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الواثئق املرجعية:

ق ارار مذخااج وجااب املااا  ١١5ماان النمااام الاادا لي
للجنا ا ااة ،أحيا ا ااط إىل الدولا ا ااة الطا ا اارف  ١٢كا ا ااانو/
( ٢٠١٦مل يصدر شكط وثيقة)
اسورب ي

اتريخ اعذ ا هجا القرار:

 5آب أغ طس ٢٠١٩

املوضوع:

الطر إىل اهلند

امل ائط اإلجرائية:

عاادم ع ا اال عاااتاأب ل لااةد وعاادم اسااذن ا س ا ط
االنذصاف احمللية

امل ائط املوضوعية:

اخلطر على احليا و طر الذعرض للذعجيب أو سوت
املعاملة حالة الطر إىل ال لد اسصلي

موا االت اقية:

 3و٢٢

( ٢٠١٦اتري ا ااخ تق ا اادمي

اعذ دته اللجنة ورهتا ال ابعة وال ذني ( ٢٢متوز يوليه  ٩ -آب أغ طس .)٢٠١٩
راسااة هااجا ال ا الغ أعلااات اللجنااة الذاليااة أباااوه  :فيلاايس غاااير ،وع ااد الوهاااب هااا  ،وكلااو هلاار
شااار
وتذياار
رواسا ،/وينس مو فيغ ،وأان راكو ،و ييغو رو ريغيث  -بينثو ،/وسي اسذيا /توزي ،وهونغ هوناغ جاانغ ،ي
توزحم دوف.
ير تجييط هجا القرار نصا رأي فر ي (خمالف) ل يليس غايري ورأي فر ي (خمالف) لع د الوهاب ها .
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 ١-١صاااحب الشااكوى هااو إكااس ،وهااو م اوا ن هناادي ولااد  ٢آذار مااار ١٩٨7
اهلند .وبعد رفض ل ه اللجوت كندا ،صدر حقه قرار ابلرتحيط إىل اهلند .وهو يزع أ /من
ش ا  /هااجا الرتحيااط أ /يشااكط انذ اك ااً ماان الدولااة الطاارف لل ااا  3ماان االت اقيااة .وميثااط مقاادم
الشكوى حمام ،سريغي فورونوف.
 ،٢٠١٦ل ت اللجنة ،ع الً ابملا  ١١4مان نمام اا
 ٢-١و  ١٢كانو /اسورب ي
اسساسي ،بواسطة مقررها املعين ابلشكاوى اجلديد والذدابري املؤقذة ،إىل الدولة الطارف أال تطار
املشذكي إىل اهلند ما امت قليذه قيد نمر اللجنة .و  ٩حزيرا /يونياه  ،٢٠١7ل ات الدولاة
الطارف إىل اللجنااة إ اات الذاادابري املؤقذااة .و  ٦آذار ماار  ،٢٠١٨رفلاات اللجناة ،عاان ريااق
مقررها املعين ابلشكاوى اجلديد والذدابري املؤقذة ،لب الدولة الطرف.
ال قائع كها د ضها صاحب البك ى
 ١-٢ولااد صاااحب الشااكوى جاااغراو /ابهلنااد .و  ١3كااانو /الثا يناااير  ،٢٠١3جااات
مثانيااة ماان أف ارا الشاار ة إىل املزرعااة العائليااة لصاااحب الشااكوى ،ث ااً عاان عامااط املزرعااة(.)١
وعناادما فاار هااجا اس ااري ،غلااب أف ارا الشاار ة وقاااموا ابسااذجواب صاااحب الشااكوى .وعناادما
عااا وا م ااات اليااوم ن ااه ،ألق اوا الق ا ض عليااه ،ابسااذخدام م اارق للقااو  .وماان و /تقاادمي أماار
ابلذوقيف وال حتديد أس اب الذوقيف ،اقذا أفرا الشر ة صاحب الشكوى إىل مركز الشر ة.
 ٢-٢وأو ع صاحب الشكوى ،الجي احذجز سكثر من اثنني وس عني سااعة راروف يرثاى
هلا ،زنزانة قجر صغري جداً ،ال نوافج هبا وال فراش .وكا /عليه النوم على اسرضية وقلات حاجذه
حاوية بالسذيكية .وكا /الغجات الجي يوزع مر واحد اليوم فاسداً.
 3-٢وأثن ااات احذج اااز ص اااحب الش ااكوى ،اس ااذجوبه أف ارا ش اار ة ع ااد م اراأب وع ااجبوط بط اار
خمذل ااة :فقااد أحرقااوط ابل ااجائر ،وضااعوا كي ااً ماان ن اايق فااو رأسااه ،ولك ااوط ابسياادي ،وضاربوط
بعصا مطا ية .و الليط ،كا /عنصرا /من الشر ة يوقما ا برشه ابملات ال ار .
 4-٢و  ١٦كااانو /الثا يناااير  ،٢٠١3أ لااق س اراح صاااحب الشااكوى بعااد تااد ط أف ارا
ذوي ن ااوذ ماان قريذااه ،فعاوا رشااو قاادرها حاوا  ٢5٠٠٠روبيااة (حاوا  3٢٠يااورو) .و اليااوم
ن ه ،أ ط صاحب الشكوى امل ذش ى حيث مكث حىت اليوم الذا .
 5-٢و  ٢7كااانو /الثا يناااير  ،٢٠١3حلاار ة ااة ماان أفارا الشاار ة إىل بياات صاااحب
الشاكوى وألقاوا القا ض عليااه مار أ ارى .وعااجبوط ،وحتدياداً بارب يديااه إىل قطعاة شا ية وبلاربه
على ر رط .و رحوا عليه أساللة بشا  /عاماط املزرعاة .وبعاد أسا وع واحاد ،وبعاد فاس أفارا أسارته
رشو أ رى قدرها حوا  35 ٠٠٠روبية (ما يقارب  45٠يورو) ،أ لق سراحه.
 ٦-٢و وفاً على حياته ،قرر مغاا ر اهلناد .و  ١٦أاير ماايو  ،٢٠١3اساذقط الطاائر ااواز
س ا ر ماازور إىل كناادا ،مااس توقااف قطاار .ويااوم وص اوله إىل كناادا ١7 ،أاير مااايو  ،٢٠١3قاادم
لااب اللجااوت .و  ١٨متوز يوليااه  ،٢٠١3اسااذ س إليااه ق ا ئايااة الالجلااني الذااابس لل جلااس
الكن اادي لل ج اار والالجلا ااني ،ورف ااض الطل ااب الا ااجي تق اادم ب ااه  ١٢أيلورب س ا ا ذ .٢٠١3
__________
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يوضح صاحب الشكوى،
م رب أسلحة.

تعليقاته املؤر ة  ٢تشارين اسورب أكذاوبر  ،٢٠١7أ /هاجا العاماط كاا /مذ ااً لناه
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و  ١7كااانو /اسورب ي ا  ،٢٠١3ألغااى ق ا عااو /الالجلااني ق ارار ق ا ئايااة الالجلااني
وأم ا اار ع ا ااا النم ا اار القل ا ااية أم ا ااام هيل ا ااة قل ا ااائية ذاأب تش ا ااكيلة خمذل ا ااة .و  ٢3ني ا ااا/
أبريط  ،٢٠١4رفض ق ئاية الالجلني مر اثنية لب اللجوت.
 7-٢و  ٢كااانو /اسورب ي ا  ،٢٠١4رفااض ق ا عااو /الالجلااني الطعاان املقاادم ماان
ص اااحب الش ااكوى .و  ١4ني ااا /أبريط  ،٢٠١5رفل اات احملك ااة االحتا ي ااة ل ااب املراجع ااة
القلائية هلجا القرار اس ري.
 ٨-٢ويصرح صاحب الشكوى ،رسالذه اسوىل ،أنه قدم ل اً لذقيي املخا ر ق ط الرتحيط،
رف ااض  ٢تش ارين الث ااا نوف  .٢٠١٦وي اادعي ص اااحب الش ااكوى أن ااه اس ااذن د ي ااس س ا ط
االنذصاف املذاحة .وعالو على ذلك ،يجكر صاحب الشكوى أ /والدط تعرض لللرب اهلند
لدفعااه إىل تقاادمي معلوماااأب عاان مكااا /وجااو طد وهااو مااا يذ ااني منااه أ /ال االطاأب اهلنديااة ال تازارب
ت حث عنه.
البك ى
 -3وياادفس صاااحب الشااكوى ل /كناادا سااذنذ ك الذزاماهتااا وجااب املااا  3ماان االت اقيااة
بطر ط إىل اهلند ،حيث سيكو /معرضاً مان جدياد للذعاجيب علاى ياد الشار ة .ويؤكاد أ /الشار ة
أحلق اات ب ااه ،ع ااام  ،٢٠١3اسذى وعرض ااذه لل ااروب أ اارى م اان إس ااات املعامل ااة ،واحذجزت ااه
رااروف ال إن ااانية وم ينااة مركااز للشاار ة سكثاار ماان  7٢ساااعة ماان و /تقاادمي أماار ابلذوقيااف
وال ال اح له ابملثورب أمام قاض .ويقدم صاحب الشاكوى العدياد مان الذقاارير واملقااالأب يياداً
لقولااه ل /حالااة حقااو اإلن ااا /اهلنااد تثااري القلااق ،وال سااي ا في ااا يذصااط عاملااة قاواأب اسماان
لل حذجزين وال جنات.
م حظات ال غلة الط ف لب املة ل ة غاأل س امل ض د ة
 ١-4تقدم الدولة الطرف ،مالحماهتا املؤر اة  ٩حزيرا /يونياه  ،٢٠١7معلومااأب م صالة
عاان إج اراتاأب اللجااوت كناادا ،وتاارى أ /الشااكوى غااري مق ولااة لعاادم اسااذن ا س ا يلني ماان س ا ط
 ،٢٠١٦قدم صاحب الشكوى ل اً للحصاورب
االنذصاف احمللية .ف ي  ٨كانو /اسورب ي
علاى اإلقامااة الدائ ااة لاادواع إن اانيةد وال يازارب هااجا الطلااب قياد املعاجلااة .وال تذ ااق الدولااة الطاارف
مااس موقااف اللجنااة الااجي ياارى أ /هااجا الطلااب ميثااط سا يط انذصاااف غااري فعااارب سغاراض املق وليااة.
فعلااى العكااس ماان ذلااك ،هااجا إج ارات إ اري عااا رب ومنصااف ،و اضااس لل راجعااة القلااائية .و
حالااة اذاااذ قارار إنااان ،ماان شا نه أ /يذاايح لصاااحب الشااكوى املكااو كناادا .ك ااا ميكاان ملاان
رفض ل ه أ /تقدم ل اً لإلذ /ابملراجعة القلائية أمام احملك ة االحتا ية لكندا .ونذيجاة لاجلك،
يشكط لب احلصورب على اإلقامة الدائ ة سس اب إن انية س يط انذصاف حملياً فعاالً.
 ٢-4وعالو على ذلك ،و الفاً ملا صرح به صاحب الشكوى شكواط ،فإنه مل يقادم ل ااً
إلجا ارات تقي ااي لل خ ااا ر ق ااط الرتحي ااط .و الواق ااس ،حرك اات وكال ااة اخل اادماأب احلدو ي ااة الكندي ااة
اإلج ارات  5ش ا اق ف اير  ٢٠١٦لذ كااني صاااحب الشااكوى ماان تقاادمي ل ااه ،ولكاان حيااث إ ااا
مل تذلقه ا ط اآلجارب املنصوص علي ا ،أغلقت امللف من و /اذااذ قارار  7آذار ماار .٢٠١٦
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وإض ااافة إىل ذل ااك ،ف ق ااد انذ اات ف اارت حم اار تق اادمي ل ااب جدي ااد لذقي ااي املخ ااا ر ق ااط الرتحي ااط
(اثنا عشر ش راً) بدورهاد واحلارب أ /صاحب الشكوى مل يقدم أي لب حىت اآل./
 3-4ونااوز لشااخص صاادر حقااه إجارات ترحيااط سااار أ /يقاادم ،عاادا بعااض االسااذثناتاأب،
ل اً لذقيي املخا ر ق ط الرتحيط .وي ادف تقياي الطلاب إىل حتدياد ماا إذا كاا /الشاخص معرضااً
خلطر االضاط ا أو الذعاجيب أو القذاط ،أو ماا إذا كاا /معرضااً لعقوباة أو معاملاة قاساية إذا رحاط
إىل بلدط اسصلي .وال يذعلق اسمار راجعاة قلاائية وال بطعان قاراراأب اللاس الكنادي لل جار
والالجلني .وي لغ مقدم الطلب مكانياة تقادمي الطلاب املاجكور ،وكاجا قاه تقادمي مالحمااأب
مكذوبااة وأ لااة تاادع ا .ويرتتااب عاان تقاادمي لااب تقيااي املخااا ر ق ااط الرتحيااط غلااو /ة ااة
عشر يوماً من تلقي اإل طار إيقاف إن اذ إجرات الرتحيط .وأمام مقدم الطلب أيلااً ة اة عشار
يوم ااً إض ااافياً لذق اادمي واثئ ااق ت اادع ل ااه( .)٢وال ميك اان مل اان س ا ق أ /رف ااض ل ا اللج ااوت ،مث ااط
صااحب الشاكوى ،وجاب قارار مان اللاس ،أ /يقادموا إال وقاائس جدياد وأ لاة جدياد ر اارأب
بعد قرار اللس.
 4-4ويشكط لب تقيي املخا ر ق ط الرتحيط أحد س ط االنذصاف املذاحة وال عالة .وناري
هااجا االسااذعراض مور ااو /اتبعااو /ل االطة وزار اهلجاار والالجلااني واجلن ااية وميارسااو /ال االطاأب
امل وضة هلا مان الاوزير .وهاؤالت مور او هجار مادربو /حتدياداً جماارب حقاو اإلن اا /والقاانو/
اإل اري يذصاارفو /بصااور م ااذقلة وحمايااد متام ااً .ويذلقااو /عااالو علااى ذلااك تاادري اً بش ا  /أةيااة
احملافمااة عل ااى االس ااذقاللية واحلي ااا ر اااهرايً وحقيق ااة اذ اااذه لق اراراهت  .ك ااا اعرتف اات احملك ااة
االحتا ي ااة كن اادا ل ا م ااذقلو /بدرج ااة كافي ااة .وإض ااافة إىل ذل ااك ،لل ااور ني ت اادريب و ا
هامني ميدا /حقو اإلن ا ./ولدي معلومااأب حمدثاة عان حالاة حقاو اإلن اا /خمذلاف
ال لدا ،/اا ذلاك اهلناد .ولادي ا ك اري جماارب تقياي املخاا ر املذصالة ابلرتحياط ويذلقاو/
الذاادريب الااالزم علااى االت اقياااأب الدوليااة ذاأب الصاالة .ولااو كااا /صاااحب الشااكوى قاادم لااب
تقيي املخا ر ق ط الرتحيط اآلجارب املقرر  ،لكاا /ذلاك أوقاف إجارات الرتحياط الصاا ر حقاة
إىل حني اذاذ قرار بش  /الطلب .وكو /صاحب الشكوى يدعي زورا شكواط أنه قدم الطلب
يلقي رالالً من الشك على مصداقيذه.
 5-4وعااالو علااى ذلااك ،فااإ /الشااكوى غااري مق ولااة س ااا ال تذ اشااى مااس أحكااام االت اقيااة.
وال تطاارح الواقااس أي ا عااات ذا مصااداقية ماان شا نه أ /يشااكط تعااجي اً سغاراض تط يااق املااا 3
من االت اقية .وعلى العكس من ذلك ،قرر ق ئاية الالجلني ،بعاد إجارات تقياي م اذقط ونزياه
وم صط لأل لة املقدماة لاه وال عااتاأب صااحب الشاكوى ،أ /اس لاة ال تذايح إث ااأب أ /صااحب
الشكوى معرض خلطر الذعجيب .ومل يقدم هاجا اس اري شاكواط أياة أ لاة جدياد مان شا ا أ/
تذعااارض مااس اسااذنذاجاأب ق ا ئايااة الالجلااني .وفااو هااجا ،مااا ام ي ادعي أنااه ساايكو /عرضااة
لعقوابأب أو ضروب معاملة قاساية ،فلايس لاللذازام بعادم اإلعاا الق ارية أ /ينط اق مثاط هاجط
المروف.
 ٦-4وعالو علاى ذلاك ،فاإ /الا الغ غاري مق اورب سناه ي ذقار إىل أساا  .واعذا أب ال الطاأب
الكنديااة أ /ا عاااتاأب صاااحب الشااكوى غااري ذاأب مصااداقية ،وأنااه مل يث اات أ /قراراهتاا شاااهبا أي
__________
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عيااب ي ا ر تااد ط اللجنااة االسااذنذاجاأب الااا توصاالت إلي ااا بش ا  /الوقااائس واملصااداقية .لكاان
إذا ق ااررأب اللجن ااة النم اار مص ااداقية ا ع اااتاأب ص اااحب الش ااكوى ،هن ااا عناص اار عدي ااد م اان
إفا اته حت ط على االسذنذاج لنه ال حيمى ابملصداقية وأ /ا عاتاته لي ت مدعومة ا يك ي مان
اس لااة .و الواقااس ،مل يصاارح صاااحب الشااكوى ،عناادما مااأل صاايغة أوىل لن ااوذج لااب اللجااوت
 ٢٠أاير م ا ااايو  ، ٢٠١3بع لي ا اااأب الذوقي ا ااف ال ا ااا ك ا ااا /ض ا ااحيذ ا .واحل ا ااارب أن ا ااه أاثر ه ا ااجط
اال عاتاأب صيغة من ن س الن اذج عدلت  3١أاير مايو  ،٢٠١3عندما كا /ميثله حمام.
وعن ااد مواج ااة ص اااحب الش ااكوى هب ااجط الذل ااارابأب ااالرب جل ااة االس ااذ اع أم ااام ق ا ئاي ااة
الالجلااني ني ااا /أبريط  ،٢٠١4أفااا أنااه كااا /ائ ااً جااداً ال دايااة ومل يكاان يريااد إاثر هااجط
املمامل ،العذقا ط أ /ال لطاأب الكندية سذطرح عليه ن س اسسللة الا رح ا عليه أفرا الشر ة
قريذااه .و لااص ق ا ئايااة الالجلااني إىل أ /ت ارياته ملااا أغ لااه ال دايااة غااري معقولااة ،سااي ا
وأ /أ /هجط اال عاتاأب كانت صا ي ل اه اللجاوت .وابملثاط ،أشاار صااحب الشاكوى ،الاجي
أك ط  ١٢سنة من الذعلي  ،ل ه شري الع ط املقدم عاام  ،٢٠٠٨أناه ااار ،حاني صارح
لب اللجوت الجي قدمه عام  ٢٠١3أنه كا /يع ط مزرعة اسسار مناج عاام  .٢٠٠5و
صيغة معدلة من هجا الطلب ن ه ،يشري إىل أنه كا /مزارعاً منج عام  ٢٠٠٩واااراً ق اط ذلاك.
وابإلضافة إىل ذلك ،الرب جل ة االسذ اع أمام ق ئاية الالجلني ني ا /أبريط ،٢٠١4
مل يكن صاحب الشكوى قا راً على الر على أسللة ب ايطة بشا  /امل اار الاجي سالكه إىل كنادا
وبش  /مغا رته اهلند .فعلاى سا يط املثاارب ،مل يكان مذ كاداً مان املديناة الاا ي ارتض أناه ا ذ ا في اا
ال رت بني اإلفراج اس ري عنه ومغا رته ،وكجا املدينة الا غا ر من ا اهلند .وعالو على ذلك،
ار أب احملك ااة أ /اس لااة امل ااذندية املقدمااة تزيااد ماان امل ااا صااداقية صاااحب الشااكوى ،سنااه
بين ا يزع أ /ال لطاأب اهلندية كانت متلك سلطة احذجازط ل رت ويلة جداً من الازمن مان و/
توجيه هت إلياه ،يادعى أ اا أفرجات عناه بعاد فاس رشااوى .وحياث إ /اجلازت املذ قاي مان ت ارياته
إللقااات القا ض عليااه واسااذجوابه وارت ا اتااه بناشااطني حمذ لااني ما وماراوغ ،لصاات احملك ااة إىل
اسذنذاجاأب سل ية.
 7-4وحااىت م ااس اف ارتاض أ /رواي ااة ص اااحب الشااكوى ذاأب مص ااداقية ،وه ااو م ااا تن ي ااه الدول ااة
الطرف ،فإ /وضعه الشخصاي ال ي ا ح ابالساذنذاج لناه سايواجه طار الذعارض للذعاجيب لادى
عو ت ااه إىل اهلن ااد بص ااور مذوقع ااة وحقيقي ااة وشخص ااية .وإض ااافة عل ااى ذل ااك ،فإن ااه مل يث اات أن ااه
ال ي ااذطيس الرحيااط إىل أماااكن أ اارى اهلنااد .وك ااديط عاان ذلااك ،ولألس ا اب املااجكور أعااالط،
ين غي رفض الشكوى بنات على اسسس املوضوعية.
اعو ةات صاحب البك ى دوى م حظات ال غلة الط ف
 ١-5ي ذش ا ا د ص اااحب الش ااكوى ،تعليقات ااه املؤر ااة  ٢تش ا ارين اسورب أكذا ااوبر ،٢٠١7
بذقارير عدياد ملنم ااأب غاري حكومياة تؤكاد أ /اهلناد تعارف انذ اكااأب من جياة وج اي ة حلقاو
اإلن ا ،/وهاو ماا ميثاط سا اً جادايً لعادم ار ط او ذلاك ال لاد .ووفقااً هلاجط الذقاارير ،فاإ /أحاوارب
االحذجاااز ال ااجو /اهلنديااة تشااكط شااكالً ماان أشااكارب الذعااجيب وقااد تااؤ ي حااىت إىل املااوأب،
وإ /أفرا الشر ة غال اً ما ي لذو /من العقاب على الذجاوزاأب املرتك ة.
 ٢-5وعلى النقيض مما تشري إليه الدولة الطرف مالحماهتا ،فإ /االعذداتاأب الاا يرتك اا
أفرا الشر ة تشكط أع ارب الذعجيب ابملعىن املنصوص عليه االت اقية .وقد أحلاق أفارا الشار ة
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ه ااؤالت آالم ااا بدني ااة وذهني ااة ش ااديد بص اااحب الش ااكوى ع ااام  ،٢٠١3عل ااى النح ااو امل ااني
الش ااكوى .فق ااد ض اارب أف ارا الش اار ة ص اااحب الش ااكوى بق ااو إىل رج ااة أن ااه ك ااا /ال يا ازارب،
آذار م ااار  ، ٢٠١4يش ااعر ابآلالم ،عل ااى النح ااو املش ااار إلي ااه الذقري اار الطا ا املرف ااق ابملل ااف.
وإضافة إىل ذلك ،وفقاً للذقرير ن ه ،بادأب علاى صااحب الشاكوى أعاراض اضاطراابأب اكذلابياة
قد تكو /هلا صلة لع ارب الذعجيب الا تعرض هلا اهلند.
 3-5وبعااد مغااا ر صاااحب الشااكوى لل نااد ،جاااتأب الشاار ة عااد ماراأب إىل املزرعااة اسسارية
ثاً عنه .و آذار مار  ،٢٠١7ألقت الشر ة الق ض على والد صاحب الشكوى ،وحاولت
احلصااورب منااه علااى معلوماااأب عاان مكااا /وجااو صاااحب الشااكوى .وماان أجااط م اااعد والاادط،
أرسااط صاااحب الشااكوى إىل الشاار ة أ لااة تث اات أنااه قاادم ل ااً للجااوت كناادا وأنااه يقااي هبااا.
و ااا أ /ال االطاأب اهلنديااة تاادر أ /صاااحب الشااكوى قاادم لااب جلااوت اخلااارج ،فااإ /اخلطاار
الجي يذ د ط حالة العو إىل اهلند أعلى من ذي ق ط .وال توجد أي إمكانية لريحط صااحب
الشكوى لل كن أماكن أ رى اهلند ،سنه سيكو /عليه إ طار ال لطاأب احمللياة بوجاو طد
وسيكو /بجلك عرضة خلطر االضاط ا والذعاجيب كاط مكاا /ال لاد .وقاد اعذقلات الشار ة
اهلنديااة صااديقاً لصاااحب الشااكوى بعااد ترحيلااه إىل اهلنااد ماان كناادا ،باادعوى أنااه اسااذخدم ج اواز
س ر مزوراً ملغا ر اهلند(.)3
 4-5ويؤك ااد ص اااحب الش ااكوى ،ر اً عل ااى مالحم اااأب الدول ااة الط اارف بش ا  /مص ااداقيذه ،أ/
اال عاتاأب املذعلقاة لع اارب الذعاجيب اهلناد حقيقياة ومعازز ابس لاة ،وأ /حااالأب انعادام الدقاة
ال اوار إفا تااه أمااام ال االطاأب الكنديااة ميكاان أ /تعاازى إىل كونااه كااا /ائ ااً ومصاادوماً بعااد
وصوله إىل كندا ،وأنه كا /يعا من مشاكط ن ية ،وكجا من اآلاثر املرتت ة عان اإلج اا املارت
هبروبه من اهلند إىل بلد غري معروف.
 5-5وفي ااا يذعلااق بعاادم اسااذن ا س ا ط االنذصاااف احملليااة ،يؤكااد صاااحب الشااكوى أ /ل ااه
احلصااورب علااى إقامااة ائ ااة كناادا العذ اااراأب اإلن ااانية ال ي ازارب قيااد النماار .ومااس ذلااك ،ان راً
ما ي ذجاب هلجط الطل اأب امل ارسة الع لية ،وليس هلا أثار إيقاا علاى ترحياط مقادم الطلاب،
وال ميكن الطعن في ا حالة الرفض.
 ٦-5ويؤكااد صاااحب الشااكوى أنااه لي اات لديااه أي نيااة لذلااليط اللجنااة بش ا  /لااب تقيااي
املخااا ر ق ااط الرتحيااط ،وأ /حماميااه ال ااابق صاارح ط ا أ /صاااحب الشااكوى قاادم هااجا الطلااب
ب ب سوت ف  .وتلقى صاحب الشكوى اسذ ار الطلب  5ش اق ف اير  ،٢٠١٦ومل يكن
أمامااه سااوى ة ااة عشاار يوم ااً لذقاادمي ا .وعااالو علااى ذلااك ،كااا /حمذجاازاً مركااز لل اااجرين،
ومل يكاان مكانااه احلصااورب علااى م اااعد حمااام ،ومل يكاان ياادر ماادى اسااذعجالية وأةيااة إرسااارب
الطلب اآلجارب احملد  .وإضافة إىل ذلك ،يعا  ،نذيجة أع ارب الذعجيب الا تعارض هلاا ،مان
مشااكط الرتكياز والاجاكر  ،ومل يكان وضاس ي ا ح لاه ابذااذ قاراراأب مدروساة في اا يذصاط لاف
لااب اللجااوت الااجي قدمااه .وقاادم صاااحب الشااكوى تقريااراً ي ااً غااري مااؤرؤ ،يؤكااد أنااه توجااه إىل
 ١5آذار مااار  ٢٠١٦وكااا /يعااا ماان مشاااكط الرتكيااز والااجاكر  .وهلااجط اسس ا اب،
عيااا
مل يقاادم صاااحب الشااكوى لااب تقيااي املخااا ر ق ااط الرتحيااط عااام  .٢٠١٦وعااالو علااى ذلااك،
__________

()3
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ف ااو لاايس وضااس ميكنااه ماان تقاادمي ذلااك الطلااب اليااوم ،سنااه مل حيصااط علااى إذ /م ا ق ماان
ال لطاأب الكندية .وعلى أية حارب ،ما كا /صاحب الشكوى لي انح هاجا اإلذ ،/سناه صادر
حقه قرار ابلرتحيط.
الةضااي غاإل اءات املع غضة دوى الوجنة

النمر املق ولية
 ١-٦ق ااط النماار أي شااكوى مقدمااة بااالغ مااا ،نااب علااى اللجنااة أ /تقاارر مااا إذا كااا/
ال الغ مق والً وجب املا  ٢٢من االت اقية .وقد كدأب اللجنة ،وفاق مقذلاياأب ال قار (5أ)
من املا  ٢٢مان االت اقياة ،مان أ /امل ا لة ن ا ا مل ت حاث وال ناري ث اا حاليااً إ اار أي
إجرات آ ر من إجراتاأب الذحقيق الدو أو الذ وية الدولية.
 ٢-٦وتااجكر اللجنااة ل ااا ،وفق ااً لل قاار (5ب) ماان املااا  ٢٢ماان االت اقيااة ،ال تنماار
بااالغ مقاادم ماان فاار ماان اسفارا إال بعااد أ /تكااو /قااد كاادأب ماان أ /ذلااك ال اار اسااذن د
س ط االنذصااف احمللياة املذاحاة .غاري أ /هاجط القاعاد ال تنط اق إذا ث ات أ /اساذن ا هاجط ال
قااد اسااذغر فاارت زمنيااة ااااوزأب احلاادو املعقول ااة أو أنااه ماان غااري احملذ ااط أ /حتقااق هااجط ال
اإلنصاف(.)4

أي
يااس
اط
اط

 3-٦وحتا ااي اللجن ا ااة عل ا ااً الحم ا ااة الدول ا ااة الطا اارف ال ا ااا م ا ها ااا أ /ص ا اااحب الش ا ااكوى
مل ي ذن د س ط االنذصاف احمللية املذاحة ،ا أ /ل ه اإلقامة الدائ اة كنادا العذ ااراأب إن اانية
ال يزارب قيد النمر .وتشري اللجنة إىل اجذ ا اهتا ال ابقة الا ت يد أنه ال ميكن اعذ ار لب إقامة
ائ ااة كناادا العذ اااراأب إن ااانية س ا يط انذصاااف فعاااالً سغ اراض املق وليااة ،ابلنماار إىل يعذااه
الذقديرية ولايس القلاائية ،وابلنمار إىل أناه لايس لاه أثار إيقاا لطار مقادم الطلاب( .)5وبناات علاى
ذلك ،ترى اللجناة أ /صااحب الشاكوى لايس ملزمااً ،سغاراض ال قار (5ب) مان املاا  ٢٢مان
االت اقية ،ابسذن ا س يط االنذصاف هجا.
 4-٦وحتي اللجنة عل اً أيلاً ل /الدولة الطرف تارى أ /صااحب الشاكوى مل ي اذن د سا ط
االنذصاف احمللية سنه مل يقادم ل ااً إلجارات تقياي املخاا ر ق اط الرتحياط ،ال عاام  ٢٠١٦وال بعاد
فاارت حماار تقاادمي لااب جديااد (اثنااا عشاار ش ا راً) .وتشااري اللجنااة إىل أ /الدولااة الطاارف تاارى أ/
صاحب الشكوى لديه اآل /فرصة جديد لذقدمي لب تقيي املخاا ر ق اط الرتحياط .وماس ذلاك،
تالحظ اللجناة أناه وفقااً لإلجارات الاجي وصا ذه الدولاة الطارف ،فاإ /مقادم الطلاب يعلا مكانياة
تقدمي هجا الطلب .واحلارب أ /اللجنة تالحظ أ /صاحب الشكوى يرى أنه ي ذحيط علياه تقادمي
مثااط هااجا الطلااب ،سنااه مل ياادع إىل ذلااك .وعااالو علااى ذلااك ،ووفق ااً لل علوماااأب املذاحااة ،فااإ/
تقدمي لب لذقيي املخا ر ق ط الرتحيط بعد فرت احلمر ال يذيح تعليق تن يج أمار الرتحياط وجاب
القااانو ./ونذيجااة لااجلك ،ذلااص اللجنااة إىل أ /املعلوماااأب املذاحااة ال ت ا ح هلااا ل /ت ااذنذق أ/
س يط االنذصاف مذاح فعلياً لصاحب الشكوى وأ /من ش نه أ /يكو /فعاالً.

__________

()4
()5
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إ .ي .ضد كندا ( ،)CAT/C/43/D/307/2006/Rev.1ال قار  .٢-٩وانمار أيلااً الذعلياق العاام رقا )٢٠١7(4
بش  /تن يج املا  3سيا املا  ،٢٢ال قر .34
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 5-٦وفي ااا يذعلااق بقااورب الدولااة الطاارف إ /صاااحب الشااكوى أبلااغ ،عااام  ،٢٠١٦مكانيااة
تقادمي لااب تقيااي املخااا ر ق ااط الرتحيااط ،حتااي اللجنااة عل ااً باار صاااحب الشااكوى الااجي يشااري
إىل أنااه مل يكاان بوسااعه فعااط ذلااك لألس ا اب الذاليااة( :أ) أ /أجااط ة ااة عشاار يوم ااً أجااط غااري
معقااوربد و(ب) أن ااه مل تك اان لدي ااه إمكاني ااة للوصااورب إىل حم ااامد و(ج) أن ااه مل يك اان ي اادر الط ااابس
االس ااذعجا واهل ااام لذق اادمي الطل اابد و( ) أن ااه ك ااا /يع ااا مش اااكط الرتكي ااز وال ااجاكر  ،نذيج ااة
الصدماأب جرات الصدماأب الن ية الا تعرض هلا.
 ٦-٦وتشري اللجنة إىل أناه ،وفقااً سحكاام الالئحاة الذن يجياة لقاانو /اهلجار وئاياة الالجلاني،
فا ااإ /اسشا ااخاص الا ااجين قا اادموا ض ا ا ن اآلجا ااارب املقا اارر ل ا ااً أوالً تقيا ااي املخا ااا ر ق ا ااط الرتحيا ااط
ال يذ د ه الطر ما ام اإلجرات قيد النمر ،س ي ذ يدو /من وقاف تن ياج أمار الطار الصاا ر
حق  .وتالحظ اللجنة أنه على امل ذوى اإلجرائي ،ال يلزم مقدم الطلاب االساذعانة تادماأب
حمام من أجط تقدمي لب من هجا الق يط .ومس ذلاك ،حتاي اللجناة عل ااً بذقريار ا غاري ماؤرؤ
عن احلالة الن ية لصاحب الشكوى ،قدم ليالً على أ /هجا اس ري كا /يعا مشاكط الجاكر
والرتكي ا ااز آذار م ا ااار  .٢٠١٦و ه ا ااجا الص ا ااد  ،تالح ا ااظ اللجن ا ااة أ /ص ا اااحب الش ا ااكوى
قد اسذعا /على ح ابه اخلاص حامني سيا ل اه اللجاوت وهاجط الشاكوى ،ولكناه ال حياد
ما إذا كاا /قاد ساعى عاام  ٢٠١٦إىل إناا حماام قاد يكاو /ق اط م ااعدته وماطت الطلاب ،أو ماا
إذا كااا /قااد أبلااغ الدولااة الطاارف شاااكله الصااحية ماان أجااط لااب متديااد املوعااد الن ااائي .وتشااري
اللجنة أيلاً إىل أ /صاحب الشكوى مل يؤكد أنه كا /حالة مالياة هشاة قاد تكاو /حرمذاه مان
إمكانيااة تقاادمي لااب تقيااي املخااا ر ق ااط الرتحيااط أو اإلبقااات علااى اادماأب حمااام هلااجا الغاارض.
وفي ااا يذعلااق بكااو /صاااحب الشااكوى مل يكاان ياادر أةيااة الطلااب ،تشااري اللجنااة إىل اجذ ا اهتااا
ال ااابقة وم ا هااا أ /جماار ش ااكو ب اايطة جاادوى س ا يط انذص اااف حمليااة ال تع ااي ص اااحب
الشاكوى ماان ال ااعي إىل احلصااورب علي ااا ،وال سااي ا إذا كاا /سا يط االنذصاااف املااجكور مذاحااً لااه
بصااور معقولااة وكااا /لااه أثاار إيقااا ( .)٦و هااجا الصااد  ،تاارى اللجنااة أنااه ال ميكاان اعذ ااار أجااط
ة ااة عشاار يوم ااً امل نااوح لذقاادمي الطلااب أج االً غااري معقااورب .وتاارى اللجنااة ،ضااوت املعلوماااأب
املعروضااة علي ااا هااجط القلااية ،أ /صاااحب الشااكوى كااا /لديااه عااام  ٢٠١٦س ا ط انذصاااف
حقيقي وفعارب مل ي ذن دط.
 7-٦وحتي اللجنة عل اً كجلك وقف الدولة الطرف الا تؤكد أ /الشكوى غري مق ولة سنه
ال أسا هلا من الصحة .وتاجكر اللجناة جاق صااحب الشاكوى الاجي يازع أناه معارض حاليااً
خلطاار الذعااجيب حااارب إعا تااه إىل اهلنااد .وتشااري اللجنااة إىل أ /صاااحب الشااكوى ،الااجي ياازع
أن اه س ااافر إىل كن اادا ل ااً للح اي ااة ،مل يص اارح الص اايغة اسوىل م اان ل ااب اللج ااوت ال ااجي قدم ااه
بع لياااأب االعذقااارب والذعااجيب الااا زع ا أنااه تعاارض هلااا اهلناادد وتشااري كااجلك إىل أ /اال عااات الااجي
م ااا ط أ /الش اار ة اهلندي ااة ر ااا تعذا ا ص اااحب الش ااكوى شا اريكاً لش ااخص مش ااذ ه ارتكاب ااه جرمي ااة
مل ياادع لي ليااط .وتشااري اللجنااة أيلااً إىل أ /الشا ا الط يااة املؤر ااة  ٢٩آذار مااار ٢٠١4
الااا قاادم ا صاااحب الشااكوى ال ت ااذند إال إىل روايذااه سحاادا سااابقة وأ ااا أعاادأب بنااات علااى ل ااه،
سغراض جل ذه أمام ق ئاية الالجلني الا عقدأب بعد ذلاك بثالثاة أايم .وعاالو علاى ذلاك،
حتي اللجنة عل اً ابلطابس ال ل اض للشا ا اأب الط ياة املؤر اة عاام  ٢٠١3الاا ال ااري تشخيصااً

__________

()٦
8
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وال حت ااد ن ااوع اإلص اااابأب والص اادماأب الن ااية ال ااا ي اازع أ /ص اااحب الش ااكوى تع اارض هل ااا.
وابلذااا  ،ال ي اادو أ /هااجط الش ا ا اأب تث اات اال عاااتاأب الااا قاادم ا صاااحب الشااكوى بش ا /
أع ارب الذعجيب الجي يزع أ ا حلقت به .وإضافةً إىل ذلك ،تاجكر اللجناة ل /وجاو انذ اكااأب
حلقو اإلن ا /ال لد اسصلي ال يك ي حد ذاته السذنذاج أ /صاحب شاكوى ماا معارض
شخصياً خلطر الذعجيب .وذلص اللجنة ،اسذنا اً إىل املعلوماأب املعروضة علي ا ،إىل أ /صاحب
الشكوى مل يقدم أ لة كافية على مزاع ه لنه معرض لالضط ا على يد عناصر الشر ة اهلند
أو أنه عرضة للذعجيب حالة الرتحيط.
 ٨-٦وبناتً عليه ،تقرر اللجنة ما يلي:

GE.19-19187

(أ)

عدم مق ولية ال الغ وجب املا  ٢٢من االت اقيةد

(ب)

إبالغ صاحب الشكوى والدولة الطرف هبجا القرار.
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امل فق األغل
عاي ف ي (خمالف) لعض الوجنة د ال ها هاين
 -١ك ااا /ين غ ااي للجن ااة أ /تقذص اار عل ااى اس ااذنذاج ع اادم مق ولي ااة الش ااكوى ،بن ااات عل ااى أ/
صاحب الشكوى مل يقدم ماا يك اي مان اس لاة علاى ا عاتاتاه لناه قاد يذعارض للذعاجيب أو ساوت
املعاملة حارب ترحيله إىل اهلند.
 -٢وإض ااافة إىل ذل ااك ،ك ااا /ين غ ااي للجن ااة أ /ت ااذنذق أ /ص اااحب الش ااكوى ق ااد اس ااذن د
ي ااس سا ا ط االنذص اااف احمللي ااة إجا ارات اللج ااوت ،ال ااجي يشا ا ط تقي ااي ط اار الذع اارض للذع ااجيب
وسوت املعاملة.
 -3وفي ا خيص إجرات لب تقيي املخا ر ق ط الرتحيط ،كا /على اللجنة أ /ذلص إىل أ/
س يط االنذصاف هجا غري فعارب وال مذاح(.)١
 -4وتؤكد الدولة الطرف أ /صاحب الشكوى ي ذو الشاروق املطلوباة لذقادمي لاب تقياي
املخا ر ق ط الرتحيط منج تقدمي اسذ ار الطلب  5ش اق ف اير ( ٢٠١٦انمر ال قر ،)٢-4
مما ي رتض إ طارط بقرار للطر مش ورب ابلن اذ ،لكنه مل ي ذخدم س يط االنذصاف هجا.
 -5بيد أ /الدولة الطرف ال تر على حجق صاحب الشكوى لنه مل يكن أمامه إال ة ة
عشر يوماً ليقدم ل ه ،وأنه كا /حمذجزاً مركز لل اجرين ،وأنه مل يكان قادورط االساذ ا مان
م اعد حمام (انمر ال قر  .)٦-5وهجا اسجط قصري للغاية المروف احمليطة ابحذجازط وعدم
وجو حمام.
 -٦وفي ا يذعلاق مكانياة تقادمي لاب جدياد لذقياي املخاا ر ق اط الرتحياط ،يادعي صااحب
الشكوى أنه مل حيصاط علاى اإلذ /امل ا ق املطلاوب (انمار ال قار  .)٦-5و راط هاجط الماروف
اخلاصة ،مل تث ت الدولة الطرف أ /تقيي املخا ر ق ط الرتحيط كا /مذاحاً ابل عط.
 -7وتعرتف الدولة ل /صاحب الشكوى ال ميكنه أ /يطلب من جديد تقيي املخاا ر ق اط
الرتحيط إال بعد انقلات فرت اثين عشر ش راً بعد الطلاب اسورب ،وهاي فارت ال ميكان في اا لطالاب
جلاوت رفااض ل اه أ /يقاادم أي عان .وهااجط اآلجاارب م ر ااة الطاورب ،ابلنماار إىل هشاشاة صاااحب
الشكوى ،الجي بدأ رحلة لب اللجوت ق ط ثال سنواأب.
 -٨وتقيااي املخااا ر ق ااط الرتحيااط آليااة اسااذعراض غااري م ااذقلة تقااوم علااى ال االطة الذقديريااة
وت ااذند إىل ملااف ،نري ااا مور ااو الااوزار الااجين يصاادرو /ق اراراأب الرتحيااط .وإضااافة إىل ذلااك،
ال ميك اان لطال ااب جل ااوت رف ااض ل ااه أ /ي ااذند ل ااه تقي ااي املخ ااا ر ق ااط الرتحي ااط إال عل ااى
أ لة جديد .
 -٩وكا /ين غي للجنة أ /تل ت االنذ اط إىل اخن اض معدرب ق ورب ل اأب تقيي املخا ر ق اط
الرتحيااط ،علااى ااو مااا أكدتااه الدولااة الطاارف ن ا ا ،الااا بيناات أثنااات اسااذعراض تقريرهااا الاادوري
ال ااابس أ /معاادرب ق ااورب ل اااأب تقيااي املخااا ر ق ااط الرتحيااط املقدمااة ااالرب ال اانواأب اخل ااس املاضااية
__________

()١
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بلااغ  5.٢املائااة( .)٢وت ااني اإلحصاااتاأب الربيااة( )3أ /معاادرب ق ااورب تقيااي املخااا ر ق ااط الرتحيااط
ال ي ازارب منخ ل ااً ن ا ياً ،أي  ١.4املائااة عااام  ٢٠١٠و 3.١املائااة عااام  ،٢٠١4ذوس ا
سنوي ال يزيد عن  ٢املائة(.)4
 -١٠وتذعلق هجط املعدالأب املنخ لة ن ياً لق ورب تقيي املخا ر ق ط الرتحيط ابحذ ارب وقاوع
أحاادا ان ر ومذغرياهتااا العش اوائية ،علااى غ ارار قااانو /بواسااو ،/أكثاار ماان تعلقااه ابحذ ااارب وجااو
س يط انذصاف فعارب ينطوي على احذ ارب معقورب للج .
 -١١وإضاافة إىل ذلااك ،ال اارت بااني  ٢٠٠7و ،٢٠١4جارى ترحيااط ن ا ة عاليااة ت لااغ ٢٦
املائااة ماان اسشااخاص الااجين متكناوا ماان تقاادمي لااب تقيااي املخااا ر ق ااط الرتحيااط ق ااط انقلااات
احلمر ملد سنة ،وكا /االااط ال ائد الرب هاجط ال ارت هاو تي اري ع ليااأب الرتحياط( )5مان أجاط
احلد من عد الطعو ،/ملغياً بجلك أي إمكانية لألثر اإليقا .
 -١٢ولذ ااا ي أي لااط احل ايااة ،ين غااي النماار اسثاار اإليقااا وكااجا اآلجااارب املعقولااة
ابلن ا ة جل يااس اإلجارات الاادا لي ،أي فاارت احلماار املذعلاق بذقيااي املخااا ر ق ااط الرتحيااط إىل جانااب
آجارب اإل طار اإلضافية.
 -١3وعلى الرغ من أسللة وانذقا اأب اللجنة في ا يذعلق بذقياي املخاا ر ق اط الرتحياط ،رلات
الدولة الطرف على موق ا املذ ثاط عادم إعاا النمار اإلجارات ملواتمذاه ماس أحكاام االت اقياة
واالجذ ا اأب ال ابقة للجنة(.)٦
 -١4و ر ا ااط ه ا ااجط الم ا ااروف ،ال يش ا ااكط تقي ا ااي املخ ا ااا ر ق ا ااط الرتحي ا ااط سا ا ا يط انذص ا اااف
فعاالً أغراض املق ولية ،ابملعىن املقصو ال قر (5ب) مان املاا  ٢٢مان االت اقياة ،سناه( :أ) مل ياذح
لص ا ا ا اااحب الش ا ا ا ااكوى امل ارس ا ا ا ااة الع لي ا ا ا ااةد و(ب) ابلنم ا ا ا اار إىل ابع ا ا ا ااه الذق ا ا ا ااديري وغ ا ا ا ااري
القل ااائي()7د و(ج) وافذق ااارط سث اار إيق ااا للط اار ()٨د و( ) لذج اااوز إجراتات ااه ،ااا ذل ااك ف اارت
االنذمار ق ط لب املراجعة القلائية ،ملعيار اآلجارب املعقولةد و(ه) لذد احذ ارب منح صاحب
الشااكوى انذصااافاً فعاااالً هبااجط الوساايلة( .)٩وإ اااالً ،ال يذوافااق مااس معااايري االنذصاااف ال عالااة الااا
حا ااد هتا اللجنا ااة ال قا اار  34ما اان تعليق ا ااا العا ااام رق ا ا  )٢٠١7(4بش ا ا  /تن يا ااج املا ااا 3
سيا املا .٢٢
__________

()٢
()3
()4
()5
()٦
()7
()٨
()٩
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 ،CAT/C/SR.1695ال قر 34د و ،CAT/C/SR.1698ال قراأب  ،3٢و ،33و ،4٢و.5٢
Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, « Évaluation du programme d’examen des

.risques avant renvoi », avril 2016, p. 16
املرجس ن ه ،الص حة  ١7من النص ال رن ي ،الشكط .٦-4
املرجس ن ه ،الص حذا ١٨ /و ١٩من النص ال رن ي.
 ،CAT/C/SR.1698ال قر .33
فالكو /ريو ضد كندا ( ،)CAT/C/33/D/133/1999ال قر .3-7
ج . .ضااد كناادا ،)CAT/C/60/D/695/2015( ،ال قاار 3-٦د وو .ج . .ضااد كناادا (،)CAT/C/53/D/520/2012
ال قر .4-7
إ .ي .ضد كندا ،ال قر .٢-٩
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 -١5وماان انحي ااة اثنيااة ،ك ااا /ين غااي للجن ااة أ /تاارفض حج ااة تعااارض الش ااكوى مااس أحك ااام
االت اقية ،املقدماة مان الدولاة الطارف (انمار ال قار  .)5-4فقاد اورأب اللجناة اجذ ا اهتاا بشا /
املا  3من االت اقية ،بذوسايس نطاا امل ادأ املطلاق املذ ثاط عادم اإلعاا الق ارية ليشا ط ساوت
املعاملة على النحو احملد املا .)١٠(١٦
 -١٦وبنااات علااى ذلااك ،هااجط المااروف احملااد  ،اسااذن د صاااحب الشااكوى س ا ط االنذصاااف
احمللية سغراض املق ولية ،وجب ال قر (5ب) من املا  ٢٢من االت اقية ،لكنه مل يث ت ا عاتاته.

__________

( )١٠أ ./ .ضااد سوي ارا ( ،)CAT/C/64/D/742/2016ال قاار 3-7د وهااارو /ضااد سوي ارا (،)CAT/C/64/D/742/2016
ال قر .٦-٨
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امل فق الثاين
[اسصط :اإلنكليزية]

عاي ف ي (خمالف) لعض الوجنة ف و س رياي
رأي ااي ،ال ا الغ رق ا  ٢٠١٦ 7٩١غ ااري مق ااورب ب ا ب ع اادم ك اي ااة اس ل ااة .واللجن ااة
لي ت وضس يذيح هلا أ /ذلص إىل أ /صااحب الشاكوى مل ي اذن د سا ط االنذصااف احمللياة،
ب ا ب الشااكو الك ااري جااداً الااا أاثرهااا أعلااات اللجنااة وغااريه بشا  /فعاليااة إجارات كناادا لذقيااي
املخااا ر ق ااط الرتحيااط .ويذطاار ال اايد هااا هلااجط امل ا لة رأيااه املخااالف (انماار املرفااق اسورب).
وأو اإلشااار إىل أ /إج ارات تقيااي املخااا ر ق ااط الرتحيااط كااا /قيااد الذنقاايح كناادا ملعاجلااة بعااض
الش اواغط الااا أثااريأب بش ا  /ماادى فعاليذااه ،ااا ذلااك ا عاااتاأب بش ا  /نطاقااه وتع ا ه ،وعاادم
االسااذقاللية املزعومااة لل ااور ني الااجين نرونااه ،وافذقاااره إىل الذاادريب ،وعااد ماان م ااائط مراعااا
اإلجراتاأب القانونية الواج ة املذكرر .
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