
GE.16-00193(A) 



 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

 2258/2013البالغ رقم   
 ٦ -أكتدوبي /األول هشدين  1٩)  115 دورهادا فدي اللجندة اعتمدتهاا التي اآلراء  

    (2015 نوفمبي/الثاني هشين 
 احمل مياااا  متثلهمااا ) راسااا    جين رثااا  و  راسااا    جينريثااا   :من املقدَّم

 "(  لالجئني ً مرحب" منظم  من  ينديكسني ميش ال
 البالغ ص حب  الشخص املدعى أنه ضحي :

 الدامنرك الدول  الطرف:
 (األوىل الرس ل  ت ريخ) ٢٠١٣ ي نيه/حزيرا  ٣ :البالغ تقدمي ت ريخ
 مان 97 امل دة مب جب اخل ص املقرر اختذه الذي القرار :املرجعي  ال ث ئق

 ١4 يف الطاارف الدولاا  إىل أُحياا  والااذي الاادايل  النظاا م
 يق (وث شك  يف يصدر مل) ٢٠١٣ ي نيه/حزيرا 

 ٢٠١٥ ن فمرب/الث ين تشرين 4 :اآلراء اعتم د ت ريخ
 إ ع د ُقصَّر غري مصح  ني مبرافق إىل سري النك  امل ض ع:

 االدع ءات لدعم ك في  أدل  تقدمي عدم :اإلجرائي  املس ئ 
 إنسا ني  ال أو ق ساي  ملع ملا  أو للتعذيب التعّرض احتم ل :امل ض عي  املس ئ 

  مهين  أو
 7 امل دة :العهد م اد
 ٢ امل دة :االيتي ري الربوت ك ل م اد
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 الميفق

( 4) 5 المدداد  بموجدد  المعتمددت  اإلنسددان بحقددوق المعنيددة اللجنددة آراء  
اري الملحدددق بالعادددت الدددتولي الخددداص بدددالحقوق االختيددد البيوهوكدددول مددد 

 (١١٥)الدورة المتنية والسياسية 
  شأ 

 *2258/2013البالغ رقم   
 احمل مياااا  متثلهمااا ) راسااا    جين رثااا  و  راسااا    جينريثااا   :من املقدَّم

 "(  لالجئني ً مرحب" منظم  من  ينديكسني ميش ال
 البالغ ص حب  الشخص املدعى أنه ضحي :

 الدامنرك الدول  الطرف:
 (األوىل الرس ل  ت ريخ) ٢٠١٣ ي نيه/حزيرا  ٣ :البالغ تقدمي ت ريخ
 اخلاا ص الاادوي العهااد ماان ٢8 املاا دة مب جااب املنشااأة ،اإلنساا   حبقاا   املعنياا  اللجناا  إ  
  والسي سي ، املدني    حلق  
  ،٢٠١٥ ن فمرب/الث ين تشرين 4 يف اجتمعت وقد 
الااذي قُاادم إليهاا    ساام جينريثاا    ٢٢٥8/٢٠١٣يف الاابالغ رقاام  د فرغاات ماان النظااروقاا
جين رثاا   راساا    مب جااب الربوت كاا ل االيتياا ري امللحااق   لعهااد الاادوي اخلاا ص  اا حلق   و  راساا   

  املدني  والسي سي ،
لدولا  وا الابالغ صا حب  هلا  أت حها  الاي طيا اخل املعل ما ت مجيع اعتب ره  يف وضعت وقد 
  الطرف،
 م  يل : تعتمد 

__________ 

شاا رك يف دراساا  هااذا الاابالغ أعناا ء اللجناا  الت لياا  أياا بهم: الساايد عياا ض  اان ع شاا ر، والساايد لزهاا ري    يااد،  *
والسااااايدة سااااا ره كلييالناااااد، والسااااايد أداااااد أماااااني فاااااتإ اا، والسااااايد يااااا ج  إواسااااا وا، والسااااايدة إيي نااااا  ييليااااات ، 

رو  ا ليي، والساري ن  ا  رودي، والسايد دونك   الك  م ه م  ا، والسيدة فا تي   ا  ارتزي ، والسايد ما و  والسيد
ل سيت لساااينو، والسااايدة ريساااي ، والسااايد ف  يااا   عمااار سااا ليي ي، والسااايد دياااروجال - فيكتااا ر م ن يااا  رودري اااي 

فا ر، والسايد ي فاا ل شا ين، والسايد ك نسات نتني ف رد يالشااييل ، والسايدة ما رغ  واترفا ل  وياارد يف  - ت ايارب  آنيا 
فااااا ر،  - مشااااادك أ اااااداه أعنااااا ء اللجنااااا  السااااايد ي فااااا ل شااااا ين، والسااااايدة آنيااااا   اياااااربت تاااااذيي  هلاااااذه اآلراء رأي

 ك نست نتني ف رد يالشييل  )رأي خم لف(  والسيد
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  ( م  البيوهوكول االختياري4)5اآلراء المعتمت  بموج  الماد    
، ومه  من م اط  سري النك  ومن جين رث   راس   ب  البالغ مه  جينريث   راس    و ص ح ١-١

  ومهاا  يااّدعي   أنااه يف ح لاا  إعاا دة الدولاا  الطاارف إي مهاا  ١99٢تشاارين الثاا ين/ن فمرب  ٢8م اليااد 
 من العهد  ومتثلهم  حم مي    7إىل سري النك  فسيشك  ذلك انته ك ً للم دة 

  الادايل  وعان مان نظ مها 9٢، فان  اللجنا ، عماالً   ملا دة ٢٠١٣حزيرا /ي نيه  ١4ويف  ٢-١
طريق مقرره  اخلا ص املعا    لبالغا ت ادديادة والتادا ري امل قتا ، قاد طلبات إىل الدولا  الطارف عادم 

، ٢٠١٣حزيرا /ي نيااااه  ١7إ عاااا د صاااا حإ الاااابالغ إىل سااااري النكاااا  طاااا ال النظاااار يف الاااابالغ  ويف 
ع ر آيااار،  ناا ء علاااى مااددت و ارة العاادل الدامنركيااا  املهلاا  احملااددة مل ااا درة صاا حإ الااابالغ حاا  إشاا

 طلب اللجن   
     الوقائع  

ص حب  البالغ أي ا  ت أم من إثني  الت مي  يادين     ملسايحي   ومها  ياّدعي   أ  أ  مها  كا    ١-٢
عن اً يف منظم  من ر حترير ت مي  إيالم إىل أ  تزّوج، وأنه ك   "ح رس حدود"، وك   يلّقاب نيساه 

  وعناااادم  ك ناااا  يبل اااا   ماااان العماااار ثااااال  ساااان ات، فااااّرت أساااار م  "ك رثيااااك"  وُولاااادا يف ج فناااا    
  ث ك دييريو ااا ، مبنطقااا  فااا ين،  سااابب احلاااررب األهليااا   وملااا  كاااربا، التحقااا    ملدرسااا  اال تدائيااا     إىل

عنااادم  كااا   يتعاااني عليهمااا  الت قاااف عااان الاااذه رب إىل املدرسااا   ٢٠٠7اإلعداديااا  هنااا ك حااا  عااا م 
لكااان أشخ صااا ً شملااا   شاااع ر منااا ر حتريااار ت ميااا  إياااالم   ً،  حلّ مااا سااابب احلاااررب  وكااا   أ  مهااا  يعمااا

  وال يااازال مصاااري أ يهمااا  ومكااا   وجااا ده حتهااا لني  و عدئاااذ، حتركااات ٢٠٠9ايتطيااا ه يف عااا م  قاااد
الق ات املسلح  ح  اقد ت من قريتهم  فيرّا إىل م ليي يك ل مبعّي  أمهم  وأيتهم    ياد أ  القا ات 

، ه مجااااات م ليي يكااااا ل   ملدفعيااااا  ومااااان اداااااّ  أينااااا ً، األمااااار الاااااذي املسااااالح ، يف يااااا م غاااااري حمااااادد
علااى الياارار حتاادداً  وأثناا ء فرارمهاا ، فقاادا االتصاا ل  أمهماا  وأيتهماا   ويااّدع  صاا حب  الاابالغ  أجربمهاا 

 أهنم  مل يتمكن  من االتص ل هبم  حتدداً 
ثااا  ، يف مدينااا  ويااّدع  صااا حب  الااابالغ أينااا ً أ  اداااي  قاااد اقت دمهااا  إىل معساااكر رام ن  ٢-٢

ف ف نيااا   وكااا   اداااي  يااادير املعساااكرت ومل يكااان أحاااد يساااتطيع دي لاااه أو م  درتاااه دو  تصاااريإ 
عسكري  واُ م   أهنما  قا تال يف صاي ف منا ر ت ميا  إياالم للتحريار  واساُتج رب جين رثا   ثاال  

   وجا د أو أر ع مرات، وجينريثا   مارة واحادة،  شاأ  صاال م   نما ر ت ميا  إياالم للتحريار ومكا
أ يهم   ومه  يّدعي   كذلك أ  عن صر يف ادي  ضار  مه  وهاددومه  عنادم  نياى جين رثا   وجا د 

أهنمااا  ك نااا  إشاااي   إ اااالغ األفاااراد  ً أي صااال  هلمااا   نمااا ر ت ميااا  إياااالم للتحريااار  وياااّدعي   أينااا
ي هلما ، فاذهب العسكريني   يتط ف من ر ت مي  إيالم للتحرير أل يهما   و عاد شاهرين، وجادمه  

إىل املعسكر مرتني  ويف املرة الث ني ، اساتط ع إياراج صا حإ الابالغ مان املعساكر  ادفع رشا و ، 
 وذهب هبم  إىل ك ل مب   كم  رتب م  در م  لسري النك  
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تشارين  ١١و عد أ  س فر ص حب  الابالغ عارب ت يلناد و لاد آيار، وصاال إىل الادامنرك يف  ٣-٢
أ  تك   لديهم  وث ئق سير ص حل   وياّدعي   أهنما  ك نا  يبل ا   مان دو   ٢٠٠9األول/أكت  ر 
 ٢٠، اساااتج  تهم  الشااارط   ويف ٢٠٠9تشااارين األول/أكتااا  ر  ١٢سااان   ويف  ١6العمااار آنئاااذ 

، علاااى التااا اي، قااادم جين رثااا   وجينريثااا   طلباااني للجااا ء إىل ٢٠٠9تشااارين األول/أكتااا  ر  ٢٢و
م  ك ن  إشي   من االضطه د واال  م  أهنم  عن ا  يف منظم  اهلجرة الدامنركي   واّدعي  أهن دائرة
ت مياا  إيااالم للتحرياار  ساابب إثنيتهماا  الت ميلياا ، وعناا ي  والاادمه  الساا  ق  يف هااذه املنظماا ،  مناا ر

أ  هاااذا اخلطااار قاااد اشاااتّد  سااابب  ً وايتي ئاااه، واألحااادا  الاااي شاااهداه  يف  لااادمه   واّدعيااا  أينااا
غري ق ن ني   كما  ادعيا  أهنما  قبا  م  در ما  ساري النكا  مل يلتقيا   م  در م  سري النك   طريق 

قط أجدادمه  أو معظام أق رهبما  أل  أساروا والاديهم  قاد رفنات   واجهما ، وأهنما  فقادا االتصا ل 
 خب هلم ، وأهنم  ييدض   أ  أمهم  وأيتهم  ت فيت  أثن ء احلررب  

ة الدامنركياا  أ  صاا حإ الاابالغ  ل اا  درجاا  ، قااررت دائاارة اهلجاار ٢٠١٠أي ر/ماا ي   ٢٥ويف  4-٢
، رفنات الادائرة الطلباني  وذكارت ٢٠١٠أي ر/م ي   ٢8من الننج تكي  للنظر يف طلبيهم   ويف 

أنااااه ال ت جااااد معل ماااا ت ُيسااااتند إليهاااا  الفااااداض أ  ايتياااا ء أ يهماااا  يرجااااع إىل ا راطااااه يف أنشااااط  
مااا  ك نااا  قاااد أعلنااا  أهنمااا  ليسااا  عنااا ين يف منااا ر ت ميااا  إياااالم للتحريااار )منااا ر الت ميااا (، وأهن منظمااا 

ال ي جد اتص ل شخص   ينهم  و ني أعن ء املنظما ، وأناه ال ت جاد مشا ك  لاديهم   املنظم ، وأنه
مع السلط ت من جه  عن ي  والدمه  الس  ق  يف املنظم   وتييد تق رير عن ح لا  حقا   اإلنسا   

 ص الااذين ال ي ياادو  املنظماا  أو ليساا ا النكاا   ااأ  الساالط ت ال تنااطهد عم ماا ً األشااخ يف سااري
أعنا ء  اا ر ين فيهاا   وتشااري دائارة اهلجاارة أيناا ً إىل أ  احلااررب يف سااري النكا  قااد انتهاات وُهاازم مناا ر 
الت مي ، و أ  وج د والدين هلم  وك   قريتهم  قد تعرضات لالضاطرا  ت أو القصاف ال يقا دا  إىل 

  الالجئني طع   حتل  لد  القرار يف البالغ ص حب  وطعناستنت ج أهنم  حب ج  إىل د ي  دولي   
، رفنااات و ارة العااادل طلاااإ صااا حإ الااابالغ للحصااا ل علاااى ٢٠١٠مت  /ي لياااه  ٢ويف  ٥-٢

 ( من ق ن   األج نب  ١)رب()9ريصي إق م  ألسب رب إنس ني  مبقتنى امل دة 
الااابالغ   ، رفااال حتلااا  طعااا   الالجئاااني طعااان صااا حإ٢٠١٠أيل ل/سااابتمرب  ٢٢ويف  6-٢

وذكر اجملل  أنه قد وجد أ  ال ق ئع الت لي  الي سرده  صا حب  الابالغ حقيقيا : أهنما  مان العرقيا  
الت ميلياا  ماان منطقاا  فاا ينت وأهنماا  مل يك ناا  ن شااطني سي سااي ًت وأ  مناا ر الت مياا  كاا ن ا قااد أيااذوا 

مااا  فقااادا االتصااا ل ت وأهن‘م ليي يكااا ل‘ت وأهنمااا  قاااد فااارّا إىل ٢٠٠9أ  مهااا  يف وقااات مااا  مااان عااا م 
حيااو وجاادمه  ‘ ف ف نياا ‘ أمهماا  وأيتهماا ت وأ  األفااراد العسااكريني قااد اقت دومهاا  إىل معسااكر يف 

ي هلم   عد ذلك  شهرين   يد أ  ك   والدمه  ك   عن اً نشط ً يف منظم  من ر الت مي  ال ميكن 
عناا ي  والاادمه  يف أ  ياا دي إىل اسااتنت ج أهنماا  ُشتماا  تعرضااهم  لالضااطه د  والحاا  اجمللاا  أ  

تلااك املنظماا  قااد انتهاات  عااد  واجااه وأنااه اسااتط ع العااي  ملاادة ط يلاا   اادو  أي مشااكل   وأشاا ر 
إىل أنه ال ي جد أي أس س يُبىن عليه افداض أ  أنشط  األرب ح  ت ريخ م  در ما    ً اجملل  أين

سالط ت ساري النكا  ك نت ذات طبيع  أو نط   أّدي  فيم   عاد إىل ليات االنتبا ه إلياهت وإىل أ  
مل تُلحاااق أي إسااا ءة هبمااا   اااأي شاااك  مااان األشاااك ل عنااادم  ك نااا  يف املعساااكر يف ف ف نيااا  الاااذي 
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غااا دراه دو  صاااع     وفنااااًل عااان ذلاااك، تيياااد معل مااا ت أس ساااي  عااان ح لااا  حقااا   اإلنسااا   
  سري النك   أ  من ُيشتبه يف تأييدهم من ر الت مي  ولكن ليسا ا أعنا ء  ا ر ين فيها  ال يكا   يف

مااان احملتمااا  عم مااا ً أ  يتعرضااا ا لالضاااطه د  لاااذا، يلاااص اجمللااا  إىل أ  إ عااا د صااا حإ الااابالغ 
النك  لن يعرضهم  لالضطه د  وأش ر اجملل  إىل أنه مل شدَّد هلم  أجا  مل ا درة الدولا   سري إىل

الطااارف أل  دائااارة اهلجااارة الدامنركيااا  قاااد أوضاااحت أثنااا ء جلسااا  االساااتم ع أهنااا  ساااتنظر، تلق ئيااا ً، 
 ماان قاا ن   األج نااب‘ ٢(‘٣)ج()9إذا ك ناات قنااي  صاا حإ الاابالغ تناادرج أم ال ضاامن املاا دة  فيماا 

إق م  ي ص  لق صر،  دو  مرافق، يلتم  اللجا ء(  غاري أناه  ا   إ عا د صا حإ الابالغ )ريص  
 إىل سري النك  قسراً إذا مل مُتنإ هلم  ريصت  إق م  مب جب ذلك احلكم 

 ‘٢(‘٣)ج()9ويف إطاا ر اإلجااراءات الااي   شاارت أماا م دائاارة اهلجاارة الدامنركياا  مبقتنااى املاا دة  7-٢
 حب  البالغ أهنم  ليس  علاى اتصا ل  أحاد يف ساري النكا   وقادم  من ق ن   األج نب، ادعى ص

عن ح لتهم  النيسي  ج ء فيها  أهنما  يع نيا    ٢٠١٠تشرين الث ين/ن فمرب  8أين ً تق رير م ري  
صااع   ت يف الااتعّلم، ومساات   متاادني ً ماان احاادام الااذات، والقلااق، واالكتئاا رب، وأهنماا  شت جاا   

سجالت طبيا   شاأ  جين رثا   مان الصاليب  ً ورع ي   وقدم  أين  ص رة ي ص  إىل دعم وت جيه
وورد فيه  أنه يع ين من اضطرارب الكاررب  ٢٠١١أيل ل/سبتمرب  8األدر الدامنرك ، وه  م ري  

 الت ي للرضإ ومن أفك ر انتح ري   
يف  ، طلباات دائاارة اهلجاارة الدامنركياا  إىل و ارة اخل رجياا  أ  تباادأ٢٠١١مت  /ي ليااه  ٥ويف  8-٢

، أ ل ااات الااا  ارة ٢٠١١مت  /ي لياااه  7البحااو عااان أقااا ررب صااا حإ الااابالغ يف ساااري النكااا   ويف 
 دائرة اهلجرة  أهن  مل تتمكن من البحو ألسب رب أمني  وألسب رب أير  تتعلق   مل ارد 

، رفناات دائاارة اهلجاارة ماانإ تصاارش  إق ماا  لصاا حإ ٢٠١٢كا ن   الث ين/يناا ير   ٣٠ويف  9-٢
من ق ن   األج ناب  فقاد رأت أهنما  مل يساتطيع  إثبا ت أ  ‘ ٢(‘٣)ج()9 دة البالغ مبقتنى امل

 مست امه  اإلدراك  املتدين وح لتهم  النيسي  من الشادة مبا  يساتلزم األمار  ق ءمها  يف الدولا  الطارف،
وأنه ميكن أين ً عالج مش كلهم  يف ساري النكا   ورغام أ  البحاو عان والادي صا حإ الابالغ 

األدااار مل يتكلااا    لنجااا ا، وأ  و ارة اخل رجيااا  مل تساااتطع إجاااراء حباااو يف  عااان طرياااق الصاااليب
النكااا ، فنناااه ال ي جاااد دليااا  ُيساااتنتج مناااه أ  والاااديهم  ليسااا  علاااى قياااد احليااا ة وال يعيشااا    ساااري
  العدل و ارة إىل القرار يف طعن ً  البالغ ص حب  وقّدمسري النك    يف
دت و ارة العااادل القااارار الاااذي اختذتاااه دائااارة اهلجااارة ، أكااا٢٠١٣شاااب رب/فرباير  ٢7ويف  ١٠-٢
، وأياااربت صااا حإ الااابالغ  اااأ  عليهمااا  م ااا درة إقلااايم الدولااا  ٢٠١٢كااا ن   الث ين/ينااا ير   ٣٠ يف

  وأوضااحت الاا  ارة أ  الق صاار غااري املصااح رب ٢٠١٣آذار/ماا رس  6الطاارف يف م عااد أقصاا ه 
ده األصاال  يتحّماا  عاا دة عاابء إثباا ت مباارافنيقني والااذي يااّدع  أنااه لااي  لديااه شاابك  ُأسااري  يف  لاا

هذا االّدع ءت وأ  ص حّإ البالغ قد ُولدا وُنّشئ  يف سري النك  مع والديهم  و  ق  اأُلسرةت وأنه 
 الا ا يعيشا   يف ساري النكا ت وأهنام ميكان أ  يشاّكل ا   ب افاداض أ  والاديهم  وشاقيقتهم  ما 

ضاااااعهم  يف وضاااااع طااااا ر  عناااااد ع د مااااا     لنساااااب  إليهمااااا  شااااابك  ُأساااااري  مبااااا  يُتجنَّاااااب معاااااه و 
الااا  ارة أينااا ً أ  صااا حإ الااابالغ، حااا  علاااى افاااداض أ  والاااديهم  وأيتهمااا  قاااد ُت فااا ا،  وذكااارت
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يسااات في  الشااارورب املطل  ااا  للحصااا ل علاااى ريصااا  إق مااا   ااا لنظر إىل أ  لاااديهم  يااا اًل  فنهنمااا  لااان
يعي  يف ك ل مب   وك هنما  ال يعرفا   عن اناه حتدياداً يف ك ل مبا  لان ي ارّي مان األمار شايئ ً  وعلاى 
هذا، رأت و ارة العدل أ  وضع صا حإ الابالغ لان إتلاف عان ال ضاع املنطباق علاى األشاخ ص 

  العمااار يف ساااري النكااا ، وأناااه لااان يناااعهم  يف وضاااع طااا ر  عناااد ع د مااا  إىل نيااااآليااارين مااان 
ال  ارة يف اخلتا م إىل أ  املعل ما ت املقدما  فيما  يتعلاق مبا  يع نياه صا حب  الابالغ   لدمه   ويلصت

مااان صاااع   ت ع مااا  يف الاااتعّلم، ومسااات   متاااد و لالعتاااداد   لاااذات، وقلاااق، واكتئااا رب، وكاااذلك 
 دعم والرع ي ، ه  ع ام  لن تق د إىل استنت ج خمتلف  ح جتهم  اخل ص  إىل ال

     الشكوى  
مان العهاد  7ادّعى صا حب  الابالغ أ  إ ع دمها  إىل ساري النكا  سيشاك  انته كا ً املا دة  ١-٣

نظاااراً إىل أهنمااا  مااان الت ميااا ، وإىل األحااادا  الاااي ع شااا ه  قبااا  م  در مااا ، وإىل عنااا ي  أ يهمااا  
 ت مي  إيالم للتحرير وايتي ئه   الس  ق  يف منظم  من ر

واّدعااى صاا حب  الاابالغ أيناا ً أ  الساالط ت الدامنركياا  مل تُقااّيم تقييماا ً وافياا ً املخاا طر الااي  ٢-٣
يتعرضاا   هلاا  إ  أُعياادا إىل سااري النكاا   ف حتماا ل تعرضااهم  لالحتجاا   والتعااذيب علااى يااد  قااد

وأل  أ  مها  كا   عنا اً يف منظما   سلط ت سري النك  كبري ألهنم  ش     من الت مي  مان ج فنا 
من ر ت مي  إيالم للتحريار  ف لت ميا  الاذين أُعيادوا إىل ساري النكا  كثارياً ما  احُتجازوا  عاد وصا هلم 

وممااا  يزيااد مااان حااادة املخاا طر يف ح لتهمااا  أهنمااا  غاا درا الااابالد  طريقااا  غاااري   (١)وعّرضاا ا للتعاااذيب
 م قت  ق ن ني  وأ  الدول  الطرف ستعيدمه    ث ئق سير 

، وأنااه مل يعااد لااديهم  أساارة أو أقاا ررب يف ٢٠٠9واّدعياا  أهنماا  ك ناا  يف اخلاا رج منااذ عاا م  ٣-٣
سري النك ، وأهنم  ص ريا السن جداً، وأ  مه را م  اإلدراكي  حمدودة، وأهنم  شت ج   إىل دعم 

 ي ص، على م  ورد يف تقرير أصدره طبيب نيس  من الصليب األدر الدامنرك  
 ات التولة الطيف بشأن المقبولية واألسس الموضوعيةمالحظ  

، قااادَّمت الدولااا  الطااارف مالحظ  ااا   شاااأ  مقب ليااا  ٢٠١٣كااا ن   األول/ديسااامرب   ١6يف  ١-4
 فان   إثب تا ت وجا د لعادماً نظار  مقبا ل غاري الابالغ اعتبا ر ينب ا  إناه وق لتالبالغ وأسسه امل ض عي   

 ك إ  أعيد ص حب  البالغ إىل سري النك   ينتها  لن العهد فن  مقب ل، البالغ أ  اللجن  أعلنت
  آرب/ ٢9وأ ل اااات الدولاااا  الطاااارف اللجناااا   ااااأ  حتلاااا  طعاااا   الالجئااااني قااااد رفاااال يف  ٢-4

طلااب صاا حإ الاابالغ إعاا دة فااتإ إجااراءات اللجاا ء  وذكاار اجمللاا ، يف مجلاا   ٢٠١٣أغسااط  
ملتمساا  اللجاا ء ماان الُقصَّاار غااري املصااح  ني أما ر، أنااه عناادم  ينظاار يف احلاا الت الااي يكاا   فيها  

مبرافااق، يقاااّيم اجمللاا  عندئاااذ قاادر م اإلجرائيااا ، مباا  فيهااا  الننااج  وأشااا ر اجمللاا  يف هاااذا الصااادد 
__________ 

 We Will Teach You a Lesson”: Sexual"يشري ص حب  البالغ إىل تقرير منظم  هي من رايت  ووتا  املعنا    (١)

Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces"  سنلّقنكم درسا ً: العناف ادنسا  الاذي مت رساه(
   ( ٢٠١٣لى الت مي ( )شب رب/فرباير ق ات األمن السريالنكي  ع
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الااذي قااّدر فيااه أ  صاا حإ الاابالغ ن ضااج   ننااج ً   ٢٠١٠أيل ل/ساابتمرب  ٢٢قااراره املاا ر   إىل
 نااا  قااا درين علاااى تقااادمي  ي نااا ت متساااق  عااان ك فيااا ً ملب شااارة إجاااراءات اللجااا ء  ااا لنظر إىل أهنمااا  ك

األس  الي استندا إليه  اللتم س اللج ء، وكذلك أثن ء اإلجاراءات الاي   شارت لاد  دائارة اهلجارة 
 الدامنركيااا   واعتااارب اجمللااا  أينااا ً  ي نااا ت صااا حإ الااابالغ املتعلقااا   أسااا  التمااا س اللجااا ء حقااا ئق 

 إلع دة فتإ   رب اإلجراءات ض ء هذه اخلليي  مل  د اجملل  أي أس س  ويف
وقااادمت الدولااا  الطااارف وصاااي ً ميصاااااًل إلجاااراءات اللجااا ء مب جاااب قااا ن   األج نااااب،  ٣-4
 فااردي تقياايم إىل اجمللاا  قاارارات وتسااتند ساايم  تنظاايم حتلاا  طعاا   الالجئااني وايتص صاا ته  وال

 لطلااب إليهاا  اسااتند الااي   ألساا  املتعلقاا  اللجاا ء ملااتم   ي ناا ت وتُقاايَّم  املعنياا  للح لاا  وحماادد
يف ضاا ء مجيااع األدلاا  املتصاال    مل ضاا ع، مباا  فيهاا  ماا  هاا  معااروف ماان البي ناا ت األس سااي   اللجاا ء

 املتعلق  املعل م ت فحص عن فقط مس والً  لي  واجملل عن األوض ع الس ئدة يف  لده األصل   
 النااروري ، األس سااي  البي ناا ت تقاادمي عاان أيناا ً  مساا ول  اا  وإظه رهاا ، للقنااي  احملااددة   ل قاا ئع
   (٢)املعل م ت املتعلق    حل ل  يف البلد األصل  مللتم  اللج ء أو  لد اللج ء األول مث 
وقااادمت الدولااا  الطااارف وصاااي ً ميصاااالً عااان أحكااا م قااا ن   األج ناااب الاااي تااانظم إجاااراءات  4-4

اللجااااا ء يف حااااا الت الُقصَّااااار غاااااري املصاااااح  ني مبرافاااااق  وأكااااادت أ  ملتمسااااا  اللجااااا ء الُقّصااااار غاااااري 
املصااح  ني مبرافااق  ااب أ  يساات ف ا نياا  الشاارورب امليروضاا  علااى غااريهم ماان ملتمساا  اللجاا ء لكاا  

   ياااد أ  األطيااا ل يعتاااربو  فئااا  ضاااعيي  لل  يااا ، ولاااذلك تطبَّاااق مبااا د  ت جيهيااا   اااري مااانلحهم اللجااا ء
ي صاا  علااى النظاار يف طلباا  م  فجميااع ملتمساا  اللجاا ء ماان الُقصَّاار غااري املصااح  ني مبرافااق تعاانّي هلاام 
اإلدارة احلك مياا  شخصاا ً   ل اا ً من سااب ً ميااثلهم وشماا  مصاا حلهم حاا  يبل اا ا الث مناا  عشاارة ماان العماار  

ّيف حتل  طع   الالجئني النظر يف طلب ت األطيا ل لكا  يتا اءم ماع أعما رهم وماد  نناجهم  ويك
وماااان املعتاااا د أ  يكاااا   اجمللاااا  أقاااا  تشاااادداً عناااادم  يتعلااااق األماااار  عاااابء اإلثباااا ت  وأشاااا رت الدولاااا  

من "دلي  اإلجراءات واملعا يري لتحدياد مركاز الالجال" الاذي  ٢١9إىل  ٢١٣إىل اليقرات من  الطرف
مي ضاااي  األمااام املتحااادة السااا مي  لشااا و  الالجئاااني، ورأت أناااه عنااادم  يكااا   الق صااار مل يبلاااو  وضاااعته

درج  ك في  من الننج متّكنه من إثبا ت أ  ي فاه مان االضاطه د ماربّر تربياراً جياداً  اني  الطريقا  الاي 
 حتد  يف ح ل  الب لو، قد يك   من الال م إيالء اعتب ر أكرب لبعل الع ام  امل ض عي   

ويف اإلجراءات املتعلق   طلب احلص ل على ريص إق م  للُقصَّار غاري املصاح  ني مبرافاق  ٥-4
سان   ١٢من ق ن   األج نب، ال يُعترب ع دة األطي ل دو  ‘ ٢‘أو ‘ ١(‘٣)ج()9مبقتنى امل دة 

 ١٢ن ضجني مب  يكي  ملب شرة إجراءات اللج ء الع دي   أم  األطي ل الذين تداوا أعما رهم  اني 
سان ، فيقايَّم كا  طيا  علاى حادة لتحديااد ما  إذا كا   ن ضاج ً مبا  فياه الكي يا  ملب شاارة  ١٥سان  و

سااان ، فيعتاااربو  عااا دة ن ضاااجني  ١٥إجاااراءات اللجااا ء  أمااا  األطيااا ل الاااذين تزياااد أعمااا رهم عااان 
يكي ، ولكن تُتخذ ترتيب ت حمددة يف ك  ح ل  على حدة  وعند تقييم درج  ننج الق صار،  مب 

__________ 

فيمااا  يتعلاااق   لبي نااا ت األس ساااي  عااان ساااري النكااا ، أشااا رت الدولااا  الطااارف إىل امل قاااع الشااابك  جمللااا  طعااا    (٢)
   ( www.fln.dkالالجئني )
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الع ام  الي ت يذ يف احلسب   يف سن الق صر فقط،    تشام  ع اما  ي صا  أيار  تنحصر  ال
أين ً، ك لنم  املتسم  نع ق  أو املرض أو الصادم ت احلا دة  وتتخاذ دائارة اهلجارة الدامنركيا  القارار 
املتصاا   درجااا  نناااج الطيااا ، وإنااع التقيااايم للمراجعااا  مااان ج نااب حتلااا  طعااا   الالجئاااني يف 

  فل اللج ء عند االقتن ء سي   النظر يف ر 
ماان قاا ن   األج نااب، ميكاان إصاادار ريصاا  إق ماا  ألجنااإ ‘ ٢(‘٣)ج()9  ملاا دة  وعمااالً  4-6

)اللجاا ء( قباا  أ  يبلااو  7غااري مصااح رب مبرافااق يكاا   قااد قااّدم طلااب ريصاا  إق ماا  عماااًل   ملاا دة 
ك رة يف ساان  إ  ُوجااد ساابب ياادع  إىل افااداض مياا ده، يف حاا الت غااري تلااك املااذ  ١8ماان العماار 

( من قا ن   األج ناب، أ  ي ضااع هاذا الشاخص األجناإ يف وضاع طا ر  لاد  ٢( و)١)7امل دة 
من ق ن   األج نب، ينع التقيايم الاذي ‘ ٢(‘٣)ج()9ع دته إىل  لده األصل   ومبقتنى امل دة 

جتريااه الساالط ت يف االعتباا ر كاااًل ماان الظااروف الشخصااي  مللااتم  اللجاا ء وال ضااع العاا م يف  لااده 
صل   فعلى سبي  املث ل، مُتانإ عا دة ريصا  اإلق ما  يف احلا الت الاي يكا   فيها  والادا الطيا  األ

مت فيني أو الي ت جد فيه  معل م ت م ث قا  تيياد أناه ال ميكان العثا ر عليهما  أو الاي ت جاد فيها  
مان  خم طر ج دة ق امه  إمك ني  وضع الطي  يف وضع طا ر  عناد ع دتاه  وعمااًل   دملا  األوىل

( من ق ن   األج نب،  ب على ملتم  اللج ء أ  يقدم املعل م ت املطل    الخت ذ ١)4٠امل دة 
قارار  شااأ  ماا  إذا كاا   ميكاان إصاادار ريصاا  إق ماا  مب جااب القاا ن   املااذك ر  وتبعاا ً لااذلك، فعاا دة 

لاده يقع على ع تق الق صر غري املصح رب مبرافق الذي يّدع  أنه لي  لديه شابك  أساري  يف   م 
 األصل  عبء إثب ت ادع ئه هذا  

وفيماا  يتعلااق  قنااي  صاا حإ الاابالغ، أكاادت الدولاا  الطاارف أ  حتلاا  طعاا   الالجئااني  4-7
علااى املباا د  الاا اردة يف حكاام احملكماا  األورو ياا   ٢٠١٠أيل ل/ساابتمرب  ٢٢قااد  ااىن قااراره املاا ر  

، احلكام ٢٥9٠4/٠7رقم )الطلب    أ  ضد اململك  املتحدةحلق   اإلنس   الص در يف قني  
(، وماان هااذه املباا د  علااى سابي  املثاا ل أنااه  صاارف النظاار عاان ٢٠٠8مت  /ي ليااه  ١7الصا در يف 

تااده ر ال ضااع األماا  يف سااري النكاا  وماا   اام عاان ذلااك ماان  ياا دة يف عاادد انته كاا ت حقاا   
وأشا رت   (٣)اإلنس  ، مل ينشأ عن ذلك يطر ع م يتهدد مجيع الت مي  الع ئدين إىل سري النك 

، قاااد ٢٠١٠أيل ل/سااابتمرب  ٢٢الدولااا  الطااارف إىل أ  حتلااا  طعااا   الالجئاااني، يف قاااراره املااا ر  
أجر  تقييم ً فردي ً حمدداً ويلاص، يف مجلا  أما ر، إىل أ  األنشاط  الاي اضاطلع هبا  والاد صا حإ 
  البالغ حلس رب من ر ت مي  إيالم للتحرير جرت منذ أمد ط يا  جاداً، وك نات ذات نطا   وصاب 

مل تليااات معهمااا  االنتبااا ه إلياااه )أو   لتااا ي إىل صااا حإ الااابالغ(، وأ  صااا حإ الااابالغ مل يتعرضااا  
سااا  ق ً ألي إسااا ءة علاااى ياااد السااالط ت  وذكااار اجمللااا  أينااا ً، يف مجلااا  مااا  ذكااار، أ  السااالط ت 

 تُلحااق أي إساا ءة  صاا حإ الاابالغ أثناا ء إق متهماا  يف املعسااكر ال اقااع يف ف ف نياا ، وأهنماا  غاا درا مل
__________ 

    س  ضااد الاادامنركيف قنااي  متمثلاا  إىل ساا ا ق احملكماا  األورو ياا  حلقاا   اإلنساا    ً ف أينااتشااري الدولاا  الطاار  (٣)
س  س  وآيااااارو  و (، ٥47٠٥/٠8)الطلاااااب رقااااام  رب  ك  ضاااااد الااااادامنرك(، و٥8٣٥9/٠8)الطلاااااب رقااااام 

(، ٣6٥١7/٠8)الطلاااب رقااام  س     ضاااد الااادامنركوت     (، و٥47٠٣/٠8)الطلاااب رقااام  الااادامنرك ضاااد
   ( ٢٠٥94/٠8)الطلب رقم  الدامنركت     ضد و
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املعسااكر دو  أي مشااكل ، وأنااه يظهاار ماان املعل ماا ت األس سااي  املتعلقاا    ل ضااع يف سااري النكاا  
أ  األشااااخ ص املشااااتبه يف تعاااا طيهم مااااع مناااا ر الت مياااا ، لكاااانهم ليساااا ا ماااان األعناااا ء الباااا ر ين، 

ي اجهااا   عم مااا ً أي احتمااا ل حبااادو  اضاااطه د  وأكااادت الدولااا  الطااارف أناااه ال ي جاااد أي  ال
 شاكيك يف تقيايم اجمللا ، وأ  ال ضاع الشخصا  لصا حإ الابالغ ال يشاري علاىسبب يدع  إىل الت

اإلطال  إىل احتم ل تعرضهم  للتعذيب أو للمع مل  أو العق    الق سي  أو الالإنسا ني  أو املهينا  
 عند ع د م  إىل سري النك  

 اللجنااا  اساااتخدام األمااار حقيقااا  يف حااا وال الااابالغ صااا حإ أ  الطااارف الدولااا  وأكااادت 4-8
  قاادم ه الاذي اللجا ء لطلاب منهما  دعما ً  املعروضا  ال قا ئع ظاروف تقيايم فتعياد اساتئن ف كهيئا 
 علااى أقاادر ألنااه كباارياً  اهتم ماا ً  الالجئااني طعاا   حتلاا  اسااتنت ج ت تاا ي أ  ينب اا  اللجناا  أ   يااد

 الطرف الدول  سلط ت قررت ،٢٠١٣ فرباير/شب رب ويف تقييم ال ق ئع يف قنيي ص حإ البالغ 
 ميكان حمادد أسا س أي النكا   ساري املتعلقا  األس ساي  املعل ما ت يف ي جد ال أنه الصدد هذا يف
راد أفاا ماان لااي  والااذين الت مياا  مناا ر منظماا  إىل ينتسااب   يك ناا ا مل الااذين الت مياا  أ  افااداض معاه

لاى اللجا ء أسرهم أعن ء   ر و  فيه  ُشتم  أ  يتعّرض ا ألي اضطه د أو جتا و  ياربر احلصا ل ع
جملرد انتم ئهم اإلث   وأش رت الدول  الطرف إىل "مب د  مي ضي  األمم املتحدة السا مي  لشا و  

املتعلق    ألهليا  لتقيايم احتي جا ت تا فري احلم يا  الدوليا  لطا لإ  ٢٠١٢الالجئني الت جيهي  لع م 
فيما  يبادو منصاب ً  والحظات أ  والاد صا حإ الابالغ مل يكان يتقلاد ،(4)اللج ء من ساري النكا "

تنييذي ً يف املنظم  حسب أق ال ص حإ البالغ نيسيهم   ين ف إىل ذلك أ  ا رارب أ يهما  يف 
املنظما  قااد حااد  مناذ أمااد ط ياا  وأناه اسااتط ع تاارك املنظما  دو  أي مشااكل  والعااي  يف سااالم 

والاي أشا ر  مع أسرته ط ال سن ات عديدة  والبي ن ت األس سي  األير  املت ح  عن سري النكا 
 ،(٥)إليه  ص حب  البالغ، مب  يف ذلك تق رير من منظم   يت احلري  ومنظما  هيا من رايات  ووتا 

البا ر ين،  يبدو أين ً أهن  تتنمن معل م ت مان شاأهن  أ  تادعم االفاداض الق ئا  إ  الت ميا  غاري ال
مثااااا  صااااا حإ الااااابالغ، قاااااد يعرضااااا   لالضاااااطه د أو إسااااا ءة املع ملااااا  لاااااد  عااااا د م حتااااادداً إىل 

 النك ، مث  ملتمس  اللج ء الذين مل شصل ا على حق اللج ء  سري
عادم مانإ  ٢٠١٣شاب رب/فرباير  ٢7وأش رت الدول  الطارف إىل أ  و ارة العادل قاررت يف  4-9

مان قا ن   األج ناب  وذكارت، يف مجلا  ‘ ٢(‘٣)ج()9مب جب املا دة  ص حإ البالغ ريصي إق م 
أم ر، إنه ال ي جاد أسا س يكيا  الفاداض أ  أسارة صا حإ الابالغ مل تعاد تعاي  يف ساري النكا   
وحاا  علااى افااداض أ  والااديهم  وأيتهماا  قااد ت فاا ا، فاان  لااديهم  ياا الً يقاايم يف ك ل مباا  ميكاان أ  

 ري  حبيو ال ي ضع   يف وضع ط ر  عند ع د م   يك     لنسب  إليهم  شبك  ُأس

__________ 

مباا د  مي ضااي  األماام املتحاادة الساا مي  لشاا و  الالجئاني الت جيهياا  املتعلقاا    ألهلياا  لتقياايم احتي جاا ت تاا فري "انظار  (4)
    ١-ألف-(، اليرع ث لث ً ٢٠١٢ك ن   األول/ديسمرب   ٢١) "احلم ي  الدولي  لط لإ اللج ء من سري النك 

 ١٠(، التحليا  املتعلاق  ساري النكا  )٢٠١٣ ،)احلريا  يف العا مل Freedom in the World 2013 يات احلريا ،  (٥)
  ( نكم درس ً )سنلقّ "  "We Will Teach You a Lessonن رايت  ووت ،(ت ومنظم  هي ما ٢٠١٣حزيرا /ي نيه 
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وفيم  إص ادع ءات ص حإ البالغ  أهنم  ضاعيي   وشت جا   إىل الادعم  سابب عمرمها   ١٠-4
ودرجاا  ننااجهم  وصااحتهم ، أشاا رت الدولاا  الطاارف إىل اسااتنت ج ت دائاارة اهلجاارة وحتلاا  طعاا   

كيااا  ملب شااارة إجاااراءات اللجااا ء  وقاااد الالجئاااني الاااي جااا ء فيهااا  أ  صااا حإ الااابالغ ن ضاااج   مبااا  ي
أيااذت الساالط ت يف احلسااب   كماا  ينب اا  ك هنماا  ق صاارين غااري مصااح  ني مبرافااق  و عااد أ  رفاال 
حتلااا  طعااا   الالجئاااني طلبيهمااا  للجااا ء، قّيمااات دائااارة اهلجااارة الدامنركيااا  هااا  وو ارة العااادل، حبكااام 

‘  ٢(‘٣)ج()9طااا ر املااا دة وظييتهمااا ، مااا  إذا كااا   ميكااان مااانإ صااا حإ الااابالغ ريصااا  إق مااا  يف إ
وتقيَّم القدرة اإلجرائي  مللتم  اللج ء  ن ء على مظهره الشخص  وقدرته على تقادمي أج  ا  من ساب  
عاان األساائل  الااي ُتطاارا أثناا ء جلساا  االسااتم ع الااي يعقااده  اجمللاا   وأثناا ء النظاار يف احل لاا ، يأيااذ 

جااا ء، مبااا  يف ذلاااك سااانه وصاااحته  اجمللااا  يف االعتبااا ر   جاااه يااا ص ال ضاااع الشخصااا  مللاااتم  الل
وأشااا رت الدولااا  الطااارف إىل دليااا  مي ضاااي  األمااام املتحااادة السااا مي  لشااا و  الالجئاااني ل جاااراءات 

وأوضحت أ  اجملل  يك   منذ البداي  أقا  تشادداً عنادم  يتعلاق  ،(6)واملع يري لتحديد مركز الاّلجل
أو مصاا  ني   ضاااطرارب اً جاا ء ُقّصااار األماار  عاابء اإلثبااا ت يف احلاا الت الاااي يكاا   فيهاا  ملتمسااا  الل

 عقل  أو  نعف عقل   
 هعليقات صاحبي البالغ على مالحظات التولة الطيف  

، قااادم صااا حب  الااابالغ تعليق  مااا  علاااى مالحظااا ت الدولااا  ٢٠١4شااب رب/فرباير  ١6يف  ١-٥
 أ  الالجئااني طعاا   جمللاا  ينب اا  كاا    أنااه ودفعاا  الطاارف  شااأ  املقب لياا  واألساا  امل ضاا عي  

حقا   اإلنسا   يف ساري النكا  الاي ُنشارت    ضاع املتعلقا  األس سي  البي ن ت احلسب   يف يأيذ
وذلااك عناد نظااره يف طلبهماا  إعاا دة فاتإ  اا رب إجااراءات اللجاا ء،  ٢٠١٠أيل ل/ساابتمرب  ٢٢ عاد 

  فقااد ٢٠١٣شااب رب/فرباير  ٢7وكااذلك األماار   لنسااب  إىل و ارة العاادل لااد  اختاا ذ قراراهاا  املاا ر  
 تلاك البي ناا ت األس ساي  أ  الت مياا  يعا مال   مع ملا  ساايئ  وشتجازو  تعسااي ً علاى نطاا   جا ء يف

وياار  صاا حب    (7)واسااع يف سااري النكاا ، وهااذا ساابب يكياا  إلعاا دة فااتإ  اا رب إجااراءات اللجاا ء
  البالغ أ  مجيع الت مي  معرض   للخطر يف سري النك  

 ملتحادة السا مي  لشا و  الالجئاني الت جيهيا وأكد ص حب  البالغ أ  "مب د  مي ضي  األمام ا ٢-٥
 املتعلق    ألهلي  لتقييم احتي ج ت تا فري احلم يا  الدوليا  لطا لإ اللجا ء مان ساري النكا " ٢٠١٢لع م 

أش رت إىل أ  الت مي  الذين لديهم روا ط أسري  مع م يدين س  قني لنما ر الت ميا  يعا مل   مع ملا  
 دولي  قد تطرا احل ج  إىل ت فري د ي  

وأكاااد صااا حب  الااابالغ أ  عااابء اإلثبااا ت ينب ااا  أ  يكااا   أياااف عنااادم  يتعلاااق األمااار  ٣-٥
مبلتمس  اللج ء الُقصَّرت وينب   أين ً مراع ة املش ك  الصحي  أو غريها  مان أوجاه الناعف  ويف 

__________ 

   من الدلي   ٢١9-٢٠6و  لتحديد ح  اليقرات  (6)

ي ضااي  األماام املتحاادة الساا مي  لشاا و  الالجئااني الت جيهياا  املتعلقاا    ألهلياا  إىل مباا د  م صاا حب  الاابالغ يشااري (7)
 ووتا  ن رايات لتقييم احتي جا ت تا فري احلم يا  الدوليا  لطا لإ اللجا ء مان ساري النكا  وإىل تقريار منظما  هيا ما 

   ( )سنلّقنكم درس ً  ""We Will Teach You a Lessonاملعن   
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ح لتهمااا ، أشااا رت اليحااا ص النيسااا ني  الاااي أجراهااا  الصاااليب األدااار الااادامنرك  إىل أ  املهااا رات 
 ياد أ    (8)راكي  لص حإ البالغ حمدودة وأهنم  يع ني   مان القلاق وشت جا   إىل دعام يا صاإلد

السلط ت مل ُت ل أي اعتبا ر يا ص هلاذه املعل ما ت  وك نات و ارة العادل قاد افدضات أ  أمهما  
شاخص قُتلا ا يف ال قات واملكا   اللاذين رئيا   4٠ ٠٠٠وأيتهم  ال  الت  على قيد احلي ة رغام أ  

منذئااذ  وعاان ي هلماا ، قاا ال إهنماا   ً   آياار ماارة، وأ  صاا حإ الاابالغ مل يساامع  عنهماا  شاايئفيهماا
يعرفاا   إ  كاا   ال ياازال يعااي  يف ك ل مباا  أم ال وإنااه مل يكاان لااديهم  أي اتصاا ل  ااه أو  ااأي  ال

قريب آير من األق ررب يف السن ات اخلم  الس  ق   وعاالوة علاى ذلاك، ادعيا  أ  ي هلما  قا ل 
  يريد أ  يت ىل رع يتهم  ألنه إي  أصله الت ميل   هلم  إنه ال

وأكد ص حب  البالغ أ  مالحظ ت الدول  الطارف علاى رواي  ما  ليسات دقيقا   وأّكادا  4-٥
على أهنم  قد ذكارا يف مق  ال ما  ماع السالط ت الدامنركيا  يف إطا ر إجاراءات اللجا ء أهنما  غا درا 

وأل  ي هلمااا  دفاااع رشااا ة إىل  عااال املااا ظيني  وا ااام األفاااراد العساااكري   اً معساااكر رام ن ثااا   سااارّ 
 ص حإ البالغ  أهنم  ق تال مع من ر الت مي  واستج   مه   شأ  والدمه  وضر  ا أحدمه   

وأكااد صاا حب  الاابالغ أ  الساالط ت مل تاا ل االعتباا ر ال اجااب للمعل ماا ت ذات الصاال ،  ٥-٥
اقتياادا إىل معساكر هر اا  منااه  اادفع رشاا ة، وأهنماا  غاا درا البلااد مثا  ك هنماا  ماان الت مياا ، وأهنماا  قااد 

 طريقا  غاري ق ن نيا ، وأ  أ  مهاا  كا   عنا اً يف منظماا  منا ر الت ميا ، وأهنما  قاادم  مان منطقا  كاا   
يسيطر عليه  من ر الت مي  لسن ات عديدة  أضف إىل ذلك أ  السلط ت مل تأيذ  عني االعتبا ر 

 دراكي  احملدودة وصحتهم  العقلي   عمرمه  الص ري ومه را م  اإل
 المسائل واإلجياءات المعيوضة على اللجنة  
 النظر يف املقب لي   

من  9٣قب  النظر يف أي ادع ءات ترد يف  الغ م ،  ب أ  تبت اللجن ، وفق ً للم دة  ١-6
 امللحق   لعهد نظ مه  الدايل ، فيم  إذا ك   البالغ مقب اًل أم ال مب جب الربوت ك ل االيتي ري 

)أ( مااان الربوت كااا ل االيتيااا ري، أ  املساااأل  ٢-٥وتالحااا  اللجنااا ، وفاااق مااا  تقتنااايه املااا دة  ٢-6
 نيسه  ليست قيد البحو يف إط ر أي إجراء آير من إجراءات التحقيق الدوي أو التس ي  الدولي  

الالجئاااني وتالحاا  اللجناا  أ  صاا حإ الاابالغ مل ييلحاا  يف الطعاان لااد  حتلاا  طعاا    ٣-6
قاارار رفاال طلبهماا  اللجاا ء، وكااذلك رفاال منحهماا  ماان و ارة العاادل ريصااي إق ماا  مب جااب  يف

ماااان قاااا ن   األج نااااب، وأ  الدولاااا  الطاااارف ال تطعاااان يف االدعاااا ء الق ئااااا  ‘ ٢(‘٣)ج()9املاااا دة 
صااا حإ الااابالغ قاااد اساااتنيدا مجياااع ساااب  االنتصااا ف احملليااا   ولاااذلك، تااار  اللجنااا  أ  ساااب    ااأ 

 )رب( من الربوت ك ل االيتي ري ٢-٥لي  قد اسُتنيدت وفق ً ألحك م امل دة االنتص ف احمل
__________ 

مل يقاادم صاا حب  الاابالغ أي مسااتندات  ويباادو أهنماا  يشااريا  إىل التقرياار الااذي قدمااه الصااليب األداار الاادامنرك    (8)
ريصاااي إق مااا   تسااامإ مبنحهمااا حتدياااد مااا  إذا ك نااا  يسااات في   الشااارورب الاااي الراميااا  إىل اإلجاااراءات  كجااازء مااان

  من ق ن   األج نب  ‘٢‘(٣)(ج)9مبقتنى امل دة 
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ماااان العهااااد  أهنماااا   7وحتاااايط اللجناااا  علماااا ً   دعاااا ءات صاااا حإ الاااابالغ مبقتنااااى املاااا دة  6-4
 الدولاا  حبجا  أيناا ً  علما ً  حتاايط وها  أعيادا إىل ساري النكاا ، فرمبا  تعرضاا  للتعاذيب أو القتاا   إذا

 أ   ياااد  7 املااا دة إطااا ر يف ادع ءا مااا  علاااى الااادلي  يقيمااا  مل الااابالغ إصااا ح إ  الق ئلااا  الطااارف
  أ  صا حإ الابالغ قادَّم ، ألغاراض املقب ليا ، ما  يكيا  مان األدلا  إلثبا ت ادع ءا ا   تر  اللجن 

وحياااو إناااه ال ت جاااد ع ائاااق أيااار  تعااادض مقب ليااا  الااابالغ، فااان  اللجنااا  تعتاااربه مقبااا اًل وتشااارع 
 امل ض عي  النظر يف أسسه  يف

   امل ض عي  األس  يف النظر   
( ١)٥ ماا ت الااي تلقتهاا  وفقاا ً للماا دة نظاارت اللجناا  يف هااذا الاابالغ يف ضاا ء مجيااع املعل ١-7

 من الربوت ك ل االيتي ري 
الااذي تشااري فيااه إىل التاازام الاادول األطااراف  عاادم  ٣١وتااذّكر اللجناا   تعليقهاا  العاا م رقاام  ٢-7

يلاااه أو طااارده أو نقلاااه  أيااا  طريقااا  مااان إقليمهااا  عنااادم  ت جاااد أساااب رب تساااليم أي شاااخص أو ترح
وجيه  تدع  إىل االعتق د   جا د احتما ل حقيقا  يف أ  يتعارض ذلاك الشاخص لنارر ال ميكان 

وأشا رت اللجنا  إىل أ  ذلاك اخلطار   (9)مان العهاد 7و 6جربه، على حن  م  تنص علياه امل دتا   
  مرتيع  تقتن  تقادمي أساب رب وجيها  إلثبا ت وجا د وإىل وج د عتب (١٠) ب أ  يك   شخصي ً 

وهكااذا،  ااب مراعاا ة مجيااع ال قاا ئع والظااروف   (١١)يطاار حقيقاا   اا لتعرض لناارر ال ميكاان جااربه
   (١٢)ذات الصل ، مب  فيه  احل ل  الع م  حلق   اإلنس   يف البلد األصل  لص حإ البالغ

نه ينب   إيالء و   كبري للتقيايم الاذي جُترياه وُتذكِّر اللجن    جته دا   اليقهي  ومي ده  أ ٣-7
الدولااا  الطااارف، وأناااه يقاااع عم مااا ً علاااى عااا تق أجهااازة الااادول األطاااراف يف العهاااد حباااو أو تقيااايم 
ال قاا ئع واألدلاا  يف احل لاا  املعنياا  لتحديااد ماا  إذا كاا   هااذا اخلطاار م جاا داً، ماا  مل ميكاان إثباا ت أ  

   (١٣)إىل حد اخلطأ البنّي أو إنك ر العدال  ذلك التقييم ك   تعسيي ً   ض ا أو أنه يص 
__________ 

(  شاااأ  طبيعااا  االلتااازام القااا ن ين العااا م املياااروض علاااى الااادول األطاااراف يف ٢٠٠4)٣١ م رقااام انظااار التعلياااق العااا (9)
   ١٢العهد، اليقرة 

 ت٢-9، اليقاااارة ٢٠١4آذار/ماااا رس  ٢6، اآلراء املعتماااادة يف ضااااد الاااادامنرك س ، ٢٠٠7/٢٠١٠انظاااار الاااابالغ رقاااام  (١٠)
 ت6-6، اليقاااااارة ١997مت  /ي ليااااااه  ٢8يف  ، اآلراء املعتماااااادةأ  ر  ج  ضااااااد أساااااادالي ، 69٢/١996والاااااابالغ رقاااااام 

       ، القااااارار املعتماااااد س  رب  أ  ضاااااد كنااااادا، ٢8٢/٢٠٠٥وكاااااذلك القااااارارات الت ليااااا  للجنااااا  من هنااااا  التعاااااذيب: رقااااام 
       تشاااارين الثاااا ين/ ١٥، القاااارار املعتمااااد يف ت  إ  ضااااد كناااادا، ٣٣٣/٢٠٠7ت ورقاااام ٢٠٠6تشاااارين الثاااا ين/ن فمرب  7يف 

    ٢٠١٠تشرين الث ين/ن فمرب  ١٢، القرار املعتمد يف أ  م  أ  ضد س يسرا، ٣44/٢٠٠8ت ورقم ٢٠١٠ن فمرب 

 ١، اآلراء املعتماادة يف ضااد الساا يد س ، ١8٣٣/٢٠٠8والاابالغ رقاام  ت٢-9، اليقاارة ضااد الاادامنرك س انظاار  (١١)
    ١8-٥، اليقرة ٢٠١١تشرين الث ين/ن فمرب 

    املرجع نيسه (١٢)

، ٢٠١٥مت  /ي لياه  ١6، اآلراء املعتمادة يف ك  ضد الدامنرك، ٢٣9٣/٢٠١4انظر، يف مجل  أم ر، البالغ رقم  (١٣)
، ٢٠١٣آذار/مااا رس  ٢١، اآلراء املعتمااادة يف لاااني ضاااد أسااادالي ، ١9٥7/٢٠١٠والااابالغ رقااام  ت4-7اليقااارة 
    ٣-9اليقرة 
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 أهنماااا  إذا أعياااادا  7  دعاااا ءات صاااا حإ الاااابالغ يف إطاااا ر املاااا دة  ً وحتاااايط اللجناااا  علماااا 7-4
سري النك ، تعّرض  الحتم ل االضاطه د   صايهم  شا  ني مان الت ميا  مان ج فنا  كا   أ  مها   إىل

ااا  دااا ء مل شصاااال علاااى  عنااا اً سااا  ق ً يف منظمااا  منااا ر ت ميااا  إياااالم للتحريااار، و  صااايهم  ملتمسا
اللج ء سيع دا    ث ئق سير م قت  إذا أعيدا فعاًل، وأ  سلط ت الدول  الطرف مل تعط و ن ً ك في ً 

ألحدا  الي ع ش ه  قب  م  در م  لبلادمه  األصال ، وأناه يُادَّعى يف البي نا ت األس ساي  أ  مجياع ل
الت مياا  معرضاا   خلطاار شااديد يف سااري النكاا   كماا  حتاايط اللجناا  علماا ً   دعاا ءات صاا حإ الاابالغ 
  اااأ  السااالط ت مل تأياااذ يف االعتبااا ر مبااا  يكيااا  عااادم وجااا د روا اااط أساااري  هلمااا  يف ساااري النكااا ،

 مه را م  اإلدراكي  احملدودة، وح جتهم  إىل دعم ي ص  و 
وحتايط اللجنا  علما ً أينا ً حبجاج الدولا  الطارف الاي جا ء فيها  أ  الت ميا  ليسا ا معرضااني  ٥-7

للخطر جملرد انتم ئهم اإلث ت وأنه ورد يف البي ن ت األس سي  املتعلق  حب لا  حقا   اإلنسا   يف ساري 
نذاك أ  حتل  طع   الالجئني رفال طلاب اللجا ء الاذي قدماه صا حب  النك  والي ك نت مت ح  آ

الاابالغ وأ  األشااخ ص املشااتبه يف تعاا طيهم مااع منظماا  مناا ر ت مياا  إيااالم للتحرياار، ولكاانهم ليساا ا 
أعن ء   ر ين فيه ، هام  صا رة ع ما  غاري عرضا  لالضاطه دت وأناه ت جاد تقا رير أيار  صا درة قبا  

سااتنت ج الق ئاا  إ  الت مياا  الااذين مل يرتبطاا ا هاام أنيسااهم   ملنظماا  ال ت يااد اال ٢٠١٣شااب رب/فرباير 
والااذين لااي  ماان أفااراُد أساارهم أعناا ء  اا ر و  فيهاا  ال ُشتماا  أ  يتعرضاا ا ألي اضااطه د  وأكاادت 
الدول  الطرف، يف ضا ء هاذه املعل ما ت األس ساي ، أ  صا حإ الابالغ لان يتعرضا  ملع ملا  تتعا رض 

 ل إع د ماا  إىل سااري النكاا   وتناايف إىل ذلااك أ  ساالط    املعنياا  ماان العهااد يف حاا 7مااع املاا دة 
 ااا هلجرة، مبااا  فيهااا  حتلااا  طعااا   الالجئاااني، قاااد أياااذت أينااا ً يف احلساااب   وضاااع صااا حإ الااابالغ 
  صاايهم  ق صاارين غااري مصااح  ني مبرافااق، وانتهاات إىل أهنماا  ن ضااج   مباا  يكياا  ملب شاارة إجااراءات 

تدين وأوض عهم النيسي  ليس  من الشدة مب  يستلزم األمر  ق ءمها  اللج ءت وأ  مست اهم اإلدراك  امل
 يف الدول  الطرفت وأهنم ، إذا أعيدا، لن ي ضع  يف وضع ط ر   

وتالح  اللجن  أ  دائرة اهلجرة الدامنركي  قد حبثات، حبكام وظييتها ، ما  إذا كا   ينب ا   7-6
غااري مصااح  ني مبرافااق يف إطاا ر  ماانإ ريصااي إق ماا  ي صااتني لصاا حإ الاابالغ   صاايهم  ق صاارين

 ٢7ماان قاا ن   األج ناابت وأ  و ارة العاادل أياادت قاارار دائاارة اهلجاارة املاا ر  ‘ ٢(‘٣)ج()9املاا دة 
سان ، وهاا  القارار الااذي  ٢٠، عنادم  كاا   صا حب  الاابالغ يبل ا   مان العماار ٢٠١٣شاب رب/فرباير 

معل م ت عان طبيعا   يقن   عدم منحهم  ريصي إق م  ي صتنيت وأ  ص حإ البالغ مل يقدم 
صع    م  النيسي  املادَّع ة وماد  شاد  ت وأهنما  مل يبّينا  أهنما  يتمتعا   يف الدولا  الطارف  ادعم 

  أسري أو طإ ال ميكنهم  احلص ل عليه يف  لدمه  األصل  
ومن الن حي  األير ، تالح  اللجن  أين ً أ  حتل  طع   الالجئني قد اعترب الرواي ت  7-7

لي س قه  ص حب  البالغ حقا ئق: أي أهنما  مان الت ميا  مان منطقا  فا ينت وأ  منا ر ت ميا  الت لي  ا
ت وأ  األساارة فااّرت إىل م ليي يكاا لت وأهنماا  ٢٠٠9إيااالم للتحرياار قااد أيااذوا أ  مهاا   عيااداً يف عاا م 

فقااادا االتصااا ل  أمهمااا  وأيتهمااا ت وأ  قااا ات عساااكري  اقت د مااا  إىل معساااكر يف ف ف نيااا  حياااو 
ي ل هلم   عد ذلك  شاهرين  ورغام أ  السالط ت مل تادحل االدعا ء  اأ  والاد صا حإ أيذمه  
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البالغ ك   عن اً نشط ً يف منظما  منا ر ت ميا  إياالم للتحريار، فنهنا  رفنات طلاب اللجا ء الاذي 
  ر اً يف املنظما  وأ  ارتب طاه اً قدمه ص حب  البالغ، وذلك  ص رة رئيسي  أل  أ  مه  مل يكن عن  

قد انتهى قب  سن ات  وأش ر حتل  طع   الالجئني إىل هذه النت ئج عندم  رفل طلب هب  ك   
   يااااد أ  اللجناااا  ٢٠١٣آرب/أغسااااط   ٢9صاااا حإ الاااابالغ إعاااا دة فااااتإ إجااااراءات اللجاااا ء يف 

فناًل  ،(١4)تالح  أ  التق رير احل لي  املت ح  للجميع  شأ  ح ل  حق   اإلنس   يف سري النك 
ت ّضإ أنه على الرغم من ت ري األوضا ع السا ئدة يف البلاد،  ،(١٥)  الطرف  عن تلك الي يشري إليه

فاان  انته كاا ت حقاا   اإلنساا  ، مباا  فيهاا  التعااذيب، ال تاازال حتااد ، وأ  ماان  ااني األماا ر ذات 
الصاال  أ   عاال األفااراد ماان الت مياا  الااذين يشااتبه يف وجاا د صااالت هلاام مبنظماا  مناا ر ت مياا  إيااالم 

"أُطرهااا "     مبحااا رمل املنظمااا  السااا  قني أو  لاااذين لاااديهم روا اااط ُأساااريللتحريااار، مثااا  األشاااخ ص ا
الساا  ق  أو مب يااديه  الساا  قني مماان مل يتلقاا ا قااط تاادريب ت عسااكري  أو الااذين هاام ماان ماُعااا ليهم 

مان أقر اا ئهم القااريبني، قااد شتا ج   إىل د ياا  دولياا   ويف ضاا ء املعل ما ت الااي قاادمه  صاا حب   أو
املت ح  ح لي ً للجن ، وسج  انته ك ت حق   اإلنس   يف سري النك ، تر   البالغ، واملعل م ت

اللجناا  أ  سااالط ت الدولاا  الطااارف مل تُاا لني االعتبااا ر املن ساااب الدعاا ء صااا حإ الاابالغ أهنمااا  قاااد 
يتعرضاا   للتعااذيب أو ساا ء املع ملاا  إذا طُااردا إىل سااري النكاا  نتيجاا  الرتباا رب أ يهماا  يف الساا  ق 

، واألحاادا  الااي شااهده  ٢٠٠9ياا ، وكاا   املنظماا  قااد أيذتااه  عيااداً يف عاا م مبنظماا  مناا ر الت م
ص حب  البالغ قب  م  در م  سري النك   ويف ظ  هاذه الظاروف، تار  اللجنا  أ  طارد صا حإ 
الاابالغ دو  إجااراء مزيااد ماان البحااو الدع ئهماا  ماان شااأنه أ  يعرضااهم  خلطاار حقيقاا  يتمثاا  يف 

 من العهد  7رر املنص ص عليه يف امل دة تكبد ضرر ال ميكن جربه مث  الن
( ماان الربوت كاا ل االيتياا ري، أ  ماان شااأ  4)٥جناا ، وهاا  تتصاارف يف إطاا ر املاا دة وتاار  الل -8

 من العهد  7إ ع د ص حإ البالغ إىل سري النك  أ  ينتهك حق قهم  املكي ل  مب جب امل دة 
__________ 

 United States of America Department of State, country reports on humanانظار، علاى سابي  املثا ل،  (١4)

rights practices for Sri Lanka (Washington, D.C., 25 June 2015)    ال اليا ت املتحادة)و ارة ي رجيا ،
(ت ٢٠١٥ حزيرا /ي نيااه ٢٥لع صاام ، تقاا رير قطرياا  عاان مم رساا ت حقاا   اإلنساا   يف سااري النكاا ( )واشاانطن ا

Immigration and Refugee Boardو of Canada, “Sri Lanka: treatment of suspected members or

supporters of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), including information about how 

many are in detention; whether the government continues to screen Tamils in an attempt to 

identify LTTE suspects – 2011-January11February)حتلا  اهلجارة واللجا ء   (2015,Ottawa)”2015
منااا ر ت ميااا  إياااالم للتحريااار أو املشاااتبه  عنااا يتهم يف منظمااا املشاااتبه يف  األفااارادالكنااادي، "ساااري النكااا : مع ملااا  

 ساتمرة يف فار  الت ميا  ساعي ً وم  إذا ك نات احلك ما  م احملتجازين، ، مب  يف ذلك معل م ت عن عدد تأييدهم هل يف
    شاب رب/ ١١أوتا وا، ) ٢٠١٥كا ن   الث ين/ينا ير  - ٢٠١١، الت ميا  إىل حتديد ه يا  املشاتبه يف ارتبا طهم  نما ر

Freedom(ت و٢٠١٥فربايار  from Torture, “Tainted peace: torture in Sri Lanka sinceMay 2009”

(London, August 2015)  التعاااذيب يف املشاااّ ه عااادم التعااارض للتعاااذيب"، "الساااالم )منظمااا  "احلاااق يف :
InternationalCrisis,Group((ت و٢٠١٥" )لناد ، آرب/أغساط  ٢٠٠9النكا  مناذ أي ر/ما ي   ساري “Sri

Lankabetween elections”,Asia report No. 272 (Brussels, 12 August 2015)    اليرياق الادوي املعا(
  ( ٢٠١٥آرب/أغسط   ١٢) روكس ،   Asia report No. 272 ني االنتخ   ت"،النك    ت، "سري  أل م

   أعاله  ٥و 4انظر احل شيتني  (١٥)
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الطاارف التاازام  تاا فري ساابي  انتصاا ف ()أ( ماان العهااد، يقااع علااى الدولاا  ٣)٢ووفقاا ً للماا دة  -9
فع ل لص حإ البالغ  ويتطلب ذلك منه  تقدمي ادرب الك ما  إىل األفاراد الاذين انُتهكات حقا قهم 
الي ينص عليه  العهد  وتبع ً لذلك، ف لدول  الطرف ملزم ، يف مجل  أما ر،  انجراء مراجعا  لطلبا ت 

الطااارف مب جاااب  لتزامااا ت ال اقعااا  علاااى الدولااا اللجااا ء الاااي قااادم ه ، علاااى أ  تأياااذ يف احلساااب   اال
 آيااارين أشاااخ ص أي تعاااريل  تجناااب أينااا ً  ملزمااا  الطااارف والدولااا العهاااد ومب جاااب هاااذه اآلراء  

   مم ثل  انته ك ملخ طر
وإذ تناع اللجناا  يف اعتب رها  أ  الدولاا  الطاارف،   ننام مه  إىل الربوت كاا ل االيتياا ري،  -١٠

يف حتديااد ماا  إذا كاا   قااد وقااع انتهاا ك ألحكاا م العهااد أم ال، وأ   قااد اعدفاات   يتصاا ص اللجناا 
ماان العهااد، قااد تعهاادت  ااأ  تكياا  دميااع األفااراد امل جاا دين يف  ٢الدولاا  الطاارف، عماااًل   ملاا دة 

إقليمهاا  واخل ضااعني ل اليتهاا  احلقاا   املعاادف هباا  يف العهااد، تاا د أ  تتلقااى ماان الدولاا  الطاارف يف 
 اللجناا  وتطلاابن التاادا ري املتخااذة ل ضااع آرائهاا  م ضااع التنييااذ  ي ماا ً معل ماا ت عاا ١8٠غناا   

 علاى وت  يعها  الطارف للدولا  الرييا  الل ا  إىل وترمجتها  اللجنا  آراء نشار أين ً  الطرف الدول  إىل
   واسع نط  
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     هذنيل

نوفدددددال  دددددانيآ والسددددديت  آنيدددددا  رأي مشدددددتيا ألعلددددداء اللجندددددة السددددديت  
 فورآ والسيت كونستونتي  فاردزنال فيلي )رأي مخالف( - تزانبي 
نش رك أغلبي  أعن ء اللجن  م  يلصت إليه من نتيجا  مي دها  ي سين  أنه ال ميكنن  أ   -١

 7أ  الاادامنرك،   خت ذهاا  قااراراً  طاارد صاا حإ الاابالغ، تكاا   قااد انتهكاات التزام  اا  مبقتنااى املاا دة 
  من العهد 

ماان اآلراء،  اااأنه "يقااع عم ماا ً علااى عاا تق أجهاازة الاادول  ٣-7ف للجناا  تااذّكر، يف اليقاارة  -٢
احل ل  املعنيا  لتحدياد ما  إذا كا   هاذا اخلطار  و أو تقييم ال ق ئع واألدل  يفاألطراف يف العهد حب

م جاا داً، ماا  مل ميكاان إثباا ت أ  التقياايم كاا   تعساايي ً   ضاا ا أو أنااه يصاا  إىل حااد اخلطااأ الباانّي 
"ساالط ت الدولاا  الطاارف مل تُاا لني  ، أ 7-7إنكاا ر العدالاا "  ومااع ذلااك فنهناا  تاار ، يف اليقاارة  أو

ن سااب الدعاا ء صاا حإ الاابالغ أهنماا  قااد يتعرضاا   للتعااذيب أو ساا ء املع ملاا  إذا طُااردا االعتباا ر امل
إىل ساري النكا  نتيجا  الرتبا رب أ يهماا  يف السا  ق مبنظما  منا ر الت مياا ، وكا   املنظما  قاد أيذتااه 

  ، واألحدا  الي شهده  ص حب  البالغ قب  م  در م  سري النك " ٢٠٠9 عيداً يف ع م 
الت الاي رأت فيها  اللجنا  يف امل ضا  أ  قارار أجهازة الدولا   طارد شاخص ماان ويف احلا  -٣

األشااخ ص يتعاا رض مااع العهااد، ح ولاات اللجناا   ناا ء م قيهاا  علااى أوجااه قصاا ر يف عملياا  اختاا ذ 
القااارار حمليااا ً الاااي   شااار   األجهااازة احملليااا  للدولااا  الطااارف، والاااي أدت إىل قااارار الطااارد، أو علاااى 

قااارار النهااا ئ  كااا   مااان ال اضاااإ أناااه غاااري معقااا ل أو تعساااي   طبيعتاااه أل  م شااارات مي دهااا  أ  ال
األدل  املت حا  مل ت ياذ يف احلساب   علاى النحا  املن ساب أو ألناه مل يُا لا ما  ينب ا  مان اعتبا ر يف 

 ومتثلات أوجاه القصا ر  ( أ)اإلجراءات احمللي  للحق   احملددة املكي ل  لص حب البالغ مب جب العهد
أو يف عاادم  ( رب)اإلجرائياا  أحي ناا ً يف العياا رب اإلجرائياا  الي دحاا  يف تناا ول إجااراءات املراجعاا  احمللياا 

   ( ج)قدرة الدول  الطرف على أ  تقدم مربرات معق ل  لقراره 
ومااع ذلااك فاان  اللجناا ، يف احل لاا  حماا  النظاار، قااد اكتياات مبالحظاا  أ  "التقاا رير احل لياا   -4

  حقاا   اإلنساا   يف سااري النكاا ، فناااًل عاان تلااك الااي يشااري إليهاا  املت حاا  للجميااع  شااأ  ح لاا
الطرفااا  ، ت ّضاااإ أناااه علاااى الااارغم مااان ت اااري األوضااا ع السااا ئدة يف البلاااد، فااان  انته كااا ت حقااا   

__________ 

، ٢٠١٠آذار/ماا رس  ١8، اآلراء املعتماادة يف دياادة ضااد كناادا، ١٥44/٢٠٠7الاابالغ رقاام  :انظاار علااى ساابي  املثاا ل (أ)
    6-8إىل  4-8اليقرات من 

  آذار/ ٢٥، اآلراء املعتمااادة يف ضاااد مجه ريااا  ك ريااا  س ، ١9٠8/٢٠٠9الااابالغ رقااام  :انظااار علاااى سااابي  املثااا ل (ب)
     ٥-١١، اليقرة ٢٠١4م رس 

تشااارين  ١، اآلراء املعتمااادة يف  ي ه ران ااا  ضاااد الااادامنرك، ١٢٢٢/٢٠٠٣الااابالغ رقااام  :انظااار علاااى سااابي  املثااا ل (ج)
     4-١١و ٣-١١، اليقرت   ٢٠٠4الث ين/ن فمرب 



CCPR/C/115/D/2258/2013 

17 GE.16-00193 

اإلنس  ، مب  فيه  التعذيب، ال تزال حتد  وأ  من  ني األما ر ذات الصال  أ   عال األفاراد مان 
ت هلاام مبنظماا  مناا ر ت مياا  إيااالم للتحرياار، مثاا  األشااخ ص الت مياا  الااذين يشااتبه يف وجاا د صااال

"أُطرها " السا  ق  أو مب ياديه  السا  قني     مبحا رمل املنظما  السا  قني أو  الذين لديهم روا ط ُأساري
ممااان مل يتلقااا ا قاااط تااادريب ت عساااكري  أو الاااذين هااام مااان ماُعااا ليهم أو مااان أقر ااا ئهم القاااريبني، قاااد 

وُيالحاا  أ  ما  يسامى "التقا رير احل ليا " املت حا  للجمياع، الاي مل تُنشار شت ج   إىل د ي  دوليا "  
إال  عااد انتهاا ء حبااو إجااراءات اللجاا ء يف الدولاا  الطاارف )ولااذلك مل يكاان ميكاان لساالط ت الدولاا  
الطااارف أ  تنظااار فيهااا (، ال تااا ح   تيااا قم ح لااا  حقااا   اإلنسااا   يف ساااري النكااا ، وال هااا  تثبااات 

صااا حإ الااابالغ مل يكااان وارداً ضااامن املعل مااا ت الاااي ك نااات  وجااا د يطااار شخصااا  جدياااد يتهااادد
  معروض  على سلط ت الدول  الطرف عند مراجعته  طلب اللج ء الذي قدمه ص حب  البالغ 

ومل تشر أغلبي  أعن ء اللجن  إىل أي عيب إجرائا  أو إىل عادم النظار يف معل ما  مهما   -٥
شاااك  أكثااار حتدياااداً، فنننااا  ال  اااد يف ملااااف مااان املعل مااا ت أو إىل عااادم تعليااا  قااارار الطاااارد  و 

مااان اآلراء، أي  7-7القناااي ، مبااا  يف ذلاااك التقااا رير احل ليااا  املت حااا  للجمياااع املاااذك رة يف اليقااارة 
أس س ُيستند إليه يف اعتب ر استنت ج سلط ت الدول  الطرف الق ئ   أ  األشخ ص، مث  ص حإ 

 ر الت مياا  وغااري ماارتبطني مبن ضاالني ماان هااذا الاابالغ، الااذين ليساا ا من ضاالني  اا ر ين يف منظماا  مناا
القبي ، استنت ج ً تعسيي ً أو يص  إىل حد اخلطأ البنّي أو إنك ر العدال   ويف ال اقع فنننا  نار  أناه 
ل  ك نت التق رير الراهن  تشتم  على معل م ت جديدة متصل    مل ض ع، لك   املس ر الصاحيإ 

ليقاا ت الطاارفني علااى تلااك التقاا رير قباا  اسااتخالص لعماا  اللجناا  سااي قف اإلجااراءات ويطلااب تع
 أي استنت ج ت وق ئعي  منه   

ولااذلك نعااررب  كاا  احاادام عاان خم ليتناا  امل قااف الااذي اختذتااه أغلبياا  أعناا ء اللجناا  يف  -6
 هذه القني  

    


