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الم فق
ق ر ار لجنررة مناهضررة التعررذيب بموةررب المرراد  22م ر اتفاق ررة مناهضررة
التعررذيب وغ ر مر ض ر وب المعاملررة أو العقوبررة القاس ر ة أو الالإ سررا ة
أو المه نة (الدورة السادسة واخلمسون)
بشأن
البالغ رقم /562 2013*

املقدم من :

ج .ك.

الشخص املدعى أنه ضحية :


الشكوى
صاحب

الدولة الطرف :

كندا

تاريخ تقدمي الشكوى :

 ٢٩أيلول/س ب بببتمرب  ٢٠١٣(ت ب بباريخ تق ب ببدمي
الرسالة األوىل)

إن جلنببة مناهضببة التعببذيب املنشببأة مبوجببب املببادة  ١7مببن اتفاقيببة مناهضببة التعببذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
وقد اجتمعت يف  ٢٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٥
وقببد فرغببت مببن النظببر يف الشببكوى رق بم  ٢٠١٣/٥6٢املقدمببة مببن ج .ك .مبوجببب
املادة  ٢٢من االتفاقية 

وقد وضعت يف اعتبارها مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى والدولة الطرف 
تعتمد ما يلي:

ق ار بموةب الفق  7م الماد  22م

االتفاق ة

 ١-١صب ب ب ب بباحب الشب ب ب ب ببكوى املب ب ب ب ببدعو ج .ك .هب ب ب ب ببو م ب ب ب ب بوالن أوغنب ب ب ب ببد ولب ب ب ب ببد يف  ١آب/
أغس ببط  ١٩7٩ومق ببيم يف كن ببدا .وال اثل ببه ببام .وه ببو ي ببدعي أن تس ببليمه إىل أوغن ببدا يش ببكل
انتهاكبام مببن جانببب كنببدا للمببادة  ٣مببن االتفاقيببة. وقببد دخلببت االتفاقيببة حيببا النفببال بالنسبببة إىل
كندا يف  ٢4حايران/يونيه .١٩87
__________

*
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شارك يف دراسة هبذا الببالأ أعضبال اللجنبة التاليبة أ:بالهم :السبعدية بلمبري أليسبو ببروين ساتيابوسبون غوببت
ين مودفيغ سابانابرادهان  -ماال جورج توغوشي كينينغ تشانغ.
دوماه عبد الال غا
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 ٢-١ويف  ٢تشب برين األول/أكت ببوبر  ٢٠١٣للب ببت اللجن ببة إىل الدول ببة الط ببرف ع ببن لري ب ب
مقررها اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة أال تسلم صاحب الشبكوى إىل أوغنبدا
خالل فرتة النظر يف الشكوى.

الشكوى
الوقائع كما ع ضها صاحب
 ١-٢أدرك صاحب الشكوى منذ أن كان يف سن املراهقة أنه مثلي .ويف عام  ٢٠٠4أجبربه
والداه على االقرتان بامرأة لتبديد ما كان يشاع عن مثليته .ويفيد صاحب الشكوى بأنبه يكبن
يرغب يف االرتباط بامرأة ولذلك يدم للك الاواج أكثر من ثالث سنوات.
 ٢-٢وبعد انفصال صاحب الشبكوى عبن ووجتبه اصبطحبه أحبد األعضبال يف رابطبة املثليب
واملثلي ببات وي ببدعى ر .م .حلض ببور اجتم بباع للرابط ببة .ويف تشب برين األول/أكت ببوبر  ٢٠٠7انض ببم
صاحب الشكوى إىل هذه الرابطة( .)١وكان عدد أعضائها ينباها  ٣٠عضبوام وكانبت تتمبع كبل
ثالثة أيام لتقدمي الدعم لألعضال وحتقي أهداف الرابطة مببا يف للبك ويبادة البوعي بب اجلمهبور
األوغن ببد بش ببأن حق ببوو اإلنس ببان وتعاي ببا اجله ببود املنظم ببة ال ببيت تب ببذهلا مجاع ببة املثلي ببات واملثلي ب
ومادوجي امليل اجلنسي ومغاير اهلوية اجلنسانية يف أوغندا(.)٢
 ٣-٢ويفيبد صبباحب الشببكوى بأنببه يف آب/أغسبط  ٢٠٠7كببان يشببارك يف مظبباهرة عامببة
للمطالب ببة قق ببوو املثليب ب نظم ببت جب بوار مب ببى الربمل ببان يف كمب بباال ح ب اعتقلب به عناص ببر ش ببرلة
مكافحة الشغب وكبلوه وضبربوه وركلبوه مبرارام .مث وضبع داخبل شباحنة واقتيبد إىل غرفبة اسبتجواب
مظلمببة .وكانببت يببداه مكبلت ب خلببه ههببره وشببرع العناصببر يف تعذيبببه بببأداة تضببغ بشببدة علببى
جس ببده فيش ببعر باالختن بباو وأ م ببربص .وس ببول ص بباحب الش ببكوى عم ببن نظ ببم املظ بباهرة وكيفي ببة
التخطببي هلببا .وهببل صبباحب الشببكوى حبيسبام يف إحببدى الغببرف ملببدة ثالثببة أيببام مببن دون لعببام
أو مال وكان يتعرض للضرب بانتظام على أيبد الشبرلة .وقيبل لبه إنبه يبروج لالالبالل األخالقبي
يف اجملتم ببع األوغن ببد  .ويف  ٢4آب/أغس ببط  ٢٠٠7وض ببع ص بباحب الش ببكوى يف ص ببندوو
سيارة وترك حلاله يف منتصه الليل على الطريب االلتفبايف الشبما يف كمبباال( .)٣وقبد كبان خبائر

__________

()١
()٢

()٣
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يقببدم صبباحب الشببكوى نسببخة مببن بطاقببة عضببويته يف رابطببة املثليب واملثليببات .ويقببدم أيضبام رسببالة مببن ر .م.
مؤرخة  ١٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٢تفيد ببأن صباحب الشبكوى كبان مبن األعضبال املخلصب يف الرابطبة
وأنه َّفر من أوغندا خوفام على حياته.
يفيببد صبباحب الشببكوى بببأن األعضببال ناقش بوا خببالل االجتماعببات مببا يواجهونببه مببن مشبباكل مثببل التمييببا
والتعببذيب واإلصببابة بفببريوا نقببص املناعببة البش برية/اإليدو يف أوسبباط مجاعببة املثليببات واملثلي ب ومادوجببي امليببل
اجلنسببي ومغبباير اهلوي ببة اجلنسببانية وحتقي ب املس بباواة للمثلي ب والنضببال م ببن أجببل محببل حكوم ببة أوغنببدا عل ببى
االعرتاف ققوو هذه اجلماعة وباواج مثليي اجلن .
يقدم صاحب الشكوى نسخة من أمر اإلفراج املؤقت مؤرخ  ٢4آب/أغسط .٢٠٠7
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القببوى وبالكبباد يقببوى علببى السببري وال يسببتطيع أن يببرى شببيوام .واسببتعان بالسببيد ر .م .يف للببب
العالج الطيب واحلصول على شهادة لبية(.)4
 4-٢ويفيد صاحب الشكوى بأن هتديدات ورسبائل هتديبد إلكرتونيبة ببدأت بعبد للبك تصبله
مبن أشببخاص غربببال وبببأن اجلببريان مارس بوا التمييببا ضببده وضببد أسبرته( .)٥وأصبببش شببديد اخلببوف
وضبباقت الببدنيا بببه وبأس برته يف أوغنببدا .وبينمببا كببان قببافالم إىل البيببت يف أحببد األيببام تعببرض مببرة
أخ ببرى لالعتق ببال عل ببى أي ببد رج ببال يرت ببدون ال ببا امل ببدين يف مك ببان ي ببدعى موالغ ببو .وي ببدعي
صبباحب الشببكوى أن جاسوس بام مندس بام داخببل رابطببة املثلي ب واملثليببات قببد وش بى بببه إىل الشببرلة
فاعتقببل( .)6إل اعتقلتببه الشببرلة واسببتجوبته واهتمتببه جبراببة تنيببد األلفببال عببن لريب اإلغببارة علببى
املببدارا والببرتويج للمثليببة اجلنسببية .وقببد أفببرج عنببه لكببن ضببباط الشببرلة أبلغببوه بأنببه سيخضببع
للمراقبببة باسببتمرار وبأنببه سببيقتل إلا واصببل نشبباله ضببمن الرابطببة .ويشببري صبباحب الشببكوى إىل
أنه ناش يف جمال الدفاع عن حقوو املثلي وأنبه مطلبوب مبن قبوات األمبن احلكوميبة العتقادهبا
بأنه هو قائد جمموعة حتمل اسبم "قبوا قباص" يف أوغنبدا .ويفيبد صباحب الشبكوى بأنبه منتسبب
إىل منظمب ببة قب ببوا قب بباص يف كنب ببدا ولب ببي يف أوغنب ببدا وبأنب ببه ب بدث أبب ببدام أن كب ببان مب ببن قب ببادة
اجملموعة(.)7
 ٥-٢ويفيببد صبباحب الشببكوى بأنببه توجببه يف الفببرتة مببن عببام  ٢٠٠8إىل عببام  ٢٠١٠إىل
العراو للعمل كحارا أمن( .)8ومدد عقد عمله هناك أللول مدة ممكنبة ألنبه يكبن يرغبب يف
العودة إىل أوغندا .وبعد انتهال عقد عمله يكن أمامه مبن خيبار سبوى العبودة إىل أوغنبدا مبع
أنببه "كببان يشببعر فببوف حقيقببي" مببن العببودة إليببه ألنببه كببان سببيتعرض علببى األرجببش لالعتقببال
والتعذيب والقتل لكونه مثليام.
 6-٢وي ببدعي ص بباحب الش ببكوى أن الربمل ببان ك ببان ين بباق خ ببالل ف ببرتة عودت ببه إىل أوغن ببدا
مشببروع قببانون مكافحببة املثليببة اجلنسببية الببذ حلببول احلكومببة احلب القببانوين حلببب مثليببي اجلببن

__________

()4
()٥

()6
()7

()8
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يقدم صاحب الشكوى تقريرام لبيام صادرام عن مركا أسوكا الطيب يفيد بأنه خضع للعبالج بسببب آالم حبادة يف
الذراع األيسر وأ يف الصدر واجلوف على إثر التعرض "لالعتدال على أيد ناشط مناهض للمثلي ".
يق ببدم ص بباحب الش ببكوى نس ببخة م ببن رس ببالة إلكرتوني ببة موجه ببة م ببن ب .أو .مؤرخ ببة  8ش ببباط/فرباير ٢٠١١
تتض ببمن عب ببارات هتدي ببد وانتق ببادات ل ب ب "ثقاف ببة اللب بواط األناني ببة" ونس ببخام م ببن إخط ببار ع ببام منش ببور يف إح ببدى
الصحه وإخطار مل كلمة "مطلوب" وصورة صباحب الببالأ وا:به ويشبري إىل أنبه مبن أكثبر املطلبوب بب
القادة املثلي يف جمموعة حتمل اسم "قوا قاص" وأنه مطلوب من وكالة األمن.
تقدم أية تفاصيل إضافية بشأن هذا االدعال.
يقدم صاحب الشكوى رسالة مؤرخة  ١٣شباط/فرباير  ٢٠١٢موجهة مبن مركبا مبوارد قبوا قباص البذ يقبع
يف وينيبيغ بكندا تفيد بوجود بطاقة عضويته لي الرسالة .وقبدم أيضبام نسبخة مبن البطاقبة .ويشبري شبعار مركبا
موارد قوا قاص إىل أنه يضع نفسه يف خدمة املثلي واملثليات ومادوجي امليل اجلنسي ومغاير اهلويبة اجلنسبانية
يف مانيتوبا وجمتمعات ثنائيي الروص.
يشري صباحب الشبكوى إىل أنبه اتصبل بصبدي بعبد اعتقالبه واكبن مبن احلصبول علبى وهيفبة كحبارا أمبن يف
العراو .و دد املدة الفاصلة ب تاريخ اعتقاله وتاريخ مغادرته أوغندا.
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وتعببذيبهم وإن باال عقوبببات أشببد ببباملثلي ومببن يببروج حلقببوو املثليببات واملثلي ب ومادوجببي امليببل
اجلنسببي ومغبباير اهلويببة اجلنسببانية .ويببدعي صبباحب الشببكوى أن القببانون يفببرض علببى امل بوالن
األوغنببد أيض بام واجببب اإلبببالأ عببن أ نشبباط جنسببي ب ب مثلي ب يشببتبه فيببه أو يصببادفه وإال
كانت عقوبته السجن ملدة ثالث سنوات.
 7-٢ويفيببد صبباحب الشببكوى بأنببه تعببرض وأس برته للمضببايقة مببن قبببل ج برياقم قبيببل إق برار
مشروع القانون وبأن وسائ اإلعبالم دعبت إىل "إببادة املثليب " يف أوغنبدا .ونظبرام للبيوبة املعاديبة
السائدة فر صباحب الشبكوى إىل كنبدا( .)٩ووصبل إليهبا يف  ١4تشبرين األول/أكتبوبر ٢٠١٠
وقببدم للب بام للحصببول علببى صببفة الالج ب يف  ١٥شببباط/فرباير  .٢٠١١ويعببود سبببب تببأخره يف
للببك مببدة أربعببة أشببهر إىل أن االلببالع علببى إجبرال للببب اللجببول يف كنببدا وفهمببه اسببتغرقا هببذه
املببدة .وقببد رف ب للبببه يف  ١٩تش برين األول/أكتببوبر  .٢٠١٢ورأت شببعبة محايببة الالجو ب بأنببه
لي من األشخاص الذين تاجون إىل محاية كندا .ورفضت احملكمة االحتاديبة يف كنبدا يف ٢٠
آلار/مارا  ٢٠١٣للبه اإللن بالتماا إجرال مراجعة قضائية لذلك القرار.
 8-٢ويببدفع صبباحب الشببكوى ب بأن القببانون الكنببد الببذ ال ديببا لببه تقببدمي للببب تقيببيم
املخالر قبل الرتحيل يف حال انقضال أقبل مبن  ١٢شبهرام علبى رفب للبب اللجبول البذ قدمبه
قد حرمه من فرصة تقدمي أدلة جديدة هلا صلة بقضبية جلوئبه .وهبو يقبدم الوثبائ التاليبة باعتبارهبا
أدلة جديدة تثبت أنه قد يتعرض للتعذيب والقتل يف حال عودتبه إىل أوغنبدا( :أ) مبذكرة توقيبه
مؤرخ ببة  ١٥تشب برين الث بباين/نوفمرب  ٢٠١٢ص ببادرة ع ببن رئ ببي احملكم ببة اجلائي ببة يف أوغن ببدا وق ببد
صدرت كما أوضش صاحب الشكوى بعد ختلفه عبن املثبول أمبام احملكمبة يف  8تشبرين الثباين/
نببوفمرب  ٢٠١٢للببرد علببى هتمببة "اجملامعببة خالف بام للطبيعببة"؛ (ب) اسببتدعال قضببائي مببن احملكمببة
لاهتببا مببؤرخ  4تش برين الثبباين/نوفمرب  ٢٠١٢يفيببد بببأن صبباحب الشببكوى مببتهم ببباجلرم عينببه؛
(ج) رسبالة موجهبة مبن الشبرلة األوغنديبة مؤرخببة  ٢٩تشبرين األول/أكتبوبر  ٢٠١٢تسببتدعي
فيهببا صبباحب الشببكوى إىل مركببا الشببرلة للببرد علببى التقببارير البواردة مببن العديببد مببن قببادة اجملتمببع
احمللي بشأن تروده للمثلية اجلنسبية وتنيبده الشبباب هلبذا الغبرض؛ (د) رسبالة صبادرة عبن اجمللب
احلضببر يف كيوونفببو مؤرخببة  ٢8تشبرين األول/أكتببوبر  ٢٠١٢تطلببب مببن صبباحب الشببكوى
مغ ب ب ببادرة القري ب ب ببة؛ (ل) رس ب ب ببالة م ب ب ببن وال ب ب ببدة ص ب ب بباحب الش ب ب ببكوى مؤرخ ب ب ببة  ٣٠تش ب ب برين الث ب ب بباين/
نوفمرب  ٢٠١٢حتذره من اخلطر الذ دو ببه؛ (و) ملصب غبري مبؤرخ مبل كلمبة "مطلبوب"
وصببورة صبباحب الشببكوى وعببم أنببه علب يف احلببي الببذ يقطنببه()١٠؛ (و) مقببال بعنبوان "إخطببار
عبام" منشببور يف صببحيفة "األوبارفببر" يف أوغنبدا مببؤرخ  ٩تشبرين الثبباين/نوفمرب  ٢٠١٢يتضببمن
صورة صاحب الشكوى ويشري إىل أنه مثلي ومطلوب من جهاو األمن.
__________

( )٩ال يقدم صاحب الشكوى تفاصيل إضافية عن أسباب أو هروف رحيله إىل كندا.
( )١٠تقول الرسالة املوقعة بعبارة "والدتك عايدة [غري مقرولة]" إن عناصر األمبن يفتشبون منالنبا كبل يبوم هنبام مبنهم
أنببك ختتبب فيببه .وقببد اقتببادوين يف أحببد األيببام وعببذبوين لكببي أخببربهم عببن مكببان وجببودك .وحب اجملتمببع احمللببي
انقلب عليك إل يرى أنك وضعت يديك يف أيد البي لكي تفسد "ثقافتهم بالدعوة إىل املثلية اجلنسية".
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الشكوى
 ١-٣يدعي صاحب الشكوى أن كندا ستنتهك حقوقه املكفولة مبوجبب املبادة  ٣مبن اتفاقيبة
مناهضة التعذيب إلا ما أعادته قسرام إىل أوغندا حيث "سيتعرض حتمام للقتبل والتعبذيب لكونبه
مثليام" .وهو يؤكد أن اختيار سلوكه وميله اجلنسي والتحكم فيهما مهبا حب إنسباين أساسبي مبن
حقوق ببه .وي ببدعي أن ببه ناشب ب يف جم ببال ال ببدفاع ع ببن حق ببوو املثليب ب يف كن ببدا وأن قب بوات األم ببن
األوغندية تعتقد أنه وعيم جمموعة حتمل اسم "قوا قاص" وأنه معرض بذلك للقتل والتعبذيب
لكونه مثليام .ويدعي صاحب الشكوى أيضام أنه حلشى أن يسلمه املوالنون األوغنديون العاديون
إىل الشرلة ما أن يفطنوا ملثليته.
 ٢-٣ويدعي صاحب الشكوى أن قرار شعبة محاية الالجو فيه عيب ألنه استند حصرام إىل
املأخذ املتعل بتقدمي صاحب الشكوى وثبائ حتمبل يف الغالبب تارحلبام الحقبام لغبرض اسبتخدامها
يف جلسة االستماع لي إال .ويرف صباحب الشبكوى هبذا اجلبام ويؤكبد أنبه قبدم الوثبائ بنبال
على التعليمات املتعلقة مبلل للب اللجول اليت تشرتط تقدمي ما يثبت ادعاله.
 ٣-٣ويؤكببد صبباحب الشببكوى أن القببانون الكنببد الببذ ال ديببا لببه تقببدمي للببب تقيببيم
املخبالر قببل الرتحيبل يف حببال انقضبال أقبل مببن  ١٢شبهرام علبى رفب للببب اللجبول البذ قدمببه
قد حرمه من فرصة تقدمي أدلة جديدة هلا صلة بقضية جلوئه.
 4-٣ويدعي صباحب الشبكوى أيضبام أن للببه اإللن ببرجرال املراجعبة القضبائية قبد رفب
دون وجه ح يف قرار من سطر واحد ال يشي بأن للبه قد نظر فيه على الوجه السليم.

مبن

طلب الدولة الط ف تعل ق النظ ف الشكوى
 ١-4يف  ٢7آلار/مارا  ٢٠١4للبت الدولة الطرف إىل اللجنة تعليب النظبر يف الشبكوى
يف انتظار انتهال اإلجرالات احمللية اليت در اختالها .وأشارت إىل أن صاحب الشكوى كان قبد
وصببل إىل كنببدا يف  ١4تش برين األول/أكتببوبر  ٢٠١٠وقببدم للببب محايببة بصببفة الج ب يف ١٥
ش ببباط/فرباير  .٢٠١١ويف  ١٩تش ب برين األول/أكتب ببوبر  ٢٠١٢تب ب ب أن صب بباحب الشب ببكوى ال
يعتببرب الجو بام وفق بام ألحكببام قببانون اهلجببرة ومحايببة الالجو ب واالتفاقيببة اخلاصببة بوضببع الالجو ب
والربوتوكول امللح هبا وال شخصام تاج إىل احلماية ألسباب أخرى من شعبة محايبة الالجوب
التابعبة جمللب اهلجببرة وشبؤون الالجوب الكنببد  .وقبد قضبت احملكمببة االحتاديبة يف كنببدا يف ٢٠
آلار/مارا  ٢٠١٣برف للبه اإللن بالتماا إجرال مراجعة قضائية لذلك القرار.
 ٢-4وأشارت الدولة الطبرف أيضبام إىل أن املبادة ()٢(١١٢ببال )١-مبن قبانون اهلجبرة ومحايبة
الالجو ب تببنص علببى أن المطالببب ال دببوو لببه أن يطلببب إج برال تقيببيم إضببايف للمخببالر (تقيببيم
املخببالر قبببل الرتحيببل) يف حببال انقضببال أقببل مببن  ١٢شببهرام علببى نظببر شببعبة محايببة الالجو ب يف
للب ببه احلص ببول عل ببى احلماي ببة بص ببفة الجب ب أو عل ببى تقي ببيم للمخ ببالر قب ببل الرتحي ببل .ويف حال ببة
صب بباحب الشب ببكوى انقضب ببت مب ببدة  ١٢شب ببهرام يف  ١٩تش ب برين األول/أكتب ببوبر  ٢٠١٣ويف ١١
آلار/مارا  ٢٠١4قبدم صباحب الشبكوى للببام إلجبرال تقيبيم للمخبالر قببل الرتحيبل .ومببا أن
الطلببب يبببت فيببه بعببد للبببت الدولببة الطببرف إىل اللجنببة تعلي ب النظببر يف الشببكوى إىل ح ب
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انتهال عملية التقييم .وأكدت الدولبة الطبرف أن صباحب الشبكوى غبري معبرض للرتحيبل قببل أن
بت يف للبه.
ي َّ
 ٣-4ويف  ٢٣نيسان/أبريل  ٢٠١4أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن املوهه املتخصبص يف
تقيببيم املخببالر قببد ق بيَّم مجيببع األدلببة املقدمببة وانطلب مببن تعليببل مفصببل خلببص علببى إثببره يف ٩
نيسان/أبريل  ٢٠١4إىل أن صاحب الشكوى يثبت أن مثة أسبابام وجيهة تدعو إىل االعتقاد
بأنه سيكون عرضة للتعذيب أو ملعاملبة قاسبية أو ال إنسبانية أو مهينبة إلا عباد إىل أوغنبدا .وأبلبغ
صاحب الشكوى هبذا القرار يف  ١7نيسان/أبريل .٢٠١4
 4-4وأبلغ ببت الدول ببة الط ببرف اللجن ببة أيضب بام ب ببأن ص بباحب الش ببكوى ب ب ل ببه التم بباا اإللن
مببن احملكمببة االحتاديببة لطلببب إجبرال مراجعببة قضببائية لق برار تقيببيم املخببالر قبببل الرتحيببل والتمبباا
إصببدار أمببر قضببائي بوقببه تنفيببذ اإلبعبباد ريثمببا يصببدر قبرار احملكمببة بشببأن للببب اإللن .وتببنص
املببادة ()٢(7٢ب) مببن قببانون اهلجببرة ومحايببة الالجو ب علببى وجببوب تقببدمي التمبباا اإللن م ببن
احملكمة االحتادية يف غضون مدة  ١٥يومام بعد تاريخ إخطار مقبدم الطلبب ببالقرار املتعلب بتقيبيم
املخالر قبل الرتحيل أو إلا علم باألمر بطريقة أخرى.
 ٥-4وحب قببدمت الدولببة الطببرف للبهببا بشببأن تعليب النظببر يف الشببكوى يكببن صبباحب
الشببكوى قببد الببتم اإللن مببن احملكمببة االحتاديببة بعببد لطلببب إجبرال مراجعببة قضببائية لقبرار تقيببيم
املخالر قبل الرتحيل .وأشارت الدولة الطرف إىل أنه ال اكن االفرتاض بأقا ستسبتمر يف تأجيبل
إبعاد صاحب الشكوى يف هل عدم صدور أمر مبن احملكمبة االحتاديبة يقضبي بوقبه تنفيبذ أمبر
اإلبعاد بعد اعتماد قرار سليب.
مالحظات الدولة الط ف بشأن مقبول ة الشكوى وأسسها الموضوع

ة

 ١-٥يف  ٢6حايران/يوني ببه و ٢٥آب/أغس ببط  ٢٠١4للب ببت الدول ببة الط ببرف إىل اللجن ببة
رفببع التببدابري املؤقتببة وقببدمت مالحظاهتببا بشببأن مقبوليببة الشببكوى وأسسببها املوضببوعية .ورأت أن
قب برار احملكم ببة االحتادي ببة الص ببادر يف  ٢٣اوو/يولي ببه  ٢٠١٣والقاض ببي ب ببرف التم بباا ص بباحب
الشببكوى اإللن لطلببب إج برال مراجعببة قضببائية لق برار رف ب إج برال تقيببيم للمخببالر قبببل الرتحيببل
الصببادر يف  ٩نيسببان/أبريل " ٢٠١4يعبباو موقفهببا بشببأن عببدم وجببود مببا يببدل علببى أن صبباحب
الشكوى سيكون معرضام شخصيام خلطر التعذيب يف أوغندا".
 ٢-٥وأكبدت الدولبة الطبرف جمبددام أن الببالأ غبري مقببول ألن صباحب الشبكوى يسبتنفد
سببل االنتصبباف احملليبة فهببو يتقبدم بطلببب يسبتند ألسببباب إنسبانية ودواعببي الرأفببة( .)١١إل إن
املوافقة على للب من هذا القبيل تتيش له البقال يف كبندا كمقيم دائم.
__________

( )١١رأت الدولببة الطببرف أيض بام يف رسببالتها املؤرخببة  ٢6حايران/يوني به  ٢٠١4أن البببالأ غببري مقبببول بسبببب عببدم
اسببتنفاد سبببل االنتصبباف احملليببة نظ برام لعببدم انتهببال تقيببيم املخببالر قبببل الرتحيببل .ومببع للببك تراجعببت الدولببة
الطببرف عببن هببذه احلجببة يف رسببالتها املؤرخببة  ٢6آب/أغسببط  ٢٠١4وأبلغببت اللجنببة ببرف إجبرال تقيببيم
املخالر قبل ترحيل صاحب الشكوى.
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 ٣-٥وتببرى الدولببة الطببرف أن البببالأ غببري مقبببول ألن صبباحب الشببكوى يقببدم بينببة ولببو
مبدئية تثبت أنه يواجه شخصيام خطرام حقيقيام يتمثل يف التعرض للتعذيب يف أوغنبدا .وخلصبت
الس ببلطات احمللي ببة إىل أن ادع ببالات ص بباحب الش ببكوى غ ببري موثوق ببة أو غ ببري مقبول ببة فيم ببا يتعلب ب
باجلوانب ببب الرئيسب ببية مب ببن للبب ببه .وتشب ببري الدولب ببة الطب ببرف إىل أن اللجنب ببة خلصب ببت إىل أن نطب بباو
االس ببتعراض ال ببذ تري ببه ال يش ببمل إع ببادة تقي ببيم اس ببتنتاجات الس ببلطات احمللي ببة املختص ببة بش ببأن
الوقببائع أو املوثوقي بة .وتببرى بوج ببه خ بباص أن روايببة ص بباحب الش ببكوى بشببأن تعرض ببه لالعتق ببال
واالحتجب بباو يف عب ببام  ٢٠٠7بسب بببب مشب بباركته يف مسب ببرية احتجب بباج ملناصب ببرة املثلي ب ب غب ببري قابلب ببة
للتصبدي  .فأدلببة صبباحب الشببكوى وإفادتببه فيمببا يتعلب هبببذا الشب مببن الروايببة  -يفتقببر كثبريام إىل
الرتاب املنطقي وتتسم بالتضبارب .فعلبى سببيل املثبال لكبر صباحب الشبكوى أمبام شبعبة محايبة
الالجو أنبه غبري قبادر علبى تبذكر تباريخ مشباركته يف املظباهرة علبى وجبه الدقبة؛ وقبدر ببالتخم
أن يك ببون لل ببك ق ببد ح ببدث قب ببل  ١7آب/أغس ببط  ٢٠٠7قب بوا ثالث ببة أي ببام ق ببائال إن ببه ال
يسببتطيع أن يثبببت أن تبباريخ املظبباهرة يسببب للببك ببضببعة أيببام .وعببالوة علببى للببك مببل أمببر
اإلف براج املؤقببت الببذ قدمببه صبباحب الشببكوى بتبباريخ  ٢4آب/أغسببط  ٢٠٠7وهببو تبباريخ
يعقببب بأسبببوع واحببد اليببوم الببذ أفببرج فيببه عنببه قسببب إفادتببه أمببام شببعبة محايببة الالجو ب
أ  ١7آب/أغسط  .٢٠٠7وال تتضبمن رسبالة ر .م .أيضبام أ إشبارة إىل اعتقبال واحتجباو
صاحب الشكوى رغم أن ر .م .قدم له املساعدة بعد أن أفرجت عنه الشرلة وفب مبا جبال يف
إفببادة صبباحب الشببكوى .وال يوجببد دليببل مؤكببد يببدعم ادعببال صبباحب الشببكوى بببأن السببلطات
األوغندية قد اعتقلتبه واحتجاتبه وعذبتبه يف آب/أغسبط  .٢٠٠7ودعمبام هلبذا االدعبال اكتفبى
صبباحب الشببكوى بتقببدمي تقريببر لببيب وهببو تقريببر غببري مقببرول وأمببر اإلفبراج املؤقببت الببذ تقببدم
لكببره .وعببالوة علببى للببك تب ب للمسببؤول يف شببعبة محايببة الالجو ب أن التقريببر الطببيب يفيببد ب بأن
صبباحب الشببكوى تعببرض لالعتببدال علببى أيببد تج ب مناهض ب للمثلي ب ولببي علببى أيببد
الشببرلة .وباإلضببافة إىل للببك تببدفع الدولببة الطببرف بببأن صبباحب الشببكوى يقببدم أ وثببائ
حديث ب ببة العه ب ببد ت ب ببدعم ادع ب بباله بأن ب ببه يواج ب ببه حالي ب بام خط ب ببر التع ب ببرض لالعتق ب ببال والتع ب ببذيب عل ب ببى
يببد السببلطات األوغنديببة .إل إن الوثببائ األحببدث ال ببيت قببدمها حتمببل ت بواريخ تلببي بشببهر ت بباريخ
صببدور الق برار الببذ يقضببي بببرف للبببه احلصببول علببى احلمايببة بصببفة الج ب يف تش برين األول/
أكتوبر  .٢٠١٢و يقدم صاحب الشكوى ولو رسبالة حديثبة مبن أسبرته أو مبن أصبدقائه البذين
يعيشون يف أوغندا تشهد على وجود خطر حقيقي ومستقبلي .
 4-٥وفيم ببا يتعلب ب بالوث ببائ اجلدي ببدة ال ببيت عرض ببها ص بباحب الش ببكوى عل ببى اللجن ببة (للنظ ببر
الفقرة  8-٢أعاله) تشري الدولة الطبرف إىل أن الوثبائ عينهبا قبد قبدمت أيضبام يف للبب إجبرال
تقيببيم للمخببالر قبببل الرتحيببل بتبباريخ  ١١آلار/مببارا  ٢٠١4نظببرت فيهببا السببلطات احملليببة.
وخلص املوهه املسؤول عن إجرال التقييم إىل أن تلك الوثائ ال ينبغي أن تعطى وونام كبريام ألقا
نسخ وليست أصوالم وهي تتضمن أخطال مطبعيبة فادحبة وحتمبل كلهبا تبواريخ تلبي بشبهر واحبد
تاريخ استالم صاحب الشكوى قرار شعبة محايبة الالجوب يف  ١٩تشبرين األول/أكتبوبر ٢٠١٢
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الببذ جببال سببلبيام .و يقببدم صبباحب الشببكوى أي بة وثببائ حديثببة إضببافية س بوال يف إلببار للببب
إجرال تقييم املخالر قبل الرتحيل أو إىل اللجنة.
 ٥-٥وتؤكد الدولة الطرف أنه ال يعقبل أن هتبتم السبلطات األوغنديبة ببأمر صباحب الشبكوى
يف الوقببت احلببا أكثببر مببن اهتمامهببا بببه عنببدما كببان يعببي يف أوغنببدا وأن هببذه السببلطات مببا
كانت لتطل سراحه بعد مبرور أيبام قليلبة فقب علبى االحتجباو يف عبام  ٢٠٠7لبو أن أمبره كبان
يشغلها بالفعل وما كانت لتسمش له مبغادرة البلد يف عام  .٢٠٠8و يشرص صاحب الشكوى
األسب ببباب الب ببيت جعلب ببت السب ببلطات األوغنديب ببة ختب ببه فجب ببأة إىل البحب ببث عنب ببه يف قايب ببة تش ب برين
األول/أكت ببوبر  ٢٠١٢بع ببد انقض ببال س ببنت عل ببى مغادرت ببه البل ببد ولب ب س ببنوات عل ببى اعتقال ببه
وإلالو سراحه من قبل الشرلة يف كمباال .وترى الدولة الطرف أن من غري املعقول بكل بسالة
أن تظببل السببلطات األوغنديببة مهتمببة بببأمره بعببد مببرور الببو ل ب سببنوات علببى اعتقالببه أول مببرة
واإلفبراج عنببه .وأشببارت الدولببة الطببرف عببالوة علببى للببك إىل أن صبباحب الشببكوى انتظببر أربعببة
أش ببهر لك ببي يق ببدم لل ببب احلماي ببة يف كن ببدا ورأت أن ه ببذا الت ببأخري يتع ببارض م ببع وج ببود بباوف
حقيقية من التعرض لضرر جسيم يف بلد آخر.
 6-٥وتشري الدولة الطرف إىل وجبود تضبارب كببري بب الروايبة البيت قبدمها صباحب الشبكوى
يف املقابلة اليت أجريت معه عنبد نقطبة البدخول واإلفبادة البيت أدىل هببا أمبام شبعبة محايبة الالجوب
أثنال جلسة االستماع إليه ويف استمارة املعلومات الشخصية .فعلى سبيل املثال أوضش صاحب
الشكوى يف املقابلة اليت أجريت معه عند نقطة الدخول أن ووجتبه هجرتبه ألنبه معبدم .لكنبه بب َّ
يف االسببتمارة ويف جلسببة االسببتماع أن ووجتببه هجرتببه ح ب علمببت بببأمر مثليتببه .وعببالوة عل ببى
للببك ادعببى صبباحب الشببكوى يف املقابلببة ال ببيت أجريببت معببه عنببد نقطببة الببدخول أن ص ببحيفةم
نشرت صورام له وملثلي آخرين يف كامبباال .ولبدى سبؤاله يف جلسبة االسبتجواب عبن سببب عبدم
إلالعببه شببعبة محايببة الالجوب علببى تلببك الصببور ادعببى أن صببورته تنشببر يف الصببحيفة وعجببا
عن تعليل ما قاله يف املقابلة تعليالم معقوالم.
 7-٥وتبرى الدولببة الطببرف أن حالببة املثليببات واملثليب ومادوجببي امليببل اجلنسببي ومغبباير اهلويببة
اجلنسببانية وحبباملي صببفات اجلنس ب يف أوغنببدا وإن كانببت اثببل معضببلة تفاقمببت بصببدور قببانون
مكافحة املثلية اجلنسية اجلديد فرنه يبلغ ح اآلن عن حاالت ألشبخاص أدينبوا أو تعرضبوا
للمالحقببة القضببائية مبوجببب القببانون اجلديببد علببى الببرغم مببن وقببوع اعتقبباالت يف املاضببي مبوجببب
املادة  ١4٥من القانون اجلنائي بتهمة ممارسة املثلية اجلنسية يف أوغندا( .)١٢وتدفع الدولة الطبرف
بأن ترمي املثلية اجلنسية ال يكفي وحده لالسبتنتاج ببأن صباحب الشبكوى يواجبه شخصبيام خطبر
التعرض للتعذيب .وتشري الدولة الطرف إىل االجتهاد القانوين للجنبة يف قضبية ك .ا . .ضبد

__________

( )١٢تستشهد الدولة الطرف مبا

يلي:RightsHuman2013“UgandaState,ofDepartmentStatesUnitedthe

 Rights Human and www.state.gov/documents/organization/220383.pdf, at availableReport”,
Watch, Uganda: Anti-HomosexualityAct’sHeavyToll, available at www.hrw.org/news/2014/05/

.14/uganda-anti-homosexuality-acts-heavy-toll
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هولندا الذ خلصت فيه إىل أن إعادة شخص يدعي أنه مثلي إىل إيران لن حلبل باملبادة  ٣مبن
االتفاقية مشرية إىل "وجود تناقضات وعدم اتساو يف رواية صاحب الشكوى بشبأن اإلسبالات
اليت تعرض هلا يف املاضي مبن قببل السبلطات اإليرانيبة فضبالم عبن عبدم كفايبة احلجبج البيت تبدعم
شببقام مببن روايتببه أو افتقببار الروايببة إىل املصببداقية"( .)١٣وايببا الدولببة الطببرف ب ب هببروف صبباحب
الشكوى وهروف نظريه يف قضبية مونبدال ضبد السبويد البيت رأت فيهبا اللجنبة أن عبودة شبخص
يبدعي أنببه مثلبي إىل بببنغالدي يشببكل خرقبام للمببادة  ٣مبن االتفاقيببة بسبببب صبدور فتببوى هبببدر
١4
دمه وتقداه أدلة موثوقة تثبت أنه كان مضطهدام ومالحقام من الشرلة فيما مضبى( ) .وال تعتبرب
احلالة العامبة حلقبوو اإلنسبان يف أوغنبدا كافيبة يف حبد لاهتبا إلثببات ادعبالات صباحب الشبكوى
بأنه سيتعرض شخصيام للخطر يف حال عودته إليها.
 8-٥وختلببص الدولببة الطببرف إىل أن الطلبب ال يسببتند إىل أسبباا وتطلببب إىل املقببرر اخلبباص
املعين بالشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة رفع تلك التدابري.
تعل قات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الط ف بشأن مقبول ة الشركوى وأسسرها
الموضوع ة
 ١-6يعببرتض صبباحب الشببكوى يف تعليقاتببه املؤرخببة  ٢٢أيلول/سبببتمرب  ٢٠١4علببى جببام
الدولببة الطببرف بأنببه يسببتنفد سبببل االنتصبباف احملليببة .وهببو يؤكببد أنببه يكببن مببؤهالم مببدة سببنة
واحببدة بعببد  ١٩تشبرين األول/أكتببوبر  ٢٠١٢للتقببدم بطلببب يسببتند ألسببباب إنسببانية ودواعببي
الرأفة وأن إبعاده كان مقررام بتاريخ  7تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٣الذ ل قبل انقضبال فبرتة
السنة .ويتمسك بالقول إنه ال ياال غبري مؤهبل للتقبدم بطلبب مبن هبذا القبيبل ألن اخلطبوة األوىل
يف هببذا اإلجبرال الببذ يسببتغرو  ٢8شببهرام ال تكفببل وقببه تنفيببذ أمببر اإلبعبباد .وهببو يؤكببد عببالوة
علب ببى للب ببك أن التش ب بريعات احلاليب ببة للدولب ببة الطب ببرف تب ببنص علب ببى أن سب ببلطات اهلجب ببرة الكنديب ببة
ال يسعها أن تأخذ يف االعتبار اخلطر الذ قد يتعرض له يف حال عودته إىل أوغندا لكونه مثليبام
ومطلوبام من السلطات األوغندية .ولذلك فهو يتمسك بالقول إن تقدمي للبب يسبتند ألسبباب
إنسانية ودواعي الرأفة كان لريف قطعام(.)١٥
__________

( )١٣انظر أيضام البالأ رقم  ٢٠٠١/١٩٠ك .ا . .ضد هولندا قرار معتمبد يف  ١٥أيار/مبايو  ٢٠٠٣الفقبرة
.٣-7
( )١4انظر البالأ رقم  ٢٠٠8/٣٣8موندال ضد السويد قرار معتمد يف  ٢٣أيار/مايو .٢٠١١
( )١٥يشببري صبباحب البببالأ إىل املوقببع الشبببكي لببدائرة اجلنسببية واهلجببرة الكنديببة الببيت تشببري يف الفببرع املعنببون "القيببود
املتعلقة بطلب تقييم املخالر يف كندا" إىل أن املادة  )٣-١(٢٥من قانون اهلجرة ومحايبة الالجوب تبنص علبى
ما يلي ...‘ :ال دوو للووير أن ينظر يف العوامل اليت تؤخذ يف االعتبار لدى حتديد ما إلا كان الشبخص الجوب ما
باملعى الوارد يف االتفاقية مبوجب املادة  ٩6أو شخصام تاج إىل احلماية مبوجب الفقرة  )١(٩7بل يتعب عليبه
أن ينظر يف العناصر لات الصلة باملشاو اليت تؤثر علبى الرعايبا األجانبب‘ .وهبذا يعبين أن علبيكم أن تنظبروا يف
مجيببع األدلببة عببن لري ب حتليببل املشبباو ال أن تببروا تقببديرام للمخببالر مببن قبيببل مببا يفعببل جمل ب اهلجببرة وشببؤون
الالجوب ب ب ب ب الكن ب ب ب ببد أو م ب ب ب ببا د ب ب ب ببر يف تقي ب ب ب ببيم املخ ب ب ب ببالر قب ب ب ب ببل الرتحي ب ب ب ببل" .مت ب ب ب بباص عل ب ب ب ببى الب ب ب ب براب الت ب ب ب ببا :
.www.cic.gc.ca/english/resources/tools/perm/hc/processing/hardship.asp
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 ٢-6ويعرب صاحب الشكوى يف تعليقات إضافية مؤرخة  ٣تشرين األول/أكتوبر ٢٠١4
عن اختالفه مع الدولة الطرف يف قوهلا بأن قرار احملكمة االحتادية يعاو موقفها بشأن عدم وجبود
دليل على أن صباحب الشبكوى سبيواجه شخصبيام خطبرام حقيقيبام يتمثبل يف التعبرض للتعبذيب يف
أوغندا .وهو يشري إىل االجتهاد القانوين للجنة ومفاده أن (أ) إجبرال مراجعبة قضبائية لقبرار رفب
للب احلصول على احلماية بصفة الج أو تقييم املخالر قببل الرتحيبل ال يبوفر وسبيلة انتصباف
فعالة؛ و(ب) أن "الدولة الطرف ينبغي أن تكفل خضبوع القبرارات القاضبية بطبرد األفبراد ملراجعبة

قضببائية تشببمل األس ب املوضببوعية للق برار املعببين وال تقتصببر فق ب علببى جانببب املعقوليببة وللببك
كلمببا وجببدت أسببباب حقيقيببة تببدعو إىل االعتق باد بببأن الشببخص يواجببه خطببر التعببذيب"(.)١6
ويببدفع صبباحب الشببكوى بببأن احملكمببة االحتاديببة تقببيم قضببيته اسببتنادام إىل أسسببها املوضببوعية
ورفضببت االسببتماع إلي ببه وأن نف ب القاضببي يف احملكم ببة االحتاديببة رف ب لل ببب إج برال املراجع ببة
القضائية يف آلار/مارا  ٢٠١٣وآب/أغسط  ٢٠١4من دون إبدال أية أسباب.
مالحظات إضاف ة مقدمة م الدولة الط ف
 ١-7أكدت الدولة الطرف جمددام يف رسالة مؤرخة  7تشرين الثباين/نوفمرب  ٢٠١4أن قبرار
احملكمببة االحتاديببة القاضببي ب ببرف التمبباا اإللن لطلببب إج برال املراجع ببة القضببائية يعبباو موقفه ببا
بشببأن عببدم وجببود دليببل علببى أن صبباحب الشببكوى سببيواجه شخصببيام خط برام حقيقي بام يتمثببل يف
التعرض للتعذيب يف أوغنبدا وعبدم مقبوليبة ادعائبه اعتببار أنبه يسبتنفد سببل االنتصباف احملليبة
ألنه يقدم للبام للحصول على إقامة دائمة ألسباب إنسانية ولدواعي الرأفة.
 ٢-7وتدفع الدولة الطرف بأن هذا النبوع مبن الطلببات حلضبع السبتعراض عبام دريبه املوهبه
بنببال علببى السببلطة التقديريببة املمنوحببة لببه لتحديببد مببا إلا كببان ينبغبي مببنش الشببخص تصبريش إقامببة
دائمببة يف كنببدا ألسببباب إنسببانية ول بدواعي الرأفببة .ويكببون املعيببار هببو مببا إلا كببان مقببدم الطلببب
سيتكبد مشقة غري عادية أو غري مربرة أو كبرية إن هو تقدم بطلب احلصول على تأشبرية اإلقامبة
الدائمببة مببن خببارج كنببدا "وفق بام للقاعببدة العامببة" .وينظببر املوهببه املسببؤول عببن التقيببيم يف مجيببع
األدلة واملعلومات لات الصلة مبا فيها املعلومات اخلطية اليت أدىل هبا مقدم الطلب.
 ٣-7وقد كان النظر يف األسباب اإلنسانية ودواعي الرأفة يشمال ح عام  ٢٠١٠العنصر
املتعلب ب باملخ ببالر أيضب بام .وبع ببد اإلص ببالص التشب بريعي ال ببذ خضب بع ل ببه نظ ببام محاي ببة الالجوب ب يف
عبام  ٢٠١٢تعببد للبببات اإلقامببة ألسببباب إنسببانية ولبدواعي الرأفببة تسببتند إىل تقيببيم املخببالر
يف إلار إجرالات حتديد صفة الالج أو تقييم املخالر قببل الرتحيبل مثبل خطبر التعبذيب .بيبد
أن املشببقة الببيت تمببل أن يتكبببدها مقببدم الطلببب يف بلببده األصببلي تظببل مببن االعتبببارات لات
األمهية .ومن األمثلة على للك انعدام الرعاية الطبية أو الصبحية األساسبية ووجبود هبروف غبري
مواتيببة يف البل ببد هل ببا ت ببأثري س ببليب مباش ببر عل ببى مق ببدم الطل ببب مث ببل احل ببرب والك بوارث الطبيعي ببة

__________

( )١6يش ببري ص بباحب ال بببالأ إىل الش ببكوى رق ببم  ٢٠٠7/٣١٩س ببينغ ض ببد كن ببدا قب برار معتم ببد يف  ٣٠أيار/م ببايو
 ٢٠١١الفقرة .٩-8
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ومعاملبة األقليببات معاملببة غببري عادلبة وانعببدام االسببتقرار السياسببي وانعبدام فببرص العمببل وانتشببار
العنه( .)١7والقرارات املتعلقة بطلبات اإلقامة ألسبباب إنسبانية ولبدواعي الرأفبة هبي قبرارات قابلبة
للمراجعة أيضام بنال على إلن من احملكمة االحتادية الكندية برجرال املراجعة القضائية.
 4-7وتش ببري الدول ببة الط ببرف إىل أن عل ببى مق ببدم الطل ببب أن ينتظ ببر انقض ببال  ١٢ش ببهرام عل ببى
صدور آخر قرار برف الطلب عن جمل اهلجرة وشؤون الالجو الكند قبل أن يتقدم بطلب
اإلقامة ألسبباب إنسبانية ولبدواعي الرأفبة مبع وجبود اسبتثنالات معينبة .ويف هبذه القضبية قضبت
شعبة محاية الالجو التابعة جمللب اهلجبرة وشبؤون الالجوب مبوجبب قبرار صبادر يف  ١٩تشبرين
األول/أكتببوبر  ٢٠١٢بببأن صبباحب الشببكوى لببي الجو بام ببباملعى ال بوارد يف االتفاقيببة .ولببذلك
فقد كان برمكانه أن يتقدم بطلب احلصول على إقامبة دائمبة ألسبباب إنسبانية والعتببارات الرأفبة
منببذ  ١٩تشبرين األول/أكتببوبر  .٢٠١٣وإلا مببا تقببدم صبباحب الشببكوى بطلببب اإلقامببة الدائمببة
علببى هببذا األس باا وحصببل عليهببا فببرن شببكواه املرفوعببة إىل اللجنببة ستصبببش الغيببة إل سببيكون
برمكانببه البقببال يف كنببدا .وتشببري الدولببة الطببرف إىل االجتهبباد القببانوين للجنببة يف قضببية ب .ا.
ا .ضد كندا حيث اعتربت إمكانية تقدمي للب للحصبول علبى إقامبة دائمبة ألسبباب إنسبانية
ولبدواعي الرأفبة مبن سببل االنتصباف احملليبة املتاحببة إلنصباف صباحب الشبكوى علبى البو فعببال
وعليه خلصت اللجنة إىل أن البالأ غري مقبول لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية(.)١8
 ٥-7وختلص الدولة الطرف إىل أن البالأ ينبغي أن يعترب غري مقببول أو ال يسبتند برمتبه إىل
أس موضوعية يف حال اعتربته مقبوالم يف أجاال منه.

تعل قات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الط ف

 ١-8يكب ببرر صب بباحب الشب ببكوى يف تعليقاتب ببه اإلضب ببافية عل ب بى مالحظب ببات الدولب ببة الطب ببرف
املؤرخببة  ٢٩كببانون الثاين/ينبباير  ٢٠١٥احلجببج الببيت دفببع هبببا يف أقوالببه السببابقة وهببو يشببري إىل
االجتهاد القانوين للجنة الذ رأت فيه أن الطلببات البيت تسبتند إىل أسبباب إنسبانية وإىل دواعبي
الرأفة ليست من وسائل االنتصاف اليت يتع استنفادها ألغراض املقبولية(.)١٩
 ٢-8ويبدفع صبباحب الشبكوى بببأن أقبرب تبباريخ كببان برمكانبه أن يتقببدم فيبه بطلببب احلصببول
علببى اإلقامببة ألسببباب إنسببانية ول بدواعي الرأفببة ببل بعببد تبباريخ لببرده إىل أوغنببدا وهببو مببا ك بان
ليحببول دون تقببدمي الطلببب .ويضببيه أن للببب اإلقامببة اسببتنادام إىل أسببباب إنسببانية وإىل دواعببي
__________

( )١7تشبري الدولبة الطبرف
” .assessmentمتاص على الراب التا .www.cic.gc.ca/english/resources/tools/perm/hc/processing/hardship.asp :
( )١8انظر البالأ رقم  ١٩٩7/66قضية ب .ا .ا .ضد كندا قرار بعدم املقبوليبة اعتمبد يف  ١٣تشبرين الثباين/
نوفمرب  ١٩٩8الفقرة  .٢-6
( )١٩ويشببري صبباحب الشببكوى إىل البببالأ رقببم  ٢٠٠8/٣4٣كالونسببو ضببد كنببدا ق برار معتمببد يف  ١8أيار/مببايو
 ٢٠١٢الفقرة ٣-8؛ والبالأ رقم ٢٠٠7/٣٣٣ت .إ .ضد كنبدا قرار معتمبد يف  ١٥تشبرين الثباين/نوفمرب
 ٢٠١٠الفقرة .٣-6
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الرأفببة هببو إج برال مببن خطببوت
تنفيذ أمر اإلبعاد.

وأن اخلطببوة األوىل تسببتغرو ح بوا  ٢8شببهرام ال يوقببه خالهلببا


اللجنة
المسائل واإلة اءات المع وضة على

النظر يف املقبولية
 ١-٩قبببل النظببر يف أ ادعببال يببرد يف بببالأ مببا دببب علببى اللجنببة أن تبببت يف مببا إلا كببان
البالأ مقبوالم أم ال مبوجبب املبادة  ٢٢مبن االتفاقيبة .وقبد حتققبت اللجنبة وفقبام ملبا تقتضبيه منهبا
الفقببرة (٥أ) مببن املببادة  ٢٢مببن االتفاقيببة مببن أن املسببألة نفسببها دببر قثهببا وال دببرى قثهببا
مبوجب أ إجرال آخر من إجرالات التحقي أو التسوية الدولية .
 ٢-٩وتالحببا اللجنببة أن احملكمببة االحتاديببة قببد رفضببت يف  ٢٣اوو/يوليببه  ٢٠١4التمبباا
صاحب الشكوى احلصول على إلن بطلبب إجبرال مراجعبة قضبائية للقبرار املتعلب بتقيبيم املخبالر
قب ببل الرتحي ببل الص ببادر يف  ٩نيس ببان/أبريل  .٢٠١4وتالح ببا اللجن ببة أيضب بام أن الدول ببة الط ببرف
قببررت بعببد إصببدار احملكمببة االحتاديببة قرارهببا أن تسببحب للبهببا إعببالن عببدم مقبوليببة الشببكوى
ألن تقيببيم املخببالر قبببل الرتحيببل حلضببع للمراجعببة أمببام احملكمببة االحتاديببة .وحتببي اللجنببة علم بام
أيضام قجبة الدولبة الطبرف البيت تبدفع ببأن صباحب الشبكوى يقبدم للببام للحصبول علبى إقامبة
دائمببة ألسببباب إنسببانية ول بدواعي الرأفببة وعليببه تعتببرب شببكواه غببري مقبولببة لعببدم اسببتنفاد سبببل
االنتصبباف احملليببة .وفيمببا يتعلب مبالحظببات الدولببة الطبرف بشببأن فعاليببة سبببيل االنتصبباف هببذا
تببذكر اللجنببة باجتهادهببا القببانوين الببذ رأت فيببه أن احل ب يف احلصببول علببى املسبباعدة ألسببباب
إنسبانية قبد يعببد انتصبافام مبوجبب القببانون ومبع للبك فببرن هبذه املسباعدة اببنش مبن البووير اسببتنادام
إىل معب ببايري إنسب ببانية قتب ببة ولب ببي اسب ببتنادام إىل أسب بباا قب ببانوين وبب ببذلك تعب ببد بطبيعتهب ببا مكرم ب بةم.
والحظت اللجنة كذلك أن احملكمة تعمد يف حال املوافقة على للب إجبرال املراجعبة القضبائية
إىل إحال ببة املل ببه إىل اجله ببة ال ببيت اخت ببذت القب برار األص ببلي أو إىل هيو ببة تص ببة أخ ببرى وال تت ببوىل
بنفسببها إعببادة النظببر يف القضببية أو إصببدار أ ق برار( .)٢٠بببل إن الق برار حلضببع للسببلطة التقديريببة
املمنوحببة للببووير وبالتببا للسببلطة التنفيذيببة .وبنببال علببى هببذه االعتبببارات ختلببص اللجنببة إىل أن
احتمال أن يكون صاحب الشكوى يستنفد سبيل االنتصاف هذا يف هبذه القضبية ال يشبكل
()٢١
عائقام ول دون قبول الشكوى  .
 ٣-٩وتفيد الدولة الطرف بأن الشكوى غري مقبولة الفتقارها الواضش إىل أساا .ومع للك
ترى اللجنة أن احلجج اليت دفع هبا صاحب الشكوى تثري مسبائل موضبوعية ينبغبي معاجلتهبا مبن
حيببث األس ب املوضببوعية. وعليببه فببرن اللجنببة ال تببرى أ عقبببات حتببول دون قبببول الشببكوى
وتعلن أن البالأ مقبول. 
__________

( )٢٠انظر البالأ رقم  ٢٠٠7/٣٣٣ت .إ .ضد كندا الفقرة .٣-6
( )٢١انظر البالأ رقم  ٢٠٠8/٣4٣كولونسو ضد كندا الفقرة .٣-8
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النظر يف األس

املوضوعية 


 ١-١٠عم بالم بببالفقرة  4مببن املببادة  ٢٢مببن االتفاقيببة نظببرت اللجنببة يف هببذا البببالأ يف ضببول
مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا الطرفان.
 ٢-١٠وتتمثببل املسببألة املعروضببة علببى اللجنببة فيمببا إلا كببان لببرد صبباحب الشببكوى إىل أوغنببدا
سيشببكل انتهاكبام اللتباام الدولببة الطببرف مبوجببب املببادة  ٣مببن االتفاقيببة بببأال تطببرد أ شببخص أو
تعيده إىل دولة أخرى إلا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطبر
التعببرض للتعببذيب. ودببب علببى اللجنببة أن تقببيم مببا إلا كان بت هنبباك أسببباب حقيقيببة تببدعو إىل
االعتق بباد ب ببأن ص بباحب الش ببكوى س ببيواجه شخص ببيام خط ببر التعب برض للتع ببذيب ل ببدى عودت ببه إىل
٢٢
أوغنببدا( ) .ودببب علببى اللجنببة عنببد تقيببيم هببذا اخلطببر مراعبباة مجيببع االعتبببارات لات الصببلة
وفق بام للمببادة  )٢(٣مببن االتفاقيببة مبببا يف لل ببك وجببود ه ب ثابببت مببن االنتهاكببات الفادح ببة أو
الصببارخة أو اجلماعيببة حلقببوو اإلنسببان .وتببذكر اللجنببة بببأن وجببود ه ب ثابببت مببن االنتهاكببات
الفادح ببة أو الص ببارخة أو اجلماعي ببة حلق ببوو اإلنس ببان يف البل ببد ال يعت ببرب يف ح ببد لات ببه س ببببام كافيب بام
لتأكيببد أن شخصبام معينبام سببيتعرض خلطببر التعببذيب لببدى عودتببه إىل للببك البلببد .بببل دببب إبببدال
أسباب أخرى تثبت أن الفرد املعين سيتعرض شخصيام للخطر. وعلى العك من للك ال يعبين
عدم وجبود هب ثاببت مبن االنتهاكبات الصبارخة حلقبوو اإلنسبان أن الشبخص لبن يكبون عرضبة
()٢٣
للتعذيب يف الظروف اخلاصة به  .
 ٣-١٠ويف هببذه القضببية حتببي اللجنببة علمبام قجببة الدولببة الطببرف بشببأن عببدم برهنببة صبباحب
الشببكوى علببى أنببه يواجببه شخصببيام خطبرام حقيقيبام يتمثببل يف التعببرض للتعببذيب يف أوغنببدا .وحتببي
اللجنبة علمبام أيضبام قجببة الدولبة الطبرف بشبأن افتقببار ادعبالات صباحب الشبكوى إىل املصببداقية
فيما يتعل باجلوانب الرئيسية الواردة يف للبه بشأن املخالر اليت سيتعرض هلا يف حال عودته إىل
أوغنببدا بسبببب ميلببه اجلنسببي مبببا يف للببك االدعببالات املتصببلة بببالتعرض لالعتقببال والتعببذيب يف
عام  ٢٠٠7فضالم عن االدعالات املتعلقة باالهتمام الذ أبدته السلطات األوغندية يف اآلونبة
األخرية مبعرفة مكان وجوده يف إلار التهم املوجهة إليه الرتكابه فعل "اجملامعة خالفبام للطبيعبة".
وحتي اللجنة علمام قجة صاحب الشكوى بشأن عدم إيالل السلطات الكندية االعتببار الكبايف
الدعالاته أو حتليلها على النحو السليم مبا يف للك األدلبة اجلديبدة املتعلقبة بباإلجرالات اجلنائيبة
املتخذة ضده استنادام إىل التهم املتعلقة بامليل اجلنسي.
__________

( )٢٢انظبر الببالأ رقببم  ١٩٩6/6١ا .ص .ع .ضبد السبويد قبرار معتمببد يف  6أيار/مبايو  ١٩٩8الفقببرة ٢-١١؛
وال بببالأ رقب ببم  ٢٠١٠/4٣٥أ .ب .م .ض ببد الس ببويد ق ب برار معتمب ببد يف  ١4تش ب برين الثب بباين/نوفمرب ٢٠١٢
الفقرة .7-7
( )٢٣انظببر البببالأ رقببم  ٢٠١٠/4٢6ر .د .ضببد سويسبرا قبرار معتمببد يف  8تشبرين الثبباين/نوفمرب  ٢٠١٣الفقببرة
٢-٩؛ وال بببالأ رق ببم  ٢٠٠8/٣44أ .م .أ .ض ببد كن ببدا ق برار معتم ببد يف  ١٢تشب برين الث بباين/نوفمرب ٢٠١٠
الفقرة ٢-7؛ والبالأ رقم  ٢٠٠7/٣٣٣ت .إ .ضد كندا الفقرة  .٣-7
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 4-١٠وتببذكر اللجن ببة باجتهاده ببا الق ببانوين الببذ رأت في ببه أن ببه ن ببادرام مببا تك ببون الدق ببة الكامل ببة
متوقعة من ضحايا التعذيب( .)٢4وتبرى اللجنبة أن ال سببيل إىل التحقب مبن صبحة بعب الوثبائ
الببيت قببدمها صبباحب الشببكوى. لكنهببا تببرى يف ضببول الوثببائ املوثوقببة الببيت قببدمها مبببا يف للببك
رسببالة الببدعم املوجهببة مببن اللجنببة األوغنديببة حلقببوو اإلنسببان واجملل ب احمللببي يف منطقببة كببافريو
والشهادة الصادرة عن رابطة املثلي واملثليات يف أوغندا والتقرير الطيب أن صاحب الشكوى قد
()٢٥
قدم ما يكفي من املعلومات املوثوقة لتغيري عبل اإلثبات  .
 ٥-١٠وتالحا اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرت ببأن وضبع املثليبات واملثليب ومادوجبي امليبل
اجلنسببي ومغ بباير اهلويببة اجلنس ببانية وحبباملي ص ببفات اجلنس ب يف أوغن ببدا اثببل معض ببلة وأن ه ببذا
الوض ببع تف بباقم بع ببد اعتم بباد ق ببانون مكافح ببة املثلي ببة اجلنس ببية .وتالح ببا اللجن ببة أيض بام أن احملكم ببة
الدسببتورية أبطلببت قببانون مكافحببة املثليببة اجلنسببية يف آب/أغسببط  ٢٠١4لكنهببا اسببتندت يف
قرارهببا إىل مسببألة إجرائيببة (اعتمبباد القببانون دون تببوفر النصبباب الببالوم) واكببن أن يعببرض القببانون
علببى الربملببان جمببددام يف أ وقببت .وتالحببا اللجنببة كببذلك أن املعلومببات املتاحببة للجمهببور تفيببد
بببأن اعتمبباد القببانون أعقبتببه ويببادة يف عببدد حبباالت االعتقببال التعسببفي وممارسببة الشببرلة لالبتبااو
وإجببالل ومهامجببة املثليببات واملثلي ب ومادوجببي امليببل اجلنسببي ومغبباير اهلويببة اجلنسببانية وحبباملي
صفات اجلنس وتشريد عدد منهم( .)٢6وعالوة على للك تالحا اللجنة أن مثبة تقبارير تشبري
إىل تعببرض بع ب املثلي ب واملثليببات ومادوجببي امليببل اجلنسببي ومغبباير اهلويببة اجلنسببانية وحبباملي
صببفات اجلنس ب للضببرب والتحببرأ علببى أيببد أف براد الشببرلة واحملتج باين أثنببال االحتجبباو(.)٢7
وعليببه تببرى اللجنببة أن صبباحب الشببكوى رمبببا يكببون معرض بام خلطببر التعببذيب أو سببول املعاملببة
__________

( )٢4انظ ببر ال بببالأ رق ببم  ٢٠١٠/4١6ك ببي تش ببون رون ببغ ض ببد أسب برتاليا قب برار معتم ببد يف  ٥تشب برين الث بباين/نوفمرب
 ٢٠١٢الفقببرة ٥-7؛ والبببالأ رقببم  ١٩٩٥/٢١آالن ضببد سويس برا ق برار معتمببد يف  8أيار/مببايو ١٩٩6
الفقرة .٣-١١
( )٢٥انظر البالأ رقم  ٢٠٠١/١8٥قرو ضد السويد قرار معتمد يف  8أيار/مايو  ٢٠٠٢الفقرة .١٠ 
( )٢6 at available 2014, August 7 Uganda?”, in gay be to legal now itHuman Rights Watch, “Is
 .www.hrw.org/news/2014/08/07/it-now-legal-be-gay-ugandaوقببد أبلببغ أيضبام عببن العديببد مببن احلبباالت
املوثقببة بشببأن ممارسببة العنببه والتحببرأ ضببد املثليببات واملثليب ومادوجببي امليببل اجلنسببي ومغبباير اهلويببة اجلنسببانية
وهببي حبباالت اكببن أن تعبباى إىل قبوات األمببن األوغنديببةSee Human Rights .
وحبباملي صببفات اجلنسب
 at available Uganda”, in Abuses Rights LGTBI siege: under “CommunitiesFirst,
www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Discrimination-against-LGBTI-Ugandans-

()٢7

.FINAL.pdf
See www.amnesty.org/en/latest/news/2014/10/uganda-discriminatory-legislation-fuels-repression

 .-and-abuse/وعالوة على للك قيل إن "بعب أفبراد الشبرلة يلجبأ يف الغالبب إىل ممارسبة التعبذيب النفسبي
بينما يشجع آخبرون نباالل السبجن علبى التعبد الببدين علبى املثلبي .وكثبريام مبا يرتكبب االعتبدال اجلسبد علبى
أيبد النباالل ببل أفبراد الشبرلة أيضبام"See Home Office of the United Kingdom of Great Britain and .
 Orientation and Gender SexualUganda: Guidance. and Information “CountryIreland,Northern

 www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment at available 2014,AugustIdentity”,

._data/file/346274/CIG_Uganda_SOGI_2014_8_20_v2_0.pdf
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يف ح ببال عودت ببه إىل أوغن ببدا واض ببعة يف االعتب ببار ل ببي فقب ب ميل ببه اجلنس ببي ب ببل أيضب بام نض بباله
يف املنظمات املعنية باملثليات واملثليب ومادوجبي امليبل اجلنسبي ومغباير اهلويبة اجلنسبانية وحباملي
ص ببفات اجلنس ب واحتم ببال تعرض ببه لالحتج بباو اس ببتنادام إىل ال ببتهم اجلنائي ببة املوجه ببة ض ببده (انظ ببر
الفقرة  8-٢أعاله)(.)٢8
 6-١٠وعليب ببه ختلب ببص اللجنب ببة يف ضب ببول مجيب ببع عناصب ببر هب ببذه القضب ببية إىل أن هنب بباك أسس ب بام
موضوعية لالعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعذيب يف حال عودته إىل أوغندا.
 -١١ويف ض ببول م ببا تق ببدم ف ببرن اللجن ببة إل تتص ببرف مبوج ببب الفق ببرة  7م ببن امل ببادة  ٢٢م ببن
االتفاقيببة تسببتنتج أن إبعبباد الدولببة الطببرف لصبباحب الشببكوى إىل أوغنببدا يشببكل خرقبام ألحكببام
املادة  ٣من االتفاقية.
 -١٢وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملامة وفقام للمادة  ٣من االتفاقية باالمتناع عبن إعبادة
صاحب الشكوى قسرام إىل أوغندا أو إىل أ بلد آخر يتعرض فيه خلطر حقيقي يتمثل يف الطبرد
أو اإلعادة إىل أوغندا .وتدعو اللجنة الدولة الطرف وفقام للفقرة  ٥مبن املبادة  ١١8مبن نظامهبا
الببداخلي إىل إبالغهببا يف غضببون  ٩٠يومبام مببن تبباريخ إحالببة هببذا القبرار مبببا اختذتببه مببن خطبوات
استجابةم للمالحظات الواردة أعاله.

__________

( )٢8تفيبد منظمببة  Chapter Fourوهببي منظمبة أوعنديببة معنيبة باملثليببات واملثليب ومادوجببي امليبل اجلنسببي ومغبباير
اهلويببة اجلنس ببانية وح بباملي ص ببفات اجلنس ب ب ببأن أف براد ه ببذه الفوببة يف أوغن ببدا يتعرض ببون لالعت ببدال علببى أي ببد
موهفي نظام العدالة اجلنائية أنفسبهم ويشبمل للبك "فحبص الشرج/املسبتقيم وهبي ممارسبة روتينيبة يلجبأ إليهبا
خالل التحقي يف القضايا املتعلقة باملثليات واملثلي ومادوجي امليل اجلنسبي ومغباير اهلويبة اجلنسبانية وحباملي
صفات اجلنس وعادة ما در الفحص يف حضور ألراف ثالثة وبطريقة غري علميبة ‘ ...الطريقبة غبري علميبة
وغ ببري لات قيم ببة إثباتي ببة يف احملاكم ببات اجلنائي ببة وتعتب ببرب مبثاب ببة تع ب بذيب وممارس ببة قاس ببية والإنس ببانية ومهينب ببة‘".
See http://chapterfouruganda.com/articles/2015/04/14/uganda-where-do-we-go-justice-abuse-rights-
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