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خوسيه هنري مونغي كونرتيراس (ميثله حمام)
صاحب البالغ
كندا
 29أيار/مايو ( 2015تاريخ الرسالة األوىل)
القرار املتخذ مبوجب املادتني  92و 97منن النانام
الننداخلي للةنننة واإننال وىل الدولننة الطننرف 29
أيار/مايو ( 2015مل يصدر شكل وثيقة)
 27آذار/مارس 2017
الرتحيل وىل السلفادور
املقبولي ننة  -اس ننتنفاد س ننبل اانتص نناف اإلية/ع نندم
تقدمي أدلة كافية إلثبات اادعاءات
احل ن ننق احلي ن ننا ،التع ن ننذيب واملعامل ن ننة أو العقوب ن ننة
القاسية أو الالونسانية أو املهينة
 6و 7و 9و 17و 23مقننروء ،مبفردهننا وبنناا رتا
مع املاد)3(2 ،
 2و 3و5

اعتمدهتا اللةنة دورهتا  29-6( 119آذار/مارس .)2017
شارك أعضاء اللةنة التالية أمساؤهم دراسنة هنذا النبالغ :تانينا مارينا عبندو روتشنول وعيناو بنن عاشنور وويلن ي
بران نندس كيهن نري وس ننار ،كليفالنن ند وأمح نند أم ننني ف ننتي ا وأوليفيي ننه دي فروفي ننل وكريس ننتوف ه نناين وي ننوجي
وواسنناوا وباماري ننام كويت ننا ودنكننا اك نني موهوم ننويا وفننوتي ب ننايارت ي وم نناورو ب نوليو وأس ننا س ننيب ت  -ف ننوهر
ويوفال شاين ومارغو واترفال.
وعمالً باملاد 90 ،من الناام الداخلي للةنة مل تشارك السيد ،مارسيا  .جي كرا النار هذا البالغ.
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 1-1صنناحب الننبالغ هننو خوسننيه هنننري مننونغي كننونرتيراس وهننو م نوا ن مننن السننلفادور ولنند
 19آذار/مارس  1971ويقيم حالياً كندا .وصناحب النبالغ معنرو للرتحينل وىل السنلفادور
بعنند رف ن لبننه اللةننوء وىل كننندا .ومننن املقننرر وبعننادو وىل السننلفادور  30أيننار/مننايو .2015
وادعى صاحب البالغ أ حقو نه مبوجنب املنواد  6و 9و 17و 23مقنروء ،مبفردهنا وبناا رتا منع
املناد )3(2 ،منن العهنند الندوا ابناق بنناحلقوة املدنينة والسياسنية سننتنته وذا أ ندم كنندا علننى
ترحيله سراً .و د دخل الربوتوكول ااختياري امللحق بالعهند حين النفناذ بالنسنبة وىل الدولنة الطنرف
 19آب/أغسط  .1976وميثل صاحب البالغ حمام(.)1
 2-1و  29أيار/مايو  2015لب اللةنة وىل الدولة الطرف عن ريق مقررها ابناق
املع بالبالغات اجلديد ،والتداب املؤ تة عدم ترحيل صاحب البالغ وىل السلفادور خالل نانر
اللةنة بالغه وذل عمالً بأحكام املادتني  92و 97من ناامها الداخلي.
 3-1و  24ح يرا /يونيه  2016رفض اللةنة عن ريق مقررها اباق لب الدولنة
الطرف وهناء التداب املؤ تة.
بيان الوقائع
 1-2ولنند صنناحب الننبالغ سننينك ا السننلفادور  19آذار/مننارس  .1971و نندم وىل
كندا عام  2005فراراً من عنف العصابات .وما ت ال يوجته وبناته الثالث السلفادور.
 2-2ويش صناحب النبالغ وىل أ العديند منن أفنراد أسنرته املمتند ،شناركوا احلنرب األهلينة
()2
السننلفادور مننع جبهننة التحريننر الو نيننة فرابوننندو منناري بينمننا كننا عمننه ريكنناردو عض نواً
فر ة موت تابعة للحكومة .و عام  1987أ دم فر ة املوت احلكومينة النو يقودهنا ريكناردو
على تل أحد أعمامه ألنه شارك مسناعد ،يوجنة ريكناردو علنى الفنرار منن السنلفادور بسنبب
س ننلوك ريك نناردو العني ننف .و ع ننام  1992بع نند انته نناء النن ن اع أص ننبي ريك نناردو يع ننيم عص ننابة
تسمى مارا سالفاتروشا (أم أس.)13-
 3-2و نيسن ننا /أبريل  1993كن ننا ريكن نناردو غاضن ننباً للغاين ننة من ننن ح ن ند ،صن نناحب الن ننبالغ
ووالدت ننه وأخي ننه ألهن ننم دخلن نوا منن ن ل يوج ننة ريك نناردو ال ننذي ك ننا ا ين ن ال يع ننيف في ننه .و أي ننار/
مننايو  1993اغتال ن عصننابة أم أس 13-السننيد مانويننل .وسنناعد صنناحب الننبالغ الشننر ة
وحكنم علنيهم
حتديد أعضاء العصابة ()3الذين شاركوا عملينة القتنل و ن وداننة ثالثنة أشنخاق ي
بالسةن عشر سنوات .
 4-2ويدعي صاحب البالغ أنه أصبي هندفاً للعصنابة بسنبب مشناركته التحقينق مقتنل
مانويننل .و وي/يوليننه  1993تعننرو صنناحب الننبالغ لبصننابة بعيننار ننناري الركبننة علننى ينند
أحد أفراد العصابة( .)4و تشرين الثاين/نوفمرب  2003عندما أيفنر عنن أفنراد العصنابة املتهمنني
بقتننل مانويننل تعننرو صنناحب الننبالغ وصننديق لننه كننارلوس أرتننورو أريفننالو ةننوم أمننام متةننر
حملن نني يشن ننتبه أ منفذي ن ننه من ننن أف ن نراد العصن ننابة .وتن ننو الس ن ننيد أريفن ننالو نتية ن ننة ن ننذا ا ة ن ننوم.

__________

()1
()2
()3
()4

2

أندرو جي .بروار براسانا بااسوندرام وكايتلني ماكسويل.
واحد ،من مجاعات العصابات الضالعة احلرب األهلية.
رار تقييم املخا ر بل الرتحيل  20نيسا /أبريل .2015
ندم صناحب النبالغ شننهاد ،بينة مؤرخنة  16كننانو الثاين/ينناير  2006تبنني أننه عتعننرو لبصنابة بطلنق ننناري
وي/يوليه عام 1993ع.
اجل ء العلوي من الرجل اليمىنع و د عحدث ذل
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و آذار/م ننارس  2004تع ننرو ص نناحب ال ننبالغ وص ننديق آخ ننر ه ننو م ننارت غريغوري ننو أغ ننيالر
إل الة نار بينما كا ااثنا على منت دراجة نارية ويشتبه أ منفذي ا ةوم هم أفراد منن
العصابة كانوا على منت سيار .،و د لقي السيد أغيالر مصرعه.
 5-2وعقب هذو األحداث جلأ صاحب البالغ وىل ااختباء .وانتقل وىل تيخوي مث وىل سا
ماتين نناس لبضن ننعة أش ن ننهر .ومبن ننا أن ن ننه مل يشن ننعر باألمن ننا فق ن نند ن ننرر الع ن ننود ،وىل مو نن ننه ك ن ننانو
األول/ديسمرب  .2004و كانو الثاين/يناير  2005تعرو هو وشقيقه للتهديد بسكني من
بل أفراد العصابة لكنهما كنا من الفرار .وبعد تل احلادثة رر صاحب البالغ مغادر ،البلد
تاركاً وراءو يوجته وثالث بنات أعمارهن  19و 17و 13سنة.

 6-2ومنننذ رحيلننه تتلقننى أسنرته هتدينندات مننن أفنراد العصننابة مبننا ذلن عننن ريننق رسننائل
ومكاملننات هاتفيننة ملعرفننة مكانننه أو لطلننب احلصننول علننى املننال مقابننل عنندم التعننرو للفتيننات(.)5
ودفعن يوجتننه مبننالد ألفنراد العصننابة تننرتاوح بننني  100وىل  200دوار مننن أجننل محايننة نفسننها
وأس نرهتا .وأبلغهننا أف نراد العصننابة بننأهنم ترك نوا أس نرهتا علننى ينند احليننا ،ألهنننم يعلمننو أ صنناحب
البالغ سيعود وىل أسرته يوماً ما(.)6
 7-2وحاول ن ن يوجن ننة صن نناحب الن ننبالغ نقن ننل األسن ننر ،وىل عن نند ،موا ن ننع تلفن ننة .و تش ن نرين
الثنناين/نوفمرب  2010أ لننق أف نراد العصننابة أع ن  ،ناريننة بابنناو من ن ل األسننر ،بينمننا كننانوا نننائمني
وتركوا رسالة هتديد( .)7ولذل نررت األسنر ،اانتقنال منر ،أخنرم منن من نا .وعنالو ،علنى ذلن
الطرينق وىل املدرسنة وسنألوها عنن مكنا
اعرتو أفراد منن العصنابة اابننة الكنربم بينمنا كانن
()8
وجننود والنندها وأرسننل اابنننة الصننغرم للعننيف مننع جنندها بعنند تعرضننها لتهدينندات مباشننر. ،
واضطرت بنات صاحب البالغ وىل تلقي التعليم املن ل بسبب التهديدات(.)9

__________

()5
()6

()7

()8
()9
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أرفق صاحب النبالغ نسنخة منن رسنالة للشنر ة الو نينة السنلفادورية مؤرخنة  4أيلول/سنبتمرب  2009تبنني أ أسنر،
صاحب البالغ عمعرضة بطر وشي يهدد سالمتها بسبب التهديدات الو تلقتهاع من بل أفراد العصابة.
أرفق صاحب البالغ نسخة من رسالة بعثتهنا ولينه يوجتنه مؤرخنة  18تشنرين األول/أكتنوبر  2010يقنول فيهنا أفنراد
العصننابة وهنننم عمل يقتلوهننا ألنننه (صنناحب الننبالغ) سننيعود وليهنناع .كمننا أرفننق نسننخة مننن وفنناد ،الشننر ي املسننؤول عننن
القضننية مؤرخننة  30أيلول/سننبتمرب  2010بننني فيهننا أ يوجننة صنناحب الننبالغ تتلقننى عهتدينندات عننرب ا نناتف مننن
جمهنولني مننن أف نراد العصننابات  ...ولننذل ميكننن القننول بسننهولة و يوجتننه وبناتننه سيتعرضننن للخطننر عحننال عثننورهم
عليه [صاحب البالغ].
يرفق صاحب النبالغ نسنخة منن الرسنالة النو عيثنر عليهنا منن ل يوجتنه  4تشنرين الثناين/نوفمرب  2010عليهنا
تو يع العصابة و د يكتب فيها عنريد معلومات عن يوجن  ...و املنر ،القادمنة لنن تكنو هنذو األعن  ،النارينة بابناو
املنن ل أو البنناب بننل باباهن أنن أو بناتن  ...ا يسننتطيع أحنند أ يعبننأل بنننا ألننننا عننندما نبنندأ الشننيء ا بنند أ
نكملننهع .كمننا أرفننق نسننخة مننن تقريننر التحقيننق الننذي أجرتننه الشننر ة ونسننخة مننن تقريننر املنندعي العننام السننلفادوري
وكالمها مؤرخ  4تشرين الثاين/نوفمرب .2010
ويرفن ننق صن نناحب الن ننبالغ رسن ننالة من ننن من نندير املدرسن ننة مؤرخن ننة  4أيلول/سن ننبتمرب  2009تش ن ن وىل أ األم ادع ن ن
عااضطرار وىل الرحيل من املن ل ألسباب تتعلق بسالمتها هي وبناهتنا ولنذل فنا البننات صنلن علنى الندعم منن
املدرسني  ...عن ريق الكتب التوجيهيةع.
ويرف ننق ص نناحب ال ننبالغ رس ننالتني مرتمجت ننني م ننن م نندير املدرس ننة بالنياب ننة م ننؤرختني  18ح يرا /يوني ننه  2012وتب ننني
وح نندم الرس ننالتني أ وح نندم البن ننات اض ننطرت وىل ت ننرك املدرس ننة عبس ننبب التهدي نندات املس ننتمر ،م ننن جان ننب أفن نراد
العصابةع وتبني الرسالة األخرم عأ البنتني األخريني تعنذر عليهمنا العنود ،وىل املدرسنة بسنبب التهديندات املسنتمر،
من أفراد العصابةع.
3
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 8-2وعند وصوله وىل كندا  9آب/أغسط  2005ندم صناحب النبالغ لبناً للةنوء.
و  28نيسا /أبريل  2009خلص شعبة ا ةر ،التابعة جملل ا ةر ،والالجئني كندا وىل
عنندم ومكانيننة بننول لننب صنناحب الننبالغ كننندا ألسننباب أمنيننة وذل ن بسننبب عضننويته
جبهة التحرير الو نينة فارابونندو مناري بنل عنام  1992عنندما كانن تعتنرب عمنامنة يعتقند أهننا
تعمل على تغي احلكومة بالقو ،أو حترو على ذل ع( .)10و دم لب وعفاء وياري من استنتا
عنندم املقبوليننة وي/يوليننه  2013ومننر ،أخننرم كننانو الثاين/يننناير  2014لكننن صنناحب
الننبالغ مل يتلننق أي رد .و نندم صنناحب الننبالغ لب ناً إلجنراء مراجعننة ضننائية لقنرار شننعبة ا ةننر،
و د رفضته اإكمة ااحتادية  3آذار/مارس .2010
15
 9-2و نندم صنناحب الننبالغ لب ناً إلج نراء تقيننيم للمخننا ر بننل الرتحيننل و نند رف ن
تشرين األول/أكتوبر  2009بسبب عندم كفاينة األدلنة املسنتقلة النو تندعم اسنتنتا وجنود خطنر
التعرو للتعذيب أو خطر علنى حياتنه أو خطنر التعنرو عملعاملنة أو عقوبنة اسنية أو غن عادينة
أو مهينننة .و نندم صنناحب الننبالغ لب ناً إلج نراء مراجعننة ضننائية لق نرار شننعبة ا ةننر ،و نند رفضننته
اإكمة ااحتادية  7أيلول/سبتمرب .)11(2010
 10-2و تشنرين األول/أكتننوبر  2010نندم صنناحب الننبالغ لبناً ثانيناً لتقيننيم املخننا ر بننل
لبننه 20
الرتحيننل وتننناول املخننا ر الننو تواجهننه السننلفادور مننع تقنندمي أدلننة جدينند .،ورف ن
أيلول/سننبتمرب  .2011و  19تش نرين األول/أكتننوبر  2011ننررت اإكمننة ااحتاديننة و ننف
الرتحي ننل مؤ ت ن ناً انتا ننار وج ن نراء مراجع ننة ض ننائية لق ن نرار التقي ننيم الس ننلي( .)12وأو ف ن ن املراجع ننة
القضننائية  13كننانو األول/ديسننمرب  2011أل الدولننة الطننرف وافق ن علننى يننام مو ننف
آخر باعاد ،التقييم .ويدفع صاحب البالغ بأنه نام بتحنديأل املعلومنات أربنع منرات مننذ تشنرين
الث نناين/نوفمرب  2010باض ننافة امل ي نند م ننن املعلوم ننات ع ننن األوض نناع البل نند وحن نوادث التح ننر
والتهديدات ضد يوجته وبناته.
 11-2و وي/يوليننه  2012لننب صنناحب الننبالغ احلصننول علننى اإل امننة الدائمننة ألسنباب
لب ن ن ننه  21ك ن ن ننانو الثاين/ين ن ن نناير  .2015و 9
ونس ن ن ننانية واعتب ن ن ننارات الرأف ن ن ننة و ن ن نند رفن ن ن ن
ح يرا /يونيننه  2015رفض ن اإكمننة ااحتاديننة لننب صنناحب الننبالغ وج نراء مراجعننة ضننائية
ذا القرار.
 12-2و  20نيسا /أبريل  2015اعتمد مو ف آخر للمر ،الثالثة راراً سلبياً بشأ تقندير
املخننا ر بننل الرتحيننل و نند رأم مننر ،أخننرم أ صنناحب الننبالغ مل يقنندم أدلننة كافيننة تثب ن أنننه
سيكو عرضة بطر التعذيب أو يواجه خطراً على حياته أو خطر التعرو لعقوبة اسنية أو غن
__________

( )10تش ن الدولننة الطننرف وىل ع نرار شننعبة ا ةننر ،بشننأ عنندم املقبوليننةع .ووفق ناً للفقننر 2 ،مننن الق نرار عفقنند ارتيئنني 26
أيار/مايو  2006عدم مقبولية لب السيد مونغي كونرتيراس اللةوء وىل كنندا عمنالً بنالفقر()1(34 ،و) منن نانو
ا ةر ،ومحاية الالجئني فهو موا ن أجني غ مقبول ألسباب أمنية لكونه عضنواً منامنة توجند منربرات معقولنة
تدعو لالعتقناد بأهننا تشنارك أو شنارك أو ستشنارك األعمنال املشنار وليهنا الفقنر()1(34 ،ب) أي املشناركة
تغ أي حكومة بالقو ،أو التحري على ذل ع.
( )11انانر خوسنيه هننري منونغي كنونرتيراس ضند ويينر املوا ننة وا ةنر :2010 FC 880, Docket: IMM-5953-09 ،نرار
اإكمة الفيدرالية ( 7أيلول/سبتمرب ( )2010املراجعة القضائية للقرار األول لتقييم املخا ر بل الرتحيل).
( )12انا ننر خوس ننيه هن ننري ض نند ويار ،املوا ن ننة وا ة ننر Docket: IMM-7074-11 ،ن نرار اإكم ننة ااحتادي ننة ( 19تش ن نرين
األول/أكتوبر .)2011
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عاديننة عننند عننودهتم وىل السننلفادور .و نندم صنناحب الننبالغ لب ناً إلج نراء مراجعننة ضننائية للق نرار
 24أيلول/سبتمرب .)13(2015
الثالأل و د رف
 13-2و  28أيار/مايو  2015رفض اإكمة ااحتادية لنب و نف تنفينذ الرتحينل النذي
نندم مبوجننب لننب مراجعننة ضننائية لق نرار رف ن تقيننيم املخننا ر بننل الرتحيننل و نرار رف ن مننني
صاحب البالغ تصريي و امة ألسباب ونسانية(.)14
الشكوى
 1-3ينندعي صنناحب ال ننبالغ أنننه س ننيواجه حننال وعادت ننه وىل السننلفادور خط ننر فقنندا حيات ننه
تعسفاً ما يشنكل انتهاكناً للمناد 6 ،منن العهند وسنيتعرو للتعنذيب وغن و منن ضنروب املعاملنة
أو العقوب ننة القاس ننية أو املهين ننة انته نناك للم نناد 7 ،م ننن العه نند أل عص ننابة أم أس 13-ك ننا
تستهدفه منذ عام  1993بسنبب مشناركته التحقينق مقتنل شنقيقه مانوينل النذي أدم وىل
ودانة ثالثة من أفراد العصابة املتور ني جرمية القتل.
 2-3وينندعي صنناحب الننبالغ أ التهدينندات مسننتمر ،منننذ مغادرتننه السننلفادور .وينندعي أ
يوجتننه تواجننه الكثن مننن التهدينندات بننالعنف واابتن اي وأ بناتننه يتعرضننن ملضننايقات وهتدينندات
أثننناء ذهنناىلن وىل املدرسننة فاضننطرت األسننر ،وىل اانتقننال مننن املن ن ل( .)15وينندعي أ وعادتننه وىل
السنلفادور ستعرضنه هنو وأسنرته بطنر كبن  .ويشن وىل الوثنائق الداعمنة النو ندمها اسننتنتا أ
هذو العصابة عاد ،ما تواصل استهداف الشخص لسنوات عديد.)16(،
 3-3ويقدم صاحب البالغ وفاد ،صادر ،من ضابط الشر ة السنلفادوري النذي كنا مسنؤوا
عن محاية أسر ،صاحب البالغ والذي سيكو مسؤواً عن محايته حالة ترحيلنه وهني توضني
أ الشننر ة ا ل ن القنندر ،علننى تننوف احلمايننة الواجبننة لمسننر ،وأ حينناهتم وسننالمتهم البدنيننة
ستكو معرضة للخطر وذا أيعيد صاحب البالغ وىل السلفادور(.)17
 4-3وينندعي صنناحب الننبالغ كننذل أ الوثننائق الكثن  ،النوارد ،مننن البلنند تنندل علننى اسننتمرار
مشاكل العنف من جانب العصابة وعة احلكومة عن محاية شعبها( .)18ويؤكد صاحب النبالغ
أ س ننبب العن ننف الس ننلفادور ه ننو وىل ح نند كبن ن العص ننابات املتحارب ننة مب ننا ذلن ن عص ننابة
أم أس 13-وهي واحد ،من أعنف العصابات وي يد عدد أفرادها عنن 70 000ع( .)19ويندعي
__________

()13
()14
()15
()16
()17

()18
()19
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انا ن ن ننر خوس ن ن ننيه هن ن ن ننري ض ن ن نند ويار ،املوا ن ن ن ننة وا ة ن ن ننر .Docket: IMM-2226-15 ،ن ن ن نرار اإكم ن ن ننة ااحتادي ن ن ننة (24
أيلول/سبتمرب ( )2015املراجعة القضائية للقرار الثالأل لتقييم املخا ر بل الرتحيل).
انانر ضنية خوسنيه مننري كنونرتاي ضند ويار ،املوا ننة وا ةنر Docket: IMM 650-14; IMM-2226-15 ،واألمنر
الصادر عن اإكمة ااحتادية ( 28أيار/مايو ( )2015تأجيل رار الرتحيل).
ويقدم صاحب البالغ رسائل من مدير مدرسة ومن يوجته وتقارير صادر ،من الشر ة لدعم هذو اإلفاد.،
ويشن صنناحب الننبالغ علننى سننبيل املثننال وىل الفقننر 19 ،مننن وفنناد ،تومنناس بويرمننا املشننفوعة بقسننم املؤرخننة 19
تشرين األول/أكتوبر  2010املدرجة لب تقييم املخا ر بل الرتحيل.
ويرفننق صنناحب الننبالغ نسننخة مننن اإلفنناد ،املؤرخننة  30أيلول/سننبتمرب  2010الننو نندمها ضننابط الشننر ة املسننؤول
عننن القض ننية ويش ن فيه ننا وىل أ عبرن ننامو محاي ننة الض ننحايا والش ننهود ينط ننوي فق ننط عل ننى الت ن ام الش ننخص املس ننتفيد
بنالتبليد عنن تلنف املوا نع النو سنيذهب وليهنا عنند مغننادر ،منن ل األسنر ،حينأل يكنو البحنأل عننه أكثنر فعاليننة
حالة اختفائه ولي من املمكن توف احلماية كما ينبغيع.
أرفق عد ،تقارير بطلبات صاحب البالغ املتعلقة بتقييم املخا ر بل الرتحيل.
مل يوضي املصدر.
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أ معن ن نندل ج ن ن نرائم القتن ن ننل بن ن ننني عن ن ننامي  2012و 2013بلن ن نند  41.2لكن ن ننل  100 000من ن ننن
السن ننكا ( )20وأ العصن ننابات مسن ننؤولة عن ننن أكثن ننر من ننن  50املائن ننة من ننن ج ن نرائم القتن ننل وفن ننق
م ننا أوردت وكال ننة ااسوش ننيتد بن نري ( .)21ويش ن ص نناحب ال ننبالغ وىل أ ويار ،اب ان ننة األمريكي ننة
وصف هذو العصابة تشرين األول/أكتوبر  2012بأهنا عمنامة وجرامية عابر ،للحدودع(.)22
 5-3وينندعي صنناحب الننبالغ أ اجلهننود الننو بننذلتها الدولننة مننن أجننل التوصننل وىل هدنننة بننني
العص ننابات آذار/م ننارس  2012غ ن ن فعال ننة وأ عص ننابة أم أس 13-بات ن ن أكث ننر تط ننوراً
هةماهتننا وعملياهتننا مننا يشننكل م يننداً مننن ابطننر لصنناحب الننبالغ .وبننناء علننى ذل ن ينندعي
صاحب البالغ أنه سيتعرو على األرجي للقتل وذا أعيد وىل السلفادور.
 6-3وي ن نندعي ص ن نناحب ال ن ننبالغ أ ن نرار رف ن ن تقي ن ننيم املخ ن ننا ر ب ن ننل الرتحي ن ننل ال ن ننذي ا ن ننذ
عنام  2015وارتيئني فينه أننه لننن يتعنرو بطنر التعنذيب أو القتننل أو التعنرو لعقوبنة اسنية عننند
عودته وىل السلفادور ينطوي على العديد من األخطاء .أواً مل يتم التقييم بصنور ،سنريعة :ندم
الطل ن ن ننب  20تشن ن ن نرين األول/أكت ن ن ننوبر  2010ومل يس ن ن ننتلم ن ن ن نرار ال ن ن ننرف وا  20تشن ن ن نرين
األول/أكتوبر  .2015ويدعي صاحب البالغ تضررو من هذا التأخ  .فعلى سبيل املثال أشار
املو ننف املكلننف بننالتقييم وىل أ أسننر ،صنناحب الننبالغ مل تتعننرو لننمذم بفضننل احلمايننة الننو
وفرهتا الشر ة .ويعتقد صاحب البالغ أ التقييم كا من املمكن أ يتغ وذا كا ند جنرم
الو املناسب.
 7-3ثانياً يدعي صاحب البالغ أ املو ف املكلف بتقينيم املخنا ر بنل الرتحينل مل يتنناول
األدلنة الرئيسننية بصنور ،كافيننة .و ند رفن علعندم كفايننة األدلنةع وفنناد ،ضنابط الشننر ة السننلفادوري
الو مفادها أ الدولة الطرف غ ادر ،على محاية صاحب البالغ مث رف اإلفادات املشفوعة
عنننف العصننابات أمريكننا الوسننطى علننى أسنناس أ ذل ن ابب ن
بيمننني الننو نندمها خب ن
مل تكننن لديننه معرفننة حمنندد ،باننروف صنناحب الننبالغ وأ اسننتنتاجاته بشننأ اإلجنراءات الننو نند
تتخننذها العصننابة ضنند صنناحب الننبالغ تقننوم علننى تو عننات .ويالحننب صنناحب الننبالغ أ اببن
نندم معلومننات وف ن  ،عننن ريقننة عمننل العصننابات واملخننا ر الننو يواجههننا األف نراد املسننتهدفني
ا سنيما عننندما يكوننوا منن ضننحايا جنرائم العصنابات أو الشننهود عليهننا وعنن عنندم نندر ،الدولننة
الطنرف علننى محايننة الضننحايا .ويننرم صنناحب النبالغ أ هننذا التحليننل يبننني بوضننوح ابطننر الننذي
د يواجهه وذا أعيد وىل السلفادور.
 8-3وثالثاً يدعي صاحب البالغ أ املو ف املكلف بتقييم املخا ر بل الرتحيل د أخطأ
الرتكي ن فقننط علننى اجلهننود الننو ا ننذهتا الدولننة الطننرف حلمايننة الننناس مننن عنننف العصننابات
وذل ن بصننور ،أساسننية عننن ريننق ا نناذ تننداب تش نريعية ولنني مننن خننالل التنفيننذ الفعننال ننذو
التداب  .ويشتكي صاحب البالغ من أ املو ف املسؤول حتندث عنن اجلهنود املتعلقنة عبالتوصنل
__________

( )20انار :مكتب األمم املتحند ،املعن باملخندرات واجلرمينة الدراسنة العاملينة عنن جنرائم القتنل  2013اابناو والسنياة
والبيانات (فيينا آذار/مارس  )2014الصفحتا  48-47جدول .3
( )21مل يوضي املصدر.
( )22اناننر علننى سننبيل املثننال جملن ا ةننر ،واللةننوء كنننداع عالسننلفادور :وجننود وأنشننطة عصننابة مننارا سننالفاتورا 13
وبنناريو  18السننلفادور مبننا يشننمل بنينند األف نراد معلومننات عننن التننداب الننو ا ننذهتا السننلطات ملكافحننة
عص ننابات الش ننباب مب ننا ذلن ن التشن نريعات واحلماي ننة املقدم ننة وىل ض ننحايا العص نناباتع ( 14وي/يولي ننه )2014
اجل ن نندول  1ص ن ننفحة  13وودار ،البح ن ننوث جملن ن ن الش ن ننيوخ عالعص ن ننابات أمريك ن ننا الوس ن ننطىع  20ش ن ننبا /
فرباير  2014اجلدول  2صفحة .1
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وىل هدنن ن ن ننة من ن ن ننع العصن ن ن نناباتع كن ن ن نندليل علن ن ن ننى جهن ن ن ننود احلكومن ن ن ننة رغن ن ن ننم الوثن ن ن ننائق املقدمن ن ن ننة
تشن نرين األول/أكت ننوبر  2014ال ننو مفاده ننا أ ا دن ننة مل تع نند ائم ننة وأ املمارس ننات م ننن بي ننل
اابت اي والقتل ت داد مر ،أخرم.
 9-3كمننا ينندعي صنناحب ال نبالغ أنننه يعنناين مننن ااكتئنناب واضننطراب الكننرب امل ن من التنناا
للصدمة وأنه سنيكو عرضنة لبصنابة باهنينار نفسني حنال وعادتنه وىل السنلفادور( .)23ويشن
أيضاً وىل أ هذا الوضع د أثر سلباً على الصحة العقلية ل وجته الو بات تعاين من ااكتئاب
كما أثر عا فياً على بناته ألهنن يعشن خوف على سالمتهن(.)24
 10-3ويذ ّكر صاحب البالغ بأ احلماية من اإلعناد ،القسنرية معنرتف ىلنا دوليناً بوصنفها حقناً
أساسننياً مننن حقننوة اإلنسننا ( .)25ويش ن وىل اع نرتاف املعاهنندات الدوليننة والقننانو العننر اننر
التعذيب بصور ،مطلقة وغن ابلنة للتقييند عنند الرتحينل كمنا يشن وىل األحكنام ذات الصنلة
املعاهنندات الدوليننة واإل ليميننة حلقننوة اإلنسننا ووىل السنوابق القضننائية الدوليننة واإل ليميننة جمننال
حقوة اإلنسا (.)26
 28أيار/مننايو 2015
 11-3وينندفع صنناحب الننبالغ بننأ لننب و ننف ترحيلننه نند رف ن
بسننبب خطننأ واضنني تطبيننق القننانو ومل تعنند هننناك أي سننبل انتصنناف حمليننة متاحننة .ولننذل
فهو يندعي أ ترحيلنه منن كنندا ند رمنه منن حقنه سنبيل انتصناف ضنائي فعنال منا يشنكل
انتهاكاً للماد )3(2 ،مقروء ،باا رتا مع املواد  17 9 7 6و 23من العهد.
مالحظات الهولة الطتف
 27تشنرين الثنناين/نوفمرب  2015نندم الدولننة الطننرف مالحااهتننا بشننأ مقبوليننة
1-4
الننبالغ وأسسننه املوضننوعية .وتنندفع الدولننة الطننرف بننأ الننبالغ غ ن مقبننول لعنندم اسننتنفاد سننبل
اانتصنناف اإليننة املتاحننة والفعالننة وعنندم تقنندمي أدلننة .وفيمننا يتعلننق بادعنناءات صنناحب الننبالغ
مبوجب املاد 9 ،من العهد تؤكد الدولة الطرف أهنا متعارضة من حيأل ااختصاق املوضوعي.
 2-4وتدفع الدولة الطرف بأ صاحب البالغ مل يستنفد مجيع سبل اانتصاف اإلينة ولنذا
يعترب البالغ غ مقبول .و هذا الصدد تؤكد الدولة الطنرف أ صناحب النبالغ مل يقندم لبناً
ودارياً وىل وكالة خدمات احلدود الكندية لتأجيل الرتحيل وذل سبيل آخر يتيي فرصة انتصناف
معقول ننة بالنس ننبة لص نناحب ال ننبالغ .واألفن نراد ال ننذين يق نندمو أدل ننة جدي نند ،بش ننأ وج ننود خط ننر
شخصي أي أدلة مل يسبق تقييمها من بل صانع رار تص مثنل مو نف تقينيم املخنا ر بنل
الرتحينل ميكنننهم أ يطلبنوا مننن مو ننف وكالنة اإلنفنناذ تأجيننل الرتحيننل .ورأت حمكمننة ااسننتئناف
ااحتادية أ على املو ف املكلف باإلنفاذ تأجيل الرتحيل وذا كان هناك أدلة ا عة تندل علنى

__________

()23
()24
()25
()26
GE.17-07583

مت تقنندمي شننهاد ،بيننة مؤرخننة  15آذار/مننارس  2012تش ن وىل أ صنناحب الننبالغ عيعنناين مننن ااك نرتاب التنناا
للصدمة  ...وااكتئاب الناجم عما تعرو لنه منن اضنطهاد ووينذاء السنلفادورع وأننه عمعنرو بشنكل كبن بطنر
ااهنيار النفسي وذا مت ترحيله وىل السلفادورع.
أرفننق صنناحب الننبالغ شننهاد ،بيننة مؤرخننة  15وي/يوليننه  2011تتعلننق بالصننحة العقليننة ل وجتننه وجنناء فيهننا أ
عيوجته ل ترتدد على املستشفى الو لممراو النفسية مننذ تشنرين الثناين/نوفمرب  2006وشخصن حالتهنا
على أهنا مصابة باكتئاب شديدع.
انان ننر التعلين ننق العن ننام ر ن ننم  )1992(20بشن ننأ حان ننر التعن ننذيب وغ ن ن و من ننن ضن ننروب املعاملن ننة أو العقوبن ننة القاسن ننية
أو الالونسانية أو املهينة الفقر.3 ،
انار على سبيل املثال اتفا ية محاية حقوة اإلنسا واحلريات األساسية املاد.3 ،
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أ م ن ننن ش ن ننأ الرتحي ن ننل أ يع ن ن ّنرو الش ن ننخص وىل عخط ن ننر القت ن ننل أو عقوب ن ننة اس ن ننية أو معامل ن ننة
ا ونسننانيةع( .)27كمننا تشن الدولننة الطننرف وىل أنننه كننا ينبغنني لصنناحب الننبالغ التمنناس املراجعننة
القضائية لقرار الرتحيل.
 3-4وفيما يتعلق بادعاء صاحب النبالغ أ ترحيلنه وىل السنلفادور يشنكل انتهاكناً للمناد9 ،
م ننن العه نند تؤك نند الدول ننة الط ننرف أن ننه وذا اف ن ينرتو أ ادع نناءات ص نناحب ال ننبالغ تتعل ننق ط ننر
ااحتةاي التعسفي السلفادور فا هذا اادعاء غ مقبول ألنه يتعارو مع نطاة الت امنات
الدولة الطرف مبوجب املاد )1(9 ،العهند .وحتنتو الدولنة الطنرف بنأ املناد )1(9 ،ا تلن م الندول
باامتناع عن ترحيل األفراد الذين يواجهو خطراً حقيقياً بالتعرو لالحتةاي التعسفي الدولة
املسننتقبلة .وتننذ ّكر بننأ تعليننق اللةنننة العننام ر ننم  )2004(31بشننأ بيعننة االتن ام القننانوين العننام
املف ننروو عل ننى ال نندول األ ن نراف العه نند يشن ن وىل التن ن ام ال نندول األ ن نراف بع نندم تس ننليم أي
شننخص أو وبعننادو أو ننردو أو وخراجننه بطريقننة أخننرم مننن و ليمهننا وذا يوجنندت أسننباب موضننوعية
تدعو وىل ااعتقاد بوجود خطر حقيقني بو نوع ضنرر ا ميكنن جنربو علنى النحنو املنصنوق علينه
املادتني  6و 7من العهد.
 4-4وتنندفع الدولننة الطننرف بننأ ادعنناءات صنناحب الننبالغ بشننأ املنناد )3(2 ،غ ن مدعمننة
بأدلننة كافي ننة وينبغ نني أ تعتننرب غ ن مقبول ننة .كمننا تش ن وىل أ ص نناحب الننبالغ مل يب ننني بوض ننوح
اانتهاكات الو و ع للماد )3(2 ،ومنا مبفردهنا أو بناا رتا منع املنواد األخنرم .وتؤكند الدولنة
الطننرف أ حةننو صنناحب الننبالغ بشننأ نرار تقيننيم املخننا ر بننل الرتحيننل الصننادر عننام 2015
و رار اإكمة ااحتادية بشنأ و نف الرتحينل ا أسناس نا وأننه مل يقندم أي أدلنة تثبن أ سنبل
اانتصنناف تل ن كان ن تعسننفية أو تصننل وىل حنند ونكننار العدالننة .وتنندعي أ املو ننف املكلننف
بتقييم املخا ر واإكمنة ااحتادينة نانراً بعناينة ادعناءات صناحب النبالغ واألدلنة املقدمنة وأ
اللةنة ليس تصة باعاد ،تقييم تل القرارات اإلية.
 5-4وتدفع الدولة الطرف بأ صاحب البالغ مل يقدم أدلنة كافينة لندعم م اعمننه فيمنا يتعلنق
باملننادتني  17و )1(23مننن العهنند ألغنراو املقبوليننة .وهننو مل يوضنني الكيفيننة الننو بعننل ترحيلننه
وىل السننلفادور يشننكل تنندخالً تعسننفياً أو غن ننانوين حياتننه األسنرية .و هننذا الصنندد تشن
الدولننة الطننرف وىل الس نوابق القضننائية للةنننة ضننية سننتيوارت ضنند كننندا( )28وينندعي أ نرار
وبعاد صاحب البالغ يتماشى مع القانو وا يشكل بالتناا تندخالً تعسنفياً أو غن متناسنب
حيا ،صاحب البالغ وأسرته وا سيما بالنار وىل أ أسرته املباشر ،تعيف السلفادور.
 6-4وأخ ن اً حت ننتو الدول ننة الط ننرف ب ننأ ص نناحب ال ننبالغ مل يق نندم أدل ننة كافي ننة ل نندعم ادعائ ننه
مبوجننب املننادتني  6و 7مننن العهنند بأنننه سننيواجه خطننراً حقيقي ناً يتمثننل تعرضننه لضننرر ا ميكننن
وصننالحه حننال وعادتننه وىل السننلفادور( .)29وتؤكنند الدولننة الطننرف أ صنناحب الننبالغ مل يثبن
وجاهننة النندعوم ألغ نراو املقبوليننة وتش ن وىل آراء اللةنننة ضننية س .ضنند النندا رك الننو ورد
فيها أ الدول األ راف مل مة بعدم تسليم أي شخص أو وبعادو أو ردو أو ترحيله منن و ليمهنا

__________

( )27انار على سبيل املثال كندا (السنالمة العامنة والتأهنب حلناات الطنوار )  .شنباي  2011الفقنرات منن 41
وىل  45و.52
( )28انا ن ننر ال ن ننبالغ ر ن ننم  1993/538س ن ننتيوارت ض ن نند كن ن نندا اآلراء املعتم ن نند 1 ،تشن ن نرين الث ن نناين/نوفمرب 1996
الفقر.10-12 ،
( )29انا ن ننر عل ن ننى س ن ننبيل املث ن ننال ال ن ننبالغ ر ن ننم  2003/1234يب .ك ن نني .ض ن نند كن ن نندا اآلراء املعتم ن نند 20 ،آذار/
مارس  2007الفقر.3-7 ،
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عندما تكو النتيةة احلتمية واملتو عة للرتحينل هني خطنر التعنرو بصنور ،حقيقينة لضنرر ا ميكنن
وصالحه(.)30
 7-4وتنندفع الدولننة الطننرف بننأ ضننة تقننارير موضننوعية تش ن وىل أ السننلفادور لننديها شننر ة
فعالنة ونانام ضنائي نادر علنى محاينة موا نيهننا .وتقنر الدولنة الطنرف بأننه ا تن ال هنناك مشنناكل
خطن ن  ،متعلق ننة بالعص ننابات مب ننا ذلن ن العن ننف ال ننذي ارس ننه عص ننابة أم أس .13-بي نند أهن ننا
تالح ننب أ ض ننة تق ننارير موض ننوعية تب ننني أ الس ننلفادور ا تواف ننق عل ننى اارس ننة العص ننابات للعن ننف
أو تذعن له .وأضاف أ هناك جمموعة تداب نفذت لقمع أنشطة العصابات منذ فرار صاحب
الننبالغ عننام  2005وتش ن وىل ننانو جننرم سنننه عننام  2010اننر العصننابات اإلجراميننة
وأدم وىل وجنراء بعن اإاكمننات الناجحننة .كمننا تشن الدولننة الطننرف وىل اعتمنناد ننانو حلمايننة
الضحايا والشهود(.)31
 8-4وت نندعي الدول ننة الط ننرف أ أس ننر ،ص نناحب ال ننبالغ الس ننلفادور اس ننتفادت م ننن محاي ننة
الدولة الو أثبت فعاليتها وأ توافر هذو احلماية د استعرو الطلبات الثالثة املتعلقة بتقييم
املخنا ر بننل الرتحينل الننو ندمها صنناحب النبالغ .و القنرار الصنادر عننام  2009وبعند الناننر
بعناية التقارير املوضوعية املقدمة منن البلند رأم املو نف املكلنف بتقينيم املخنا ر أ صناحب
الننبالغ مل يقنندم أدلننة واضننحة ومقنعننة لنندح افنرتاو احلمايننة الننو توفرهننا الدولننة السننلفادور.
وأينندت هننذا القنرار اإكمننة ااحتاديننة الننو احان أ صنناحب الننبالغ عمل يوضنني سننبب عنندم
كنننه ااسننتفاد ،مننن محايننة الدولننة الننو توفرهننا السننلفادور حاليناً لبقيننة أفنراد أسنرتهع( .)32وتالحننب
الدولننة الطننرف أنننه رغننم توثيننق وجننود العصننابة أم أس 13-أراضننيها فننا صنناحب الننبالغ
مل يبلد عن أي حاات مت استهدافه فيها منذ وصوله عام .2005
 9-4كما تدعي الدولة الطرف ضوء التداب الو ا ذهتا حكومة السلفادور لقمنع عننف
العصننابات ومحايننة موا نيهننا أ صنناحب الننبالغ مل يثب ن مصنندا ية اادعنناء بأنننه يواجننه خطننر
التعرو لضرر ا ميكن وصالحه .وتفيد تقارير موضوعية بأ عنف العصنابات ينؤثر أساسناً علنى
األعمال األسرية الصغ  ،وخدمات النقل العام والفئات الضعيفة مثنل النسناء واأل فنال .وتندفع
الدولننة الطننرف بننأ صنناحب الننبالغ ا يتمتننع بنناي خصننائص شخصننية بعلننه عرضننة للخطننر وذا
أعي نند وىل الس ننلفادور .وتن ن عم أ آخ ننر األح نندث ال ننو تثن ن من ن اعم خ ننوف ص نناحب ال ننبالغ م ننن
الفنرت 2005-2003 ،وأننه مل يقندم أي
التعرو لمذم بسبب عنف العصابات د و عن
أدلة موثو ة على أنه ا ي ال هدفاً للعصابات اإلجرامية.
 10-4وتالح ننب الدول ننة الط ننرف أ ص نناحب ال ننبالغ ك ننن م ننن الع ننيف والعم ننل دو التع ننرو
لضن ننرر بلن نندو من ننن وي/يولين ننه  1993وىل تش ن نرين الثن نناين/نوفمرب  2003وأنن ننه مل يفسن ننر ملن نناذا
مل يس ننتهدف خ ننالل تل ن الف ننرت ،وال ننتكهن الوحي نند ه ننو أ العص ننابة رمب ننا اعت ننربت أن ننه ع ننداد
األموات أو أ تل الفرت ،ت امن مع فرت ،سةن أفراد العصابة الذين ي عم أهنم تلوا شنقيقه
عننام  .1993وتالحننب اللةنننة أ الطننابع املنننام للعصننابة وومكانيننة عملهننا مننن داخننل السننةن
جيعل هذا التفس غ معقول.
__________

( )30انار البالغ ر م  2010/2007س .ضد الدا رك (اآلراء املعتمد،
( )31ومل تذكر الدولة الطرف تاريخ سن القانو .
( )32تش الدولة الطرف وىل رار اإكمة ااحتادية بشأ املراجعة القضائية للقرار األول لتقييم املخا ر بل الرتحيل.
GE.17-07583
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 11-4وتندفع الدولننة الطننرف بننأ السننلطات الو نينة أجننرت تقييمناً شننامالً للتهدينندات امل عومننة
ضنند أسننر ،صنناحب الننبالغ ومطالبننة أف نراد العصننابة باحلصننول علننى أم نوال منننهم .وخننالل عمليننة
تقييم املخا ر بل الرتحيل عام  2015تقرر أ التهديدات ا تش وىل استهداف صناحب
البالغ من ِبل العصابة ألنه دم معلومات للشر ة عن أفراد العصابة.
 12-4وتننرم الدول ننة الط ننرف أ عل ننى اللةن ننة أ تق ننيم وين ناً مل ننا توص ننل ولي ننه س ننلطات الدول ننة
الط ننرف امتث ننااً لسن نوابقها القض ننائية .وت نندفع الدول ننة الط ننرف ب ننأ ص نناحب ال ننبالغ مل نندد أي
جوانننب نرارات املننو فني املكلفننني بتقيننيم املخننا ر بننل الرتحيننل أو اإكمننة ااحتاديننة بعلهننا
تعسفية أو تشكل ونكاراً للعدالة.

 13-4وتدفع الدولة الطرف بأ صاحب البالغ مل يقدم أدلة كافينة لندم تقينيم املخنا ر بنل
الرتحيل عام  2015تبني عدم وجود وجهة داخلية بديلنة ميكننه اللةنوء وليهنا .وحتنيط الدولنة
الطرف علماً بادعاء صاحب البالغ أنه ا توجند وجهنة داخلينة بديلنة .وتضنع احلسنبا أيضناً
أ ص ناحب الننبالغ سننافر وىل منطقتننني تلفننني السننلفادور (تيخننوي وسننا ماتينناس) حيننأل
مل يشننعر باألمننا بسننبب وجننود أفنراد العصننابات .ومننع ذل ن تؤكنند الدولننة الطننرف أنننه ا يوجنند
دليل على أ صاحب البالغ مستهدف من ِبل أفراد العصابات.
 14-4وتدفع الدولة الطرف كنذل بأننه حالنة مقبولينة بعن جواننب النبالغ ينبغني اعتبنار
البالغ بنال أسناس موضنوعي .وتن عم أننه ا توجند أسنباب حقيقينة تندعو وىل ااعتقناد بنأ وعناد،
صاحب البالغ وىل السلفادور عام  2015ستعرضه بطر حقيقني وشخصني يلحنق بنه ضنرراً
ا ميكن جربو وفقاً للمادتني  6و 7من العهد.

 15-4و حننني تعننرتف الدولننة الطننرف طننور ،ادعنناءات صنناحب الننبالغ فيمننا ننص عصننابة
أم أس 13-فه نني حت ننتو ب ننأ ص نناحب ال ننبالغ مل يثب ن ن أ احلن نوادث امل عوم ننة ال ننو ج ننرت
السننلفادور بننل أكثننر مننن  10سنننوات تع ن أنننه سننيتعرو لضننرر ا ميكننن جننربو وذا أعينند اليننوم.
وتشدد من جديد علنى أ حكومنة السنلفادور تشنارك جهنود كبن  ،ملعاجلنة عننف العصنابات
وأ السننلطات نند وفننرت احلمايننة ألسننر ،صنناحب الننبالغ وأ بامكانننه التمنناس محايننة الشننر ة وذا
ل م األمر.
 16-4كم ننا تؤك نند الدول ننة الط ننرف ض ننرور ،أ يؤخ ننذ
مشكلة أمنية وغ مقبول كندا.

ااعتب ننار ك ننو ص نناحب ال ننبالغ يعت ننرب

 17-4وأخ ن اً تؤك نند الدول ننة الط ننرف أ املو ننف املس ننؤول ع ننن الق نرارات ال ننو تتخ ننذ ألس ننباب
ونسننانية يعننرتف بادعنناء صنناحب الننبالغ أنننه يعنناين مننن ااكتئنناب واضننطرابات احقننة للصنندمة
ولكنننه احننب عنندم تقنندمي أيننة معلومننات تبننني أنننه الننتم العننال أو أ العننال غ ن متننوفر
السلفادور .و رار تقييم املخا ر بل الرتحيل عام  2015أ ر املو نف الوثنائق املقدمنة بشنأ
األثر النفسي للحالة على صاحب البالغ لكنه اعترب أ اجلوانب النفسية املتعلقة باملخا ر النو
يتع ننرو ننا ص نناحب ال ننبالغ ا تش ننكل خط نراً عل ننى حيات ننه أو تعرض ننه لعقوب ننة أو معامل ننة اس ننية
أو ا ونسانية أو مهينة وفقاً للماد 97 ،من انو محاية املهاجرين والالجئني(.)33

__________

( )33رار تقييم املخا ر بل الرتحيل  20نيسا /أبريل  2015الصفحة .9
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اعليقات صاحم الوالغ على مالحظات الهولة الطتف
 28آذار/م ننارس  2014نندم ص نناحب ال ننبالغ تعليقات ننه عل ننى مالحا ننات الدول ننة
1-5
الطننرف .ويسننتند صنناحب الننبالغ وىل تصننر اته السننابقة بشننأ سننياة الو ننائع الننو تسننتند وليهننا
شننكواو مبننا ذلن األخطنناء امل عومننة القنرارات السننابقة املتعلقننة بتقيننيم املخننا ر واإلجنراءات
الدولة الطرف.
 2-5وفيمنا يتعلنق ببينا الدولنة الطنرف أ صنناحب النبالغ مل يسنتنفد مجينع سنبل اانتصنناف
املتاحننة والفعالننة يؤكنند صنناحب الننبالغ أ لننب تأجيننل الرتحيننل مننن وكالننة ابنندمات احلدوديننة
الكنديننة ا يشننكل سننبيل انتصنناف فعننااً .وينندعي أ لننب ورجنناء ترحيلننه ا يشننكل اسننتئنافاً أو وعنناد،
نار املسائل الو استعرض عام  2015سياة تقييم املخا ر بل الرتحيل و رار تأجيل التنفيذ.
 3-5وباإلش ننار ،وىل ض ننية كن نندا ض نند ش ننباي يوض نني ص نناحب ال ننبالغ أ ااس ننتعراو م ننن
جانب وكالة ابدمات احلدودية الكندية يقتصر على أي أدلة جديد ،على وجود خطر شخصي
مل يسننبق تقييمهننا( .)34وينندعي صنناحب الننبالغ أ مو ننف الوكالننة يفننرتو أ نتننائو نرار تقيننيم
املخننا ر بننل الرتحيننل عننام  2005صننحيحة وأ أي تقيننيم للمخننا ر سيقتصننر علننى األدلننة
اجلديد ،الو نشأت خالل فرت ،الن 40يوماً بعد تلقي التقييم السلي  20نيسنا /أبريل 2015
وتاريخ تنفيذ أمر الرتحيل  30أيار/مايو  .2015ومع اإلشار ،وىل السوابق القضنائية للةننة
ضية موهونن ضد فنلندا يدعي صاحب النبالغ أ حمدودينة نطناة لنب ورجناء الرتحينل جيعلنه
سبيل انتصاف غ فعال(.)35
 4-5وينندعي ص نناحب الننبالغ أيض ناً أ تأجيننل الرتحي ننل ه ننو أمننر مؤ ن ا يننؤثر عل ننى نرار
الرتحيننل األساسنني( .)36و ضننية كننندا ضنند شننباي أوضننح حمكمننة ااسننتئناف ااحتاديننة أ
الواج ننب الق ننانوين األساس نني فيم ننا يتعل ننق بالرتحي ننل واللغ ننة ال ننو اختاره ننا الربمل ننا لتقيي نند الس ننلطة
التقديري ننة مل ننو في اإلنف نناذ دلي ننل عل ننى أ نط نناة عمله ننم ض ننيق نس ننبياً .فمه ننام ه ننؤاء امل ننو فني
حمنندود ،ويعتننرب التأجيننل مسننألة مؤ تننة .ولنني مننن املقننرر أ يقننوم املو فننو بنناجراء أو وعنناد،
وجراء تقييم املخا ر بل الرتحيل أو القرارات املتعلقة باألسباب اإلنسانية ودواعي الرأفة(.)37
 5-5ويشن صنناحب الننبالغ وىل أ تأجيننل الرتحيننل هننو جمننرد تعليننق مؤ ن للرتحيننل لتمكننني
األجننني أي وج نراء لتقيننيم املخننا ر بننل الرتحيننل مننن تقنندمي األدلننة الاليمننة الننو تبننني وجننود
خطر على حياته أو ومكانية تعرضه لعقوبة اسية عغ عاديةع ويش أيضاً وىل أ ذل ا ميثل
حق ناً الطعننن نرار تقيننيم سننلي مننن شننأنه أ يتننيي تفنينند نتننائو الطعننن .وينندعي صنناحب
__________

()34

()35
()36
()37
GE.17-07583

ذكننرت حمكمننة ااسننتئناف ااحتاديننة أ عاملو ننف املكلننف باإلنفنناذ احننب أ اجملل ن واملننو فني املكلفننني بتقيننيم
املخا ر بل الرتحيل والنار [األسباب اإلنسنانية ودواعني الرأفنة] ند أجنروا بالفعنل تقييمناً للمخنا ر ووجندوا أ
صاحب البالغ ا ييعد اجئاً أو شخصاً حاجة وىل احلماية .ومبا أ املو ف مل يقتننع بوجنود أي نا ر جديند،
أو شخصية فا ادعاءات التعرو ملخا ر حالنة العنود ،مل تكنن منربراً لتأجينل ترحينل السنيد شنباي  ...وعنندما
يطلننب مننن مو ننف مثلمننا هننو احلننال هننذو القضننية تأجيننل الرتحيننل بعنند صنندور نرار سننلي فيمننا ننص [تقيننيم
املخا ر بل الرتحيل] فا أي خطر ييستند وليه جيب أ يكنو ند نشنأ بعند [تقينيم املخنا ر]ع .انانر كنندا ضند
شباي (احلاشية  27أعالو) الفقرتا  16و.44
انار البالغ ر م  1981//89ضية ميوهونن ضد فنلندا اآلراء املعتمد 8 ،نيسا /أبريل  1985الفقر.1-6 ،
انار البالغ ر م  2008/1763بيالي وآخرو ضد كندا اآلراء املعتمد 25 ،آذار/مارس  2011الفقر.5 ،
انار كندا ضد شباي (احلاشية  27أعالو) الفقر.45 ،
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روف ننه ب ننالنار وىل ع نندم وج ننود أدل ننة
ال ننبالغ أ تأجي ننل الرتحي ننل مل يع نند باإلمك ننا تربي ننرو
جديد ،ووىل صدور تقييم سلي و رارات تستند وىل دواعي اإلنسانية والرمحة.
 6-5وينندعي صنناحب الننبالغ أيض ناً أ تأجيننل الرتحيننل هننو سننبيل انتصنناف ضننع للسننلطة
التقديرية ملو ف وكالة خدمات احلدود الكندينة ولني سنبيل انتصناف ضنائياً .ويشن وىل ضنية
أرهواكو ضد كولومبيا الو أوضح فيها اللةنة أ مصطلي عسبل اانتصاف اإليةع جينب أ
يفهننم علننى أنننه يش ن أساس ناً وىل سننبل اانتصنناف القضننائية( .)38ويؤكنند أ جسننامة ابطننر علننى
حياتننه تسننتدعي وج نراء مراجعننة مننن جانننب حمكمننة مسننتقلة ون يهننة ولننة تقيننيم املخننا ر الننو
يواجهها جمملها ولي فقط على أساس أدلة جديد ،تقندم خنالل فنرت ،األربعنني يومناً الفاصنلة
بني رف تقييم املخا ر بل الرتحيل والرتحيل املقرر.
 7-5وين عم صنناحب الننبالغ و ننار ادعاءاتننه املقدمننة مبوجننب املنناد 9 ،أ الدولننة الطننرف
ا تعنناا النطنناة الكامننل ملننا سننينةم عننن وبعننادو مننن انتهنناك حلقننه األمننن الشخصنني .ويش ن
صاحب البالغ وىل التعلينق العنام ر نم  35بشنأ حنق الفنرد احلرينة وم األمنا علنى شخصنه
الننذي توضنني فيننه اللةنننة أ احلننق األمننن الشخصنني ييلن ِم النندول األ نراف أيضناً با نناذ تننداب
مناسننبة للتصنندي لتهدينندات القتننل الننو توجننه وىل أشننخاق جمننال العمننل العننام وبشننكل أعننم
ا اذ تداب حلماية األفراد من املخا ر املتو عة الو هتدد حياهتم أو سالمتهم البدنية منن بنل أينة
أ راف فاعلة حكومية أو خاصة(.)39
 8-5ويؤكنند صنناحب الننبالغ أ حةننة الدولننة الطننرف  -بننأ احلمايننة الننو يوفرهننا العهنند
س ننياة وبع نناد األجن نني ا تتة نناوي امل ننادتني  6و - 7ه نني ن نراء ،خا ئ ننة للتعلي ننق الع ننام ر ننم 31
ا تتسننق مننع اآلراء الننو اعتمنندهتا اللةنننة .ويش ن وىل ضننية وارسننام ضنند كننندا حي نأل خلص ن
اللةنة وىل أ ترحيل صاحب البالغ سيشكل انتهاكاً للماد.)40()4(12 ،
 9-5ويدعي صاحب البالغ أ نطاة محاية األمن الشخصني تلن م الدولنة ماينة األفنراد منن
التهدينندات املتو عننة للحيننا ،أو السننالمة البدنيننة مننن جانننب اجلهننات الفاعلننة اباصننة مننن بيننل
هتديدات عصابة  MS-13الو عاىن منها .ويؤكد صاحب البالغ أننه يواجنه خطنر التعنذيب و/أو
املوت وخطر املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالونسنانية أو املهيننة وذا منا أعيند وىل السنلفادور ألننه
ميثننل هنندفاً شخصننياً للعصننابة .وينندعي أ هننذا ابطننر يننؤدي وىل حنندوث انتهنناك للمنناد 9 ،مننن
العهنند أل الدولننة غ ن ننادر ،علننى تننوف احلمايننة الاليمننة لننه وألس نرته .وينندعي أ هتدينند حياتننه
وسننالمته اجلسنندية ير ننى وىل مسننتوم خطننر التعننرو لضننرر ا ميكننن جننربو مننا يرتتننب عليننه التن ام
بعدم اإلعاد ،القسرية على النحو املتوخى التعليق العام ر م .31
 10-5وباإلضنافة وىل ذلن يندعي صناحب النبالغ أنننه يواجنه أيضناً خطنر التعنرو لالحتةنناي
التعسفي بالنار وىل ضلوع عصابة  MS-13عمليات ااختطاف السلفادور.
 11-5ويق ننر ص نناحب ال ننبالغ ب ننأ ال ننبالغ األوا مل يك ننن مفصن نالً بش ننأ بيع ننة اانتهاك ننات
امل عوم ننة للم ننادتني  17و )1(23وه ننو يغت نننم الفرص ننة لتوض ننيي ج ننوهر ه ننذو اانتهاك ننات .فه ننو
ين نندعي أ وحن نند ،أس ن نرته ستتضن ننرر وذا يتن ننل أو احتية ن ن تعسن ننفاً بسن ننبب ترحيلن ننه وىل السن ننلفادور.

__________

( )38انا ن ننر ال ن ننبالغ ر ن ننم  1995/612فيثين ن ننو وآخ ن ننرو ض ن نند كولومبي ن ننا اآلراء املعتم ن نند 29 ،وي/يولي ن ننه 2007
الفقر.3-5 ،
( )39انار التعليق العام ر م  )2014(35بشأ حق الفرد احلرية و األما على شخصه الفقر.9 ،
( )40انار البالغ ر م  2010/1959وارسام ضد كندا اآلراء املعتمد 21 ،وي/يوليه  2011الفقر.6-8 ،
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كمننا ينندعي أ وبعننادو وىل السننلفادور يفضنني وىل خطننر حقيقنني يتمثننل ومكانيننة تعننرو يوجتننه
وأ فالننه لضننرر ا ميكننن جننربو ألنننه ي ينند بقنندر كبن خطننر العنننف الننذي يواجهونننه أصنالً علننى ينند
عصابة .MS-13
 12-5وي نندعي ص نناحب ال ننبالغ أ انته نناك امل ننادتني  17و )1(23ميك ننن أ ي ننؤدي وىل ض ننرر
ا ميكن جربو .ويؤكد من جديد أ أسرته تعرض لعد ،هتديدات باملوت وإاوات هةوم علنى
يد عصابة  MS-13منذ مغادرته عام  2005وأ عناصر من العصابة لبوا من يوجته عند،
مناسبات الكشف عن مكنا وجنودو بنل أبلغوهنا أ السنبب الوحيند لبقائهنا وأسنرهتا علنى يند
احليا ،هو أ العصابة تنتار عودته وىل أسرته.
 13-5ويندعي صناحب النبالغ أ ضنة خطنراً حقيقيناً يتمثنل ومكانينة تعنرو أسنرته لالعتننداء
أو القتنل علننى يند عصننابة أم أس 13-وذا منا ير ِّحننل وىل السننلفادور منا ميثننل خطنراً ا ميكننن جننربو
يفرو الت اماً بعدم وبعادو.
 14-5وفيم ننا يتعل ننق ة ننة الدول ننة الط ننرف ب ننأ ص نناحب ال ننبالغ مل يق نندم أدل ننة كافي ننة إلثب ننات
ادعاءاته مبوجب املادتني  6و 7يقول صاحب البالغ ونه دم حالة اهر ،الوجاهة من حناات
انتهناك هناتني املنادتني .ويقنر صناحب النبالغ أنننه ا يشنكل جن ءاً منن فئنة معرضنة بشنكل خنناق
لعنننف العصننابات مثننل النسنناء واأل فننال لكنننه ينندعي أ عنندم اانتمنناء وىل هننذو الفئننة ا مينننع
تعرضه بطر شخصي( .)41ويدعي وجود أدلة موثو ة كث  ،تفيد بأنه كا مستهدفاً شخصياً بل
مغادرته السلفادور وأنه ا ي ال خطر.
 15-5يش صاحب البالغ وىل املعلومات الو دمتها الدولة الطرف وسلم فيها بأ أسنرته
تعرض ن ن للمض ننايقة والتهدين نند م ننن جانن ننب عص ننابة أم أس 13-من ننذ مغادرتن ننه كن نندا .ويالحن ننب
صاحب البالغ أ ادعاء الدولة الطرف بأنه مل يتعرو للتهديد على يد العصابة منذ وصوله وىل
كندا ا يأخذ ااعتبار الكا الوجود اإدود للعصابة كندا.
 16-5وفيم ننا يتعل ننق ة ننة الدول ننة الط ننرف ب ننأ ص نناحب ال ننبالغ ميلن ن ب ننديالً للفن نرار داخ ننل
السنلفادور ينندعي صنناحب الننبالغ أ الدولننة الطننرف تعتمند ذلن علننى تقيننيم للمخننا ر بننل
الرتحيننل أجننري عننام  2015باهل ن فيننه الكث ن مننن األدلننة الننو نندمها فيمننا يتعلننق بننالاروف
السننائد ،البلنند .وينندفع صنناحب الننبالغ بننأ العنننف الننذي ارسننه عصننابة أم أس 13-يطننال
البلنند بأسننرو .ويش ن صنناحب الننبالغ وىل نرار ا ذتننه اإكمننة ااحتاديننة الكنديننة أ ننرت فيننه عنندم
وج ننود ب نندائل جمدي ننة للفن نرار داخ ننل الس ننلفادور عن نندما يتعل ننق األم ننر بش ننكاوم ذات ص ننلة ىل ننذو
العصابة( .)42ويندعي أيضناً أ هنذا هنو مو نف مفوضنية األمنم املتحند ،السنامية لشنؤو الالجئنني
مبادئها التوجيهية لتقييم لبات اللةوء من السلفادور الصادر ،عام .)43(2016

__________

( )41انار البالغ  2007/1544محيد ،ضد كندا اآلراء املعتمد،
(Henriquez de Umana v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2012 FC 326 (CanLII), )42
.para. 25
( )43انانر UNHCR, "Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-
 18آذار/مارس  2010الفقر.7-8 ،

Seekers from El Salvador" (2016), p. 45. "Considering the small territorial size of El Salvador, and
given the ability of the gangs ... to operate country-wide ... a viable [internal flight or relocation
]alternative] is unlikely to be available to individuals at risk of being pursued by such [non-State
actors. It is particularly important to note the operational capacity of certain organized structures,

particularly the MS ... to carry out attacks in any part of El Salvadorع .ميكنن اا نالع عليهنا علنى النرابط
التاا.www.refworld.org/docid/56e706e94.html :
GE.17-07583
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 17-5وفيمننا يتعلننق ةننة الدولننة الطننرف ومفادهننا أ الشننر ة تننوفر احلمايننة يعننرب صنناحب
البالغ من جديد عن لقه أل التداب النو ا نذهتا السنلفادور ملعاجلنة أنشنطة العصنابات ليسن
فعالننة .ويؤكنند أ الدولننة الطننرف مل تطعننن مننا دمننه مننن أدلننة علننى أ حكومننة السننلفادور غن
ننادر ،علننى محايتننه ومحايننة أسنرته .ويشن صنناحب الننبالغ أيضناً وىل املبنناد التوجيهيننة للمفوضننية
السنامية لشنؤو الالجئنني الصنادر ،عنام  2016واملنذكور ،أعنالو بشنأ ندر ،احلكومنة علنى تنوف
احلماية ومدم استعدادها لذل والو تفيند مبنا يلني :ععناد ً ،ا يينانر وىل الشنر ة  ...علنى أهننا
توفر أشكال احلماية الكافية للسكا الذين هتددهم العصابات أل وجود أفرادها مؤ فقط
وذ تعود العصابات بعد مغادر ،الشر ة ببضع ساعات أو بضع أيامع(.)44
 18-5وي نندعي ص نناحب ال ننبالغ ك ننذل أ الت ام ننات الدول ننة الط ننرف مبوج ننب امل ننادتني  6و7
ا تتيي تطبيق أي استثناء متذرعة بدواعي األمن القومي .ويش وىل آراء جلنة مناهضنة التعنذيب
ض ننية س ننوجي ض نند كن نندا موض ننحاً أ املب نناد القانوني ننة ال ننو ن ننع ترحي ننل األف نراد وىل بل نندا
يواجهو فيهنا خطنراً حقيقيناً علنى حيناهتم أو معاملنة اسنية أو ا ونسنانية أو مهيننة هني مبناد
غن ابلننة للتقيينند( .)45وينندعي أنننه بغن الناننر عننن ابطننر الننذي ميكننن أ يشننكله علننى األمننن القننومي
ترحله الدولة الطرف وىل السلفادور ضوء املخا ر الو ينطوي عليها هذا الرتحيل.
ا جيوي أ ِّ
 19-5ويقر صاحب البالغ فيمنا نص ادعاءاتنه مبوجنب املناد )3(2 ،منن العهند بنأ بالغنه
األوا مل يكن مفصالً مبا فيه الكفاية .و هذا الصدد ي عم أ الدولة الطرف مل توفر له سنبيل
انتصاف فعااً من اانتهاكات امل عومة أل وجراءات تقييم املخا ر بل الرتحيل تبلد حد ونكار
العدالة .ويؤكد كنذل أ نرار التقينيم شنابته أخطناء عديند ،و ائعينة و انونينة مبنا ذلن الننهو
التعسفي املتبع لدم النار األدلة املقدمة .ولذل يعترب أنه كا ضحية انتهاك حقو ه مبوجب
املاد )3(2 ،مقروء ،باا رتا مع املواد  )1(23 17 9 7 6من العهد.
مالحظات إضافية قهمت ا الهولة الطتف بشأن مقوولية الوالغ وأسسه الموضوعية
 22ح يرا /يونيننه  2016ن ّدم الدولننة الطننرف مالحااهتننا بشننأ مقبوليننة الننبالغ
1-6
وأسسننه املوضننوعية وكننررت لبهننا وىل اللةنننة وهننناء التننداب املؤ تننة .وتؤكنند أ الننبالغ غ ن مقبننول
أل صاحب البالغ مل يستنفد سبل اانتصاف اإلية وم اعمه غن مدعمنة بأدلنة كافينة .وبعبنار،
أخرم تؤكد الدولة الطرف أيضاً أ البالغ ا يقوم على أي أساس موضوعي.
 2-6وتؤكنند الدولننة الطننرف مننن جدينند أ التمنناس ورجنناء الرتحيننل وداري ناً مننن وكالننة خنندمات
احلدود الكندية هو سنبيل انتصناف فعنال ومناسنب يتنيي فرصنة معقولنة لالنتصناف وجينب بالتناا
اسننتنفادو ألغ نراو املقبوليننة .وتنندفع بننأ حةننة صنناحب الننبالغ بننأ الوكالننة معنيننة فقننط باألدلننة
اجلديد ،على وجود خطر شخصني ناشنيف الفنرت ،التالينة للتقينيم السنلي للمخنا ر بنل الرتحينل
ثننل وصننفاً مفر ناً الضننيق لسننبيل اانتصنناف هننذا .وتشن وىل ضننية عطاونننة ضنند كننندا الننو
رأت فيهننا حمكمننة ااس ننتئناف ااحتاديننة أ مو ننف اإلنف نناذ ا يقتصننر عملننه عل ننى وج نراء تقي ننيم
للمخا ر اجلديد ،الناشئة منذ آخر تقييم بل و سلطته التقديرينة أوسنع انا هنو مبنني السنوابق
القضائية وذ ميكنه ورجاء الرتحيل( .)46فعلى سبيل املثال د تشمل شرو ورجاء الرتحيل تقندمي

__________

( )44املرجع نفسه الصفحة .24
( )45انان ننر جلنن ننة مناهضن ننة التعن ننذيب الن ننبالغ ر ن ننم  2006/297سن ننوغي ضن نند كن نندا اآلراء املعتمن نند 16 ،تش ن نرين
الثاين/نوفمرب  2007الفقر.2-10 ،
( )46انار .Atawnah v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2016 FCA 144, para. 15
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أدلة جديد ،تثبن ادعناء التعنرو بطنر نيانر فينه منن بنل أو أدلنة تسنبق
تقييم للمخا ر(.)47

تار هنا موعند آخنر

 3-6وتؤكد الدولة الطرف عدم صحة ول صناحب النبالغ و تأجينل الرتحينل ا ميثنل سنبيل
انتصاف ضع للسلطة التقديرية ملو ف اإلنفاذ بل و هنذا املو نف جينب علينه ورجناء الرتحينل
وذا توفرت لديه أدلة دامغة علنى أ الرتحينل ند يع ِّنرو الشنخص املرحنل بطنر الوفنا ،أو لعقوبنة
اسية أو معاملة ا ونسانية .وتش الدولنة الطنرف وىل أننه ميكنن للفنرد أ يطلنب اإلذ بالتمناس
لب تأجيل الرتحيل .وميكنن لنه أيضناً التمناس تعلينق الرتحينل
مراجعة ضائية للقرار وذا يرف
انتاننار نتيةننة لننب املراجعننة القضننائية .وتؤكنند الدولننة الطننرف أ كثننر ،نرارات اإكمننة ااحتاديننة
النو ألغن نرارات مننو في اإلنفنناذ النذي يرفضننو تأجينل الرتحيننل تبننني أ هنذو احلقننوة ليسن
ومهية(.)48
 4-6وفيما يتعلق بادعاءات صناحب النبالغ مبوجنب املناد 9 ،تكنرر الدولنة الطنرف أ هنذو
املنناد ،ا تفننرو الت امناً علننى النندول األ نراف باامتننناع عننن ترحيننل األفنراد الننذين يواجهننو خطنراً
حقيقياً بالتعرو لالحتةاي التعسفي أو هتديداً ألمنهم الدولة املستقبِلة.
 5-6وتؤك نند الدول ننة الط ننرف مو فه ننا ومف ننادو أ ص نناحب ال ننبالغ مل ي نندعم ادعاءات ننه املقدم ننة
مبوجننب املننادتني  17و )1(23مننن العهنند بأدلننة كافيننة .وتؤكنند مننن جدينند أ للنندول األ نراف
سلطة تقديرية واسعة بشأ ترحيل األجانب من أراضيها ا سيما عندما يتعلنق األمنر بالشنواغل
األمنية .و د ا ي ذ رار ترحيل صاحب البالغ ضوء اهتمام الدولة الكب بكفالة ترحيل األفنراد
الننذين تعتننربهم شنناغالً أمني ناً وفق ناً لتش نريعاهتا اإليننة وا ميكننن القننول و ذل ن يشننكل تنندخالً
تعسفياً أو غ متناسب حقوة صاحب البالغ وأسرته.
 6-6وتؤكنند الدولننة الطننرف مننن جدينند حةةهننا املتعلقننة بادعنناءات صنناحب الننبالغ املقدمننة
ندعم
مبوجب املادتني  6والعهد 7 .وتشن كنذل وىل التنداب النو نيفنذت منؤخراً السنلفادور لت ِّ
مو فها بأ صاحب البالغ لن يواجه خطراً حقيقياً يعرضه لضنرر ا ميكنن جنربو حنال وعادتنه
وىل هننذا البلنند .و هننذا الصنندد تؤكنند الدولننة الطننرف أ عخطننة السننلفادور اآلمنننةع أي لق ن
وي/يوليه  2015جلملة أهداف بينها وجياد ناام عدالة أكثر فعالية وحتسني ابدمات املقدمة
للضحايا وتع ي املؤسسات احلكومية من أجل التصدي لبجرام(.)49
 7-6وتش الدولة الطرف أيضاً وىل أ السلفادور تعتن م ا ناذ عتنداب اسنتثنائيةع ل يناد ،تقييند
تنندفق ااتصنناات بننني أعضنناء العصننابات املسننةونني وأعضننائها املوجننودين خننار السننةن عننن
ريق نقل املئات من يعماء العصابات وىل مرافق تطبق فيها وجراءات أمنية أشد(.)50

__________

أيضناً Emelian Peter v. The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness,

( )47املرجنع نفسنه .انانر
.2016 FCA 51, para. 7
( )48اناننر علننى سننبيل املثننال

Ragupathy v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency

.Preparedness), 2006 FC 1370
( )49انار S. Kinosian and A. Albaladejo, "El Salvador’s Security Strategy in 2016: Change or More Mano
) .Dura?" (Security Assistance Monitor, 29 February 2016ميكننن اا ننالع عليهننا علننى ال نرابط التنناا:
99s-security-strategy-2016-change-or-more-٪80٪E2٪http://securityassistance.org/blog/el-salvador
.mano-dura
( )50انانر J Partlow and S.E. Maslin, "El Salvador’s gangs call a cease-fire, but many doubt it will hold",
.Washington Post, 3 April 2016
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 8-6وعننالو ،علننى ذلن تشن وىل التننداب اإلصننالحية ملكافحننة العصننابات الصننادر21 ،
نيسننا /أبريل  2015عننن مجعيننة السننلفادور التش نريعية والراميننة وىل منننع اجلرميننة ووصننالح العدالننة
اجلنائية( )51كما تش وىل رار حمكمة السنلفادور العلينا الصنادر  24آب/أغسنط 2015
الننذي رأت فيننه ومكانيننة توجيننه هتمننة ارتكنناب ج نرائم ورهابيننة ننذو العصننابات( .)52وتش ن وىل أ
حكومننة السننلفادور أ ننرت  25آذار/مننارس  2016انون ناً يفننرو يننوداً كب ن  ،علننى املنندانني
من رؤساء العصابات املسةونني(.)53
 9-6وتؤكنند الدولننة الطننرف أ السننلفادور تبننذل جهننوداً كبن  ،ملعاجلننة مشنناكل العنننف املتصننل
بالعص ننابات رغ ننم أ أث ننر الت ننداب امل ننذكور ،أع ننالو غن ن مع ننروف ورغ ننم اس ننتمرار العن ننف املن نرتبط
بالعصابات.
القضايا واإل تاءات المعتوضة على اللجنة

النار املقبولية
 1-7بننل الناننر أي ادعنناءات تننرد بننالغ مننا جيننب علننى اللةنننة وفقناً للمنناد 93 ،مننن
ناامها الداخلي أ تقرر ما وذا كا البالغ مقبواً أم ا مبوجب الربوتوكول ااختياري.

 2-7و د حتقق اللةنة وفقاً ملقتضنيات املناد()2(5 ،أ) منن الربوتوكنول ااختيناري منن أ
أي وجن نراء آخ ننر م ننن وجن نراءات التحقي ننق ال نندوا
املس ننألة نفس ننها ليسن ن ي نند الدراس ننة و ننار ّ
أو التسوية الدولية.

 3-7وأحا ن اللةنننة علم ناً ةننة الدولننة الطننرف بننأ سننبل اانتصنناف اإليننة مل تسننتنفد
ذل أ صاحب البالغ مل يقدم لب ورجاء الرتحيل ودارياً من وكالة خدمات احلدود الكندية.
وتالحننب اللةنننة أيضناً احلةننة الننو سننا ها صنناحب الننبالغ ومفادهننا أ التأجيننل اإلداري للرتحيننل
هننو وج نراء مؤ ن يقتصننر علننى تقيننيم األدلننة اجلدينند ،ويتو ننف بقنندر كب ن علننى تقنندير مو ننف
اإلنف نناذ الت ننابع للوكال ننة .وتالح ننب ك ننذل حة ننة الدول ننة الط ننرف ومؤداه ننا أ أي رفن ن لتأجي ننل
الرتحيل ميكن أ ضع للمراجعة القضنائية وأ ضنة ومكانينة أيضناً لتقندمي التمناس بتعلينق الرتحينل
انتاار نتيةة لب املراجعة القضائية .بيد أ اللةنة تالحب أ هذو املراجعة القضنائية يبنرم
املق ننام األول عل ننى أس نناس املس ننائل اإلجرائي ننة وا تنط ننوي عل ننى مراجع ننة لمس ن ن املوض ننوعية
للقضية .و ضوء ذل وبالنار وىل أ صاحب البالغ دم ثالثة لبات و ار وجراء تقدير
املخننا ر بننل الرتحيننل بينهننا لننب و ننار اإلجنراءات الننو تسننتند وىل دواعنني اإلنسننانية والرمحننة
و لبا مقدما وىل جمل ا ةر ،والالجئني واإكمنة ااحتادينة تنرم اللةننة أ صناحب النبالغ
ن نند اسن ننتنفد مجين ننع سن ننبل اانتصن نناف اإلين ننة املتاحن ننة امتثن ننااً ملقتضن ننيات املن نناد()2(5 ،ب) من ننن
الربوتوكول ااختياري.
__________

( )51انانر

S. Tabory, "El Salvador Reforms Classify Gangs as Terrorists, Criminalize Negotiation", In

).Sight Crime (25 April 2016

()52
 .4 February 2016), p. 10ميكن اا الع عليها على الرابط التاا.https://fas.org/sgp/crs/row/R43616.pdf :
( )53انانر O. Batres, "El Salvador passes law cracking down on jailed gang bosses", Yahoo News (1 April
) .2016ميكننن اا ننالع عليهننا علننى ال نرابط التننااwww.yahoo.com/news/el-salvador-passes-law-cracking- :
.down-jailed-gang-225418072.html?ref=gs
C. Ribando Seelke, "El Salvador: Background and U.S. Relations" (Congressional Research Service,
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 4-7وحتنيط اللةنننة علمناً باحلةننة الننو سنا تها الدولننة الطننرف ومفادهنا أ ادعنناءات صنناحب
البالغ املقدمة مبوجب املادتني  6و 7غن مدعمنة بأدلنة كافينة .وفيمنا يتعلنق بادعناءات صناحب
الننبالغ املقدمننة مبوجننب املننادتني  6و 7مقننروءتني علننى حنند ،وبنناا رتا مننع املنناد )3(2 ،تننرم
اللةنننة أ صنناحب الشننكوم نندم ألغ نراو املقبوليننة مننا يكفنني مننن املعلومننات الننو تثب ن أ
وبعادو وىل السلفادور سيعرضه بطر ا ميكن جربو وأ ا وجود ألي سبل انتصاف فعالة متاحة
له للطعن رار ترحيله .وبناء عليه تعلن اللةنة مقبولية الشكوم.
 5-7وفيمننا يتعلننق بادعنناءات صنناحب الننبالغ املقدمننة مبوجننب املننادتني  17و )1(23حتننيط
اللةنننة علم ناً بادعنناءات صنناحب الننبالغ ومفادهننا أ وحنند ،أس نرته ستتضننرر وذا تننل أو احتة ن
تعسننفاً بسننبب ترحيلنه وىل السننلفادور .وتالحننب اللةنننة أيضناً ادعنناء صنناحب الننبالغ بننأ عصننابة
 MS-13أبلغ يوجته بأ السبب الوحيد لبقائها وأسنرهتا علنى يند احلينا ،هنو أ العصنابة تنتانر
عودتن ن ننه ولن ن ننيهم( .)54وتالحن ن ننب كن ن ننذل أ صن ن نناحب الن ن ننبالغ مل يقن ن نندم أي أدلن ن ننة أو معلومن ن ننات
أو توضننيحات وضننافية تبننني كيفيننة انتهنناك الدولننة الطننرف حلقو ننه املكفولننة مبوجننب املننادتني 23
و 17م ننن العه نند وذا م ننا رحلت ننه وىل الس ننلفادور بطريق ننة م ننن ش ننأهنا أ تعرض ننه بط ننر كب ن وض ننرر
ا ميكننن جننربو كاألض نرار املننذكور ،املننادتني  6و 7مننن العهنند( .)55و لننص اللةنننة وىل أ هننذا
اجل ء من البالغ غ مقبول مبوجب املاد 3 ،من الربوتوكول ااختياري.
 6-7وحتننيط اللةنننة علمناً ةننة الدولننة الطننرف القائلننة و ادعنناءات صنناحب الننبالغ مبوجننب
املادتني  6و 7متعارضة منن حينأل املوضنوع .و هنذا الصندد تالحنب أيضناً ادعناءات صناحب
البالغ أ نطاة محاية األمن الشخصي تل م الدول ماية األفراد من التهديندات املتو عنة للحينا،
أو السننالمة البدنيننة مننن اجلهننات الفاعلننة اباصننة وأنننه يواجننه خط نراً متو ع ناً بننالتعرو لالحتةنناي
التعسننفي بننالنار وىل ضننلوع عصننابة  MS-13عمليننات ااختطنناف .وتننرم اللةنننة أ ادعنناءات
نروف هننذو
صناحب النبالغ بشننأ انتهناك املنناد 9 ،مقبولنة بقنندر منا ميكنن لرتحيننل صناحب الننبالغ
()56
يعرضه بطر حقيقي ا ميكن جربو مثل الضرر املتصور املادتني  6و 7من العهد .
القضية أ ِّ
 7-7وبناء عليه تعلن اللةنة أ ادعاءات صاحب البالغ مبوجب املنواد  6و 7و 9مقنروء،
مبفردها وباا رتا مع املاد )3(2 ،من العهد مقبولة وتشرع النار أسسه املوضوعية.

النار األس املوضوعية
 1-8نارت اللةنة البالغ ضوء مجيع املعلومات الو أتاحها ا الطرفا وفقاً ملا تنص
عليه الفقر 1 ،من املاد 5 ،من الربوتوكول ااختياري.
 2-8وتالحب اللةنة ادعاء صناحب النبالغ بنأ ترحيلنه منن وىل السنلفادور سيعرضنه ملخنا ر
ا ميكنن جربهننا انتهناك للمننادتني  6و 7منن العهنند .ويندعي صنناحب النبالغ أنننه أصنبي هنندفاً
لعصننابة أم أس 13-بسننبب مشنناركته التحقيننق اغتيننال أخيننه عننام  1993مننا أسننفر عننن
ودانننة وسننةن ثالثننة أفنراد مننن العصننابة ملنند10 ،سنننوات لضننلوعهم جرميننة القتننل وعننن سلسننلة
من ا ةمات والتهديدات ضدو أسرته.
__________

( )54انار احلاشية ر م  6أعالو.
( )55انار التعليق العام ر م  )2004(31بشأ
( )56انار التعليق العام ر م  35الفقر.57 ،
GE.17-07583

بيعة االت ام القانوين العام املفروو على الدول األ راف

العهد.

17

CCPR/C/119/D/2613/2015

 3-8وتالحننب اللةنننة املعلومننات الننو نندمها صنناحب الننبالغ بننأ هتدينند يوجتننه وبناتننه ننل
مسننتمراً منننذ مغادرتننه السننلفادور مبننا ذلن املطالبننة باملننال مقابننل عنندم ويننذاء بناتننه وأ تل ن
التهديدات اضطيرت بناته وىل تلقي تعليمهن املن ل( .)57وتالحب اللةننة أيضناً حةنة صناحب
لبننه وجنراء تقيننيم للمخننا ر بننل الرتحيننل تضننمن
الننبالغ بننأ القنرار الصننادر عننام  2015بننرف
عد ،أخطاء ومل يول أمهية كافية لمدلة املقدمة.
 4-8وتالح ننب اللةن ننة حة ننة الدول ننة الط ننرف ب ننأ جملن ن ا ة ننر ،والالجئ ننني خل ننص وىل أ
ص نناحب ال ننبالغ ه ننو ش ننخص غن ن مقب ننول كن نندا ألس ننباب أمني ننة بس ننبب عض ننويته جبه ننة
بننل عننام  1992ععننندما كننا يعتقنند أهنننا منامننة ضننالعة
فارابوننندو منناري للتحريننر الننو
ريننب أي حكومننة بننالقو ،أو التحنري علننى ذلن ع .وا أهنننا تالحننب أيض ناً أ جبهننة فارابوننندو
م نناري للتحري ننر ال ننو أص ننبح من ننذ  1992ح بن ناً سياس ننياً انونين ناً الس ننلفادور وأ الدول ننة
الطرف ا تقدم أي معلومات تتيي للةنة ابلوق وىل استنتا مفادو أ صاحب البالغ يشكل
هتديننداً ألمنهننا القننومي الو ن احلنناا .وعننالو ،علننى ذلن تالحننب اللةنننة أنننه ا جيننوي التننذرع
بأي مربرات أو روف ففة كتربير انتهاك الدولة الطرف الت امات عدم اإلعناد ،القسنرية(.)58
وبالتاا ا ميكن أ تَبطل هذو االت امنات مهمنا كنا التهديند النذي تندعي أ صناحب النبالغ
يشننكله .ويتعننني مواجهننة أي هتدينند وذا ل ن م األمننر مننن خننالل الوسننائل األخننرم الننو تتفننق مننع
الت امات الدولة الطرف مبوجب العهد.
 5-8وتالحب اللةنة احلةة الو سنا تها الدولنة الطنرف ومفادهنا أ ثالثنة منن منو في تقينيم
املخننا ر بننل الرتحيننل أينندو نرار اإكمننة ااحتاديننة وخلص نوا وىل أ صنناحب الننبالغ ا يواجننه
ن ننا ر شخصن ننية علن ننى ين نند عصن ننابة أم أس 13-وأنن ننه مل ين نندح فرضن ننية محاين ننة الدولن ننة لن ننه
السننلفادور بأدلننة واضننحة ومقنعننة .وتالحننب أيضناً احلةننة الننو نندمتها الدولننة الطننرف ومؤداهننا أ
صنناحب الننبالغ مل يثب ن أ احل نوادث امل عومننة بننني عننامي  2003و 2005تع ن أنننه سننيواجه
خطر التعرو لضرر ا ميكنن جنربو وذا منا أعيند الينوم ا سنيما بنالنار وىل أ السنلفادور نفنذت
جمموعة من التداب لقمع أنشطة العصابات منذ مغادر ،صاحب البالغ.
 6-8وحتنيط اللةننة علمناً ةنة الدولنة الطننرف ومفادهنا أ بامكنا صنناحب النبالغ وذا لن م األمننر
أ يطلننب محايننة الشننر ة السننلفادور وأنننه مل يقنندم أدلننة كافيننة علننى عنندم وجننود بنندائل متاحننة أمامننه
للف نرار داخ ننل الس ننلفادور .وتالح ننب أيض ناً حة ننة الدول ننة الط ننرف ومؤداه ننا أ ص نناحب ال ننبالغ مل نندد
ما يبني أ تقييم املخا ر بل الرتحيل كا تعسفياً بشكل اهر أو بلد حد ونكار العدالة.
 7-8وتننذ ّكر اللةنننة بتعليقهننا العننام ر ننم  31الننذي تشن فيننه وىل التن ام النندول األ نراف بعنندم
تسنليم أي شنخص أو وبعننادو أو نردو بأيننة ريقنة أخننرم منن و ليمهننا وذلن حيثمننا تكنو هننناك
أس ن وافيننة تننربر ااعتقنناد بننأ ضننة خط نراً حقيقي ناً أ يتعننرو هننذا الشننخص ألذم ا ميكننن
جربو مثل ذل املتصور املادتني  6و 7من العهد .وأشارت اللةنة أيضناً وىل أ ابطنر جينب
أ يكو شخصياً وأ هنناك عتبنة عالينة لتقندمي أسنباب موضنوعية إلثبنات وجنود خطنر حقيقني للتعنرو
لضرر ا ميكن جربو .ولذل جيب النار مجينع الو نائع واملالبسنات مبنا يشنمل النانر احلالنة العامنة
__________

( )57انار احلواشي  9-5أعالو.
( )58انان ننر التعلين ننق العن ننام ر ن ننم  )1992(20بشن ننأ حان ننر التعن ننذيب وغ ن ن و من ننن ضن ننروب املعاملن ننة أو العقوبن ننة القاسن ننية
أو الالونسانية أو املهينة الفقر.3 ،
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حلقوة اإلنسا البلد األصنلي لصناحب النبالغ( .)59وتينذ ّكر اللةننة كنذل باجتهادهنا النذي رأت فينه
ض ننرور ،وي ننالء أمهي ننة كبن ن  ،للتقي ننيم ال ننذي يبري ننه الدول ننة الط ننرف وأ اختص نناق مراجع ننة الو ننائع واألدل ننة
أو تقييمها حلسم وجود هذا ابطر منن عدمنه يقنع عمومناً علنى عناتق أجهن  ،الدولنة الطنرف العهند
البني أو ونكار العدالة.
ما مل يتبني أ التقييم كا تعسفياً بشكل واضي أو أنه يصل وىل حد ابطأ ِّ
 8-8و هذا الصدد تالحب اللةنة أعمنال العننف اجلمناعي املباشنر ،واملتكنرر ،النو ترتكبهنا
عصننابة  MS-13والننو تعننرو ننا صنناحب الننبالغ وأ ربنناؤو املقربننو وهننو مننا مل تدحضننه الدولننة
الط ننرف .ويش ننمل ذلن ن مقت ننل أخ ص نناحب ال ننبالغ واملعلوم ننات ال ننو نندمها ص نناحب ال ننبالغ
والننو تفينند بأنننه أصننيب الركبننة بعنند أ أ لننق عليننه أحنند أف نراد عصننابة أم أس 13-النننار
وي/يولين ن ننه  1993وأنن ن ننه تعن ن ننرو ةن ن ننومني آخ ن ن نرين تش ن ن نرين الثن ن نناين/نوفمرب  2003وآذار/
مارس  2004عقب اإلفرا عن أعضاء العصابة املدانني وأ اثنني من أصند ائه تلنوا هنذو
ا ةمننات .وتالحننب اللةنننة كننذل ادعنناء صنناحب الننبالغ بننأ أحنند أف نراد عصننابة أم أس13-
ه ننددو وأخ نناو بس ننكني ك ننانو الثاين/ين نناير  2005وأ العص ننابة وجه ن هتدي نندات متك ننرر،
ل وجته وبناتنه بينهنا و نالة أعن  ،نارينة علنى منن ن وأ تلن التهديندات دفعن باحندم بناتنه
وىل اانتقال للعيف مكا آخر وبالبن األخرم وىل تلقي تعليمها املن ل.
 9-8وتالحب اللةنة أ الدولنة الطنرف مل تنول أي أمهينة خنالل وجنراءات اللةنوء ملختلنف
جوان ننب املعلوم ننات ال ننو نندمها ص نناحب ال ننبالغ مب ننا ذلن ن ( :أ) وف نناد ،خبن ن بش ننأ عن ننف
العصننابات أمريكننا الوسننطى الننو خلننص فيهننا وىل أ صنناحب الننبالغ عسننيواجه وذا أعينند
خطراً كب اً بشكل استثنائي يعرضه للموت أو ألذم جسدي شننيعع وأ السنلفادور لنن تسنتطيع
توف احلماية الواجبة له(( )60ب) وبيا الشر ي السنلفادوري املسنؤول عنن محاينة األسنر ،والنذي
()61
يفي ن نند ب ن ننأ الدول ن ننة ا ل ن ن الق ن نندر ،عل ن ننى ت ن ننوف احلماي ن ننة ال ن ننو تاجه ن ننا وحتتاجه ن ننا أس ن نرته
( ) املعلومات الو تفيد بأ عصنابة  MS-13أبلغن يوجنة صناحب النبالغ بنأ السنبب الوحيند
لبقائهن ننا وأس ن نرهتا علن ننى ين نند احلين ننا ،هن ننو أ العصن ننابة تنتان ننر عن ننود ،صن نناحب الن ننبالغ وىل أس ن نرته
يوماً ما(( )62د) الشهاد ،الطبية الو جاء فيه أ صاحب البالغ يعاين منن اضنطراب ااكنرتاب
امل من التاا للصدمة وأنه سيكو عرضة لالهنيار النفسي حال وعادته وىل السلفادور.
 10-8وع ننالو ،عل ننى ذلن ن تالح ننب اللةن ننة احلة ننة ال ننو س ننا تها الدول ننة الط ننرف ومفاده ننا أ
التق ننارير تشن ن وىل أ عن ننف العص ننابات ي ننؤثر بش ننكل رئيس نني عل ننى األعم ننال التةاري ننة األسن نرية
الصغ  ،وخدمات النقنل العنام والفئنات الضنعيفة مثنل النسناء واأل فنال وأ صناحب النبالغ
ا يننندر ضننمن أي فئننة مننن هننذو الفئننات وتالحننب الو ن نفسننه أ الدولننة الطننرف مل تننول
أمهيننة كافيننة للعناصننر األخننرم النوارد ،التقننارير الننو نندمها صنناحب الننبالغ دعمناً لطلننب تقيننيم
املخا ر بل الرتحيل والو تفيد بأ عنف العصابات يؤثر بشكل خاق على الضنحايا وشنهود

__________

()59
()60
()61
()62
GE.17-07583

انار س .ضد الدا رك (احلاشية  30أعالو) الفقر.2-9 ،
انا ننر اإلف نناد ،التكميلي ننة لتوم نناس بويرم ننا املؤرخ ننة  13تش نرين األول/أكت ننوبر  2011الفق ننر( 28 ،املقدم ننة دعمن ناً
لطلب تقييم املخا ر بل الرتحيل  19آذار/مارس .)2012
انار بيا الشر ي املسؤول عن القضية احلاشية  18أعالو.
انار احلاشية ر م  6أعالو.
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اجلرائم وأ السلفادور لن تكو ادر ،على توف احلماية الواجبة م( .)63وتالحب اللةنة كذل
أننه مننع مراعننا ،خصنائص الننبالغ فننا هنذو املعلومننات تكتسنني أمهينة خاصننة .و هننذا الصنندد
تالحننب اللةنننة العدينند مننن التقننارير العامننة املسننتمر ،واملتاحننة بشننأ نطنناة عنننف العصننابات
السننلفادور عموم ناً وعنفهننا ضنند الشننهود بصننفة خاصننة( .)64وتالحننب احلةننة الننو نندمتها الدولننة
الطرف ومؤداهنا أ السنلفادور ا نذت منؤخراً تنداب للقضناء علنى عننف العصنابات غن أ أثنر
تل التداب ا ي ال غ معروف وأ عنف العصابات ا ي ال مستمراً.
 11-8و ضننوء مننا تقنندم تننرم اللةنننة أ الدولننة الطننرف مل ت نراع لنندم تقيننيم املخننا ر الننو
يواجههننا صنناحب الننبالغ مجيننع املعلومننات املتاحننة وأثرهننا الرتاكمنني وهنني معلومننات تفينند بننأ
صنناحب الننبالغ سننيكو خطننر حقيقنني يلحننق بننه ضننرراً ا ميكننن جننربو حننال ترحيلننه وىل
السلفادور .و هذو الاروف ترم اللةنة أ من شأ وبعناد صناحب النبالغ وىل السنلفادور أ
ِّ
يشكل انتهاكاً للمادتني  6و 7من العهد.
 12-8و اللةنننة و نند خلصن وىل ااسننتنتاجات النوارد ،أعننالو لننن تناننر بصننور ،منفصننلة
ادعاء صاحب البالغ مبوجب املادتني  )3(2و 9العهد.
 -9وترم اللةنة وهي تتصرف مبوجب املاد )4(5 ،منن الربوتوكنول ااختيناري أ وبعناد صناحب
البالغ وىل السلفادور و حصل سيشكل انتهاكاً حلقو ه املكفولة مبوجب املادتني  6و 7من العهد.

 -10ووفق ناً للفق ننر 1 ،م ننن امل نناد 2 ،م ننن العه نند ال ننو ت نننص عل ننى أ تتعه نند ال نندول األ ن نراف
ب نناحرتام احلق ننوة املع ننرتف ىل ننا في ننه وبكفال ننة ه ننذو احلق ننوة جلمي ننع األف نراد املوج ننودين و ليمه ننا
واباضنعني لوايتهننا فننا الدولننة الطننرف مل مننة بالشننروع وجنراء اسننتعراو ادعنناءات صنناحب
الننبالغ مننع مراعننا ،الت امننات الدولننة الطننرف مبوجننب العهنند وآراء اللةنننة هننذو .وييطلننب أيضناً وىل
الدولة الطرف اامتناع عن رد صاحب البالغ أثناء وعاد ،النار لب جلوئه.

 -11ووذ تضنع اللةنننة اعتبارهنا أ الدولننة الطننرف بانضنمامها وىل الربوتوكننول ااختينناري
نند اعرتفن باختصنناق اللةنننة حتدينند مننا وذا كننا نند و ننع انتهنناك ألحكننام العهنند أم ا وأ
الدولننة الطننرف عمنالً باملنناد 2 ،مننن العهنند نند تعهنندت بننأ تكفننل جلميننع األفنراد املوجننودين
و ليمهننا واباضننعني لوايتهننا احلقننوة املعننرتف ىلننا العهنند تننود أ تتلقننى مننن الدولننة الطننرف
غضو  180يوماً معلومات عن التداب املتخذ ،لوضع آرائها موضع التنفيذ .وييطلب وىل الدولة
الطرف أيضاً نشر هذو اآلراء وتعميمها على نطاة واسع بلغات الدولة الطرف الرمسية.
__________

( )63انانر علنى سنبيل املثنال

L.P. Fariña et. al., No Place to Hide: Gang, State and Clandestine Violence in El

Salvador (International Human Rights Clinic and Harvard Law School, 2010), pp. 160-161; and
Immigration and Refugee Board of Canada, response to information request, 14 July 2014, p. 6 ("gang
intimidation and violence against witnesses contributed to a climate of impunity from criminal
)".prosecution

( )64اناننر علننى سننبيل املثننال احلاشننية  44أعننالو الصننفحات 25-24

El Salvador Human Rights Report,

2015" (United States State Department), p. 9; N. Lakhani, "El Salvador sees most deadly month in 10
years as violence overwhelms nation", The Guardian, 6 April 2015; and S. Kinosian, "El Salvador’s
Gang Violence: Turf Wars, Internal Battles and Life Defined by Invisible Borders" (Security
)Assistance Monitor, 10 February 2016

ميكن اا الع عليها على الرابط التاا:

http://lawg.org/action-center/lawg-blog/69-general/1579-el-salvadors-gang-violence-turf-wars-

.internal-battles-and-life-defined-by-invisible-borders
20

GE.17-07583

