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بالغ مقدم من:

جويس انكاتو انكاووندي (ال ميثلها حمام)

الشخص املدعى أنه ضحية :صاحبة الشكوى
الدولة الطرف:

كندا

اتريخ تقدمي الشكوى:

 ٢٥حزيران/يونيه ( ٢٠١٤اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

القر ررار املمبخ ررمل دوجر ر امل ررا ت  ١١٤و ١١٥م ررن
النظررام الررداللج لل نررةل وا رراو ةىل الدولررة الطرررف
يف  ٣٠حزيران/يونيه ٢٠١٤

اتريخ صدور هملا القرار:

 ٣آب/أغسطس ٢٠١٨

املوضوع:

اإلبعا ةىل أوغندا

املسائل اإلجرائية:

ع ر رردم ةالب ر رراع اال ع ر رراباع ع ر رردم اس ر ر رمبن ا س ر رربل
االنمبصاف ا لية المبعارض مع أحكام االت اقية

املسألة املوضوعية:

وجو لطر على احلياة أو لطر المبعررض للمبعرملي
أو سوب املعاملة يف حالة اإلبعا ةىل البلد األصلج

موا االت اقية:

 ١و٣

 ١-١صاحبة الشكوى هج جويس انكاتو انكاوونديل وهج مواطنة أوغندية مرن مواليرد ١٣
نيسان/أبريل  .١٩٦٦وتقردم هرملا الربالغ ا هرا ونيابرة عرن ابنمبهرا سرانيول البالعرة مرن الع رر ١١
__________

*
**

اعمب دته الل نة يف ورهتا الرابعة والسمب ( ٢٣متوز/يوليه  ١٠ -آب/أغسطس .)٢٠١٨
شرراريف يف راسررة هررملا الرربالغ أع رراب الل نررة المباليررة أ ررالهع :السررعدية بل ررال ،يلرريس غررايرل عبررد الوهرراب هررا ل
كلو ِهلِر رواسانل ينس مو ،ير،ل أان راكرول ييعرو رو ريعير  -بينرزونل سيباسرمبيان توزيرهل ايمبيرار توزحم ردوفل
هونعون ،زان.،
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عام راًل واملولررو ة يف كنرردا يف  ١٤أاير/مررايو  .٢٠٠٤وصرراحبة الشرركوىل ال ر ترردعج أ،ررا مثليررةل
معرضة للرتحيل قسراً من كندا ةىل أوغندا أل،را اراوزع مردة اإلقامرة ا رد ة يف المبأشراة امل نوحرة
هلررا( .)١وترردعج أن كنرردا س رمبنمبهال اقرردامها علررى ترحيلهررا قس رراً ةىل أوغنرردال املررا ت  ١و ٣مررن
االت اقية .وختشى أن تمبعرض لالعمبقاو والمبعملي وأن تُقمبرل يف ،ايرة املطراف علرى أيردي الشررطة
األوغندية وغوغاب القوم املناه لل ثلي ةذا ما أعيدع .وال ميثل صاحبة الشكوى حمام.
 ٢-١ويف  ٣٠حزيران/يوني رره ٢٠١٤ل طلب ررل الل ن ررة ةىل الدول ررة الط رررفل ع ررن طري ررق مقرره ررا
املعرراب الشرركاوى اةديرردة والمبرردابا املالقمبررةل ع رالً املررا ة  ١١٤مررن نظامهررا الررداللجل عرردم طررر
صاحبة الشكوى ريث ا تنظر يف ق يمبها.
 ٣-١ويف  ٢أيلوو/س ر ربمب ٢٠١٤ل منح ررل ا ك ررة االكا ي ررة يف كن رردا ص رراحبة الش رركوى
اإلذن لطلر ةجرراب مراجعررة ق ررائية للقررار الثررا املمبعلررق بمبقيرريع املخرراطر قبررل الرتحيررل .ويف وقررل
الحرقل أرجترل جلسررة االسرمب اعل الر كانرل مقرررة أصرالً يف  ١كرانون األوو /يسر ٢٠١٤ل
ةىل  ٢٠كررانون الثا /ين رراير  ٢٠١٥بن رراب عل ررى طل ر حمررامج ص رراحبة الش رركوى .وقب رروو الطل ر
يعطج صاحبة الربالغ احلرق يف ةعرا ة تقيريع املخراطر قبرل الرتحيرلل ويُرال ي ةىل تعليرق تن يرمل الطرر
ريث ا يرُمبَّخمل قررار بشرأن المبقيريع .وةذا البرل مرن تقيريع املخراطر اةديرد أن صراحبة الشركوى كمبرا
ةىل احل ايةل ،إ،ا ال تُرحل وتُمباح هلا ال رصة لمبقدمي طل اإلقامة الدائ ة .ولمللال طلبل الدولرة
الط رررفل يف  ٢١تشر ررين الث ررا /نو٢٠١٤ ،ل تعلي ررق النظ ررر يف ال رربالغ ريث ررا تنمبه ررج املراجع ررة
الق ائية اةارية .ويف  ١٠آذار/مارس ٢٠١٥ل قررع الل نة تعليرق النظرر يف الشركوى ةىل حر
انمبهاب مجيع اإلجراباع ا ليةل وكمللا تعليق المبدابا املالقمبةل يف ضوب املعلوماع املعروضرة عليهرا.
ويف  ١٧نيسرران/أبريل ٢٠١٥ل أ،ررا ع الدولررة الطرررف الل نررة ن ا ك ررة االكا يررة قررد ر ،ررل
طل ر صرراحبة الشرركوى يف  ١٣آذار/مررارس  .٢٠١٥ويف الوقررل ن سررهل طلبررل الدولررة الطرررف
ر،ررع تعليررق النظررر يف الرربالغ ومتديررد املهلررة ا ررد ة هلررا لمبقرردمي مالحظرراع بشررأن مقبوليررة الرربالغ
وأسس رره املوض رروعية .ويف  ٧آب/أغس ررطس ٢٠١٥ل طلب ررل الدول ررة الط رررف ةىل الل ن ررة س ررح
طلبها بشأن اختاذ تدابا مالقمبة .ويف  ١٩آب/أغسرطس ٢٠١٥ل قرررع الل نرة ر،رع تعليرق النظرر
يف الق ررية .ويف  ١٩نيسرران/أبريل ٢٠١٨ل قررررع الل نررةل عررن طريررق مقررهررا املعرراب الشرركاوى
اةديدة والمبدابا املالقمبةل ر،ض طل الدولة الطرف بشأن ر،ع المبدابا املالقمبة(.)٢

__________

()١

()٢
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مل تطل ر ص رراحبة الشرركوى الل رروب يف كن رردا .وأ ُِمررر برتحيله ررا بعررد ص رردور الق ررار ب ررر،ض طلبه ررال املق رردم يف ١٥
حزيران/يونيرره ٢٠١٤ل لمبقي رريع املخ رراطر قبررل الرتحي ررل .وعل ررل م ررن اإلشررعار ال ررملي ور هررا م ررن وكالررة ل رردماع
احلر رردو الكندير ررةل املالرلر ررة  ١٧حزيران/يونير رره ٢٠١٤ل أنر رره تقر ر َّررر ترحيلهر ررا السر رراعة اوامسر ررة  ،ر رراً مر ررن ير رروم ٨
متوز/يوليه .٢٠١٤
يف  ٢٨تش ر ررين األوو/أكمبر رروبر ٢٠١٥ل أحير ررل طل ر ر الدولر ررة الطر رررف بشر ررأن ر،ر ررع المبر رردابا املالقمبر ررة ةىل صر رراحبة
الش ر رركوى للمبعلي ر ررق علي ر رره ل ر رروو  ٢٨ك ر ررانون األوو /يسر ر ر  .٢٠١٥وأرس ر ررلل ص ر رراحبة الش ر رركوى ر اً عل ر ررى
مالحظاع الدولة الطرف بمبراريخ  ٢٧كرانون األوو /يسر ٢٠١٥ل غرا أن هرملا الرر مل يصرل ةىل الل نرة قر .
ولمللال أرسلل الل نرة رسرالة ترملكا ةىل صراحبة الشركوى يف  ١٠نيسران/أبريل  .٢٠١٨ويف  ١٢نيسران/أبريل
٢٠١٨ل أعا ع صاحبة الشكوى ةرساو تعليقاهتا املالرلة  ٢٧كانون األوو /يس  ٢٠١٥بشرأن مالحظراع
الدولة الطرف وأبلعل الل نة ،ا ال تزاو يف كندال ب ل طل اختاذ تدابا مالقمبة املقدم من الل نة.
GE.18-15137
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ال قائع كها د ضتها صاح ة البك ى
 ١-٢لل ر ر ررل ص ر ر رراحبة الشر ر ر رركوى ةىل كن ر ر رردا أوو م ر ر رررة بمبأشر ر ر رراة الطال ر ر ر ر يف  ٢٥كر ر ر ررانون
األوو /يسر  .١٩٩٩وطلبررل احلصرروو علررى لشرراة الع ررل يف كنرردا بعررد حصرروهلا علررى رجررة
البكالوريوسل ولكن الطل أعيد ةليها لكج تقدم معلوماع ةضا،ية .وعندما قردمل الطلر مرن
جديدل قيل هلا ة،را اراوزع قلريالً األجرل النهرائج ا رد لطلر احلصروو علرى لشراة اهل ررة مرن
همله ال تة وأن عليها أن تعو ةىل أوغندا .ومكثل صاحبة الشكوى يف كندا بصورة غا مشروعة
من تشرين األوو/أكمبوبر  ٢٠٠٦ةىل حزيران/يونيه .٢٠١١
 ٢-٢وقررد كانررل صرراحبة الشرركوى تشررعر ائ راً اجنررملاب قرروي ةىل النسرراب ولرريس الرج رراو.
وعنرردما كانررل يف أوغنرردال حير تعمبر املثليررة اةنسررية ال ررة للقررانونل أل ررل مشرراعرها وبقيررل
عزاب .ويف عام ٢٠٠١ل كانل صاحبة الشركوى تردرس يف جامعرة وينيبير ،حير أقامرل عالقرة
مع امرأة كينية تدعى آن وااهر دثليمبها اةنسية .ويف عام ٢٠٠٧ل أقرع صاحبة الشكوى ،را
،عر،مبها آن على امرأة كندية تدعى ل مرارتنل و امرل عالقرة صراحبة الشركوى ترا ،ررتع
مثليةَّ .
تنرراهز السرنمب  .وأصرربحل صرراحبة الشرركوى مررن األع رراب النشررط يف مجاعررة املثلير واملثليرراع
ومز وج ررج املي ررل اةنس ررج ومع ررايري اهلوي ررة اةنس ررانية يف وينيبي رر،ل وب رردأع ك ررر املناس ررباع الر ر
تنظ هرا هرمله اة اعرة .وأالنراب ،ررتة ارتبراة صراحبة الشركوى السريدة مرارتنل قرررع ةبرالغ أسررهتا
يف أوغنرردا بشررأن ميلهررا اةنسررج .وسرراندها بعررض أ،ررا أسررهتا يف حر نبررملها آلرررون .وقرراو هلررا
والرردها ة ،ر ا جلبررل العررار علررى األسرررة وقرررر المب ر ل منهررا .وأبلرر ،مجيررع أ ،ررا مجاعمبرره يف الكنيسررة
الكاالوليكيررةل حي ر كرران ع ررواً نشررطاً ،يهررال دوضرروع امليررل اةنسررج لصرراحبة الشرركوى لررالو
ةحرردى جلسرراع الكنيسررة .ودررا أن أسرررة صرراحبة الشرركوى تعرري يف مب ررع صررعال ،قررد قرردم
العديد من األشخاص لالسمبعالم عن ميلها اةنسج.
 ٣-٢وزعررع أن والررد ابنررة صرراحبة الشرركوى اتصررل دكمبر اهل رررة يف وينيبيرر ،إلبالغرره أن هررمله
األلاة تقيع يف كندا وتع ل ،يهرا بصرورة غرا مشرروعة .واعمببراراً مرن آذار/مرارس ٢٠١١ل بردأع
صرراح الشرركوى تواجرره صررعواع مررع سررلطاع اهل رررةل ويف  ١حزيران/يونيرره ٢٠١١ل صرردر
األمررر برتحيلهررا .و حررل احلكومررة لصرراحبة الشرركوى بمبقرردمي طل ر تقيرريع املخرراطر قبررل الرتحيررل
للطعن يف قرار ترحيلها(.)٣
 ٤-٢ويف س ر رريا طل ر ر تقي ر رريع املخ ر رراطر قب ر ررل الرتحي ر ررل ال ر ررملي قدممب ر رره بمب ر رراريخ  ١٥حزير ر رران/
يونيرره ٢٠١١ل ا عررل صرراحبة الشرركوى أن والررد ابنمبهررا يرغ ر يف ةجرراب ع ليررة تشررويه األع رراب
المبناسلية األنثوية لسانيول ويريد أن يقمبلها هج بسب عدم موا،قمبهرا علرى ذلرا .وختشرى صراحبة
الش رركوى أن تعمبقله ررا الش رررطة األوغندي ررة وأن تُقمب ررل يف ،اي ررة املط رراف عل ررى أي رردي غوغ رراب الق رروم
املناه لل ثلية اةنسية يف أوغندال وختافل بوجه لاصل من والرد سرانيو الرملي هرد ايرملائها
لكو ،ررا مثلي ررة ولر ،ررها ل رروع ابنمبه ررا لمبش ررويه األع رراب المبناس ررلية األنثوي ررة .ويف  ١١حزي ر رران/
يونيه ٢٠١٢ل ُر،رض طلر تقيريع املخراطر قبرل الرتحيرل الرملي قدممبره صراحبة الشركوى السرمببعا

__________

()٣
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ال يش ل أمر الرتحيل ابنرة صراحبة الشركوىل أل،را مواطنرة كنديرة .وقرد أُشرا يف تقيريع املخراطر قبرل الرتحيرل ةىل
أن ص رراحبة الش رركوى ق رردمل ةىل كن رردا بصر ر مبها طالب ررة يف ع ررام ١٩٩٩ل وغا رهت ررا  ،رررتة قص رراة يف  ٣١ك ررانون
الثا /يناير  ٢٠٠٤مث حصلل على لشاة الطال لل ررتة مرن  ٣كرانون األوو /يسر  ٢٠٠٤ةىل  ٣٠تشررين
األوو/أكمبوبر .٢٠٠٦
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وجو لطر على حياهتا واسمببعا ةمكانية تعرضها لالضطها أو المبعملي أو املعاملرة القاسرية أو
الالةنسانية أو املهينة يف حاو أعيدع ةىل أوغندا .وأبلعل صاحبة الشكوى أي اً نه تقرر ةن اذ
أمر ررر الرتحير ررل األوو الصر ررا ر يف حقهر ررا بمبر رراريخ  ١حزيران/يونير رره  .٢٠١١وتلقر ررل ةشر ررعارا أولي ر راً
الرتحيل يف  ٢٤كانون األوو /يس ٢٠١٢ل يمب ن طلباً رورها ةىل املطرار يف  ٢٢كرانون
الثا /يناير .)٤(٢٠١٣
 ٥-٢ويف  ٣١ك ررانون األوو /يسر ر ٢٠١٢ل ق رردمل ص رراحبة الش رركوى طلبر راً ةىل ا ك ررة
االكا ي ر ررة إلجر ر رراب مراجع ر ررة ق ر ررائية للقر ر ررار املمبعل ر ررق بمبقي ر رريع املخ ر رراطر قب ر ررل الرتحي ر ررل امل ر ررالر ١١
حزيران/يونيرره  .٢٠١٢وأعطررل ا ك ررةل دوجر قرارهررا املررالر  ٢٢شررباة ،/اير ٢٠١٣ل اإلذن
الطعررنل بين ررا أبطلررل قررار ر،ررض تقيرريع املخرراطر قبررل الرتحيررل ألن املوملررن املسررالوو مل ينظررر يف
مجيرع األ لرة الر قردممبها صرراحبة الشركوى .وأمررع ا ك رة ن يمبرروىل موملرن آلرر ةعرا ة النظررر
يف طل تقييع املخاطر قبل الرتحيل .ووا،قل ائرة لدماع اةنسية واهل رة يف كندا على سبيل
االنمبصاف الملي المب سمبه صاحبة الشكوىل دا يف ذلا تعليق ترحيلها.
 ٦-٢ويف  ١٩آذار/مارس ٢٠١٤ل ُر،ض الطل الثا الملي قدممبه صراحبة الشركوى لمبقيريع
املخرراطر قبررل الرتحيررل اس رمبنا اً ةىل األسررباب ن سررها املررملكورة يف ق ررار تقيرريع املخرراطر املررالر ١١
حزيران/يوني رره  .٢٠١٢ويف أاير/م ررايو ٤ ٢٠١٤ل ق رردمل ص رراحبة الشر ركوى طلبر راً ةىل ا ك ررة
االكا ية للحصوو على اإلذن المب اس ةجراب املراجعة الق ائية لقرار الر،ض الثرا املمبعلرق بمبقيريع
املخاطر قبل الرتحيلل ملمب سة تعليق تن يرمل أمرر الرتحيرل .ويف  ١٤حزيران/يونيره ٢٠١٤ل قردمل
صاحبة الشكوى رسالة تك يلية ر اً على املالحظاع الر أبردهتا ائررة لردماع اةنسرية واهل ررة
يف كنردا .ويف  ١٣آذار/مرارس ٢٠١٥ل ر ،رل ا ك ررة االكا يرة مرنن اإلذن لصراحبة الشرركوى
اللمب رراس املراجعررة الق ررائية لعرردم تررو،ر أ لررة كا،يررة تثبررل وجررو لطررر علررى حياهتررا أو لطررر مررن
تعرضها لل عاملة القاسية أو الالةنسانية أو املهينة يف حاو أعيدع ةىل أوغندا.
البك ى
 ١-٣تالكررد صرراحبة الشرركوى أن كنرردا سرروف تقرردمل اعا هتررا قسرراً ةىل أوغنرردال علررى انمبهررايف
حقوقها املك ولة دوج املا ت  ١و ٣من االت اقية .وتدعج أن ترحيلها جيعلها يف لطر شديد
من االعمبقاو أو صدور حكع ق ائج ضدها أو المبعملي أو القمبل بسرب ميلهرا اةنسرج .وتالكرد
أن أوغنرردا ال تررو،ر احل ايررة لل ثليرراعل وأن أ ،ررا هررمله ال تررة جيرررمن ويررو عن يف الس ر ون و كررع
علرريهن اإلعرردام .وتررملكر صرراحبة الشرركوى يف هررملا الصررد ل أن قررانون مكا،حررة املثليررة اةنسررية
األوغن رردي لع ررام  ٢٠١٤ال ررملي أش ررارع ةلي رره يرم ررج ةىل قمب ررل املثلي ر واملثلي رراع .وختش ررى ص رراحبة
الشرركوى أي راً أن تمبعرررض مل ررايقاع مررن األشررخاص الررملين يعل ررون ديلهررا اةنسررج وأن خت ررع
للمبحقيررق نظررراً لوجررو المب رزام يف أوغنرردا يق ررج اإلبررالغ عررن أي شررخص مثلررج يف غ ررون ٢٤
سرراعة .وتبر المب صرريل مشرراعر اورروف والقلررق الر تسرراورها وتر،ررق الشرركوى ة،ررا اع أ ىل تررا
أص رردقاب هل ررا يف مجاع ررة املثلي رراع واملثلي ر ومز وج ررج املي ررل اةنس ررج ومع ررايري اهلوي ررة اةنس ررانية يف
وينيبي رر،ل وأطب رراب عاةوه ررا وأ ،ررا م ررن أس ررهتا يف كن رردا وأوغن رردال وبين روا ،يه ررا رراطر األذى ال ررملي
سمبمبعرض له صاحبة الشكوى لدى عو هتا ةىل أوغندا.
__________

()٤
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 ٢-٣وتدعج صاحبة الشكوى أي اً أ،ا ختشىل بوجه لاصل والد ابنمبها الناقع عليها بسب
مثليمبهررا والررملي يرررى أ،ررا ال ينبعررج أن تكررون قريبررة مررن ط لمبرره أل،ررا أ،اسرردة وجنسررةأ .وترردعج أن
والررد ابنمبهررا هررد ها القمبررل عرردة مرراع()٥ل وال رراع الط لررة لمبشررويه األع رراب المبناسررلية األنثويررة.
وأوضحل صاحبة الشكوى قائلة ة،را مل ترمله حرض حل رور جنرازة والردهتا يف أوغنردا( )٦بسرب
هتديداع والد ابنمبها املسمب رةل وكملير أسرهتا يف أوغندا هلا من العواق غا املأمونة لقدومها.
 ٣-٣وترردعج صرراحبة الشرركوى أ،ررا قررد اس رمبن دع سرربل االنمبصرراف ا ليررة املمباحررة يف كنرردا.
وت ررد،ع ن طل ر إلج رراب املراجع ررة الق ررائية ال ررملي قدممب رره ةىل ا ك ررة االكا ي ررة ال ميث ررل س رربيل
انمبصرراف ،عرراالً ألنرره ال يسر ر عررن وقررن اإلبعررا أو لجيلرره يف معظررع احلرراالع .وتشررا أي راً ةىل
االجمبها القرانو لل نرة يف ق رية نامراو سرين ،ضرد كنردا (CAT/C/46/D/319/2007ل ال قررة )٨-٨ل
الررملي رأع ،يرره الل نررة أن املراجعررة الق ررائية لقرراراع الررر،ض املمبعلقررة بطلبرراع ايررة الالجتر أو
تقييع املخاطر قبل الرتحيل ال تو،ر سبيل انمبصاف ،عاالً.
م حظات ال غلة الط ف لب ا ة ل ة غاأل س ا ض د ة
 ١-٤يف  ٧آب/أغسررطس ٢٠١٥ل قرردمل الدولررة الطرررف مالحظاهتررا بشررأن مقبوليررة الرربالغ
وأسسه املوضوعية.
 ٢-٤و،ي ا يمبعلق دقبوليرة الق ريةل تالكرد الدولرة الطررف أن الربالغ غرا مقبروو لسربب االنر .
وترى الدولرة الطررف أوالًل أن صراحبة الشركوى مل تسرمبن د سربل االنمبصراف ا ليرةل أل،را مل تقردم
طلب راً ةىل شررعبة ايررة الالجت ر للحصرروو علررى ص ر ة الالج ر أو علررى احل ايررة .وتشررا الدولررة
الطرررف ةىل أن هررمله الشررعبة هررج هيتررة شرربه ق ررائية مسرمبقلة وممبخصصررة تنظررر يف طلبرراع الرعررااي
األجانر الررملين يلمب سرون احل ايررة مرن كنرردا بسررب اوروف مررن المبعررض لالضررطها أو المبعررملي
أو غرا ذلرا مرن االنمبهاكراع اوطراة حلقرروقهع اإلنسرانية يف حالرة تررحيلهع ةىل بلردا،ع األصررلية.
وتبل الشعبة ،ي ا ةذا كان صاح الشكوى أشخصاً مبا ةىل احل ايةأ دوج املا ة  ٩٧من
ق ررانون اي ررة امله رراجرين والالجت ر ل الر ر ت ررنص عل ررى اي ررة األش ررخاص ال ررملين يواجه ررون لطر رراً
حقيقياً من المبعرض للمبعملي املعىن املقصو يف املا ة  ١من االت اقية يف حالة ترحيلره مرن كنردا.
ويمب مبرع الشررخص الررملي يشر له تعريررن أالشررخص الررملي مبررا ةىل احل ايررةأ ررق قررانو يف عرردم
المبعرض للرتحيل دوج املا ة  ١١٥من هملا القانون .وتالكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى
مل توضن لل نة السب الملي منعها مرن المب راس احل ايرة مرن شرعبة ايرة الالجتر  .وتقرر الدولرة
الطرف ن صاحبة الشكوى مل تكرن مالهلرة لمبقردمي طلر احل ايرة ةىل الشرعبة بعردما صردر األمرر
برتحيلها يف  ١حزيران/يونيه  ٢٠١١لكنها كانل قبل ذلا مالهلة لمبقدمي الطل ومل ت عل .ودا
أن ص رراحبة الش رركوى مل تق رردم طلر ر احل اي ررة ةىل الش ررعبةل  ،ررإن الدول ررة الط رررف ت رررى أن ح ر ر
صاحبة الشكوى وتصر،اهتا تمبعارض مع لو،ها املزعوم من المبعرض للمبعملي أو سروب املعاملرة ةذا
أعيدع ةىل بلدها األصلج.
 ٣-٤وعر ررالوة علر ررى ذلر ررال تشر ررا الدولر ررة الطر رررف ةىل أن صر رراحبة الشر رركوى مل تقر رردم طل ر ر
احلصوو على اإلقامة الدائ ة اسمبنا اً ةىل األسباب اإلنسانية واعمبباراع الرأ،ة .وتالكد أنه كان من

__________

()٥
()٦
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امل كن أن يُس ن لصاحبة الشكوى البقاب يف كندا ك قي ة ائ ة لو أ،ا قدمل طل احلصوو
على اإلقامرة الدائ رة مرن لرار كنردال اسرمبنا اً ةىل تقيريع اريره ائررة لردماع اةنسرية واهل ررة يف
كنرردا لمبحديررد مررا ةذا كانررل سرمبمبكبد مشررقة غررا عا يررة أو غررا م ر رة أو كبرراة( .)٧وتشررا الدولررة
الطرررف ةىل أنرره مل تعررد هنررايف حاجررة بعررد المبعي رااع المبش رريعيةل ال ر أ للررل علررى النظررام الرروطاب
لالجت يف عام ٢٠١٠ل ةىل االسمبنا يف طلباع مراعاة األسباب اإلنسانية واعمبباراع الرأ،رة ةىل
وجررو لطررر علررى احليرراة أو لطررر المبعرررض للمبعررملي وعوض راً عررن ذلررال اع يمبع ر ت ر ينها
مررا يرردو علررى أن املطالر سريمبكبد بشرركل مباشررر وشخصررج مشررقةً غررا عا يررة أو غررا م ر رة أو
كبرراة يف البلررد األصررلج لصرراح الشرركوى( .)٨والمبررا ل ،ررإن الدولررة الطرررف تعرررب عررن أس ر ها
اري الل نرة يف ق رية كرالونزو ضرد كنردا ( )CAT/C/48/D/343/2008وة .ع .ضرد كنرردا
بشرأن قرر م
()CAT/C/45/D/333/2007ل اللملين رأع ،يه ا أن طلباع مراعاة األسباب اإلنسرانية واعمببراراع
الرأ،رة ليسررل مرن سرربل االنمبصراف الر جير اسرمبن ا ها ألغرراض املقبوليررة .وتالكرد الدولررة الطرررف
كررمللا أن صرراحبة الشرركوى كرران امكا،ررا حررض أن تلرمب س اإلذن مررن ا ك ررة االكا يررة لطلر
ةجرراب مراجعررة ق ررائية ألي قرراراع صررا رة عررن شررعبة ايررة الالجتر أو قرراراع تمبعلررق بطلبرراع
مراعاة األسباب اإلنسانية واعمبباراع الرأ،ة.
 ٤-٤واإلضا،ة ةىل ذلال تالكد الدولة الطررف أن صراحبة الشركوى مل تقردم أ لرة كا،يرة علرى
ا عاباهتررا ال ر ت يررد ،ررا ختشررى أن تكررون يف لطررر حقيقررج وشخصررج م رن المبعرررض ل ر ذى يف
أوغن رردال و ن ترحيله ررا سيش رركل انمبهاك ر راً لل ررا ة  ٣م ررن االت اقي ررة .وتش ررا الدول ررة الط رررف ةىل
االجمبه ررا الق ررانو لل ن ررة يف تعليقهر ررا الع ررام رق ررع  )١٩٩٧(١بشر ررأن تن ي ررمل امل ررا ة  ٣يف سر رريا
املررا ة )٩(٢٢ل وم ررا ه أن الع ر ب يقررعل دوج ر امل ررا ة ٣ل علررى صرراحبة الشرركوى إلالبرراع أ ،ررا
سمبمبعرض وطر شخصج وأن األسس ال يُسمبند ةليها يف املطالبة جي أن تمب اوز ر اال،رتاض
أو الشررا .وترررى الدولررة الطرررف أن الل نررة أبررل ائ راً علررى اتبرراع هررملا الررنه يف العديررد مررن
الق ااي( .)١٠وتشا ةىل المببار مردى احمب راو وقروع لطرر المبعرملي علرى النحرو املبر يف المبعليرق
الع ررام رق ررع )١١(١ل  ،ر رمبخلص ةىل ع رردم وج ررو أس ررباب جوهري ررة لالعمبق ررا ن ص رراحبة الش رركوى
سمبكون يف لطر من المبعرض للمبعملي لدى عو هتا ةىل أوغندا .وتالكد الدولرة الطررف كرمللا أن
الل نررة لرريس مررن مهامهررا تقيرريع األ لررة أو ةعررا ة تقيرريع النمبررائ الر تمبوصررل ةليهررا اةهرراع صرراحبة
القرار ا لية املخمبصة بشأن الوقائع واملوالوقية يش ل ترجين األ لة أو ةعا ة تقييع النمبائ الوقائعية
__________

( )٧ترى ائرة لدماع اةنسية واهل رة يف كندا أي اً أن املصاحل ال لى للط ل قد تالالر مباشرة على هملا القرار.
( )٨انظر املا ة  )١-٣(٢٥من قرانون اهل ررة و ايرة الالجتر  :أجيروز للروزيرل عنرد النظرر يف طلر مقردم مرن أجنر
مقيع يف كندال أالَّ أيلمل يف االعمببار العوامل ال تراعى يف كديد ما ةذا كان الشخص الجتراً املعرىن املقصرو يف
االت اقية دوج املرا ة  ٩٦أو شخصراً اجرة للح ايرة دوجر ال قررة )١(٩٧ل ولكنره ملرزم ن يراعرج العناصرر
املمبصلة املشقة ال تالالر على األجن أ.
( )٩ح ر ررل حمل ر رره تعلي ر ررق الل ن ر ررة الع ر ررام رق ر ررع  )٢٠١٧(٤بش ر ررأن تن ي ر ررمل امل ر ررا ة  ٣يف س ر رريا امل ر ررا ة  ٢٢يف  ٦ك ر ررانون
األوو /يس .٢٠١٧
( )١٠انظر ر ر ر ر ر ررر ق ر ر ر ر ر ر ررية س ر ر ر ر ر ر ر ضر ر ر ر ر ر ررد هولنر ر ر ر ر ر رردا ( )CAT/C/16/D/36/1995ال قر ر ر ر ر ر رررة  ٢-٧ا ار ضر ر ر ر ر ر ررد كنر ر ر ر ر ر رردا
( )CAT/C/35/D/258/2004ال قرررة  ٣-٨س .ب .أ .ضررد كنرردا ()CAT/C/37/D/282/2005ل ال قرررة ١-٧
يف .أ .ر .م .ضد كندا ()CAT/C/38/D/298/2006ل ال قرة  ٧-٨وة .ع .ضد كندال ال قرة .٣-٧
( )١١انظر كالونزو ضد كندال ال قراتن  ٢-٩ةىل .٣-٩
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ال للصل ةليها ا اكع أو اهليتاع الق ائية ا لية( .)١٢وتشا الل نة ةىل أن ا عراباع صراحبة
الشكوى قد ل عل للنظر يف ةطار ةجراباع ن ملهتا هيتاع حملية مبصرة وحمايردة وللصرل ةىل
ع ردم وجررو لطررر شخصررج علررى صرراحبة الشرركوى يف حرراو أعيرردع ةىل أوغنرردا .وعررالوة علررى
ذلررال مل تقرردم صرراحبة الشرركوى أ لررة تثبررل أ،ررا تعرضررل للمبعررملي يف املاضررج وأن ررة لط رراً
ممبوقعاً وشخصياً عليها من المبعرض للمبعرملي ةذا أعيردع ةىل أوغنردا .وتسرمبند الدولرة الطررف ةىل
اسمبنمباجاع املومل م اللملين أجراي تقييع املخاطر قبل الرتحيلل وم ا هرا أن صراحبة الشركوى لرن
تكون يف لطر من المبعرض لالضطها أو المبعملي أو ملا يهد حياهتا أو لعا ذلا مرن ضرروب
املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالةنسررانية أو املهينررة يف حرراو أعيرردع ةىل أوغنرردا .وقررد أشررا يف
الق ررار الثررا املمبعلررق بمبقيرريع املخرراطر قبررل الرتحيررل ةىل أن صرراحبة الشرركوى كانررل تعرري لررار
أوغنردا ملردة  ١٢سررنةل وأنره ال توجرد أ لررة كا،يرة علررى أ،را سمبُسرمبهدف ألي سررب مرن األسررباب
عنررد ةعا هتررا .وأل رااًل ،ررإن ائرررة لرردماع اةنسررية واهل رررة يف كنرردا ألررملع يف اعمببارهررا ملررروف
البلد والظروف الشخصية لصاحبة الشكوىل وللصل ةىل أ،ا ليسل شخصاً مبا للح اية.
 ٥-٤وتشررا الدولررة الطرررف ةىل أن صرراحبة الشرركوى قرردمل أ لررة جديرردة ةىل الل نررةل دررا يف
ذلا رسرائل مرن أسررهتا ومرن أ،ررا ومنظ راع يف كنردا .غرا أن الل نرة مل ت ِ
روو أأليرة لمبلرا األ لرة
أل،ر ررا ليس ر ررل معلومر رراع مباش ر رررة وال تثبر ررل أن ص ر رراحبة الشر رركوى س ر رمبكون يف لطر ررر حقيق ر ررج
وشخصررج مررن المبعرررض للمبعررملي يف حرراو أُعيرردع ةىل أوغنرردا .وقررد قُر لِدمل األ لررةل دررا يف ذلررا
المب رراس ررل توقيعرراع أكثررر مررن  ٢ ٠٠٠شررخص عروا كنرردا ةىل عرردم ةبعررا صرراحبة الشرركوى
النظررر ةىل املخرراطر ال ر ميكررن أن تواجههررا يف أوغنرردا بسررب مثليمبهررا وحم ررر مناقشررة جرررع يف
لرس الع رروم بمبراريخ  ٤حزيران/يونيرره ٢٠١٤ل مررن ون ةقامرة الرردليل علرى أن صرراحبة الشرركوى
س رمبكون يف لط ررر شخص ررج م ررن المبع رررض للمبع ررملي ةذا أعي رردع ةىل أوغن رردا .ويف ه ررملا الس رريا ل
تالح ررل الدول ررة الط رررف أن ص رراحبة الش رركوى مل تطلر ر أي ر راً لجي ررل الرتحي ررل ة ارايً م ررن وكال ررة
لدماع احلدو الكنديةل ألن األشخاص الملين يدعون اممباليف ليرل جديرد علرى أ،رع يواجهرون
لطراً شخصياً امكا،ع أن يطلبوا من أحد مومل ج وكالة لدماع احلدو الكنديرة لجيرل تن يرمل
أم ررر الرتحي ررل الص ررا ر ض رردهع .وق ررد ق ررل حمك ررة االسر رمبتناف االكا ي ررة ن املومل ررن املكل ررن
اإلن اذ ملزم بمبأجيل ترحيل الشخص ةذا كان هنايف ليل قاطع على أن ترحيلره ميكرن أن يعرضره
وطررر القمبررل أو عقوبررة قاسررية أو معاملررة ال ةنسررانية .وكرران امكرران صرراحبة الشرركوى أن تطل ر
اإلذن المب رراس ةج رراب مراجع ررة ق ررائية للق ررار القاضررج بررر،ض لجي ررل الرتحيررل ة ارايًل وأن تق رردم
عري ة تطل ،يها وقن تن يمل أمر الرتحيل انمبظار ما يس ر عنه طل ةجراب املراجعة الق ائية.
 ٦-٤ومررن انحيررة ألرررىل تعرررتف الدولررة الطرررف ن حالررة املثليرراع واملثلي ر ومز وجررج امليررل
اةنس ررج ومع ررايري اهلوي ررة اةنس ررانية وح رراملج ص ر اع اةنس ر يف أوغن رردا متث ررل مش رركلة يص ررع
حلهرال وال سري ا النظررر ةىل قرانون مكا،حرة املثليررة اةنسرية الرملي اعمب ررد يف عرام ، .٢٠١٤بين ررا
كانل بعض السلوكاع املثليرة اةنسرية الرضرائية رمرة ال عرل وتصرل عقوبمبهرا ةىل السر ن املالبرد
دوج ر املررا ة  ١٤٥القررانون اةنررائج األوغنرردي لعررام ١٩٥٠ل اع القررانون اةديررد يررنص علررى
تطبيررق عقوبررة الس ر ن املالبررد علررى وعررة أوسررع مررن السررلوكاع املثليررة اةنسرريةل وأ رجررل ،يرره
__________

( )١٢انظر ر ررر أ .يف .ض ر ررد أس ر ر ررتاليا ()CAT/C/32/D/148/1999ل ال قر ر رررة  ٤-٦و  .أ ، .ر رران م ر ررورس ض ر ررد هولن ر رردال
()CCPR/C/39/D/215/1986ل ال قرة .١-٧
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جررائع ةضررا،ية تصررل ةىل معاقبررة املرردا،ع عررن حقررو املثلير أو مناصررري هررمله احلقررو السر ن
ملرردة سرربع سررنواع( .)١٣وتشررا كنرردا ةىل أن المبقريررر الررملي أعدترره وزارة لارجيررة الرروالايع املمبحرردة
يف  ٢٠١٣عن حقو اإلنسان يف أوغندا ور ،يه أن اعمبقراالع ن رملع دوجر املرا ة  ١٤٥مرن
القررانون اةنررائج بمبه ررة ةتيرران أ،عرراو مثليررة جنسرريةل ةال أن أحررداً مل يرردن بمبه ررة املثليررة اةنسررية يف
أوغندا( .)١٤وتالكد الدولة الطررف أن اررمي املثليرة اةنسرية ال يك رج إلالبراع ا عراباع جرو لطرر
شخصج من المبعرض للمبعملي ل وأن ةمكانية المبعرض لل الحقة الق ائية من الدولة ال تعد دثابة
تعملي دوج املا ة  ١من االت اقية .وتشا الدولة الطرف ةىل آراب الل نة ال ت يد ن صعوبة
ملررروف البلررد ال تعررد يف حررد ذاهتررا سرربباً كا،ي راً لل ررزم ن شخص راً بعينرره سرريكون يف لطررر مررن
المبعرررض للمبعررملي ةذا طررر ةىل ذلررا البلرردل وأنرره ال بررد مررن أن تاللررمل يف االعمببررار أسررباب ةضررا،ية
تب أن الشخص املعاب سيكون شخصياً يف لطر(.)١٥
 ٧-٤وبنرراب علررى ذلررال تالكررد الدولررة الطرررف أن صرراحبة الشرركوى مل تثبررل ا عابهررا بقرينررة
ملاهرة أل،ا مل تثبل أايً من األسس ال اسمبندع ةليها بشأن لطر المبعملي املزعومل دا يف ذلا
وجو لطر حقيقج وشخصج عليها من المبعرض للعنن من والد ابنمبها وحكومة أوغندا واجملمب رع
بوجه عام.
 ٧-٤و،ي ررا يمبعلررق األسررس املوضرروعية للق رريةل ترررى الدولررة الطرررف أن الرربالغ ال يسرمبند ةىل
أي أس رراس عل ررى اإلط ررال نظ ررراً ول ررو ال رربالغ م ررن أي لي ررل عل ررى وج ررو لط ررر ممبوق ررع وحقيق ررج
وشخصج على صاحبة الشكوى من المبعرض للمبعملي يف حاو أُعيدع ةىل أوغندا.
اعو ةات صاح ة البك ى دوى م حظات ال غلة الط ف
 ١-٥يف  ١٢نيس رران/أبريل ٢٠١٨ل أرس ررلل ص رراحبة الش رركوى تعليقاهت ررا ع ررن طري ررق ط رررف
اثل ل يدعى أليكس ،اريمبشيول وهو من أصدقائها يف كندا(.)١٦
 ٢-٥و،ي ا يمبعلق اسمبن ا سربل االنمبصراف ا ليرةل ترر،ض صراحبة الشركوى مالحظرة الدولرة
الطرف بشأن عدم مقبولية بالغها لعدم اسمبن ا سبل االنمبصاف ا لية .وتشا صاحبة الشكوى
ةىل أ،ررا حصررلل علررى تصررر م قررانوني البقرراب يف كنرردا مررن كررانون األوو /يس ر  ١٩٩٩ةىل
حزيران/يوني رره ٢٠٠٤ل وم ررن ك ررانون األوو /يسر ر  ٢٠٠٤ةىل تشر ررين األوو/أكمب رروبر .٢٠٠٦
وه ررج ت رردعج أ ،ررا ختش ررى ةبعا ه ررا قس رراً ةىل أوغن رردا حي ر ميك ررن أن تمبع رررض وط ررر المبع ررملي أو
الس ن أو اإلعردام .وتقروو ة،را مل تكرن تعررف مرا ت عرلل ،هرج مل تكرن متلرا املراو ولائ رة لو،راً
ش ررديداً م ررن أن تكمبش ررن الس ررلطاع الكندي ررة أمره ررا ومل تك ررن تعل ررع ش رريتاً ع ررن س رربل االنمبص رراف
املمباحة .وتدعج أ،ا قالل مرةً ملوملن يف مكمب اهل رة الكنردي ة،را ترغر يف املطالبرة احل ايرة

__________

()١٣
()١٤
()١٥
()١٦
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ألعيل عقوبة اإلعدامل ال ور ع يف صيعة سابقة للقانونل من الصيعة النهائية.
نظررر هيررومن رايرمبس ووتر ل أUganda: Anti-Homosexuality Act’s Heavy Toll: Discriminatory Law
Prompts Arrests, Attacks, Evictions and Flightأل  ١٤أاير/مايو .٢٠١٤
انظر ة .و .ضد كندا ()CAT/C/48/D/370/2009ل ال قرة  ٥-٨ويف .أ .ر .م .ضد كندال ال قرة .٦-٨
يعررو سررب طرروو ال رررتة ال اصررلة ب ر اتريررخ ورو مالحظرراع الدولررة الطرررف يف آب/أغسررطس  ٢٠١٥وتعليررق
ص رراحبة الش رركوى عليه ررا يف  ١٢نيس رران/أبريل  ٢٠١٨ةىل مل ررروف لاص ررة، .ق ررد ق رردمل ص رراحبة الش رركوى يف
البدايررة تعليقاهتررا علررى مقبوليررة الرربالغ وأسسرره املوضرروعية وعلررى طلر الدولررة الطرررف ر،ر ارع المبرردابا املالقمبررة يف ٢٧
كانون األوو /يس ٢٠١٥ل غا أن همله المبعليقاع مل تصل ق ةىل الل نة .انظر أي اً ال قرة  ٣-١أعاله.
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كالجتةل ولكنه أل ها أنه ال ق هلا ذلا .وتالكد أي اً أنه مل يكن ق هلا تقدمي طل الل روب
يف كنرردا ألن أمررر ترحيلهررا صرردر يف  ١حزيران/يونيرره  .٢٠١١والمبررا ل تررزعع أنرره مل يكررن أمامهررا
ليار آلر سوى أن تمبوارى عن األنظار.
 ٣-٥وتالكررد صرراحبة الشرركوى أ،ررا مل تطل ر اإلقامررة الدائ ررة اس رمبنا اً ةىل األسررباب اإلنسررانية
واعمببرراراع الرأ،ررة أل،ررا كانررل تعمبقررد أن طلبهررا سررا،ض المبأكيررد دوج ر القررانون الكنررديل وأن
وجو طل ينمبظر البل ،يه بشأن مراعاة األسباب ةنسانية واعمبباراع الرأ،رة ال يشركلل يف مجيرع
األحر رواول س رربباً يسر رمبدعج لجي ررل أم ررر الرتحي ررل ال ررملي اع واجر ر اإلن رراذ( .)١٧وتالك ررد ص رراحبة
الشكوى أن ا ك رة االكا يرة ق رل يف معظرع الق رااي الر نظررع ،يهرا مراللراً نره لريس هنرايف
م ررا يل ررزم املومل ررن املكل ررن اإلن رراذ بمبأجي ررل الرتحي ررل انمبظ ررار الب ررل يف الطل ر  .وتش ررا ص رراحبة
الشرركوى ةىل االجمبهررا القررانو لل نررة يف الق ررااي ال ر نظرررع ،يهررا مرراللراًل مثررل كررالونزو ضررد
كنرردا()١٨ل حير اعمبر ع الل نررة أن طلبرراع مراعرراة األسررباب اإلنسررانية واعمببرراراع الرأ،ررة ليسررل
من سبل االنمبصاف ال جي اسمبن ا ها ألغراض املقبولية.
 ٤-٥وتر،ض صاحبة الشكوى كمللا ح ة الدولة الطرف ال تقوو ة،ا كان امكا،ا أي راً
أن تطل ةىل وكالة لردماع احلردو الكنديرة لجيرل الرتحيرل ة ارايً أو تلرمب س املراجعرة الق رائية
لقرار الر،ض الصا ر عن ا ك ة االكا ية .وتشا ةىل أن طل لجيل الرتحيل ير،رع ةىل مسرالوو
الرتحيررل يف وكالررة لرردماع احلرردو الكنديررة املكلررن ابعررا الشررخص املعرراب ةىل بلررده األصررلج.
وتالكررد أن مسررالوو الرتحيررل هررملا ال يمب مبررع بسررلطة تقديريررة ع لي راً ألنرره ملررزم برتحيررل األشررخاص
سرع ما ميكنل وأن قراراع ا ك ة االكا يرة ال تكرون ممبطابقرة ،ي را يمبعلرق املوا،قرة علرى وقرن
الرتحيل انمبظار ةجراب مراجعة ق ائية لقرار ر،ض طل المبأجيل ة ارايً.
 ٥-٥وألررااًل تالكررد صرراحبة الشرركوى أن تقرردمي طل ر ةىل ا ك ررة االكا يررة للحصرروو علررى
ةذن الطعررن وةج رراب املراجعررة الق ررائية بشررأن ق ررار يمبعلررق اهل رررة صررا ر عررن اةهرراز المبن يررملي
للحكومة الكندية يندر يف نطا القانون اإل اري .وعندما يُطلر ةىل ا ك رة االكا يرة املوا،قرة
على مراجعة الوقرائع والظرروف اواصرة الر اسرمبند ةليهرا مسرالوو حكرومج يف كنردا يف قررارهل ،رإن
القررانون الكنرردي ال يسر ن ةال اس رمبخدام معيررار معقوليررة املراجعررة املطبررق يف راسررة طل ر اإلذن
الطعن .وتدعج صاحبة الشكوى أن معيرار معقوليرة املراجعرة ال ميثرل انمبصرا،اً كا،يراًل ألنره رمهرا
من ،رصة ةجراب مراجعة ق ائية ل سس املوضروعية حلالمبهرا قبرل طر هرا مرن كنردا .وتالكرد المبرا ل
أ،ا قد اسمبن دع كل سبل االنمبصاف ا لية املمباحةل وتطل ةىل الل نة أن تعمب بالغها مقبوالً.
الةضااي غاإل اءات ا ع غضة دوى الوجنة

النظر يف املقبولية
 ١-٦قبررل النظررر يف أي ش رركوى تررر يف بررالغ م ررال يمبع ر علررى الل ن ررة أن تقرررر مررا ةذا ك رران
مقبوالً أم ال دوج املا ة  ٢٢من االت اقية .وقد كققل الل نةل حسب ا تقمب يه ال قرة (أ) مرن
__________

( )١٧انظر وان ،ضد كندا (وزير اةنسية واهل رة)ل .[2001] 3 FC 682, 2001 FCT 14
( )١٨انظر كالونزو ضد كندال ال قرة .٣-٨
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املا ة  ٢٢من االت اقيةل من أن املسألة ن سرها مل تُبحر وال جيرري ثهرا دوجر أي ةجرراب آلرر
من ةجراباع المبحقيق الدو أو المبسوية الدولية.
 ٢-٦وتشررا الل نررة ةىل أ،ررال و،ق راً لل ررا ة ()٥(٢٢ب) مررن االت اقيررةل ال تنظررر يف أي بررالغ
يررر مررن أي شررخص ةال بعررد أن تمبحقررق أنرره قررد اسرمبن د مجيررع وسررائل االنمبصرراف ا ليررة املمباحررة.
وال تسررري هررمله القاعرردة ةذا البررل أن تطبيررق هررمله الوسررائل طال رل مدترره ةىل حررد غررا معقرروول
أو أنه من غا ا مب ل أن ينصن الشخص على حنو ،عاو(.)١٩
 ٣-٦وكي الل نة عل اً ن صاحبة الشكوى قد اشرع مرت ةجراباع تقييع املخاطر قبرل
اري ال ررر،ض الص ررا رين م ررن ل ررالو تق رردمي طلب رراع ةىل ا ك ررة االكا ي ررة
الرتحي ررل وطعن ررل يف قر رر م
إلجراب مراجعة ق ائية .وتشا الل نة أي اً ةىل ح ة الدولة الطرف ال تد،ع نره ينبعرج اعمببرار
الشكوى غا مقبولرة دوجر املرا ة ()٥(٢٢ب) مرن االت اقيرة علرى أسراس أن صراحبة الشركوى
مل تس رمبن د مجيررع سرربل االنمبصرراف ا ليررة املمباحررة دررا أ،ررا مل تقرردم طلب راً ةىل شررعبة ايررة الالجت ر
للحصوو على ص ة الالج أو على احل ايةل ومل تطل احلصوو على اإلقامرة الدائ رة ل سرباب
اإلنسررانية واعمببرراراع الرأ،ررة ومل تطلر مررن وكالررة لرردماع احلرردو يف كنرردا لجيررل ترحيلهررا ة ارايً.
وتالحررل الل نررة كررمللا أن الدولررة الطرررف تالكررد أن صرراحبة الشرركوى كرران امكا،ررا أن تل رمب س
اإلذن م ررن ا ك ررة االكا ي ررة لطلر ر ةجر رراب املراجع ررة الق ررائية لقر رراراع ش ررعبة اي ررة الالجتر ر
أو للقراراع املمبعلقة بطلباع مراعاة األسباب اإلنسانية واعمبباراع الرأ،ة.
 ٤-٦وتشررا الل نررة ةىل اجمبها هررا القررانو الررملي ي يررد ن طل ر مراعرراة األسررباب ةنسررانية
واعمبباراع الرأ،ة ال يشكل سبيل انمبصاف ،عاالً ألغراض املقبوليةل ع الً املا ة ()٥(٢٢ب) من
االت اقيررةل نظ رراً ةىل أنرره يمبسررع بطررابع تقررديري وغررا ق ررائجل وال يوقررن ةجرراباع ترحيررل صرراحبة
الش رركوى( .)٢٠وبن رراب عل ررى ذل ررال ال ت رررى الل ن ررة أن أغ رراض املقبولي ررة ال تس رمبدعج م ررن ص رراحبة
الشرركوى اسرمبن ا السرربيل املمب ثررل يف طلر احلصرروو علررى اإلقامررة الدائ ررة علررى أسرراس األسررباب
اإلنسانية واعمبباراع الرأ،ة(.)٢١
 ٥-٦أما ،ي ا يمبعلق بعدم تقدمي صاحبة الشكوى طلباً للحصوو على صر ة الالجر أو علرى
احل ايررةل ،رمبالحل الل نررة أن ح ررة الدولررة الطرررف الر ت يررد ن شررعبة ايررة الالجتر تنظررر يف
طلبرراع الرعررااي األجان ر الررملين يلمب سررون احل ايررة مررن كنرردا بسررب أسرراس اورروف مررن المبعرررض
لالض ررطها أو المبع ررملي أو غ ررا ذلر ررا م ررن االنمبهاك رراع اوطر رراة حلق رروقهع اإلنس ررانية يف حالر ررة
ترررحيلهع ةىل بلرردا،ع األصررليةل وكررد مررا ةذا كرران صرراح الشرركوى شخصراً مبررا ةىل احل ايررة.
وكي الل نة عل اً أي اً دالحظة الدولة الطرف ال ت يد ن صاحبة الشكوى كان ق هلا أن
تطل احل اية من همله الشعبةل ولكنها مل ت علل وأن حقها يف تقدمي هملا الطل سق بصردور
األمررر برتحيله را .وكرري الل نررة عل راً كررمللا ا،ررا ة صرراحبة الشرركوى الر قالررل ة،ررا ،كرررع يف
الل رروب ةىل س رربيل االنمبص رراف ه ررملا ولكنه ررا مل تك ررن تع رررف م رراذا ت ع ررل بس ررب لو،ه ررا م ررن أن

__________

( )١٩انظر :أ .ي .ضد كندا (CAT/C/43/D/307/2006/Rev.1ل ال قرة  .)٢-٩انظر أي اً تعليق الل نة العام رقع .٤
( )٢٠انظ ر ر ر ر ر ر ر ر ررر  .س .ض ر ر ر ر ر ر ر ر ررد كن ر ر ر ر ر ر ر ر رردا ()CAT/C/62/D/695/2015ل ال ق ر ر ر ر ر ر ر ر رررة  . ٣-٦م .ض ر ر ر ر ر ر ر ر ررد كن ر ر ر ر ر ر ر ر رردا
()CAT/C/60/D/699/2015ل ال قرررة  ٢-٦أ .ضررد كنرردا ()CAT/C/57/D/583/2014ل ال قرررة  ٢-٦وو. .
 .ضد كندا ()CAT/C/53/D/520/2012ل ال قرة .٤-٧
( )٢١انظر س .س .ضد كندا ()CAT/C/62/D/715/2015ل ال قرة .٣-٦
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تكمبشن أمرها السرلطاع الكنديرةل وجهلهرا ع ومراً بسربل االنمبصراف املمباحرة .ويف هرملا السريا ل
كرري الل نررة عل راً ررة صرراحبة الشرركوى الر ت يررد ،ررا قالررل مرررًة ملوملررن يف مكمبر اهل رررة
الكندي ة،ا ترغ يف املطالبة احل اية كالجتةل ولكنه أل ها أنه ال ق هلا ذلا.
 ٦-٦و،ي ررا يمبعلررق بعرردم طل ر صرراحبة الشرركوى لجيررل ترحيلهررا ة ارايًل كرري الل نررة عل راً
ررة الدولررة الطرررف ال ر ت يررد ن األشررخاص ال ررملين يرردعون ام رمباليف ليررل جديررد علررى أ ،ررع
يواجهررون لط رراً شخصررياً ميكررنهع أن يطلب روا مررن أحررد مررومل ج وكالررة لرردماع احلرردو الكنديررة
لجيررل تن يررمل أمررر الرتحيررل الصررا ر ضرردهع .وتالحررل الل نررة أي راً أن صرراحبة الشرركوى قرردمل
أ لررة جديرردة أالنرراب تقيرريع املخرراطر قبررل الرتحيررل وةج رراباع املراجعررة الق رائيةل ولكنهررا مل تطل ر
لجيررل ترحيلهررا ة ارايً .وكرري الل نررة عل راً ك ررمللا بمبعليررق صرراحبة الشرركوى الررملي ي يررد  ،ررا
مل تك ررن تعل ررع ي م ررن ه ررمله اإلجر رراباع .ويف ه ررملا الص ررد ل ت رررى الل ن ررة أن ص رراحبة الش رركوى
مل تقدم أي معلومراع ألررىل ،ي را عردا جهلهرا املزعروم إل يرع اإلجرراباع املمباحرة السرمبن ا سربل
االنمبصرراف ا ليررةل عررن اةهررو ال ر بررمللمبها لكررج كصررل يف ،ايررة املطرراف علررى املعونررة الق ررائية
ربيلج االنمبص رراف املمب ثل ر يف طلر ر
لع رررض مباش رررة ه ررمله اإلج رراباع()٢٢ل ومل تر ر هن عل ررى أن س ر
م
احلصوو على ص ة الالج وطل لجيل الرتحيل ة ارايً كاان غا ممباح أو غا ،عال (.)٢٣
 ٧-٦واإلضررا،ة ةىل ذلررال كرري الل نررة عل راً ررة الدولررة الطرررف ال ر ت يررد ن صرراحبة
الشكوى كان امكا،ا أي اً أن تطل ةجراب مراجعة ق ائية لقرار شعبة اية الالجت القاضج
بررر،ض منحهررا ص ر ة الالج ر أو احل ايررةل أو تطل ر ةىل وكالررة لرردماع احلرردو الكنديررة ةعطرراب
األمرر بمبأجيررل الرتحيررل ة ارايًل وكرران امكا،ررا حررض أن تقردم عري ررة تطلر ،يهررا وقررن تن يررمل أمررر
الرتحي ررل انمبظ ررار م ررا يسر ر ر عن رره طلر ر ةجر رراب املراجع ررة الق ررائية .وتش ررا الل ن ررة ةىل اجمبها ه ررا
القررانو ال ررملي ي يررد ن املراجع ررة الق ررائية يف الدول ررة الطرررف ليس ررل ررر ةج رراب ش رركلجل وأن
ا ك ة االكا ية جيوز هلال يف احلاالع الر تقمب رج ذلرال أن تنظرر يف موضروع الق رية( .)٢٤وةذ
كرري الل ن ررة عل راً ررة ص رراحبة الش رركوى ال ر ت ررد،ع ن ةج رراب ا ك ررة االكا ي ررة لل راجع ررة
الق ررائية ال يشرركل سرربيل انمبصرراف ،عرراالً ألنرره ال يس ر ر عررن وقررن اإلبعررا أو لجيلرره يف معظررع
احلرراالعل ،إ،ررا ترررى أن صرراحبة الشرركوى مل تقرردم عناصررر كا،يررة تب ر أن ةجرراب مراجعررة ق ررائية
لقررار ر،ررض منحهررا صر ة الالجر أو احل ايررةل أو لجيررل ترحيلهررا ة ارايً مررا كرران لي رردي ن عراً يف
همله الق ية ومل تملكر السب الملي ي ر عدم ةوئها ةىل سبل االنمبصاف همله.
 ٨-٦وختلص الل نة ةىل مرا يلرج( :أ) أن صراحبة الشركوى كران امكا،را أن تطلر احلصروو
عل ررى صر ر ة الالجر ر يف كن رردال ولك ررن ه ررمله اإلمكاني ررة انمب ررل عن رردما أرا ع أن تطلر ر ذل ررال
ومل يكررن ررق هلررا طلر احل ايررة مررن شررعبة ايررة الالجتر احل ايررة نظرراً لصرردور األمررر برتحيلهررا
(ب) أن صاحبة الشكوى مل تطل لجيل ترحيلها ة ارايً و( ) أن صاحبة الشكوى مل تلرمب س
طلبيها ومل تقدم عري ة تطل ،يها وقن تن يرمل
اري ر،ض م
اإلذن بطل ةجراب مراجعة ق ائية لقر م
أمر ترحيلها انمبظار ما تس ر عنه املراجعة الق ائية.
__________

( )٢٢انظر ر .س .أ .ن .ضد كندا ()CAT/C/37/D/284/2006ل ال قرة .٤-٦
( )٢٣انظر :أ .ي .ضد كندال ال قرة  .٣-٩انظر أي ا تعليق الل نة العام رقع )٢٠١٧(٤ل ال قرة .٣٤
( )٢٤انظر أون ،ضد كندا ()CAT/C/36/D/273/2005ل ال قرة .٣-٦
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الدولة الطرف ال ترد،ع ن هنرايف سربل
 ٩-٦ويف ضوب همله املعلوماعل تقمبنع الل نة
انمبصرراف ممباحررة و،عالررةل يف هررمله الق ررية الررملاعل مل تس رمبن دها صرراحبة الشرركوى( )٢٥ويف ضرروب
هرملا االسرمبنمبا ل ترررى الل نرة أال ضرررورة ألن تنظرر يف جرزم الدولررة الطررف ن الرربالغ غرا مقبرروو
أي اً لعدم توا،قه مع أحكام االت اقية أو لعدم اسمبنا ه ةىل أساس على اإلطال  .بيرد أنره مراعراة
لمبقررارير املعلومرراع األساسررية عررن حالررة املثلي ر واملثليرراع يف أوغنرردا (انظررر ال قرررة  ٦-٤أعرراله)ل
ترررى الل نررة أن صرراحبة الشرركوى معرضررةل بسررب مثليمبهررال وطررر االعمبقرراو يف حرراو أعيرردع ةىل
أوغن رردا .والنظ ررر ةىل مالبس رراع ه ررمله الق رريةل ت رردعو الل ن ررة الدول ررة الط رررف ةىل ضر ر ان متك ررن
ص رراحبة الش رركوى م ررن الوص رروو ةىل س رربل االنمبص رراف املمباح ررة املمبعلق ررة الطع ررنل ويشر ر ل ذل ررا
احلصوو على املعونة الق ائية الالزمة للطعن يف قراراع الر،ض ال تس ن برتحيلها قسرراًل درا يف
ذلررا طل ر اإلقامررة الدائ ررة اس رمبنا اً ةىل األسررباب ةنسررانية و واعررج الرأ،ررةل نظررراً ةىل أن صرراحبة
الشكوى هج أم عزاب وابنمبها قاصر ومواطنة كندية ال خت ع إلجراباع اإلبعا من كندا(.)٢٦
 ١٠-٦وعليهل تقرر الل نة ما يلج:
االت اقية

(أ)

اعمببررار الرربالغ غررا مقبرروو دوج ر أحكررام ال قرررة (٥ب) مررن املررا ة  ٢٢مررن

(ب)

ةبالغ صاحبة الشكوى والدولة الطرف تملا القرار.

__________

( )٢٥انظر  .س .ضد كندال ال قررة  ٦-٦س .س .وب .س .ضرد كنردا ()CAT/C/62/D/702/2015ل ال قررة -٦
 ٦ش ر ر ر ر ر ر ررو يندي ض ر ر ر ر ر ر ررد كن ر ر ر ر ر ر رردا ()CAT/C/63/D/621/2014ل ال قر ر ر ر ر ر ر رررة  ٨-٦وي ر ر ر ر ر ر ررو .أ .ض ر ر ر ر ر ر ررد كن ر ر ر ر ر ر رردا
(CAT/C/63/D/767/2016ل ال قرة .)٧-٦
( )٢٦انظر شو يندي ضد كندال ال قرة .) (٧
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