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 ٢-١ويف  8أيارلمايو  ،٢٠١٤طلبت اللجنة ،عماال االفقر  ١مان املااد  ١١٤مان ناام اا
الااداخلي ،عاان طريااه مقررهااا املع ا الشااكاوى ابديااد والتاادا املاقتااة ،إىل الدولااة الطاارف أال
تعي ا ااد ص ا اااحب الش ا ااكوى إىل س ا ااري النك ا ااا أ ن ا اااء نا ا اار اللجن ا ااة يف ش ا ااكوار. ويف  ١٣حزي ا ارايل
يونيه  ،٢٠١٦ر نت اللجنة ،عن طريه املقرر نفسه ،طلب الدولة الطرف ر ع التدا املاقتة.
َ

الاكوى
الوقائع كما عرضها صاحب

 ١-٢صا اااحب الشا ااكوى ما اان التامي ا ا اهلنا اادو  .وولا ااد يف قريا ااة كالووانشا اايكودي ،قاطعا ااة
اتيكااالوا يف اإلقلاايم الشاارقي ماان سااري النكااا ،وعااا هناااك حا عااام  ،٢٠٠7عناادما ُشاارد هااو
وأسارته ماان قاريت م ساابب اياارب األهليااة .والتمساات األساار اللجااوء يف كالو ا اااالي ،وهااي قريااة
تبعد نحو  ٢٥كيلومرتا عن مدينة اتيكالوا ،و قي هناك زهاء أر عاة أشا ر .ع عاادوا إىل دياارهم
حيث ظ صاحب الشكوى ح مغادرته إىل أسرتاليا.
 ٢-٢ويدعي صاحب الشكوى أنه ار مان ساري النكاا ألناه كااي ىشاى علاى حياتاه عاد أي
هااددر شخااايا يف مناساابتني ا نتااني جنااود ماان جااي .سااري النكااا .وكاااي يعما ناااء ،وسااا ر إىل
أماكن عد من أج عمله .ويف  ١٠أيلوللسابتم  ،٢٠١١كااي يعما يف موقاع نااء يبعاد عان
منزله حبوايل  ٢٥كيلومرتا .و عد االنت اء من عمله ،سا ر إىل منزله مع زمالئه .وعنادما وصا إىل
املنزل ،أدرك أنه ترك هاتفه وحمفاة نقودر يف العم  .قرر العود إىل مكاي عمله ليأيت هبما على
دراجتااه .أخااذ هاتفااه وحمفاااة نقااودر؛ و ينمااا كاااي ميشااي عائاادا إىل دراجتااه ،إ ااه يساامع ص ارا
امرأ  .وكاي الاوت آتيا من منزل م جور يبعاد ناعة أمتاار عان مكااي العما  .ساارع إىل رريياة
مااا ثاادظ .نااار إىل داخا املناازل امل جااور ارأى جنااديني وامارأ يف إحاادى الغاارف .وكاناات املارأ
مماادد علااى األر وأحااد ابنااود جالسااا علي ااا ىنق ااا .وكاااي ابناادي ادخاار يشاااهد مااا ااري.
وكاي ابندياي يرتدياي قمياني أسودين وسروالني عسكريني وكاي وج امها مطليني دهن أسود.
 ٣-٢ورأى ابناادي الااذي كاااي يشاااهد االعتااداء صاااحب الشااكوى باادأ يقاارتب منااه ،لكاان
صاااحب الشااكوى ال ااالفرار .طاااردر ابناادي وص اااه عليااه اللغااة الساان الية ،لكاان ص اااحب
الشاكوى ال يااتكلم هااذر اللغاة وال يسااتطيع ماان ع ام مااا كاااي يقولاه ابناادي .واسااتمر صاااحب
الشكوى يف ابري ،ويف وقت من األوقات توقف ابندي عن مطاردته .وعنادما وصا إىل منزلاه
عد ساعتني أو االظ سااعات الحقاا ،أدرك أناه قاد حمفااة نقاودر .ور يعارف أيان وقعات مناه.
وأخ أسرته ا حدظ.
 ٤-٢ويف اليااوم التااايل ،أي  ١١أيلوللساابتم  ،٢٠١١هااب صاااحب الشااكوى ووالاادر إىل
مركز الشرطة احمللي لإل الا عما رآر صاحب الشاكوى .وأخا صااحب الشاكوى ضاا ة شارطة
ااا حاادظ ،و كاار لااه مكاااي القريااة حيااث وقااع االعتااداء ووصااف لااه ابنااديني .ويباادو أي ضااا ة
الشرطة أملح إىل أي ابندي الذي طارد صااحب الشاكوى لايس ساوى ل"باولل ور يأخاذ اأقوال
صاحب الشكوى.
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 ٥-٢ويف وقت متأخر من مسااء ياوم  ١٣أيلوللسابتم  ،٢٠١١جااء ال اة جناود إىل منازل
ص اااحب الش ااكوى .ب اادأ أح اادهم يا اافه الب اااب األم ااامي ،لك اان وال اادي ص اااحب الش ااكوى ر
يفتحار .بدريوا يايحوي السن الية ،لكن صاحب الشكوى وأسرته ر يف موا ما كانوا يقولوناه.
ساامع اب ا اي الا اياه طفق اوا ثتشاادوي ملشاااهد مااا ثاادظ .وعناادما رأى ابنااود اب ا اي قاارروا
مغااادر املكاااي ومن اوا راكبااني عر ااة يناااء .وقاارر صاااحب الشااكوى عدئااذ االختباااء وانااارف
ليعي .مع أقارب آخرين.
 ٦-٢ويف  ١9أيلوللساابتم  ،٢٠١١ينمااا كاااي صاااحب الشااكوى يسا علااى طريااه قريااب
من منزله ،إ عر ة يناء ال حتم لوحة تتوقف جبوارر .ا رت أهنا نفس العر ة الا اساتخدم ا
ابنود الذي جاريوا إىل يته ياوم  ١٣أيلوللسابتم  .٢٠١١وملاا كااي صااحب الشاكوى االقرب
من منزل عمته ،قفز من وق سياج وركض إىل الفناء اخللفي .انار ت العر ة .وعلى إ ر لا ،
قرر مغادر سري النكا.
 7-٢ويف  ٢8كااانوي الثا ليناااير  ،٢٠١٢غااادر صاااحب الشااكوى قريتااه وسااا ر ايا لااة إىل
كولومبااو ،ع إىل ا وواال ،وه ااي لااد تق ااع يف مقاطعااة كالوتااارا اااإلقليم الغاار  .ويف  ٢ش اابا ل
ايا ا اار  ، ٢٠١٢غا ا ااادر سا ا ااري النكا ا ااا واسا ا ااطة زورق طريقا ا ااة غ ا ا ا قانونيا ا ااة .ويف  ١7شا ا اابا ل
اي اار  ،٢٠١٢وصا ا إىل جزي اار كريس ااما  ،أسا ارتاليا ،دوي تأشا ا ص اااية .وش ااارك ص اااحب
الش ااكوى يف مقا ل ااة لل اادخول يف  ١٥آ ارلم ااار  .٢٠١٢ويف  ٢8أيارلم ااايو  ،٢٠١٢أج اارى
مقا لااة مااع ممثا ل ل رنااام تقاادمي املساااعد واملشااور إىل طااالي اهلجاار ل؛ وطلااب تأشا ايااة إىل
وزار اهلجاار واملواطنااة( .)١ويف  ١حزيرايليونيااه  ،٢٠١٢شااارك يف مقا لااة للحاااول علااى تأش ا
اية يف مركز ش غر الحتجاز امل اجرين .وقال أ ناء املقا لة إناه لايس متأكادا مماا إ ا كااي يوجاد
شااخص آخاار يف املنطقااة عناادما كاااي يُعتاادى علااى امل ارأ  ،لكنااه ال يااان أي أحاادا ع ااا تااار .
وقال إنه ال يدري ما حا للمرأ ال تعرضت لالعتداء .وإنه كاي ىشى أي يلحقاه ضارر ألناه
ماان التامي ا وينتمااي إىل الفئااة االجتماعيااة احمل ادد ماان التامي ا الس اريالنكيني ماان ااال أو شاارق
سااري النكااا و ساابب رأيااه السياسااي ايقيقااي أو املفاارت ناارا للجماعااة اإل نيااة الا ينتمااي إلي ااا
وإقامته السا قة يف منطقة غالبية سكاهنا من التامي  .وادعى أينا أي مما زادر خو ا مان أي ثياه
ه ضرر أنه كاي يلتمس اللجوء يف أسرتاليا.
 8-٢ويعقتد صاحب الشكوى أي من شأي إعادته إىل سري النكا أي يعار حياتاه للخطار
ألنه رأى جنديا ىنه امرأ  .وىشى أي ىتطفه ابنود الذين كانوا يبحثوي عناه ويقتلوناه ملنعاه مان
الش اد علي م يف احملكماة .ويعتقاد أيناا أهنام وجادوا حمفااة نقاودر ويعر اوي كا ياناتاه .وياذكر
أنه حاول التما املساعد من الشرطة ،لكن اا ر تاو ر لاه أي اياة .ويعتقاد أي ضاا ة الشارطة
ر يُعِاار اهتمامااا لروايتااه ألنااه ماان التامي ا ولال قيمااة لااهل وأي الشاارطة تعاارف ابنااود لكن ااا تتساارت
__________
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عل ا ااي م .و ن ا اااء عل ا ااى لا ا ا  ،ال يعتق ا ااد أي ايكوم ا ااة س ا ااوف ت ا ااو ر ل ا ااه أي اي ا ااة إي أعي ا ااد إىل
سري النكا ادي.
 9-٢وياكاد صااحب الشااكوى أي مسااولني مان إدار التحقيقااات ابنائياة الساريالنكية هباوا
إىل منزله حبثا عنه عد أي غادر ساري النكاا .اأخ هتم أسارته أناه ساا ر إىل أسارتاليا .وال يعارف
ِرَ ترياد اإلدار املاذكور التحادظ معاه .لكناه ياان أي ابناود الاذين كاانوا يبحثاوي عناه ر اا ورطاور
يف االعتداء على املرأ أو قتل ا وأي اإلدار يف احتمال مشاركته.
 ١٠-٢وأحال صاحب الشكوى إىل مقال نشار يف  ٢نيساايلأ ري  ٢٠١٢علاى موقاع تااميلي
لألنباء جاء يه أي حكومة سري النكا أعلنت أي ك من كاي على منت الازورق الاذي ساا ر اه
إىل أسارتاليا قاااتلوا مااع منااور تاميا إيااالم للتحرياار .وىشااى أي تلقااي عليااه الشاارطة يف سااري النكااا
القاابض إي أعيااد ألنااه شاااب تاااميلي وسااوف تشااتبه يف أي لااه ارتباطااات نم اور التامي ا  .ويساااورر
القله أينا ألنه سوف يث انتباه ا إليه ألنه غادر سري النكاا خاارج نطااق القاانوي .وال يعتقاد
أنه يستطيع الد اع عن نفسه من تل املزاعم ،وىشى أي يرتتب على ل تعرضه لسوء معاملاة
شديد .
 ١١-٢ويف  ٣١آبلأغسااطس  ،٢٠١٢ر ناات وزار اهلجاار واملواطنااة ماانح صاااحب الشااكوى
احيح لاه.
تأش اية دعوى أي أقواله تفتقر إىل املاداقية وأي خو ه من االضط اد ال ساند ص َ
ويف  ٢٠كا ا ااانوي األوللديسا ا اام  ،٢٠١٢أيا ا اادت الق ا ا ار َار حمكم ا ا اةُ مراجعا ا ااة األحكا ا ااام اخلاصا ا ااة
ا ااالالجئني .ويف  ٢٣كا ااانوي الثا لينا اااير  ،٢٠١٣قا اادم صا اااحب الشا ااكوى إىل حمكما ااة الا اادائر
االحتادية يف أسرتاليا طلباا إلعااد الناار يف القارار ،لكن اا ر ناته يف  ٢8آبلأغساطس .٢٠١٣
ويف  ٥ك ااانوي األوللديس اام ُ ،٢٠١٣ر ااض أين ااا طلب ااه اإل ي اس ااتئناف ق ارار حمكم ااة ال اادائر
االحتاديا ااة لا اادى احملكما ااة االحتاديا ااة ألس ا ارتاليا .ويف  ١٥كا ااانوي األوللديسا اام  ،٢٠١٣طلا ااب
صاحب الشكوى إىل وزير اهلجر و اية ايدود أي ميار سالطات الاااا العاام الا تنيط اا اه
املاااد  ٤١7ماان قااانوي اهلجاار  .ويف  ٢٥شاابا ل اير  ٢٠١٤و ١٦آ ارلمااار  ،٢٠١٤علااى
التاوايل ،امتناع دياواي الاوزير عاان التادخ  .وعلياه ،ياكاد صااحب الشااكوى أناه اساتنفد ياع سااب
االنتااف احمللية املتاحة والفعالة .
الاكوى
 -٣يدعي صاحب الشكوى أي هناك أسبا ا حقيقية حتم على االعتقاد أنه ساوف يعاا
ضررا ال ميكن ج ر يف حال إ عادر إىل سري النكا .ويذكر أي املخا رات العسكرية لسري النكا
تطالااب عودتااه نتيجااة تالمااه إىل الشاارطة الس اريالنكية شااأي امل ارأ ال ا كاااي ابناادياي ىنقاهنااا.
ويذكر أينا أنه لال أما لاه يف البقااء علاى قياد ايياا يف ساري النكاال إي أعياد .و اادل االقول
إنه إي أعياد ،اقتياد إىل ساجن نيغومباو الساتجوا ه وتعذيباه ألناه غاادر ساري النكاا واساطة زورق
طريقة غ قانونية.
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الموضوع،ة
م حظات الدولة الطرف باالغ المق ول،ة واألسس
 ١-٤يف  7تش ارين الثااا لنو م  ،٢٠١٤قاادمت الدولااة الطاارف مالحااهتااا شااأي مقبوليااة
البالا وأسسه املوضاوعية. وهاي تاكاد أي مان الواضاح أي ادعااءات صااحب الشاكوى ال أساا
هلا من الاحة ،وهي من ع غ مقبولة قتنى املاد (١١٣ب) من ناام اللجناة الاداخلي ألناه
ر يُثبِت وجاهة الدعوى ألغرا مقبولية شكوار وجب املاد  ٢٢من االتفاقية .ومع ل  ،إي
رأت اللجنة أي البالا مقبول ،دي الدولة الطرف تاكد أي ادعاءات صاحب الشكوى ال أساس
موض ااوعية هل ااا .وتف اارت الدول ااة الط اارف أي االدع اااءات تتعل ااه امل اااد  ٣م اان االتفاقي ااة ،ما اع أي
صاحب البالا ال يذكر لا حتديادا يف مالحااتاه .و يماا يتعلاه الوقاائع ،تاكاد الدولاة الطارف
أي وزار اهلج اار و اي ااة اي اادود منح اات ص اااحب الش ااكوى تأشا ا ماقت ااة يف  9تشا ارين األولل
أكتو ر  ٢٠١٤تسمح له العي .يف اجملتمع احمللي(.)٢
 ٢-٤وتااذكر الدولااة الطاارف ،اسااتنادا إىل ساوا ه اللجنااة ،أنااه لكااي تبااني اللجنااة أي دولااة طر ااا
سااتنت التزاماهتااا عاادم اإلعاااد القسارية وجااب املاااد  ٣ماان االتفاقيااة ،ااب أي ُىلااص إىل أي
ردا من األ اراد معار شخاايا خلطار التعاذيب إي أعياد إىل لاد ماا .و اإلضاا ة إىل لا  ،يقاع
عل ااى ص اااحب الش ااكوى ع اابء إ ب ااات وج ااود خط اار متوق ااع وحقيق ااي وشخا ااي ااأي يتع اار
للتعذيب عند تساليمه أو إ عاادر ،و اب تقيايم اخلطار نااء علاى أساس تتجااوز جمارد اال ارتا أو
()٣
.
الش
 ٣-٤وجتاادل الدولاة الطارف اأي ادعااءات صااحب الشاكوى درسا ا دراساة شااملة عادد مان
اب ات احمللياة املتخاذ للقارارات ،اا ي اا حمكماة مراجعاة األحكاام اخلاصاة االالجئني ،وراجع اا
قن ااائيا حمكم ااة الا اادائر االحتادي ااة واحملكما ااة االحتادي ااة ألس ا ارتاليا .ونا اارت ك ا ا هيئ ااة حتديا اادا يف
االدعاءات وانت ت إىل أهنا تعوزهاا املااداقية وال تناال مان و ااء الدولاة الطارف التزاماهتاا املتعلقاة
ع اادم اإلع اااد القس ارية .وعل ااى وج ااه اخلا ااو  ،قُايم اات ادع اااءات ص اااحب الش ااكوى يف إط ااار
أحكااام ايمايااة التكميليااة الاوارد يف املاااد ()٢(٣٦أأ) ماان قااانوي اهلجاار  ،الا تتناامن التزامااات
علي ا يف صكوك من ين ا االتفاقية. 
الدولة الطرف املتعلقة عدم اإلعاد القسرية املناو
 ٤-٤وعنااد تقياايم ادعاااءات صاااحب الشااكوى ،أخااذت احملكمااة يف االعتبااار الاااعو ات الا
يواج ا ملتمسو اللجاوء يف تاو األدلاة الداعماة .وماع لا  ،اعتا ت أي مان املعقاول أي يُتوقاع
أي الف اارد ق ااادر عل ااى تق اادمي ح ااد أدل م اان األدل ااة ع اان التج ااارب الشخا ااية .ور يق اادم ص اااحب
الشكوى يف مالحااتاه إىل اللجناة أي أدلاة جدياد مو اوق هباا ر يُناار ي اا عاال يف اإلجاراءات
اإلداريااة والقنااائية احملليااة .وحتي ا الدولااة الطاارف يف هااذا السااياق إىل تعليااه اللجنااة العااام رق ام ١
__________

()٢
()٣
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الا ااذي يفيا ااد ا ااأي اللجنا ااة ليسا اات هيئا ااة اسا ااتئناف أو هيئا ااة قنا ااائية وأهنا ااا تا ااويل اهتماما ااا كب ا ا ا
لالسااتنتاجات املتعلقااة الوقااائع ،ال ا لااص إلي ااا هيئااات الدولااة الطاارف املعنيااة( .)٤وعلااى هااذا،
تطلب الدولة الطرف أي تقب اللجناة أهناا قيمات تقييماا شاامال ادعااءات صااحب الشاكوى يف
إجراءاهتا احمللية وخلات إىل أهنا غ مدينة له التزامات ايماية قتنى االتفاقية.
 ٥-٤وتااذكر الدولااة الطاارف ااأي صاااحب الشااكوى قاادم طلبااا للحاااول علااى تأش ا ايااة
يف  ٢8أيارلمااايو  .٢٠١٢وماانح تأشا عبااور أ ناااء نااار وزار اهلجاار واملواطنااة يف طلااب تأشا
ايماي ااة .ويف  ٣١آبلأغس ااطس ُ ،٢٠١٢ر ااض طل ااب تأشا ا ايماي ااة ال ااذي قدم ااه ص اااحب
الشكوى.
 ٦-٤واس ااتجو ت ال ااوزار صا اااحب الش ااكوى ( س اااعد ما اارتجم ااوري) ،ونا اارت أينا ااا يف
مسااتندات أخاارى متااالة املوضااوع ،مثا املعلومااات القطريااة الا قاادمت ا وزار اخلارجيااة والتجااار
األسرتالية .وقيم متخذ القرار الاذي ناار يف طلاب تأشا ايماياة الاذي قدماه صااحب الشاكوى
نسخ الش ادات عن حسن سلوكه ال قُدمت مع طلبه .ورغم ادعائه أنه هندوسي ،قدم ش اد
حساان ساالوك ماان كاااهن أ رشااية كنيسااة سااانت جااوي دي ريتااو يف اتيكااالووا ،سااري النكااا،
مارخة  ١٥آ ارلمار  ،٢٠١٢تش إىل أي الراهب كاي يعارف صااحب الشاكوى لمناذ ناع
ساانواتل .لكاان متخااذ القارار توصا إىل أي الراهااب يباادو أنااه ر يكاان يعاارف صاااحب الشااكوى
شخايا ،األمر الذي دعاا إىل التشاكي يف نزاهاة املرجاع .و عاد أي ناارت وزار اهلجار واملواطناة
يف ك ا املعلومااات املتاحااة ،ر تقتنااع وجااود أسااباب وجي ااة تاادعو إىل االعتقاااد ااأي هناااك خط ارا
صاحب الشكوى ضرر كب كنتيج ٍة الزمة ومتوقعة لرتحيله إىل سري النكا.
حقيقيا أي يايب
َ
 7-٤وق اادم ص اااحب الش ااكوى يف وق اات الح ااه طلب ااا إىل حمكم ااة مراجع ااة األحك ااام اخلاص ااة
الالجئني يلتمس يه مراجعة خارجية لألسس املوضوعية .وينطلع هباذر العملياة يف العااد هيئاة
خارجية خاصة تراجع القارارات املتعلقاة تأشا ات ايماياة مراجعاة تاماة ومساتقلة. وكااي صااحب
الشكوى حاضرا يف جلسة املراجعة يف  7تشرين الثا لنو م  ،٢٠١٢وكاي ميثله موظف هجر
مسج  .وتسّن له تقدمي معلومات شفوية ساعد مرتجم وري.
 8-٤و عد أي نارت احملكمة يف األدلة املتاحاة ،خلاات إىل أي صااحب الشاكوى لر يكان
يقدم أدلة على أحداظ شاارك ي اا أو كااي شااهدا علي اا حقيقاة ،وإمناا أدلاة تارد يف ناص حفااه
عاان ظ اار قلااب اسااتنادا إىل ادعاااءات "تلَ َقاة اسااتخدم ا حملاولااة تعزيااز طلبااه صاافة الالجاات .ورأت
احملكمااة أي األدلااة تشا إىل أي االدعاااءات "تَالَ َقاة ألسااباب من ااا مااا يلااي( :أ) أي شا اد الو ااا
ال قدم ا صاحب الشكوى واملتعلقة املرأ الا قيا إهناا قُتلات يف واقعاة أيلوللسابتم ٢٠١١
ر تكن حقيقية .ورأت احملكمة أي إجا اته على األسئلة املتعلقة الكيفياة الا اكتشاف هباا والادر
هوي ااة َم اان قُت ا كان اات دائري ااة وأي أدلت ااه ش ااأي ه ااذا األم اار "تَالَ َق اة( .ب) أي ص اااحب الش ااكوى
__________

()٤
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اعرتف أنه مكث يف سري النكا أر عة أش ر تقريبا عد ايادظ املزعوم .قد قال يف البداياة إناه
تلقى زيارتني عندما كاي يف ساري النكاا :املار األوىل عنادما جااء ال اة رجاال إىل منزلاه يف وقات
متأخر من اللي ؛ واملر الثانية عندما حاول أشخا يف عر ة يناء اختطا اه؛ (ج) أي احملكماة،
عنادما كارت أي أر عاة أشا ر ماد طويلاة للمكاوظ يف ساري النكاا إي سالمنا اأي قاوات ابااي.
أو الساالطات كاناات تالحقااه ،قااال صاااحب الشااكوى إنااه تلقااى زيااار الثااة قب ا أي يغااادر إىل
أسرتاليا.
 9-٤و كاارت احملكمااة أي صاااحب الشااكوى سااوف ىنااع لفح او أمني اة عنااد إعادتااه إىل
سري النكا وقاد ثتجاز ماد قاا ولأو يغارم سابب مغادرتاه ساري النكاا طريقاة غا قانونياة.
يا ااد أي احملكما ااة ال تا اارى أي هنا اااك أي دلي ا ا لا اادعم اسا ااتنتاج أي لاا اااحب الشا ااكوى مشا اااك
من شاأهنا أي تثا مزيادا مان التادقيه أو االنتباار إلياه عناد عودتاه أو تااخر اإل اراج عناه عاد إجاراء
ها ااذر الفحا ااو  .ورأت ،وايالا ااة ها ااذر ،أي الفح ا او األمني ا اة ولأو االحتجا اااز القا ا ا األج ا ا
ولأو التغاارمي علااى مغااادر سااري النكااا اااور غ ا قانونيااة عوام ا ال تساابب ضااررا كب ا ا وجااب
املااد ()٢(٣٦أأ) مان قااانوي اهلجار  ،الا تُا اع ِما التزاماات الدولاة الطاارف عادم اإلعااد القسارية.
و ناااء عليااه ،خلااات احملكمااة إىل عاادم وجااود أسااباب وجي ااة حتما علااى االعتقاااد ااأي صاااحب
الشكوى سيواجه خطرا حقيقيا التعر للتعذيب إي رح إىل سري النكا.
ُ
 ١٠-٤وتالحظ الدولة الطارف أي حمكماة الادائر االحتادياة يف أسارتاليا ر تساتطع يف  ٢8آبل
أغسااطس  ٢٠١٣أي جتااد أي أسااباب تسااتند إلي ااا للخلااو إىل أي احملكمااة ارتكباات أي خطااأ
قنااائي للتوص ا إىل قرارهااا .ويف  ٥كااانوي األوللديساام ُ ،٢٠١٣ر ااض أينااا طلااب صاااحب
الشكوى اإل ي استئناف قرار حمكمة الدائر االحتادية لدى احملكمة االحتادية ألسرتاليا.

 ١١-٤ويف  ١٥كانوي األوللديسم  ،٢٠١٣طلب صااحب الشاكوى تادخال وزارياا وجاب
املادتني  ٤8اء و ٤١7من قانوي اهلجار  ،لكان قُناي يف  ٢٥شابا ل اير  ٢٠١٤و ١٦آ ارل
مااار  ،٢٠١٤علااى الت اوايل ،ااأي الطلااب ال يسااتويف املباااده التوجي يااة املناساابة .وكاارر صاااحب
الشكوى يف طلبه املتعله التدخ الوزاري ادعاءاته السا قة .وادعى أينا أي عائدين يُعتقاد أهنام
غاادروا منت كاني قاوانني اهلجار اعتقلاوا يف املطااار وقُادموا أمااام حمكماة لطلاب اإل اراج املاقات وقااد
ودعاوي سااجن نيغومبااو ر ااا لعاد أيااام حا يتاااه موعااد بلساة اإل اراج املاقاات .وادعااى صاااحب
يُ َ
الشكوى كذل أي احملكمة ر تطبه االختبار الاحيح للعقو ة امل ينة يف ما ىص انت ااك قاانوي
سري النكا املتعله امل اجرين والنازحني .وادعى أنه ليس لديه أسار أو أقاارب يف كولومباو لاد ع
كفالة نيا ة عنه ،األمر الذي يعرضه الحتجاز عيد األمد.
 ١٢-٤وخلااص تقياايم الت اادخ الااوزاري إىل أي م اان املعقااول ،يف ضااوء قل ااه صاااحب الش ااكوى
الااهر على سالمته الشخاية ،تَوقُّع أي يساا ر أحاد أ اراد أسارته لاد ع الكفالاة إلطاالق ساراحه
ماقتا إي قُدم إىل احملكمة لطلب اإل راج املاقت .وعالو على لا  ،كااي صااحب الشاكوى قاد
ق ااال إي أس ارته تع ااي .يف منطق ااة اتيك ااالوا وإن ااه ال ي ازال عل ااى اتا ااال هب ااا .ورأى تقي اايم الت اادخ
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الااوزاري أي املعلومااات املتاحااة تااوحي ااأي صاااحب الشااكوى لان يتعاار الحتجااز طويا األجا
ألي مان املعقاول توقاع سافر أحاد أ اراد أسارته إىل نيغومباو لناماي إطاالق ساراحه ماقتاا .وخلااص
التقيايم إىل أي ادعاءاتااه جماارد حماولاة لزياااد اار حااوله علااى ايمايااة يف أسارتاليا ،وليساات قلقااا
حقيقيا على سالمته يف سري النكا.
 ١٣-٤ونااارت اإلجاراءات احملليااة عناياة يف املعلومااات املستفينااة عاان سااري النكااا يمااا ىااص
عود ملتمسي اللجوء املر وضاة طلبااهتم حتديادا .وعلاى وجاه اخلااو  ،لات الو اائه املعروضاة
علااى الساالطات خااالل مراجعااة طلااب تأش ا ايمايااة الااذي قدمااه صاااحب الشااكوى معلومااات
قطري ااة م اان وزار اخلارجي ااة والتج ااار ومنام ااات غ ا حكومي ااة ومفوض ااية األم اام املتح ااد الس ااامية
لش اااوي الالجئ ااني( .)٥وخلا اات حمكم ااة مراجع ااة األحك ااام اخلاص ااة ااالالجئني إىل أي ملتمس ااي
اللجوء املر وضة طلباهتم والتامي ليسوا مست د ني خاياا تعسف السلطات السريالنكية عناد
دخاوهلم ،وأناه لايس لاادي ا دليا يادعم اساتنتاجا ماادار أي صااحب الشااكوى يواجاه مشااك ماان
شاأهنا أي تثا مزيادا مان التمحاايص أو االهتماام عناد عودتاه أو تاااخر اإل اراج عناه عاد الفحاو
األمنياة لادى عودتااه إىل ساري النكااا .ورأى تقيايم التادخ الااوزاري أناه ،إ ا كاااي ملتمساو اللجااوء
املر وضااة طلباااهتم ثتجاازوي عنااد عااودهتم إىل سااري النكااا قتنااى القاوانني املتعلقااة غااادر البلااد
اور غ قانونية ،دي القاضي يفرج عن العائدين ورا عد تع د شخاي ،شريطة أي ينمن م
رد من أسرهتم .ولدى صاحب الشكوى أ اراد مان أسارته يقيماوي يف ساري النكاا ،ومان املعقاول
توقع مساعد أسرته له د ع الكفالة يف هذر ايالة.
 ١٤-٤ويف  ٣١آ ارلمااار  ،٢٠١٦كااررت الدولااة الطاارف مالحااهتااا وأكاادت أنااه ال توجااد
أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد أي صاحب الشكوى يواجه خطرا حقيقياا يتمثا يف التعار
لناارر ال ميكاان ج ا ر يف حااال إعادتااه إىل سااري النكااا ،ولااذل تعتا طلااب اللجنااة ا ااا تاادا
ماقتة ال م ر له.
تعل،قات صاحب الاكوى على م حظات الدولة

الطرف 


 ١-٥يف  7نيسااايلأ ري  ،٢٠١٦قاادم صاااحب الشااكوى تعليقاتااه علااى مالحاااات الدولااة
الطرف .وهو ياذكر الوقاائع الا تساتند إلي اا هاذر الشاكوى ،ويقاول إناه ىشاى علاى حياتاه ألي

ابنديني اللذين كانا يبحثااي عناه َا َعاال لكا ماا يف وساع ما إلساكاته وصافه شااهد عيااي علاى
جرميت مااا البشااعةل .وياادعي أنااه سااوف ُثتجااز ويُسااتجوب يف املطااار ،وأنااه يف لا الوقاات أو يف
أي ياة عدئذ ،قد يا ر أنه شاهد عيااي علاى جرمياة اقرت اا جنادياي ساريالنكياي .وعلياه ،اة
إمكانيااة حقيقيااة ااأي يُسااتدعى ااافته شاااهدا يف أي حتقيااه يف تلا ابرميااة أو يف حالااة مقاضااا
ابنااديني .وماان ع ستساات د ه أ اراد أخاارى يف ابااي .الساريالنكي ،ولاان يسااتطيع االعتماااد علااى
__________

()٥
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اية الشرطة .و وصفه شا ا من التامي من منطقة كانت نع سا قا لسيطر منور تاميا إياالم
للتحرير وغادر سري النكاا طريقاة غا قانونياة ،ساوف تُنساب إلياه صاالت و يقاة نماور التاميا
إما إلسكاته أو انتقاما منه لفنحه عناصر ابي .تقدمي أدلة ولتثبية آخرين عن تقدمي أنفس م
وإعطاء هذر األدلة.
 ٢-٥وياكد صاحب الشكوى أينا أنه ح ايكوماة ايالياة يف ساري النكاا ر تشار إىل أي
نية إللغاء قانوي منع اإلرهاب أو اإل راج عن السجناء السياسيني التامي احملتجزين يف املعتقالت
لف ارتات طويل ااة م اان ال اازمن دوي توجي ااه هت اام إل ااي م .و اإلش ااار إىل تق ااارير ايال ااة القطري ااة املتعلق ااة
سري النكا ،ينيف أي الش ود على جرائم ايرب ومن يُعزى إلي م نشا سياسي مايد لنمور
التاميا يواج ااوي خطارا متوقعااا وحقيقيااا وشخااايا ااالتعر للتعااذيب( .)٦وهااذا اخلطاار شخاااي
وحمدق ه .ولذل ساوف تنت ا الدولاة الطارف التزاماهتاا وجاب املااد  ٣مان االتفاقياة إي هاي
أ عدته إىل سري النكا.
 ٣-٥ويقاار صاااحب الشااكوى أنااه ر يقاادم أي دليا يايااد ادعاءاتااه ،عاادا ش ا اد و ااا امل ارأ
ال ا شا د قتل ااا .وياكااد مااع ل ا أي ماان شااأي دراسااة الوقااائع ال ا تسااتند إلي ااا هااذر الشااكوى
دراسة متأنياة أي تثبات أي لهاذا مثاال علاى ايااالت املاسافة الا يساتحي ي اا تقادمي املزياد مان
األدلةل لدعم االدعاءات .قد كاي الشاهد الوحيد على القت ؛ والشخااي ادخراي اللذاي كاناا
موج ااودين مه ااا مقرت ااا ابرمي ااة نفس ا ما .ويف الا ااروف اخلاص ااة قن اايته ،م اان غ ا املعق ااول ر ااض
ادعاءاتااه ناااء علااى عاادم الاااحة أو العجااز عاان تقاادمي أدلااة قويااة .و اإلشااار إىل دليا املفوضااية،
يدعي أنه كاي ينبغي للسلطات األسرتالية أي لتفسر الش لاايهل(.)7
 ٤-٥وياكد صاحب الشكوى أنه ينبغي ،عناد تقيايم قنايته وتاار ه لادى اباواب عان أسائلة
متخااذي القارار يف الدولااة الطاارف ،أنااه كاااي ال يازال مراهقااا وقاات ايااادظ وأنااه ماار تجر ااة "يفااة
متثلت يف رريية امرأ ُ نه؛ وجنا من االختطاف؛ وغادر سري النكاا علاى مانت قاارب طريقاة غا
قانونيااة حمفو ااة املخاااطر .وهااو غا متعااود علااى العااي .خااارج وطنااه وال علااى اباواب عاان أساائلة
حتاات النااغة الشااديد واخلااوف علااى سااالمته مسااتقبال .وعلااى هااذا ،ر ااا تنااار ت أقوالااه عااض
الشيء أمام القائمني املقا لة.
 ٥-٥والحااات وزار اهلجاار واملواطنااة أي ادعاااءات صاااحب الشااكوى ال تتفااه مااع مقا لت ااه
األوىل املتعلقااة بياناتااه الشخاااية .وياكااد صاااحب الشااكوى يف هااذا الااادد أنااه شااعر أنااه كاااي
يُساتعج أ ناااء هااذر املقا لااة واضاطُر إىل تلخاايص ادعاءاتاه اللغااة التاميليااة جبملااة واحااد  .وعااالو

__________

()٦

()7
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علااى ل ا  ،ر يُع ااة قااة رص ااة االستفاضااة يف ادعاءات ااه .والحااات ال ااوزار أينااا أي ادع اااءات
صاحب الشكوى ال تتفه مع مقا لة دخوله األوىل ألنه ر يشار إال إىل ُم اعتَ ٍاد واحاد قاة متاور
يف اياادظ .ويسالم صااحب الشاكوى أناه ر يشار إال إىل معتاد واحاد ،وأوضاح أي لا يُعاازى
إىل أي ابن اادي ادخ اار ر يك اان يش ااارك يف االعت ااداء مباش اار  .واتس اامت مقا ل ااة ال اادخول أين ااا
االسااتعجال ،ور تُطااره أساائلة أخاارى .ويناايف أنااه ر يااذكر كااذل العر اة البيناااء أ ناااء هااذر
املقا لة ألي هذا العنار ر يكن حموريا يف طلبه وقتذاك ،ور يفكر يف كرر.
 ٦-٥وياكااد صاااحب الشااكوى أي التنااارب املشااار إليااه آنفااا طفيااف وميكاان تفسا ر وجااودر
حتا اات الن ا ااغة ،وحباج ا ااة إىل ما اارتجم ا ااوري ،و قا ا اار املقا ااا الت األوىل .لك ا ا اان كلم ا ااا ر يش ا ااعر
االستعجال ،كانت توضيحاته متسقة.
 7-٥و ادل صاحب الشكوى أي اللجنة ينبغاي أال تقبا اساتنتاج حمكماة مراجعاة األحكاام
اخلاصة الالجئني شأي ا تقارر إىل املاداقية لألسباب التالية( :أ) طُرحت عليه أسئلة جدلية من
قبي  :كياف ميكان المارأ أي تاار وهاي ُ ناه ،علماا أناه قاال يف شا ادته إناه قااد املنازل جرياا
عناادما ااع امل ارأ تااار ولاايس عناادما كاناات نااه .وأعاارب عاان ح تااه ماان كيفيااة توضاايح هااذا
املوقف الواضح دوي أي يُعت ُجمادال ووقحا .و تكرارر قاته ،كاي ثاول أي يوضح للمحكمة أي
السااال نفسااه معيااب؛ (ب) طُرحاات عليااه أساائلة األجو اةُ عن ااا دي يااة ،مااثال :ملااا ا اشااتكى إىل
الشرطة .و يارى أناه يتعاني علاى كا شاخص شا د جرمياة أي يبلاغ هباا الشارطة حسابما يقتنايه
القانوي وللسالمة الشخاية .وشعر اي من سبب طره هذر األسئلة وظان أناه كااي يُساأل يف
ايقيقة عن وقائع قنيته .ويف وقت الحه ،أعادت احملكمة صياغة السااال أجااب عان الاايغة
ابديد ؛ (ج) ال يف م كيف كاي ميكنه أي يكوي أكثر لعفويةل وأي يب ماع لا عان سااال
احملكم ااة عم ااا إ ا ك اااي ق ااد رأى الرج ااال الثال ااة املزع ااوم أهن اام أتا اوا إىل يت ااه يف ليل ااة م اان اللي ااايل؛
(د) يسلم أنه ر ب ورا عن سااال احملكماة عان السابب الاذي جااء الرجاال ألجلاه إىل منزلاه،
ألنا ااه ال يتحا اادظ اإلنكليزيا ااة واستعاا ااب االسا ااتعانة ا اارتجم ا ااوري .وما ااع ل ا ا  ،عنا اادما صا اايغ
الس ااال صااياغة جديااد  ،أجاااب عنااه؛ (ب) يساالم أنااه ر ااب عاان س ااال احملكمااة عاان الساابب
الااذي يااد ع عنااارين ماان ابااي .الس اريالنكي ضااالعني يف عمليااة قت ا مزعومااة إىل مالحقتااه إ ا
ك اااي ل ا سا ا ط ما عملي ااة القت ا املزعوما اة ،ألن ااه ال يتح اادظ اإلنكليزي ااة وألي األم اار اخ ااتلة
عليه أحيانا سبب الرت ة الفورية .ولألسف ،ر يكن يعلم أنه أساء م الساال عن غ قاد؛
(و) يما يتعله عجزر عن أي يوضح للمحكمة الوسيلة النبة الا توسا هباا والادر ليكتشاف
مقت املرأ  ،ياكد أنه ر ُمينح الوقت الكايف ليسأل أ ار وأُعلن دال مان لا أناه غا مو اوق اه؛
(ز) ياكااد أي ماان غ ا املعقااول ،ااالنار إىل حيثيااات قناايته ،أي يُنتااار منااه أي يتااذكر اخلاااائص
الدقيقة للجنديني اللذين كانا موجودين يف مسره ابرمية؛ (ه) ادل أينا اأي مان غا املعقاول
أي يُتوقع منه أي يستذكر العناواي الادقيه ملساره ابرمياة أو مكااي عملاه ألناه يعارف كياف ياذهب
إلي ماا واساطة اكرتاه الباارية ألي أ ااء الشاوارع وأرقاام املناازل ليسات شاائعة يف املنااطه الريفياة
والنائية يف سري النكاا؛ ( ) يماا يتعلاه اساتنتاج احملكماة أي مان غا احملتما أي يكاوي مكاث
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أر عة أش ر قب أي يغادر سري النكا ،ادل القول إي أر عة أش ر ماد قاا لكاي يقارر املارء
مغااادر وطنااه إىل األ ااد ،ألنااه أراد أوال أي ياارى مااا إ ا كاناات املشااكلة سااتح فردهااا ،علمااا ااأي
حماولته األوىل مغادر سري النكا يف وقت ساا ه شالت؛ (ي) الاالف ادعااءات الدولاة الطارف
(انااار الفقاار  8-٤أعااالر) ،يقااول صاااحب الشااكوى إنااه صااره وضااوه للمحكمااة أي ساالطات
سااري النكااا زارت منزلااه للماار الثالثااة عااد أي غااادر أسارتاليا .وياكااد يف اخلتااام أي حمكمااة مراجعااة
األحكام اخلاصة الالجئني ر تكن منافة عندما اعتمدت على تناقنات طفيفة ميكن تفس ها
لر ض ماداقيته كك .
 8-٥وياادعي صاااحب الشااكوى أي قااانوي الدولااة الطاارف يقنااي ااأي ق ارار احملكمااة ال يقب ا
الطعن إال إ ا وقعت أخطاء قنائية .يد أي عدم قدر احملااكم علاى إ ااد خطاأ قناائي ال صالة
له ا إ ا كانت املاد  ٣من االتفاقية ستُنت إي أعيد إىل سري النكا.
 9-٥وأخ ا ا ،ااادل صاااحب الشااكوى ااأي التاادخ الااوزاري ألسااباب إنسااانية يعتمااد كث ا ا
على السلطة التقديرية وال يَنار كما ب يما إ ا كانت استنتاجات احملكمة خاطئة.
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النار يف املقبولية
 ١-٦قب ا النااار يف أي ادعاااء ياارد يف ااالا مااا ،ااب علااى اللجنااة أي تباات يف مااا إ ا كاااي
ال اابالا مقب ااوال أم ال وج ااب امل اااد  ٢٢م اان االتفاقي ااة. وق ااد تأك اادت اللجن ااة ،و ق ااا مل ااا تقتن اايه
الفقاار (٥أ) ماان املاااد  ٢٢ماان االتفاقيااة ،ماان أي املسااألة نفسا ا ر تُبحااث وليساات قيااد البحااث
يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيه الدويل أو التسوية الدولية. 
 ٢-٦وتااذكر اللجنااة أهنااا ال تنااار يف أي ااالا مقاادم ماان اارد ماان األ اراد إال عااد أي تكااوي
قااد تأكاادت ماان أي ل ا الفاارد اسااتنفد يااع سااب االنتااااف احملليااة املتاحااة ،و ل ا وجااب
الفقر (٥ب) من املاد  ٢٢من االتفاقية .وتالحظ أي الدولة الطرف ،يف القنية موضاع الناار،
ر تعاارت علااى ادعاااء صاااحب الشااكوى أنااه اسااتنفد كا سااب االنتااااف املتاحااة حمليااا. و ناااء
عليه ،لص إىل أي ال شيء مينع ا من النار يف البالا وجب الفقر (٥ب) من املاد  ٢٢من

االتفاقية.
 ٣-٦وتالح ااظ اللجن ااة أي الدول ااة الط اارف اعرتض اات عل ااى مقبولي ااة ال اابالا عل ااى أس ااا أي
ادعاءات صاحب الشكوى غ وجي ة إطالقا  .يد أي اللجنة ترى أي هذا السبب يرتبة ارتباطا
و يقا األسس املوضوعية للبالا ،وينبغي من ع النار يه يف تل املرحلة.
 ٤-٦ونارا إىل أي اللجنة انت ت إىل عدم وجود عوائه إضا ية حتول دوي قباول الابالا ،دهناا
تعلن مقبولية البالا املقدم وجب املاد  ٣من االتفاقية وتشرع يف النار يف أسسه املوضوعية.
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املوضوعية
النار يف األسس
 ١-7نااارت اللجنااة يف هااذا الاابالا يف ضااوء يااع املعلومااات ال ا أتاح ااا هلااا الطر اااي ،و قااا
للفقر  ٤من املاد  ٢٢من االتفاقية.
 ٢-7ويف القنااية حم ا النااار ،يتمث ا املوضااوع املطااروه أمااام اللجنااة يف مااا إ ا كاناات إعاااد
صاحب الشكوى إىل سري النكا سوف تشك انت اكاا اللتازام الدولاة الطارف قتناى املااد ٣
من االتفاقية عدم طرد أو إعاد (لردل) شخص إىل دولة أخرى إ ا كانت هناك أسباب حقيقياة
تدعو إىل اعتقاد أنه سيكوي معرضا خلطر التعذيب.
 ٣-7و ااب عل ااى اللجن ااة تقي اايم م ااا إ ا كان اات ااة أس ااباب حقيقي ااة حتما ا عل ااى اعتق اااد أي
صاااحب الشااكوى سااوف يتعاار شخااايا خلطاار التعااذيب عنااد إعادتااه إىل سااري النكااا. ولاادى
تقياايم اللجنااة هااذا اخلطاار ،ااب أي تراعااي يااع االعتبااارات ات الااالة ،عمااال ااالفقر  ٢ماان
املاااد  ٣ماان االتفاقيااة ،ااا يف ل ا وجااود منااة ا اات ماان االنت اكااات ابساايمة أو الاااارخة أو
ابماعيااة يقااوق اإلنساااي. وتااذكر اللجنااة ااأي اهلاادف ماان هااذا التحديااد هااو إ بااات مااا إ ا كاااي
الشااخص املعا يواجااه شخااايا خطارا متوقعااا وحقيقيااا ااالتعر للتعااذيب يف البلااد الااذي سااوف
يعاد إليه. ويستتبع ل أي وجود منة ا ات مان االنت اكاات ابسايمة أو الااارخة أو ابماعياة
يقوق اإلنساي يف لاد ماا ال يع ُّاد يف حاد اتاه ساببا كا ياا يساتنت مناه أي شخااا عيناه ساوف
يتعاار خلطاار التعااذيب عنااد عودتااه إىل ل ا البلااد؛ وال ااد ماان تقاادمي أسااباب إضااا ية تبااني أي
الفاارد املع ا سااوف يتعاار شخااايا للخطاار. ويف املقا ا  ،ال يع ا عاادم وجااود منااة ا اات ماان
االنت اك ااات الا ااارخة يق ااوق اإلنس اااي أي شخا ااا م ااا ق ااد ال يتع اار للتع ااذيب حبك اام ظرو ااه
()8
احملدد .
 ٤-7وتذكر اللجنة تعليق ا العام رقم  )١997(١شاأي تنفياذ املااد  ٣مان االتفاقياة ،الاذي
جاااء يااه أي تقياايم خطاار التعااذيب ااب أي يكااوي مبنيااا علااى أسااس تتجاااوز جماارد اال ارتا أو
الش . ومع أناه ال يُشارت أي يكاوي احتماال اخلطار كبا ا (الفقار  ،)٦ادي عابء اإل باات يقاع
عاااد علااى صاااحب الشااكوى ،الااذي ااب أي يعاار قنااية ميكاان الااد اع عن ااا ويثباات ي ااا أنااه
يواج ااه خطا ارا متوقع ااا وحقيقي ااا وشخا اايا( .)9وتعط ااي اللجن ااة وزن ااا كبا ا ا لالس ااتنتاجات املتعلق ااة
__________

()8

()9

12

انااار ،مااثال ،الاابالا رقاام ٤٦7ل ،٢٠١١ي .ب .ف ،.و  .أ .ق ،.وي .ي .ضااد سويس ارا ،الق ارار املعتمااد
يف  ٣١أيارلم ااايو  ،٢٠١٣الفق اار ٢-7؛ وال اابالا رق اام ٣9٢ل ،٢٠٠9ر . .م .ض ااد كن اادا ،القا ارار املعتم ااد
يف  ٢٤أيارلما ااايو  ،٢٠١٣الفقا اار ٣-7؛ والا اابالا رقا اام ٢١٣ل ،٢٠٠٢أ .ج .ف .م .ضا ااد السا ااويد ،الق ا ارار
املعتمد يف  ١٤تشرين الثا لنو م  ،٢٠٠٣الفقر .٣-8
انااار ،علااى ساابي املثااال ،أ .ر .ضااد هولناادا ،الفقاار ٣-7؛ وكااذل الاابالا رقاام ٢8٥ل ،٢٠٠٦أ .أ .وآخااروي
ضااد سويس ارا ،الق ارار املعتمااد يف  ١٠تش ارين الثااا لنو م  ،٢٠٠8الفقاار ٦-7؛ والاابالا رقاام ٣٢٢ل،٢٠٠7
جنامب ا ا ا ااا و اليكوس ا ا ا ااا ض ا ا ا ااد الس ا ا ا ااويد ،الق ا ا ا ارار املعتم ا ا ا ااد يف  ١٤أيارلم ا ا ا ااايو  ،٢٠١٠الفق ا ا ا اار ٤-9؛ وال ا ا ا اابالا
رقا اام ٣٤٣ل ،٢٠٠8كا ااالونزو ضا ااد كنا اادا ،الق ا ارار املعتما ااد يف  ١8أيارلما ااايو  ،٢٠١٢الفقا اار ٣-9؛ والا اابالا
رقم ٤١٤ل ،٢٠١٠ي .ت .وضد سويسرا ،القرار املعتمد يف  ١٦أيارلمايو  ،٢٠١٢الفقر  .٣-7
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الوقائع ال تقدم ا هيئات الدولة الطارف املعنياة ،لكن اا ليسات ملزماة تلا االساتنتاجات ،ا
متل سلطة مفوضة وجب الفقر  ٤من املاد  ٢٢من االتفاقية تستطيع قتناها تقييم الوقائع
()١٠
حبرية وعلى أسا اجملموعة الكاملة من مال سات ك حالة  .
 ٥-7وحتية اللجنة علما ادعاءات صاحب الشكوى أي من شأي إكراهه على مغاادر البلاد
إىل سااري النكااا أي ينت ا املاااد  ٣ماان االتفاقيااة ويعرضااه خلطاار االحتجاااز واالسااتجواب عنااد
وصوله إىل املطار .دي اا َي حينئاذ أو أي حاني آخار الحقاا أناه كااي شااهدا علاى جرمياة ارتكب اا
جندياي سريالنكياي ،قد يُستدعى اافته شااهدا يف أي حتقياه يف تلا ابرمياة أو يف احملكماة؛
وماان ع سيساات د ه أي عناصاار آخارين يف ابااي .الساريالنكي ،ولاان ميكنااه االعتماااد علااى ايااة
الشرطة .ويدعي إضا ة إىل ل أنه اعتبارر شا ا تاميليا من املنطقة ال كاي يسيطر علي ا مناور
ور ااض طلااب اللجااوء الااذي
تاميا إيااالم للتحرياار ،وكونااه غااادر سااري النكااا اااور غا قانونيااةُ ،
قدمه ،ستُنسب إليه صالت و يقاة نماور التاميا  .ويادعي أيناا أناه االرغم مان شارحه تناقناات
روايات ااه أم ااام س االطات الدول ااة الط اارف وتبيان ااه س اابب اس ااتحالة تق اادمي أي أدل ااة ل اادعم ادعاءات ااه،
اسااتثناء ش ا اد و ااا املارأ ال ا شا د قتل ااا ،شااككت وزار اهلجاار واملواطنااة األس ارتالية وحمكمااة
مراجعااة األحكااام اخلاصااة ااالالجئني يف ماااداقيته ور نااتا تعساافا طلبااه تأش ا ايااة .وياادعي
صااحب الشااكوى إضااا ة إىل لا أي العائاادين الااذين يُعت َقاد أهناام غااادروا ساري النكااا منت كااني
قانوهن اا املتعل ااه امل اااجرين والن ااازحني يُعتقل ااوي يف املط ااار ويُق ادموي أم ااام حمكم ااة لطل ااب اإل اراج
ودعوي سجن نيغومبو ،ر ا لعد أيام ح يتاه موعد بلسة اإل راج املاقت.
املاقت وقد يُ َ
 ٦-7وحتية اللجنة علما أينا ادعاء الدولة الطرف ،يف هذر القنية ،أي صاحب الشاكوى
ر يقدم أي أدلة مو وقة جديد يف الو ائه ال أماد هباا اللجناة؛ ور يثبات أي هنااك خطارا متوقعاا
وحقيقيااا وشخااايا أنااه ساايتعر للتعااذيب علااى يااد الساالطات الساريالنكية يف حااال إعادتااه إىل
لاادر األصاالي؛ ونااارت ج ااات حمليااة عااد متخااذ للقارارات ،ااا ي ااا حمكمااة مراجعااة األحكااام
اخلاصة الالجئني ،نارا شامال يف ادعاءاته ،وراجعت ا حمكمة الدائر االحتادية واحملكماة االحتادياة
ألسارتاليا؛ ونااارت كا هيئااة يف االدعاااءات وانت اات إىل أهنااا تفتقاار إىل املاااداقية .و اإلشااار إىل
قارار حمكمااة مراجعااة األحكااام اخلاصااة ااالالجئني وتقياايم التاادخ الااوزاري ،جتااادل الدولااة الطاارف
أين ااا ااأي ملتمس ااي اللج ااوء املر وض ااة طلب ا ااهتم والتامي ا ا ليس ا اوا مس اات د ني خايا ااا تعس ااف
الساالطات الساريالنكية عنااد دخااوهلم ،وأنااه لاايس لاادي ا دليا ياادعم اساتنتاجا مااادار أي صاااحب
الشااكوى يواجااه مشاااك ماان شااأهنا أي تث ا مزياادا ماان املراقبااة أو االهتمااام عنااد عودتااه أو تاااخر
اإل راج عنه عد الفحو األمنية لدى عودته إىل سري النكا.
 7-7وحتي ا اللجنااة يف هااذا السااياق إىل مالحااهتااا اخلتاميااة شااأي التقرياار ابااامع للتقري ارين
ال اادوريني الثال ااث والرا ااع لس ااري النك ااا( )١١ال ااذي أعر اات ي ااه ع اان ااالغ قلق ااا إزاء التق ااارير ال ا

__________

( )١٠انار مثال البالا رقم ٣٥٦ل ،٢٠٠8ي . .ضد سويسرا ،القرار املعتمد يف  ٦أيارلمايو  ٢٠١٠.
( )١١انار .CAT/C/LKA/CO/3-4
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تتحدظ عن أي التعذيب وسوء املعاملة على يد ج تني اعلتني حكاوميتني يف ساري النكاا ،مهاا
ابااي .والشاارطة ،قااد اسااتمرا يف مناااطه عااد ماان الاابالد عااد انت اااء الن ازاع مااع منااور تامي ا إيااالم
للتحري اار يف أيارلم ااايو  .)١٢(٢٠٠9كم ااا حتي ا ا إىل مالحااهتا ااا اخلتامي ااة ش ااأي التقري اار الا اادوري
اخلااامس للمملكااة املتحااد ل يطانيااا العامااى وآيرلناادا الشاامالية ،الا أحاطاات ي ااا علمااا األدلااة
على أي عض التامي السريالنكيني كانوا ضحايا التعذيب وسوء املعاملة عقب ترحيل م كرها أو
طوعا من الدولة الطرف إىل سري النكا(.)١٣
 8-7وتالحااظ اللجنااة يف القنااية قيااد البحااث أي ساالطات الدولااة الطاارف قيماات املعلومااات
الا قادم ا صاااحب الشاكوى عاان األحاداظ الا جاارت يف ساري النكااا والا أدت إىل مغادرتااه
البالد تقييما شامال ،وخلات إىل أهنا ال تكفي إل باات حاجتاه إىل ايماياة .وتالحاظ أيناا أي
صاااحب الشااكوى ر يقاادم أي أدلااة تاادعم مااا ياادعني ماان اهتمااام جااي .سااري النكااا أو إدار
التحقيق ااات ابنائي ااة ااه؛ وأي "او ااه ش ااأي ابن ااديني الل ااذين ي اادعي أهنم ااا ارتكب ااا جرمي ااة القتا ا
والتحقيقاات املتاالة هباا تسااتند إىل تك ناات؛ وأي أسارته ال تازال تعااي .يف قريت اا ،وال يبادو أهنااا
تعرضت للتنييه على يد أشخا يبحثوي عنه .وتالحظ اللجنة إضا ة إىل لا أي السالطات
السريالنكية ر تشتبه يف أي لاااحب الشاكوى أي صالة نماور التاميا قبا مغادرتاه البلاد ،رغام
أنه من التامي ومن املنطقة ال كانت نع سا قا لنمور تامي إيالم للتحرير .ومع أي صاحب
الشااكوى ال يتفااه مااع تقياايم الساالطات الساريالنكية لرواياتااه ،دنااه ر يثباات أي قارار ر ااض منحااه
تأش اية قرار ظاهر التعسف أو يا إىل حد إنكار العدالة.
 9-7وتذكر اللجنة تعليق ا العام رقم  ١الذي جااء ياه أي عابء عار قناية ميكان الاد اع
عن ااا يق ااع عل ااى ع اااته ص اااحب الش ااكوى. وت اارى اللجن ااة أي ص اااحب الش ااكوى ر يتحما ا يف
()١٤
القنية موضع الدر عبء اإل بات الذي يقع عليه  .
 -8وعل ااى ه ااذا ،ت اارى اللجن ااة أي املا اواد املعروض ااة علي ااا ال متكن ااا م اان أي ل ااص إىل أي
صاحب الشكوى سيواجه يف اياضر خطرا حقيقيا ومتوقعا وشخايا االتعر للتعاذيب ااملعّن
املقاود يف املاد  ٣من االتفاقية إي أعيد إىل سري النكا.
 -9ويف ضوء ما سلف ،تستنت اللجنة ،وهي تتارف قتنى الفقر  7من املااد  ٢٢مان
االتفاقية ،أي ترحي الدولة الطرف صااحب الشاكوى إىل ساري النكاا لان ىا أحكاام املااد ٣
من االتفاقية.
__________

( )١٢املرجع نفسه ،الفقر .٦
( )١٣انار  ،CAT/C/GBR/CO/5الفقر .٢٠
( )١٤اناا ا اار الا ا اابالا رقا ا اام ٤٢9ل ،٢٠١٠سا ا اايفاغناناراتنام ضا ا ااد الا ا اادامنرك ،الق ا ا ارار املعتما ا ااد يف  ١١تش ا ا ارين الثا ا ااا ل
نو م  ،٢٠١٣الفقرتاي  ٥-١٠و ٦-١٠.
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