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  املرفق

 مـن   ٥ من املادة    ٤اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة       آراء      
اخلاص باحلقوق املدنيـة     الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل    

  )الدورة الثامنة بعد املائة( والسياسية
  بشأن

  *١٨٨١/٢٠٠٩البالغ رقم     
  )ميثله حمامٍ، هو ستيوارت ايستفانفي( شكيلمسيح   :املقدم من
  البالغ صاحب  :أنه ضحيةدعى املالشخص 

  كندا  :الدولة الطرف
  )األوىلتاريخ تقدمي الرسالة  (٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٤  :تاريخ تقدمي البالغ

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

  ،٢٠١٣ يوليه/متوز ٢٤ يف وقد اجتمعت  
إىل مسيح شـكيل    ، املقدم من    ١٨٨١/٢٠٠٩من النظر يف البالغ رقم      وقد فرغت     

مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص         اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     
  باحلقوق املدنية والسياسية،

صـاحب  كل مـن    اليت أتاحها هلا    اخلطية   مجيع املعلومات    وقد أخذت يف احلسبان     
  والدولة الطرف،البالغ 

  :ما يليتعتمد   
__________ 

ري بوزيد،  االسيد عياض بن عاشور، والسيد لزه     : شارك يف النظر يف هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم           *  
والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواسـاوا،            والسيدة كريستني شانيه،    

نيال اوالسيدة يوليا أنطـو ، خيشو َبرساد ماتادينوالسيد التر كالني، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، فوالسيد  
 والسيد  ،ريسيا -كتور مانويل رودريغيس    فييد  السونومان، والسري ناجيل روديل،     . موتوك، والسيد جريالد ل   

 ، والـسيد كونـسطنطني    الـسيد يوفـال شـاين     و ،فـور  - السيدة أنيا زايربيت  وفابيان عمر سالفيويل،    
  .  والسيدة مارغو واترفال،فاردزيالشفيلي

رنيليس كـو ، والسيد   يوفال شاين وُتذَّيل هذه اآلراء بنصني لرأيني فرديْين أحدمها ألعضاء اللجنة السيد             
 فـور، والـسيد كونـسطنطني       -، والسيدة أنيا زايربت     والسري ناجيل روديل  ،  التر كالني ، والسيد ف  فلينترمان

  . عضو اللجنةيوجي إواساواواألخر السيد فاردزيالشفيلي 
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   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤مبوجب الفقرة معتمدة آراء     
قـس   وهـو    مسيح شكيل، هو   ،٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٤املؤرخ  صاحب البالغ     ١-١

ُرفض يف  وقد  . راتشي بإقليم البنجاب يف باكستان    ا يف مدينة ك   ١٩٧٠عام  يف  لد  مسيحي وُ 
وكان وقت تقدمي البالغ يواجه احتمال الترحيل الوشيك         على اللجوء،    كندا طلبه للحصول  

سيكون مبثابة انتهاك من جانب كنـدا        )١(وهو يّدعي أن ترحيله إىل باكستان     . إىل باكستان 
 وهو يطـرح أيـضاً      .)٢( من العهد  ٩ من املادة    ١ والفقرة   ،٧ واملادة   ،٦ من املادة    ١للفقرة  

وميثـل  . النظر يف طلبه للحصول على اللجوءخبصوص العهد  من  ١٤املادة  ادعاءات يف إطار    
  . ستيوارت ايستفانفيحمامٍ هو صاحب البالغ 

 من نظامها   ٩٢طلبت اللجنة، عمالً بأحكام املادة      ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٥ويف    ٢-١
مقررها اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة والتـدابري       عن طريق   الداخلي، إىل الدولة الطرف،     

وقد ووفق  . اللجنة يف بالغه  طوال فترة نظر     باكستانتة، عدم ترحيل صاحب البالغ إىل       املؤق
 .)٣(على طلبها

 )٤(البالغالوقائع كما عرضها صاحب     

ه يتعـرض   عي أن راتشي الباكستانية يدّ  اصاحب البالغ هو قس مسيحي من مدينة ك         ١-٢
ويدَّعي أنه أُجـرب    . ته املسيحية باستمرار للتمييز على أيدي األصوليني اإلسالميني بسبب عقيد       

 عليـه  ومبا أنه كان من الصعب جداً     . راتشي بسبب التمييز  اترك وظيفته يف جملس املياه بك     على  
. ٢٠٠١ على الكنيسة، وانُتدب ملهمة التبشري يف عام          فقد أصبح أكثر تردداً    ،أن يعثر على عمل   

وزادت مشاعر الكراهية   . تباره مبشراً باع اإلسالمينيما كان يتعرض ملضايقات األصوليني      وكثرياً  
وهـو  ، ٢٠٠١بعد غزو أفغانستان بقيادة الواليات املتحدة يف عـام  بدرجة أكرب   ضد املسيحيني   

 ويف هنايـة    .واغتيال من ينذر نفسه خلدمة الدين املـسيحي       إحراق عدة كنائس،    أدى إىل    ما
، وكان يرغب يف .م .يدعى أجيداً  ، التقى صاحب البالغ برجل أعمال معروف        ٢٠٠٣ عام

وأصـبح  . يزوره يف مرتله   لصاحب البالغ وبدأ      صديقاً .م .وأصبح السيد أ  . اعتناق املسيحية 
لكـن  والتوقف عن زيارته،    األخري   من زوجة صاحب البالغ فطلب منه         مقرباً .م .السيد أ 
ـ "العمل ضد املـسلمني  " بوأخذ يتهمه . استمر يف زياراته يف غيابه هو      .م .السيد أ  ذب ، جل
__________ 

، أي بعد تقـدمي     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦صدر أمر بترحيل صاحب البالغ، وتقّرر أن يكون الترحيل يف            )١(
 . على اللجنة بيومنيبالغه املعروض

 .١٩٧٦أغسطس / آب٢٠دخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسبة إىل كندا يف  )٢(
 املوجهة من الدولة الطرف، أبلغت هذه األخرية اللجنة بـأن           ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٨يف الرسالة املؤرخة     )٣(

انظر (له قانونياً البقاء يف كندا      حيق   صاحب البالغ مل يرَّحل إىل باكستان بناء على طلب اللجنة، مع أنه ال            
 ). أدناه١-٦الفقرة 

 للوضوح، يستند هذا اجلزء إىل املعلومات اليت قدمها صاحب البالغ، وكذلك إىل الطلبـات الـيت                 توخياً )٤(
 .قّدمها إىل احملاكم احمللية يف الدولة الطرف، وإىل القرارات املعتمدة ذات الصلة
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، كـان  ٢٠٠٤فربايـر  / شباط٤ويف يوم   ). الدين املسلمني علماء  (انتباه املولويني يف املنطقة     
صاحب البالغ يف طريق عودته إىل املرتل حني اعتدى عليه جمهولون بالضرب، وهددوه حبرقه     

   .دون جدوىفاستنجد صاحب البالغ بالشرطة . م . إذا تصدَّى للسيد أحياً
جمهولون زوجة صـاحب الـبالغ      رجال  ، اختطف   ٢٠٠٤يل  أبر/ نيسان ١٥ويف    ٢-٢

، تلقى  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٠ويف  .  هبا لكنها مل حترر حمضراً   باحلادثة و فأبلغ الشرطة   . وابنته
يف موجودتـان    خيربه فيها أن زوجته وابنتـه        .م .السيد أ بالنيابة عن   صاحب البالغ رسالة    

ووافق صاحب البالغ، .  من جديد اك لرؤيتهما قندهار بأفغانستان، وأن عليه أن يسافر إىل هن       
 على أيدي ثالثة رجال اقتـادوه إىل احلـدود          ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٤طف يف   لكنه اختُ و

وأُرسل صـاحب   . األفغانية، وأمروه بأن خيرب حارس احلدود أنه قدم إىل هناك حلفر خنادق           
ان مع أنه حاول أن يشرح      رد فيما بعد إىل باكست    لكنه طُ وقريب من احلدود    خمّيم  البالغ إىل   
 .ه رمبا تكون موجودة يف قندهارأن زوجت

بدالً من ذلـك،    و. راتشيالكنه مل يذهب إىل ك    و )٥(وعاد صاحب البالغ إىل باكستان      ٣-٢
وظل على اتصال بشقيقه الذي نصحه بعدم       . حيدر أباد استقر يف جتّمع مسيحي يف كويتا، مث يف         

وانتقل صاحب البالغ إىل سـري النكـا يف         . نه هناك من يبحث ع  لوجود  راتشي  االعودة إىل ك  
عـرض  قد  .م .، لكنه علم من شقيقه فيما بعد أن السيد أ )٦(وقت الحق ألسباب تتعلق بالسالمة    

لكنـه  وراتـشي   العودة إىل ك  إىل ا زوجته وابنته وهو ما دفع به       يسترد هبا صاحب البالغ     صفقة  
  . مع أصدقاء مسيحيني)٧( كولوينش يف كشمريمث انتقل صاحب البالغ للعي. هناك جيد أسرته مل
تتـضمن  ، علق املولويون األصـوليون ورقـة        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٦ويف    ٤-٢

راتشي اهتموه فيها بـإحراق القـرآن       اعلى باب مرتل صاحب البالغ يف ك      مالحظة خطية   
ـ          .)٨(على قتله اجلمهور  وحرضوا   سخة وأحضر شقيق صاحب البالغ الورقة إليه كما قدم ن

" يتعلم العيش بني األغلبية   "نصحته بأن   فإهنا   من أن تساعده الشرطة      وبدالً. منها إىل الشرطة  
مفوضية األمـم    وعاد صاحب البالغ إىل سري النكا حيث طلب اللجوء من         . يف باكستان 

يف سري النكا يف كنيـسة  وواصل العيش  .)٩(طلبهفُرفض ، لشؤون الالجئنيالسامية  املتحدة  
  . خمتلفة ملساعدة ضحايا تسوناميته مبهامرسولية كلف

__________ 

 .م أي تاريخمل يقدَّ )٥(
 .اريخم أي تيقدَّ مل )٦(
مدينـة   ١٨راتشي  اكوتضم مقاطعة مدينة    . راتشياحي يف مدينة مجشيد اليت تقع يف اجلزء األوسط من ك           )٧(

 .مجشيدمدينة منها ذات استقالل ذايت، 
 والترمجة من اللغـة األرديـة إىل اللغـة          يةألصللنسخة ا ا(موجودة يف امللف    ) غري املؤرخة (ورقة املالحظة    )٨(

. القرآن من املدرسة  أخذ نسخة    هو عدو لإلسالم  ... س شاكيل مسيح    الق إن ":ويقول نصها  .)ليزيةكاإلن
 .النـار عليـه   أطلقوا  يف أي مكان،    وه  إذا وجدمت ... أحرق القرآن   لقد  . شاكيل بأم عيين  القس  رأيت  لقد  
 ".فوراًالنار عليه أن يطلق ميكن ألي شخص يراه . هذا النوع من الناستتساحموا أبداً مع  ال

 .وال القرارسباب مل ُتقدَّم األ )٩(
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، صدرت فتوى يف حق صـاحب الـبالغ بتهمـة           ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٥ويف    ٥-٢
ـ  "القس شكيل مذنب هو وكافة أفراد أسرته      "التجديف ضد اإلسالم، وجاء فيها أن         ه، وبأن

الـذي  صاحب الشكوى نفسه،    ، قام   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٤ويف  . )١٠("قتلهم مجيعاً جيب  "
أويل ضـده   معلومات  ، بتحرير حمضر    ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٥ع على الفتوى الصادرة يف      قَّو

 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٤وجاء يف احملضر أن صاحب البالغ كان يف         . لدى الشرطة يف غيابه   
قطعاً كبرية من   ، ضمن جمموعة من املسيحيني حتمل       )وهو نفس التاريخ الذي ُحرر فيه احملضر      (

أثناء مرورها أمـام مـسجد      وتتحدث بسوء عن اإلسالم     يدية وحجارة،   حداخلشب وقضباناً   
احملضر اسـم   ويورد  . املبىن باحلجارة وهامجت  )  كولوين احلنفية، منظور أوقاف  مسجد جامع   (

صاحب البالغ ضمن أشخاص آخرين مشتبه هبم، ويصفه بأنه قائد اجملموعة ويتهمه بالتبـشري              
صراحة أن الوقائع املبلـغ عنـها       راتشي  اكؤكد شرطة    ت ،ويف آخر احملضر  . املسيحيةبالعقيدة  

 ).قانون التجديف (٢٩٥ادة تشكل جرمية مبوجب القانون اجلنائي الباكستاين مبا يف ذلك امل

ومتكن من احلصول على تأشرية عن طريـق        . وقرر صاحب البالغ السفر إىل كندا       ٦-٢
من كنـدا،   و.  زائر  بتأشرية ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٦الكنيسة، ووصل إىل مدينة مونتريال يف       

ظل صاحب البالغ على اتصال بشقيقه الذي مل ينفك ينصحه بعدم العودة إىل باكـستان،               
 . ألن عودته ستعرضه خلطر كبريالتخلي عن فكرة العثور على زوجته وابنتهبو

 طلباً للحصول علـى     )١١(٢٠٠٧فرباير  /م صاحب البالغ يف مونتريال يف شباط      وقدَّ  ٧-٢
شعبة محاية الالجـئني التابعـة      ، استمعت   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦ويف   .ة الجئ احلماية بصف 

، ٢٠٠٨يوليه / متوز ٨ويف  . إىل ادعاءات صاحب البالغ   والالجئني  للهجرة  الكندي   مجلسلل
  مبوجب االتفاقية وال شخصاً    الجئاًليس  أن صاحب البالغ    إىل  فيه  خلص   أصدر اجمللس قراراً  
لس إىل وجود تناقضات عدة يف ادعاءات صـاحب الـبالغ،           وأشار اجمل . حيتاج إىل احلماية  

 إىل سـري النكـا جتنبـاً      وبأنه هرب   ادعاءه بشأن اختطاف زوجته وابنته،      ورفض اجمللس   
البالغ يعترف اجمللس بقيمة ثبوتية لألدلة املستندية املقدمة من صاحب          وعليه، مل   . لالضطهاد

 حالـة   وحبث اجمللس أيـضاً   . توى ضده وإصدار ف لدعم ادعائه بشأن توجيه اهتامات باطلة       
وخلص إىل أن حوادث العنف املوجَّهة ضد املسيحيني منعزلة،         حقوق اإلنسان يف باكستان،     

يوجد أكثر من جمرد احتمال غري مؤكد ثاٍن يتعرض صاحب البالغ لالضطهاد يف              وإىل أنه ال  
فضت احملكمـة   ، ر ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ويف  . حال ترحيله وذلك بسبب ديانته    

مراجعة قـضائية لقـرار     إلجراء  بتقدمي طلب    التمس فيه صاحب البالغ اإلذن       االحتادية طلباً 
  .جملس اهلجرة والالجئني

__________ 

 ).ليزيةكالترمجة من األردية إىل اإلنكذلك األصل و(مرفقة بامللف  )١٠(
قدمتها الدولة الطرف أن    ويبدو من املعلومات اليت     . يقدم صاحب البالغ تارخياً لطلب اللجوء املقدم منه         ال )١١(

 .٢٠٠٧مارس / آذار١٢حتمل ختماً مؤرخاً استمارة املعلومات الشخصية لصاحب البالغ 
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لمخاطر قبـل   لتقييم  جراء  طلباً إل صاحب البالغ   قدَّم  ،  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦ويف    ٨-٢
اللجوء أول مرة، وأدىل    الترحيل استند فيه إىل نفس األسباب اليت ذكرها عندما تقدم بطلب            

ا شقيقه إىل الشرطة، حيث أكد الشقيق       مجديدة تشمل رسالة وشكوى قدمه    مستندية  بأدلة  
وبعد ذلك،   .)١٢( عن صاحب البالغ   جمهولني جاؤوا حبثاً  أفراد  أنه تعرض للضرب على أيدي      

الذي قضى إثر شخصية لشقيقه املتوفّى  صورة ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣قدم صاحب البالغ يف 
تقييم ، ُرفض طلب    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦ويف  . نزيف داخلي أصيب به جراء االعتداء عليه      

أصبح أمر الترحيل الصادر    ونتيجة لذلك   الترحيل الذي تقدم به صاحب البالغ،       املخاطر قبل   
موظف هيئة تقييم املخاطر قبل الترحيل معظم عناصـر         ورفض   .)١٣(واجب اإلنفاذ يف حقه   

متاحة قبل صدور قـرار  كانت هذه األدلة لديه ما إذا يكن من الواضح    مل   مة ألنه املقدَّاألدلة  
بتقرير الشرطة الذي قّدمه شقيق صاحب البالغ، بعد        وفيما يتعلق   . الالجئنيوجملس اهلجرة   

موظف هيئة تقييم املخاطر قبـل الترحيـل أن الـشرطة     اعتداء األفراد اجملهولني عليه، أثبت      
، مل خيلع عليها قيمة ثبوتية كـدليل علـى          بالتايلو،  " املدَّعاة  على األحداث  تكن شاهداً  مل"

  . حرر لتحقيق مصلحة ذاتيةالبالغ أو حىت شقيقه، وأن احملضروجود هتديد لصاحب 
له إلذن  لاحملكمة االحتادية   طلباً إىل   صاحب البالغ   قدَّم  ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤ويف    ٩-٢

، ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ويف  . خاطر قبل الترحيل  إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم امل     بطلب  
الترحيـل  السليب ب مر  األوقف تنفيذ   يطلب فيه   احملكمة االحتادية   التماساً إىل   صاحب البالغ   قدَّم  

. ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢يف  طلبه  ورفضت احملكمة   . الصادر ضده بانتظار نتيجة هذا الطلب     
 على أيدي   تعرَّض للضرب املفضي إىل املوت     قدشقيق صاحب البالغ    وبينما قبلت احملكمة أن     

أفراد جمهولني، وبأن صاحب البالغ لديه ميول لالنتحار وخوف شـديد مـن العـودة إىل                
باكستان، فإهنا خلصت إىل أن ذلك ليس كافياً لتشكيل حجة دامغة، إذ كان يقع على كاهل 

لطعن يف قانونية قـرار     احملكمة بوجاهة األسباب اليت تدعوه إىل ا      صاحب البالغ عبء إقناع     
، رفضت ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢ ويف. ذلكيفعل هيئة تقييم املخاطر قبل الترحيل، لكنه مل        

احملكمة االحتادية منحه اإلذن باستئناف القرار السليب الذي أصدرته هيئة تقييم املخاطر قبـل              
 .٢٠٠٩مارس / آذار١٦رحيل يف الت

__________ 

 كـانون   ١٠ شقيقه يف قدمه  ) نكليزيةإىل اإل من األردية   ترمجة  (للشرطة  تقريراً  امللف  برفق صاحب البالغ    ُي )١٢(
جاءا يبحثان عـن صـاحب      جمهولني  على يد شخصني    أنه تعرض للضرب    فيه   وادعى،  ٢٠٠٩ يناير/الثاين
الـبالغ  صاحب  أن  مها ب  بالسباب واللكم والركل بعدما أخرب     وتعرضا له  اه هدد  بأهنما  شقيقه وأفاد .البالغ

قـد  أن شقيق صاحب البالغ أفيد ب. ( شديد يف البطن والظهراًأمل، وسبب له ذلك  راتشياكغري موجود يف    
 ).هذا اهلجومعلى إثر رتيف داخلي  جراء إصابته بيف وقت الحقويف ُت

 .٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٦الترحيل يف أن يكون تقرر  )١٣(
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البالغ اإلقامة الدائمة يف كندا ألسـباب       ، طلب صاحب    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨ويف    ١٠-٢
عي صاحب البالغ أنه استنفد     ويدَّ .)١٤(، ومل يبت يف طلبه حىت اآلن      الشفقةإنسانية واعتبارات   

  . متنع ترحيله إىل باكستانكان من شأهنا أن اليت مجيع سبل االنتصاف اليت أتيحت له و

  الشكوى    
من شأنه أن يعّرضه خلطـر      باكستان  يؤكد صاحب البالغ أن ترحيله من كندا إىل           ١-٣

وخلطر حقيقي يتمثل يف االحتجاز التعسفي والتعذيب واإلعدام خارج نطـاق           املوت احملقق   
علـى عالقـة    متطـرفني   مسلمني  وقد سبق أن تلقى صاحب البالغ هتديدات من         . القضاء

 أخطـر التنظيمـات يف    إحدى  ، وهي   "جيش الصحابة "جبماعة  مرتبطني  مبتطرفني من السنة    
ويفيد صاحب الـبالغ بـأن الـسلطات        . باكستان وتشتهر بتصميمها على قتل املسيحيني     

الذي بلغه اإلرهاب الطائفي املدى  إىل ويشري أيضاً. الباكستانية ال سلطة هلا على هذه احلركة      
   .توافر احلماية من الدولةعدم إىل  ويف باكستان عموماً

منظمات تقارير صادرة عن    عدة  الغ إىل   وفيما يتعلق بوضع البلد، يشري صاحب الب        ٢-٣
الفريق الدويل املعين   صادر عن    من بينها تقرير     ،تعلق على قانون التجديف   غري حكومية   دولية  

 تطبيق احلكـم    ١٩٩١ أن دعاوى التجديف تستوجب منذ عام     شدَّد على    الذي   باألزمات
ذلك على أن قـانون  ويشدد التقرير ك. أن نفذ هذا احلكم  قط  مل حيدث   ورغم أنه   باإلعدام،  

" وأسهل أداة يستخدمها املاليل   الدينيني   بأيدي املتطرفني     فتاكاً سالحاً"التجديف ال يزال ميثل     
ويستـشهد  .  عن الليرباليني  الضطهاد خصومهم، ال سيما منهم أتباع الطائفة املسيحية فضالً        

احملاكم االبتدائيـة   حلقوق اإلنسان اليت أفادت بأن      باللجنة الباكستانية    صاحب البالغ أيضاً  
يف دعاوى التجديف املرفوعة ضد أقليات؛ وبأن اجلماعات الدينية تضغط          املتهمني   تدين دائماً 

العاليـة   يف احملكمـة     وبأن قاضـياً  لكي توّجه التهم يف إطار قانون التجديف؛        على الشرطة   
خـل غرفـة    بالرصاص داتل رمياًقُقد بالهور، كان قد قضى برباءة فىت من هتمة التجديف،        

  .١٩٩٧أكتوبر /تشرين األولاملداولة يف 
أن الفتوى الصادرة يف حقـه      بصاحب البالغ   املذكورة، يدفع   ويف ضوء الظروف      ٣-٣

 علـى أن   دامغاً دليالًميثلاألويل الذي ُحرر ضده مبوجب قانون التجديف        املعلومات  وحمضر  
 إىل هتم ملفقـة     ليه استناداً وإذا قُبض ع  . باكستانعودته إىل   حياته ستكون يف خطر يف حال       

__________ 

بـشأن املقبوليـة    مالحظاهتا  دولة الطرف   وعندما قدمت ال  لجنة،  إىل ال رسالته  عندما قدم صاحب البالغ      )١٤(
 ٢٠١٣أبريـل   /نيـسان  ١٨يف  من الدولة الطرف    املعلومات األخرية   وعندما قُدمت   ،  األسس املوضوعية و
هـذا  ومبوجب . البالغقضية صاحب  منظوراً يف إطار    ال يزال    هذا اإلجراء كان  ،  ) أدناه ١-٦انظر الفقرة   (

  أو غري متناسبة   ال لزوم هلا  و  أ مشقة غري عادية     كان صاحب البالغ سيواجه    ما إذا ك هو   ، يكون احمل  اإلجراء
وال يوجد حد أقصى لعدد الطلبات الـيت        .  للحصول على تأشرية إقامة دائمة من خارج كندا        اً طلب إذا قدم 

رط تسديد رسم   على أنه يشت  الشفقة  اإلقامة الدائمة ألسباب إنسانية واعتبارات      ميكن تقدميها للحصول على     
 .عن كل طلب
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لتعذيب على أيدي الـشرطة الباكـستانية،       اطر  خل إىل حد كبري     سيكون عرضة ضده، فإنه   
 مبـا يف  ،الشرطةالتماس املساعدة من وقد حاول مرات عدة   . داًمهدَّوسيصبح حقه يف احلياة     

ون ، ولكـن د   هتديد حياته  تعرضه للضرب، وبعد اختطاف زوجته وابنته، وبعد         عقبذلك  
وقد كان يشارك يف معظم املناسبات الدينية يف الكنيسة اليت ينتمي إليها، وهـو               .)١٥(جدوى

فليس وبالتايل،   .)١٦(لدى اجلالية املسيحية الباكستانية يف مونتريال     بشكل جيد    معروف أيضاً 
يف  اخلطر الذي يواجهـه       أن جمدداًوهو يذكر   . لديه أي إمكانية عملية لالختباء يف باكستان      

الـصادر  الترحيل  أمر  ، وأن   خطر حقيقي  هو   ألقلية املسيحية  باعتباره ينتمي إىل ا     عودته حال
  .م باإلعدام هو مبثابة حكضده
أنه لو عاد إىل باكستان، ستكون صحته العقلية معرَّضة          حب البالغ أيضاً  صاويؤكد    ٤-٣

والقلـق  لذهين   واإلجهاد ا   أنه يعاين من االكتئاب    تثبتطبية  تقارير  وهو يقدم عدة    . للخطر
،  واخلوف على حياتـه يف حالـة عودتـه         ، اختفاء زوجته وابنته   منهانتيجة أسباب متعددة    

 بأن فكرة   تقاريرال كما تفيد .  شقيقه موتبسبب  لذنب  وإحساسه با العميق  شعوره باألسى   و
أن حدد  منذ  و. إىل باكستان قسراً  وفه من إعادته    وخوفاة أخيه   االنتحار تسيطر عليه بسبب     

الـبالغ   الرغبة يف االنتحار عند صاحب       عراضأإىل باكستان، تفاقمت    قسراً  ترحيله   دموع
تستوجب يف حالة خطر    ويشري إىل أنه    ،  تهمعاناعلى شدة   طبية،   ال تقارير لل وهو ما يدل وفقاً   

لكي  احلكومة الكندية    محايته من قبل   ل كل شيء  وتستدعي قب ،  رعاية نفسية مكثفة  خضوعه ل 
 ويف اخلتام، يؤكد صاحب الـبالغ أن ترحيـل        . باألمانفيه  يشعر  بلد   بالعيش يف    لهُيسمح  

 ؛٦ من املادة  ١ مبوجب الفقرة     املكفولة  حلقوقه إىل باكستان يشكل انتهاكاً   له  الدولة الطرف   
  .من العهد ٩من املادة  ١الفقرة  و،٧ املادةو
جـب  مبوالالجئ واللجـوء    صفة  حتديد  إجراءات   يف   ويطعن صاحب البالغ أيضاً     ٥-٣

حملي عدم وجود أي سبيل انتصاف      توّضح   من العهد، إذ يشري إىل أن حالته         ١٤ و ٢املادتني  
قد وقـع   صاحب البالغ   بأن شقيق   سلمت احملكمة االحتادية    بينما  و. يف الدولة الطرف  صاحل  

مع رفضت  ضحية لوفاة نامجة عن العنف وأن صاحب البالغ نفسه لديه ميول انتحارية فإهنا              
ويفيد صاحب البالغ بأن إجراء تقييم املخاطر قبل        . وقف تنفيذ الترحيل  خري  طلب األ ذلك،  

مع التزام الدولة   الشفقة ال يتفقان    الترحيل ومراجعة طلب اإلقامة ألسباب إنسانية واعتبارات        
ن يف دائـرة    و موظف همتقييم املخاطر   فمن يتوىل   . الطرف بتوفري سبل انتصاف فعالة لألفراد     

ويفتقـرون إىل   ،  املسائل القانونية عموماً   وأ جمال حقوق اإلنسان     م يف اختصاص هل اهلجرة ال   
وحتـت  اهلجـرة،   يف مهام سلطات    " جانب اإلنفاذ   "  بوُتتخذ هذه القرارات عمالً     . الرتاهة

 أن طلب وقـف     ويالحظ صاحب البالغ أيضاً   . لنيزيادة عدد املرحَّ   من أجل    ضغوط كبرية 
__________ 

 .أي تفاصيل أخرى عن اإلجراءات احملددة املتخذةُتقدَّم مل  )١٥(
وملتـزم  نشط عضو  تفيد بأنه   يف مونتريال  ةاملسيحيأبناء اجلالية   عدة رسائل من    أرفق صاحب البالغ بطلبه      )١٦(

 . الباكستانية احملليةةاملسيحياألوساط يف 
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 وُرفض يف اليوم    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢ظر فيه بتاريخ    تنفيذ الترحيل الذي قُدم بامسه قد نُ      
نفسه بدعوى أنه ال ميكن للمحكمة أن تأخذ يف احلسبان احتمال التعرض لضرر ال ميكـن                

الالجئني أو إىل موظف و اهلجرة جملس إىل نفس االدعاءات اليت سبق تقدميها إىل        جربه استناداً 
 البالغ أن ذلك يدل على أن اإلجراء املتمثل         ويرى صاحب . هيئة تقييم املخاطر قبل الترحيل    

ويضيف أنه عندما   . يف تقدمي التماس إىل احملكمة االحتادية لوقف تنفيذ الترحيل ال جدوى منه           
على حياتـه واحتمـال تعّرضـه    ال هتافت فيها تؤكد على وجود خطر جوهرية فر أدلة  اتتو

صاحب ويدفع . انتصاف قانونية سبل الوصول إىل آليةوجود للتعذيب، فإنه ال بد من ضمان 
كفالة سـبيل    من العهد بتقاعسها عن      ١٤ و ٢املادتني  خرقت  أن الدولة الطرف قد     بالبالغ  

  .االنتصاف الفعال هذا له

  قبولية البالغ وأسسه املوضوعيةمالحظات الدولة الطرف بشأن م    
ـ            ١-٤ وعية الـيت   تشري الدولة الطرف يف مالحظاهتا بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوض

، إىل أن صاحب البالغ قد اسـتند        ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢١إىل اللجنة يف    أُرسلت  
خبري يف  موظف   واألدلة والوقائع اليت كانت حمكمة داخلية خمتصة و        الروايةبالغه إىل نفس    يف  

كـبري  وجود خطر شخصي    تسمح باستنتاج   ، وأهنا ال    غري موثوقة تقييم املخاطر قد قررا أهنا      
 . التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية يف املستقبله من علي

 ،٦ من املـادة     ١أن ادعاءات صاحب البالغ فيما يتعلق بالفقرة        بالدولة الطرف   وتدفع    ٢-٤
 وعـدم   عدم استنفاد سبل االنتصاف احملليـة     على أساس   غري مقبولة   هي ادعاءات    ٧واملادة  

ألسـباب  بصورة خاصة قدَّم طلباً للنظر يف منحه إقامة دائمة          فصاحب البالغ   . كفاية األدلة 
ومل ُيبت يف طلبه حـىت       ،)١٧( لالنتصاف  فعاالً ، وهو ما ميثل سبيالً    الشفقةإنسانية واعتبارات   

فض طلبـه،   أما إذا رُ  . اإلقامة الدائمة ووفق على طلبه، فإنه سيحصل على وضع         ولو. اآلن
أن يقّدم طلباً إىل احملكمة االحتادية لإلذن له بتقـدمي          فسيتلقى أسباب هذا الرفض، وجيوز له       

وعليه، تطلب الدولة الطرف إىل اللجنة أن تعلن عدم مقبولية          . مراجعة قضائية طلب إلجراء   
اسـتنفاد سـبل    عدم  إىل    نظراً ٧ و ٦البالغ فيما يتعلق باالدعاءات املقدمة مبوجب املادتني        

  .االنتصاف احمللية
، ادعاءاتـه    ولو ظاهريـاً   ،، بأن صاحب البالغ مل يدعم     رف أيضاً وتدفع الدولة الط    ٣-٤

مدعومـة بأدلـة    غري جديرة بالثقة وال هي      وتأكيداته  .  من العهد  ٧ و ٦يتعلق باملادتني    فيما
صـاحب  املنسوبة إىل    من األدلة واألقوال     وتؤكد الدولة الطرف أن عدداً    . موضوعية متاحة 

تـشري إىل أن الفتـوى      هي  و. لتشكيك يف مصداقيته  البالغ فيها من التناقض ما حيمل على ا       
طُبع بـنفس   وذيالً للصفحة   باللغة اإلنكليزية   توقيع  مكتوبة باللغة األردية مع أهنا حتمل ختم        

__________ 

 ، قرار عـدم املقبوليـة  خان ضد كندا  ،  ١٣٠٢/٢٠٠٤بالغ رقم   شري الدولة الطرف إىل قرار اللجنة يف ال       ت )١٧(
 .٥-٥، الفقرة ٢٠٠٦يوليه /متوز ٢٥مد يف  اعُتالذي
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وترى الدولة الطرف  "Calony" حيث كتبت" Colony"اللغة مع وجود خطأ إمالئي يف كلمة      
ة عن مجاعة أصـولية إسـالمية يف        ورقة رمسية صادر  أن من املشكوك فيه أن حتمل ترويسة        

 يف عـدد    تشكك أيضاً هي  و.  فيه نكليزية مع ارتكاب خطأ إمالئي    اإلباللغة  توقيعاً  باكستان  
مث وفاته نتيجة    مبا يف ذلك تعرض شقيقه للضرب        ،صاحب البالغ املقدَّمة من   من االدعاءات   

أهنم تعرضـوا   اّدعى   وهوية اجلناة الذين     ،والغرض من سفره إىل سري النكا     وطالقه،  لذلك،  
الذين قد قال عنهم صاحب البالغ يف إحدى املرات يف رسـالة مرافقـة              لشقيقه بالضرب،   

أخرى، مرة ، ووصفهم، " شرطةأفراد"إهنم ) صورة لشقيقه وهو مسجى يف تابوتمصاحبة ل (
يف رسـالة   " (مثريو شغب "أو  ،  )الشرطة املقدَّم من شقيقه   يف حمضر   " (أفراد جمهولون "بأهنم  
  ). صاحب البالغ من شقيقهجَّهة إىل مو
 إىل وجود تناقض يف وثيقة طالق صـاحب الـبالغ           وأشارت الدولة الطرف أيضاً     ٤-٤

، حيث تذكر من بني األسباب اليت دفعته لطلـب          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦املؤرخة  
لدولـة  وتـرى ا  . عالقة زوجية طبيعية مع زوجته    احلفاظ على    على   الطالق أنه مل يعد قادراً    

لسبب الطالق يتناقض مع ادعائه بـشأن        التفسري الذي قدمه صاحب البالغ    هذا  الطرف أن   
مث إن وثيقة الطالق املقدمة من صاحب البالغ موقَّـع عليهـا منـه يف               . زوجته" اختطاف"
، أي بعد مرور شهور عدة على تقـدمي طلـب           ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول راتشي يف   اك

ورجوع صاحب البالغ مبلء إرادته إىل باكـستان        ). ٢٠٠٧اير  فرب/شباط(اللجوء يف كندا    
أو التعـذيب أو املـوت      ه ال خيشى التعرض هناك لالضطهاد       للحصول على الطالق يعين أن    

وعالوة على ذلك، مل يقدم صاحب البالغ تفسرياً للتناقض بني تأكيـده بـأن              . يدعي كما
ـ     ، وإ ٢٠٠٤أبريل  /نيسانيف  " اخُتطفتا"زوجته وابنته قد      هقراره، أثناء إجراءات اللجوء، بأن

  .٢٠٠٤يونيه /حزيرانحضر تكريس ابنته للكنيسة يف 
وال يوجد شيء جديد يوحي بأن صاحب البالغ معرَّض شخصياً خلطر التعـذيب               ٥-٤
وتشري الدولة الطرف إىل أنه ليس مـن        . ألي شكل من أشكال سوء املعاملة يف باكستان        أو

لوقائع واألدلة، إال إذا بدا واضحاً أن تقييم احملكمة احمللية كـان            مهام اللجنة أن تعيد تقييم ا     
وفيما يتعلق باحلالة يف باكستان، ترى الدولـة        . )١٨(يرقى إىل مرتبة إنكار للعدالة     تعسفياً أو 

، إذا مل يقدم أي دليل يربهن علـى         )١٩(الطرف أن صاحب البالغ غري معرَّض خلطر شخصي       
يحيني معرضون بوجه خاص خلطر التعـذيب أو املـوت يف           أن املسيحيني أو القساوسة املس    

وحوادث العنف اليت تستهدف املسيحيني هي حوادث منعزلـة وغـري منهجيـة             . باكستان
__________ 

، قرار عدم املقبوليـة      ضد كندا  تارلو ،١٥٥١/٢٠٠٧البالغ رقم   إىل  شري الدولة الطرف، يف مجلة أمور،       ت )١٨(
 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٩مارس /آذار ٢٧مد يف اعُتالذي 

 ضـد   .م. أ. ن. ف ،١١٩/١٩٩٨ رقم   ،جلنة مناهضة التعذيب  البالغ املقدم إىل    إىل  شري الدولة الطرف    ت )١٩(
 فيه أنه لـيس هنـاك      قررت   الذي،  ٥-٨، الفقرة   ٢٠٠٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٢ املعتمد يف    القرار،  كندا
للتعـذيب عنـد    التعرض  مفاده  يدعو، يف ظل عدم إثبات صاحب الشكوى وجود خطر شخصي عليه             ما

 .البلد األصلياحلالة العامة حلقوق اإلنسان يف النظر يف إىل عودته، 
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أن معظم االدعاءات املتعلقة    ب )٢٠(ويفيد تقرير وزارة خارجية الواليات املتحدة     . نظامية وغري
وبينما ُوّجه عدد   . سلمني السنة بالتجديف ُتقدَّم من مسلمني سنة ضد أشخاص آخرين من امل         

 عن املتهمني بكفالة وُبرئ متهم واحد منهم      جمن ادعاءات التجديف ضد مسيحيني، فقد أُفر      
على األقل وفقاً للمصدر نفسه الذي يشري إىل أن احلمايـة القـضائية متاحـة للمتـهمني                 

 استعراض هتم   ، أُقر قانون يقضي بأن يتوىل كبار ضباط الشرطة        ٢٠٠٥ويف عام   . املسيحيني
 الطائفة  -ويؤكد التقرير أن مجيع األقليات الدينية يف باكستان         . التجديف وإلغاء امللفق منها   

 تتعرض للتمييز وأعمال العنف مـن       -األمحدية، والشيعة، واهلندوس، فضالً عن املسيحيني       
ض ورغم استمرار اإلبالغ عن حاالت انتهاك حلقوق اإلنسان موجهة ضد بع          . حني إىل آخر  

 فإن ذلك ال يكفي وحده العتبار إعادة صاحب البالغ          - مبن فيهم املسيحيون     -األشخاص  
  .إىل هناك انتهاكاً للعهد

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات صاحب البالغ تتعلق بأفعـال ارتكبتـها               ٦-٤
جهات خاصة يف باكستان وليس سلطات الدولة، وأن صاحب البالغ مل يثبت أن باكستان              

ويف اخلتام، تكرر الدولة الطرف القول بأن صاحب        . )٢١(جزة أو راغبة عن توفري احلماية له      عا
 القبول بوجـود  ةالبالغ مل يقدم أدلة على أن عودته ستعرضه شخصياً للخطر، وحىت يف حال           

  .راتشي فإن اللجوء إىل مكان آخر داخلياً متاح له كبديلاخطر عليه يف ك
 بأنه ُحرم من احلصول    ٢حب البالغ املقدمة مبوجب املادة      وفيما يتعلق بادعاءات صا     ٧-٤

على سبيل انتصاف فعال، تؤكد الدولة الطرف أن هذه االدعاءات تتعارض مـع أحكـام               
وقد انتقد صـاحب الـبالغ      .  من الربوتوكول االختياري   ٣العهد، باملعىن املقصود يف املادة      

قامة الدائمة ألسباب إنسانية واعتبارات     إجراء تقييم املخاطر قبل الترحيل وإجراءات طلب اإل       
 من  ٢الشفقة، فضالً عن انتقاده لعملية املراجعة القضائية أمام احملكمة االحتادية مبوجب املادة             

  . )٢٢(العهد اليت ال ميكن التذّرع هبا مبفردها
 مـن العهـد،     ٩وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البالغ املقدمة مبوجـب املـادة             ٨-٤

 مـن الربوتوكـول     ٣لطرف أهنا تتعارض مع أحكام العهد، عمـالً باملـادة           الدولة ا  تؤكد
 من العهد ال ُتطبق خارج إقليم الدولـة وهـي     ٩وترى الدولة الطرف أن املادة      . االختياري

__________ 

)٢٠( U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights practices – Pakistan – 2008) زارة و
 ووفقـاً . )٢٠٠٨ - باكـستان    - اإلنسانمارسات حقوق   القطرية املتعلقة مب  تقارير  الاخلارجية األمريكية،   

 من  وكثري. وهي الطائفة اإلسالمية السنية    األغلبية   ضد الطائفة اليت تشكل    معظم الشكاوى    قُدمت"للتقرير،  
 ". شكاوى التجديف قد قُدمت من أشخاص من السنة ضد أشخاص آخرين من السنة

 ،)٦-٥الفقـرة    ،) أعاله ١٧انظر احلاشية    (خان ضد كندا  ،  ١٣٠٢/٢٠٠٤شري الدولة الطرف إىل البالغ رقم       ت )٢١(
 .هلذه األسباب وغريها، إىل عدم مقبوليتهلجنة الخلصت  حيث

، قرار عدم املقبولية     كندا ضد. ك. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣شري الدولة الطرف، يف مجلة أمور، إىل البالغ رقم          ت )٢٢(
 .٦-٧، الفقرة ٢٠٠٧مارس /آذار ٢٠يف مد اعُتالذي 
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متنع الدولة من ترحيل شخص أجنيب إىل بلد يّدعي أنه يواجه فيه خطـر القـبض عليـه                   ال
  . )٢٣(احتجازه تعسفاً أو
 من العهد، والـيت     ١٤علق بادعاءات صاحب البالغ املقدمة مبوجب املادة        وفيما يت   ٩-٤

تطعن يف إجراءات حتديد صفة الالجئ ويف اإلجراءات الالحقة لتحديد الصفة، ترى الدولـة             
الطرف أن استعراض هذه املسألة خيرج عن نطاق اختصاص اللجنة، وينبغي اعتبارهـا غـري      

 من الربوتوكول االختياري، ألن إجراءات اهلجرة       ٣ة  مقبولة من حيث املوضوع عمالً باملاد     
ومع ذلـك،   . )٢٤( حسب تفسري اللجنة   ١٤ باملعىن املقصود يف املادة      "دعوى قضائية "ليست  

 تدحض الدولة الطرف حجج صاحب البالغ وترى أهنا ال تستند إىل أي أسـاس واقعـي               
، تـشري الدولـة الطـرف إىل        وفيما يتعلق بقرار هيئة تقييم املخاطر قبل الترحيل       . قانوين أو

سـاي  قرارات عدة صادرة عن احملكمة االحتادية، منها على سبيل املثال قرارها بشأن قضية              
، تناولت بالتفصيل مسألة استقاللية موظفي هيئة تقييم املخاطر         )٢٥()الوكيل العام  (ضد كندا 

ناداً إىل أدلة وحجـج     قبل الترحيل املكلفني باختاذ القرارات، وأكدت متتعهم باالستقاللية است        
وظلت هيئة تقييم املخاطر قبل الترحيل ختضع لسلطة وزير املواطنة واهلجرة منـذ             . مستفيضة

، وهو ما يزيد من تعزيز ٢٠٠٩، أي قبل فترة تقدمي صاحب البالغ لطلبه يف عام ٢٠٠٤عام 
  .)٢٦(استقاللية اهليئة

ها، مقبولة، فإن الدولة الطرف     وإذا رأت اللجنة أن جزءاً من هذه االدعاءات، أو كل           ١٠-٤
  .تطلب إليها أن تعتربها بال أسس موضوعية تستند إليها

  تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
وهو . ، رفض صاحب البالغ مالحظات الدولة الطرف      ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٠يف    ١-٥

 اهلجرة والالجـئني    يؤكد أن الدولة الطرف اكتفت مبجرد تكرار استنتاجات كل من جملس          
وهيئة تقييم املخاطر قبل الترحيل، اللذين رفضا ادعاءات صاحب البالغ جملرد أهنا تـضمنت              

ويؤكد صاحب البالغ جمدداً أنه ُحرم من احلصول على سـبيل انتـصاف     . تناقضات مدَّعاة 
فعال مشدداً على أن اإلجراءات املعمول هبا يف الدولة الطرف غـري مـصمَّمة لتـصحيح                

بأي أخطاء اُرُتكبت يف عمليـة طلـب        وأن هناك عدم استعداد إطالقاً لالعتراف       خطاء،  األ
__________ 

ق بطبيعة االلتزام القـانوين     املتعل) ٢٠٠٤(٣١ من التعليق العام للجنة رقم       ٣تشري الدولة الطرف إىل الفقرة       )٢٣(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة       ،  ١٢العام املفروض على الدول األطراف يف العهد، الفقرة         

 .، املرفق الثالث)(A/59/40 (Vol. I)، اجمللد األول ٤٠واخلمسون، امللحق رقم 
 ٢٠ يفعتمد  امل، قرار عدم املقبولية     دازوندل ضد كن    ، ١٣٤١/٢٠٠٥شري الدولة الطرف إىل البالغ رقم       ت )٢٤(

، ) أعـاله  ٢٢انظر احلاشية    (ضد كندا . ك.ب  ،  ١٢٣٤/٢٠٠٣، ورقم   ٨-٦، الفقرة   ٢٠٠٧مارس  /آذار
 .٥-٧ و٤-٧ انالفقرت

)٢٥( 2005 FC 739. 
 . احلدود الكنديةدائرةوكالة من مسؤولية  تقييم املخاطر قبل الترحيل مهمة، كانت ٢٠٠٤بل عام ق )٢٦(
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فاملوظفون املكلفون بتقييم املخاطر قبل الترحيل هم موظفو هجرة صغار يعملون يف            . اللجوء
جو من التشكّك لدرجة جتعلهم خيلصون إىل استنتاج قوامه عدم وجود خطر على أي طالب               

 كانت األدلة اإلضافية املقدمة وبغض النظر عن الوضـع الـسائد يف    جلوء ُرفض طلبه، مهما   
ويضيف صاحب البالغ أن هذه احلالة ُتربز أن نظام االستئناف يف إجراءات اللجـوء              . البلد
يتيح فعلياً أي إمكانية حقيقية للحصول على سبيل انتصاف فعال، وال يتيح سوى مراجعة               ال

كمة االحتادية عتبة مسّوغات إصدار أمر بوقف تنفيـذ         وقد رفعت احمل  . قضائية حمدودة جداً  
فاحملكمـة االحتاديـة    . الترحيل إىل حد يسمح باإلخالل الصارخ بالتزامات الدولة الطرف        

. ل بتقدمي أدلة جديدة يف مرحلة املراجعة القضائية، حىت لو كانت هذه األدلة دامغـة              بتق ال
حيل هو هنج يقّيد إىل أقصى حد تقـدمي أدلـة           تقييم املخاطر قبل التر     املتبع يف إجراء   جوالنه

  .)٢٧( من قانون اهلجرة ومحاية الالجئني١١٣جديدة، وهو ما يتضح من صيغة املادة 
ويشري صاحب البالغ إىل تقرير صادر عن جلنة مساعدة الالجئني ومنظمة العفـو               ٢-٥

وُيظهر هذا التقريـر  . نديالدولية ومركز العدالة واإلميان، قُدم إىل جلنة اهلجرة يف الربملان الك     
العروض الشفوية اليت قُدمت إىل الربملان أدلة قوية على أن حماكم الدولة الطرف تفرض              وهو  

عند تقييم اخلطر املطـروح،     " ال يثري شكاً معقوالً   "على أصحاب الطلبات معيار اإلثبات مبا       
العتبـة احملـددة إلجـراء      و. اخلطر احلقيقي "املتمثل يف   بدالً من تطبيق معيار القانون الدويل       

. مراجعة قضائية لقرارات هيئة تقييم املخاطر قبل الترحيل أمام احملكمة االحتادية مرتفعة جداً            
وهذا هو أعلى عتبـة     " غري معقول على حنو ظاهر    "تتدخل إال إذا رأت أن القرار        فاحملكمة ال 

االت اليت ال يتوصل فيها     وعليه، قد توجد كثري من احل     . ملراجعة القرارات يف القانون اإلداري    
إىل نفس االستنتاج الذي يتوصل إليه موظف هيئة تقييم املخـاطر قبـل الترحيـل               القاضي  

غري "يبدو باالستناد إىل األدلة املوجودة يف امللف، ولكنه ال يتدخل مع ذلك ألن قرار اهليئة ال      
عاله بأن موظفي هيئة    صاحب البالغ أ  إليه  ويفيد التقرير الذي أشار     ". معقول على حنو ظاهر   

؛ فحسبهم أن   "الصحيح"ملزمني، باختاذ القرار    بالتايل  تقييم املخاطر قبل الترحيل ال يكونون       
ويدفع صاحب البالغ بأن ذلك يتناىف مـع        ". خاطئة على حنو ظاهر   "يتجنبوا اختاذ قرارات    

علقة بـاحلق يف     من العهد، وال سيما يف القضايا املت       ٢التزامات الدولة الطرف مبوجب املادة      
ويف هذه القضية، مل تنظر سلطات الدولة الطرف        .  اخلضوع للتعذيب  ماحلياة، أو احلق يف عد    

  .بالقدر الكايف يف املخاطر اليت يواجهها صاحب البالغ

__________ 

 : على ما يلي١١٣تنص املادة  )٢٧(
  :يكون النظر يف طلب احلماية على النحو التايل"

ال جيوز لطالب احلماية كالجئ الذي ُرفض طلبه أال يقّدم سوى األدلة اجلديدة اليت ظهرت                 )أ(  
بعد صدور قرار الرفض أو كانت غري متاحة على حنو معقول، أو مل يكن يتوقَّع منه بشكل معتدل يف تلك                    

   وقت رفض الطلب؛الظروف، أن يقّدمها
 .جيوز عقد جلسة استماع إذا رأى الوزير أن احلالة تقتضي ذلك استناداً إىل املعايري احملددة  )ب(  
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وبينما يقر صاحب البالغ بأنه قدم طلباً لإلقامة الدائمة ألسباب إنسانية واعتبارات              ٣-٥
 مل ُيبت فيه بعد، فإنه يرفض دفوع الدولة الطـرف           ٢٠٠٩مارس  /آذارالشفقة يف منتصف    

 سبل االنتصاف احمللية مل ُتستنفد نظراً إىل أن طلبه اجلديد الذي استند فيه إىل األسباب                ،بأن
وقُدمت أيضاً أدلة طبية . اإلنسانية ودواعي الشفقة ال جيعله يف مأمن من الترحيل إىل باكستان 

 سبق له أن أرفقها بالطلب الذي قدمه إىل هيئة تقيـيم            مستفيضة كجزء من الطلب املذكور    
ولذلك، فإن احتمال قبول طلبه املـستند       . املخاطر قبل الترحيل ولكنها مل تؤخذ يف االعتبار       

  .إىل األسباب اإلنسانية ودواعي الشفقة هو احتمال ضئيل جداً
يتعلـق  ويرفض صاحب البالغ ما ذكرته الدولة الطرف عن وجود تناقضات فيما              ٤-٥

. فال يوجد سبب يدعو إىل التشكيك يف األدلة القويـة املقدمـة           . ببعض األدلة واالدعاءات  
يتعلق بالفتوى اليت شككت الدولة الطرف يف صحتها، يشري صاحب الـبالغ إىل أن               وفيما

. ارتكاب أخطاء بسيطة يف اللغة اإلنكليزية هو أمر شائع يف باكستان، حىت يف الوثائق الرمسية              
احب البالغ بوجود خطأ واحد يف إحدى الرسائل املصاحبة للطلب الـذي قدمـه              ويقر ص 

قـد اعتـدوا علـى    " أفراد شرطة"حماميه إىل هيئة تقييم املخاطر قبل الترحيل، وجاء فيه أن           
، ولكنه يقول إن ذلك ال يتناقض مع هذه األدلة أو ينتقص من قيمتها اإلثباتية نظراً                )٢٨(شقيقه

ويضيف صاحب البالغ أن حتديـد  . ن الشرطة مل تسجل أمساء املعتدين     إىل أن شقيقه اّدعى أ    
. ما إذا كانت زوجته قد هجرته أم أهنا اخُتطفت ال يبدو أنه عامل حاسم متاماً يف القـضية                 

وقال صاحب البالغ فيما يتعلق بوثيقة طالقه اليت تناولتها الدولة الطرف حتديداً يف سـياق               
ن توىل إمتام إجراءات الطالق عندما كان هو نفسه موجوداً تضارب البيانات، إن شقيقه هو َم

وعلى كل ما كان عليه أن يفعله هو أن يوقع مجيع الوثـائق ويرسـلها إىل                . بالفعل يف كندا  
وكل ما ذكره بشأن فقـدان زوجتـه        . شقيقه الذي أمتَّ اإلجراءات يف باكستان بالنيابة عنه       

  .فيهوابنته هو مؤمل جداً له ويشق عليه اخلوض 
وفيما يتعلق مبسألة جود بديل املتمثل يف اللجوء إىل مكان آخـر داخليـاً، يؤكـد         ٥-٥

، وبأنه ال مكان "موجودون يف مجيع أحناء باكستان"صاحب البالغ أن األصوليني اإلسالميني 
ويوجد افتراض قانوين مفاده أنه يف . يف هذا البلد ميكن فيه لقس مسيحي أن يعيش بأمان حقاً

نت الدولة أو موظفو الدولة مها مصدر االضطهاد، تعّين اعتبار بـديل اللجـوء إىل               حال كا 
ويذكّر صاحب البالغ بتقرير للشرطة قُّدم ضـده مبوجـب          . مكان آخر داخلياً غري موجود    

والشاكي يف هذه احلالة هو نفس املال الذي أصدر الفتوى ضد صـاحب             . قانون التجديف 
وبناء عليه، فإن صاحب البالغ قـد يتعـرض         . جيداًالبالغ، وهو أصويل متطرف معروف      

واالدعاء، كما تفعل الدولة الطرف،     . للقبض عليه ورمبا للتعذيب يف أي مكان من باكستان        
بأن بديل اللجوء إىل مكان آخر داخلياً متاح له هو أمر ال ميكن اعتباره حجة جدية ومعقولة                 

  .يف هذه الظروف
__________ 

 . أعاله٣-٤نظر الفقرة ا )٢٨(
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 املوضوعية على وجود خطـر يتهـدد الزعمـاء       ويضيف صاحب البالغ أن األدلة      ٦-٥
بل إن اخلطر تفاقم منذ أن غادر صـاحب الـبالغ           . املسيحيني هي أدلة دامغة وموثقة جيداً     

ويرفق صاحب البالغ عدداً كبرياً من الوثائق، من بينها قصاصات من الـصحف             . باكستان
يقان مسيحيان، أحدمها حادثة اغتيال يف فيصل آباد ذهب ضحيتها شق   : تتناول، يف مجلة أمور   

قس كان قد أُلقي القبض عليهما واهتما بالتجديف، مث قُتال فيما بعد بإطالق النار عليهمـا                
التجـديف ضـد    "خارج احملكمة؛ وحكم باإلعدام على أم مسيحية خلمسة أطفال بتهمـة            

 تيسري  اإلسالم واإلعالن عن مكافأة مالية مقابل رأسها؛ واغتيال حمافظ إقليم البنجاب سلمان           
يف إسالم آباد، الذي قام حراسه الشخصيني بإطالق النار عليه بسبب معارضـته لقـانون               

. راتشياالتجديف يف باكستان؛ واعتداءات مسلحة من عناصر طالبان على املسيحيني يف ك           
واستناداً إىل األدلة املقدمة، يؤكد صاحب البالغ أنه من الواضح أن السلطات الباكـستانية              

  .ماية لألفراد املضطهدين بسبب عقيدهتم، َمبن فيهم األشخاص املتهمون بالتجديفتوفر احل ال
ويذكر صاحب البالغ جمدداً أنه توجد أدلة دامغة على اخلطر الشخصي الكبري الذي               ٧-٥

يواجهه بالنظر إىل سريته وماضيه، وهو ما يقوده إىل تأكيد أن إعادته إىل باكستان ستنطوي               
ومن الواضح أن باكستان إما راغبة عن محايـة املـسيحيني           . ٩ و ٧ و ٦على انتهاك للمواد    

وهـذا  . بل إن اخلطر أكرب حىت من ذلك يف حالة قس ومبشر مسيحي           . عاجزة عن ذلك   أو
فمـن ُيـتَّهم    . أمر تؤكده رسائل عدة من مصادر خمتلفة يف سري النكا وكندا وباكستان           

 حماكمة قانونية، وال يقتصر األمر على أن        بالتجديف كثرياً ما ُيعدم غوغائياً يف السجن دون       
الشرطة ال توفر احلماية يف هذه احلاالت، بل إهنا فعالً تساعد املتذمرين على تقدمي هذا النوع                

  .من شكاوى التجديف
ويشري صاحب البالغ أيضاً إىل األدلة الطبية والنفسية املستقلة املقدَّمة، مذكّراً بأنـه               ٨-٥

ة طويلة األجل من أخصائي اجتماعي وطبيب وكذلك من إحـدى           كان يتلقى رعاية متابع   
وقد . )٢٩(املنظمات الرئيسية اليت تعاجل املرضى املصابني باضطراب اإلجهاد النادم عن الصدمة          

أدىل أيضاً بشهادة بشأن إصابته باليأس وميله إىل االنتحار بعد موت شقيقه، وقـدم صـوراً        
  . تنفيذ الترحيللشقيقه املتوفّى وذلك كجزء من طلب وقف

  تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
، قدمت الدولة الطرف ردوداً على تعليقات صـاحب         ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١٨يف    ١-٦

أوالً، فهي قد أبلغت اللجنة ببقاء صاحب البالغ يف كندا استجابةً فقط لطلب اللجنة   . البالغ
دداً أن الشكوى وتذكّر الدولة الطرف جم  . طرفاختاذ تدابري مؤقتة وهو ما امتثلت له الدولة ال        

غري مقبولة وال تستند إىل أسس موضوعية من حيث اجلوهر، وأن عدداً من التناقضات قـد                
__________ 

)٢٩( Réseau d’intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RIVO))   شـبكة
 ).عنف املنظمالتدخل لدى األشخاص الذين عانوا من ال
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وتشري الدولة الطرف يف هذا الصدد إىل       . ُحددت على أهنا قّوضت مصداقية صاحب البالغ      
أن حتديد ما إذا كانت زوجة صاحب البالغ قد هجرته أو اخُتطفت هو أمر له أمهيته للقضية           

ى عكس ما أكده صاحب البالغ، ألن االختطاف ينسجم مع ادعاءاته بـشأن التعـرض               عل
لالضطهاد ووجود خطر عليه، يف حني أن اهنيار الزواج يعين أن السبب الـذي دفعـه إىل                 

وتـذكّر  . مغادرة باكستان هو سبب شخصي، وهذا ال عالقة له باحتمال التعرض للـضرر         
م االتساق والتناقضات يف روايته بشأن االختطاف       الدولة الطرف جمدداً وجود أوجه من عد      

وفضالً عن ذلك، فإن ادعاء صاحب . املدَّعى، وهذا أمر يكتسي أمهية كبرية يف تقييم ادعاءاته
هو أمـر  " خاطف زوجته"البالغ أن الفتوى اليت قيل إهنا صدرت ضده جاءت بتحريض من      

  .جداً ملسألة وجود هذه الفتوىجيعل حتديد ما إذا كان االختطاف قد حدث أم ال مهماً 
وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البالغ قد اّدعى يف مالحظاته األخرية أن شقيقه               ٢-٦

بيد أن الدولة   . توىل إمتام إجراءات الطالق، ووقع هو الوثائق يف كندا وأرسلها إىل باكستان           
قيل بشهادة فردْين   الطرف تفيد بأن توقيع صاحب البالغ على وثيقة الطالق مت على حد ما              

بطاقـة  (اثنني، وأُفيد بأن احملامي قد حدد هوية صاحب البالغ استناداً إىل بطاقته الشخصية              
وإذا صدقت رواية صـاحب     . على الوثيقة " قد شهد "، وبأن قاضي الصلح     )صاحب البالغ 

 أنـه   البالغ األخرية ملا جرى، فإن ذلك يعين أن هذا األخري قد زّور وثيقة قانونية بادعائـه               
راتشي بينما هي يف الواقع موقعة يف كندا، وأنه قد استعان بشاهدْين شاركا يف              اوقعها يف ك  
راتشي يف ذلك الوقت أو أن وثيقة       افإما أن صاحب البالغ كان موجوداً يف ك       . هذا التزوير 

وختلص الدولة الطرف إىل أن أوجه التضارب هـذه         . طالق هي دليل على عدم مصداقيته     لا
  .ء األساسي من روايته لألحداث يتوخى وجاهة قضيته إمجاالًخبصوص اجلز

 ٢وترفض الدولة الطرف ما أدىل به صاحب البالغ من أقوال، استناداً إىل املـادتني                 ٣-٦
وهي توّضح تأكيدات   .  من العهد، بشأن جوانب النظام الكندي لتحديد صفة الالجئ         ١٤و

لترحيل من احملكمة االحتادية مطبق منذ      صاحب البالغ موضحة أن معيار التماس وقف تنفيذ ا        
، )٣٠()وزير العمل واهلجرة  ( توث ضد كندا   بشأن   ١٩٨٨أن أصدرت احملكمة قرارها يف عام       

ما إذا كانت توجد مسألة خطرية تـستوجب احملاكمـة؛   : وهو قرار أرست فيه املعيار التايل 
املوازنة بـني   كانت  ا  إذا كان ترحيل مقدم الطلب يعّرضه لضرر ال ميكن جربه؛ وما إذ            وما

وقد طُبق هذا االختبار نفسه على الطلب الـذي         . الفائدة والضرر يف مصلحة مقدم الطلب     
، حيث قضت احملكمة    )٣١(٢٠٠٩يونيه  /حزيرانقدمه صاحب البالغ لوقف تنفيذ الترحيل يف        

رحيل، بأن صاحب البالغ مل يثر مسألة خطرية تتعلق بقانونية قرار هيئة تقييم املخاطر قبل الت              
ونظرت يف األدلة اجلديدة يف إطار تقييم ما إذا كان مقدم الطلب يواجه خطر ال ميكن جربه                 

وترفض الدولة الطرف أيضاً تأكيد     . وما إذا كانت موازنة الفائدة والضرر تصب يف مصلحته        
__________ 

)٣٠( (1988), 86 NR 302 (FCA). 
)٣١( Masih v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), IMM-2867-09 (22 June 2009). 
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صاحب البالغ بأن عبء اإلثبات املطلوب كشرط للحصول على احلماية يف إجراء تقيـيم              
وهي توّضح أن معيار اإلثبات للحصول على       ". يتجاوز الشك املعقول  " الترحيل   املخاطر قبل 

سواء كان تقييم اخلطر قد توالّه جملس       " فرصة معقولة "احلماية مبوجب اتفاقية الالجئني ميثل      
اهلجرة وشؤون الالجئني أو موظف يف هيئة تقييم املخاطر قبل الترحيل، وأن معيار اإلثبـات               

ة على أساس وجود خطر على حياة الـشخص أو احتمـال تعرضـه              للحصول على احلماي  
املوازنـة بـني    "للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري العادية هو معيار يقوم علـى               

وتذكّر الدولة الطرف جمدداً أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تنظر يف النظام              ". االحتماالت
وهي تؤكد أنه لو كان أي ادعـاء مـن          .  جمردة الكندي للهجرة ومحاية الالجئني كمسألة    

ادعاءات صاحب البالغ بشأن أوجه قصور هذا النظام يؤثر تأثرياً مباشراً على تقييم مطالبته              
باحلماية، وهو ما تنفيه الدولة الطرف، فكان يتعني أن ُتعرض هذه االدعاءات على احملكمـة               

أن صاحب البالغ قد طلـب اإلقامـة        ويف السياق نفسه، تذكّر الدولة الطرف ب      . االحتادية
ومل ُيتخذ حىت اآلن قرار     . ٢٠٠٩مارس  /آذارالدائمة ألسباب إنسانية واعتبارات الشفقة يف       

  .بشأن طلبه هذا
وفيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف باكستان، تؤكد الدولة الطرف أن تقرير وزارة               ٤-٦

  International Religious( ٢٠١١امل لعام عن احلرية الدينية يف العخارجية الواليات املتحدة 
Freedom Report for 2011( يشري إىل أن ممارسة العنف وانتهاك حقوق اإلنسان بدوافع دينية 

ال يزال من املشاكل اخلطرية يف باكستان، غري أنه توجد عالمات علـى حتـسن الوضـع                 
خرية، أُفيد بأن مسؤولني كبار ففي األشهر األ. يتعلق بقوانني التجديف وبالتسامح الديين فيما

من احلكومة الباكستانية، مبن فيهم وزير الداخلية، دافعوا علناً عن فتاة مسيحية صغرية تواجه              
وقامت كل من الشرطة واحلكومة يف باكستان بتوفري احلمايـة للفتـاة            . اهتامات بالتجديف 

، ٢٠١٢نوفمرب  /شرين الثاين تويف  . وألسرهتا خالل األشهر اليت أعقبت توجيه االهتامات إليها       
أسقطت احملكمة العليا يف إسالم آباد التهم عن الفتاة لعدم كفاية األدلة مث وجهت اهتامـات                

وترى الدولة الطرف أن هذه التطورات تشري إىل تزايد الـوعي           . ضد متهميها باختالق أدلة   
م بإساءة استخدام لدى أعلى املستويات يف احلكومة الباكستانية وكذلك لدى الشرطة واحملاك      

وتكرر الدولة الطرف أيضاً القول بأن قوانني التجديف ُتطبَّق على مجيع           . ادعاءات التجديف 
األقليات الدينية األخرى يف باكستان فضالً عن األغلبية املسلمة، ولذلك ال ميكن النظر إليها              

  .على أهنا متييز ضد املسيحيني بوجه خاص
 إىل أنه ينبغي اعتبار البالغ غري مقبول على أسـاس أن            وتشري الدولة الطرف جمدداً     ٥-٦

 من العهد تفتقر بشكل واضح إىل       ٧ و ٦ادعاءات صاحب البالغ املقدمة استناداً إىل املادتني        
 تتعارض مـع أحكـام      ١٤ و ٩ و ٢أي أساس؛ وإىل أن ادعاءاته حبدوث انتهاكات للمواد         

. شأن االدعاءات اجلديدة اليت أثارها يف ردهالعهد؛ وإىل أنه مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية ب        
وكبديل عن ذلك، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تعترب أن البالغ برمته ال يـستند إىل                 

  .أسس موضوعية
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  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
 اللجنة املعنية حبقـوق     قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ من البالغات، جيب على             ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أم غـري              ٩٣اإلنسان، وفقاً للمادة    
  .مقبول مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد

 مـن الربوتوكـول   ٥من املـادة  ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة         ٢-٧
 نفسها ليست قيد البحث يف إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات              االختياري، من أن املسألة   

  .التحقيق الدويل أو التسوية الدولية
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البالغ بأن إجراءات حتديد صفة الالجئ ومنح اللجـوء       ٣-٧

 من العهد، نظراً إىل افتقار موظفي اهلجرة إىل الكفـاءة والرتاهـة،             ١٤تشكل خرقاً للمادة    
ة أن صاحب البالغ مل ُيربهن مبا فيه الكفاية، ألغـراض املقبوليـة، علـى أن                تالحظ اللجن 

القرارات اليت اُتخذت يف إطار طلبه للحصول على اللجوء ويف إطار إجراءات املراجعـة ذات               
ويف هذه الظـروف، ال حتتـاج       . الصلة، مل تصدر عن هيئات قضائية خمتصة ومستقلة ونزيهة        

انت اإلجراءات املتعلقة بترحيل صاحب البالغ تدخل ضمن نطاق         اللجنة إىل أن تقرر ما إذا ك      
وتبعاً لـذلك، ختلـص     . )٣٢()وى القضائية حتديد احلقوق والواجبات يف الدع    ( ١٤تطبيق املادة   

  . من الربوتوكول االختياري٢اللجنة إىل أن هذا اجلزء من البالغ غري مقبول مبوجب املادة 
 الطرف القائلة بأن صاحب البالغ مل يستنفد سـبل          وحتيط اللجنة علماً حبجة الدولة      ٤-٧

 ١٨االنتصاف احمللية ألنه طلب اإلقامة الدائمة ألسـباب إنـسانية واعتبـارات الـشفقة يف                
وتذكّر اللجنة باجتهادها القانوين الـذي      . ، وأنه مل ُيبت يف طلبه حىت اآلن       ٢٠٠٩مارس  /آذار

نتصاف احمللية لكي يفي مبتطلبـات      رأت فيه وجوب أن يستنفد صاحب البالغ مجيع سبل اال         
 من الربوتوكول االختياري، بقدر ما يبدو أن سبل االنتصاف هـذه            ٥من املادة   ) ب(٢الفقرة  

ويف هذه القضية، تالحظ اللجنة أنه بعد مرور أربـع  . )٣٣(فعالة يف القضية املعنية ومتاحة بالفعل     
اب إنسانية واعتبارات الـشفقة،     سنوات على تقدمي صاحب البالغ لطلب اإلقامة الدائمة ألسب        

ُيبت يف طلبه حىت اآلن، وهي تعترب هذا التأخري يف الرد على طلب صاحب الـبالغ غـري                   مل
وتالحظ اللجنة أيضاً أن هذا الطلب الذي مل ُيبت فيه ال حيّصن صاحب البالغ مـن                . معقول

__________ 

 ٣٠املـؤرخ   ، قـرار عـدم املقبوليـة        سينغ ضد كندا   ،١٣١٥/٢٠٠٤البالغ رقم   ظر، يف مجلة أمور،     ان )٣٢(
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٦مارس /آذار

؛ ٤-٧، الفقرة   ٢٠١١يوليه  /متوز ٢١، اآلراء املعتمدة يف     وارسام ضد كندا  ،  ١٩٥٩/٢٠١٠نظر البالغ رقم    ا ) ٣٣(
أكتـوبر  /تـشرين األول   ٢٢املـؤرخ   ، قرار عدم املقبولية     ضد أملانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١رقم  والبالغ  
 ٢٥املـؤرخ   ، قرار عدم املقبوليـة       إسبانيا ضد. أ. ب. أ ،٤٣٣/١٩٩٠ رقم   البالغو؛  ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٣

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس /ذارآ
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وعليه، ختلـص   . االًالترحيل إىل باكستان ولذلك ال ميكن وصفه بأنه يتيح له سبيل انتصاف فع            
  . من الربوتوكول االختياري ال متنعها من حبث البالغ٥من املادة ) ب(٢اللجنة إىل أن الفقرة 

وتشري اللجنة إىل اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البالغ على أساس أن صاحب               ٥-٧
ويف . العهـد  مـن    ٧و) ١الفقرة  ( ٦البالغ مل يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته مبوجب املادتني          

ضوء األدلة املستفيضة اليت قُّدمت بشأن احلالة العامة يف البلد وبـشأن الظـروف الشخـصية                
لصاحب البالغ، ترى اللجنة أن صاحب البالغ قد أقام الدليل بـشكل كـاٍف، ألغـراض                

 ٧ و ٦املقبولية، على أن إعادته إىل باكستان قسراً، ستعرضه ملعاملة تتعارض مع أحكام املادتني              
ولذلك تعلن اللجنة أن هذا اجلزء من البالغ مقبول نظراً إىل أنه يطرح فيما يبـدو                . ن العهد م

  .مسائل تندرج ضمن هذه األحكام وتستوجب منها النظر من حيث أسسها املوضوعية
، تـشري   ٩ من املادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البالغ املقدمة مبوجب الفقرة           ٦-٧

الطرف القائلة بأن هذا احلكم ال ُيطبق خارج إقليم الدولة وال مينـع             اللجنة إىل حجة الدولة     
الدولة من ترحيل شخص حيمل جنسية أجنبية إىل بلد يّدعي أنه يواجه فيه خطر القبض عليه                

وحتيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البالغ القائل بأن الفتوى الـصادرة           . أو احتجازه تعسفاً  
 لدى الشرطة سيعرضانه خلطر االحتجـاز التعـسفي لـدى        ضده، وتقرير املعلومات األويل   

وترى اللجنة أنه ال ميكن، يف سياق هذا البالغ، فصل هذا االدعاء عن االدعـاءات               . عودته
  . من العهد٧ و٦املقدمة مبوجب املادتني 

 تعلن اللجنة أن البالغ مقبول إذ يبدو أنه يثري مسائل تندرج ضمن أحكـام               ذلكول  ٧-٧
  .  من العهد وتنتقل بالتايل إىل النظر يف األسس املوضوعية٩ و٧و) ١(٦املواد 

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومـات الـيت                 ١-٨

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١أُتيحت هلا، وفقاً للفقرة 
 من العهد بأن تكفل جلميـع       ٢مبوجب املادة   التزامها  لطرف ب ر اللجنة الدولة ا   وتذكّ  ٢-٨

 ذلـك   احلقوق املعترف هبا يف العهد، مبا يف      واخلاضعني لواليتها   األفراد املوجودين يف إقليمها     
  . ا املتعلقة بطرد غري املواطننيعند تطبيق إجراءاهت

 يتمثل يف التعرض    نه يواجه خطراً حقيقياً   أ بادعاء صاحب البالغ     وحتيط اللجنة علماً    ٣-٨
قسراً إىل باكستان حيث     من العهد يف حال إعادته       ٧ و ٦املادتني  تتعارض مع أحكام    ملعاملة  

وحتيط اللجنة علماً كذلك حبجة الدولة الطرف ومفادها أن         . لن تتاح له أي محاية من الدولة      
ب الـبالغ   الطلبات املقدمة من صاحب البالغ إىل السلطات احمللية قد ُرفضت الفتقار صاح           

إىل املصداقية، وهو استنتاج مت التوّصل إليه بعد مالحظة وجود تناقضات يف أقوالـه وعـدم              
كما حتيط اللجنة علماً حبجة الدولة الطرف ومفادهـا أن          . توافر أدلة معقولة تؤكد ادعاءاته    

قوانني التجديف ُتطبق على مجيع األقليات الدينية يف باكستان كما تطبـق علـى األغلبيـة                
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ملسلمة يف البلد، وأن صاحب البالغ مل يثبت على حنو مقنع أنه ال ميكن له احلصول علـى                  ا
  . احلماية من السلطات الباكستانية

مع احترام اللجنة لسلطات اهلجرة خبصوص تقييم األدلة املعروضة عليها، فإنه جيب            و  ٤-٨
طر حقيقي يتمثل يف    عليها أن تقرر ما إذا كان ترحيل صاحب البالغ إىل باكستان يعّرضه خل            

الـذي   ٣١ويف هذا السياق، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقـم  . تعرضه لضرر ال ميكن جربه  
تشري فيه إىل التزام الدول األطراف بعدم تسليم أي شـخص أو إبعـاده أو طـرده بأيـة                   

أسباب وجيهة تدعو لالعتقاد بـأن مثـة خطـراً        توجد  أخرى من إقليمها إذا كانت       طريقة
 ٦املتصوَّر يف املادتني    يتمثل يف تعرض هذا الشخص لضرر ال ميكن جربه، مثل اخلطر            اً  حقيقي

 من العهد، سواء يف البلد الذي سُيبَعد إليه أو يف أي بلد آخر قد ُيبعد إليه هذا الشخص                   ٧و
  .)٣٤(يف وقت الحق

وختلص اللجنة يف هذه الظروف إىل أن ادعاءات صاحب البالغ بوجـود خطـر                ٥-٨
 االهتمام الكـايف بغـض النظـر عـن          يعطَإىل بلده األصلي مل     عليه إذا مت ترحيله     حقيقي  

 اللجنة أن الدولة الطرف تـدعي أن أقـوال          وتالحظ. الدولة الطرف أبرزهتا  التناقضات اليت   
تربهن على هـذه  أن صاحب البالغ تفتقر إىل املصداقية وتكتفي بالتشكيك يف صحتها دون           

مل تقم الدولة الطرف بإجراء أي فحص جاد ملدى     لفتوى الصادرة،   ففيما يتعلق با  . االدعاءات
صحتها؛ ومل يعط أي وزن للفتوى جملرد أهنا مشلت توقيعاً وتذييالً للصفحة باللغة اإلنكليزية              

ومل ُيجر أي حتليل رمسي هلا مـن جانـب خـرباء            . وقد اشتمال أيضاً على أخطاء إمالئية     
لق بالشخص الذي أصدر الفتوى أو عن سريته أو أهليته          ُيجر أي حتقيق دقيق فيما يتع      مل كما

وكان إجراء هذه التحريات سيتم بأمهية حامسة نظراً إىل أن صاحب الفتوى هو نفسه . لإلفتاء
الذي قدم إىل مركز الشرطة يف كاراتشي تقرير املعلومات األويل ضد صاحب البالغ والذي              

ال اعتربهتا الشرطة تشكل جرماً مبوجب      ، بشأن أفع  ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ٤ُسجل لديها يف    
وتالحـظ  . اإلعـدام ب عاقب عليه ، وهو جرم يُ   )قانون التجديف (الباكستاين  القانون اجلنائي   

عن تقدمي أي تعليق على البيان الصادر عن احملكمة         أن الدولة الطرف قد امتنعت      اً  اللجنة أيض 
ُضرب قد   شقيق صاحب البالغ     بأن،  ٢٠٠٩يه  نيو/ حزيران ٢٢املؤرخ  االحتادية، يف قرارها    

وعالوة على ذلك، مل تأخذ الدولة الطرف يف احلسبان         . حىت املوت على أيدي أفراد جمهولني     
التقارير الطبية اليت قدمها صاحب البالغ ومل تطعن فيها، وهي تقارير تشري إىل األخطار اليت               

  . تتهدد صحته العقلية يف حالة إعادته إىل باكستان قسراً
يف إطار مالبسات هذه القضية، أن طرد صاحب البالغ         عاً لذلك، ترى اللجنة،     وتب  ٦-٨

  . من العهد٧ وللمادة ٦ من املادة ١للفقرة اً سيشكل انتهاك

__________ 

بشأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف العهد            ) ٢٠٠٤(٣١لتعليق العام رقم    ا )٣٤(
 .١٢، الفقرة ) أعاله٢٣انظر احلاشية (
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خبصوص  و ٦ من املادة    ١ الفقرة   خبصوصويف ضوء النتائج اليت خلصت إليها اللجنة          ٧-٨
املقدمة دعاءات صاحب البالغ ال  ال ترى ضرورة ملزيد من التمحيص من العهد، فإهنا   ٧املادة  

  . من العهد٩مبوجب املادة 
 مـن   ٥ مـن املـادة      ٤واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٩

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ٦ من املـادة     ١قوقه مبوجب الفقرة    يشكل انتهاكاً حل  سترحيل صاحب البالغ إىل باكستان      

  . من العهد٧ملادة مبوجب او
 من العهد، بأن توفر لـصاحب       ٢من املادة   ) أ(٣ وفقاً للفقرة    ،والدولة الطرف ملزمةٌ    -١٠

البالغ سبيالً فعاالً لالنتصاف، بطرق منها إعادة النظر بشكل كامل يف ادعائه املتعلق بوجـود               
 مـن   ٧ملادة  أحكام ا  و ٦ من املادة    ١عارض مع أحكام الفقرة     تتخطر عليه من التعرض ملعاملة      

العهد يف حال إعادته إىل باكستان، على أن توضع يف االعتبار التزامات الدولة الطرف مبوجب               
  .يف املستقبلانتهاكات مماثلة والدولة الطرف ملزمة أيضاً باختاذ خطوات ملنع حدوث . العهد
ن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً يف الربوتوكول        وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أ       -١١

ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهـد أم ال،      اعترفت باختصاص اللجنة يف تقرير      قد  االختياري،  
 من العهد بأن تكفل احلقوق املعترف هبا فيـه          ٢وأن الدولة الطرف قد تعهدت وفقاً للمادة        

وبأن تكفل توفري سبيل انتـصاف       لواليتها،   واخلاضعنيجلميع األفراد املوجودين يف إقليمها      
 ، أن تزودها فإن اللجنة تود من الدولة الطرففعال وقابل لإلنفاذ إذا ما ثبت حدوث انتهاك،   

تطلـب إىل  هـي  و.  يوماً، مبعلومات عن التدابري املتخذة إلنفاذ آراء اللجنة        ١٨٠يف غضون   
على نطاق واسـع باللغـات      ميمها  تعالدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه اآلراء وتعمل على          

  .الرمسية للدولة الطرف
. اعُتمدت باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصـلي           [

 إىل السنوي املقدم من اللجنـة تقرير الوستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من     
  .]اجلمعية العامة
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 التذييل

السيد كورنيليس   أعضاء اللجنة  يؤيده فيه    لسيد يوفال شاين  لرأي فردي       
أنيـا  ، والـسيدة    ناجيـل روديل  ، والسري   فالتر كالني ، والسيد   فلينترمان

 )رأي خمالف (فاردزيالشفيليطنطني  كونسوالسيد فور، -ت يزايرب

ة ميكننا أن نتفق مع القرار الصادر عن اللجنة الذي خلصت فيه إىل أن قرار الدول              ال    -١
 ٦ مـن املـادة   ١الطرف املتعلق بترحيل صاحب البالغ إىل باكستان يشكل انتهاكاً للفقرة         

  .  من العهد وذلك لألسباب التايل٧وللمادة 
ووفقاً لالجتهاد القانوين الذي أرسته اللجنة، ينبغي أن حتترم هذه اللجنة التقييم الذي   -٢

ـ      ائع  أجرته السلطات الوطنية املعنية بشؤون اهلجرة للوق       ل لتحديد ما إذا كان الشخص املرحَّ
 نأل"عرضه النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان عند ترحيلـه         اً يتمثل يف ت   حقيقياً  يواجه خطر 

. )١("قيِّم الوقائع يف هذه القضاياتأن  عموماً،  هي من ينبغي     لدول األطراف يف العهد   اسلطات  
يت تتمتع هبا السلطات احمللية يف التوّصـل        بامليزة النسبية ال  اللجنة  قبول  ويستند هذا النهج إىل     

ألهنا تستطيع االطالع بشكل مباشر علـى الـشهادات         على استنتاجات مبنية على الوقائع      
كمـا  . يف إطار اإلجراءات القانونية على الصعيد الـوطين املعروضة ألخرى املواد االشفهية و 

درجة رابعة من درجات    شكل  ليست حمكمة ت  يستند هذا النهج إىل الرأي القائل بأن اللجنة         
 . لوقائع واألدلة من جديدالتقاضي حبيث يتوقع منها أن تعيد تقييم ا

احمللية تشكل   قرارات سلطات اهلجرة      السابق أن  يفاللجنة  أكدت  ،  بناًء على ذلك  و  -٣
خمالفات جسيمة يف عن كشف الن فيها صاحب البالغ من   لعهد يف احلاالت اليت متكَّ    انتهاكاً ل 
هو قرار غـري معقـول أو    القرار النهائي أن تبني فيها بوضوح  اختاذ القرار، أو اليت  إجراءات

املكفولـة يف   بطبيعته لعدم إيالء االعتبار الكايف يف اإلجراءات احمللية للحقوق احملددة            يتعّسف
فقد خلصت  . )٢( أو أن األدلة املتاحة مل تؤخذ يف احلسبان بشكل سليم          العهد لصاحب البالغ  

السلطات فيها  جتاهلت  يف احلاالت اليت     للعهد   ات على سبيل املثال، إىل حدوث انتهاك      اللجنة
يف  إىل حـدوث انتـهاكات       وخلصت أيضاً . )٣(احمللية النظر يف عامل مهم من عوامل اخلطر       

__________ 

 .٢-١١، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٥، اآلراء املعتمدة يف بيالي ضد كندا، ١٧٦٣/٢٠٠٨لبالغ رقم ا )١(
، ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨، اآلراء املعتمدة يف     محيدة ضد كندا  ،  ١٥٤٤/٢٠٠٧ى سبيل املثال البالغ رقم      انظر عل  ) ٢(

  .٦-٨ إىل ٤-٨الفقرات من 
 ٤-١١ و ٢-١١، الفقرتـان    ) أعـاله  ١انظـر احلاشـية      (بيالي ضد كندا  ،  ١٧٦٣/٢٠٠٨البالغ رقم    )٣(

 اجم عن الصدمة النفـسية حـد      وتالحظ اللجنة أيضاً أن تشخيص حالة السيد بيالي بأهنا اضطراب نا          ("
مبجلس اهلجرة والالجئني إىل االمتناع عن استجوابه بشأن ادعائه املتعلق بالتعرض للتعذيب أثناء االحتجـاز    

ولذلك ترى اللجنة أن املواد املعروضة عليها تشري إىل عدم إيالء اهتمام كاف الدعاءات صاحيب               . يف السابق 
هنما سيواجهان خطراً حال ترحيلهما إىل بلدمها األصلي، وذلـك يف           البالغ بأهنما سيتعرضان للتعذيب وبأ    

  ").ضوء انتشار ممارسة التعذيب يف سري النكا على النحو املوثق
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يعرضـه  سمن أن يثبت بالدليل القاطع أن ترحيلـه         احلاالت اليت متكَّن فيها صاحب البالغ       
 .)٤(ال ميكن جربهاً حق به ضررخلطر حقيقي يلاً شخصي

 أي صـدور    - إن مجيع عوامل اخلطر اليت ُبين عليها رأي األغلبية يف هذه القـضية              -٤
 شكوى ضـده يف مركـز       مي وتقد بسبب العنف، فتوى ضد صاحب البالغ، ووفاة شقيقه       

اجب  قد نظر فيها على النحو الو      - الشرطة احمللية بتهمة انتهاك قوانني التجديف الباكستانية      
كمـا  كل من اجمللس الكندي للهجرة والالجئني وموظف هيئة تقييم املخاطر قبل الترحيـل        

وخلـصت الـسلطات    . احملاكم االحتادية الكندية اليت أعادت النظر يف قراريهما       نظرت فيها   
 إىل أن رواية صاحب البالغ لألحداث       ،إىل مجيع املعلومات املعروضة عليها    اً   استناد ،الكندية
كستان قبل مغادرة البلد هي روايـة تفتقـر إىل املـصداقية، وأن             ى أنه عاشها يف با    اليت ادع 

خلطر حقيقـي   القساوسة املسيحيني يف باكستان غري معرضني يف الوقت احلايل بصورة عامة            
  . يتمثل يف تعرضهم لضرر بدين

رتكاب وحنن غري مقتنعني برأي األغلبية القائل بأن قرار السلطات الكندية يدل على ا   -٥
 مثل إغفال النظر يف عامل مهم من عوامل اخلطر، أو بأنه قـرار يبـدو                ،خطأ إجرائي كبري  

  . ري معقول أو تعسفي بطبيعتهبوضوح أنه غ
اللجوء إىل هيئات قضائية وإدارية شىت يف كنـدا،         فقد أتيح لصاحب البالغ فرصة        -٦

يقياً يتمثـل يف التعـرض      استمعت إليه بشكل كامل ونظرت يف ادعائه بأنه يواجه خطراً حق          
لضرر ال ميكن جربه يف حال عودته إىل باكستان، ومل يثبت وجود أي عيوب يف اإلجراءات                

مث إن رواية األحداث اليت قـدمها       . تدفعنا إىل رفض النتيجة اليت خلصت إليها تلك اهليئات        
 سـيما    وال -صاحب البالغ إىل السلطات الكندية قد تضمنت عدداً من التناقضات الكبرية            

ولذلك، ال ميكننا القول بأن الّنهج املتشكك الذي اختذته         . فيما يتعلق باختطاف زوجته وابنته    
السلطات الكندية بشأن جوانب وقائعية رئيسية وردت يف ادعاء صاحب البالغ بأن ظروفه             
الشخصية جتعله يواجه خطراً حقيقياً يتمثل يف التعّرض لضرر ال ميكن جربه عند عودتـه إىل                

 . اكستان، هو هنج يبدو بوضوح أنه غري معقول أو تعسفيب

يف ضوء األدلة اليت بني أيدينا، يدعونا إىل رفض التقييم الذي           اً،  كما أننا ال نرى سبب      -٧
إىل عـدم   بصورة عامة   إىل الوقائع، وخلصت فيه     اً  أجرته السلطات الكندية للمخاطر استناد    

ض لتعـرّ اً، مـؤداه ا   يحيني يف باكستان عموم   على القساوسة املس  حالياً  وجود خطر حقيقي    
السلطات القانونية يف الدولة الطـرف      اليت حبثت فيها    هذه الظروف،   ظل  ويف  . لضرر البدين ل

منها والعام، واستبعدهتا،   اخلاص  بإمعان عوامل اخلطر الواقعية اليت تذرع هبا صاحب البالغ،          
نا، إن صاحب البالغ قد أثبت أن ترحيلـه         إىل األدلة املعروضة علي   اً  ميكننا القول، استناد   ال

 .ُيلحق به ضرراً ال ميكن جربهخلطر حقيقي اً سيعرضه شخصي

__________ 

  .٧-٨، الفقرة ) أعاله٢انظر احلاشية  (محيدة ضد كندا، ١٥٤٤/٢٠٠٧البالغ رقم  )٤(
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ادعاءه بـأن   يؤيد باألدلة   نرى أن صاحب البالغ مل      ونتيجة هلذه االعتبارات، فإننا       -٨
 ٦ من املـادة     ١قرار الدولة الطرف املتعلق بترحيله إىل باكستان ينطوي على انتهاك للفقرة            

  .  حبال من األحوالفإننا خنلص إىل أن كندا مل تنتهك العهد، وتبعاً لذلك  من العهد٧لمادة لو
اً والفرنسية أيض وسية والصينية والعربية    سبانية والر صدر الحقـاً باإل  يوس. إلنكليزيةبااعُتِمد  [

  .]إىل اجلمعية العامةالتقرير السنوي للجنة املقّدم كجـزء من 
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 )رأي خمالف(لجنة السيد يوجي إواساوا رأي فردي لعضو ال    

ظلت املمارسة املستمرة للجنة منذ أمد طويل، فيما يتعلق بإجراءات الترحيل، هـي               -١
ُيترك على وجه العموم يف حماكم الدول األطـراف يف          "أن تشري اللجنة إىل رأيها السابق بأن        

ينطوي علـى   ذا ُوجد أن التقييم     إال إ واألدلة فيما خيص قضية معينة،      أن ُتقيِّم الوقائع    العهد  
، ٢٠١١وتستخدم اللجنة منذ عـام       .)١("تعسف واضح أو يرقى إىل مستوى إنكار العدالة       

شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعـاده        الدول األطراف ملزمة بعدم تسليم      إن   :الصيغة التالية 
طر حقيقي  من إقليمها بطريقة أخرى إىل مكان توجد فيه أسباب وجيهة لالعتقاد بوجود خ            

أجهزة الدول األطراف يف العهـد      يتعني على   بصفة عامة،   و"لتعرضه لضرر ال ميكن جربه؛      
هـذه  وتنبع  . )٢("اخلطر اوجود هذ مدى   من أجل حتديد     هامراجعة الوقائع واألدلة أو تقييم    
عـن الـصيغة    بعض الشيء   وإن كانت ختتلف    ،   األساسية الصيغة األخرية من نفس الفكرة    

مـن الـرأي    اً  هذا، كما يتضح أيض   القائم على معيار االحترام     د االستعراض   يستنو. السابقة
تتمتـع  أن السلطات احمللية    بىل اعتراف اللجنة    إوأعضاء آخرين،   لسيد يوفال شاين    لالفردي  

من درجات التقاضـي  رابعة درجة واألدلة وأن اللجنة ليست    مبيزة نسبية بشأن تقييم الوقائع      
على أهنا  قرارات السلطات احمللية    تنظر إىل   اللجنة  و.  من جديد  األدلةتقييم الوقائع و  تعيد  لكي  

تنطـوي   عنـدما غري معقـول أو  هذه السلطات  تقييم أناً عندما يبدو واضح  تنتهك العهد   
  .جتاوزات خطريةاإلجراءات على 

__________ 

انظر أيضاً البالغات   . ٤-٨قرة  ، الف ) أعاله   ٢انظر احلاشية    (محيدة ضد كندا   ،   ١٥٤٤/٢٠٠٧البالغ رقم    )١(
، ١٤٥٥/٢٠٠٦ ؛ ورقـم  ٤-٧، الفقرة   ) أعاله   ١٨انظر احلاشية    ( تارلو ضد كندا  ،  ١٥٥١/٢٠٠٧ رقم

؛ ٣-٧، الفقـرة  ٢٠٠٨أكتـوبر  / تـشرين األول ٣٠، قرار عدم املقبولية الذي اعُتمد يف       كاور ضد كندا  
أكتـوبر  / تشرين األول  ٣٠ي اعُتمد يف    ، قرار عدم املقبولية الذ    ضد السويد  نقراش،  ١٥٤٠/٢٠٠٧ ورقم

 ٢٢، قرار عدم املقبولية الذي اعُتمـد يف       ضد هولندا . س. أ،  ١٤٩٤/٢٠٠٦؛ ورقم   ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٨
، قرار عدم املقبوليـة الـذي       ضد كندا . ك. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣؛ ورقم   ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٨يوليه  /متوز

لى حملة عامة عن معايري االسـتعراض الـيت         وللحصول ع . ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠اعُتمد يف   
، خبصوص القرارات املتخذة يف إطار إجراءات الترحيل، انظـر      ٢٠١١مارس  /استخدمتها اللجنة، حىت آذار   

، رأي فردي مـن  ٢٠١١مارس / آذار٢٥، اآلراء املعتمدة يف بيالي ضد كندا، ١٧٦٣/٢٠٠٨البالغ رقم   
  .يوجي إواساوا

أي بعـد    (٢٠١٣يوليـه   / متوز ٢٥، اآلراء املعتمدة يف     الم ضد السويد  إس،  ٢١٤٩/٢٠١٢البالغات رقم    )٢(
 ٣١، اآلراء املعتمـدة يف  ثورايسامي ضد كنـدا ، ١٩١٢/٢٠٠٩؛ ورقم ٤-٧، الفقرة )اعتماد هذه اآلراء  

، اآلراء املعتمـدة    ضد هولندا . ك. ج،  ١٨٠١/٢٠٠٨؛ ورقم   ٤-٧، الفقرة   ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
 ١، اآلراء املعتمدة يف     ضد السويد . س،  ١٨٣٣/٢٠٠٨؛ ورقم   ٢-١١، الفقرة   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ يف

، قـرار بـشأن عـدم       ضد كندا . أ. أ،  ١٨١٩/٢٠٠٨؛ ورقم   ٢-٩، الفقرة   ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
بـيالي ضـد    ،  ١٧٦٣/٢٠٠٨؛ ورقم   ٨-٧، الفقرة   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣١املقبولية معتمد يف    

  .٤-١١ و٢-١١، الفقرتان ) أعاله١ انظر احلاشية رقم(، كندا
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 املعروضة على اللجنـة     ادةأن امل أن أستنتج   ا البالغ،   فيما يتعلق هبذ  وإنين ال أستطيع      -٢
.  غري معقول بشكل واضـح     يبدووقائع واألدلة   للأن تقييم سلطات الدولة الطرف       على   تدل
واعتـربت   من التناقضات يف ادعاءات صاحب البالغ      عددعن  السلطات احمللية   كشفت  فقد  

وتـويل أغلبيـة    . بأن زوجته قد اخُتطفت   ه  ؤلك ادعا مبا يف ذ  مصداقيته،  قّوض  أن ذلك قد    
معلومـات  قيام الشخص نفسه الذي أصدر الفتوى بتقدمي حمضر    ل اللجنة أمهية كبرية    أعضاء  
أن الفتوى صدرت بتحـريض مـن   ادعى البالغ غري أن صاحب . د صاحب البالغ  أويل ض 

من غري املعقول أن السلطات احمللية قد رأت أن حتديـد مـا إذا كـان                و،  "زوجتهخاطف  "
  .االختطاف قد وقع أم ال هو أمر مهم إلثبات وجود الفتوى

اً والفرنسية أيض الروسية والصينية والعربية    باإلسبانية و صدر الحقـاً   يوس. إلنكليزيةباِمد  اعُت[
 .]إىل اجلمعية العامةالسنوي املقدم من اللجنة تقرير الكجـزء من 

       


