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 ١-١صدداحب الشددكوى "ر .ك ".م دواسن س دريالنكي منحدددر مددن إلنيددة التاميددل ومول دود يف
عام  .١98٢وهو يدعي أن أسدرتاليا سدتنتك حقوقده مبوجدب املداد  3مدن االتفاقيدة برتحيلده إىل
سري النكا .وميثِّل صاحب الشكوى احملامي جون فيليب سويين.
 ٢-١ويف  ٦حزي د دران/يوني دده  ٢٠١٤سلب د د اللجن ددة ع ددن سري ددين مقرره ددا املع ددين بالشد ددكاوى
اجلديددد والتددداب امل،قتددة إىل الدولددة الطددرف عدددم سددرد صدداحب الشددكوى مددا دامد شددكوا قيددد
نلر اللجنة .ويف  ١٦متدوز/يوليده  ٢٠١٥رفءد اللجندة عدن سريدين املقدرر نفسده سلدب الدولدة
الطرف إهناا التداب امل،قتة.
المقائع كتا مرضها صاحب الاكمى
 ١-٢ينحددر صدداحب الشددكوى مددن أسددر زراعيدة تعددير يف مقاسعددة ترينكومدداي .وعلددى الددرغ
من أن جير سري النكا ادان تتدل جدزاا مدن أر أسدرته يف بدايدة اردرب األهليدة فإهندا ظلد
تعد ددير يف منز د ددا .ويف عد ددام  ٢٠٠١قُتد ددل أحد ددد أشد ددقاا صد دداحب الشد ددكوى .ويعتقد ددد صد دداحب
الشددكوى أن شددقيقه قُتددل علددى يددد اجلددير بشددبكة دع د حراددة ددور (ريددر تاميددل إيددالم (ارراددة).
وخء صاحب الشكوى بعد وفا شدقيقه لالسدتجواب والءدرب علدى يدد اجلدير الدذي سدأله
عن ارتباسه املزعوم بارراة .وبعد شكرين من ذلد انتقدل إىل مديندة ترينكومداي للعمدل اخيدا .
ويف عدام  ٢٠٠٥انتقدل إىل بلددد فدا الواقعدة يف اإلقلددي الشدماي حيد فددت دال للخياسددة يف
عام  .٢٠٠٦ويف عام  ٢٠٠8أُجرب على خياسة بزا راية ألفراد اررادة بددون أجدر ملدد سدتة
أشكر تقريبا .ويف هناية اررب فر صاحب الشكوى واختبأ يف قبو يف منطقة فا لبءعة أشكر.
وقددد أصدديب يف رأسدده ج دراا القصددا الشددديد الددذي شددكدته املنطقددة ونقلدده ضددبا يف اجلددير إىل
مستش ددفى اوروني دداال قب ددل نقل دده إىل مستش ددفى فافوني ددا .والذ ب ددالفرار إىل اولومب ددو عن دددما ح ددذر
موظفددو املستشددفى مددن أن اجلددير ينقددل الشددباب التاميددل الددذين ي ددادرون املستشددفى إىل ميماتدده.
ويف حزيدران/يونيده  ٢٠٠9ذهدب إىل ا ندد ادواز سدفر صداش وتأشد مددهتا لاللدة أشدكر حيد
اان شقيقه اآلخر يعير منذ عام .٢٠٠7
 ٢-٢ويف  ٤تش درين الثددا /نددوفمرب  ٢٠١٠وصددل صدداحب الشددكوى إىل أس درتاليا علددى م د
قددارب ليل دتمس اللجددوا يف  ١٤اددانون الثددا /يندداير  .٢٠١١وقددد سلددب ارمايددة خشددية التعددر
لالعتقدداأ أو االسددتجواب أو السددجن أو الءددرب أو القتددل مددن قبددل جددير سددري النكددا أو إدار
التحقيقددا اجلنائيددة أو الشددرسة أو ساعددا سياسددية تسدداعد اركومددة يف (ديددد مناصددري حراددة
التاميل .وقاأ إنه يعتقد أنه سيتعر لألذى بشبكة الءلوع يف أعماأ القتاأ اونده شدابا أعدزب
مددن التاميددل ينحدددر مددن منطقددة ترينكومدداي وتمددل ندددبا يف جسددد واعددرتف مبسدداعدته ارراددة.
ويذار أن وزار ا جر واملواسنة رفءد يف  ٢٠نيسدان/أبريدل  ٢٠١١سلبده ارصدوأ علدى تأشد

2

GE.16-16217

CAT/C/58/D/609/2014

محايددة بعددد النلددر يف املعلومددا القطريددة ذا الصددلة والبيددان الددذي أدىل بدده( .)١وخلص د إىل أن
لدديس لدده أي انتمدداا سياسددي يف سددري النكددا أو أي انتمدداا رراددة ددور التاميددل مددن شددأنه أن يددف
السلطا إىل االنتبا إليه .اما أن م ادرته سدري النكدا بصدور قانونيدة يف عدام  ٢٠٠9تسدتبعد
االعتق دداد بأن دده ق ددد يواج دده مش دداال ل دددى عودت دده إىل البل ددد أو يتع ددر خلط ددر األذى باعتب ددار م ددن
ملتمسي اللجوا املرفوضة سلباهت .
 3-٢ويف  ٦أي ددار/م ددايو  ٢٠١١سل ددب ص دداحب الش ددكوى إج دراا مراجع دة مس ددتقلة لألس ددس
املوضدوعية لقدرار وزار ا جدر واملواسنددة املتعلددين بطلدب ارصددوأ علددى وضد الجد  .ويف  ٢3متددوز/
يولي دده  ٢٠١٢رفءد د اجلك ددة املراجع ددة سلبد ده ارص ددوأ عل ددى تأشد د ارماي ددة اس ددتنادا إىل ع دددم
مصداقية إفادته .وذار صاحب الشكوى يف املقابلة األوىل أن القارب الذي وصل على متنده إىل
أسدرتاليا قدددم مددن سددري النكددا يف حددني أندده قدددم يف الواقد مددن ا نددد .وذاددر يف إقدرار الراددي أندده
تعددر للءددرب علددى يددد اجلددير مد أندده ي يشددر إىل ذل د يف مقابلددة الدددخوأ وغ د بياندده ألندداا
مقابلددة املراجعددة املسددتقلة لألسددس املوضددوعية .واددان متناقءددا يف ادعااات ده بشددأن مددن أسلددين النددار
على شقيقه وي يقدم أي أدلة مولوقة عن ايفيدة علمده بأنده أصديب برصداش اجلدير .وغد إفادتده
بش د ددأن م د ددا إذا ا د ددان ق د ددد خ د ددا بد د دزا عس د ددكرية أم مالب د ددس مدني د ددة لفائ د ددد أعء د دداا اررا د ددة يف
عددام  ٢٠٠8ومددا إذا اددان شددقيقه يعددير أم ال يف مددي لالج ددني يف ا نددد .وي يقبددل املسددتجوب
ادعااا صاحب الشكوى أنده مدن املشدتبه يف مناصدرهت اررادة باعتبارهدا تتعدار مد ادعاااتده
أن اجل ددير ال ددذي ا ددان تت ددل ج ددزاا م ددن أراض ددي أسد درته ا ددان يعلد د أهند دا ي تك ددن تس دداعد اررا ددة.
والحل اجلكة املراجعة أن صاحب الشكوى غادر املستشفى حبرية على الرغ مدن أنده نقدل إىل
هناك من قبل اجلير وفُحص إصابته على حنو "دقيين" من قبل إدار التحقيقا اجلنائية .امدا
الحل اجلكة املراجعة أن صاحب الشكوى استطاع م ادر البلد عرب املطار اواز سدفر صداش
وهددو مددا ي يكدن ليحصددل لددو أندده اددان مشددتبكا يف مناصددرته ارراددة .وفيمددا يتعلددين بادعدداا صدداحب
الشكوى أن انتمائه إىل الشباب التاميل يشكل يف حدد ذاتده سدببا اافيدا لربطده باررادة اسدتند
اجلك ددة املراجعد دة إىل املب ددادل التوجيكي ددة ملفوض ددية األم د املتح ددد لش دد،ون الالج ددني بش ددأن األهلي ددة
لعددام  ٢٠١٠الددت تش د إىل أن الس دريالنكيني املنحدددرين مددن ملدداأ البلددد ي يعددودوا تدداجني إىل
ارماي ددة جمل ددرد وج ددود خط ددر التع ددر ل ددألذى بص ددور عشد دوائية .وعن ددد النل ددر يف ادع دداا ص دداحب
الشددكوى أندده سدديتعر لالحتجدداز والتعددذيب يف املطددار باعتبددار مددن ملتمسددي اللجددوا املرفوضددة
سلب دداهت خلصد د اجلك ددة املراجعد دة إىل أند ده ل ددن يثد د اهتم ددام إدار التحقيق ددا اجلنائي ددة أو دائ ددر
__________

()١

يشددار إىل أمددور مددن بينكددا مبددادل مفوضددية األم د املتحددد لشدد،ون الالج ددني التوجيكيددة املتعلقددة باألهليددة لتقيددي
احتياجددا تددوف ارمايددة الدوليددة لطددالن اللجددوا مددن سددري النكددا  ٥متوز/يوليدده  ٢٠١٠والدددا رك تقريددر دائددر

ا ج ددر الدا راي ددة "قء ددايا حق ددومل اإلنس ددان واألم ددن املتعلق ددة بالتامي ددل يف س ددري النك ددا" تشد درين األوأ/أات ددوبر
٢٠١٠
).Country Information Report No. 10/58, 21 September 2010 (CX249694

Australia, Department of Foreign Affairs and Trade, “Sri Lanka: treatment of Tamils”,
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استخبارا الدولة ألنه ليس مدن أصدحاب السدوابين اجلنائيدة وليسد لده أي صدلة باررادة( .)٢ومبدا
أن صداحب الشددكوى اددان تمددل جدواز سددفر وسنيدا فددإن مبقدددور سددلطا ا جددر أن ت،ادد حقده
يف دخوأ البلد .اما راع اجلكة املراجعة مسألة أن حالة أسر صاحب الشكوى يف ترينكوماي
مستقر وقد يستفيد من دعمكا عند العود .
 ٤-٢ويف  ٢٠أيلددوأ/سددبتمرب  ٢٠١٢سلددب صدداحب الشددكوى إىل كمددة الدددائر اال(اديددة
إجدراا مراجعددة قءدائية للتوصددية املقدمددة علدى أسددا املراجعددة املسدتقلة لألسددس املوضددوعية يف ٢3
متد ددوز/يوليد دده  .٢٠١٢ويف جلسد ددة االسد ددتماع سلب د د املنلمد ددة غ د د اركوميد ددة املمثِّلد ددة لصد دداحب
الشكوى تأجيال بدعوى عدم حصوله على ام .وُرفض الطلب من جانب احملكمدة الدت أفداد
بأهنددا سددلم صدداحب الشددكوى يف  ١٤تشدرين الثددا /نددوفمرب  ٢٠١٢معلومددا مفصددلة مكتوبددة
بل ت دده تب ددني عن دداوين ددامني ومرتس ددني (ريد دريني/ش ددفويني غد د أن ع دددم اتص دداله باملنلم ددا غد د
اركومية سوى يف  ٢8نيسان/أبريل  ٢٠١3من دون أي سبب وجيه يُلكدر أنده ي يدوأ األمدر
العنايددة الواجبددة .ام ددا منح د احملكم ددة صدداحب الش ددكوى أجددال إىل ح دددود  3٠اددانون الث ددا /
يناير  ٢٠١3مدن أجدل تقددمي سلدب معددأ وأدلدة إضدافية .ويف  ١٤أيدار/مدايو  ٢٠١3خلصد
احملكمددة إىل عدددم حدددوس سددوا تفسد لألدلددة الددت قدددمكا صدداحب الشددكوى يف املقددابلتني األوىل
والثانيددة قددد يكددون حرم ده مددن فرصددة الدددفاع عددن قءدديته .واان د الشددكاوى املتعلقددة باسددتنتاجا
اجلك ددة املراجع د دة تقتء ددي مراجع ددة ال تن دددرن ض ددمن اختصاص ددا كم ددة ال دددائر  .وفيم ددا يتعل ددين
باالدعدداا الددذي يفيددد بددأن اجلكددة املراجع دة ي ت دراع التقريددر النفسددي لصدداحب الشددكوى الحل د
احملكمددة أن هددذ اجلكددة أشددار إىل أن التقريددر النفسددي املدد،ر  3٠اددانون الثددا /يندداير  ٢٠١٢ي
يتءددمن تقييمددا سبيددا رالددة صدداحب الشددكوى .وهكددذا خلص د احملكمددة إىل أن اجلكددة املراجع دة
نلددر يف التقريددر لكنكددا ي ت دد مقنعددا .والحل د احملكمددة أيءددا عدددم وجددود شدديا يددوحي بددأن
ارالة النفسية لصاحب الشكوى حرمته من فرصة حقيقية رءور جلسة االستماع.
 ٥-٢ويف  ١٦آب/أغسد ددطس  ٢٠١3قد دددم صد دداحب الد ددبالغ سعند ددا إىل احملكمد ددة اال(اديد ددة
األس درتالية مدددعيا أن نتددائ املراجعددة املسددتقلة لألسددس املوضددوعية الددت خلص د إىل أندده ي يكددن
تاجددا إىل ارمايددة ليس د منطقيددة وال عقالنيددة وأن طددة خطددأ قءددائيا يف ق درار احملكمددة االبتدائيددة
اال(اديددة .وسلددب صدداحب الشددكوى أيءددا تأجيددل اجللسددة إىل حددني حص دوله علددى ممثددل قددانو .
ويف  ٢٦آب/أغسطس  ٢٠١3رفء احملكمة اال(ادية سلب الطعدن معتدرب أن عمليدة النلدر
يف مربرا قرار املراجعة املستقلة لألسس املوضوعية وقرار كمة الدائر اال(ادية ي تكشا عن
__________

()٢
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اسددتند كمددة مراجعددة القءددايا اخلاصددة بددالالج ني يف سلددة أمددور إىل التقددارير القطريددة التاليددة :أسدرتاليا وزار
الشد،ون اخلارجيددة والتجددار "سدري النكددا :معاملددة التاميدل" معلومددا قطريددة التقريدر رقد  ٢١ ٥8/١٠أيلددوأ/
سددبتمرب  )CX249694( ٢٠١٠اندددا سلددس ا جددر والالج ددني سددري النكددا :تقدددمي معلومددا بشددأن معاملددة
التامي د ددل العائ د دددين إىل س د ددري النك د ددا مب د ددا يف ذل د د سلب د ددا الالج د ددني املرفوض د ددة  ٢٢آب/أغس د ددطس ٢٠١١
( )LKA103815والدددا رك تقريددر دائددر ا جددر الدا رايددة "قءددايا حقددومل اإلنسددان واألمددن املتعلقددة بالتاميددل يف
سري النكا" تشرين األوأ/أاتوبر .٢٠١٠
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أي خطأ ميكن الطعن فيه .وقد رفض سلب التأجيل ألنه ال يوجد يف بيان صاحب الشكوى مدا
يدع الطعن الذي قدمه.
 ٦-٢ويف  ٢٠أيلدوأ/سدبتمرب  ٢٠١3قددم املنلمدة غد اركوميدة رايدز " "RISEالدت متثددل
صدداحب الشددكوى سلب دا تلددتمس فيدده تدددخل وزيددر ا جددر واملواسنددة لكندده ُرفددض يف  ٢8نيسددان/
أبريل .٢٠١٤
الاكمى
 -3ي ددعي صدداحب الشددكوى أندده سدديتعر يف حدداأ إعادتدده إىل سددري النكددا لالعتقدداأ أو
االسددتجواب أو السددجن أو الءددرب أو القتددل علددى يددد جددير سددري النكددا أو إدار التحقيقددا
اجلنائيددة أو الشددرسة أو بعددض اجلماعددا السياسددية الددت تسدداعد اركومددة يف (ديددد م،يدددي حراددة
التاميددل ألندده مددن املشددتبه يف مناصددرهت ارراددة .وهددو يدددعي أن ده سدديث انتبددا ق دوا األمددن عنددد
وصوله إىل البلد وأهنا ستكتشا بسرعة أمر هروبه من االعتقاأ عندما اان يف املستشفى لعالن
اإلصابا الت تعر ا يف إحدى عمليا القصا ألناا اررب وسيشتبه يف مناصرته ارراة.
ويددعي أيءددا أن قدوا األمددن (دددد ملتمسددي اللجدوا املرفوضددة سلبدداهت علددى الفددور و(تجددزه يف
املط ددار .واس ددتنادا إىل االدع ددااا امل ددذاور أع ددال ي دددعي ص دداحب الش ددكوى أن الدول ددة الط ددرف
ستنتك املاد  3من االتفاقية يف حاأ إبعاد إىل سري النكا.
م حظات الهولة الطرف ااالغ التق مل،ة واألسس التمضمم،ة
 ١-٤يف  ١٢اددانون األوأ/ديسددمرب  ٢٠١٤سلب د الدولددة الطددرف إىل اللجنددة إهندداا التددداب
امل،قتددة .ودفع د أيء ددا ب ددأن صدداحب ال ددبالغ ي يثب د وجاه ددة الدددعوى ألغ درا قب ددوأ ش ددكوا
وبالتدداي ينب ددي اعتبارهددا غد مقبولددة ألندده مددن الواضد أهنددا ال تسددتند إىل أسددس .غد أندده يف حدداأ
أعلن اللجنة مقبولية الدعوى فإن الدولة الطرف تدف بأن مزاع صداحب الشدكوى ال تسدتند
إىل أسا موضوعي.
 ٢-٤ودفع د الدولددة الطددرف بددأن ادعددااا صدداحب الشددكوى خءددع لفحددص شددامل مددن
قبل سموعة من صناع القرار على الصعيد احمللدي مبدا فيكدا وزار ا جدر واملواسندة الدت (ددد وضد
الالجد د و كم ددة مراجع ددة القء ددايا اخلاص ددة ب ددالالج ني الد دت أج ددر مراجع ددة مس ددتقلة لألس ددس
املوض ددوعية وا ددذل ملراجع ددة قء ددائية م ددن قب ددل احملكم ددة االبتدائي ددة اال(ادي ددة واحملكم ددة اال(ادي ددة
األس درتالية .وخلص د الدولددة الطددرف النتددائ الددت انتك د إليكددا السددلطا احملليددة خبصددوش هددذ
القءية وأحال إىل تعليدين اللجندة العدام رقد  ١الدذي يفيدد بدأن اللجندة ليسد هي دة اسدت ناف أو
هي ة قءائية وبأهنا تقي وزنا اب ا لالستنتاجا املتعلقدة بالوقدائ الدت لدص إليكدا هي دا الدولدة
الطرف املعنية(.)3
__________

()3
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 3-٤ويف  ٢٢أيددار/مددايو  ٢٠١٥اددرر الدول ددة الطددرف مالحلاهتددا املقدمددة يف  ١٢ا ددانون
األوأ/ديسمرب  ٢٠١٤وقدم سلبا جديدا إلهناا التداب امل،قتة.
مع ممات إضاف،ة ما صاحب الاكمى
 ١-٥يف  ١٤متددوز/يوليدده  ٢٠١٥قدددم صدداحب الشددكوى تعليقاتدده علددى مالحلددا الدولددة
الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية وسلبا إهناا التداب امل،قتة .وأصر صاحب الشكوى
علدى اإلبقدداا علددى التدداب امل،قتددة ودفد بدأن شدكوا مقبولددة .وأفدداد بدأن املراجعددة املسددتقلة لألسددس
املوضوعية اان غد منصدفة ادون اجلكدة املراجعدة خلصد إىل عددم مصدداقية هدذ األسدس بنداا
علددى تناقءددا بسدديطة وب دأن التقريددر النفس دي الددذي يش د إىل معاناتدده اضددطراب الكددرب التدداي
للرضخ ي ي،خذ بعني االعتبار.
 ٢-٥وأفدداد صدداحب الشددكوى أيءددا بددأن عدددم اعتبددار مددن أعءدداا ارراددة الددذين حصددلوا علددى
تدريب عسكري ال يستبعد تلقائيا أنه ُعرضة للخطر وبأنه مشموأ على األقل بف تني النتني من
الف ددا املعرضددة للخطددر احملدددد يف املبددادل التوجيكيددة ملفوضددية شدد،ون الالج ددني املتعلقددة باألهليددة
لعام  ٢٠١٠ومها ف ة قريب ارب قدمي يف ارراة (مكا ف ان) وف ة مورد للحراة حبك خياسته
بزا راية ألعءائكا.
 3-٥ودف صاحب الشكوى أيءا بأن اإلجرااا أمام احملكمدة االبتدائيدة اال(اديدة واحملكمدة
اال(اديدة األسدرتالية معيبدة ألنده ي يكدن ممددثال مبحدام وألن احملداا ي تدراع حالتده العقليدة وي تتأاددد
مما إذا اان قوا العقلية تسم له بتمثيل نفسه.
 ٤-٥وفءال عن املعلومدا الدت قددمكا صداحب الشدكوى إىل اللجندة يف رسدالته األوىل قددم
عددد ولددائين جديددد مبددا فيكددا دعوتددان موجكتددان يف عددامي  ٢٠٠٢و ٢٠٠٥إىل أسددر صدداحب
الشكوى رءور االحتفاال الت نلمتكا حراة النمور احتفاا بأبطاأ اررب ومكتوب عليكما
اسد شددقيقه الثدا وصددور لشدقيقه األاددرب  -الدذي يدددعى أنده مددن ضدبا اسددتخبارا ارراددة -
التقطد لدده مد قائددد يف عددام  ٢٠٠٠وتقريددر ملراددز إدمونددد رايددس نُشددر يف  ٥أيددار/مددايو ٢٠١٥
يشد إىل تعدر شخصدني النددني للتعدذيب عندد عودهتمدا إىل سددري النكدا بعدد أن رفءد الدولددة
الطرف سلبا اللجوا املقدمة منكما.
م حظات إضاف،ة ما الهولة الطرف ااالغ مق مل،ة ال

وأسسل التمضمم،ة

 ١-٦يف  ١٠تش د درين الث د ددا /ن د ددوفمرب  ٢٠١٥ق د دددم الدول د ددة الط د ددرف مالحل د ددا إض د ددافية
وأاد موقفكا من جديد بشأن عدم مقبولية الشكوى وعدم استنادها إىل أسس موضوعية.
 ٢-٦وفيما يتعلين بادعداا صداحب الشدكوى أن املراجعدة املسدتقلة لألسدس املوضدوعية ي تكدن
منصفة دفع الدولة الطرف بأن هذا االدعاا نُلر فيه من قبل احملكمة االبتدائيدة اال(اديدة الدت
ي لص إىل وجود ما يثب أن قدرار اجلكدة املراجعدة غد دقيدين أو غد سدلي وذادر أن مسدألة
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الب يف مصداقية االدعااا تندرن ضمن اختصاصدا احملكمدة بددامتياز .وفيمدا يتعلدين باالدعداا
الذي يفيد بأن اجلكة املراجعة ي تراع التقرير النفسي لصاحب الشكوى واضطراب الكدرب التداي
للرضخ الذي اان يعا منه ذار الدولة الطدرف أن اجلكدة املراجعدة رأ أن التقريدر النفسدي ي
يتءمن تقييما سبيا وإىل أن صاحب الشكوى ي يقدم أي أدلة سبية تددع االدعداا الدذي يقدوأ
إندده اددان يعددا مددن هددذا االضددطراب .وفيمددا يتعلددين بادعدداا صدداحب الشددكوى أن اجلكددة املراجع دة
أخطددأ بددالرتايز علددى تناقءددا اعتربهددا غد مكمددة الحلد الدولددة الطددرف أن اجلكددة املراجعدة
ااند علددى وعددي بءددرور التعامددل حبددذر مد التناقءددا الدوارد يف التفاصدديل بيددد أهنددا ي تعتددرب
ومدن صداحب الشدكوى فرصدة
التناقءا الت شاب رواية صداحب الشدكوى علدى أهندا لانويدةُ .
التعليين على سي التناقءا الت أشار إليكا اجلكة املراجعة غ أن إجاباته اان غ مقنعة.
 3-٦وفيم ددا يتعل ددين باالدع دداا الد دذي يفي ددد ب ددأن اإلجد درااا أم ددام احملكم ددة االبتدائي ددة اال(ادي ددة
واحملكم ددة اال(ادي ددة األسد درتالية اان د غ د عادل ددة ألن ص دداحب الش ددكوى ي يك ددن مم ددثال مبح ددام
دفعد الدولددة الطددرف بددأن صدداحب الشددكوى اددان ممددثال مددن منلمددة غد حكوميددة وبأندده ي يددربر
عدددم اتصدداله مبمثلددني قددانونيني امددا اقرتح د عليدده كمددة الدددائر اال(اديددة سددتة أشددكر قبددل عقددد
جلسة االستماع .ويف ظل ما جيري وم مراعا مسألة أن ادعااا صداحب الشدكوى نُلدر فيكدا
يف إسددار املراجعددة املسددتقلة لألسددس املوضددوعية وخددالأ عمليددة تقيددي سلددب ارمايددة الددت تعقددب
املراجعة تدف الدولة الطرف بأنه ينب ي رفض ادعاا صاحب الشدكوى املتعلدين بعددم وجدود ممثدل
قانو  .وفيما خيص االدعاا الذي يفيد بأن احملاا تاهل حالته العقلية دفع الدولة الطرف
بددأن صدداحب الددبالغ ي يقدددم أي أدلددة سبيددة تددوحي بددأن صددحته العقليددة منعتدده مددن فرصددة حقيقيددة
للدفاع عن قءيته.
 ٤-٦وفيما يتعلين بالولائين اإلضافية املقدمدة إىل اللجندة الحلد الدولدة الطدرف أن صداحب
الشددكوى ي يفسدر ملدداذا ي تقدددم هددذ الولددائين إىل السددلطا يف مرحلددة مبكدر مددن عمليددة املطالبددة
بارماية مبا أهندا صدادر يف األعدوام  ٢٠٠٠و ٢٠٠٢و .٢٠٠٥والحلد الدولدة الطدرف أيءدا
أن األدلدة اجلديددد الدت تشد إىل انتمداا شددقيين صدداحب الشدكوى إىل ارراددة تتنداقض مد اإلفدداد
الدت قدددمكا يف ع دام  ٢٠١١إىل وزار ا جددر واملواسنددة ومد مددا أاددد ألندداا عمليددة املراجعددة ويفيددد
بأن شقيقه أصيب بطلين ناري يف عام  ٢٠٠١ألنه اان مشتبكا يف مناصرته للحراة بينمدا أنده يف
الواقد د ي تك ددن تربط دده أي ص ددلة باررا ددة .وت ددرى الدول ددة الط ددرف أن ع دددم االتس ددامل ه ددذا يق ددو
مصددداقية أدلددة صدداحب الشددكوى .والحل د الدولددة الطددرف اددذل أن معل د األسددر يف ملدداأ
سددري النكددا يتوقد أن يكددون ددا قريددب عءددو يف ارراددة وأن األسددر الددت فقددد أحددد أفراده دا يف
ار ددرب توج دده إليك ددا ال دددعو رء ددور االحتف دداال  .وخلصد د الدول ددة الط ددرف إىل أن ال ال دددعو
املوجكة إىل أسر صاحب الشكوى وال الدور املزعوم لشقيقه داخدل اررادة يدربر أن يثد صداحب
الشكوى انتبا السلطا بعد مرور  ١٤سنة على وفا شقيقه.
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 ٥-٦وفيما يتعلين بادعاا صاحب الشكوى أنه ينتمي إىل ف ة معرضة للخطر مبوجدب املبدادل
التوجيكي ددة ملفوض ددية ش دد،ون الالج ددني املتعلق ددة باألهلي ددة لع ددام  ٢٠١٠لكون دده خ ددا بد دزا راي ددة
ألعءدداا ارراددة أش ددار الدولددة الطددرف إىل اس ددتنتان اجلكددة املراجع دة ال ددذي يفيددد بددأن ص دداحب
الشكوى ي خيط هذ البزا  .وحىت إن قبل اجلكة املراجعة بفرضية أن صاحب الشكوى خا
مالبددس مدنيددة للحراددة فإهنددا خلص د إىل أن هددذا األمددر ي يكددن ليعرضدده خلطددر التعددذيب عنددد
عودته إىل سري النكا.
 ٦-٦وفيما يتعلين باملعلوما اجلديدد الدت تفيدد بدأن الشدقيين األادرب لصداحب الشدكوى ادان
يعمددل ضددابطا يف اسددتخبارا ارراددة رأ الدولددة الطددرف أندده مددن غد املعقددوأ أن يثد صدداحب
الشددكوى ادعددااا تتعلددين بقريددب مشددتبه يف مناصدرته للحراددة وال يثد مثلكددا فيمددا يتعلددين بقريددب
آخددر يعمددل يف الواق د داخددل اسددتخبارا ارراددة  -أي أندده يءددطل ب ددور رئيسددي داخلكددا  -وأال
تقدم هذ املعلوما إال بعد استنفاد سي سبل االنتصاف احمللية.
 7-٦وأش ددار الدول ددة الط ددرف إىل معلوم ددا قطري ددة نشد درهتا م دد،خرا مص ددادر حكومي ددة وغ د د
حكومية تفيد بأن املواسنني السريالنكيني الذين روابدط أسدرية مد أشدخاش بدارزين متعداسفني
م ارراة ه فقط الذين قد يثد ون انتبدا السدلطا ويواجكدون خطدر التعدر لءدرر جسدي (.)٤
فصاحب الشكوى ي يقدم إىل الدولة الطرف أي دليل يثب أن لده روابدط أسدرية بعءدو بدارز يف
ارراة أو بشخص مشتبه يف أنه عءو فيكا من شأهنا أن تعرضه خلطر التعذيب يف سري النكا.
التسائل واإلاراءات التعروضة م ى ال جنة

النلر يف املقبولية
 ١-7قبددل النلددر يف أي شددكوى ت ددرد يف بددالغ جيددب علددى اللجن ددة أن تقددرر إن اددان ال ددبالغ
مقبوال مبوجب املاد  ٢٢من االتفاقية .وقد (قق اللجندة علدى حندو مدا تقءدي بده الفقدر (٥أ)
من املاد  ٢٢من االتفاقية أن املسألة نفسكا ي تبح وال جيدري حبثكدا مبوجدب أي إجدراا آخدر
من إجرااا التحقيين أو التسوية الدولية.
ِّ
وتذار اللجندة بأهندا ال تنلدر عمدال بدالفقر (٥ب) مدن املداد  ٢٢مدن االتفاقيدة يف أي
٢-7
بالغ مقددم مدا ي تتحقدين أن صداحبه قدد اسدتنفد سيد سدبل االنتصداف احملليدة املتاحدة .وتالحد
اللجنة أن الدولة الطرف ي تطعن يف مقبولية البالغ على هذا األسا .
 3-7وادع ددى ص دداحب الش ددكوى أن إبع دداد القس ددري إىل س ددري النك ددا سيش ددكل انتكاا ددا م ددن
جانددب الدولددة الطددرف ألحك ددام املدداد  3مددن االتفاقيددة .و( دديط اللجنددة علمددا بدددفوعا الدول ددة
__________

()٤
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الطددرف بددأن صدداحب الشددكوى ي يثب د وجاهددة الدددعوى بيددد أهنددا تددرى أن ادعددااا صدداحب
الشكوى ترتبط ارتباسا وليقا باألسس املوضوعية للبالغ وينب ي النلر فيكا يف هذ املرحلة.
 ٤-7ونلرا إىل أن اللجنة انتك إىل عدم وجود عوائين إضافية (وأ دون قبدوأ الدبالغ فإهندا
تعلن مقبولية البالغ املقدم مبوجب املاد  3من االتفاقية وتشرع يف النلر يف أسسه املوضوعية.

النلر يف األسس املوضوعية
 ١-8نلر اللجنة يف هذا البالغ يف ضوا سي املعلومدا الدت أتاحكدا دا الطرفدان املعنيدان
وفقا للفقر  ٤من املاد  ٢٢من االتفاقية.
 ٢-8ويف القءددية ددل النلددر يتمثددل املوضددوع املطددرو أمددام اللجنددة يف مددا إذا اان د إعدداد
صاحب الشدكوى إىل سدري النكدا ستشدكل انتكاادا اللتدزام الدولدة الطدرف مبقتءدى املداد  3مدن
االتفاقيددة بعدددم سددرد أو إعدداد ("رد") شددخص إىل دولددة أخددرى إذا اان د هندداك أسددباب حقيقيددة
تدعو إىل اعتقاد أنه سيكون معرضا خلطر التعذيب.
 3-8وجي ددب عل ددى اللجن ددة تقي ددي م ددا إذا ااند د ط ددة أس ددباب حقيقي ددة ت دددعو إىل االعتق دداد أن
صداحب الشددكوى سديتعر شخصدديا خلطدر التعددذيب عنددد إعادتده إىل سددري النكدا .وجيددب علددى
اللجنددة عنددد تقدددير هددذا اخلطددر مراعددا سي د االعتبددارا ذا الصددلة وفقددا للمدداد  )٢(3مددن
االتفاقية مبا يف ذل وجود ط لاب من االنتكااا الفادحة أو الصارخة أو اجلماعيدة رقدومل
اإلنسددان .بيددد أن اللجنددة تددذار بددأن ا دددف مددن ذل د يكمددن يف إلبددا مددا إذا اددان الفددرد املعددين
سدديواجه شخصدديا خطدرا متوقعددا وحقيقيددا بددالتعر للتعددذيب يف البلددد الددذي سدديعاد إليدده .ويسددتتب
ذل أن وجود ط لاب من االنتكااا اجلسديمة أو الصدارخة أو اجلماعيدة رقدومل اإلنسدان يف
بلددد مددا ال يع د ّد يف حددد ذاتدده سددببا اافيددا يسددتنت مندده أن شخصددا بعيندده سدديتعر للتعددذيب عنددد
إعادت دده إىل ذلد د البل ددد وال ب ددد م ددن تد دوافر أس ددباب إض ددافية ت دددعو إىل االعتق دداد أن الف ددرد املع ددين
سيتعر شخصيا للخطر .ويف املقابل ال يعين عدم وجود ط لاب مدن االنتكاادا الصدارخة
رقومل اإلنسان أن شخصا ما قد ال يتعر للتعذيب حبك ظروفه احملدد (.)٥
 ٤-8وتش د اللجنددة إىل تعليقكددا العددام رق د  )١997(١بشددأن تنفيددذ املدداد  3مددن االتفاقيددة
ومفدداد أندده ينب ددي تقيددي خطددر التعددر للتعددذيب علددى أسددس تتجدداوز سددرد االفدرتا أو الشد .
مرجحددا بقددو (الفقددر  )٦فددإن اللجنددة تد ِّ
دذار بددأن
ورغد أندده ال يُشددرت أن يكددون التعددر للخطددر َّ
عبا اإللبا يق عموما على عاتين صاحب الشكوى الدذي يتعدني عليده أن يقددم حجدة مقنعدة
بأندده يواجدده خط درا متوقعددا وحقيقيددا وشخصدديا( .)٦وبددالرغ مددن أن اللجنددة وفقددا لتعليقكددا العددام
__________

()٥
()٦

GE.16-16217

 .ك .وآخد ددرون ضد ددد السد ددويد الق د درار املعتمد ددد يف  8أيار/مد ددايو ٢٠١٥

انلد ددر الد ددبالغ رق د د ٢٠١3/٥٥٠
الفقر .3-7
انلد ددر الد ددبالغ رق د د  ٢٠٠٢/٢٠3أ .ر .ضد ددد هولن دددا الق د درار املعتمد ددد يف  ١٤تش د درين الثد ددا /نوفمرب ٢٠٠3
الفقر .3-7
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(ددتف حبريددة تقيددي الوقددائ باالسددتناد إىل سمددوع املالبسددا املتصددلة بكددل قءددية فإهنددا تقددي وزنددا
لالستنتاجا الت لص إليكا أجكز الدولة الطرف املعنية (الفقر .)7()9
 ٥-8وتالح د اللجن ددة ادع ددااا ص دداحب الش ددكوى أن دده س دديتعر لالحتج دداز والتع ددذيب يف
حدداأ إعادتدده إىل سددري النكددا باعتبددار مددن ملتمسددي اللجددوا املرفوضددة سلبدداهت وبددالنلر إىل مددا لدده
وألقاربدده مددن ارتبددا حبراددة النمددور .وتالح د اللجنددة أيءددا دفوعددا الدولددة الطددرف بددأن صدداحب
الشكوى ي يثب وجاهة الدعوى ألغرا املقبولية وي يقدم أدلدة مولوقدة وي يثبد وجدود خطدر
متوقد د وحقيق ددي وشخص ددي بأن دده س دديتعر للتع ددذيب عل ددى ي ددد الس ددلطا يف ح دداأ إعادت دده إىل
سددري النكددا .ودفعد الدولددة الطددرف أيءددا بددأن السددلطا واحملدداا احملليددة املختصددة نلددر علددى
حنددو دقيددين يف ادعددااا صدداحب الشددكوى وفقددا للتش دريعا احملليددة وبأندده روعي د ارالددة الراهنددة
رقومل اإلنسان يف سري النكا.
 ٦-8وتددذار اللجنددة بددأن وقددوع ددط لابد مددن االنتكااددا اجلسدديمة رقددومل اإلنسددان يف بلددد
األصلي ليس يف حد ذاتده أساسدا اافيدا ألن تسدتنت أن الفدرد سديتعر شخصديا خلطدر التعدذيب
لدددى عودت دده( .)8ويف ه ددذا الس دديامل تش د اللجن ددة إىل مالحلاهت ددا اخلتامي ددة بش ددأن التقري ددر اجل ددام
للتقريرين الدوريني الثال والراب لسري النكا الت أعربد فيكدا عدن بدال القلدين إزاا التقدارير الدت
تش د د د إىل أن أفع د دداأ التع د ددذيب وس د ددوا املعامل د ددة ال د ددت ترتكبك د ددا اجلك د ددا الفاعل د ددة اركومي د ددة يف
سري النكدا أي اجلدير والشدرسة علدى حدد سدواا تواصدل يف بقداع اثد مدن البلدد بعدد انتكداا
النزاع م ارراة يف أيار/مايو  .)9(٢٠٠9امدا (يدل اللجندة إىل مالحلاهتدا اخلتاميدة بشدأن التقريدر
الدوري اخلامس للمملكة املتحد لربيطانيدا العلمدى وآيرلنددا الشدمالية الدت الحلد فيكدا وجدود
أدلة على أن بعض التاميل السريالنكيني تعرضوا للتعذيب وسوا املعاملة عقدب تدرحيلك قسدرا أو
سوع ددا م ددن الدول ددة الط ددرف إىل س ددري النك ددا( .)١٠وتشد د اللجن ددة ا ددذل إىل املالحل ددا األولي ددة
والتوصيا املقدمة من املقرر اخلاش املعين مبسألة التعذيب وغ مدن ضدروب املعاملدة أو العقوبدة
الالإنس ددانية واملكين ددة بش ددأن زيارت دده الراي ددة إىل س ددري النك ددا واملش ددرتاة مد د املق ددرر اخل دداش املع ددين
باسدتقالأ القءدا واحملددامني يف الفدرت مدن  ٢9نيسددان/أبريل إىل  7أيار/مدايو  ٢٠١٦الدت تفيددد
بد دأن "التع ددذيب ممارس ددة ش ددائعة" وب ددأن "اإلس ددار الق ددانو ار دداي وع دددم إص ددال هياا ددل القد دوا
املسلحة والشرسة ومكتب املدعي العام والسلطة القءائية يسدامهان يف إدامدة اخلطدر ارقيقدي بدأن
__________

( )7انلر البالغ رق  ٢٠٠8/3٥٦ن . .ضد سويسرا القرار املعتمد يف  ٦أيار/مايو  ٢٠١٠الفقر .3-7
( )8انلددر مددثال الددبالغ رقد  ٢٠١٠/٤٢٦ر .د .ضددد سويسدرا القدرار املعتمددد يف  8تشدرين الثددا /نوفمرب ٢٠١3
الفق ددر  ٢-9ال ددرق  ٢٠١٤/٥9١ك .ض ددد أس د درتاليا الق د درار املعتم ددد يف  ٢٥تش د درين الثد ددا /نوفمرب ٢٠١٥
الفقر .١١-١٠
( )9انلر  CAT/C/LKA/CO/3-4الفقر .٦
( )١٠انلر  CAT/C/GBR/CO/5الفقر .٢٠
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تتواصددل ممارسددة التعددذيب"( .)١١و(دديط اللجنددة علمددا أيءددا بتقددارير مولوقددة نش درهتا منلمددا غ د
حكومية بشأن معاملة السلطا السريالنكية لألفراد العائدين إىل سري النكا( .)١٢وتدرى اللجندة
أن سيد التقددارير املددذاور أعددال تبددني أن السدريالنكيني التاميددل الددذين اان د تدربطك يف السددابين
صددال شخصددية أو أس درية حبراددة ددور التامي ددل ويواجكددون العددود القس درية إىل سددري النكددا ق ددد
يواجكون خطر التعر للتعذيب(.)١3
 7-8ويف ه ددذا ال ددبالغ تالحد د اللجن ددة ادع دداا ص دداحب الش ددكوى أن أح ددد أش ددقائه قُت ددل يف
عام  ٢٠٠١بسبب انتمائه املزعوم إىل ارراة وأنه هو نفسه مشتبه يف مناصرته للحراة ألنه جكدز
مالبد ددس ألعءد ددائكا .ويف الوق د د نفسد دده تالح د د اللجند ددة أن صد دداحب الشد ددكوى ي يق د دددم أي
معلوما ملموسة عن دور شقيقه يف ارراة وال أي معلوما عن أي مءدايقا تعدر دا هدو
أو أفراد أسدرته علدى أسدا انتمداا شدقيقه إىل اررادة ال سديما مد مراعدا أن جدير سدري النكدا
اان تتل جزاا من أراضي األسر منذ بداية النزاع .وتالح اللجنة أيءدا أن صداحب الشدكوى
ظل منذ مقتل شقيقه يف عام  ٢٠٠١يعير يف سري النكا ملد طا سدنوا قبدل أن ي دادر إىل
ا ند عرب املطار اواز سدفر وتأشد صدارني .وعدالو علدى ذلد ال شديا يف امللدا يدوحي بدأن
صدداحب الشددكوى تعددر لالعتقدداأ أو التعددذيب أو املالحقددة مددن قبددل السددلطا أو أهنددا فتشد
عنه قبدل أو بعدد م ادرتده البلدد يف عدام  .٢٠٠9ومدا يدزاأ لصداحب الشدكوى أقدارب يعيشدون يف
من ددزأ األس ددر يف ترينكوم دداي وي يبلد د ع ددن تعرض ددك ملش دداال عق ددب م ادرت دده البل ددد .وي يق دددم
صاحب الشكوى أسبابا تدف السدلطا إىل أن تشدرع يف االهتمدام بده بعدد مدرور  ١٥سدنة علدى
وفددا شددقيقه .وعليدده لددص اللجنددة إىل أن صدداحب الشددكوى ي يقدددم دلدديال علددى أي ارتبددا لدده
بارراة من شأنه أن يعرضه شخصيا خلطر التعذيب يف سري النكا.

__________

( )١١انل ددر املالحل ددا والتوص دديا األولي ددة للمق ددرر اخل دداش املع ددين بالتع ددذيب وغ د م ددن ض ددروب املعامل ددة أو العقوب ددة
القاسدية أو الالإنسددانية واملكينددة السدديد خدوان إ .منددديس عددن الزيددار املشددرتاة الرايددة إىل سددري النكددا يف الفددرت
من  ٢9نيسان/أبريل إىل  7أيار/مايو ( ٢٠١٦اولومبو  7أيار/مايو .)٢٠١٦
( )١٢انلدرFreedom from Torture, Tainted Peace: Torture in Sri Lanka since May 2009, August 2015, :
available at www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/documents/sl_report_a4_-_final-f-b)web.pdf; and Yasmin Sooka, The Bar Human Rights Committee of England and Wales (BHRC
and The International Truth and Justice Project, Sri Lanka, An Unfinished War, Torture and Sexual
Violence in Sri Lanka 2009-2014, March 2014, available at www.barhumanrights.org.uk/sites/
default/files/documents/news/an_unfinihsed_war._torture_and_sexual_violence_in_sri_lanka_200

.9-2014_0.pdf
( )١3انلر البالغ رق  ٢٠١٤/٦٢8ن .ن .ضد الدا رك القرار املعتمد يف  ١3أيار/مايو  ٢٠١٦الفقر .9-7
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 8-8وتددذار اللجنددة بتعليقكددا العددام رقد  ١الددذي جدداا فيدده أن تقدددمي أدلددة اافيددة لقبددوأ الددبالغ
يق على عاتين صاحب الشكوى (الفقر  .)٥وتدرى اللجندة أن صداحب الشدكوى ي يتحمدل يف
هذ ارالة عبا اإللبا الذي يق عليه(.)١٤
 -9ويف ضوا ما تقددم لدص اللجندة وهدي تتصدرف مبوجدب املداد  )7(٢٢مدن االتفاقيدة
إىل أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إىل سري النكا لن يشكل انتكااا للماد  3من
االتفاقية.

__________

( )١٤انلد د ددر الد د ددبالغ رق د د د  ٢٠١٠/٤٢9سد د دديفاغناناراتنام ضد د ددد الد د دددا رك الق د د درار املعتمد د ددد يف  ١١تش د د درين الثد د ددا /
نوفمرب  ٢٠١3الفقرتان  ٥-١٠و.٦-١٠
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