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  رفقامل

 مـن اتفاقيـة     ٢٢مناهضة التعذيب املعتمد مبوجـب املـادة        قرار جلنة       
التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية             مناهضة

  )ربعونالثالثة واألالدورة (الالإنسانية أو املهينة  أو
  بشأن

   ٣٣١/٢٠٠٧البالغ رقم     

تيلو،  - كارلوس هويوس  ياماحملميثله  (السيد ميشيل ميناين      :املقدم من
   )ماجستري يف القانون

  شكوىال صاحب :ضحية أنه املدعي
  كندا :الطرف الدولة
   ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٦ :شكوىال تقدمي تاريخ

اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١٧ة  ، املنشأة مبوجب املاد   جلنة مناهضة التعذيب  إن    
  ،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ يف اجتمعت وقد
، املقدمة إىل جلنـة مناهـضة       ٣٣١/٢٠٠٧يف الشكوى رقم    وقد فرغت من النظر       

ن اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        م ٢٢التعذيب من السيد ميشيل ميناين مبوجب املادة        
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

  البالغ، صاحب هلا أتاحها اليت املعلومات مجيع اعتبارها يف أخذت وقد  
  :تعتمد ما يلي  

  التعذيب مناهضة اتفاقية من ٢٢ املادة من ٧ الفقرة مبقتضىمعتمد  راقر    
. ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٦كي السيد ميشيل ميناين شكواه إىل اللجنة يف         قدم املشت   ١-١

. صدر يف حقه أمـر ترحيـل إىل بلـده األصـلي           ووهو مواطن بوروندي مقيم يف كندا       
متزوج من إليان ندميوركوندو، وهي مواطنة كندية له منها طفل عمره سنتان حيمـل                وهو

من جانـب كنـدا     اً  روندي ستشكل انتهاك  إىل بو اً  ويدعي أن إعادته قسر   . اجلنسية الكندية 
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية أو الالإنـسانية               ٣للمادة  

  . تيلو-  كارلوس هويوساحملامي وميثله. املهينة أو
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 من االتفاقية، أحالت اللجنـة الـشكوى إىل الدولـة           ٢٢ من املادة    ٣وفقاً للفقرة     ٢-١
، دون إرفاقهـا بطلـب   ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول ١٨فوية مؤرخة   الطرف يف مذكرة ش   

  .اختاذ تدابري احلماية املؤقتة

  ىالشكو صاحب عرضها كما الوقائع    
 Amasekanya-(PA)صاحب الشكوى عضو يف منظمة قوة الدفاع الذايت البوروندية            ١-٢

إلبادة اجلماعية ضد    باإلفالت من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو ا        ١٩٩٤اليت تندد منذ عام     
ويرى صاحب الشكوى أن أعضاء هذه املنظمة املنخرطـة يف مكافحـة اإلبـادة              . التوتسي

اجلماعية ويف محاية األقليات يف بوروندي معرضون خلطر التعذيب أو سوء املعاملة عنـدما              
  .يعربون عن آرائهم أو حياولون تنظيم مظاهرات علنية

 موجهة من رئيس الرابطـة      ٢٠٠٧يناير  /الثاين كانون   ١٠وورد يف رسالة مؤرخة       ٢-٢
أي شخص ينتقد   "البوروندية حلقوق اإلنسان ذكر صاحب الشكوى، حيث أشارت إىل أن           

وأضافت أن  . "تصرفات السلطة مثل ميشيل ميناين وغريه معرض لنفس خطر دخول السجن          
نظمة قـوة   رد فعل احلكومات املتعاقبة يف بوروندي كان هو االحتجاز اجلماعي ألعضاء م           

وأضافت أن رئيسها احتجز عدة مرات، وحظـر نـشر كتابـه            . الدفاع الذايت البوروندية  
ويقول صاحب الشكوى إنه جيري يف بوروندي وضع احملتزين السياسيني،          . وكتابات أخرى 

وأضاف أنه ُيزعم أن    . مثل أعضاء منظمة قوة الدفاع الذايت البوروندية، مع سجناء احلق العام          
  .ما يتعرض احملتجزون للضرب والتعذيباً وكثري. از قاسيةظروف االحتج

 ٧٥ يقل عن   ال ، جرى توقيف ما   ٢٠٠٤مايو  /فرباير وأيار /ويف الفترة املمتدة بني شباط      ٣-٢
.  مينـاين   بول -جان  من أعضاء املنظمة يف عدة مظاهرات سلمية، من بينهم شقيق السيد ميناين،             

مـارس  /نظمة قوة الدفاع الـذايت البورونديـة يف آذار        ميشيل ميناين مظاهرة مل   السيد  وقد حضر   
، بعد مظـاهرة أخـرى      ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٥ويف  . ، حيث اعتقل العديد من املتظاهرين     ٢٠٠٤

وبعـد هـذه    .  بتصريح لإلذاعة األفريقية العامـة      املنظمة للمنظمة، أدىل صاحب الشكوى باسم    
. من الوطين أنه مطلـوب للـشرطة      املداخلة اإلذاعية، علم صاحب الشكوى من صديق له يف األ         

  .)١(٢٠٠٤يوليه / متوز٢٨واختبأ صاحب الشكوى يف مدينة أخرى حىت رحيله إىل كندا يف 
، طلب صاحب الشكوى على     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢وعند وصوله إىل كندا يف        ٤-٢

 ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٨واستمعت جلنة اهلجرة والالجئني إىل طلبه يف        . الفور وضع الجئ  
يسري عليه تعريـف      ال ، بدعوى أن صاحب الشكوى    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٧ورفضته يف   

__________ 

 ٢٩ويف  .  جبـواز سـفر مـزور إىل بـاريس         ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٨غادر صاحب الشكوى بومجبورا يف       )١(
واستقل الطائرة جبواز سفر مزور من زيورخ إىل  . ، سافر من باريس إىل زيوريخ يف سيارة       ٢٠٠٤يوليو  /متوز

ب الشكوى عدم طلبه اللجوء يف فرنسا       ويفسر صاح . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٤مونتريال، حيث وصل يف     
 ".ما جيب القيام به] عليه[وهربه كان يف يد املهربني الذين كانوا ميلون ] ه[جناح سفر "وسويسرا بأن 
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 )أ(واو١الجئ الوارد يف االتفاقية وال تنطبق عليه صفة شخص جتب محايته مبوجب الفقرتني              
 هذا القرار بـأن    وبررت جلنة اهلجرة والالجئني   . )٢(من املادة األوىل من االتفاقية    ) ج(واو١و

وروندية، وصاحب الشكوى عضو فيها، منظمة ذات أهـداف         منظمة قوة الدفاع الذايت الب    
. )٣(ارتكبت انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان أو القوانني الدولية       "حمدودة وعنيفة يعتقد أهنا     

 طلب اإلذن باملراجعة القضائية لقـرار       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٣وقدم صاحب الشكوى يف     
وحاجج صاحب الـشكوى، يف     . ٢٠٠٥ سبتمرب/ أيلول ٧جلنة اهلجرة والالجئني الصادر يف      

ميكـن أن    اليف صفوف املنظمة ونتيجة لذلك،   اً  قيادياً  ذلك الطلب، أنه مل يكن يشغل منصب      
 كـانون   ٣ورفضت احملكمة االحتادية طلبه اإلذن باملراجعة القـضائية يف          . تنسب إليه أفعاهلا  

  .٢٠٠٥ديسمرب /األول
كوى يستعد لتقدمي طلب إجراء تقيـيم   ، بينما كان صاحب الش    ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار   ٥-٢

للمخاطر قبل الترحيل، َعِلم بوجود إشارة مرجعية أسفل الصفحة يف تقرير مكتـوب باللغـة               
 ٧اإلنكليزية ملنظمة هيومن رايتس واتش اسُتعملت يف قرار جلنة اهلجرة والالجـئني املـؤرخ               

أسـفل الـصفحة   ويرى صاحب الشكوى أن هذه اإلشارة املرجعيـة       . ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول
ذكرت وجود منظمة مكونة من قوات مسلحة ُيزعم أن بعض اجملتمعات احمللية أطلقت عليهـا               

وُيزعم أن  . ينبغي خلطها مع منظمة توتسية يف بومجبورا حتمل نفس االسم           ال  وأنه "أماسيكانيا"
فيهـا  اً  األوىل كانت وراء اعتداءات على مدنيني بينما الثانية اليت ُيعترب صاحب الشكوى عضو            

ويرى صاحب الشكوى أن السلطات قد خلطت بني منظمتني حتمالن نفـس            . منظمة سلمية 
. وأضاف أن هذا اخللط قد يكون أدى إىل إقصائه من احلماية اليت خيوهلا وضع الجـئ               . االسم

وحيث إن اإلشارة املرجعية أسفل الصفحة ُوضعت باللغة اإلنكليزية ومل ُتقدم ترمجتها لصاحب             
وعلـى هـذا    .  خالل جلسة االستماع والشهور اليت تلتـها       ُيعترض على ذلك    الشكوى، مل 

األساس، قدم صاحب الشكوى طلب مراجعة للقرار السابق أمام جلنة اهلجرة والالجـئني يف              
، رفضت جلنة اهلجرة والالجئني طلب صاحب       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٨ويف  . ٢٠٠٦مايو  /أيار

. "عادة فتح جلسات االسـتماع حمـدود جـداً        يف جمال إ  "الشكوى بدعوى أن اختصاصها     
واحلال أن األمر   . "قواعد العدالة الطبيعية  "    ليتعلق إال حباالت حدث فيها انتهاك         ال فاختصاصها

ورفضت احملكمة االحتاديـة طلـب اإلذن       . مل يكن كذلك يف هذه القضية، كما ترى اللجنة        
  .، دون جلسة استماع ودون تعليل٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥باملراجعة القضائية هلذا القرار يف 

، قدم صاحب الشكوى طلباً إلجراء تقييم للمخـاطر قبـل           ٢٠٠٦مايو  / أيار ٥ويف    ٦-٢
من قانون اهلجرة ومحاية ) ب(١١٣الترحيل مع رسالة إحالة تطلب جلسة استماع مبوجب املادة 

 إجراء تقييم للمخاطر ومل يوجَّه له استدعاء حلضور أية جلسة استماع وُرفض طلبه  . )٤(الالجئني
__________ 

 .١٩٥١بوليه / متوز٢٨االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني املؤرخة  )٢(
 أمـام   ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٥دة يف   إيذان بالتدخل وبيان بالوقائع وقواعد القانون، جلسة االستماع املعقو         )٣(

 .خدمات احلدود يف كندا وكالة
 .قانون اهلجرة ومحاية الالجئني )٤(
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يثبـت   ، بدعوى أن صـاحب الـبالغ مل       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨قبل الترحيل يف    
للتعذيب أو ملعاملة أو عقوبة قاسية أو غري معتادة أو أن تكـون حياتـه مهـددة                 "ُمعرَّض   أنه

  ."داً لطلبهأنه مل يقدم أي دليل جديد تأيي" و"إعادته إىل بلد جنسيته أو إقامته املعتادة نتيجة
يف مدينـة هـول    )٥(واسُتدعي صاحب الشكوى إىل إدارة اجلنسية واهلجرة الكندية   -٧-٢

 كـانون   ١٤وحيث إن االسـتدعاء وصـل يـوم         . لتسلم قرار تقييم املخاطر قبل الترحيل     
، فقد استدعي صاحب    )ديسمرب/ كانون األول  ٧(، بعد املوعد املقترح     ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

ديسمرب / كانون األول  ١٥ويف  .  فوراً أمام وزارة اجلنسية واهلجرة الكندية      الشكوى إىل املثول  
، مثل صاحب الشكوى أمام وزارة اجلنسية واهلجرة الكندية حيث تلقى قرار تقيـيم              ٢٠٠٦

 ٥ ٠٠٠وقد أدت زوجته كفالـة قـدرها   . املخاطر قبل الترحيل وحيث جرى اعتقاله فوراً   
، قـدم صـاحب     ٢٠٠٦ديـسمرب   /نون األول  كا ١٨ويف  . دوالر كندي إلطالق سراحه   

  . الشكوى طلب إذن باملراجعة القضائية لقرار تقييم املخاطر قبل الترحيل
     / كـانون الثـاين    ١٩وحيث إن موعد الترحيل من كندا إىل بوروندي ُحـدِّد يف              ٨-٢

، قدم صاحب الشكوى طلباً بوقف تنفيذ الترحيل املنتظر لدى وزيـر العـدل              ٢٠٠٧يناير  
وأودع امللف لدى احملكمة االحتاديـة يف اليـوم         . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٥دي يف   الكن
. ، رفضت احملكمة االحتادية االستماع إىل طلبـه       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٧ويف  . املوايل
  .حيضر صاحب الشكوى لترحيله وإمنا واصل االستئناف أمام احملكمة االحتادية ومل
، رفضت احملكمة االحتادية طلب اإلذن مبراجعة قضائية        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٩ويف    ٩-٢

 كـانون   ١٨لقرار تقييم املخاطر قبل الترحيل الذي كان صاحب الشكوى قـد قدمـه يف               
وصدر يف حق صاحب الشكوى قرار اعتقال من سلطات اهلجـرة           . ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

  .وأمٌر بالترحيل القسري

  الشكوى     
ب  بـسب   فسيتعرض للتعـذيب   ،إىل بوروندي ُرحل  ا  أنه إذ بيدفع صاحب الشكوى      -٣

 ٣للمادة  اً  ة قوات الدفاع الذايت البوروندية، وهو ما يشكل انتهاك        انتمائه واخنراطه يف منظم   
  .من االتفاقية

  مالحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها املوضوعية
 مقبوليـة   ، قدمت الدولة الطرف مالحظـات علـى       ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣يف    ١-٤

وتقول إن بالغ صاحب الشكوى غري مقبـول        . الشكوى واستطراداً على أسسها املوضوعية    
وتدفع أيضاً بأن الـشكوى     . ٢٢ألنه يفتقر إىل األسس الدنيا الالزمة جلعله متوافقاً مع املادة           

تقوم على حسابات بسيطة وال تكشف أي دافع حقيقي حيمل على االعتقاد بأن صـاحب               
__________ 

 .وزارة اجلنسية واهلجرة الكندية )٥(
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وتدفع على وجه .  بصفة شخصية خلطر التعذيب نتيجة ترحيله إىل بوروندي    الشكوى ُمعرض 
يوجد أي دليل على أن أي فرد من أفراد املنظمة اليت ينتمي إليها صـاحب            ال اخلصوص بأنه 

  .الشكوى تعرَّض للتعذيب على أيدي السلطات البوروندية
تربير قانونيـة   وتصف الدولة الطرف خمتلف الطعون اليت قدمها صاحب الشكوى ل           ٢-٤

وبالفعل، تـرى   . اإلجراء وعدم جدوى إعادة اللجنة لتقييم الوقائع اليت يتشكل منها اإلجراء          
الدولة الطرف أنه يف غياب دليل على وجود خطأ واضح أو شطط يف اإلجراء أو سوء نيـة                  

حتيز واضح أو عيوب إجرائية كربى، ال ينبغي للجنة أن تستعيض مبا تتوصل إليـه عـن                  أو
  .نتاجات اهليئات الكنديةاست
يقـدم،    ال وتبدأ الدولة الطرف بالتساؤل عن السبب الذي جعل صاحب الشكوى           ٣-٤

وتستشهد .  فرنسا وسويسرا قبل وصوله إىل كندا، طلب اللجوء يف هذين البلدين           عند عبوره 
الدولة الطرف مبا قاله صاحب الشكوى الذي برر هذا الوضع بأنه كان بني أيدي املهـربني                

مايو / أيار٥وفيما يتعلق برفض منحه صفة الجئ يف . لذين كانوا ميلون عليه ما عليه القيام بها
، تدّخلت وزارة اجلنسية واهلجرة الكندية لدى جلنة اهلجرة والالجئني وطلبت إقصاء            ٢٠٠٥

السيد ميناين من نظام محاية الالجئني ألن املنظمة اليت كان ينتمي إليها ارتكبت انتـهاكات               
سـبتمرب  / أيلول ٧ويف  . وق اإلنسان وألن السيد ميناين كان على ِعلم هبذه االنتهاكات         حلق

، طلبت جلنة اهلجرة والالجئني، بعد أن استمعت للسيد ميناين وحماميه بشكل مباشر،             ٢٠٠٥
وتدفع الدولة الطرف بأن جلنة اهلجرة والالجئني . إقصاء السيد ميناين من نظام محاية الالجئني      

. لسيد ميناين استجواباً مطوالً بشأن أنشطة منظمة قوات الدفاع الذايت البوروندية          استجوبت ا 
وقد كان صاحب الشكوى جييب على أسئلة جلنة اهلجرة والالجئني بأنه مل يكن له أي ِعلم                

انتماءه إىل مثل هذه املنظمة كاٍف "وخلصت اللجنة إىل أن . باجلرائم املنسوبة إىل هذه املنظمة
تدخل ضمن    ال وتعترب الدولة الطرف أن هذه املسألة     .  من نظام احلماية   " إلقصائه يف حد ذاته  

اختصاص اللجنة ألن القرار األول للجنة اهلجرة والالجئني يتعلق فقـط بإقـصاء صـاحب           
  .الشكوى من نظام احلماية وال يتعلق مبزاعم خطر تعرضه للتعذيب

لب إذن مبراجعة قضائية لقـرار      ، قدم صاحب البالغ ط    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٣ويف    ٤-٤
ال ارتكب اجلرائم املذكورة وال شجع عليهـا بـصفة          وقال يف طلبه إنه     . جلنة اهلجرة والالجئني  

. )٦( يف املنظمـة   "عضو عـادي  "وأكد أنه   . وأنه مل يكن يشغل منصباً قيادياً يف اجملموعة       شخصية  
 جلنة اهلجرة والالجئني اليت     وحتاجج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى مل ينازع يف استنتاجات         

، ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ٣ويف  . )٧("تدعو إىل العنف وترتكبه   "أفادت أن املنظمة حركة     
رفضت احملكمة االحتادية لكندا طلب اإلذن مبراجعة قضائية كان تقدم به صاحب الشكوى دون              

مراجعـة قـضائية،   وتوضح الدولة الطرف أنه من أجل احلصول على إذن بتقدمي طلب   . حيثيات
__________ 

 .ترد بني ظفرين يف نص الطلب )٦(
 .تضيف الدولة الطرف عبارات أخرى مأخوذة من النص. املرجع السابق )٧(
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كان على صاحب الشكوى أن يثبت أن له قضية ميكن الدفاع عنها، وهو ما يـشكل عـبء                  
. )٨(ئية املتعلقة باألسس املوضـوعية    أقل صرامة من عبء اإلثبات املطبق عند املراجعة القضا         إثبات

اص وميكن للمحكمة أن تتسلم طلباً إذا ثبت أن جهازاً إدارياً ارتكب خطـأ يتعلـق باالختـص                
. العدالة الطبيعية أو القانون أو أي خطأ آخر يتـسم بالوضـوح أو الـشطط أو التعـسف                  أو

  .الدولة الطرف بأن احملكمة مل يثبت لديها أي من هذه الدوافع وتذكر
، قدم صاحب الشكوى طلباً بإعادة حتريك اإلجراء لـدى          ٢٠٠٦مايو  / أيار ٩ويف    ٥-٤

 ٧خرية ارتكبـت خطـأ يف قرارهـا املـؤرخ           جلنة اهلجرة والالجئني بدعوى أن هذه األ      
فقد أخذت يف االعتبار يف الواقع تقريراً ملنظمة هيومن رايتس واتـش            . ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول
يشري هذا التقرير إىل جمزرة ارتكبتها منظمـة        . )٩(ُترجم له وتعذر عليه الرد عليه     يكن قد    مل

وى بأنه حدث خلط بني املنظمة      ودفع صاحب الشك  . "أماسيكانيا"تسميها اجملتمعات احمللية    
وقال إن هذا اخللـط   . اليت كان ينتمي إليها واملنظمة اليت ذكرهتا منظمة هيومن رايتس واتش          

، قـدمت وكالـة     ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣ويف  . كان أساس إقصائه من نظام محاية الالجئني      
 السيد ميناين   خدمات احلدود الكندية اعتراضاً على طلب إعادة حتريك اإلجراء الذي تقدم به           

بدعوى أن الوثيقة املذكورة أُرسلت إىل حمامي صاحب الشكوى ثالثة أشهر قبـل جلـسة               
كما حاججت وكالـة    . االستماع وأن احملامي مل يشتك من أدلة اإلثبات املقدمة باإلنكليزية         

خدمات احلدود الكندية بأن هذه الوثيقة مل تكن إال دليالً من بني أدلة إثبات أخرى تؤيـد                 
، رفضت جلنة اهلجرة والالجئني، بعد االسـتماع إىل         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٨ويف  . ارهاقر

، رفـضت  ٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلول٢٥ويف  . صاحب الشكوى، طلب إعادة حتريك اإلجراء     
احملكمة االحتادية دون إعطاء حيثيات طلب صاحب الشكوى اإلذن مبراجعة قضائية ضد قرار             

  .جلنة اهلجرة والالجئني
راء تقييم للمخاطر قبـل     ، قدم صاحب الشكوى طلباً بإج     ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤ويف    ٦-٤

. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يعلل طلبه ومل يقدم أي دليـل             . )١٠(الترحيل
لألحداث اليت أدت بـه إىل طلـب         وفيما يتعلق باملسائل املتصلة بوصف صاحب الشكوى      

وجرت اإلشـارة إىل رسـالة      .  أدلته ستقدم الحقاً   احلماية وباألدلة املتصلة هبا، أشار إىل أن      
 تشرين  ٢٨ويف  . بأية رسالة اً  وتقول الدولة الطرف إن الطلب مل يكن مرفوق       . مرفقة بالطلب 

، ويف غياب أية أدلة داعمة، اختذ املوظف املكلف بإجراء تقييم املخاطر            ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
وى وكذلك إىل مـصادر موثقـة   ب الشك قبل الترحيل قراره مستنداً إىل امللف األول لصاح       

وتتحدث هذه الوثائق عن تغريات سياسية هامة حدثت يف بوروندي منذ رحيل            . )١١(أحدث
__________ 

 . الكندي يف هذا اجملال إىل االجتهاد القضائي١٤تشري الدولة الطرف يف فقرهتا  )٨(
 .توجد اإلشارة إىل هذا التقرير يف حاشية مرجعية أسفل الصفحة )٩(
 .٢٠٠٦مايو / أيار٤ وليس ٢٠٠٦مايو / أيار٥يقدم صاحب الشكوى تاريخ  )١٠(
تشري الرسالة إىل قرار تقييم املخاطر قبل الترحيل الذي يذكر تقارير منظمات غري حكومية ووزارة اخلارجية                 )١١(

 .سلطات الكنديةاألمريكية وال
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ورفض املوظف املكلف بإجراء تقييم املخاطر قبل الترحيل طلب صاحب          . صاحب الشكوى 
الشكوى بدعوى أن صاحب الشكوى مل يقدم دليالً على خطر تعرضه للتعذيب أو غريه من               

وتضيف الدولة الطـرف أن املوظـف     . ضروب املعاملة احملظورة نتيجة لعودته إىل بوروندي      
يلزم بعقـد    الاملكلف بإجراء تقييم املخاطر قبل الترحيل تصرف وفقاً للقانون الكندي الذي          

 ١٨ويف  . جلسة استماع عندما يكون املوظف ال يشك يف مصداقية صـاحب الـشكوى            
دم صاحب الشكوى طلب اإلذن مبراجعة قضائية ضد قرار         ، ق ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 

، رفـضت   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧ويف  . املوظف املكلف بإجراء تقييم املخاطر قبل الترحيل      
  .احملكمة االحتادية هذا الطلب

، قدم صاحب الشكوى طلب وقف تنفيذ إجراء        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    ٧-٤
ورفضت احملكمة هـذا  . ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٧يوم  الترحيل الذي كان مقرراً تنفيذه      

الطلب بدعوى أن صاحب الشكوى مل يعلل عدم تقدميه طلب وقف التنفيـذ يف اآلجـال                
، صدر أمر بالتوقيف يف حق صاحب الـشكوى         ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٨ويف  . احملددة

.  االتفـاق عليـه  بسبب عدم حضوره إىل مكاتب وكالة خدمات احلدود الكندية كمـا مت    
 كـانون   ١٩حيضر صاحب الشكوى إىل مطار مونتريال لترحيله إىل بورونـدي يـوم              ومل
ومل جير السيد ميناين أي اتصاالت مع السلطات الكندية منـذ ذلـك             . ٢٠٠٧يناير  /الثاين

  . التاريخ ويعيش حالياً بصورة غري قانونية
 إىل األسس الـدنيا الالزمـة       وتدفع الدولة الطرف بأن شكوى السيد ميناين تفتقر         ٨-٤

أسباب حقيقة تـدعو    "وتشترط املادة الثالثة توافر     .  من االتفاقية  ٢٢جلعلها متوافقة مع املادة     
خطر التعذيب  "وأن  . " سيكون يف خطر التعرض للتعذيب     ]صاحب البالغ [إىل االعتقاد بأن    

وتدفع اللجنة بأن الشروط الـيت      . "جيب أن ُيقّوم على أسس تتعدى جمرد االفتراض والشك        
  . من النظام الداخلي ليست مستوفاة١٢٧وضعتها املادة 

وترى الدولة الطرف أن الشكوى ال أساس هلا نظراً النعدام األدلة اليت تدعم خطـر     ٩-٤
تعرضه للتعذيب بصفة شخصية، سواٌء بصفته فرداً أو عضواً يف منظمة قوة الـدفاع الـذايت               

ويشري . يشري أي دليل إىل أن أياً من أعضاء هذه املنظمة قد تعرض للتعذيب            وال  . البوروندية
ويـضيف أن احملتجـزين يف الـسجون        . صاحب الشكوى فقط إىل خطر تعرضه لالعتقال      

وتعترب الدولة الطرف أنه ليس هناك أي       . "كثرياً ما يتعرضون للضرب والتعذيب    "البوروندية  
ى أن التعذيب منـهجي ومـستفحل يف الـسجون          عل  عنصرٍ من عناصر امللف يقوم دليالً     

وال يوجد أعضاء منظمة قوة الدفاع الذايت البوروندية من بني أعضاء اجملموعات            . البوروندية
  .املعرضني للخطر على حنو خاص يف السجون البوروندية

انعدام األدلة على احتمال وجـود خطـر سـجن       ب الدولة الطرف أيضاً     وتستشهد  ١٠-٤
 صـاحب  ذلك أن. ن مث تعرضه لسوء املعاملة عند عودته إىل بوروندي       صاحب الشكوى وم  

إىل رسالة كتبها رئيس الرابطة البوروندية حلقوق اإلنسان يذكُر فيها أن السيد يشري الشكوى  
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يف أن الـشخص    تشكك  الدولة الطرف   بيد أن   . عّرض هلذه املخاطر على حنو خاص     ميناين م 
ناين، مبا أنه ذاته أعلن خالل جلسة استماع أمام احملكمة          املقصود يف هذه الرسالة هو السيد مي      

 يف منظمة قوة الدفاع     سوى عضو عادي  يكن   أنه مل    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٣االحتادية يوم   
  .الذايت البوروندية ومل يثبت أنه شارك إال يف برنامج إذاعي واحد

ار إليها صاحب الـشكوى     أشاليت   "أحياناًواجلماعية  عديدة،  الحتجاز  العمليات ا "أما    ١١-٤
وقد أطلق منذ ذلك احلني سراح مجيع أعضاء . ٢٠٠٤مايو /فرباير ويف أيار/يف شباطفقد جرت 

ومن مث ال يوجد أي خطر حايل إليداعـه         . املنظمة الذي جرى توقيفهم خالل تلك األحداث      
 مـن   ٣ن املادة   وتذكِّر الدولة الطرف بأ   . السجن النتمائه ملنظمة قوة الدفاع الذايت البوروندية      

وحتاجج . االتفاقية تشري إىل خطر التعذيب وليس االحتجاز كأساس ملبدأ عدم اإلعادة القسرية           
تنسحب عليه   ال من االتفاقية١٦الدولة الطرف بأن خطر حدوث معاملة حمظورة مبوجب املادة 

ولة الطرف أن صاحب وترى الد. ١تشري إال إىل التعذيب باملعىن الوارد يف املادة     ال  اليت ٣املادة  
  .الشكوى مل يثبت أن ظروف االحتجاز يف بوروندي ال إنسانية أو قاسية أو مهينة

وإضافة إىل مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية، تقول إنه ينبغي رفض الشكوى      ١٢-٤
  .بناًء على األسس املوضوعية لألسباب الواردة أعاله

ولـة الطـرف وعلـى األسـس        تعليقات صاحب الـشكوى علـى مالحظـات الد            
  للشكوى املوضوعية

فيما يتعلق مبقبولية الشكوى الفتقار االدعاءات املقدمة من صاحب الشكوى إىل             ١- ٥
ونتيجة .  يف إجراء الطعن   جسيمة أنه حدثت أخطاء واضحة وخمالفات       احملاميأساس، يعترب   

 إىل اخلطأ الواضح يف     ويشري. أنه ينبغي للجنة أن تبت يف هذه املسائل       يؤكد احملامي   لذلك،  
 الذي أقصي صاحب الشكوى مبوجبه من نظام محاية ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٧القرار املؤرخ 

فبالرغم من أن القانون الكندي يلزم بترمجة مجيع األدلة املستخدمة ضد املتقاضي            . الالجئني
 منظمـة   إىل لغته، مل يقم أحد بترمجة اإلشارة املرجعية أسفل الصفحة الواردة يف تقريـر             

.  خالل جلسة االستماع أمام جلنة اهلجرة والالجـئني         استخدم الذيهيومن رايتس واتش    
ميكن للدولة الطرف أن حتتج باألجل الذي منح لصاحب الشكوى للحـصول علـى                الو

ويشري صاحب الشكوى إىل أن قرار . ترمجة للوثيقة للتنصل من التزامها بترمجة هذه الوثائق 
 مل يقم حىت باإلشارة إىل هذه اإلشارة املرجعية أسفل الصفحة، وهو            جلنة اهلجرة والالجئني  

ويرى صاحب الشكوى أن . قد تكون استخدمت إلقصائهاليت دلة يستبعد التقرير من األما 
وفيما يتعلق بالوثائق األخرى الـيت اسـتخدمتها        . هذه الوثيقة كانت أساس قرار إقصائه     

 موضوع مبا أهنا ال تزيد عـن استنـساخ          السلطات، يعتربها صاحب الشكوى غري ذات     
للناطقني الرمسيني احلكوميني لكنها ال تتحدث أبداً عن جرائم حمـددة           " املغرضةالكلمات  "

  .قد تكون منظمة قوة الدفاع الذايت البوروندية ارتكبتها
ويرى صاحب الشكوى أن كل املخالفة اليت شابت اإلجراء تقوم على كونه أُقصي               ٢-٥

ويشري صاحب الشكوى إىل أن املنظمة اليت ينتمي إليها         . ليت مينحها مركز الجئ   من احلماية ا  
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لقوله، يورد إفادة لرئيس منظمة قوة الدفاع الذايت البوروندية تـذكر           اً  وتأييد. منظمة سلمية 
 ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٣وقوع عمليات اضطهاد من قبيل إجهاض الشرطة يوم         

 تـشرين  ٢١ادة إىل اعتقال عشرة أعضاء من املنظمـة يـوم   وتشري اإلف. الجتماع للمنظمة 
 تعرضوا أثناء احتجازهم للتعذيب والضرب ومل تتمكن أسـرهم مـن        ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

ويضيف رئيس منظمة قوة الدفاع الذايت البوروندية أنه كلما نظم أعضاء . إيصال الغذاء إليهم  
وقد قتل بعض أعضاء . لتعذيب أو الضرب معرَّّضني خلطر السجن أو اكانوااملنظمة تظاهرات  

ويرى صاحب الشكوى   . املنظمة على يد جمموعات متورطة يف اإلبادة اجلماعية يف بوروندي         
أن انتماءه إىل منظمة قوة الدفاع الذايت البوروندية ينطوي على نفس خطر التعذيب الـذي               

ب الشكوى أيـضاً    ويشري صاح . تعرض له األعضاء اآلخرون الذي سبق أن اعتقلوا وعذبوا        
  .٢٠٠٤منذ عام مث اختفائه  ميناين  بول-جان اعتقال شقيقه  إىل
ويكرر صاحب الشكوى التأكيد أن الشخص املذكور يف رسـالة رئـيس الرابطـة                ٣-٥

وهبـذا  .  هو املشتكي ذاتـه    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٠البوروندية حلقوق اإلنسان املؤرخة     
وبذلك يدحض صاحب الشكوى قول الدولة      . شكوىيتأكد اخلطر الشخصي على صاحب ال     

  . الطرف الذي يفيد أنه ال يوجد خطر تعرض صاحب الشكوى بصفة شخصية للتعذيب
وفيما يتعلق بالقول إن التعذيب ليس منهجياً يف السجون البوروندية، يشري صاحب              ٤-٥

 الذي يشري فيه إىل ستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي امللخبري  لالشكوى إىل تقرير    
وهذا التقرير يناقض تأكيدات كندا بأن      . عدد متنامٍ حلاالت التعذيب وخاصة أثناء االعتقال      
  .التعذيب ليس ممارسة منهجية يف السجون البوروندية

وأخرياً، يدفع صاحب الشكوى بأن طلبه وقف تنفيذ ترحيله إىل بوروندي احتـرم               ٥-٥
االجتهاد القضائي الذي أدى باحملكمة االحتادية إىل رفـض         اآلجال اليت حيددها القانون وأن      

طلب صاحب الشكوى يتعلق بطلبات قدمت قبل الترحيل ببضعة ساعات فقط وليس ببضع             
  .أيام كما هي حالة صاحب الشكوى

 بشكل ظامل على أنـه ينتمـي إىل منظمـة           "تصنيفه"ويقول صاحب الشكوى إن       ٦-٥
تشويه حكم السلطات وأفضى إىل إقصائه من احلمايـة          أدى إىل    ىإجرامية منذ بداية الدعو   
قرار جلنـة اهلجـرة     يستشف من    الذي   "الصارخ"وقال إن الظلم    . اليت مينحها مركز الجئ   

  .والالجئني كان له أثر على كل القرارات الالحقة

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية     
ء يرد يف أي بالغ ما، جيب على جلنة مناهـضة التعـذيب أن   قبل النظر يف أي ادعا    ١-٦

 ، وقد تأكدت اللجنـة    . من االتفاقية  ٢٢تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أم ال مبوجب املادة           
 من االتفاقية، من أن املسألة نفـسها مل تبحـث           ٢٢من املادة   ) أ(٥وفقاً ملا تقتضيه الفقرة     

  .  من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليةجيري حبثها يف إطار أي إجراء آخر وال
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وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية البالغ على أساس أنـه     ٢-٦
ـ   لعدم وجود أدلة و   سبب  يفتقر إىل األدلة بوضوح ب     ـ ذي ي كون اخلطر ال املـشتكي  ه  زعم

 ٢٢كوى غري متوافقة مع املادة      وبالتايل فإن الش  .  من االتفاقية  ١ينطبق عليه تعريف املادة      ال
ومع ذلك ترى اللجنة أن احلجج املقدمة إليها تثري مسائل ينبغي تناوهلـا مـن               . من االتفاقية 

ن اللجنـة مل تـستطع      إوحيث  . حيث األسس املوضوعية وليس من حيث املقبولية وحدها       
رع يف النظـر يف     حتديد عقبات أخرى فيما يتعلق باملقبولية، فإهنا تعلن أن البالغ مقبول وتش           

  .األسس املوضوعية

  النظر يف األسس املوضوعية    
ـ       ما إذا كان    ينبغي للجنة أن تقرر       ١-٧ شكل ترحيل صاحب الشكوى إىل بورونـدي ي

 من االتفاقية اليت تقضي بعدم طرد أي شخص         ٣انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة       
 أسباب حقيقية تـدعو إىل االعتقـاد بأنـه          أو إعادته قسراً إىل دولة أخرى إذا كانت هناك        

  . سيواجه خطر التعرض للتعذيب
وتأخذ اللجنة يف االعتبار، وهي تقوم بتقييم خطر التعذيب، كل العناصر ذات الصلة           ٢-٧

، مبا يف ذلك وجود منط ثابت مـن االنتـهاكات اجلـسيمة أو              ٣ من املادة    ٢وفقاً للفقرة   
ن اهلدف من هذا التحليل هو حتديد ما إذا كان          بيد أ . قوق اإلنسان حلالصارخة أو اجلماعية    

وبالتايل، . إليهحلون األشخاص املعنيون سيواجهون شخصياً خطر التعذيب يف البلد الذي سري 
رخة أو اجلماعية حلقوق اإلنـسان يف       افإن وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الص        

م بأن شخصاً معيناً سيكون عرضة للتعـذيب        يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً للجز       البلد ما   
وجيب أن تكون هناك أسباب إضافية حتمل على االعتقـاد أنـه            . لدى عودته إىل ذلك البلد    

من االنتهاكات الـصارخة  منط ن عدم وجود كما أ. سيكون معرضاً خلطر التعذيب شخصياً    
 خلطر التعذيب حبكم    يعين أنه ال جيوز اعتبار شخص ما معرضاً        الواملنهجية حلقوق اإلنسان    

  .ظروفه اخلاصة
 الذي  ٢٢ يف سياق املادة     ٣ املتعلق بتنفيذ املادة     ١ر اللجنة بتعليقها العام رقم      وتذكِّ  ٣-٧

 تدعو إىل االعتقاد بأن صـاحب  حقيقيةأسباب  هناك  تربز فيه بأن عليها حتديد ما إذا كانت         
ال يلزم أن يكون اخلطر حمتمالً      و. إىل البلد املعين  رحل  الشكوى سيتعرض خلطر التعذيب إذا      

ويف هذا الصدد، كرست اللجنة يف قـرارات        .  ولكن جيب أن يكون شخصياً وحمدقاً      ،جداً
  .)١٢(متوقعاً وحقيقياً وشخصياً"سابقة وجوب أن يكون خطر التعذيب 

__________ 

، ٢٠٠٣نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢١، اآلراء املعتمـدة يف    ضد هولندا . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢البالغ رقم    )١٢(
 .٣-٧ الفقرة
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وفيما يتعلق بعبء اإلثبات، تذكر اللجنة أيضاً بتعليقها العام وكذلك باجتـهاداهتا              ٤-٧
لى صاحب الشكوى عموماً تقدمي أدلة ميكن الـدفاع عنـها           قع ع اليت تقضي بأنه ي   السابقة  
  . سس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشكخطر التعذيب جيب أن يقدر على أُ وبأن
وعند تقييم خطر التعذيب يف القضية احلالية، الحظت اللجنة أن تأكيـد صـاحب                ٥-٧

ع الذايت البوروندية اليت تندد منـذ عـام         الشكوى الذي يفيد بأنه عضو يف منظمة قوة الدفا        
.  باإلفالت من العقاب الذي يتمتع به املسؤولون عن اإلبادة اجلماعية يف حق التوتسي       ١٩٩٤

كما أحاطت علماً باإلدعاء الذي يفيد بأن صاحب الشكوى، بصفته عضواً يف هذه املنظمة،              
يقوم أساساً على رسـالة     معرض لالعتقال وبعد ذلك التعذيب خالل احتجازه، وهو ادعاء          

 كتبها رئيس الرابطة البوروندية حلقوق اإلنسان يشري        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٠مؤرخة  
وأحاطت اللجنة علماً   . فيها إىل أن صاحب الشكوى معرض خلطر شديد بأن يودع السجن          

ان ، وهو ما ك   ٢٠٠٤باإلدعاء الذي يفيد بأن صاحب البالغ أدىل بتصريح إىل اإلذاعة عام            
وأحاطت اللجنة علماً حبجـة صـاحب       . السبب، حسب قوله، يف إصدار مذكرة حبث عنه       

. الشكوى اليت تفيد بأن أعضاء منظمة قوة الدفاع الذايت البوروندية يعذبون أثناء االحتجـاز             
وحتيط علماً بأن صاحب الشكوى قدم رسالة مكتوبة من رئيس املنظمة تـشهد بالتعـذيب          

وحتيط اللجنة علماً أخرياً بأنـه      .  املوجودين خارج السجن حالياً    الذي ميارس على أعضائها   
  . واختفى منذ ذلك احلني٢٠٠٤ُيزعم أن شقيق صاحب الشكوى اعتقل عام 

وتنازع الدولة الطرف يف األسس املوضوعية إلدعاءات صاحب الشكوى، بـالنظر             ٦-٧
واء كفرد أو عـضو يف      إىل انعدام األدلة اليت تدعم تعرضه بصفة شخصية خلطر التعذيب، س          

وتدفع بعدم وجود أدلة على خطر تعـرض صـاحب          . منظمة قوة الدفاع الذايت البوروندية    
كمـا أكـدت علـى      . الشكوى للسجن وتعرضه لسوء املعاملة لدى عودته إىل بوروندي        

  . التغريات السياسية اهلامة اليت حدثت يف بوروندي منذ رحيل صاحب الشكوى
 مطلوب لدى السلطات    حب الشكوى مل يقدم دليالً على أنه      وتالحظ اللجنة أن صا     ٧-٧

لقد بىن صاحب الشكوى ادعاءه وجود خطر التعذيب يف حالة ترحيلـه إىل             . )١٣(البوروندية
وبعد أن حاجج أمـام     . بوروندي على جمرد انتمائه إىل منظمة قوة الدفاع الذايت البوروندية         

عضو "ظمة، غري حماججته واعترف بأنه جمرد اهليئات الكندية بأنه عضو نشيط ومنخرط يف املن
، عندما اعتربت السلطات الكندية أن االنتماء إىل هذه املنظمة يشكل سبباً يف اإلقصاء              "بسيط

واعترب صاحب الشكوى أن أعضاء منظمة قوة الدفاع        . من احلماية اليت مينحها مركز الجئ     
التعذيب، ومن مث فإن مصريه لن      الذايت البوروندية معرضون على حنو خاص خلطر االعتقال و        

وليس هناك إال رسالة وحيدة موقعة من رئيس احلركة         . يكون خمتلفاً إذا رحل إىل بوروندي     
وليست مصحوبة بإفادات ضحية    . تشهد بوجود أعمال تعذيب يف حق أعضاء هذه املنظمة        

على أي وثيقة ذات صلة تسمح للجنة بأن ختلص إىل وجود خطر حقيقي             ب الومن الضحايا   
وتشري اللجنة يف األخري إىل أن خطر توقيف        . صاحب الشكوى بصفته عضواً يف هذه احلركة      

__________ 

 .مل يقدم أي دليل على أمر بإلقاء القبض على صاحب الشكوى )١٣(



CAT/C/43/D/331/2007 

13 GE.09-46721 

تسنده إال رسالة من رئيس الرابطة البوروندية         ال صاحب الشكوى لدى عودته إىل بوروندي     
تـشري إال إىل خطـر إيداعـه          ال ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠حلقوق اإلنسان مؤرخة    

. رة إىل خطر حمدق وحقيقـي وشخـصي يف التعـرض للتعـذيب            السجن دون اإلشا   يف
وبنـاًء  . )١٤(يقدم أي دليل على اختفائه      ال صاحب الشكوى إىل اختفاء شقيقه لكنه      ويشري

على ما سبق، تعترب اللجنة أن صاحب الشكوى مل يقدم عناصر موضوعية تثبت وجود خطر               
  .ونديشخصي وحقيقي وواقعي يف تعرضه للتعذيب لدى عودته إىل بور

وتشري اللجنة إىل حجج صاحب الشكوى واألدلة املقدمة تأييداً هلا قد قـدمت إىل                ٨-٧
وحتيط علماً أيضاً مبالحظة الدولة الطرف بأنه يف غياب خمالفة          . خمتلف هيئات الدولة الطرف   

بيـد أن  . جيوز للجنة أن تستعيض باستنتاجاهتا عن استنتاجات اهليئات الكنديـة           ال إجرائية،
ة تالحظ أهنا يف حني تعطي وزناً كبرياً لتقرير الوقائع الذي ختلص إليه أجهزة الدولـة                اللجن

ويف . )١٥(ئع الناشئة يف ظل ظروف كل قضية      الطرف، فإن لديها سلطة إجراء تقييم حر للوقا       
 وخمالفـات   واضحةهذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى يعترب أنه حصلت أخطاء            

علق مبركز الجئ وأنه بسبب هذه املخالفات مل جيـر تقيـيم خطـر              جسيمة يف اإلجراء املت   
واحلال أن اللجنة تالحظ أن هذا اخلطر قد جرى تقييمه فعالً يف            . التعذيب يف حالة الترحيل   

أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٨قرار املوظف املكلف بإجراء تقييم املخاطر قبل الترحيل املؤرخ      
يشكل عـدم     ال وإضافة إىل ذلك،  . ف اليت بني يديها   ، استناداً إىل جمموع عناصر املل     ٢٠٠٦

حصول صاحب الشكوى على جلسة علنية خمالفةً إجرائية يف حد ذاته إذا كانـت اهليئـات     
ونتيجة لذلك، ال يثبت من العناصر اليت بني يـدي          . الكندية قد أخذت حججه يف اعتبارها     

  .  خمالفاتاللجنة أن تقييم الدولة الطرف الدعاءات صاحب الشكوى شابته
وأخرياً، ترى اللجنة لزاماً عليها أن تكرر التأكيد أن الشخص املعين جيب أن يكون                ٩-٧

 وبناًء على مـا تقـدم، تعتـرب اللجنـة           .اًوشخصياً  وحقيقياً  خطر تعرضه للتعذيب متوقع   
صاحب الشكوى مل يثبت إدعاءه الذي يفيد بأن خطر تعرضه للتعذيب حـال عودتـه                أن
  .  حقيقي ووشيكبوروندي خطر إىل
 من االتفاقية،   ٢٢ من املادة    ٧إن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف مبوجب الفقرة           ١٠-٧

ختلص إىل أن صاحب الشكوى مل يقدم أدلة كافية تسند تأكيده الذي يفيد أنـه سـيتعرض      
للتعذيب إذا رحل إىل بوروندي وختلص نتيجة لذلك إىل أن ترحيله إىل هذا البلد لن يشكل                

  . من االتفاقية٣اكاً للمادة انته
اعتمد باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص [

وسيصدر الحقاً أيضاً باللغتني الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي املقدم من            . األصلي
  .]اللجنة إىل اجلمعية العامة

        
__________ 

 .عدم وجود نسخة ألمر البحث مثالً )١٤(
 .٨-٨، الفقرة ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٣، اآلراء املعتمدة يف دادار ضد كندا، ٢٥٨/٢٠٠٤البالغ رقم  ) ١٥(


