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  املرفق

  مـن  ٥ من املادة    ٤ الفقرة   ية حبقوق اإلنسان مبوجب   قرار اللجنة املعن      
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         

  )الدورة الثامنة بعد املائة(والسياسية 
  بشأن

  *١٨٩٧/٢٠٠٩البالغ رقم     
ميثله احملامي كون كاراباناجيوتيديس،    . (ل. ي. س      : املقدم من

  )سي اللجوءمركز املوارد مللتم
  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية

  أستراليا      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨    :تاريخ تقدمي البالغ

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨، املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      
  باحلقوق املدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣ يوليه/ متوز٢٤ يف وقد اجتمعت  
  : ما يليتعتمد  

  قرار بشأن املقبولية    
 ليـشيت، وِلـد يف      -، وهو مواطن مـن تيمـور        .ل. ي. صاحب البالغ هو س     ١-١
  .)١(وميثله حمامٍ.  من العهد٧لمادة ويدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف ل. ١٩٣٩ عام

__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم          *  
يدة كريستني شانيه، والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي              بوزيد، والس 

 والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو برساد ماتـادين، والـسيد    والسيد والتر كالني،  إواساوا،  
السيد فابيان عمـر     ريسثيا، و  -نومان، والسري ناجيل روديل، والسيد فكتور مانويل رودريغيس         . جريالد ل 

 فوهر، والسيد يوفال شاين، والسيد كونستانتني فردزيالشفيلي، والسيدة         -سالفيويل، والسيدة آنيا سيبريت     
  .مارغو واترفال

 .١٩٩١ديسمرب / كانون األول٢٦ الدولة الطرف يف بالنسبة إىلدخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ  )١(
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مقررهـا  عن طريـق    جنة،  الداخلي للجنة، طلبت الل   النظام   من   ٩٧وعمالً باملادة     ٢-١
اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة، إىل الدولة الطرف عدم طرد صاحب البالغ             

  . ريثما تفرغ اللجنة من النظر يف البالغ

  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    
 ليشيت،  -، أي خالل الرتاع بني اجليش والشرطة يف تيمور          ٢٠٠٦أبريل  /يف نيسان   ١-٢
ولـصاحب  .  صاحب البالغ وزوجته وولدان من أوالده إىل أستراليا خوفاً على سالمتهم           فّر

البالغ ستة أوالد، وستة أحفاد، وثالثة أوالد أحفاد، ومخسة أخوة، وأختان، مجيعهم مـن              
يعيلون صاحب البالغ وعائلتـه     وكان هؤالء   . )٢(املواطنني األستراليني ويعيشون يف أستراليا    

وكان صاحب البالغ وزوجته واثنان من      .  ليشيت -الون يعيشون يف تيمور     يز  ال حني كانوا 
  . أوالده قد وصال إىل أستراليا مبوجب تأشرية دخول لزيارة عائلية

، قّدم صاحب البالغ طلباً إىل دائرة اهلجـرة واملواطنـة           ٢٠٠٦ يوليه/ متوز ١٩ويف    ٢-٢
له الصينية والعنف الـدائر يف      للحصول على تأشرية محاية ملا خيشاه من اضطهاد بسبب أصو         

، رفضت دائرة اهلجرة واملواطنة طلـب  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣ويف .  ليشيت-تيمور  
 ٤ويف . صاحب البالغ معللة ذلك بعدم تقدميه أدلة كافية تثبت خشية فعلية من االضـطهاد          

ـ        ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين  رار دائـرة   ، أّيدت حمكمة مراجعة األحكام اخلاصة بالالجئني ق
بطلـب صـاحب    املرتبطة   بعض االعتبارات اإلنسانية     وجودواملواطنة، لكنها أقّرت ب   اهلجرة  
، رفض وزير اهلجرة طلب صاحب البالغ الذي التمس         ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ١٥ويف  . البالغ

وكان صاحب البالغ قد ادعـى أن ترحليـه   . تدخله ألسباب إنسانية مبوجب قانون اهلجرة    
نه وزوجته واثنني من أوالده يعتمدون على الدعم العائلي         إميكن جربه إذ      ال سيلحق به ضرراً  

وأشار أيضاً إىل مشاكل صحية خطرية، . الذي تقدمه هلم إحدى بناهتما اليت تعيش يف أستراليا
، رفض وزير اهلجرة طلب صاحب الـبالغ       ٢٠٠٨ يوليه/ متوز ١٤ويف  . مبا فيها مرض السل   

، رفض وزير   ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ١٧ويف  . له ألسباب إنسانية  الثاين الذي التمس فيه تدخ    
اهلجرة طلباً ثالثاً تقدم به صاحب البالغ والتمس فيه تدخله ألسباب إنـسانية اسـتناداً إىل                

، أخطـرت دائـرة اهلجـرة       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢ويف  . تدهور صحته وصحة زوجته   
غادرهتم أسـتراليا يف تـاريخ      واملواطنة صاحب البالغ وزوجته واثنني من أوالده بوجوب م        

  .، وإال سيتعرضون لالحتجاز٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧أقصاه 
وتلقى صاحب البالغ أثناء وجوده يف أستراليا العالج لألمراض اليت تتسبب بتدهور              ٣-٢

  . والسل،صحته، ومنها مرض السكري، وداء النقرس، وارتفاع ضغط الدم

__________ 

 مبوجب تأشرية دخـول سـياحية   أوالده من   ة زوجته واثنني  بصحب صاحب البالغ    هم، زار ٢٠٠٤يف عام    )٢(
 .مدهتا شهر واحد
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  الشكوى    
تكـون قـد     ليشيت   -لطرف إن أعادته إىل تيمور      صاحب البالغ أن الدولة ا    رى  ي  ١-٣

 من العهد، نظراً إىل أن ترحيله سيكون مبثابة معاملة         ٧حقوقه املكفولة مبوجب املادة     انتهكت  
ويقول صاحب البالغ إنه مسّن وحيتاج لدعم عائلتـه وللرعايـة           . مهينةو إنسانية الوقاسية  

  . لياالطبية العاجلة واملساعدة اليت تتوفر له يف أسترا
 ليشيت عالج   -وحيتاج صاحب البالغ إىل رعاية طبية دائمة وال يتوفر له يف تيمور               ٢-٣

 ليشيت حمدودة وال تتوفر األدويـة  -فاملرافق الطبية يف تيمور    . مشابه لذلك املتوفر يف أستراليا    
      / كانون األول٦ويشري صاحب البالغ إىل إفادة طبية مؤرخة . األساسية إال بكميات حمدودة   

 وموقعة من قبل الدكتورة إريكا بيترز، وهي طبيبة تعمل يف املستشفى الغريب             ٢٠٠٦ديسمرب  
 يف مدينة فيكتوريا، تفيد بأن صاحب البالغ مصاب مبرض السل وأن احتياجاته الطبية املعقدة      

 ٢٦ويشري صاحب البالغ أيضاً إىل إفادة طبية مؤرخـة          .  ليشيت -ميكن تلبيتها يف تيمور      ال
 وموقعة من الدكتورة كارين وينتر العاملة يف عيادة الصحة التابعة ملركز            ٢٠٠٩فرباير  /اطشب

املوارد مللتمسي اللجوء يف فكتوريا، تؤكد بدورها ما جـاء يف الرسـالة األوىل لناحيـة أن             
 ليشيت بسبب نقص اخلدمات     -صاحب البالغ قد يتعرض للخطر يف حال عودته إىل تيمور           

 ٢٦ وتشري إفادة مشاهبة كتبتها الدكتورة كارين وينتر، ومؤرخـة كـذلك             .الطبية املالئمة 
، إىل أن زوجة صاحب البالغ تعاين من مشاكل يف القلـب واألوعيـة         ٢٠٠٩فرباير  /شباط

ويدعي صاحب البالغ أن    .  ليشيت -الدموية يتعذر كذلك عالجها على حنو سليم يف تيمور          
  . يف أي مكان آخرأن ينعما به ميكنهما   اليالذترحيلهما سيحرمهما من حقهما يف الصحة 

  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية    
الدولة الطـرف مالحظاهتـا بـشأن       قدمت  ،  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٣يف    ١-٤

وحتيط الدولة الطرف علماً بأن صاحب البالغ أشـار يف          . مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية   
 ليشيت هرباً من العنف الناجم عن الرتاع بني قوى األمن يف -لجوء إىل أنه ترك تيمور طلب ال

. البلد الذي يشهد حالة من انعدام االستقرار الدائم وتعجز فيه قوى األمن عن توفري احلماية              
 ليشيت سيبقى ولداه يعيشان يف خـوف        -وقال صاحب البالغ أيضاً إنه إذا عاد إىل تيمور          

. بات الفنون القتالية احمللية، وإنه قد ُيستهدف بسبب أصوله االثنيـة الـصينية            دائم من عصا  
يف (وأشار أيضاً إىل أنه يعاين من صدمات تسببت هبا سنوات من االجتياح من قبل اليابـان                 

 ١٩٩١تا كـروز يف ديلـي يف عـام         مذحبـة سـان   ، و )١٩٧٥(، وإندونيسيا   )بعيناتاألر
  . ١٩٩٩ ليشيت يف عام -ل تيمور االضطرابات اليت نشبت بعد استقالو
، تقدم صاحب البالغ بطلب للحصول على تأشرية محاية ٢٠٠٦ يوليه/ متوز١٩ويف   ٢-٤

وقد رفـضت   .  ليشيت -إىل تيمور   إعادته  استناداً إىل خشيته من التعرض لالضطهاد يف حال         
لـبالغ  والتمس صـاحب ا   . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣دائرة اهلجرة واملواطنة طلبه يف      
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قـرار  فأيدت احملكمـة    مراجعة هذا القرار من قبل حمكمة مراجعة األحكام اخلاصة بالالجئني           
مراجعة قضائية لقرار حمكمة مراجعة األحكـام       يلتمس  وكان حيق لصاحب البالغ أن      . الدائرة
بل يستنفد سُ   الدولة الطرف إذن أن صاحب البالغ مل       رىوت.  بالالجئني، لكنه مل يفعل    اخلاصة

  .  من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) ب(٢ الفقرة تقتضيهنتصاف احمللية، حسبما ما اال
وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البالغ غري مدعومة بأدلـة، أو بأهنـا                ٣-٤

، أجـرت الدولـة الطـرف       ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول  . إىل أسس موضوعية   تفتقر
اين يع) مقاطعة صاحب البالغ  " (آيلو"طن من مقاطعة    مواحصول  بشأن إمكانية   استعالمات  

، ٢ األدوية الالزمة ملعاجلة مرض السكري مـن الفئـة           علىمن مشاكل كبرية يف احلركة،      
املستوصفات احمللية دون احلاجـة   وأوارتفاع ضغط الدم، والسل، وداء النقرس، يف العيادات  

رغم من أن معايري الرعايـة الـصحية    أنه على ال  االستعالمات  وأظهرت  . إىل السفر إىل ديلي   
 ليشيت أدىن من تلك املتوفرة يف أستراليا، ميكن ملواطن من مقاطعـة             -املتوفرة ملواطين تيمور    

 صـاحب الـبالغ يف      ااحلصول على األدوية الالزمة للظروف الصحية اليت يعاين منه        " آيلو"
. ة املالئمة ملعاجلتـها   العيادات احمللية، شرط أن جيري تشخيص هذه الظروف ووصف األدوي         

ولن ُيضطر الشخص املعين عادة أن يسافر إىل ديلي للحصول على األدوية الالزمـة هلـذه                
وأجرى مركز العمليات الصحية التابع لدائرة اهلجرة واملواطنة االسـترالية          . الظروف الصحية 

 يعانيـان   تقييماً للتقارير الطبية اخلاصة بصاحب البالغ وأفاد بأن صاحب البالغ وزوجتـه           
أمراض تسهل مراقبتها يف يومنا هذا وميكن عالجها يف         إال أهنا   أمراض مزمنة   عدة  من  بالفعل  
 أن  ٢٠٠٩إضافية أجرهتا الدولة الطـرف يف عـام         وكشفت استعالمات   .  ليشيت -تيمور  

عادة، " آيلو"األدوية اليت تتطلبها حالة صاحب البالغ وزوجته متوفرة يف ديلي، ويف مقاطعة             
وأكّـد تقريـر    . رزت أحياناً بعض مشاكل اإلمداد بسبب النقل أو التمويل احلكومي         وإن ب 

 ألوضاعهمامركز العمليات الصحية أن صاحب البالغ وزوجته حيتاجان إىل مراجعة منتظمة            
  .الصحيةأوضاعهما ن على إدارة و مقاطعة صاحب البالغ أطباء قادرالصحية وأنه يوجد يف

ضد . ب .ر .ج اجتهادات جلنة مناهضة التعذيب يف قضية        وتشري الدولة الطرف إىل     ٤-٤
 فيها أن تدهور وضع صاحبة البالغ الصحي الذي ميكن أن يسببه الترحيل           رأت  ، اليت   السويد

 مـن   ١٦ أو مهينة، باملعىن الذي تنص عليه املادة         إنسانية  ال ميكن اعتباره معاملة قاسية أو     ال
ميكن اعتبار تدهور     ال عينها، تدفع الدولة الطرف بأنه    ولألسباب  . )٣(اتفاقية مناهضة التعذيب  

الذي يزعمـه   ليشيت - ظروف صاحب البالغ الصحية وال ظروف النظام الصحي يف تيمور       
خلـصت  وعلى غرار ذلك،    .  أو مهينة  إنسانية  ال  معاملة أو عقوبة قاسية أو     صاحب البالغ 

إىل أنه حـصل    ،  )٤(ملكة املتحدة ضد امل . ف .ديف قضية    ،احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   
__________ 

         / أيـار  ١٥ضد السويد، اآلراء املعتمـدة يف       . ب. ر. ، ج ٨٣/١٩٩٧البالغ رقم   جلنة مناهضة التعذيب،     )٣(
 .٧-٦الفقرة ، ١٩٩٨مايو 

، احلكـم  ٣٠٢٤٠/٩٦الـدعوى رقـم   ضد اململكة املتحدة،   . ف .داحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      )٤(
 .١٩٩٧مايو / أيار٢ املؤرخ
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ظـروف املـدعي    إىل  فقـط   يعزى   من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان       ٣لمادة  انتهاك ل 
، )اإليـدز /املناعة البـشرية  فريوس نقص   (االستثنائية، مبا يف ذلك املرحلة اخلطرة من مرضه         

كن أن تتوفر   مستشفى يف بلده مي   ائلته، وعدم ضمان وجود سرير يف       ووجود فرد واحد من ع    
. ف .دوختتلف حالة صاحب البالغ يف هذه القضية عن قـضية           . فيها الرعاية ملرضى اإليدز   

صاحب البالغ وال زوجته يعانيان من مرض يف مرحلته النهائيـة        ال ألنضد اململكة املتحدة    
  . يت ليش-وألن الدولة الطرف بّينت أهنما ميكن أن يتلقيا العالج املناسب لظروفهما يف تيمور 

تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الـبالغ وأسـسه                 
  املوضوعية

، قدم صاحب البالغ تعليقاته على مالحظات       ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٠يف    ١-٥
 ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٥وذكّر صاحب البالغ بأنه التمس يف       . الدولة الطرف 

وعلى الـرغم مـن أن هـذه        . جعة األحكام اخلاصة بالالجئني   مراجعة من قبل حمكمة مرا    
أّيدت قرار عدم منحه تأشرية محاية، أقّرت بأن بعض التجارب اليت عـاىن منـها يف      األخرية
وخلصت احملكمة إىل أن دورها يقتـصر       .  ليشيت كان ميكن أن تكون مدمرة لعائلته       -تيمور  

وأشارت احملكمة إىل   . شرية محاية من عدمه   على حتديد استيفاء صاحب البالغ ملعايري منح تأ       
وبناء علـى ذلـك،     . أن النظر يف ظروفه على أسس إنسانية مسألة ينفرد الوزير يف البت هبا            

، إىل وزيـر اهلجـرة مبوجـب        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١صاحب البالغ طلباً يف      قّدم
وحـدد صـاحب الـبالغ      .  من قانون اهلجرة املتعلقة بالتدخل ألسباب إنسانية       ٤١٧ املادة

 ليشيت وأمهية احلفاظ علـى     -كأساس لطلبه احملن اليت قد يواجهها يف حال عودته إىل تيمور            
وذكر صاحب البالغ أنه وزوجته يعيشان مع ابنتهما صونيا وزوجها اللذين           . وحدة األسرة 
إىل ولفت صاحب الـبالغ     . وأضاف أن صالت وثيقة تربط بني أفراد العائلة       . يعيلهما مادياً 
، رفض الوزير التـدخل     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥ويف  . ووضعه الصحي الصعب  سنه املتقدم   

  .قراره من دون إبداء أسباب
، قّدم صاحب البالغ طلباً ثانياً إىل الوزير، التمس فيه          ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ٦ويف    ٢-٥

 ١٤فض يف   وجوبه الطلب بالر  .  من قانون اهلجرة   ٤١٧تدخله ألسباب إنسانية مبوجب املادة      
، قّدم صاحب البالغ    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥ويف  .  من دون ذكر األسباب    ٢٠٠٨ يونيه/حزيران

وكُشف مؤخراً أن صـاحب الـبالغ       . طلباً ثالثاً على أساس تدهور صحته وصحة زوجته       
  . ، رفض الوزير التدخل٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١٧ويف . مصاب مبرض يف الكلى

 سبل االنتصاف احمللية مبـا أن حمكمـة مراجعـة           صاحب البالغ أنه استنفد   رى  وي  ٣-٥
األحكام اخلاصة بالالجئني نفسها أفادت بأن النظر يف ظروف صاحب الـبالغ هـو مـن                

وقد قّدم صاحب البالغ ثالثة طلبات التمس فيها تدخل الوزير من           .  وحده صالحيات الوزير 
لى ممارسة الوزير   ستئناف لالعتراض ع  االحق يف   وليس هناك   . دون أن تلقى مساعيه النجاح    

  .حلرية التقدير
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الطبيـة لـدى عودتـه إىل    حالته صاحب البالغ أن ما سيعاين منه من تدهور        رى  وي  ٤-٥
 ٧ تنتـهك املـادة      إنسانية  ال  ليشيت، جيعل من تنفيذ قرار ترحيله من أستراليا معاملة         - تيمور
 أهنمـا يعانيـان     ده وزوجته يف أستراليا   جوأنه تبّين خالل و   بوأفاد صاحب البالغ    . العهد من
وعلـى الـرغم    . ُتعاجل بفعالية   مل  أو  ليشيت -تيمور  ُتشخص يف    مل   أمراض مزمنة وموهنة   من
التحّسن الذي شهده صاحب البالغ بعد تفاعله اإلجيـايب مـع العـالج الطـيب، فـإن                  من

إىل إعادتـه   كّر يف حـال     تفاقم مرضه وموته املب   ميكن أن يؤديا إىل     وسنه املتقّدم    الدائم مرضه
  . ليشيت-تيمور 

ن مـشيه ُمجهـد   إوتبقى قدرة صاحب البالغ على احلركة معوقة بشكل دائم، إذ        ٥-٥
وهو من املرضى املعرضني خلطر عالٍ مـن        . وغري منتظم ويتعذر عليه املشي ملسافات طويلة      

لتفـاقم ممـا    اإلصابة بالسكتة أو القصور الكلوي، ومرض السكري الذي يعاين منه قابل ل           
وأظهرت تقارير طبية حديثة أنه حباجة دائمة إىل        . سيتطلب حقنه مبادة األنسولني يف املستقبل     

وعّبـر  . مراجعة طبيب متخصص بانتظام، وإجراء فحوص دم له وتغيري أدويته أو تكييفهـا            
ة يف رسالة كتبها عن قلق بالغ من احتمال التدهور السريع لصح )٥(الدكتور أندرو ماكدونالد

إمكانيـة  وتكمن الصعوبة يف احتمال عدم      .  ليشيت -صاحب البالغ، لدى عودته إىل تيمور       
رعاية متخصصة دائمة؛ ونوعية الرعاية الصحية؛ وتزويده بـشكل مـستمر           احلصول على   

ها؛ وعدم وجود مبادئ توجيهية إلدارة األمـراض املزمنـة؛           إلي باألدوية املتعددة اليت حيتاج   
وحتليـل  . عديـة إلصابة بأمراض مُ  احتمال كبري ل  وف األمراض املزمنة؛ و   واإلدارة السيئة لظر  

الدكتور ماكدونالد يدعمه تقرير من منظمة الصحة العاملية يشري إىل أن توفري الرعاية الصحية              
 ٧٩، كان هناك    ٢٠٠٤في عام   ف. من نقص حاد يف املوارد البشرية      ليشيت يعاين    - يف تيمور 

 موظفاً يف جمال الصيدلة، يـوفرون خـدمات الرعايـة           ١٤ و قابلة/ممرضة ١ ٧٩٥وطبيباً،  
صـاحب الـبالغ إىل     أعيد  ويقول الدكتور ماكدونالد إنه يف حال       . لكل السكان  الصحية
 ليشيت، فقد تتعرض حالته الصحية إىل التدهور سريعاً وتتسبب بوفاته خالل سـنة              - تيمور
، ومـن    ومـستمرة  ة منتظمـة  سنتني ألنه لن يتمكن من االستفادة من مراجعة متخصص         أو

  .ها إليالفحوص الالزمة، وأدوية العالج واملراقبة والرعاية اليت حيتاج
وحييط صاحب البالغ علماً بأن الدولة الطرف تشري إىل حكم احملكمة األوروبيـة               ٦-٥

أن نقل  إىل  احملكمة  الذي خلصت فيه    ،  ضد اململكة املتحدة  . ف .دحلقوق اإلنسان يف قضية     
اإليدز إىل سانت كيتس ونيفيس سيقلل من فرص /املناعة البشرية من فريوس نقص مّدعٍ يعاين

ويـدعي  . بقائه على احلياة، احملدودة أصالً، وسيعرضه إىل معاناة نفسية وجسدية شـديدة           
 مل ُتقّر بأوجه التشابه الكبرية      ، حني أشارت إىل هذه احلالة     ،صاحب البالغ أن الدولة الطرف    

. عم اإلقرار بأن حالة صاحب البالغ تنطوي على ظـروف اسـتثنائية           اليت من شأهنا أن تد    
تأخذ مزاعم الدولة الطرف يف احلسبان أن صحة صاحب البالغ قد تتدهور إن اضطر إىل  ومل

إضافة إىل ذلك، ليس لصاحب الـبالغ       و.  ليشيت -االعتماد على الرعاية الصحية يف تيمور       
__________ 

 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٧رسالة مؤرخة  )٥(
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 ميكنه إعالة صاحب البالغ وزوجته واالهتمام  ليشيت، وال-سوى ولد واحد يعيش يف تيمور 
يف أستراليا وكان صاحب البالغ     يعيشون  وأغلبية أشقاء صاحب البالغ     . الصحيبوضعهما  

  . وزوجته طوال فترة إقامتهما هناك يتكالن على دعمهم اتكاالً كبرياً

  لومات إضافية من الطرفنيمع    
، بأن ادعاءات صـاحب الـبالغ       ٢٠١١ يوليه/ متوز ١ يف   ،أفادت الدولة الطرف    ١-٦

يف الـواردة  ترتبط بـاحلقوق    الالطبيةأوضاعه االستفادة من الرعاية الصحية وتدهور      بشأن
  .  من الربوتوكول االختياري٣العهد وال ميكن بالتايل قبوهلا مبوجب املادة 

 وليس يف املعلومات اليت تقدم هبا صاحب البالغ ما يشري إىل خطر تعرضه لـضرر                ٢-٦
اللتـزام  ابشأن طبيعة ) ٢٠٠٤(٣١ميكن جربه، حسبما ما ورد يف تعليق اللجنة العام رقم        ال

وكما ذُكر سابقاً، أجرت الدولـة      . )٦(القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف العهد       
العالج الطيب يف ظروف مشاهبة لظـروف       احلصول على   إمكانية  استعالمات بشأن   الطرف  

أن صـاحب الـبالغ   االستعالمات وكشفت مجيع هذه .  ليشيت-ور  صاحب البالغ يف تيم   
وليس يف املعلومات . اخلدمات الطبية والعالج الالزم لظروفهاحلصول على سيكون قادراً على 

اليت قدمها صاحب البالغ ما يشري إىل أن حالته أو حالة زوجته يف مرحلة هنائيـة أو أهنـا                   
 يف التقريـر   صاحب البالغوأفاد طبيب. ليشيت -ا إىل تيمور ستصبح كذلك بسبب عودهتم   

 بأن وضعه الصحي قـد      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٧يف  هذا األخري   الطيب الذي قدمه    
لكن ليس هناك من أدلة مقنعة تشري إىل        . يتدهور سريعاً ويتسبب بوفاته خالل سنة أو سنتني       

احلصول على  ون عدم قدرته على      ليشيت ستك  -أن النتيجة احلتمية واملتوقعة لعودته إىل تيمور        
  . ٧ باملعىن الوارد يف املادة إنسانية  الالرعاية الطبية لدرجة ميكن أن تشكل معاملة قاسية أو

 معاملةميكن اعتباره     ال وإن احتمال تدهور وضع شخص ما بسبب نقل هذا الشخص           ٣-٦
. ب .ر .ج يف قـضية     وهذا ما خلصت إليه جلنة مكافحة التعـذيب       . ٧ مبعىن املادة    إنسانية ال

وروبية حلقوق  ، وقد رفضت احملكمة األ    كة املتحدة ضد اململ . ف .د، ويف قضية    السويد ضد
اإلنسان حجج املدعي اليت اعترب فيها أن مثة صلة سببية مباشرة بني طرده واستعجال وفاتـه،            

أن تـدهور   وأشارت احملكمة باإلضافة إىل ذلك إىل       . مبا يسمح بإثارة انتهاك احلق يف احلياة      
ينجم عن عوامل ميكن حتميل احلكومة مـسؤوليتها، بـل عـن              ال الوضع الصحي للمدعي  

احملكمـة فقـط أن     ورأت  . إصابته مبرض قاتل إىل جانب نقص العالج الطيب يف بلد املقصد          
هنـاك  و. ، نظراً لظروف الشخص املعين االسـتثنائية      إنسانية  ال النقل سيكون مبثابة معاملة   

يف لصاحب البالغ والظروف االستثنائية     الظروف االستثنائية   يف الوقائع بني    اختالفات كبرية   
يتطلب نفس املـستوى مـن        ال فمرض صاحب البالغ  . ضد اململكة املتحدة  . ف .دقضية  

 الذي كان يف مرحلـة      ضد اململكة املتحدة  . ف .دالعالج والدعم كحالة املدعي يف قضية       
  .يع ظروفه الصحية ميكن عالجها بأدوية عرب الفموأفاد صاحب البالغ بنفسه أن مج. هنائية

__________ 

، A/59/40 (Vol. I))(اجمللـد األول  ، ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )٦(
 .املرفق الثالث
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، خالفـاً   وضعه الصحي ، أشار صاحب البالغ إىل أن       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٧يف  و  ١-٧
ففيمـا يتعلـق باألسـس      .  من العهد  ٧رتبط ارتباطاً كامالً باملادة     يملزاعم الدولة الطرف،    

 ضد اململكة املتحدة  . ف .دصاحب البالغ أن حتليل الدولة الطرف لقضية        يرى  املوضوعية،  
 ليشيت وأُجـرب    -يأخذ يف احلسبان النتائج احملتملة ملرضه املوهن واملزمن إن ُنقل إىل تيمور              ال

ومل تأخذ الدولة الطرف يف ادعاءاهتـا بعـني         . على االعتماد على العالج الطيب املتوفر فيها      
ة قد تتسبب بوفاته خـالل  االعتبار تنبؤ الدكتور ماكدونالد بأن حالة صاحب البالغ الصحي       

وال يقوم استنتاج احملكمـة األوروبيـة حلقـوق         .  ليشيت -سنة أو سنتني إن عاد إىل تيمور        
 من االتفاقية األوروبية على ظروف املـدعي االسـتثنائية          ٣اإلنسان حبدوث انتهاك للمادة     

للـدعم  حصراً، بل كذلك على عدم وجود ضمان بتوفري الرعاية الطبية للمدعي واالفتقـار          
والعوامل املذكورة آنفاً مشاهبة حلالته، بسبب عدم توفر الرعاية الطبية          . النفسي واالجتماعي 

 ليشيت وألن صاحب البالغ وزوجته يتكالن يف الوقت الراهن على دعم            -املالئمة يف تيمور    
  . األسترالية املادي والنفسي والصحي يف أستراليااابنتهم

بني حالته وحالة مقدم الشكوى يف قرار جلنة مناهضة نت قار الدولة الطرف وقال إن  ٢-٧
. ب .ر .فشكوى ج . لكن احلالتني خمتلفتان  . ضد السويد . ب .ر .جالتعذيب املتعلق بقضية    

بينمـا تـرتبط    )  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٣املادة  ( تستند إىل خوفه من التعذيب       تكان
  .  من العهد٧ مبوجب املادة سانيةإن  الشكوى صاحب البالغ بكون نقله سيشكل معاملة

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،                  ١-٨

ـ               ٩٣وفقاً للمادة    ول  من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البالغ مقبوالً أم غـري مقب
  .مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد

 مـن الربوتوكـول     ٥من املـادة    ) أ(٢وقد حتققت اللجنة، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة          ٢-٨
االختياري، من أن املسألة ذاهتا ليست قيد البحث يف إطار أي إجراء آخر مـن إجـراءات                 

  .التحقيق الدويل أو التسوية الدولية
 حبجة الدولة الطرف املتعلقة بعدم استنفاد صاحب البالغ سـبل           وحتيط اللجنة علماً    ٣-٨

 من الربوتوكـول االختيـاري،      ٥من املادة   ) ب(٢االنتصاف احمللية، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة       
وحتيط اللجنة علماً أيـضاً  . أنه مل يستأنف قرار حمكمة مراجعة األحكام اخلاصة بالالجئني     مبا

ه إن النظر يف ظروفه على أسس إنسانية أمر يندرج يف إطار            برد صاحب البالغ الذي قال في     
صالحيات الوزير وحده وأنه ليس هناك من حق استئناف ميكن بواسطته االعتـراض علـى            

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تعترض علـى مـا قالـه             . ممارسة الوزير حلرية التقدير   
 املقدمة إىل اللجنة تتعلق بانتهاك حق ومبا أن الشكوى الوحيدة . صاحب البالغ يف هذا الشأن    
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ل عودتـه   من العهد خبصوص تدهور وضعه الصحي يف حا   ٧صاحب البالغ املكفول باملادة     
  .بل االنتصاف احمللية قد استنفدت اللجنة أن سرى ليشيت، ت-إىل تيمور 

 ليشيت ستتسبب بتـدهور  -وفيما يتعلق بادعاء صاحب البالغ أن عودته إىل تيمور        ٤-٨
، حتيط اللجنة علماً بإشارة صـاحب       إنسانية  ال الصحية إىل حّد ميكن اعتباره معاملة     لته  حا

، يفيد بأن حالته الصحية قد تتعرض إىل التـدهور          ٢٠٠٩البالغ إىل تقرير طيب مؤرخ عام       
سريعاً وتتسبب بوفاته خالل سنة أو سنتني ألنه لن يتمكن من االسـتفادة مـن مراجعـة                 

، ومن الفحوص الالزمة، وأدوية العالج واملراقبة والرعاية الـيت          ة ومستمر متخصصة منتظمة 
وحتيط اللجنة علماً كذلك حبجة الدولة الطرف اليت تقـول فيهـا أن مركـز               . ها إلي حيتاج

العمليات الصحية التابع لدائرة اهلجرة واملواطنة االسترالية أجرى تقييماً لتقـارير صـاحب             
من أمـراض مزمنـة   بالفعل إن كانا يعانيان  غ وزوجته وأفاد بأن صاحب البال  البالغ الطبية 

 ليـشيت،   -أمراض تسهل مراقبتها يف يومنا هذا وميكن عالجها يف تيمـور            إال أهنا   متعددة،  
 أظهرت أن األدويـة الـيت     ٢٠٠٩الدولة الطرف يف عام     قامت هبا   إضافية  استفسارات   وأن

عادة، وإن برزت   " آيلو" مقاطعة   تتطلبها حالة صاحب البالغ وزوجته متوفرة يف ديلي، ويف        
وتالحظ اللجنة أن التقارير    . أحياناً بعض مشاكل اإلمداد بسبب النقل أو التمويل احلكومي        

، تدعي عدم توفر رعاية صحية      ٢٠٠٩الطبية اليت قّدمها صاحب البالغ، وآخرها يعود لعام         
ءات ببيانـات    ليشيت من دون أن تدعم هـذه االدعـا         -مالئمة لصاحب البالغ يف تيمور      

وتشري اللجنة أيـضاً إىل أن صـاحب الـبالغ          . ملموسة تتعلق حبالة صاحب البالغ حتديداً     
 ليشيت  -يعرض أية أسباب جتعل من غري الواقعي بالنسبة له أن يعيش يف منطقة يف تيمور                 مل

لجنـة  ، ومل تستلم ال  "آيلو"تتوفر فيها الرعاية الصحية املالئمة على حنو أفضل مقارنة مبقاطعة           
 ليشيت خطـراً    -جيعل من عودة صاحب البالغ إىل تيمور        وضع حاد   أية معلومات تشري إىل     

ضوء املعلومات املتوفرة هلا، أن صاحب البالغ مل يدعم يف اللجنة، وترى . مباشراً على صحته
شكواه بأدلة كافية تثبت أن التدهور احملتمل حلالته الصحية بسبب ترحيله يصل إىل مستوى              

  .  من العهد٧لة الالإنسانية باملعىن الوارد يف املادة املعام
  :ولذلك تقرر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ما يلي  -٩

   من الربوتوكول االختياري؛٢أن البالغ غري مقبول مبوجب املادة   )أ(  
  . هذا القرار إىل الدولة الطرف وصاحب البالغيبلغ أن   )ب(  

. الفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو الـنص األصـلي         اعتمد باإلسبانية واإلنكليزية و   [
وسيصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي املقـدم إىل              

  .]اجلمعية العامة

        


