األمي املتحديف

CAT/C/65/D/784/2016
Distr.:
Distr.: General
Arabic
5
April 2019
Original:
Arabic
Original: English

الةاقبة مناهضة التعرذيب غرير م مرت
ضراغ ا عام ررة اغ العقوالررة القا رربة
اغ ال إنسانبة اغ ا هبنة
جلنة مناهضة التعذيب

قر رااذ ا ذلر ر ال ن ررة مبوج ررب ا ررا  ٢٢م ررت اقلةاقب ررةل الغر ر الر ر
ذقم *** ** *٢١٠٢/٤٨٧
البالغ مقدم من:

ف .ك .أ( .ميثلها احملامي زهري سناسين)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحبة الشكوى

الدولة الطرف:

كندا

اتريخ تقدمي الشكوى:

 ٧تشررين الثرانونورب
األوىل)

اتريخ صدور هذا القرار:

 ٠١تشرين الثانونورب

املوضوع:

ترحيل صاحبة الشكوى إىل ابكستان

املسائل اإلجرائية:

عدم إثبات االدعاءات أبدلة كاربية؛ وعردم اسرتنداد
سبل االنتصاف احمللية؛ والتعارض مع أحكام االتداقية

املسائل املوضوعية:

خطر التعرض للتعرذي
األصلي

حالرة اليحيرل إىل البلرد

مادات االتداقية:

 3و٦٦

( ٦١٠٢اتريررخ تقردمي الرسررالة
٦١٠٢

القااذ ا تخذ مبوجب ا ا  )٤(٢٢مت الةاقبة مناهضة التعذيب
 ٠-٠صاحبة البالغ هي ف .ك .أ ،.وهي مواطنة ابكسرتانية مولروديف ابكسرتان  3حزيررانو
يونيرره  .٠8٢١وصرراحبة الشرركوى معرضررة لالعرراد القسرررإ مررن كنرردا إىل ابكسررتان ،لعررد رربر طلبهررا
__________

*
**

***

اعت دته اللجنة دورهتا اخلامسة والستني ( ٠٦تشرين الثانونورب  ٧ -كانون األولوديس .)٦١٠٢
شررارك دراسررة هررذا الرربالغ أعضرراء اللجنررة التاليررة أ رراعهي :السررعدية لل ررري ،ربيلرريو ارراير ،عبررد الوهررا هرران،
كلررود هيلررر رواسرران  ،يررنو مودربيرر ،،أي راسررو ،ديي ررو رودري يررز  -لينررزون ،سيباسررتيان ترروزإ ،رتيررار توزموخاميرردوف،
هون ،هون ،زان.،
يرد رأإ ربردإ ألداه عضو اللجنة عبد الوها هان (رأإ خمالف) مرربق هذا القرار.
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إج رراء مراجعررة قضررائية للق ررار السررلن الصررادر عررن شررعبة ايررة الالج ررني لش ر ن طل ر اللجرروء الررذإ
قدمترره .وقررد طلب ر ااررام ترردالري متقتررة لوقررف ترحيلهررا إىل ابكسررتان ،ابلنلررر إىل أن ترحيلهررا القسرررإ
إىل ابكستان سيشكل انتهاكاً من جان كندا لل ادتني  3و ٦٦من اتداقية مناهضة التعذي .
 ٦-٠و  ٦3تش ررين الثررانونورب  ،٦١٠٢طلب ر اللجنررة ع رالً ابملرراديف  ٠٠1مررن نلامهررا
الررداخلي ،عررن طريررق مقررهررا املعررين ابلشرركاوى ابديررديف والترردالري املتقتررة ،إىل الدولررة الطرررف عرردم
طرد صاحبة الشكوى ريث ا يُنلر شكواها .و  ٠٢أايرومايو  ،٦١٠٧طلب الدولة الطرف
إىل اللجنة سح طلبها املتعلق اباام تدالري متقتة .و  ٦1متوزويوليره  ،٦١٠٧قرررت اللجنرة،
عن طريق مقررها املعين ابلشركاوى ابديرديف والتردالري املتقترة ،رربر طلر الدولرة الطررف سرح
طل ااام تدالري متقتة( .)٠وميثل صاحبة الشكوى حمام ،هو السيد زهري سناسين.
الوقائع كما عاضتها صاح ة الغكوى
كانون الثانويناير  ،٦١١8انض صاحبة الشكوى ،لعد إمتام دراستها ،إىل الدرع
٠-٦
()٦
الصحيدة ك حرريف مسراعديف.
احمللي لصحيدة  Sunday Timesاإلنكليزية الهور  .وع ل
ومشل مستولياهتا إعداد التقارير والتحرير والكتالة( .)3واختصر ابملقراالت املتعلقرة وواضريع مرن
قبيررل األزايء النسررائية ،مررع تزويررد املقرراالت لصررور ملرروديالت "األزايء ال رليررة" .وتتكررد صرراحبة الشرركوى
أن الصررحيدة اشررتهرت أبيررا جري ررة وح رريف جررداً ،ابلنلررر إىل األربكررار احملاربلررة جررداً لل تط ررربني وألرب رراد
حركة طالبان ابكستان لش ن وضع املرأيف ودورها اجملت ع.
 ٦-٦ولس ررب مس ررابة ص رراحبة الش رركوى ه ررذه املق رراالت ،واالبر راً لس ررب اختياره ررا لت ثي ررل
الصحيدة لع املناسبات ل رض حتسني عة ابريديف ،أصبح هدرباً حلركة طالبان واريهرا مرن
املتطرربني( .)1وعلى الراي من أن التهديدات مل تكن تسرتهدربها شخصرياً البدايرة ،ربقرد تلقرى هرذه
التهديدات متعاونون آخرون ،منهي رئيستها الع ل معصومة ماحلي .وطلبر إداريف الصرحيدة مرن
املوظدررات ارتررداء "ماللررو ش ررقية" وت طيررة وجرروههن عنررد الررذها إىل املكت ر والعرروديف منرره ،وكرران
يصاحبهن حراس كل مكان يذهنب إليه(.)١
 3-٦و آ وأاس ررطو  ٦١١8ل رردأت ص رراحبة الش رركوى تتلق ررى هتدي رردات شخص ررية .ربد رري
البداية ،جرى شق إطارات سيارهتا .ولعد ملك تلقرى سرائق سريارهتا ظرربراً لره صرور هرا مشروهة لقلري
أ ررر .وتض ر ن اللرررف أيض راً هتديرردات ابالعتررداء عليهررا ابأل رراض وحتررذيرات أبيررا لررن تسررتطيع
االختبراء ييررع األوقررات .وتلقر الصررحيدة أيضراً أحيران كثررييف أنواعراً خمتلدرة مررن التهديرردات.
و ياية آ وأاسطو  ،٦١١8نشرت الصحيدة مقاالً لش ن مناسبة نل تها متسسة خريية كران
رئيسها سياسياً تقردمياً تكرهره طالبران وتطرارده .وقرد تضر ن املقرال صرورهتا مرع ملرك السياسري .ولعرد
نشررر ملررك املقررال ،تلق ر مزيررداً مررن التهديرردات عر الرسررائل النصررية واملكاملررات اهاتديررة علررى هاتدهررا
وهررددت مرريف أخرررى
الشخصري احمل ررول .واضرطُرت إىل ت يررري رقرري هاتدهررا مررتني ،ولكررن دون جرردوىُ .
لتشويه وجهها أو ابالعتداء عليها ابأل اض أليا "تكشف وجهها لوقاحة للرجال".

__________

()٠
()٦
()3
()1
()١
2

تقيي صاحبة الشكوى حالياً كندا .وهي تتكد أن ترحيلها "وشيك" ،دون اإلشاريف إىل موعد ترحيلها.
ملك الوق .
كان الصحيدة مملوكة للسيد سل ان اتسري ،وهو سياسي كان حاك اً إلقليي البنجا
زودت صاحبة الشكوى اللجنة ابإلربادات املقدمة من رئيسها السالق.
قُدم إىل اللجنة نسخ من لع املواد ،إىل جان صور.
ال تقدم صاحبة الشكوى تداصيل إضاربية.
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 1-٦و كررانون الثانوينرراير  ،٦١٠١زادت التهديرردات املوجهررة إليهررا لعررد أن نش ررت اجمللررة
صوريف رباضحة( )٢لعارضة أزايء التُقط ها أثناء أسبوع عرض األزايء كراتشي .وتعرضر عرديف
مرات لل طارديف من قِبل رجال اامضني يركبون دراجات ،و مات مريف ،أثناء توقدهرا عنرد إشراريف
مرور وهي سرياريف يقودهرا أحرد حرراس ابريرديف ،طررز شرخص زجراة السرياريف لقرويف وصرر ربيهرا
لكرري ارررة مررن السررياريف .وقررررت صرراحبة الشرركوى م ررادريف البلررد ألن والررديها لرردءا يتلقيرران أيض راً
هتديدات ياية عام .٦١١8
 ١-٦و  ٦٦حزيرانويونيه  ،٦١٠١وصل إىل كندا لت شرييف دراسة .ولعد م ادرهتا ابكسرتان،
كان والداها يتلقيان مرن وقر رخرر مكاملرات هاتديرة تستدسرر عرن مكران اختدائهرا .واضرطُر والرداها
إىل االنتقال إىل ديب لدييف من الوق خلوربه ا على حياهت ا( .)٧ولعرد ملرك ،اضرطُر والرداها إىل التنقرل
من وق إىل آخر لتجن التهديدات.
 ٢-٦و  ٠٧آ وأاسررطو  ،٦١٠٦طلب ر اللجرروء لعررد انتهرراء صررالحية شررريهتا .و 3١
آمارومرارس  ،٦١٠٢رربضر شرعبة ايرة الالج رني التالعرة جمللرو اهجرريف والالج رني كنردا طلر
حصرروها علررى ايررة الالج ررني( .)٢ومل تطعررن الشررعبة أن صرراحبة الشرركوى ع ل ر كصررحدية
جريديف  ،Sunday Timesولكن رأت الشعبة أن صاحبة الشركوى تدتقرر إىل املصرداقية ،ألن سرلوكها
يتنرراى مررع خوربهررا املزعرروم ،وأليررا مل تطل ر احل ايررة مررن السررلطات احملليررة .وأشررارت الشررعبة إىل
أن صرراحبة الشرركوى اررريت وق ر الحررق الروايررة األوليررة للوقررائع ال ر قرردمتها  ٠٢أيلررولو
سبت  .)8(٦١٠٦وأشارت الشعبة أيضاً إىل أن تدسريها لعدم إلالاها السلطات هبرذه املعلومرات
وق مبكر ،وهو أيا كان تشعر أبيرا واقعرة حتر ضر ال ،ال يتسري ابملصرداقية ،إم إيرا كتبر ليايرا
األول كنرردا جررو خر يرال مررن أإ هتديرردات أخرررى .ورأت الشررعبة أن سررلوكها يدتقررر إىل االتسرراز،
حيررخت ااررذت ق ررار م ررادريف ابكسررتان ياي ررة عررام  ،٦١١8ولكنهررا مل ت ررادر البلررد إال حزي ررانو
يونيرره  .٦١٠١وربي ررا يتعلررق ابألدلررة املقدمررة ،مكرررت الشررعبة أن اإلربررادات املقدمررة مررن زمالئهررا
الس ررالقني ،الر ر تتك ررد املش رراكل الر ر ت رردعي أي ررا تواجهه ررا ،مت اثل ررة( ،)٠١ونلر رراً إىل أن ص رراحبة
الشرركوى مل توضررب سررب هررذا الت اثررل ،رربضر الشررعبة مررنب تلررك الورئررق قي ررة ثبوتيررة .ورأت الشررعبة
أيضاً أنه ليو من املعقول أن يلل والداها يتلقيان هتديدات ،إم إيرا ارادرت ابكسرتان قبرل عرديف
سنوات .وأخرياً ،رأت الشعبة أن صاحبة الشكوى تدتقر إىل املصداقية ابلنلر إىل أيا مل تسع إىل
طل ر احل ايررة مررن السررلطات للرردها ،وألن ادعاءهررا أن "رئيسررها الرربيررع املنص ر " كرران أقرردر
على ايتها من الشرطة ال ميكن اعتباره م راً كاربياً.
__________

( )٢ال تبني صاحبة الشكوى سب اعتبار الصوريف رباضحة.
( )٧ترد معلومات إضاربية اإلربادات املقدمة من أختها وأخيها ،املترخة  3آمارومارس  ،٦١٠٢واملرربقة ابلشكوى.
( )٢تُرربررق ابلشرركوى نسررخة مررن إشررعار حضررور جلسررة اسررت اع .ولكررن مل تقرردم صرراحبة الشرركوى نسررخة مررن القررار.
وال يُقرردم توضرريب لسررب لررالء معابررة ادعائهررا .ويشررار إىل أن طلبهررا املتعلررق إ ايررة الالج ررني أحيررل إىل شررعبة
اية الالج ني  ٠٧آ وأاسطو .٦١٠٦
( )8وربقراً لقررار شررعبة ايررة الالج ررني ،مكرررت صرراحبة الشرركوى ،ابإلضرراربة إىل ملررك ،لعر العناصررر السياسررية الر
وصدتها أبيا مه ة لبيان اخلطر احملدز ابلصحديني ابكستان ،وال سي ا الصحديات.
( )٠١مل تُقدم اإلربادات املعنية املشدوعة لي ني إىل اللجنة.
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 ٧-٦وطلب صاحبة الشكوى إىل احملك ة االحتادية إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر عن
وررب طلبهرا  ٦١آ وأاسرطو  .٦١٠٢وهري تردعي أيرا اسرتنددت
شعبة اية الالج نيُ ،
ييع سبل االنتصاف احمللية املتاحة ،إم إن وقف اليحيل الذإ ميكن أن متنحه احملك رة االحتاديرة
ال يشكل سبيل انتصاف ربعاالً(.)٠٠
الغكوى
 ٠-3ترردعي صرراحبة الشرركوى أن إقرردام كنرردا علررى ترحيلهررا إىل ابكسررتان سررينتهك حقوقهررا
ووجر املراديف  3مرن االتداقيررة .وهري اشرى التعررض للتعررذي أو املعاملرة القاسرية أو الالإنسررانية
أو املهينة على يد طالبان ،لسب ع لها كصحدية ابإلضاربة إىل كويا امررأيف متحررريف .ربقرد تلقر
أثناء وجودها ابكستان هتديدات ابالعتداء عليها ابأل اض أو ابلقتل ياية املطاف.
 ٦-3وهرري تتكررد أيررا تعرض ر ألشرركال خمتلدررة مررن التهديررد ،وأيررا اض رطُرت إىل االحت رراء إ رراس
الصحيدة ييع سدرايهتا ،وأن والديها ال يزاالن يتلقيان هتديدات تستهدربها.
م حظات الدغلة الطاف ع ى مق ولبة ال

غا س ا وضوعبة

 ٠٢أايرومررايو  ،٦١٠٧قرردم الدولررة الطرررف مالحلاهتررا لشر ن مقبوليررة الرربالغ وأسسرره
٠-1
املوضوعية ،وا ملك طل إل اء التدالري املتقتة.
 ٦-1وتتكررد الدولررة الطرررف أن الرربالغ اررري مقبررول لسررببني .أوالً ،ترررى الدولررة الطرررف أن صرراحبة
الشرركوى مل تسررتندد سرربل االنتصرراف احملليررة ،حيررخت مل تطلر احلصررول علررى اإلقامررة الدائ ررة ألسرربا
إنسرانية ولردواعي الرأربرة .وتتكرد الدولرة الطررف أن صراحبة الشركوى ،لرو كانر طلبر اإلقامرة الدائ رة
لسر ب ه را ابلبقرراء كنرردا لصرروريف دائ ررة وربق راً للتقيرريي الررذإ اريرره دائرريف املواطنررة
مررن خررارة كنرردا ُ
()٠٦
ِ
واهجرريف كنرردا  .وتررذ ركر الدولررة الطرررف أبن إداريف اهج رريف والالج ررني واملواطنررة كنرردا تلق ر
 ٦٧كانون الثانويناير  ٦١٠٧طل صاحبة الشكوى احلصول على اإلقامة الدائ ة ألسبا
 ٠3شباطورب اير  ،٦١٠٧ع الً أبحكام املاديف  )٦-٠(٦١من
إنسانية .اري أن طلبها ُررب
قانون اهجريف و اية الالج ني ،حيخت ال جيروز للشرخص أن يطلر إقامرة دائ رة ألسربا إنسرانية
ولدواعي الرأربة اضون  ٠٦شهراً من قررار الرررب الصرادر عرن شرعبة ايرة الالج رني .وورا أن
 3١آمارومارس  ٦١٠٢طلبها املتعلق ابللجوء ،وأن احملك ة االحتادية رربض
الشعبة رربض
 ٦١آ وأاسطو  ٦١٠٢طلبها املتعلق إبجراء مراجعة قضائية لقرار الررب الذإ ااذته الشرعبة،
ال حيرق لصراحبة الشرركوى أن تطلر اإلقامررة الدائ رة .وأخطررت إداريف اهجرريف والالج رني واملواطنررة
كندا صاحبة الشكوى لقرار الررب عن طريق ال يد اإللكريون  ٦٢شرباطورب اير .٦١٠٧
وتدربع الدولة الطرف أبن  ٠٦شهراً قد انقضر منرذ أن ُرربر طلر صراحبة الشركوى ،ولرذلك
جيرروز هررا تقرردمي طل ر جديررد إىل اإلداريف للحصررول علررى إقامررة دائ ررة ألسرربا إنسررانية ولرردواعي
الرأربة .ومع ملك ،تالحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى مل تدعل ملك.

__________

( )٠٠نلرراً إىل أن شررعبة ايررة الالج ررني مكرررت أن شرركواها ال تقرروم علررى أسرراس موثرروز ،مل تتخررذ احملك ررة االحتاديررة
قراراً لش ن وقف ترحيلها.
( )٠٦نتيجررة للت ي رريات التش رريعية ال ر أُُدخل ر علررى نلررام الالج ررني كنرردا عررام  ،٦١٠١مل تعررد طلبررات اإلقامررة
ألسبا إنسانية ولدواعي الرأربة تسرتند إىل تقيريي اخلطرر علرى احليرايف أو خطرر التعررض للتعرذي  ،وإدرا قرد تكرون
مات صرلة لقرردر تعلقهرا ابحت ررال تعررض صرراح الشرركوى لصروريف مباشرريف وشخصرية ملعرراييف ارري عاديررة أو اررري
الزمة أو اري متناسبة للده األصلي.
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 3-1ورني راً ،ترررى الدولررة الطرررف أن صرراحبة الشرركوى مل تطل ر إج رراء تقيرريي لل خرراطر قبررل
اليحيل .وتذ ركِر الدولة الطرف أبن األشخاص املوجودين كندا ،رالف األشخاص املشر ولني
ابحل اية أو األشخاص املعريف هبري "كالج رني ووجر االتداقيرة" مرن قِبرل للرد آخرر قرد يُرحلرون
إليه ،جيوز هي أن يطلبوا إجراء هذا التقييي إن كانوا خاضعني ألمر إلعاد قالرل لاندرام( .)٠3وجيروز
ألإ شررخص أن يقرردم طلبراً للحصررول علررى احل ايررة إىل الرروزير اضررون  ٠١يومراً مررن إخطرراره
لق ررار اإللع رراد( .)٠1وت ررذ ركِر الدول ررة الط رررف أبن التقي رريي اري رره وع ررة م ررن امل رروظدني املتخصص ررني
واملسررتقلني واحملايرردين التررالعني لرردائريف املواطنررة واهجرريف كنرردا( .)٠١ويقرررر املوظدررون الررذين جيرررون
التقييي ما إما كران إلعراد مقردم الطلر سيعرضره خلطرر االضرطهاد علرى النحرو املنصروص عليره
االتداقية اخلاصة لوضع الالج ني ،أو خلطر التعرذي  ،أو خلطرر املروت أو التعررض لل عاملرة القاسرية
أو الالإنسرانية أو املهينررة حالرة إعادترره إىل للرده األصررلي( .)٠٢ويقررر املوظدررون ،مرن واقررع نتررائ
التقييي ،ما إما كان مقدم الطل يُعد الج اً ووج االتداقية أو شخصراً إاجرة للح ايرة .وتتكرد
الدولة الطررف أن صراحبة الشركوى كران حيرق هرا أن تطلر  ،منرذ  ٦8آمارومرارس  ،٦١٠٧إجرراء
تقييي لل خاطر قبل اليحيرل ،ولكنهرا مل تدعرل ملرك .وتردربع الدولرة الطررف أيضراً أبنره إما واربقر
اللجنة على إل اء التدالري املتقترة ،علرى النحرو الرذإ طلبتره كنردا ،ميكرن للوكالرة الكنديرة خلردمات
احلردود أن تبرردأ إجرراءات إخطرار صرراحبة الشرركوى أبهليتهرا لطلر إجرراء التقيريي .وتشررري الدولررة
الطرف إىل أنه لو كانر صراحبة الشركوى طلبر إجرراء تقيريي ألُُوقرف أمرر إلعادهرا .ومرع ملرك،
تالحظ الدولة الطرف أنه ،وربقاً لل اديف  ٠٠3من قانون اهجريف و اية الالج ني ،ال جيوز لطال
اللجرروء الررذإ ُررب ر طلبرره أن يقرردم ،سررياز طل ر إج رراء التقيرريي ،إال أدلررة جديررديف تكررون قررد
ظهرت لعد الررب أو مل تكن متاحة آنذاك ألسبا معقولة ،أو كان متاحة ولكن مل يكرن مرن
املعقول توقع أن يت كن الشخص من تقدميها تلك اللرروف ،وقر الرررب  .ولرذلك ،يُطلر
من صاحبة الشكوى أن تقردم لل روظدني املكلدرني ابلتقيريي دلريالً جديرداً علرى وجرود خطرر شخصري.
وتتكررد الدولررة الطرررف كررذلك أن صرراحبة الشرركوى ميكنهررا أن تطل ر إميً اللت رراس املراجعررة القضررائية
للقرار أمام احملك ة االحتادية لكندا حالة ررب طلر إجرراء التقيريي( .)٠٧وابإلضراربة إىل ملرك،
تشررري الدولررة الطرررف إىل آراء اللجنررة قضررية أونرر ،ضررد كنردا ،الر رأت ربيهررا أن صرراح الشرركوى،
الذإ تنلر السلطات الكندية طلبه إجراء تقييي لل خاطر قبل اليحيل ،والذإ أُُوقف ترحيلره،
مل يسررتندد سرربيل انتصرراف كرران متاح راً وربعرراالً( .)٠٢وتررذ ركِر الدولررة الطرررف أيض راً جراء اللجنررة قضررية
 .م .س .ضرد السررويد ،الرذإ رأت ربيرره أن الرربالغ ارري مقبررول لعرردم اسرتنداد سرربل االنتصرراف
احمللية ،ألن القرار املتعلق لطرد صاحبة الشكوى سقال ابلتقادم ،وابلترا ربهرو ارري قالرل لاندرام،
وأن ص رراح الش رركوى مل يع ررد مه رردداً ابإللع رراد إىل لل ررده األص ررلي ،وأن رره ال ير رزال يوج ررد س رربيل
انتصرراف لررديل وربعررال حيررخت ميكنرره أن يقرردم طلبراً جديررداً للجرروء وأن يطعررن القررارات السررلبية
__________

()٠3
()٠1
()٠١
()٠٢
()٠٧
()٠٢
GE.19-05767

انلر قانون اهجريف و اية الالج ني ،املاديف .٠٠٦
املرجع ندسه.
اعتبرراراً مررن عرام  ،٦١٠٢أصرربح دائرريف املواطنررة واهجرريف كنرردا تُعرررف ابسرري دائرريف اهجرريف والالج ررني واملواطنررة
كندا.
املرجع ندسه ،املواد  8٢و 8٧و.8٢
املرجع ندسه ،املاديف .٧٦
انلر قضية أون ،ضد كندا ( ،)CAT/C/36/D/273/2005الدقريف .1-٢
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املتخررذيف هررذا الش ر ن( .)٠8ك ررا تررذ ركِر الدولررة الطرررف أبن اللجنررة خلص ر
ضد كندا إىل أن أصحا الشكوى مل يسرتنددوا سربل االنتصراف احملليرة ،أليري مل يلت سروا اإلمن
لطل املراجعة القضائية ألإ قرار سلن ينش عرن تقيريي املخراطر قبرل اليحيرل ،وأن "سربل االنتصراف
هذه ليس رد شكليات"(.)٦١

قضررية ل .ز. .

 1-1وتتكررد الدولررة الطرررف كررذلك أن ادعرراءات صرراحبة الشرركوى تتعررارض مررع أحكررام االتداقيررة،
إم إن إساءيف املعاملة ال تدعي أيا تعرض ها ال تصل إىل درجة "التعرذي " ألارراض االتداقيرة.
وتعت د الدولة الطرف على اجتهادات اللجنة ال مهب ربيها إىل أن مس لة ما إما كان الدولرة
الطرررف ملزمررة ابالمتنرراع عررن طرررد شررخص قررد يتعرررض خلطررر األمل أو املعرراييف علررى يررد كيرران اررري
حكررومي ،دون مواربقررة السررلطات علررى ملررك أو لسرركوهتا عنرره ،يقررع خررارة نطرراز املرراديف  3مررن
االتداقيررة( .)٦٠وتتكررد الدولررة الطرررف أن صرراحبة الشرركوى مل تبررني كيررف أن حكومررة ابكسررتان واربقر
على ما ميكن أن تتعرض له صاحبة الشكوى من أمل ومعاييف من جانر جهرات ارري اتلعرة للدولرة،
أو سكت عرن ملرك ،ومل تبرني كيرف أن ادعاءاهترا املتعلقرة ابب اعرات اإلسرالمية واملتطرربرة تصرل
إىل مستوى اللروف االستثنائية ال ميكن أن تنطبق ربيها املاديف  3من االتداقية أيضاً على أربعرال
جهرات ارري اتلعررة للدولرة( .)٦٦وعلررى العكرو مررن ملرك ،ربرةن صرراحبة الشركوى مكرررت مرراراً أيررا
تعرض للتهديد واملطارديف من املتطرربني املعارضني حلكومة ابكستان.
 ١-1وعررالويفً علررى ملررك ،ت ردربع الدولررة الطرررف أبن صرراحبة الشرركوى مل تثبر ابألدلررة الكاربيررة أايً
من ادعاءاهتا ومل تقدم أإ دليل علرى أيرا تواجره لشركل متوقرع وربعلري وشخصري خطرر التعرذي علرى
أيدإ السلطات الباكسرتانية أو اب اعرات شربه العسركرية ابكسرتان ،وعلرى أن ترحيلهرا إىل ابكسرتان
سيص ررل إىل درج ررة انته رراك امل رراديف  3م ررن االتداقي ررة .وتالح ررظ الدول ررة الط رررف أن ص رراحبة الش رركوى
مل تلت و أإ وق من األوقات احل ايرة مرن السرلطات الباكسرتانية( .)٦3وترذ ركِر الدولرة الطررف أبن
صاحبة الشكوى لين  ،املقاللة ال أجرهترا معهرا شرعبة ايرة الالج رني ،أيرا مل تقردم أإ شركوى،
أليررا اعت ر ت أن "رئيسررها الرربيررع املسررتوى" هررو األقرردر علررى ايتهررا .ليررد أن الدولررة الطرررف تالحررظ
أن ص رراحبة الش رركوى مل تثبر ر أن الش رررطة ال ميكنه ررا أن تر روربر ه ررا احل اي ررة أو أن ص رراحبة الش رركوى
ال تستطيع احلصول على اية الشرطة لدى عودهتا إىل ابكستان إما حدث املشاكل ندسها.
 ٢-1وعرالويفً علررى ملررك ،تشررري الدولررة الطرررف إىل أن جهررات حمليررة خمتصررة ونزيهررة نلرررت
ادع رراءات ص رراحبة الش رركوى ومل ا ررد خطر رراً شخص ررياً حم رردقاً لص رراحبة الش رركوى إن أعي رردت إىل
ابكستان ،وأنره لريو للجنرة أن تررجب األدلرة أو أن تعيرد تقيريي النترائ الوقائعيرة الر الرص إليهرا
احملرراكي أو اهي ررات القضررائية احملليررة .وتالحررظ الدولررة الطرررف أن صرراحبة الشرركوى مل تقرردم أدلررة
ترردعي أايً مررن ادعاءاهتررا ،مثررل نُسررخ التهديرردات الر ترردعي أيررا تلقتهررا عررن طريررق هاتدهررا اخللرروإ
__________

()٠8
()٦١
()٦٠

()٦٦
()٦3
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انلر قضية  .م .س .ضد السويد ( ،)CAT/C/49/D/437/1010الدقريف .٦-٢
انلر قضية ل .ز . .ضد كندا ( ،)CAT/C/39/D/304/2006الدقريف .٢-٢
انلر ررر ،علر ررى سر رربيل املثر ررال ،قضر ررية ل .ة .ر .س .ضر ررد السر ررويد ( ،)CAT/C/33/D/218/2002الدق ر رريف :٦-١
"مس لة ما إما كان الدولة الطرف ملزمرة ابالمتنراع عرن طررد شرخص قرد يتعررض خلطرر األمل أو املعراييف علرى يرد
كيرران اررري حك ررومي ،دون مواربقررة احلكومررة أو قبوه ررا ،ال ترردخل نط رراز امل رراديف  3م ررن االتداقي ررة ،مررا مل يك ررن
الكيان اري احلكومي حيتل اإلقليي الذإ سيُعاد إليه صاح الشكوى وميارس سلطة شبه حكومية عليه".
انلر ل .ة .ر .س .ضد السويد ،الدقريف .٦-١
انلر ،على سبيل املثال ،ف .أ . .ضد سويسرا ( ،)CAT/C/43/D/348/2008/Rev.1الدقريف .1-٧
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أو إشعار منها إىل شركة اهاتف يثب أيا اريت رقي هاتدها .و ملك السياز ،خلرص موظرف
شعبة اية الالج ني إىل أن سلوكها ال يتسق مع ادعاءاهتا ،إم إيا قردم معلومرات جديرديف
اليوم السالق مباشرًيف لل قاللة الر أجرهترا مرع الشرعبة؛ ومل تتصرل إطالقراً ابلشررطة؛ ومل تقردم دلريالً
علرى أن الشرررطة ال ميكنهرا أن تروربر هرا احل ايررة .وعررالوًيف علرى ملررك ،مل تطلر صرراحبة الشرركوى
اللجوء إال لعد عامني من وصوها إىل كندا .وتدعي الدولة الطررف أن صراحبة الشركوى مل تثبر
للسلطات الكندية املعنية أيا ستواجه لشكل متوقع وربعلي وشخصي خطر التعذي إن أعيردت
إىل ابكستان ،ومن مث ربةن لالاها يتناى مع املاديف  )٦(٦٦من االتداقية واملاديف  ٠٠3مرن النلرام
الداخلي للجنة.
 ٧-1وتررب الدولة الطرف أيضاً حج صاحبة الشركوى أن ترحيلهرا القسررإ إىل ابكسرتان
سيشكل انتهاكاً لل اديف  ٠٢من االتداقية الدولية حل اية ييع األشخاص من االختداء القسرإ،
وأن املراجعة القضائية ليس سبيل انتصاف ربعاالً ،على النحو املنصروص عليره املراديف  ٦مرن العهرد
الدو اخلاص ابحلقوز املدنية والسياسية ،وأن اإلجراءات احلالية اري كاربية .وترى الدولة الطررف
أن االدعاءات املذكوريف أعاله ال تتسق مع املاديف  )٠(٦٦من اتداقية مناهضة التعذي  .وتالحرظ
اللجنة كذلك أن صاحبة الشكوى أمكنها الوصرول إىل ييرع سربل االنتصراف املتاحرة للطعرن
قرارات ررب طلبهرا املتعلرق ابللجروء .وتشرري الدولرة الطررف إىل أن صراحبة الشركوى تلرت و مرن
اللجنة إعاديف النلر تقييي الوقائع واألدلة ومراجعة تدسري التشرريعات احملليرة مرن قِبرل السرلطات
الكندية .وإضاربةً إىل ملك ،مل تثب صاحبة الشكوى أن احملاكي احمللية تصررب لشركل تعسردي،
أو كان متحيزيف ،أو منعتهرا أبإ حرال مرن األحروال مرن الوصرول إىل العدالرة .ولنراءً علرى ملرك،
مل تثب صاحبة الشكوى ادعاءها ولو أبدلة ظاهرية.
 ٢-1وأخرياً ،ترى الدولة الطرف أن البالغ ال يستند إىل أإ أساس على اإلطالز نلراً خللروه
من أإ دليل على خطرر تعررض صراحبة الشركوى علرى ورو متوقرع وحقيقري وشخصري للتعرذي
ابكستان.
لع بقات صاح ة الغكوى ع ى م حظات الدغلة الطاف
 ٠8متوزويوليرره  ،٦١٠٧قرردم صرراحبة الشرركوى تعليقاهتررا علررى مالحلررات الدولررة
٠-١
الطرف لش ن املقبولية واألسو املوضوعية.
 ٦-١وربي ا يتعلق ابستنداد سربل االنتصراف احملليرة ،ترررب صراحبة الشركوى مالحلرة الدولرة
الطرف ،وتدربع أبيا مل تقدم طلبراً جديرداً للحصرول علرى إقامرة دائ رة ألسربا إنسرانية ولردواعي
الرأربررة نلرراً إىل طررول الوقر الررالزم لع ليررة تقرردمي الطلبررات ،الررذإ قررد يصررل إىل سررتة أشررهر ،مررع
عرردم ت روربري أإ أثررر إيقررا  .ولررذلك ربهرري ترررى أن هررذا اإلج رراء لرريو سرربيل انتصرراف ربعرراالً ألنرره
ال مينع ترحيلها إىل ابكستان .وتدعي صاحبة الشكوى أيضاً أيا لو كان طلب تقييي املخاطر
قبررل اليحيررل لكرران عليهررا تقرردمي أدلررة جديررديف ربقررال تكررون قررد ظهرررت لعررد رربر طلبهررا احلصررول
علررى مركررز الالجر  .وهرري ترردعي أيررا مل تررت كن مررن تقرردمي معلومررات جديررديف إىل وكالررة خرردمات
احلدود الكنديرة لعردم وجرود مثرل هرذه املعلومرات ابديرديف لرديها .وهري تردعي أيضراً أن املروظدني
الررذين أجررروا هررذه التقيي ررات ليس روا مسررتقلني أو حمايرردين أو خمتصررني ابلنلررر املسررائل املتعلقررة
إقوز اإلنسان .وابإلضاربة إىل ملك ،تالحظ صاحبة الشكوى أن احملك ة االحتادية لكندا رأت
GE.19-05767
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دائ راً أن لررو اهج رريف والالج ررني كنرردا يت تررع لسررلطة تقديريررة مسررائل اللجرروء( .)٦1وجيرروز
لل حك ررة االحتادي ررة كن رردا أن ت رررب قر ررارات ل ررو اهج رريف والالج ررني إما الحل ر انتهاكر راً
لاجراءات أو خط ً تطبيق القانون .ولرذلك تررى صراحبة الشركوى عردم وجرود أسرو إلعراديف
النلرر قضرريتها .ولنرراءً علرى ملررك ،ربهرري ترررى أيرا اسررتنددت ييررع سربل االنتصرراف احملليررة الر
كان ميكن أن تكون ربعالة.
 3-١وربي ا يتعلق لت كيد الدولة الطرف عدم كداية األدلة ،تدعي صاحبة الشركوى أيرا قردم
أدلررة ترردعي ادعاءاهتررا شرركل نُسررخ مررن املقرراالت الصررحدية وشررهادات خطيررة( .)٦١وتتكررد صرراحبة
الشرركوى أن ادعاءاهت ررا مل تُبحررخت م ررن قبررل الس ررلطات ،وحت ررت أبيررا تعرض ر لالضررطهاد م ررن قِب ررل
أعضاء اب اعات اإلسالمية ابكستان ملرا يقرر مرن سربع سرنوات .وتوضرب أن والرديها اضرطُروا
إىل االنتقال متقتاً إىل ديب خلوربهي مرن التعررض لل ضرايقة واالعترداء .ونلرراً إىل أن اإلمرارات العرليرة
املتحديف ال متنب اإلقامة الدائ ة ،ربقد عاد والداها إىل ابكسرتان حيرخت تُوربير أمهرا عرام ٦١٠1
لسب املرض .وتتكد صاحبة الشركوى أيرا مل ترت كن حر مرن الرذها إىل ابكسرتان حلضرور جنرازيف
والدهتا .ولوصدها صحدية وامرأيف عصرية ،ربهي اشى أن تُسرتهدف مرن جانر اب اعرات اإلسرالمية
وأن تتعرض لل ضايقة والعنرف والتهديرد ابلقترل إن عرادت إىل ابكسرتان ،وهرو مرا ميكرن أن يسرب
ها ضرراً ال ميكن ج ه.
 1-١وابإلضرراربة إىل ملررك ،ت رررب صرراحبة الشرركوى مالحلررة الدولررة الطرررف أيررا مل تلررت و
احل اية من الشرطة ابكستان .وتدعي صاحبة الشكوى ،إرباديف مشدوعة لي ني مترخة ٦٢
متوزويولي رره  ،)٦٢(٦١٠٧أن الص ررحيدة ال ر كان ر تع ررل هب ررا ق رردم ابلدع ررل ش رركاوى ر ي ررة إىل
الشرررطة ،ولكررن مل تقالررل صرراحبة الشرركوى أإ ضررالال شرررطة ميكنرره أن جيرررإ حتقيقررات قبررل م ادرهتررا
إىل كنرردا .وترردعي صرراحبة الشرركوى أيررا مل تتلررق أإ ايررة عنرردما سررع إىل احلصررول علررى املسرراعديف
مررن س ررلطات الدولررة ،را رري أن الش رررطة أكرردت أن الش رركاوى  ،اس ررتالمها والنلررر ربيه ررا ،ولك ررن
مل تعت مات خطوريف كاربية ،حيخت مل يسدر أإ مرن هرذه احلروادن عرن إصرالة لدنيرة .ومرع ملرك،
ال تقدم صاحبة الشكوى أإ أدلة ملك الصدد.
القضااي غاإلجااءات ا عاغضة ع ى ال نة

النلر املقبولية
 ٠-٢قبل النلر أإ ادعاء يرد لالغ ما ،جير علرى اللجنرة أن تقررر مرا إما كران الربالغ
مقبرروالً أم ال ووجر املرراديف  ٦٦مررن االتداقيررة .وقررد تيقنر اللجنررة ،وربقراً ملررا تقتضرريه الدقرريف (٦أ)
من املاديف  ١من ال وتوكول االختيرارإ مرن أن املسر لة ندسرها ليسر قيرد البحرخت إطرار إجرراء
آخر من إجراءات التحقيق الدو أو التسوية الدولية.
 ٦-٢وتررذ ركِر اللجنررة أبي را ،وربق راً للدق رريف  ) (١مررن املرراديف  ٦٦مررن االتداقيررة ،ال تنلررر أإ
لررالغ ُمقرردم مررن ربرررد مررن األربرراد إال لعررد أن تكررون قررد كرردت مررن أن ملررك الدرررد اسررتندد ييررع

__________

( )٦1لو اهجريف والالج ني كندا هو شعبة من شع وزاريف اهجريف والالج ني واملواطنة كندا.
( )٦١قدم صاحبة الشكوى إربادات من زمالئها ،لكن رأت الدولة الطرف أيا اري موثوقة أليا تكاد تكون متطالقة.
 ٦٧متوزويوليه .٦١٠٧
( )٦٢قُدم
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سرربل االنتصرراف احملليررة املتاحررة .وال ينطبررق هررذا احلكرري إما ثب ر أن تطبيررق هررذه السرربل اسررت رز
أمداً طويالً لدرجة اري معقولة ،أو أنه من اري احملت ل أن حيقق إنصارباً ربعاالً(.)٦٧
 3-٢وحتيال اللجنة عل اً أبن صراحبة الشركوى طلبر احلصرول علرى مركرز الالجر  ،وهرو الطلر
الذإ رربضته شرعبة ايرة الالج رني  3١آمارومرارس  ،٦١٠٢وأبيرا قردم طلبراً إىل احملك رة
االحتاديررة إلج رراء مراجعررة قضررائية لق ررار الشررعبة رربضررته احملك ررة  ٦١آ وأاسررطو ،٦١٠٢
وأبيررا طلبر احلصررول علررى اإلقامررة الدائ ررة لرردواعي الرأربررة  ٦٧كررانون الثانوينرراير ُ ٦١٠٧وررب ر
طلبهررا  ٠3شررباطورب اير  .٦١٠٧وحترريال اللجنررة عل راً إجررة الدولررة الطرررف أن الشرركوى ينب رري
اعتبارهررا اررري مقبولررة ووجر املرراديف  ) ()١(٦٦مررن االتداقيررة ألن صرراحبة الشرركوى مل تسررتندد ييررع
س رربل االنتص رراف احمللي ررة املتاح ررة ،وال س رري ا طل ر اإلقام ررة الدائ ررة ألس رربا إنس ررانية ول رردواعي الرأرب ررة
وطل إجراء تقييي لل خاطر قبل اليحيل.
 1-٢وتررذ ركِر اللجنررة ابجتهادهررا القررانون الررذإ رأت ربيرره أن طل ر اإلقامررة ألسرربا إنسررانية

ولدواعي الرأربة ليو سبيل انتصاف ربعراالً ألارراض املقبوليرة ووجر املراديف  ) ()١(٦٦مرن االتداقيرة،
()٦8
()٦٢
نلرراً إىل طالعرره التقررديرإ واررري القضررائي وألنرره ال يوقررف ترحيررل صرراحبة الشرركوى  .ولنرراءً
علررى ملررك ،ال ترررى اللجنررة أن مررن الضرررورإ ،ألا رراض املقبوليررة ،أن تسررتندد صرراحبة الشرركوى
السبيل املت ثل طل احلصول على اإلقامة الدائ ة ألسبا إنسانية ولدواعي الرأربة(.)3١
 ١-٢وربي ررا يتعلررق لعرردم طل ر صرراحبة الشرركوى إجرراء تقيرريي لل خرراطر قبررل اليحيررل ،تشررري
اللجنة إىل مالحلة الدولة الطرف أن وكالة خدمات احلدود الكندية تنلر طلبات إجراء هذه
التقيي ات املقدمة من أشخاص كندا يدعون أن طلبات حصوهي على مركز الالج ُرربضر ،
وخيضرعون لقررار طررد قالرل لاندررام ،وميكرنهي تقردمي أدلرة جديرديف تكررون قرد ظهررت لعرد رربر طلبرراهتي
أو مل تكن متاحة حدود املعقول أو مل يكن ممكناً حدود املعقرول تقردميها وقر الرررب .
وتالحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى كان حيق هرا طلر إجرراء هرذا التقيريي منرذ  ٦8آمارو
مارس ( ٦١٠٧الدقريف  ،)3-1ومن مث كان ميكنها أن تطل إىل احملك ة االحتادية إجراء مراجعة
قضررائية ألإ ق ررار سررلن ينش ر عررن التقيرريي ،ولكنهررا مل تدعررل ملررك .وحترريال اللجنررة عل راً إج ررة
صاحبة الشكوى أن سبل االنتصراف احملليرة مات الصرلة ال تشركل سربيل انتصراف ربعراالً قضريتها،
حيخت مل تت كن من تقدمي دليل جديرد إىل وكالرة خردمات احلردود ،وأليرا رأت أن ع ليرة التقيريي
تدتقر إىل االستقاللية.
 ٢-٢وتالحررظ اللجنررة أن صرراحبة الشرركوى ،وربق راً لل روائب قررانون اهج رريف و ايررة الالج ررني ،اررري
معرضررة خلطرر اليحيررل أثنرراء النلررر ابررارإ تقيرريي املخرراطر قبررل اليحيررل ،ألن أمررر اليحيررل أُُوقررف

__________

()٦٧
()٦٢
()٦8

()3١

GE.19-05767

انلر قضية أ .إ .ضد كنردا ( ،CAT/C/43/D/307/2006/Rev.1الدقرريف  .)٦-8انلرر أيضراً تعليرق اللجنرة العرام
رقي  )٦١٠٧(1لش ن تنديذ املاديف  3سياز الدقريف  31من املاديف .٦٦
انلر قضية ربالكون ريوس ضد كندا ( ،)CAT/C/33/D/133/1999الدقريف .3-٧
انل ر ر ررر قض ر ر ررية ة .س .ض ر ر ررد كن ر ر رردا ( ،)CAT/C/62/D/695/2015الدقر ر ر رريف 3-٢؛ وقض ر ر ررية ة .م .ض ر ر ررد كن ر ر رردا
( ،)CAT/C/60/D/699/2015الدق رريف ٦-٢؛ وقض ررية أ .ض ررد كن رردا ( ،)CAT/C/57/D/583/2014الدقر رريف ٦-٢؛
وقضية و .ة .د .ضد كندا ( ،)CAT/C/53/D/520/2012الدقريف  .1-٧انلر أيضاً قضرية ر .س .م .ضرد كنردا
( ،)CAT/C/50/D/392/2009الدقريف  ،3-٢وتعليق اللجنة العام رقي  ،1الدقريف .31
انل ر ررر قض ر ررية ة .ن .ن .ض ر ررد كن ر رردا ( ،)CAT/C/64/D/615/2014الدقر ر رريف  ،1-٢وقض ر ررية إ .أ .ض ر ررد كن ر رردا
( ،)CAT/C/63/D/767/2016الدقريف  ،1-٢وقضية س .س .ضد كندا ( ،)CAT/C/62/D/715/2015الدقريف .3-٢
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تنديذه (انلر الدقريف  3-1أعراله) .و هرذا الصردد ،تالحرظ اللجنرة أن صراحبة الشركوى مل حتراول
تقرردمي أيررة أدلررة جديررديف للوربرراء ابشرياطات قررانون اهجرريف و ايررة الالج ررني( ،)3٠ومل تلررت و املسرراعديف
القانونيررة ل رررض طل ر إج رراء تقيرريي .وتالحررظ اللجنررة أيض راً أن صرراحبة الشرركوى مل تطعررن أيررا
كان ممثلة وحام عينته الدولة ملك الوق  ،وتذ ركِر أبن ما يرتكبه حمام موكرل لصردته الشخصرية
من خط أو سهو ال ميكن عاد ًيف أن يُعزى إىل الدولة الطرف( .)3٦وتشري اللجنرة كرذلك إىل أن ررد
الشك ربعالية سبل االنتصاف احملليرة ال يعدري صراحبة الشركوى مرن واجر اسرتندادها ،وراصرة
عندما تكون سبل االنتصاف هذه متاحة لشكل معقول وها أثرر إيقرا  .ولين را حتريال اللجنرة عل راً
إجة صاحبة الشكوى أن طل إجراء تقييي ال ميثل سبيل انتصاف ربعاالً قضريتها ،تررى اللجنرة
أن صاحبة الشكوى مل تقدم عناصر كاربية ت ر عدم استدادهتا من ربرصة طل إجرراء ملرك التقيريي،
وتبني أن إجراء التقييي مل يكن ليجدإ ندعاً هذه القضية.
 ٧-٢ولنرراءً علررى ملررك ،تقتنررع اللجنررة إجررة الدولررة الطرررف الر أشررارت ربيهررا إىل وجررود سرربل
انتصاف متاحرة وربعالرة هرذه القضرية مل تسرتنددها صراحبة الشركوى( .)33و ضروء هرذا االسرتنتاة،
ال ترى اللجنة أن من الضرورإ النلر كيد الدولة الطررف أن الربالغ ارري مقبرول أيضراً لعردم
تواربقه مع أحكام االتداقية أو الستناده إىل ادعاءات ظاهريف البطالن.
-٧

ولناءً عليه ،تقرر اللجنة ما يلي:
(أ)

عدم مقبولية البالغ ووج أحكام الدقريف  ) (١من املاديف  ٦٦من االتداقية؛

( )

إلالغ صاحبة الشكوى والدولة الطرف هبذا القرار.

__________

( )3٠انلر قضية أون ،ضد كندا ،الدقريف .1-٢
( )3٦انلر قضية ر .س .أ .ن .ضد كندا ،)CAT/C/37/D/284/2006( ،الدقريف .1-٢
( )33انل ررر قض ررية ة .س .ض ررد كن رردا ،الدق رريف ٢-٢؛ وقض ررية س .س .و  .س .ض ررد كن رردا (،)CAT/C/62/D/702/2015
الدقر رريف ٢-٢؛ وقض ررية ش رروديندإ ض ررد كن رردا ( ،)CAT/C/63/D/621/2014الدقر رريف ٢-٢؛ وقض ررية إ .أ .ض ررد كن رردا،
الدقراتن  ٢-٢و.٧-٢
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ا افق
ذاي فا ي االدام عضو ال نة ع د الوها هاين (ذاي خمالف)
[األصل :ابلدرنسية]
 -٠تالحظ الدولة الطرف أن "صاحبة الشركوى مل تطلر أيضراً إجرراء تقيريي لل خراطر قبرل
اليحيل" .وترذ ركِر أبن "األشرخاص املوجرودين كنردا .جيروز هري أن يطلبروا إجرراء هرذا التقيريي إن
كانوا خاضعني ألمر إلعاد قالل لاندرام" وأنره "جيروز ألإ شرخص أن يقردم طلبراً للحصرول علرى
احل ايررة إىل الرروزير اضررون  ٠١يومراً مررن إخطرراره لقررار اإللعرراد" .واعررل الدولررة الطرررف طلر هررذا
االنتصاف مشروطاً ابإلخطار لقرار اليحيل ،وهو ما يبردو لردوره مشرروطاً لطلر الدولرة الطررف
إىل اللجنة إل اء التدالري املتقتة املتخذيف (الدقريف  - )3-1وهو طل رربضته اللجنة.
 -٦ومع ملك ،ال تشري الدولة الطرف إىل أإ إخطار لقررار اليحيرل ،لنراءً علرى صردور أمرر
ابليحيل قالل لاندام .واكتد صاحبة الشكوى ابلقول إن ترحيلها "وشيك" ،دون اإلشاريف إىل
موعررد ترحيلهررا .وعرردم اإلخطررار جيعررل مررن املسررتحيل لصرراحبة الشرركوى أن تطلر احل ايررة ،ممررا جيعررل
سبيل االنتصاف هذا عدمي املدعول.
 -3وتالحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الشكوى كان حيق ها أن تطل إجرراء تقيريي
لل خرراطر قبررل اليحيررل منررذ  3١آمارومررارس  ،٦١٠٢وهررو اتريررخ رربر طلبهررا اللجرروء ،ولكنهررا
مل تستندد هذا السبيل من سبل االنتصاف.
 -1وال تشري الدولة الطرف إىل أن صاحبة البالغ ال حيق هرا أن تطلر تقيريي املخراطر قبرل
اليحيل إال لعد مضي  ٠٦شهراً من ملرك التراريخ ،وهري املرديف الر ُحيلرر ربيهرا علرى ملت سري اللجروء
الررذين ُرربضر طلبرراهتي تقرردمي أإ طعررن .وهررذه املررديف مدرطررة الطررول ،ابلنلررر إىل حالررة ضررعف صرراحبة
الشكوى ابعتبارها طالبة بوء لدأت ع لية اللجوء منذ مخو سنوات مض ُوررب طلبها.
 -١وراي أن قصد ع ليرة تقيريي املخراطر قبرل اليحيرل جردير ابلثنراء ،ربهري امل ارسرة الع ليرة
آلية اري مستقلة لل راجعة التقديرية للحاالت مرن قِبرل مروظدي الروزاريف .ربطالر اللجروء الرذإ ُرربر
طُلبه ال ميكنه أن يدعي طلبه ل رض املراجعة إال لتقدمي أدلة جديديف.

 -٢واللجوء إىل تقيريي املخراطر قبرل اليحيرل مشرروط ابسرتالم إخطرار مرن الروزير يردعو أصرحا
الشكاوى إىل االستداديف من هرذا اخليرار .ومرع ملرك ،ال تشرري الدولرة الطررف إىل تقردمي أإ إخطرار
مرن هرذا القبيررل إىل صراحبة الشرركوى ،وابلترا مل تثبر الدولرة الطرررف أن سربيل االنتصرراف هرذا كرران
متاحاً ها الواقع.
ِ
وتوجه صاحبه البالغ االنتباه إىل اخنداض معدل استك ال تقييي املخاطر قبرل اليحيرل.
-٧
ر
وقررد أكرردت هررذه املالحلررة الدولررة الطرررف ندسررها سررياز النلررر تقريرهررا الرردورإ السررالع
( ،)CAT/C/CAN/7عن رردما مك رررت أن مع رردل قب ررول طلب ررات تقي رريي املخ رراطر قب ررل اليحي ررل ،الر ر
()٦
خرالل السرنوات اخل رو املاضرية ،للر ١.٦ ،املائرة( .)٠وتشرري اإلحصراءات الر يرة
قُدم

__________

()٠
()٦

انلر  ،CAT/C/SR.1695الدقريف 31؛ و ،CAT/C/SR.1698الدقرات  3٦و 33و 1٦و.١٦
تقيرريي لررريم تقيرريي املخرراطر قبررل اليحيررل ،انلررر :النتيجررة رقرري  ٢املوقررع https://www.canada.ca/fr/immigration-

refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/evaluations/programme-examen-risques-avant-

.renvoi/erar.html
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إىل أن "معرردل قبررول طلبررات تقيرريي املخرراطر قبررل اليحيررل ظررل منخدضراً إىل حررد لعيررد" ،حيررخت ت رراو
من  ٠.1املائة عام  ٦١٠١إىل  3,٠املائة عام  ،)3(٦١٠1أإ وعدل سنوإ متوسرال
ال يزيد على  ٦املائة.
 -٢و هذه اللروف ،ربةن املستوى املنخد جداً ملعردل قبرول طلبرات تقيريي املخراطر قبرل
اليحيل له عالقة ابلبحخت احت الية األحردان النرادريف ومت رياهترا العشروائية  -وربقراً لتوزيرع لواسرون
 - Poissonأوثق من العالقة أبإ سبيل انتصاف ربعال ينطوإ على احت ال معقول لالنتصاف.

()1

 -8وتتكد الدولة الطرف كذلك أن صراحبة الشركوى ميكنهرا أن تطلر اإلمن اللت راس املراجعرة
( )
القضررائية لق ررار ال رررب أمررام احملك ررة االحتاديررة لكنرردا  ، ١وهررو إج رراء ال يُعررد اسررت نارباً للق ررار وإدررا طلب راً
ملراجعة القرار ولع لية ااامه( .)٢وقُدم هذه الطلبات نسبة مثانية املائة ربقال من احلراالت
الد رييف  ٦١٠٠-٦١١8و نسرربة  ٠٠املائررة مررن احلرراالت الد رييف  .٦١٠1-٦١٠٦وكان ر
نسبة أرلعة املائة ربقال من قرارات املراجعة القضائية إجيالية خالل الدييف .)٧(٦١٠1-٦١١8
 -٠١وجرررى ترحيررل نسرربة عاليررة ( ٦٢املائررة) مررن األشررخاص الررذين ُحيت ررل أن يكون روا مررتهلني
إلجراء تقييي املخاطر قبل اليحيل قبرل انتهراء مرديف احللرر احملردديف لسرنة( ،)٢مرع مالحلرة ااراه
هررذه الدرييف لتيسررري ع ليررات اليحيررل مررن أجررل التقليررل مررن عرردد الطلبررات ،وابلتررا القضرراء علررى
أإ أثر إيقا حمت ل(.)8
 -٠٠وجي أن يُدهي أن األثر اإليقا  ،واألطر الزمنيرة املعقولرة ،تنطبرق علرى ييرع اإلجرراءات
املتبعررة الدولررة الطرررف ،مررن أجررل انر الث ررات احل ايررة .وجير أن تُطبررق علررى الدرييف الر
ُحيلر ربيها تقدمي طلبات إلجراء تقييي املخاطر قبل اليحيل ،وكذلك على ربيات اإلخطار اإلضاربية.

 -٠٦وعلررى الررراي مررن كررل األس ر لة الر طرحتهررا اللجنررة واالنتقررادات الر وجهتهررا لشر ن موضرروع
تقييي املخاطر قبل اليحيل ،احتدل الدولة الطرف ووقدها ،وهو عدم ت يري اإلجرراء لكري يتواربرق مرع
أحكام االتداقية ومع اجتهادات اللجنة(.)٠١
 -٠3مرن هرذا املنطلرق ،ربررةن تقيريي املخراطر قبررل اليحيرل ال يشركل سرربيل انتصراف ربعراالً ألارراض
املقبوليرة ،وربقراً لل رراديف  ) ()١(٦٦مرن االتداقيرة ،لبسرربا التاليرة :أنره مل يكررن متاحراً الواقررع
الع لري لصراحبة الشركوى؛ وأنره مو طرالع تقرديرإ وارري قضررائي()٠٠؛ وأنره لريو لره أثرر إيقرا ربي را يتعلررق
ابلطرررد()٠٦؛ وأن إجراءاترره ،وررا ملررك ربرييف االنتلررار الر تسرربق األهليررة ،تتجرراوز "اإلطررار الررزمين

__________

()3
()1

املرجع ندسه ،الشكل .٢-1

Siméon-Denis Poisson, Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en
.matière civile : Précédées des règles générales du calcul des probabilités,1837, passage 81, p. 205

( )١املرجع ندسه ،املاديف .٧٦
( )٢انلر .Evaluation of the Pre-Removal Risk Assessment Program, footnote 38
( )٧املرجع ندسه ،ابدول .٦-1
( )٢املرجع ندسه ،الدقريف .1-٦-1
( )8املرجع ندسه ،الدقريف .1-٦-1
( )٠١انلر  ،CAT/C/SR.1698الدقريف .33
( )٠٠انلر قضية ربالكون ريوس ضد كندا ( ،)CAT/C/33/D/133/1999الدقريف .3-٧
( )٠٦انل ر ر ر ررر ة .س .ض ر ر ر ررد كن ر ر ر رردا ( ،)CAT/C/62/D/695/2015الدقر ر ر ر رريف 3-٢؛ وقض ر ر ر ررية و .ة .د .ض ر ر ر ررد كن ر ر ر رردا
( ،)CAT/C/53/D/520/2012الدقريف .1-٧
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املعقول"؛ وأن من املستبعد جداً أن حتصل صاحبة البالغ على انتصاف ربعال هبرذه الوسريلة(.)٠3
وابختصار ،ال يتسق تقييي املخاطر قبل اليحيل مع معايري سبيل االنتصاف الدعرال احملردديف التعليرق
العام رقي .)٠1(1
 -٠1ولناءً على ملك ،و ظل هذه اللروف احملدديف ،ربةن صاحبة الشركوى اسرتنددت ييرع
سبل االنتصاف احمللية الدعالة ألاراض املقبولية وربقاً لل اديف  ) ()١(٦٦من االتداقية.

__________

( )٠3انلر :أ .إ .ضد كندا ( ،)CAT/C/43/D/307/2006/Rev.1الدقريف .٦-8
( )٠1انلر التعليق العام رقي  )٦١٠٧(1لش ن تنديذ املاديف  3من االتداقية سياز الدقريف  31من املاديف .٦٦
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