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اآلراء اليت يتيتت اهتت يت يتيتنةا اللجنيت يتيتة
البالغ *** ** *2019/3

يت يت امليت يتيتا  31ميت يتيتت االيفا ييت يتيتة
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ه .ل .أ( .ال ميثله حمام)

األشخاص املدعى أهنم ضحااي:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

فرنسا

اتريخ تقدمي البالغ:

 24أيلول/سبتمرب ( 2018اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

ق ررار متخررج وجررب املررا  31مررن االتقاقيررةب أبل ر ىل
الدولة الطرف يف  19أيلول/سبتمرب ( 2019مل ينشر يف
شكل وثيقة)

اتريخ اعتما اآلراء:

 25أيلول/سبتمرب

املوضوع:

اإلبعا ىل سري النكا

املسألة اإلجرائية:

عدم استنقا سبل االنتصاف احمللية

املسألة املوضوعية:

خطر التعرر لالختقراء القسرري يف حرال اإلعرا ىل
البلد األصلي

موا االتقاقية:

2020
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 1-1صاحب البالغ هو ه .ل .أ.ب مواطن سريالنكيب من مواليرد عرام 1982ب قردم عرد طلبرا
جلروء يف فرنسراب ولكرن طلباتره رفورد .ويردفل إلقرول ه ترحيلره ىل سرري النكرا سيشركل انتاا را مررن
قبل فرنسا حلقوقه وجب املا  16من االتقاقية .وال ميثل صاحب البالغ حمام.
__________

*
**

***

اعتمدهتا اللجنة يف ورهتا التاسعة عشر ( 25-7أيلول/سبتمرب .)2020
شارك يف راسة هجا البالغ أعواء اللجنة التالية أمساؤهم :حممررد تاي ب واملنصررب البعررلب وميليكررا وال رروفيت
 بوجرروفيت ب وإربررا لوشرربيالرب وخرواه خوسرريه لرروبيه أورتي رراب وهوراسرريو رافينرراب و رروجي تر اايب و ررارمن رو ا بيراينتاان .وعمال إملا  47من النظام الداخلي للجنةب مل يشارك أوليقييه ي فروفيل يف راسة هجا البالغ.
أرفق هبجه اآلراء رأايه فر ايه (خمالقاه) لكل من املنصب البعل وخواه خوسيه لوبيس أورتي ا.
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 2-1فق رري  9ررانوه األول /يس ررمرب 2008ب اعرتف ررد الدول ررة الط رررف إختص رراص اللجن ررة إلنظ ررر يف
البالغررا الررل يقرردماا األفررا ب وقررد خلررد االتقاقيررة حيرره النقررا إلنسرربة للدولررة الطرررف يف  23ررانوه
األول /يسمرب .2010
 3-1ويف  19أيلول/سبتمرب 2019ب طلبرد اللجنرة ىل الدولرة الطررفب بواسرطة املقررر اعراص املعر
إلبالغا اجلديد والتداب املؤقتةب عدم ترحيل صاحب البالغ ىل سرري النكرا ريثمرا تنظرر اللجنرة يف
طلبه .مث وافقد اللجنةب يف  17انوه األول /يسمرب 2019ب بواسطة املقرر اعاصب على طلب الدولرة
الطرف أه ترفل منحاا التداب املؤقتة لصاحل صاحب البالغ.
ال ائ ك ا هترضها صاح البالغ
 1-2صاحب البالغ من طائقة التاميل يف مشال سري النكا .ويف عام 1997ب ألقري عليره القرب ب
وهو يف سن اعامسة عشر ب أثناء مدامهة مدرسته الثانوية بعد هجوم شنته حر ة منور حترير اتميل يالمب
واحتجه ملرد أسربوع يف معسركر وروانغرار .ويف حهيراه/يونيره مرن عرام 1998ب بعرد اججروم الرجي شرنه
منور حترير اتميل يالم على قافلة عسكريةب ألقي عليه القب يف منهل أسرته واحتجه عد أايم يف أحد
مرا ه الشررطة يف أتشروفيليب حيرع تعرر ألفعرال تعرجيب .مرا ألقري القرب علرى جرده الرجي عرج
وانتاى به املطاف قتيال على يد اجلي يف  27متو /يوليه .2005
 2-2ويف  28ررانوه الثاي/ينرراير 1999ب وبعررد أه اسررتعا الشرررطة بطاقررة هويترره الررل انررد ررو
أحد مقاتلي حر ة منرور حتريرر اتميرل يرالمب ألقري القرب علرى صراحب الربالغ واحتجره لعرد أشرار يف
معسر رركر إالع العسر رركري ومل يطلر رق سر رراحه ال يف  31متو /يولير رره  .1999ويف  29ت ار/مر ررار 2000ب
ألقى اجلي القب على صاحب البالغ يف منهله بعد مشار ته يف عملية غاثة نسانية لقائد السكاه
الالجئني يف قليم "فاي" بسبب االشرتباه يف أنره حراول مسراعد منرور حتريرر اتميرل يرالم .واحتجره مرد
يومني يف معسكر أتشوفيليب الجي نقل منه ىل معسكر إالع .مث أطلق سراح صراحب الربالغ يف 19
تش ررين األول/أ ت رروبر  2000بع ررد أه ف ررل وال ررداه رش ررو ألعو رراء يف ح رره ي ررالم ال رردميقراطي الش ررع ب
شريطة أه يبل عن حووره مر يف األسبوع.
 3-2ونظرا لسوء املعاملة الل تعر جا يف رل مرر حورر فياراب جلرأ صراحب الربالغ ىل منرهل خالتره
يف أو وبردي .ويف  20تشررين الثرراي/نوفمرب 2000ب تعررر والررداه لسرروء املعاملررة علررى يررد عسرركريني ررانوا
يريدوه مناما خبارهم كاه وجرو صراحب الربالغ .ويف  19رانوه األول /يسرمرب 2000ب أضررم اجلري
النررار يف حمررل قررامتام الثررانوي وقتررل رفيررق أحررد أقاربررهب الررجي رراه عورروا يف حر ررة منررور حتريررر اتميررل يررالم.
ونتيجررة لررجاك االعتررداءب رراه ال بررد مررن خررال والررد صرراحب الرربالغ ىل املستشررقى .و خشرري صرراحب
البالغ على سالمته و ب عن االمتثال اللتهاما املراقبة الل فرضاا عليره اجلري ب فقرد غرا ر سرري النكرا
يف شباط/فرباير  .2001فجهب ىل تر ياب حيع عاش مد عامني قبل أه يرحل ىل فرنسا يف عام .2003
 4-2ويف  24أيلول/سبتمرب 2003ب قدم صاحب الربالغ طلبرا للحصرول علرى اللجروء .وأعرر عرن
قلقه بشأه ل من السلطا السريالنكية الل تبحع عنهب وحر ة منور حترير اتميل يالم الل قد حتاول
جتنير ررده يف صر ررقوفاا .ويف  2نيسر رراه/أبريل 2004ب رفر ر املكتر ررب القرنسر رري حلماير ررة الالجئر ررني وعر رردميي
اجلنسر ررية طلر ررب اللجر رروء الر ررجي قدمر رره صر رراحب الر رربالغ بر رردعو عر رردم املصر ررداقية حير ررع اعتر ررب أقر روال
صاحب البالغ غ مؤيد أبي معلومة حامسة( .)1واعترب الواثئق املستندية املومنة يف امللب غ افيرة.
__________

()1

2

تؤ ررد الدول ررة الط رررف يف تعليقاهت ررا بت رراريخ  21ررانوه الثاي/ين رراير  2020أن رره ال االس ررتماع ىل ص رراحب ال رربالغ يف مقابل ررة
سريةب بتاريخ  7انوه الثاي/يناير 2004ب مل أحد موظقي احلماية ساعد أحد املرتمجني الشقويني بل ة التاميل.
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ويف  8شباط/فرباير 2005ب رف جملس طعوه الالجئني طلب صاحب البالغ()2ب حيع نه ال الواثئرق
املومنة يف ملب الطلب وال التصرحيا الل أ ع هبا يف اجللسة العلنيرة مكنرد مرن ثبرا الوقرائل املردعى
حرردوثاا ومررن ييررد الشرواغل املثررار ( .)3وعلررى وجرره اعصرروصب مل تؤخرج بعررني االعتبررار الواثئررق املكتوبررة
بل ة أجنبية وغ املشقوعة برتمجتاا القرنسية.
 5-2ويف  9أاير/مايو 2004ب اختطب اجلري السرريالنكي شرقيق صراحب الربالغ واعتررب يف عردا
املققو ين .ويف  11أاير/مايو 2004ب تقدمد أسرته بشكو ىل مر ه شرطة جافنا يف سري النكا و ىل
جلنة حقوق اإلنساه يف سري النكا.
 6-2ويف  4أاير/مايو 2006ب قردم صراحب الربالغ طلبرا إلعرا النظرر يف طلبره اللجروءب مشر ا مرر
أخر ىل عمليا االعتقال والبحع الل قامد هبا السلطا السريالنكية .وقال أيورا نره ال اسرتجوا
والديرره بشررأه أنشررطة أشررقائه وشررقيقاته يف شررباط/فرباير 2005ب و ه أف ررا ا عسرركريني قررد فتش روا منهلرره يف 15
ت ار/مار  2005ب و خل بع أفرا أسرته ىل املستشقى ثرر لر ب مرا قرال نره ال اسرتجوا خمترار
القري ررة بشر ررأنه و ه ار التحقيقر ررا اجلنائير ررة قر ررد اسر ررتدعته يف  10أاير/مر ررايو  .2005ويف  9أاير/مر ررايو 2006ب
رفر املكتررب القرنسرري حلمايررة الالجئررني وعرردميي اجلنسررية طلبرره بسرربب أه بياانترره املكتوبررة املتورراربة ال متكرن
من اعتبار الوقائل اجلديد مثبتة وال من اعتبار املخاوف الل أث قائمة على أسا صحيحب وبسبب
أه صررحيقة الوقررائل والرسررائل املرفقررة إمللررب ليسررد جررا أي حجيررة .وأ ررد جلنررة طعرروه الالجئررني هررجا
القرار يف  8تشرين الثاي/نوفمرب .2007
 7-2ويف  5شررباط/فرباير 2009ب قرردم صرراحب الرربالغ طلبررا اثنيررا ألجررل عررا النظررر يف طلبرره اللجرروءب
جررة أنرره ال تقترري منهلرره يف  24ررانوه الثاي/ينرراير 2008ب واسررتجوا أف ررا عائلترره بشررأنهب واعتق ررال
أحرردهم يف أثنرراء لر والعثررور علررى جثترره يف  3شررباط/فرباير  .2008و ررر صرراحب الرربالغ أيوررا أه أسررته
أخليد من بيتاا يف  5ت ار/مار 2008ب وأه منهجا قد أصيب أبضرار يف  30أاير/مايو  2008جراء رمي
قنابل يدوية عليه .ويف  10شباط/فرباير 2009ب رف املكتب القرنسي حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية
طلب صاحب البالغ .والحظ املكتب أه اتريخ الشاا الل أصردرهتا ار التحقيقرا اجلنائيرة يف
ولومبوب يف  27نيساه/أبريل 2005ب يسبق تواريخ القررارا السرابقة الرل اارجها املكترب وجلنرة طعروه
الالجئرنيب وهري لررجل غر مقبولررة .أمرا فيمررا يتعلرق إلوقرائل األخررر ب فرهه املكتررب رأ أنرهب حر و ه
ان ررد تش رركل ل رريال جدي ررداب ف ررال التص رررحيا املكتوب ررةب وه رري غ ر مقنع ررةب وال الواثئ ررق املقدم ررة ل رردعم
احملوررب وهري مشركوك يف صرحتاا  -وهري عبرار عرن شراا اترب عردلب وشراا مرن حمقرل الكرامرة
اإلنسررانيةب وشرراا مررن منظمررة الصررليب األكررر الس رريالنكيب وأمررر إالعتقررال-ب لرريس فياررا مررا يثبررد
صحة ما يدعى حدوثه من وقائل.
 8-2وطعن صراحب الربالغ يف القررارب حمتجرا أبنره ال يسرتطيل العرو ىل سرري النكرا وه خروف
علر ررى سر ررالمته .وقر رردم واثئر ررق تبر ررني مر ررا تعرضر ررد لر رره أسر ررته مر ررن مشر ررا لب وخاصر ررة عمر ره الر ررجي قتر ررل يف
شباط/فرباير 2009ب وشقيقه املققو منج عام 2004ب الجين اه قد انوم ىل منور حترير اتميل يالم(.)4
__________
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الل أصبحد يف عام  2007احملكمة الوطنية املختصة ق اللجوء.
الحظد اللجنة أه صرراحب الرربالغ رراه يرردعم املنظمررة الطالبيررة التابعررة حلر ررة منررور حتريررر اتميررل يررالم ابتررداء مررن
عام .1996
ج رراء يف ق ررار احملكم ررة اإل اري ررة لس رررجي  -بونت روا ب امل ررؤر  20نيس رراه/أبريل 2017ب أه ش ررقيق ص رراحب ال رربالغ
اختقى يف عام  2004وأنه عثر على جثته يف مقرب مجاعية بعد مرور مخس سنوا  .غر أه القريررق العامررل املعر
رراال االختقرراء القسررري أو غر الطرروعي قررد أحررالب يف  12ت ار/مررار 2018ب قوررية اختقرراء شررقيق صرراحب
البالغ ىل سري النكا مبينا أه حالته مل تكن معروفة.
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و فل صاحب البالغ إلقول نه قد ساعد السلطا القرنسيةب أثناء قامته يف فرنسراب يف لقراء القرب
على أشخاص ارتكبوا أفعاال يعاقب علياا القانوه و اه شاهدا على ارتكاهباب وأنه تعر ب بعد طالق
س رراح أح ررد ه ررؤالء األش ررخاصب لتادي رردا متك رررر إلقت ررل .ويف  22متو /يولي رره 2010ب نظ ررر احملكم ررة
الوطني ررة املختص ررة إللج رروء يف ه ررجه العناص ررر اجلدي ررد م ررن حي ررع أسس رراا املوض رروعية .بي ررد أه احملكم ررة
رفود استئناف صاحب البالغب معترب أنه ال الواثئق املومنة يف امللب وال األقوال الل أ ع هبا علناب
وهي مقتوبة وال تشرتمل علرى معلومرا قيقرة ومقصرلة عرن الوقرائل اجلديرد املرج ور ب قرد مكنرد مرن
ثبررا الوقررائل املرردعى حرردوثاا أو مررن ييررد املخرراوف املعرررب عناررا .واعتررب أه الوثيقررة املتعلقررة بتسررجيل
ش ر رركو موجا ر ررة ىل جلن ر ررة حق ر رروق اإلنس ر رراه يف  17حهيراه/يوني ر رره  2010وش ر رراا الق ر ررس املؤرخ ر ررة 12
أاير/مايو 2010ب ال أثر جما إلنسبة ألخج الوقائل املدعى حديثا وقوعاا بعني االعتبار .وال ميكن أخج
املقرراال الصررحقية بعررني االعتبررار فقررد قردمد وه رفاقاررا برتمجررة .وأخر اب اعتررب أه اججمررا والتاديرردا
الل تعر جا صاحب البالغ يف فرنسا ألنه ساعد السلطا ب وأه الواثئق املدرجة يف السرجل املتعلقرة
بجل ال متد ب صلة ىل النظر يف خماوفه الشخصية يف حال عا ته ىل سري النكا.
 9-2ويف  10ت ار/مررار 2011ب قرردم صرراحب الرربالغ طلبررا اثلثررا إلعررا النظررر يف طلبرره اللجرروء.
واعت ررد إلق ررول ن رره ال ي رهال يفش ررى االض ررطاا يف ح ررال عا ت رره ىل بل رردهب مك ررررا س ررر احلق ررائق اآلن ررب
عرضررااب وأضرراف أه اجلرري الس رريالنكي قتررل شررقيقته يف عررام 2010ب وه أه حيررد الظررروف احمليطررة
بجل  .ويف  21ت ار/مار 2011ب رف املكتب القرنسري حلمايرة الالجئرني وعردميي اجلنسرية طلبره مرر
أخ ررر حي ررع ه مجي ررل الوق ررائلب إس ررتثناء اإلخب ررار بوف ررا ش ررقيقته وه مهي ررد م ررن التقاص رريلب س رربق أه
عرضد على احملكمة ا لوطنية املختصة إللجوءب وهي ليسرد وقرائل جديرد ب ومرن مث فههنرا غر مقبولرة.
وفيمررا يتعلررق بوفررا أخترره وه راخ أي اتريررخ حمررد ب رأ املكتررب أه أقروال صرراحب الرربالغب املقتورربة
وغ ر املقص ررلة فيم ررا يتعلررق إلظ ررروف واألس رربا واجلنررا احملتمل ررنيب ال متك رن مررن ثب ررا الوق ررائل امل رردعى
ح رردوثاا وال م ررن اعتب ررار املخ رراوف املع ررر عنا ررا يف ح ررال عا ت رره قائم ررة عل ررى أس ررا ص ررحيح .ويف 13
حهيراه/يونيه  2012ب رفورد احملكمرة الوطنيرة املختصرة إللجروء طعرن صراحب الربالغ ألنره مل يقردم أي
ليل معترب من شأنه التشكي يف أسبا قرار املكتب.
 10-2ويف  26أاير/مايو 2016ب قدم صاحب البالغ طلبا رابعا إلعا النظر يف طلبه اللجوء .وقدم
شرراا طبيررة مؤرخررة  20أاير/مررايو 2011ب تثبررد وجررو عررد نرردو يف جسررمه ي ردعى أهنررا انمجررة عررن
أفعال تعجيب و صابته تال مة نقسية موصوفة إالضطرا التاع للصدمةب فوال عن وثيقة من منظمة
()5
العقو الدولية مؤرخة  12تشرين األول/أ توبر  . 2011وأشار أيوا ىل بياه صا ر يف  26ت ار/مار 2015
ع ررن جلن ررة االلتماس ررا يف الربمل رراه األورو ال ررل قدمت رره عل ررى أن رره ض ررحية للتع ررجيب يف س ررري النك ررا(.)6
__________

()5

()6

4

ندبة يف املدار األمين على الطرف اجلان مقاساا  0,2سم يف  0,3سمب انجتة عن ضربة بسلسررلة ساسرريةد وندبررة
خطيررة ب ر علررى شرركل قررال يف منتصررب الرقبررةب ت طرري مررا يقررر مررن نصررب حميطارراب ميكررن رؤيتاررا بوضرروح
(يبل مسكاا  0,3سم يف  0,4سم)ب تعه ىل اعنق بواسطة ابل معديد وندو علررى الررجراع اليسررر ( 4سررم
يف  0,2سم) والكوع األيسر ( 2سم يف  0,4سم) تسررببد فياررا طعنررا د وسرربل نرردو مسررتدير قطررر ررل نررد
مناا حرواع  1,5سررم علررى األقررلب صررب ية يف القخررج األيسرررب قررد تكرروه انجتررة عررن حررروق بسررجائرد ونررد فرروق
عظم رأ الر بررة اليمر ( 3سررم يف  0,3سررم) وثالثررة خرردوش حتررد عظررم رأ الر بررة اليسررر ( 1,5سررم)ب يردعى
أهنا نتجد عن ضرإ عد إلعصي واجراوا والقوباه املعدنيةد وند ( 1,5سم) يدل علررى خررول رصاصررة
ىل الساق اليم د وندو صب ية مسررطحة علررى اجلررانبني الررداخليني للقرردمنيب يعتقررد أهنررا انمجررة عررن سررلق إملرراء
امل لرريد و س ررر ح ررد األس ررناه األماميررة يف الق ر العل رروي األيس ررر و ال ررة نسرريجاا احل رري وحتريكا ررا م ررن مكاهن رراب
ويرجح أه يكوه ل بسبب تلقيه لكمة قوية على وجاه.
ت ررج ر جلنر ررة االلتماس ررا أه طلر ررب ص رراحب الر رربالغ مقب ررول وجر ررب النظ ررام الر ررداخلي للربمل رراه األورو ب ولكر ررن
ال يسعاا النظر يف أسسه املوضوعية.
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وقد أ د حمكمة فرساي الحقا وضعيته وحية للتعجيب يف سري النكراب يف  17نيسراه/أبريل 2015ب
ما أ دها أطباء يف  12أاير/مايو  .2015ولدعم أقوالهب قدم صاحب البالغ شراا مرن برملراي سرري النكريب
مؤرخة  1حهيراه/يونيه 2015ب وشاا من جلنرة صرحة املنقيرنيب مؤرخرة  30حهيراه/يونيره 2015ب تثبرد
وجو عد ندو يف جسم صاحب البالغ و صابته تال مة االضطرا التاع للصردمةب فورال عرن اسرتنتاخ
غ مؤر عب يف الطب النقسي(.)7
 11-2ويف  30أاير/مر ررايو  2016ب أعلر ررن املكتر ررب القرنسر رري حلماير ررة الالجئر ررني وعر رردميي اجلنسر ررية عر رردم
مقبولي ررة طل ررب ص رراحب ال رربالغب حي ررع ه واثئ ررق ع ررام  2011تتعل ررق بوق ررائل ح رردثد قب ررل ص رردور ق ررار
احملكمة الوطنية املختصة إللجوء يف  13حهيراه/يونيه 2012ب ومل تقدم أي سبب وجيه يربر عدم تقردمي
صاحب البالغ ايها .وفيما يتعلق بوثيقة جلنة االلتماسا التابعة للربملاه األورو ب الحرظ املكترب أه
االسم األول الروار يف الوثيقرة غر مطرابق جويرة صراحب الربالغ .لرجل ب اعتررب الوثيقرةب وهري نسرخة
غ أصليةب غ ا قيمة ثباتية بسبب عردم وجرو بيراان مكتوبرة مقنعرة .مث وجرد املكترب أنره حر
لو ثبتد صابته تال مة االضطرا النقسي التاع للصدمة بواسطة تشخيص طبيب نقسيب فهه سبب
الصدمة غ حمد وظروفاا غ معروفة .فال املكتب وال احملكمة الوطنية املختصة إللجوء قد أخج بعني
االعتبر ررارب يف عر ررد مر رررا ب الوقر ررائل الر ررل ا عر ررى صر رراحب الر رربالغ حر رردوثااب والر ررل نشر ررأ عنار ررا حالر ررة
االضطرا التاع للصدمةب مما جيعل ظروف اإلصابة هبجه املتال مة غ مرجحة .ويف هجا السياقب جيب
اعتبار شاا أحد الربملانينيب الل حرر ألغرا طلب عا النظر ومل تدعم بعناصر أخرر  -جمرر
مررن القيمررة اإلثباتيررة .وال تسررمح الشرراا الطبيررة الررل أعرردهتا جلنررة صررحة املنقيررنيب الررل خلصررد ىل أه
اآلاثر الل وجد على جسم صاحب البالغ تتوافق مل أقوالهب بتقنيد تل الدراسة.
 12-2ويف  31تشرين األول/أ توبر 2016ب رفود احملكمة الوطنية املختصة إللجوء طعن صراحب
البالغب الجي فل فيه أبنه ال يهال يفشى االضطاا بسبب اآلراء السياسية الل نسبتاا ليه السرلطا
يف بلررده .وقرررر احملكمررة أه صرراحب الرربالغ مل يبررني حالررة الوررعب الررل ر ررا منعترره مررن تقرردمي الشرراا
الطبية املؤرخة  20أاير/مايو  2011ووثيقة منظمة العقو الدولية املؤرخة  12تشرين األول/أ توبر 2011ب
ومها وثيقتاه يسبق اتريخ صدورمها اتريخ صدور قرار احملكمة املؤر  13حهيراه/يونيه  .2012و ه اند
الواثئق الصا ر عن الربملاه األورو  -ا فياا رسالة جلنة االلتماسا املؤرخة  26مار  2015ورسالة
لكرتونير ة مؤرخ ررة  22حهيراه/يوني رره  -2016تش ر ىل اعط ررأ اإلمالئ رري يف تاب ررة امس رري ص رراحب ال رربالغ
العائلي والشخصي أثناء تسجيل االلتما ب إإلضافة ىل مقتطقا من موقل الربملاه على اإلنرتنرد -
متكن من تبني اعطوا الل ااجها صاحب الربالغ ونشرر التماسرهب فقرد اعتررب مرل لر غر مقنعرة
إلقدر الكايف .ومل يقدم صاحب البالغ أي معلوما تتيح للمحكمة اعلوص ىل أنه قرد اجتمعرد فيرهب
نتيجة ملا قام بهب مجيل الصقا الل من شأهنا أه جتج ليه انتباه السلطا السريالنكية على سو قد
يؤ يه .وليس ال عاءاته املتعلقة إالسرتجواإ الرل يردعى أه السرلطا يف قريتره قامرد هبرا يف أعقرا
نشر التماسه من أ لة ملموسة تؤيدها .وال تتومن رسالة عمره املؤرخرة  17تشررين األول/أ تروبر 2016
ورسالتا الربملانيني السريالنكيني املؤرختاه  1حهيراه/يونيه  2015و 9تشرين األول/أ توبر  2016أي معلومرا
ضافية عن حالة صاحب البالغ الشخصية .مث ه الوثيقة غ املؤرخةب الل حتمل ختم حمكمرة فرسراي
وتوقي ررل أح ررد األطب رراء النقس ررانينيب وال ررل ال تقي ررد س ررو أبه ص رراحب ال رربالغ ال يش رركل حال ررة خطر ر
تسر ررتدعي خالر رره املستشر ررقى وه موافقتر ررهب ال متكر رن مر ررن يير ررد ا عاءاتر رره .وعر ررالو علر ررى لر ر ب فر ررهه
األ لة الطبية  -وهي الشاا الطبية الصرا ر عرن جلنرة صرحة املنقيرني املؤرخرة  30حهيراه/يونيره 2015ب
__________

()7
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ندبررة يف العنررقب وسررن مكسررور يف القر العلررويب وتاثر مبيوررة يف القرردم اليمر تتسررق مررل وجررو تاثر حررروقب ونرردو
يف الساق اليم من طرف ىل تخر تتسق مل اجلروح الل حيدثاا طالق الرصاصب وند على الكوع األمين.
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ورس ررالة أح ررد أطب رراء اللجن ررة املؤرخ ررة  11أاير/م ررايو 2015ب وع ررر احل ررال امل ررؤر  19أاير/م ررايو 2015ب
واستنتاخ أحد خرباء الطب النقسي  -الل تشر ىل صرابة صراحب الربالغ تال مرة االضرطرا التراع
للصدمةب ال ميكن أه تل ي تقييم حالة صاحب البالغ ما امد تتعلق بوقائل اعتربها املكتب القرنسي
حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية واحملكمة الوطنية املختصة إللجوء غ مثبتة .وأخ اب ال يوفر االعتدا
املقتوب إحلالة األمنية يف البلد األصليب مشقوعا قاال صحقية ومقتطقا من تقارير وليةب سببا
العتبار طلبه مبنيا على أسا صحيح يف غيا أي ليل شخصي ميكن قبوله.
 13-2ويف  28ش ررباط/فرباير 2017ب أص رردر احل ررا م اإل اري لق ررال  -وا أم ررا طال ررب في رره ص رراحب
البالغ ا ر األراضي القرنسية يف غووه ثالثني يوماب وحد فيره سرري النكرا إعتبارهرا بلرد املقصرد.
وطع ررن ص رراحب ال رربالغ يف ه ررجا الق ررارب مس ررتندا يف ل ر ىل امل ررا تني  3و 8م ررن اتقاقي ررة كاي ررة حق رروق
اإل نسرراه واحلرراي األساسررية (االتقاقيررة األوروبيررة حلقرروق اإلنسرراه) املتعلقتررني ظررر التعررجيب واحلررق يف
اح ررتام احلي ررا اعاص ررة واألس ررية .ويف ق ررار مش ررمول إلنق ررا ص رردر يف  20نيس رراه/أبريل 2017ب رفو ررد
احملكمررة اإل اريررة يف سرررجي  -بونتروا طلررب صرراحب الرربالغب ألنرره مل يقرردم مررا يثبررد بشرركل مقنررل أنرره
معر ب يف حال عا ته ىل سري النكاب لتاديدا شخصية ومؤ د وحالية إلقدر الكايفب تستادف
حياترره أو شخصرره .وإإلضررافة ىل لر ب رأ احملكمررة أه عرردم عررو صرراحب الرربالغ ىل التعليررق قبررل
صدار اإللهام ا ر أراضي البلد والقرار الجي حيد بلد املقصدب ليس فيه ما ميكن من اعتبار أنه حرم
من حقه يف أه يستمل ليهب ألنه أمكن االسرتماع ليره أثنراء النظرر يف طلبره االعررتاف بصرقته الجئرا(.)8
ومل يطعن صاحب البالغ يف هجا القرار.
مض

ال ك ى

 1-3ي رردعي ص رراحب ال رربالغ انتا رراك امل ررا  16م ررن االتقاقي ررة .ويؤ ررد أن رره مع ررر عط ررر االختق رراء
ا أعا ته الدولة الطرف ىل سري النكاب أله شقيقه اختقى أيوا .ويبني أه قانوه مكافحرة اإلرهرا
الساري املقعول يف سري النكا جييه احتجا ه ىل أجل غ مسمى وجعله يف عدا املققو ين .فاسرتنا ا
ىل هجا القانوهب اعتقل إلقعل العديرد مرن التاميرل واحتجرهوا وه حما مرة .فره ا عرا ىل سرري النكراب
سررتمكن النرردو الظرراهر يف جسررمه ار التحقيقررا اجلنائيررة مررن اسررتنتاخ أنرره مررن قرردامى احملرراربني يف
حر ة منور حترير اتميل يالم ومن يداعه السجن وه حما مة .وحييل صاحب البالغ ىل عد مقاال
عن احلالة األمنية يف سري النكاب ىل جانب شريط فيديو يؤ د أنه صرور يف أحرد سرجوه سرري النكرا
يف  22تشرين الثاي/نوفمرب 2018ب وتظار فيه أشكال من التعجيب.
 2-3وير رردعي صر رراحب الر رربالغ أه ندوبر رره  -ر ررا فيار ررا أثر ررر صر ررابته برصاصر ررة يف سر رراقه اليمر ر  -تثبر ررد
مررا تعررر لرره مررن تعررجيب يف سررري النكررا( .)9وتشرراد خمتلررب القحرروص الطبيررة علررى صررحة روايترره .غ ر أه
السلطا القرنسية رفورد هرجه األ لرةب وه أه توضرح السربب يف مجيرل النردو واجلرروح الرل شروهد يف
جسمه .وجتاهلد أيوا اعطر احلاع الجي يتعر له صاحب البالغ يف حال عا ته ىل سري النكا.
 3-3ويدعي صاحب البالغ أه هجوما رهابيا وقل يف سري النكا بتاريخ  21نيساه/أبريل 2018ب
استادف الطائقة املسيحيةب الل هو فر مناا .ونتيجة لجاك اججومب حجر عرد بلرداه مواطنيارا مرن
السقر ىل سري النكا.

__________

()8

()9
6

تقول احملكمة ه حق الشخص يف أه يستمل ليه يعر ضررمنا أه سررلطة احملافظررةب قبررل ااررا قررار يف حررق أجنر
يطلب من الشخص م ا ر األراضي القرنسيةب متكن الشخص املع من تقدمي فوعه اعطيررة وتترريح لررهب ه هررو
طلررب ل ر ب تقرردمي فرروع شررقويةب ح ر يررتمكن مررن اإلعرراله بصررور مقيررد وفعالررة عررن وجاررة نظررره يف اإلجررراء
املقرتح قبل تنقيجه.
أرفق صاحب البالغ صورا ببالغه.
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 4-3ويورريب صرراحب الرربالغ أنرره أحررال قوررية شررقيقه ىل القريررق العامررل املعر رراال االختقرراء
القسري أو غ الطوعيب وأه هرجه القورية مرفوعرة علرى اجلري السرريالنكيب وهرو مرا ميكرن السرلطا
من التعرف عليه بساولة و يداعه السجن .ويف  31انوه األول /يسمرب 2013ب قدم أيوا التماسرا ىل
الربملاه األورو ضد اجلي السريالنكي .ويقول صاحب البالغ نه ميكن االطالع على اك االلتما
على املوقل الشبكي للربملاه األورو وأه "رئيس املقوضية األوروبيرة يف برو سرل أعلرن أنره تعرر للتعرجيب
يف سري النكا".
يعليقات النةلة الطرف هتلى املقب لية ةاألسس امل ض هتية
 1-4يف  21انوه الثاي/يناير 2020ب قدمد الدولة الطرف مالحظاهتا بشأه مقبولية الربالغ وموضروعه
ىل اللجنةب وطلبد عاله عدم مقبوليته وجب الققر  ) (2من املا  31من االتقاقية.
 2-4وتشر ر الدولر ررة الطر رررف ىل أنر ررهب وجر ررب االتقاقير ررةب جير ررب أه تكر رروه مجير ررل سر رربل االنتصر رراف
الداخلية قد استنقد لكي يعترب البالغ مقبوال .وحتاخ أبه صاحب البالغ مل يطعن يف احلكم الصا ر
يف  20نيساه/أبريل  2017ب عندما اند لديه فرصة تقدمي هجا الطعن يف غووه شار واحد من اتريخ
خطاره إحلكمب وجب أحكام املا  R776-9من قانوه القواء اإل اري .و جهء مرن عرا النظرر يف
طلب االستئنافب يطلب من القوا عا النظر يف امللب برمته .فيحكموه بناء على الوقائل واستنا ا
ىل القانوه .لجل ب فهه االستئناف يشكل سبيل انتصاف فعال يف هجا السياق.
 3-4وتقررول الدولررة الط رررف أيوررا ه أ ثررر م ررن سررنة قررد م ررر علررى صرردور اإلل رهام ررا ر األراض رري
القرنسية يف حق صاحب البالغب مما حيول وه وضعه حتد اإلقامة اجلربية أو احتجا ه متايدا إلبعا هب
وجب املا  L561-2من قانوه خول األجانب و قامتام وحق اللجوء .ويف حال صردور قررار جديرد
بشأه بعا صاحب البالغ ىل سري النكاب فستتاح له سبل االنتصاف املعترا للطعرن يف اإلجرراءا
اإل اريةب ا فياا جراءا الطوارئ املتمثلرة يف اإلجر راءا املروجه املنصروص عليارا يف املرا تني L521-1
و L521-2من قانوه القواء اإل اريب اللتني جتيهاه وقب تنقيج مثرل هرجا القررار ريثمرا يبرد القاضري يف
موضوع الطلب .ولجل ب تطلب الدولة الطرف ىل اللجنة أه تعلن عدم مقبولية هجا البالغ.
 4-4ويف حررال ق رررر اللجنررة ع رراله مقبوليررة ال رربالغب فههنررا س ررتجد ال حمالررة أه ل رريس فيرره م ررا يب ررني
حرردو أي انتارراك للحقرروق املنصرروص علياررا يف االتقاقيررة .وقررد سرربق للسررلطا القرنسرريةب وال سرريما
سلطا اللجوء و جل احملكمة اإل اريرةب أه نظرر يف الشرواغل الرل أاثرهرا صراحب الربالغ أ ثرر مرن
عشر مرا  .وبجل ب يكوه صاحب البالغ قد تلقى ضماان هامةب أله ليس مثة ما يثبد املخراوف
الل يث ها أبي حال من األحوال.
 5-4وبعد استعرا الوماان املتصلة بنظر سلطا اللجوء واحملكمة اإل ارية يف طلبا صاحب
الرربالغب تقررول الدولررة الطرررف ه املكتررب القرنسرري حلمايررة الالجئررني وعرردميي اجلنسررية واحملكمررة الوطنيررة
املختصة إحلق يف اللجوء قد نظر يف حالة صاحب الربالغ مخرس مررا  -أي طلرب ابتردائي وأربعرة
طلبا إلعا النظر  -مث نظر فياا احملكمرة اإل اريرة عقرب الطعرن يف القررار األخر ب و راه ميكرن أه
ينظر فياا مر أخر لو أنه استأنب حكرم احملكمرة اإل اريرة .لرجل ب فرهه صراحب الربالغب عنردما نظرر
مرارا يف طلبه اللجوء مرا يف الطعرن الرجي قدمرهب أو يف طرار سربل االنتصراف الرل امتنرل عرن ااا هراب
قد استقا أو اه إبمكانه أه يستقيد من ضماان عديد ب وهو ما يتيح اعلوص ىل أه خطر تعرضه
الختقرراء قسررري يف حالررة عا ترره ىل بلررده األصررلي مل يسررتبعد ال بعررد ج رراء حتليررل متعمررق .وعلررى أي
حالب مل يثبد وجو هجا اعطر.
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 6-4وتررر الدولررة الطرررف أنررهب رغررم أنرره مل يعررد هنرراك خطررر عررام علررى التاميررل يف حررال عررو هتم ىل
سرري النكرراب فررهه بعر األفررا ب ومررن بيررنام برار املسررؤولني يف منررور حتريررر اتميرل يررالم والنشررطاء يف الشررتا
الس رراعني ىل االنقص ررالب ل ررديام م ررن املواص ررقا م ررا ق ررد جيعلا ررم عرض ررة للخط ررر( .)10وحس ررب أح ررد
املعلوما املتاحرة للدولرة الطررفب املسرتقا مرن مديريرة تسريا  -أوقيانوسريا التابعرة لرو ار أوروإ والشرؤوه
اعارجيررةب فررهه الراسررة احلاليررة جلماوريررة سررري النكرراب الررل يتوالهررا السرريد راجاإ سرراب هرري الررل أهنررد
احلر األهلية مل حر ة منور حترير اتميل يالم الل اند تطالب إستقالل جهء من جهير سياله.
 7-4وح ر لررو أه التاميررل يف الشررتا ب ررن فرريام صرراحب الرربالغب حين روه عمومررا ىل نوررال منررور
حتري ررر اتمي ررل ي ررالم يف س ررري النك رراب ف ررهه التامي ررلب ال ررجين يش رركلوه  20يف املائ ررة م ررن الس رركاهب يس ررعوه
إألحر ىل االندماخ واحلقاظ على السالم .وهم يؤيدوهب على وجه اعصروصب سياسرة املصراحلة الرل
تنتاجاا احلكومة املنتاية واليتاا ( .)2019-2015وحسب علم الدولة الطرفب توققرد حراال االختقراء
القسري عن احلدو يف سري النكا منج سنوا عديد ب ومل يشرعب حسب املعلوما املتاحرةب يف أي
مالحقا قوائية يف السنوا األخ ألفرا وي مواصقا تشبه مواصقا صاحب البالغ.
 8-4وعررالو علررى لر ب فررهه مجيررل القررارا الررل ااررجهتا سررلطا اللجرروء بشررأه صرراحب الرربالغ
تبرني عررن موقرب متسررق ومعلرل مرن الوقررائل املردعى حرردوثااب ال سرريما بنراء علررى أقروال صرراحب الرربالغ
الل اعترب أنه يصعب تصديقاا ويشوهبا التناق ب وبنراء علرى افتقرار الواثئرق املقدمرة لقرو اإلثبرا  .ويف
هرجا السررياقب ومثلمرا فعررل صراحب الرربالغ مرر أخررر أمرام اللجنررةب و وه تقردمي أي معلومررا جديررد
مقيد يف هجا الصد ب اعتد برحلته الل اللتاا اضطاا ا يدعى أنه وبع أفرا أسرته قد تعرضوا جا
يف بلده األصليب نتيجة لصالته بنمور حترير اتميل يالمب مما فعه ىل م ا ر سري النكا.
 9-4وفيمررا يتعلررقب إ ئ ي برردءب إاللتمررا الررجي قدمرره صرراحب الرربالغ ىل الربملرراه األورو ب
فررهه هررجا االلتمررا ال يررربهن علررى وجررو مررا يهعمرره مررن خمرراطر .وقررد سرربق أه أثبتررد احملكمررة الوطنيررة
املختص ررة إحلر ررق يف اللجر رروء هر ررجا األم رررب حير ررع أشر ررار يف تخر ررر قر ررار صر رردر عنار ررا بتر رراريخ  31تشر ررين
األول/أ توبر 2016ب ىل أه صاحب البالغ مل يقدم أي معلومرا تتريح اعلروص ىل أنرهب نتيجرة ل جرراء
الجي قام به لد الربملاه األورو ب اه لديره مرن املواصرقا مرا مرن شرأنه أه يثر لرد سرلطا بلرده
اهتمامر ا يف غ ر صرراحلهب ممررا رراه مررن شررأنه أه حيم رل سررلطا قريترره علررى اسررتجوابه عقررب نشررر ه ررجا
االلتما  .وإلتراعب ال يوجرد ليرل ملمرو واحرد يثبرد أه اسرتجواإ ارجه أجريردب وال يرب علرم
النا يف سري النكا إلتما صاحب البالغ.
 10-4وإملثلب ال يوجد ليل واحد يثبد أه أعمال تعجيب ر ا تكوه قد ارتكبد يف حق صاحب
البالغ .فمختلب اجيئا الل نظر يف قويته قد وضعد يف االعتبرار النردو الرل يف جسرمهب والرل
تثبد وجو ها شاا ا طبية .غ أنرهب مرا أشرار ىل لر سرلطا اللجروء مررارا وتكرراراب نظررا ىل
عدم وجو ما يثبد واقل رحلة صاحب البالغ ما يصقااب فوال عن صالته بنمور حترير اتميل يالمب
فهنره ال ميكررن اعتبررار أه مثررة رابررط بررني سرربب هررجه النرردو والظررروف الررل قررد تكرروه تسررببد فياررا وبررني
احتمال تعر الشخص املع للخطر يف حال عا ته ىل بلده األصلي.
 11-4وقد أثبد صاحب البالغب فوق ل ب أنه يعاي من متال مة االضطرا التاع للصدمة .ومل
لر ب و مررا هرري احلرال مررل النرردو الرل يف جسررمهب يسررتحيل ثبرا صررلة لر أبقوالرهب وهرري النتيجررة
الل خلص لياا حتليل أجراه طبيرب جلنرة صرحة املنقيرني يف  30حهيراه/يونيره  .2015ويف هرجا السرياقب
__________

( )10انظررر 7466/10, 7 avril 2015 ; B. M. c. France,
.no 5562/11, 7 avril 2015 ; et T. T. c. France, no 8686/13, 7 avril 2015
no
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اس ررتخدم الطبي ررب ص ررياغة لي ررل التحقي ررق بقعالي ررة يف التع ررجيب وغ ر ه م ررن ض رررو العقوب ررة أو املعامل ررة
القاسية أو الال نسانية أو املاينة (بروتو ول اسطنبول)ب الجي جيمل بني أوائرل املبرا ئ التوجيايرة الدوليرة
املقصررلة يف هررجا اوررال ويعررر يف املررا  187رجررا التوافررق املختلقررة بررني العواقررب البدنيررة والنقسررية
املالحظة وشكل التعجيب الجي حيتج به املري (.)11
 12-4ويف هجه احلالة حتديداب الحظ الطبيب أه اآلاثر الل لوحظد على صاحب البالغ وما أ ىل به
مرن أقروال انررد متسرقة بكررل بسراطةب وهرو مررا يطرابق الدرجررة الثانيرة مرن الرردرجا املبينرة يف بروتو ررول
اس ررطنبول .فق ررد مس ررل أه مث ررة احتم رراال أه تك رروه اآلاثر ال ررل لوحظ ررد علي رره انمج ررة ع ررن أس رربا أخ ررر ب
وإلتاعب اه هناك ش معقول يف العالقة السببية بيناا وبني ما عاشه صاحب البالغ حسب روايته.
وعالو على ل ب وفيما يتعلق إلقيديو الجي نقلره صراحب الربالغب مل يقردم أي تقسر يؤيرد مرا جراء
في رره فيم ررا يتعل ررق إملك رراه ال ررجي وقع ررد في رره األح رردا املعروض ررة في رره .فق ررد ظا ررر يف القي ررديو أن رره مك رراه
للحرمرراه مررن احلريررة وأنرره تقر ل بررني جدرانرره حروا تنطرروي علررى اسررتخدام العنررب مررن قبررل األشررخاص
الجين يبدو أه لديام سلطة .غ أنه ال ميكن بتاات الرربط بينره وبرني صراحب الربالغ أو خلقيتره املردعا
أو خماطر االختقاء القسري الل يعتد هبا .ومما يعه هجا الررأي أه األمرر فيمرا يبردو يتعلرق بقريلم واثئقري
بثته قنا  IBCالتاميليةب ما يتبني من الشعار الظاهر يف هجا القيديو.
 13-4أمررا فيمررا يتعلررق إملخرراوف الررل أاثرهررا صرراحب الرربالغ بسرربب اينترره املسرريحية  -فقررد أشررار
صراحب الرربالغ ىل أنرره رراثوليكي رومراي يف اسررتمار أول طلررب جلرروء قدمره-ب فلررم يبررني مررن األسرربا
مررا ي ررربر اس ررتنا ها ىل أس ررا يف ح ررال عا ت رره ىل بل ررده األص ررلي .واقتص ررر يف اإلش ررار ليا ررا عل ررى مجل ررة
واح ررد يف رس ررالة غ ر مؤرخ ررة رراه ق ررد بع ررع هب ررا ىل اللجن ررةب وه رري ش ررار خالي ررة م ررن أي عنص ررر م ررن
عناصر التخصيص.
 14-4ويف ضوء مرا سربقب ويف حرال قررر اللجنرة أه الربالغ مقبرولب يكروه مرن البردياي أه تظلمره
عار متاما عن الصحة وأه ا عاءاته ال تبني ارتكا الدولة الطرف أي انتااك للحقوق املنصوص علياا
يف االتقاقية.
يعليقات صاح البالغ هتلى مالحظات النةلة الطرف
 1-5يف  24ت ار/مار 2020ب قدم صاحب البالغ تعليقا على مالحظا الدولة الطرف .ويؤ د
من جديد أنه ضحية التعجيب يف سري النكا وأه شقيقه اعترب يف عدا املققو ين يف عام .2004
 2-5ويقول صاحب البالغب فيمرا يتعلرق بعردم اسرتئنافه قررار احملكمرة اإل اريرة يف سررجي  -بونتروا
الصا ر يف  20نيساه/أبريل 2017ب نه مل يكن لديه سو شرار واحرد لالسرتئناف ومل يكرن لديره عمرل
وال مررال لرردفل مصرراريب احملررامي .ويقررول نررهب حر لررو الررتمس املسرراعد القانونيررةب مررا رراه سرريتلقى ر ا
عل ررى طلب رره قب ررل انقو رراء املال ررة احمل ررد لتق رردمي االس ررتئناف .وإإلض ررافة ىل ل ر ب ال النظ ررر يف طعون رره
الداخلية عد مرا وه أه تستدعيه السلطا املعنية إللجوء والسلطا اإل ارية.
 3-5ويقررول صرراحب الرربالغب فيمررا يتعلررق إلتماسرره املسررجل يف عررام  2013لررد الربملرراه األورو ب
نه طلب يد تعرضه للتعجيب على يد اجلي السريالنكي .مرا طلرب أه تقبرل فرنسرا طلبره اللجروء
فيا ر ررا .وي ر ررج ر ص ر ررا حب ال ر رربالغ أبه رئ ر رريس جلن ر ررة االلتماس ر ررا يف الربمل ر رراه األورو ق ر ررد ص ر رررحب يف 26
ت ار/مار 2015ب أبه صاحب البالغ اه ضحية التعجيب يف سري النكا على يد اجلري السرريالنكي
وأعلن مقبولية طلبه اللجوء.

__________

( )11جتدر اإلشار ىل أه تراء املمارسني يف هجه الطريقة متباينة.
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 4-5وفيما يتعلق بتأ يد الدولة الطرف أه سبل االنتصاف املعتا متاحة لصاحب البالغ للطعن
يف القرارا اإل ارية ا ما صدر قرار جديرد إببعرا ه ىل سرري النكراب فرهه صراحب الربالغ يرر إلقرول
ه القاضي لن يتخج قرارا يف صاحلهب ألنه استنقد مجيل سبل االنتصاف الداخلية .ويقول نره قرد ترهوخ
من امرأ سريالنكية رمسيا يف فرنسا وطلب احلماية الدولية.
 5-5ويف اعتررامب يشر صرراحب الرربالغ ىل البيئررة األمنيررة يف سررري النكررا( .)12ويرردعي أه احلكومررة
اجلديد قد اهتمد إرتكا "جرائم حر خالل احلر األهلية" رغم أه احلكومة قرد ت ر منرج فررت
قص  .وأوضح أه حكومة سري النكا هد إالنسحا من قرار ولس حقوق اإلنساه بعد فر
قي ررو عل ررى س ررقر رئ رريس أر رراه اجل رري السر رريالنكي .وق ررد منع ررد ال رروالاي املتح ررد األمريكي ررة اجلنر ررال
شررافيندرا سرريلقا وعائلترره املقربررة مررن خررول الرروالاي املتحررد ب حيررع نرره مررتام إرتكررا جررائم يف حررق
اإلنسررانية أثنرراء األشررار األخر مررن احلررر األهليررة يف سررري النكررا ()2009-1983ب بينمررا رراه رئرريس
الو راء احلاعب ماهيندا راجاإ ساب رئيسا للبلد .ور رئيس الو راء إبعاله انسحا البلرد وإهترام سرلقه
بر "اعيانة التاريفية" ألنه وقل على القرار  1/30يف عام  .2015وحسب أحد تقارير األمم املتحرد ب قترل
مررا يقررر مررن  45 000مررن املرردنيني التاميررل يف األشررار األخ ر مررن الن رهاع .لررجل ب فررهه اعطررر ال ررجي
يتعر له السكاه التاميل ال يهال موجو ا.
مناةالت اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-6قبررل النظررر يف أي شرركو مقدمررة يف بررالغب جيررب علررى اللجنررة أه تقرررر مررا ا انررد مقبولررة
وجب الققرتني  1و 2من املا  31من االتقاقية .وقد د اللجنةب وفق ما تقتويه مناا الققر (2خ)
مررن املررا  31مررن االتقاقيررةب أه املسررألة نقسرراا مل يسرربق أه عرضررد علررى هيئررة وليررة أخررر للتحقيررق
أو التسوية وأهنا ليسد معروضة علياا حاليا.
 2-6وتالحظ اللجنةب إ ئ ي بدءب أه الوقائل املعروضة علرى اللجنرةب وهري إألسرا ا عراءا
قدماا صاحب البالغب قد حدثد يف القرت ما بني عامي  2003و2017ب يف حني أه االتقاقية خلد
حيه النقا إلنسبة للدولة الطرف يف  23انوه األول /يسمرب  .2010وتج ر اللجنة أبه الدولة الطرف
ملهمة إلوفاء إلتهاماهتا الناشئة عن االتقاقية جر خوجا حيه النقا فيما يتعلق هبرا .ويف هرجه القورية
حتديداب تالحظ اللجنة أه وتواريخ الطلبني الثالع والرابل اللجين قدماما صاحب البالغ إلعا النظرر
يف طلبه اللجوء وما يقابلاما من قرارا تلري اتريرخ خرول االتقاقيرة حيره النقرا  .مرا تالحرظ أه هرجه
القررارا قررد بتررد يف مسررألة املخرراطر الررل اعتررد هبررا صرراحب الرربالغ يف حررال عا ترره ىل سررري النكرراب
وهرجه املخرراطر هرري األسررا املسررتند ليرره يف الطلررب املقرردم ىل اللجنررة .لررجل ب تررر اللجنررة أه الطلررب
املقدم ىل اللجنة يندرخ يف طار األسا املنطقي الهم املستند ليه.
__________

()12

Human Rights Watch, « Sri Lanka: human rights gains in grave peril », 14 janvier 2020 ; Human
Rights Watch, « Sri Lanka: routine police torture devastates families », 23 octobre 2015 ; RFI,
; « Sri Lanka : le président annonce morts les milliers de disparus de la guerre », 21 janvier 2020
RFI, « Sri Lanka : le rapporteur de l’ONU dénonce des actes de torture en toute impunité »,
22 avril 2019 ; Al-Jazira, « Alleged war criminal named second-in-command of Sri Lanka army »,
10 janvier 2019 ; et Paris Match, « Enlèvement d’une employée d’ambassade : la Suisse convoque

.l’ambassadeur sri-lankais », 3 décembre 2019
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 3-6مث ه اللجنة تالحظ أه الدولرة الطررف طعنرد يف مقبوليرة الربالغ بسربب عردم اسرتنقا سربل
االنتصاف الداخلية .فايب من جاةب تدفل إلقول ه صراحب الربالغ مل يطعرن يف احلكرم الصرا ر يف 20
نيسرراه/أبريررل  2017عررن احملكمررة اإل اريررة يف سرررجي  -بونت روا ب بينمررا انررد لديرره مكانيررة تقرردمي هررجا
االستئناف يف غووه شار واحدب و ه القوا انوا سيعيدوه النظر يف امللب برمته .ولجل ب تعترب الدولة
الطرف أه الطعن يشكل سبيل انتصاف فعاال يف هجا السياق .ومن جاة أخر ب تدفل الدولرة الطررف
إلقول ه املالة احملد لتنقيج قرار بعرا صراحب الربالغ مرن األراضري القرنسرية قرد انقورد و نره راه
سيتاح لصاحب البالغ سبيل االنتصاف املعتا للطعن يف القرارا اإل ارية لرو أه قررارا جديردا اارج يف
هجا الشأه .وأخ اب حتيط اللجنة علما جة صاحب البالغ الل مقا ها أه سرلطا اللجروء والسرلطا
اإل ارية سبق أه نظر عد مرا يف تظلماته يف طار سبل االنتصاف الداخلية.
 4-6وتالحظ اللجنةب إ ئ ي بدءب أه حما م اللجروء قرد استعرضرد طلرب اللجروء الرجي قدمره
صاحب البالغ وأعا استعراضره مخرس مررا يف اومروع .ويف هنايرة جرراءا اللجروء اعمسرة هرجهب
و نتيج ررة مباش ررر ب أص رردر احل ررا م اإل اري لق ررال  -وا أم ررا ض ررد ص رراحب ال رربالغ يطالب رره في رره ررا ر
األراضي القرنسيةب وطعن صاحب البالغ يف ل األمر .ويف  20نيساه/أبريل 2017ب رفود احملكمة
اإل اريررة يف سرررجي  -بونت روا ب بق ررار مشررمول إلنقررا ب اسررتئناف صرراحب الرربالغ ق ررار احلررا م .وحترريط
اللجنة علما إلتوضيحا الل أور هتا الدولة الطرف ومؤ اها أه أحكام قرانوه القوراء اإل اري تسرمح
بوقررب تنقيررج مثررل ل ر الق ررارب ريثمررا يبررد القاضرري يف األسررس املوضرروعية للطلررب .ومررن مثب تالحررظ
اللجنررة أه األثررر اإليقررايف غ ر موررموه .وهبررجا املع ر ب تررج ر اللجنررة أبه األثررر اإليقررايف للطعررن مررن بررني
الوماان اإلجرائية األساسية يف أي جراء للطر ب ألنه يادف ىل منل االنتاا ا احملتملة ملبردأ عردم
اإلعا القسرية(.)13
 5-6و اي على ل ب مل تثبرد الدولرة الطررفب وال سريما مرن خرالل السروابق القورائية الداخليرةب
يررب ميكررن جيئررة اريررة تنظررر يف الطعررن يف أمررر اري صرردر اسررتجابة لعررد ج رراءا جلرروء أه تبررد
بشكل خمتلب بشأه املخاطر املدعى التعر جا يف حال اإلعرا القسرريةب يف حرني أه البرد يف األمرر
مررن اختصرراص سررلطا اللجرروء .لررجل ب ويف غيررا معلومررا مقيررد مررن الدولررة الطرررف بشررأه هررجه
املسألةب وأله سبيل االنتصاف هرجا ال يكقرل حرق أي شرخص خاضرل لقررار إلطرر يف تقردمي طعرن يف
ل القرار هبدف يقاف تنقيجهب الص اللجنة ىل أه سبيل االنتصاف هجا ليس فعاال بل ه القائد
منه أقل من فعاليته.
 6-6وتالحظ اللجنة أيوا أنه ال يبدوب يف خمتلب جرراءا اللجروءب أه صراحب الربالغ قرد اعترد
صرراحة يف احملررا م الوطنيررة إحلررق الررجي يرردعي أنرره يسررتمده مررن املررا  16مررن االتقاقيررةب والررجي ي ررتبط
خبطررر الت عررر لالختقرراء القسررري .وتالحررظ ررجل أه الدولررة الطرررف مل تعتررد بعرردم االسررتنقا يف هررجا
الصد  .ومل ل ب يتعرني علرى اللجنرة أه تنظرر فيمرا ا راه هرجا اعطررب يف ضروء ا عراءا صراحب
البالغ أمرام احملرا م الداخليرة بشرأه خطرر االختقراء القسرريب قرد عرر ب مرن حيرع اجلروهرب علرى نظرر
السلطا املختصة .ويف هجا الصد ب تالحظ اللجنة أه قاعد استنقا سبل االنتصاف الداخلية تلهمب
من حيع املبدأب أبه تثار أمام احملا م الوطنية املختصةب من حيع اجلوهر على األقلب املظامل الل يعتهم
اثرهتا الحقا أمام اللجنةب ب ية متكيناا من جرب ما يدعى من انتاا ا لالتقاقية(.)14
__________

( )13جلنة مناهوة التعجيبب التعليق العام رقم )2017(4ب الققرا  13و 18ه) و.34
( )14انظرب يف مجلة قواايب إرا ورال ضد سبانيا ()CCPR/C/83/D/1356/2005ب الققر .2-4
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 7-6ويف هجه القوريةب تالحرظ اللجنرة أه صراحب الربالغ قرد احرتج مرراراب أثنراء خمتلرب جرراءا
اللجوءب خبطر االضطاا على يد اجلي السريالنكي ومنور حترير اتميل يرالم يف حرال عا تره قسررا ىل
سري النكا .وا عى أنه تعر للتعجيب على أيدي أفرا من منور حترير اتميل يالم وأوضح أه شرقيقه
الجي جتند معام هرب ضرحية اختقراء قسرري نسرب ىل اجلري السرريالنكي .وتالحرظ اللجنرة إلقعرل
أه صاحب البالغ قد أاثرب منرج بدايرة طلبرا اللجروء الرل قردمااب شرواغل تتعلرق بكرل مرن السرلطا
الس رريالنكية ال ررل ان ررد تبح ررع عن رره وبنم ررور حتري ررر اتمي ررل ي ررالم .ويف ه ررجه الظ ررروفب ت ررر اللجن ررة أه
اخلياب ح يف غيا شار صرحية من صاحب البالغ ىل خطر
شكاو صاحب البالغ الل أث
الوقرروع ضررحية اختقرراء قسررريب تتعلررق يف جوهرهررا خبطررر االختقرراء القسررري .وإعتبررار الظررروف اعاصررة
للقوية قيد النظرب ا فياا التجربة الل عاشاا صاحب البالغ شخصيا وأسرراي والسرياق العرام حلراال
االختقرراء القسررري يف سررري النكرراب تررر اللجنررة أه صرراحب الرربالغ قررد أبلر يف واقررل األمررر السررلطا
الوطنية خبطر االختقراء القسرري الرجي قرد يتعرر لره يف حرال عا تره ىل سرري النكرا .ونتيجرة لرجل ب
تر اللجنة أه الققر  ) (2من املا  31من االتقاقية ال تشكل عقبة أمام مقبولية هجا البالغ.
 8-6ويف غيررا أي مسررألة أخررر تتعلررق قبوليررة الرربالغب تعلررن اللجنررة مقبوليترره ألنرره يث ر مسررائل
وجب املا  16مرن االتقاقيرةب مرا أنره ال ثبرا وقرائل وأسرس ا عراءا صراحب الربالغ علرى النحرو
الصحيحب وبناء عليهب تشرع يف النظر يف أسسه املوضوعية.

النظر يف األسس املوضوعية
1-7

نظر اللجنة يف البالغ يف ضوء مجيل املعلوما الل أاتحاا جا الطرفاه.

 2-7ويف هررجه احلالررةب جيررب علررى اللجنررة أه تقرررر مررا ا انررد الدولررة الطرررفب إبعا هتررا صرراحب
البالغ ىل سري النكاب ستخل إلتهاماا وجب الققر  1من املا  16من االتقاقية بعدم طرر أي فرر
أو عا ترره قسررا ىل ولررة أخررر ا انررد هنرراك أسرربا جديررة ترردعو ىل االعتقررا أنرره قررد يقررل ضررحية
اختقاء قسري هناك .وعمال إلققر  2من املا نقسرااب جيرب علرى السرلطا املختصرةب ألجرل حتديرد
ما ا اند هناك أسبا من هرجا القبيرلب أه تورل يف احلسرباه مجيرل االعتبرارا ا الصرلةب را فياراب
عند الورور ب وجو جمموعة من االنتاا ا املناجية اعط أو اجلسريمة أو اجلماعيرة حلقروق اإلنسراه
أو االنتاا ررا اعط ر للقررانوه اإلنسرراي الرردوع .وعررالو علررى ل ر ب جيررب أه تترروفر أسرربا ضررافية
ت رردل عل ررى أه املع ر إألم ررر مع ررر شخص رريا عط ررر التع ررجيب أو غ ر ه م ررن ض رررو املعامل ررة أو العقوب ررة
القاسررية أو الال نسررانية أو املاينررة يف ظروفرره اعاصررة برره( .)15وينب رري أه اوررل ررل حالررة لدراسررة فر يررة
ونهياة ومستقلة من جانب السلطا اإل ارية و/أو القوائية املعنية يف الدولة الطرف املعنيةب مل احرتام
الوماان اإلجرائية األساسية(.)16
 3-7ويف ه ررجه القو ررية حتدي ررداب حت رريط اللجن ررة علم ر ا ج ررة الدول ررة الط رررف ومؤ اه ررا أه الس ررلطا
القرنسية قد نظرر إلقعرل أ ثرر مرن عشرر مررا يف شرواغل االضرطاا الرل أاثرهرا صراحب الربالغ يف
حررال عا ترره ىل سررري النكرراب وأنرره قررد تلقررى ضررماان هامررة تترريح اعتبررار أه خطررر تعرضرره لالختقرراء
القسري يف حال عا ته ىل بلده األصرلي مل يسرتبعد ال بعرد جرراء حتليرل متعمرق .وعرالو علرى لر ب
ترردفل الدولررة الطرررف إلقررول نرره يسررتحيل ثبررا الصررلة بررني االضررطرا النقسرري الترراع للصرردمة الررجي
يعاي منه صاحب البالغ والندو املوجو يف جسمهب من جاةب وبني ا عاءاته املتعلقة إلظروف الل
أصيب فيااب من جاة أخر .

__________

( )15انظ رررب يف مجل ررة قو ررااي أخ ررر ب احل رراخ عل رري ض ررد .امل ررر ()CAT/C/58/D/682/2015ب القق ررر 3-8د ر.أ .ي.
ضررد امل ررر ()CAT/C/52/D/525/2012ب الققررر 2-7د ل .م .ضررد نرردا ()CAT/C/63/D/488/2012ب الققررر
3-11د و الينيتشنكو ضد امل ر ()CAT/C/47/D/428/2010ب الققر .3-15
( )16جلنة مناهوة التعجيبب التعليق العام رقم 4ب الققر .13
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 4-7وتالحر ر ررظ اللجنر ر ررة أه احملكمر ر ررة اإل ارير ر ررة يف سر ر رررجي  -بونتر ر روا تشر ر ر ب يف قرارهر ر ررا املر ر ررؤر
نيساه/أبريل 2017ب ىل اختقاء شقيق صاحب البالغ يف عام 2004ب و ىل العثرور علرى جثتره يف مقررب
مجاعية بعد مرور مخس سنوا على اختقائه .غ أه اللجنة تالحظ أه احملكمة مل تعط الو ه املطلو
ملا قد يكوه لجل من أثر على من هم وراء اختقاء أخيه.

20

مررا تالحررظ اللجنررة أه السررلطا الوطنيررة وجررد ب أثنرراء راسررة طلبررا اللجرروء الررل قرردماا
5-7
صاحب البالغب أنه مل يثبد حدو الوقائل املدعا ب وأه الشاا ا الطبية الل قدماا صاحب البالغ
لرردعم ونرره عرضررة للخطررر يف حررال عا ترره قررد رفوررد مجيعاررا مررا بسرربب عرردم ترمجتاررا أو ألهنررا تتعلررق
بوقائل مل تعتربها السلطا مثبتة .غ أه اللجنة تالحظ أه رف هجه األ لة مل يصحب بتعليل حيرع
يتبني من مالبسا هجه القوية أه النقطة احملورية يف اإلجراء الجي بدأه صاحب البالغ متثلد حتديدا
يف جتنيبرره خمرراطر التعررجيب واالضررطاا يف حررال طررر هب ومررن حيررع اجلرروهرب يف جتنيررب نقسرره خطررر االختقرراء
القسري ضرمنيا .لرجل ب ال ترر اللجنرة سرببا جيررب السرلطا الداخليرة علرى جتاهرل املخراطر الرل أاثرهرا
صاحب البالغ وا لل عماا را قدمره مرن أ لرةب وال سريما اختقراء أخيرهب والشراا ا الطبيرةب والسرياق
العام حلاال االختقاء القسري يف سري النكا.
 6-7وترر اللجنرة أنره راه مرن واجررب احملرا م الداخليرة االستقاضرة يف النظرر يف احتمرال االختقرراء
القسررري .ويف هررجا الصررد ب رراه جيررب علررى احملررا م الداخلير ة أه تنظررر يف القوررااي األساسررية املعروضررة
عليااب بدال من جمر الر رمسيا على حجج صاحب البالغ أو اال تقاء بتأييد استنتاجا حمكمة أ ىن
رجررة فقررط ال غر ( .)17ويف هررجه القورريةب ال جيررو أه تعقررى حمررا م االسررتئنافب وررر ييرردها القررارا
الل ااجها املكترب القرنسري حلمايرة الالجئرني وعردميي اجلنسرية يف هرجه القورية ومرا بنيرد عليره مرن احلجرجب
من واجباا املتمثل يف أه تنظر يف األسس املوضوعية للمسائل املثار يف طعوه صاحب البالغ.
والص اللجنرةب وجرب الققرر  5مرن املرا  31مرن االتقاقيرةب ىل أه ترحيرل صراحب الربالغ
-8
ىل سري النكا يشكل انتاا ا من جانب الدولة الطرف للما  16من االتقاقية.
-9

ووفقا للققر  5من املا  31من االتقاقيةب حتع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

النظررر يف طلررب اللجرروء الررجي قدمرره صرراحب الرربالغ يف ضرروء التهاماهتررا الناشررئة عررن
(أ)
االتقاقية ويف ضوء هجه اآلراءد
( )

عدم ترحيل صاحب البالغ ما ام طلبه اللجوء قيد نظر احملا م الداخلية.

 -10وتطلررب اللجنررة ىل الدولررة الطرررف أه تقرردمب يف غورروه سررتة أشررار مررن اتريررخ حالررة هررجه اآلراءب
معلوما عن اعطوا الل تكوه قد ااجهتا هبدف تقعيل التوصيا أعاله.

__________

( )17انظرب يف مجلة قوااي أخر ب
.1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, par. 60

Cour européenne des droits de l’homme, Helle c. Finlande, 19 décembre
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املرفق األةل
رأي فر ي (خمالف) نمه املنصف البعت
يف ه ررجه القو رريةب ال ررص اللجن ررة ىل انتا رراك أحك ررام امل ررا  16م ررن االتقاقي ررة .ولك رري ال ررص
-1
اللجنة ىل انتااك هجه املرا ب راه عليارا أه تتقرا مسرألة عردم مقبوليرة الربالغ بسربب عردم اسرتنقا
س رربل االنتص ررافب وهر و م ررا طلبت رره الدول ررة الط رررف ج رروهرايب حي ررع وج ررد أه س رربيل االنتص رراف املع ر
"غ فعال" وأه "القائد منه أقل من فعاليته".
ومن واعي أسقي أنه ال ميكن أه أشاطر مالئري تقرديراهتم أو اسرتنتاجاهتم لاسربا املبينرة
-2
أ انهب وال سيما فيما يتعلق سألة مقبولية البالغ.
النظر يف املقب لية
ال تسررري أحكررام املررا  31مررن االتقاقيررةب الررل تعرررتف إختصرراص اللجنررة يف تلقرري البالغررا
-3
املقدمة من األشخاص اعاضعني لواليتاا والنظر فيااب ال على البلداه الل اختار قبوجا وقد التصرديق
عل ررى االتقاقي ررةب م ررا ه رري احل ررال إلنس رربة للدول ررة الط رررف .وت ررنص القق ررر  2م ررن امل ررا  31ص رراحة عل ررى
وجو أه تعلن اللجنة عدم مقبولية أي بالغ يف حال عدم استنقا مجيل ما هرو متراح مرن سربل االنتصراف
الداخلية القعالة .وال تنطبق هجه القاعد ا جتاو جراءا االستئناف األطر الهمنية املعقولة.
ويتسق أسلو املا  31املباشر واآلمر مل طابعاا االستثنائي ومرل رغبرة واضرعي االتقاقيرة يف
-4
تنويل وسائل مكافحة جرمية االختقاء القسري الشائنةب ويف تشجيل الدول األطراف على قبول تطبيقاا
يف الوقد نقسه.
وجتردر اإلشررار ب يف هرجه القوررية حتديررداب ىل أنره قررد نظرر يف طلررب صرراحب الربالغ عررد مررا
-5
قبل خول االتقاقية حيه النقا إلنسبة للدولرة الطررف وبعرده .وتتمثرل املسرألة الرل جيرب أه تثر اهتمامنرا
يف القررار الرجي ااررجه صراحب الرربالغب بعرد جرراءا اسرت رقد مخسرة عشررر عامراب بعرردم اسرتئناف القررار
املشررمول إلنقررا ب الصررا ر عررن احملكمررة اإل اريررة يف سرررجي  -بونت روا املؤيرد ألمررر احلررا م اإل اري إبعا ترره
قسررا ىل بلررده األصررلي .فقرري املقررام األولب يعتررد صرراحب الرربالغ إآلجررال القص ر ب الررل مل تكررن تكقيرره
للقيام إبجراءاتهب انهي عن اإلمكانية املتاحة له أله يطلب الوقب العاجل لتطبيق قرار اإل رع ا القسرريةب
ريثمررا يب ررد القاض رري اإل اري يف املوض رروع .وهررجا اإلج رراء ج ررهء ال يتج رهأ مررن ج رراء االس ررتئناف أم ررام
القاضرري اإل اري إلنسرربة للقررارا املصررحوبة بتررأخ يف التنقيررجب وهررو مررا ينطبررق يف هررجه القوررية حتديرردا.
اثني رراب يعت ررد ص رراحب ال رربالغ أبن رره تنقص رره امل روار املالي ررة الال م ررة لتو ي ررل حم ررامب وه أه يك رروه ق ررد ش رررع يف
جرراءا احلصررول علررى املسرراعد القانونيررة .وعررالو علررى لر ب عنرردما تسررتند الدولررة الطرررف ىل اتحررة
سبل الطعن يف حالة صدور قرار اثه عن احملافظرةب يرر صراحب الربالغ أبه القاضري مل يكرن سريتخج قررارا
لصاحله .ويويب أنه متهوخ يف فرنسا وأنه طلب احلماية الدولية .بيد أنه اه إبمكراه صراحب الربالغ أه
حيتج ماية حياته األسرية ضمن طلب االستئناف الجي مل يتقدم به.
وميكررن أه نسررتنتج مررن مجيررل هررجه العوامررل مررا يلرري( :أ) عرردم اسررتنقا سرربل االنتصررافب مررا
-6
يعرررتف بررجل صرراحب الرربالغ نقسررهد ( ) عرردم تقرردم صرراحب الرربالغ أبي طعررنب سرواء ألجررل اسررتئناف
احلكم الصا ر عن احملكمة اإل ارية يف سرجي  -بونتوا املؤر  20نيساه/أبريل 2017ب أو ألجل وقرب
تنقيررجهد (خ) التررأخ ملررد شررار خ ر معقررول أله األمررر يتعلررق بق ررار مصررحو أبجررل نقررا مطررابق
للش رررط الث رراي املنص رروص علير ه يف القق ررر  ) (2م ررن امل ررا  31م ررن االتقاقي ررةب ال ررجي يقتو رري أال تتج رراو
جراءا االستئناف احلدو الهمنية املعقولة.
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وإإلضافة ىل ل ب يشكل سبيل االنتصاف العاجل لوقب تنقيج أمر احلا م اإل اريب ريثما
-7
يصرردر ق ررار هنررائي مررن هيئررة االسررتئناف يف األسررس املوضرروعيةب ضررمانة ضر افية لرردرء أي خطررر م ررتبط
إملال ررة الهمني ررة احمل ررد لالس ررتئناف .وع ررالو عل ررى ل ر ب ف ررهه القائ ررد م ررن االس ررتئناف يف ه ررجه القو ررية
وفعاليته تنبعاه من أنه يتناول املوموه واإلجراءا على حد سواء.
ومل تقدم الدولة الطرف ما يربهن على أهنا تعجلد أو ااج جراءا معجلة يف هجه القوية.
-8
يعرو اتريررخ الطلررب األول الررجي تقرردم برره صراحب الرربالغ ىل عررام 2003ب ويعررو اتريررخ قررار احلررا م
اإل اري املصحو الة مدهتا  30يوما يف اتريخ  28شباط/فرباير .2017
ويقورري مررا ور أعرراله ىل اسررتنتاخ مقررا ه وجررو احررتام الشررروط املنصرروص علياررا يف الققررر ) (2
-9
من املا  31من االتقاقيةب وعدم استنقا سبل االنتصاف بشكل واضحب بل ه صاحب البالغ نقسه
قد اعرتف بجل ب و جل عدم مقبولية البالغ بشكل واضح.
النظر يف األسس امل ض هتية
 -10نظرا أله الدولة الطرف واللجنة قد قررات يف املوضوعب فهن أميل ىل تقدمي بع
والتوصيا ا الصلة بعمل اللجنة يف املستقبل.

املالحظا

 -11وقد نظر الدولة الطرف يف احلالة ملعرفة ما ا اند هناك أسربا قويرة تردعو ىل االعتقرا
أه ص رراحب ال رربالغ مع ررر عط ررر االختق رراء القس ررري يف ح ررال عا ت رره القس ررية .وتوخير ر ا ج ررجه ال اي ررةب
استش اجيئا املختصةب مما أاتح للدولة الطرف التأ رد مرن أنره "مل يسرتبعد خطرر تعرضره لالختقراء
القسري ا عا ىل بلده األصرلي ال بعرد جرراء حتليرل متعمرق"ب وأضرافد أه "هرجا اعطرر مل يثبرد يف
مجيل األحوال"ب وأنه "مل يعد هناك خطر عرام علرى التاميرل ا عرا وا ىل سرري النكرا"ب وأه "االختقراء
القسري مل يعد حيد يف سري النكا".
يسرمرب 2015

 -12ومما عه حتليل الدولة الطرف توقيل سري النكرا علرى االتقاقيرة يف  10رانوه األول/
وتصديقاا علياا يف  25أاير/مايو  - 2016أي قبل تسعة أشار فقط من صدور قررار احلرا م اإل اري.
ويو رراف ىل ل ر أن رره مل يس ررجلب من ررج ل ر احل ررنيب س ررو ش ررعار واح ررد إا ررا ج رراء عاج ررل بش ررأه
هجا البلد.
 -13ويف حال مل تتقق اللجنة مل حتليل الدولة الطرفب فلتقم هي بتحليلاا اعاص أبه تطلرب مرن
سري النكا تقدمي تقريرها األوع وأه تدرخ استعراضه بسرعة يف برانجماا الهم  .ما أه اللجنة مسرؤولة
عن النظر يف مكانية وضل معاي حمد لتطبيق أحكام املا  16من االتقاقية تطبيقا متسقا.

GE.20-14985

15

CED/C/19/D/3/2019

املرفق الثاين
[األصل :اإلسبانية]

رأي فر ي (خمالف) قلم خ ا خ سيه ل يس أةرييغا
يؤسررق عرردم مشرراطر رأي األغلبيررة الررل أعلنررد أه أمررر طررر صرراحب الرربالغ الررجي أصرردره
-1
احلا م اإل اري لقال  -وا وأيدته احملكمة اإل ارية لسرجي  -بونتوا خمالب لالتقاقية.
وتوخيرا لالختصرارب سرأ تقي إلتعبر عرن رأيري يف املورموهب ممرا يردفع ىل النظرر يف :اورال
-2
املا ي املشمول إختصراص اللجنرة (القررع أوال) .واألسربا الرل قردمد للقرول ه القررارا الرل اعتمردهتا
السلطا القرنسية مل تقيم بشكل اف حالة اعطر (القرع اثنيا).
اختصاص اللجنة
مررا هرري احل ررال يف هيئررا احلماي ررة اإلقليميررةب ال يش رركل اللجرروء ىل هيئ ررا اإلش رراف عل ررى
-3
تنقيج املعاهدا رجة جرائية اثلثة .فمامة اللجنة تتمثل يف التحقق مما ا اه اإلجرراء الرجي تتخرجه
السلطا الوطنية ميتثل ألحكام االتقاقيةب وه أي مكانية لتقدمي أ لة جديد .
ومن وجاة النظر هجهب يتعلق األمر عرفة ما ا اه اإلجراء املتبل يف الدولة الطرف قد اتبرل
-4
وفررق القواعرردب أي م ررا ا انررد قررد أتيح ررد لصرراحب ال رربالغ فرصررة افيررة لع ررر اال عرراءا وتق رردمي
األ لررةد ومررا ا رراه القررار قررد اا رج أو أعيررد النظررر فيرره مررن قبررل هيئررة أو سررلطة مسررتقلةد ومررا ا رراه
القررارب حر لررو ال رفوررهب يبررني األسرربا الررل يسررتند لياررا ومررا ا انررد هررجه األسرربا غر تعسررقية
أو غ معقولة.
وإلنظررر ىل اإلجرراء املتبررل يف فرنسررا يف ضرروء هررجه املبررا ئب يتوررح ررالء أه حقرروق صرراحب
-5
البالغ قد احرتمد متام االحرتام.
فصرراحب الرربالغ قررد متكرن لرريس مررن طلررب اللجرروء لررد وصرروله ىل فرنسررا (يف عررام )2003
-6
فحس رربب ب ررل ن رره متك رن م ررن تك ررار تق رردمي ل ر الطل ررب أرب ررل م ررا أخ ررر (يف أع روام  2006و2009
و 2011و .)2016وقررد متكررنب يف مجيررل تلر املررا مررن تقرردمي حجررج جديررد ب وأتيحررد لرره مكانيررا
واسعة للتوجه ىل اجيئا املسؤولة عن البد يف طلب اللجوءب حيع نهب ا ما أخج بعرني االعتبرار
اإلجراءا برمتااب ال جيرو االحتجراخ أبنره مل ترتح لصراحب الربالغ مكانيرة الردفاع عرن مصراحله أو أه
مكانيا الدفاع اند حمدو ب موجب.
وعررالو علررى لر ب نظررر خمتلررب اجيئررا املشررار ة يف اإلجرراءا ب اإل اريررة مناررا والقوررائية علررى
-7
السواءب يف احلجج واأل لة الل قدماا صاحب البالغ و رستاا راسة متأنيرة .ويتبرني مرن قرراء خلقيرا هرجا
الرأي بشكل اف تناق أقوال صاحب البالغ وتناق ما قدمره مرن األسربا ممرا أ ىل رفر ا عاءاتره
الرل اتسرمد إل مرو واعلرو مرن أي تقاصريل (الققرراته  8-2و)9-2د فاري مل تتورمن وقرائل جديرد ب بررل
وحر ر عنر رردما تور ررمند وق ررائل جدير ررد فر ررهه ه ررجه الوقر ررائل قر ردمد مت ررأخر جر رردا (الققر رراته  10-2و)11-2د
إإلضررافة ىل أهن ررا مل تكررن متس ررقة (الققررر )6-2ب ومل ي ررتم ثباهتررا (القق ررر  )12-2أو أهنررا غ ر قابلررة للتص ررديق
(الققر .)11-2
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ويف هررجه الظررروفب لرريس هنرراك مررا يرردل علررى أه التقيرريم الررجي قامررد برره السررلطا الوطنيررة
-8
لتقييم حالة اعطر اه تعسقيا أو غ معقول .بل ه اعلقيرة املرج ور أعرالهب علرى العكرس مرن لر ب
هي تقييم قيق ومقصلب بل مستقي وحتليليب ر على حجرج صراحب الربالغ مجيعارا .ومرن املقاروم
أال يتقررق مررل التقيرريمب غر أه اخررتالف مررل التقيرريم ال حيرررم القررارا املتخرج مررن أي أسررا وال جيعلاررا
تعسقية أو غ معقولة.
يقييم حالة املخاطر
يتكلل اإلجراء الداخلي إألمر املشرمول إلنقرا الصرا ر عرن احملكمرة اإل اريرة لسررجي  -بونتروا
-9
يف  20نيساه/أبريل  .2017فاحملكمة يف قرارها الص ىل أنره ال يسرتنتج مرن ا عراءا صراحب الربالغ
وجو خطر أ يد وحميق ياد حياته أو سالمته.
 -10وبناء عليهب تكوه املسألة هنا هي البد فيما ا اه خطر تعرر صراحب الربالغ لالختقراء
القس ررري يف ح ررال ط ررر ه ىل س ررري النك ررا خط ررا حقيقي ررا وحم ررد ا يف ظروف رره ه ررو .ولتقري ررر ل ر ب يص رربح
ملررا انقوررى مررن الوقررد منررج اتريررخ تقرردمي طلررب اللجرروء األول حر متررام اإلجرراءب أي مررا يهيررد علررى 14
عاما ب أمهية خاصة .ومل التسليم أبه اعطر ر ا اه أ ررب يف البدايرةب فمرن الواضرح أنره فقرد مرن حدتره
رررور الوقرردب بررل ميكررن القررول نرره ال يبل ر يف الوقررد احلاضررر احلررد األ ىن مررن اعطررور الررجي تقتو رريه
االتقاقية .والواقل أه صاحب البالغ مل يقدم أسباإ قاهر لتربير أنه ال يهال حمط أنظار السلطا السريالنكية.
 -11أما اللجنةب فقد منحد اختقاء شقيق صاحب البالغب الجي مل تكن السرلطا القرنسرية قرد
قدرته على النحو الواجبب و ان ب ا .ومل ل ب وب النظر عما مر من الوقد منرج حدوثرهب يتعلرق
األمر هنا ا ثة مربكة لل ايةب ألنه ا اه صاحب البالغ قد ا عى أمام احملكمة اإل ارية القرنسية أنه
ال العثور على رفا أخيه يف مقرب مجاعية بعد مرور مخس سنوا على اختطافهب فهه هجه املعلوما ب
ولسبب غ مقاومب مل تنقل ىل و اال األمم املتحد .
 -12وختامرراب ال ميكررن أيوررا اعلرروص ىل وجررو حالررة مررن اعطررر إالسررتنا ىل ممارسررة انتاا ررا
حقرروق اإلنسرراه علررى نطرراق واسررل يف ولررة املقصررد .تعررر ا عرراءا الدولررة الطرررف إبسرراا التطررورا
ال ررل ش ررادهتا احلال ررة الداخلي ررة يف س ررري النك رراب مم ررا ح رردا إحملكم ررة األوروبي ررة حلق رروق اإلنس رراه ىل رف ر
عاو أخرر رفعرد علرى فرنسرا (خ .ك .ضرد فرنسراب الربالغ رقرم 10/7466د و  .م .ضرد فرنسراب الربالغ
رقم 11/5562د و  . .ضد فرنساب البالغ رقم .)13/8686
 -13وال يقوت أه أوجه العناية ىل هجا الظرف الجي يبني اعالف القائم ما بني هيئا اإلشراف
على تنقيج املعاهدا وحمكمة سرتاسبورغب بلب ومما يدعو ىل مهيد مرن األسربب اإلشرار ىل جمرال مرن
جماال احلماية يتسم فيه النظام اإلقليمي يوية ملحوظة.
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