 2-8وقد الكدد اللجنةا وفق ما تقذضيه املاد ()2(5أ) من ال وتوكرول ا ذيراريا مرن أ،
املس لة ذاهتا ليست قيد النمر و رار أي وجرراء آ رر مرن وجرراءاد الذحقيرق الردو أو الذسروية
الدولية.
 3-8وحترريط اللجنررة عل راً يدعرراء الدولررة الطرررف أ ،اررجا ايررزء مررن الرربالغ ينبغرري اعذبرراره اررري
مقب ررول وج ررب امل ررادتت  2و()2(5أ) م ررن ال وتوك ررول ا ذي رراري .وت رردفري الدول ررة الط رررف ،
صاحب البالغ مل يقدم أو ً لباً لذ جيل ترحيله ومل يقدم بعد ذلك لبراً إلجرراء تقيريو لل خرا ر
 25تشررين
قبل الرتحيل .اري أ ،اللجنة تالحغ أ ،صاحب البالغ قدم لباً يلذ جيل ُرف
 17آذار مررارس .2016
الثررارب نوف  2014و لبراً إلجرراء تقيرريو لل خررا ر قبررل الرتحيررل ُرفر
وبناءً عليها تر اللجنة أنه ليس اناك ما مينعها من النمر اجا البالغ وجب املاد ()2(5أ)
من ال وتوكول ا ذياري.
 4-8وتالحغ اللجنة دفري الدولة الطررف  ،ادعراءاد صراحب الربالغ وجرب املراد )1(9
تذ ق من حيرث املوضروع مرري أحكرام العهرد .و ارجا اخلصروصا تالحرغ اللجنرة أ ،صراحب
الرربالغ مل يقرردم أي معلومرراد و أي دليررل أو توضرري بش ر  ،الكي يررة الرريت سررذنذهك دررا الدولررة
الطرررف حقوقرره وجررب املرراد  )1(9وذا أقرردمت علررى ترحيلرره وىل سررري نكررا ءيررث جتعلرره طررر
حقيقرري يلذعررر لضرررر ميكررن جر ه يملعررر الروارد املررادتت  6و 7مررن العهررد( .)10وتسررذنذن
اللجنة أ ،اجا ايزء من البالغ اري مقبول ع الً يملاد  3من ال وتوكول ا ذياري.
 5-8وحتر رريط اللجنر ررة عل ر راً بر رردفري الدولر ررة الطر رررف  ،ادعر رراءاد صر رراحب الر رربالغ وجر ررب
املادتت  )1(6و 7من العهد تدع ها أدلة كافية .ومري ذلكا ترر اللجنرة أ ،صراحب الربالغ
قرردما ألا ررا املقبوليررةا معلومرراد كافيررة بش ر  ،طررر الذعررر لضرررر ميكررن ج ر ه ح ررال
وعادت رره وىل س ررري نك ررا .وبن رراءً عل ررى ذل رركا تعل ررن اللجن ررة أ ،ا دع رراء مقب ررول ومتض رري وىل النم ررر
أسسه املوضوعية.

__________

( )10انمر  .،د .ج .م .د .ضد كندا (.)CCPR/C/121/D/2487/2014
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النمر األسس املوضوعية
 1-9نمرد اللجنة البالغ ضروء جمليرري املعلومراد الريت أاتحهرا هلرا الطرفرا،ا علرى النحرو
املنصوص عليه املاد  )1(5من ال وتوكول ا ذياري.
 2-9وتشررري اللجنررة وىل تعليقهررا العررام رقررو  31الررجي تررجكر فيرره الذ رزام الرردول األ رراف بعرردم
تس ررليو ش ررخص أو وبع رراده أو رررده أو و راج رره بطريق ررة أ ررر م ررن وقلي ه ررا وُ ،وج رردد أس ررباب
وجيهة تدعو وىل اعذقاد وجود طر حقيقي  ،يذعر اجا الشخص لضرر ميكن وصالحها
على النحو الوارد املاد  7من العهد (ال قر  .)12وأشارد اللجنرة أيضراً وىل أ ،اخلطرر لرب
أ ،يكررو ،شخصررياً وأ ،تقرردمي أسررباب وجيهررة إلثبرراد وجررود طررر حقيقرري يلذعررر لضرررر سرربيل
وىل ج ه مقي ٌد يشرتا اد صارمة( .)11وبناءً على ذلكا لب أ ،تُؤ ج ا عذبار جمليري الوقائري
والمروف ذاد الصلةا ا ذلك الوضري العام حلقوق اإلنسا ،البلد األصلي لصاحب البالغ(.)12
 3-9وتشرري اللجنرة وىل اجذهاداهترا الريت ذابرت فيهرا وىل ضررور وقامرة و  ،للذقيريو الرجي جتريره
الدولرة الطررف مرا مل يذبرت أ ،الذقيريو يذسرو يلذعسرل الواضر أو يصرل وىل درجرة ونكرار العدالرةا
واليت رأد فيها أيضاً أنره يقرري ع ومراً علرى عراتق أجهرز الردول األ رراف العهرد وجرراء مراجعرة
أو تقييو للوقائري واألدلة لكي حتدد وجود ذلك اخلطر من عدمه(.)13
 4-9وحتيط اللجنرة عل راً يدعراء صراحب الربالغ أ ،ترحيلره وىل سرري نكرا سريجعله عرضرة
لضرررر ميكررن جر ها مررا يشرركل انذهاكراً لل ررادتت  )1(6و 7مررن العهرردا نمرراً ألنرره كررا ،عررامالً
ميرردانياً منم ررة اررري حكوميررة تسرراعد الذاميررل املشررردين أثنرراء فرررت الن رزاع .وعررالو علررى ذلرركا
جملررري صرراحب الرربالغ معلومرراد عررن العنررل اينسرري يلنسرراء احملذجرزادا وتلقررىا بسرربب ع لررها
هتديررداد عررد مناسررباد مررن جنررود س رريالنكيت .و ت رزال أس ررته تذلقررى هتديرردادا وسرروف
لبه .وقدم صراحب الربالغ كرجلك و طراراً يُطلرب وليره فيره
يُعذ عند عودتها الب يوء ُرف
احلضور وىل مركز الشر ة.
 5-9وحتيط اللجنة عل اً بدفري الدولة الطرف  ،ادعاءاد صاحب البالغ املذعلقرة يملخرا ر
قد قيا ها تقيي اً شامالً عدد من صناع القراراد الدولة الطررف و رار دائرر دايرة الالجئرت
ووجراءاد تقييو املخا ر قبل الرتحيلا و لصوا وىل أ ،صاحب البالغ مل يدعو ادعاءاته يألدلة.
وعلررى وجرره الذحديرردا ترردفري الدولررة الطرررف  ،صرراحب الرربالغ لرريس لرره مكانررة ير ا ومل ينذقررد
احلكومة انذقاداً فعلياًا وأ ،املنم ة اري احلكومية اليت كا ،يع رل لرديهاا واري مؤسسرة سريوا نكاا تع رل
وافقة احلكومة .وتدفري الدولة الطرف أيضراً  ،ادعراءاد صراحب الربالغ فاقرد املصرداقية ألنره
مل يشر ا فيه الك اية سبب عدم ويراد ادعائه املذعلق بذعقب اثنت من ضباط الشر ة له كل
مكا ،قبل رحيله (ال قر  5-4أعاله) أو يسرذجوابه واحذجرا ه بصر ة ارري رريرة عرد مناسرباد
(ال قررر  2-7أعرراله) .وتطعررن الدولررة الطرررف كررجلك الذقررارير املذعلقررة يألوضرراع سررري نكرراا
مدعية أ ا تعكس معم ها المروف السائد أثناء النزاع الجي انذهى أ ر مايو .2009
__________

( )11انم ر ر ر ر ر ر ررر س .ض ر ر ر ر ر ر ررد ال ر ر ر ر ر ر رردايرك ()CCPR/C/110/D/2007/2010ا ال ق ر ر ر ر ر ر ررر 2-9ا وس .ض ر ر ر ر ر ر ررد الس ر ر ر ر ر ر ررويد
()CCPR/C/103/D/1833/2008ا ال قر .18-5
( )12املرجري ن سه.
( )13انمر ر ررر بر ر رريالي وآ ر ر رررو ،ض ر ررد كنر ر رردا ()CCPR/C/101/D/1763/2008ا ال قر ر ررر 4-11ا ول ر ررت ضر ر ررد أس ر ر ررتاليا
()CCPR/C/107/D/1957/2010ا ال قر .3-9
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 6-9وحترريط اللجنررة عل راً  ،سررلطاد الدولررة الطرررفا بعررد أ ،درسررت األدلررة الرريت قرردمها
صرراحب الرربالغ وتقررارير دول ومنم رراد اررري حكوميررة عررن حالررة الذاميررل سررري نكررا اوي،
النمر لبها رفضت اجا الطلب أل ا رأد أ ،صاحب الربالغ مل يثبرت تعرضره خلطرر حقيقري
حررال ترحيلرره وىل سررري نكرراا وذ مل يقرردم أدلررة موثوقراً دررا تثبررت روايذرره وأل ،وضررعه ك رررد مررن
يعرضررها حررد ذاتررها خلطررر حقيقرري وشخصرري.
اتميررل الش ر ال وملررذ س يرروء ُرف ر
لبرره لررن ا
وتر اللجنة أ ،صاحب البالغ مل يشر وىل أي ال ة شابت ع لية اختاذ القرار املذعلق به أو وىل
أي عامل طر مل ال جه سلطاد الدولة الطرف ا عذبار علرى النحرو الواجرب .وترر اللجنرة
أنرره راررو اع ررتا صرراحب الرربالغ علررى ا سررذنذاجاد الوقائعيررة لسررلطاد الدولررة الطرررفا ف ر ،
الوقررائري املعروضررة عليهررا تسر هلررا يسررذنذاج أ ،تقيرريو سررلطاد الدولررة الطرررف للوقررائري واألدلررة
الرريت قرردمذها كانررت تعس ر ية بصررور واضررحة أو تصررل وىل حررد اخلط ر الواض ر أو ونكررار العدالررة.
وبنرراء عليررها تسررذطيري اللجنررة أ ،ختلررص وىل أ ،املعلومرراد املعروضررة عليهررا تُم لهررر أ ،صرراحب
الرربالغ سرريواجه ط رراً حقيقي راً يلذعررر ملعاملررة تذنررا وأحكررام املررادتت  )1(6و 7مررن العهرردا
وذا ما أُعيد وىل سري نكا.
 -10واللجنررةا وذ تذصرررف ع رالً حكررام ال قررر  4مررن املرراد  5مررن ال وتوكررول ا ذيرراريا
تررر أ ،ترحيررل صرراحب الرربالغ وىل سررري نكررا لررن ينذهررك حقوقرره وجررب املررادتت  )1(6و7
من العهد.
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