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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 الربوتوكنو  من  (4 )الفقرة ٥ املادة مبوجب اللجنة اعتمدته الذي القرار  
 *** ** *٢٩4٨/٢٠١٧ رقم البالغ بشأن االختياري،

 (هـ. س. وآخرون )ميثلهم احملامي أالن فاليري بالغ مقدم من:

 أصحاب البالغ األشخاص املدعى أهنم ضحااي:

 كندا الدولة الطرف:

  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ٢٦ اتريخ تقدمي البالغ:
 )اتريخ تقدمي الرسالة األوىل(

مــــن الن ــــام  9٧و 9٢القــــرار املمبخــــمل دوجــــ  املــــا ت   الواثئق املرجعية:
 شـبا// ٧الداخلي للجنة، واحملال إىل الدولة الطرف يف 

 )مل يصدر يف شكل وثيقة( ٢٠١٧فرباير 

 ٢٠١9آذار/مارس  ١٤ اتريخ القرار:

 الرتحيل من كندا إىل اهلند املوضوع:

مبصاف؛ عدم إثبات اال عـااات عدم اسمبنفا  سبل االن املسائل اإلجرائية:
 أب لة كافية؛ المبعارض مع العهد

احلــــق يف احليــــال؛ خطــــر المبعــــرض للمبعــــملي  أو املعاملــــة  املسائل املوضوعية:
الالإنســـــانية أو املهينـــــة؛ حـــــق الفـــــر  يف احلريـــــة  القاســـــية أو

واألمــــن علــــى نفســــ؛؛ ســــل  احلريــــة؛ احلــــق يف ا صوصــــية 
 واألسرل؛ حقوق الطفل؛ عدم المبمييز

__________ 

 .(٢٠١9آذار/مارس  ٢9-٤) ١٢5اعمبمدت؛ اللجنة يف  ورهتا  *
 زيإلـو شارك أعضاا اللجنة المبالية أمساؤهم يف  راسة هملا البالغ: اتنيا ماراي عبدو روشول، وعياض بن عاشـور،  **

  مرايا، وابمـهـاينزكريسـمبوف و  ،ويمبشـي فـوروايش، وأمحـد أمـ  فـمب، و، و لكـانو ب، وكريسمبوفر عارف كرييسبراندز  
يس، وهريانن كيزا ا كـابريرا، وفاسـيلكا سانسـ ، وخوسـي؛ مانويـل ز مبا، و نكان الكي موهوموزا، وفوتيين ابزارتيكو 

مــن  ١٠8. وعمــالاب ابملــا ل نمبيــان زيــربييسـانمبوس ابيــس، ويوفــال شــاين، وإيلــ  تيأرو جــا، وأنـدرايس زميرمــان، وج
 شارك مارسيا ف. ج. كران يف  راسة هملا البالغ.تن ام اللجنة الداخلي، مل 

 ي يف مرفق هملا القرار. ري وجنمبيان زيبابيس سي؛ مانويل سانمبوس ير  رأي مشرتك )خمالف(  و  ***
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 ٢٦و ٢٤و ٢3و ١٧و ١٠و 9و ٧و ٦و ٢ وا  العهد:م

 ب(()(٢)الفقرل ) 5و ،3و ،٢ موا  الربوتوكول االخمبياري:

مها السـيد هــ. س،  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير   3١صاحبا البالغ الملي تلقمب؛ اللجنة يف  ١-١
، ومهــــا موا نــــان مــــن اهلنــــد. ١98٤، والســــيدل أ. ك.، املولــــو ل يف عــــام ١9٧8املولــــو  يف عــــام 

 ،٢٠٠9ويمبصــرف صــاحبا الــبالغ ابمسهمــا وابلنيابــة عــن  فليهمــا القاصــرين، ج. س. املولــو  يف عــام 
، ومها موا نان كنداين. وابلن ر إىل أن السلطات رفضـ   لـ  ٢٠١٠لو ل يف عام ر. ك. املو و 

أمر دأا رل البلد. وكان من املمبوقع أن يعو ا إىل اهلند إليهما الوالدين اللجوا إىل كندا، فقد صدر 
 ٢. ويدعي صاحبا البالغ أن كندا سمبنمبهك المبزاماهتـا دوجـ  املـوا  ٢٠١٧شبا//فرباير  ١9يف 
مــــن العهــــد إن هــــي رحلمبهمــــا إىل اهلنــــد. وقــــد  خــــل  ٢٦و ٢٤و ٢3و ١٧و ١٠و 9و ٧و ٦و

. وميثـل احملـامي ١9٧٦أاير/مايو  ١9الربوتوكول االخمبياري حيز النفاذ ابلنسبة للدولة الطرف يف 
 أالن فاليري أصحاب البالغ.

ل ،  لب  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل كندا وقف ترحي٢٠١٧شبا//فرباير  ٧ويف  ٢-١
 صــاحا الـــبالغ البـــالأ   املـــا شـــكوامها قيـــد ن ـــر اللجنــة. وقـــد وافقـــ  كنـــدا علـــى هـــملا الطلـــ 

 ٤يزال صاحبا البالغ يف كندا إىل هملا احل . وفيما يمبعلق ابلبالغ،  لب  الدولة الطرف يف  وال
، ٢٠١٧ يسـمرب كانون األول/  ١9رفع المبدابري املؤقمبة. وقررت اللجنة يف  ٢٠١٧آب/أغسطس 

  ريق مقررها ا اص املعين ابلبالغات اجلديدل والمبدابري املؤقمبة، رفض هملا الطل .عن 

 الوقائع كما عرضها صاحبا البالغ  

 ١999. مث عـا  يف عـام ١999إىل عـام  ١99٧عمل السيد هـ. س. يف ماليزاي من عام  ١-٢
،  امهـ  ٢٠٠٠إىل اهلند للحصول على جواز سفر جديد، بعد أن فقد جوازه القدمي. ويف عـام 

الشـــر ة منزلـــ؛ واســـمبجوبمب؛ بشـــين انشـــط  سياســـي  و وره املفـــرتض وســـيطااب بـــ  انشـــط  هنـــو  
السيد هـ. س. يف همله املناسبة النمبزاع اعرتافات؛، واضطر إىل  فع رشـول وابكسمباني . وقد ُعملب 

 إل الق سراح؛.
وبعــــد أن جلــــي الســــيد هـــــ. س. إىل منــــزل شــــقيقمب؛ يف منطقــــة أخــــر ، أُبلــــ  أبن الشــــر ة  ٢-٢
تزال تبحث عن؛. وعندها، قـرر الفـرار إىل مـاليزاي زـواز سـفر مـزور. ورلـ  أسـرت؛، الـ  بقيـ   ال
 .٢٠٠5اهلند، تمبعرض ملضايقات الشر ة حىت  فع  رشول يف عام يف 
إىل اهلند ليمبزوج ابلسيدل أ. ك.. وخـالل إقاممبـ؛ يف  ٢٠٠٦وعا  السيد هـ. س. يف عام  3-٢

 ســيل والــده الســيد هـــ. س عنــ؛.، اهلنــد، حــاول اســرت ا   ياــن مــن املــدعو ر. س.. وهلــملا الأــرض
، فــاهتم شــقيق ر. س. الســيد هـــ. س. ابملســؤولية عــن وبعــد ذلــك ببضــعة أايم، تــويف والــد ر. س.

من؛، وشى ب؛ لد  السلطات اهلندية ابلقـول إنـ؛ مـن املهـرب ، وأن يف حوزتـ؛ ااب وفال والده؛ وانمبقام
 عالول على ذلك جواز سفر مزورااب.

، واســمُبجوب ٢٠٠٦تشــرين األول/أكمبــوبر  ٢٧وأُلقــي القــبض علــى الســيد هـــ. س. يف  ٤-٢
كــانون   9احمبجــازه عمــا إذا كــان عضــوااب يف حركــات سياســية. وأُ لــق ســراح؛ يف  مــرل أخــر  أثنــاا
، لكنهــــا ٢٠٠٧فرجــــع إىل مــــاليزاي. والمبحقــــ  بــــ؛ زوجمبــــ؛ يف  وز/يوليــــ؛  ٢٠٠٦األول/ يســــمرب 

ــــد يف آذار/مــــارس  لمبلقــــي العــــالج الطــــا. وبعــــد أن  لــــف  ٢٠٠8اضــــطرت إىل العــــو ل إىل اهلن
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مة هنديـة بسـب  الـمبهم املوجهـة إليـ؛، وهـي الـمبهم الـ  أفضـ  هـ. س. عن املثول أمام حمك السيد
  دوجـ  أحكـام القـانون اهلنـدي وبـدأت جمـرم معلـومإىل إلقاا القبض علي؛، أعلن  الشـر ة أنـ؛  

 يف البحث عن؛. وقد تلق  زوجمب؛ هتديدات أيضااب.
هبـملا  ويف وق  الحق، أُلقي القبض على شقيق السيد هـ. س.، وُعمل ِّب بسب  عالقاتـ؛ 5-٢

 .٢٠١٠األخري. وال يزال شقيق؛ هملا يف عدا  املفقو ين منمل عام 
، والمبمســا ٢٠٠8تشــرين الثــاين/نوفمرب  9ووصــل صــاحبا الــبالغ إىل تورونمبــو بكنــدا يف  ٦-٢

 اللجوا.
، ٢٠١٤تشـرين الثــاين/نوفمرب  ٢٤و نيسـان/أبريل ٢8، مث يف ٢٠١3حزيران/يونيـ؛  ١٠ويف  ٧-٢

 كـانون الثـاين/  ٢3ل والالجئـ  جلسـة اسـمبماع معهمـا. ورُفـض  لبهمـا يف عقد اجمللس الكندي للهجـر 
، ٢٠١٦شبا//فرباير  9لمبقييم املخا ر قبل الرتحيل يف ااب . وقدم صاحبا البالغ  لب٢٠١5يناير 

 . وتلقى صاحبا البالغ فيما بعد أمرااب دأا رل كندا.٢٠١٦آب/أغسطس  ٤لكن؛ رُفض يف 
للحصـول علـى اإلقامـة ااب ، قدم صاحبا البالغ  لب٢٠١٦ر تشرين األول/أكمبوب ١3ويف  8-٢

الدائمــة العمببــارات إنســانية، ومراعــال ملصــاا  فليهمــا الفضــلى، كوهنمــا مــوا ن  كنــدي . ومل يــر  
أن مــدل الــر  املعمبــا ل تــرتاو  بــ  ااب أي ر  علــى هــملا الطلــ  حــىت وقــ  تقــدمي الــبالغ األو ، علمــ

 ثالث  واثن  وأربع  شهرااب. ومع ذلك، ال مينع هملا اإلجراا ترحيلهما. 
ويشري صاحبا البالغ إىل أن؛ كان  هلما ابلفعل فرصة تقدمي  ل  إىل احملكمة االحتا ية  9-٢

ينهـا نصــحهما الكنديـة إلجـراا مراجعـة قضــائية لقـرارات رفـض  لبهمـا اللجــوا، لكـن حماميهمـا ح
أن من شين  ل  املراجعة أن ُيشعر السلطات يف الواقـع أبهنمـا  خـال  ااب أبال يفعال ذلك، موضح

 كندا بصورل غري قانونية، ويدفعها إىل الشروع يف إجرااات ترحيلهما.
واتصــــل  الســــلطات الكنديــــة بن رياهتــــا اهلنديــــة مــــن أجــــل احلصــــول علــــى واثئــــق ســــفر  ١٠-٢

ئــق ضــرورية يف عمليــة ترحيلهمــا. وحصــل  علــى وجــ؛ ا صــوص علــى لصــاحا الــبالغ، وهــي واث
وقـــد كــان مــن املقــرر أن يأـــا ر  ااب.أتشــريت  ســياحيمب  لطفليهمــا صــاحلمب  ملـــدل مائــة و ــان  يومــ

 .٢٠١٧شبا//فرباير  ١9صاحبا البالغ إىل اهلند يف 

 الشكوى  

حلقوقهمــا ااب يشــكل انمبهاكــيــدعي صــاحبا الــبالغ يف املقــام األول أن ترحيــل كنــدا هلمــا س ١-3
من العهد. وابلن ر إىل المبهم املوجهة إىل السيد هـ. س.، فهو  ٧و ٦املنصوص عليها يف املا ت  

خيشــى أن يمبعــرض يف واقــع األمــر لالعمبقــال دجــر  وصــول؛، ويُعــدم خــارج نطــاق القــانون بســب  
العامـة حلقـوق اإلنسـان يف مشاركمب؛ املزعومة يف أنشطة سياسـية. ويشـري صـاحبا الـبالغ إىل احلالـة 

 ٦إىل املـا ل ااب أبن شقيق السيد هـ. س. ال يزال يف عـدا  املفقـو ين. واسـمبنا ااب اهلند، ويملك ِّران أيض
من العهد، يشري صاحبا البالغ كمللك إىل أن الطفل ج. س. يعـاين مـن الربـو وقـد تنمبابـ؛ نـوابت 

 اية يف هملا البلد.يف حال ترحيل؛ إىل اهلند بسب  اهلواا امللوث ونقص الرع
 مــن العهــد فيمــا يمبعلــق 9للمــا ل ااب إىل أن ترحيلهمــا سيشــكل انمبهاكـااب ويشـري صــاحبا الــبالغ اثنيــ ٢-3

 كمللك فيما يمبعلق ب روف وشرو/ احمبجازه يف حال اعمبقال؛.  ١٠ابلسيد هـ. س.، واملا ل 
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إىل بلد  ويدعي صاحبا البالغ أن ترحيلهما من كندا سيجرب  فليهما على مصاحبمبهما 3-3
وال حيمالن جنسيمب؛، وسيشكل تدخالاب يف حياهتما ا اصـة واألسـرية، وأن يف ااب ال يعرفان عن؛ شيئ

غـــري ااب مـــن العهـــد. وعـــالول علـــى ذلـــك، لـــيس يف حـــوزل  فليهمـــا حاليـــ ١٧ذلـــك انمبهاكـــااب للمـــا ل 
قر بعــد وقــد اــدا نفســيهما يف وضــع غــري مســمب ااب،أتشــريل ســياحية حمــدو ل صــاحلة ملائــة و ــان  يومــ

انمبهــاا صــالحية أتشــريهتما. وحينهــا، ســيمبع  عليهمــا إمــا أن ينفصــال عــن والــديهما والعــو ل إىل  
كنــدا، أو أن ي ــال بصــورل غــري قانونيــة يف األراضــي اهلنديــة. ويؤكــد صــاحبا الــبالغ أن مــن شــين 
انفصـــال أفـــرا  األســـرل عـــن بعضـــهم، الـــملي قـــد يـــنجم بصـــورل غـــري مباشـــرل عـــن أمـــر الرتحيـــل، أن 

ســب  للطفلــ  ضــررااب ال ميكــن جــربه. وعلــى هــملا األســاس، يــدفع صــاحبا الــبالغ أبن الســلطات ي
الكندية مل أتخمل يف اعمببارها مصاا الطفل  الفضلى يف قراراهتا همله. وبناا على ذلك، سيشـكل 

 ( من العهد.١)٢3(، واملا ل ١)١٧ترحيلهما إجراااب تعسفيااب يف انمبهاك للما ل 
مـــن العهـــد  ٢٤للمــا ل ااب بالغ كـــمللك أن ترحيـــل األســرل انمبهـــاك أيضـــويــدعي صـــاحبا الــ ٤-3

يمبعلق بطفليهما لعدم توفري احلماية املطلوبـة هلمـا دوجـ  هـمله املـا ل. ويشـري صـاحبا الـبالغ  فيما
علــى وجــ؛ ا صــوص إىل املخــا ر الــ  تمبهـــد  صــحة  فليهمــا، ال ســيما تــر ي رــروف الن افـــة 

فرص احلصول علـى الرعايـة الصـحية هنـاك. ويـر  صـاحبا الـبالغ  املمباحة لأل فال يف اهلند، وقلة 
عنهمـا، ال ميكـن ااب كمللك أن المبحاق  فليهما ابملدرسة، ال  هلـا ن ـام تعلـيم ولأـة ال يعرفـان شـيئ

 توفريه ابلشرو/ ذاهتا املوجو ل يف كندا. 
ليهمـا يف مـن العهـد سـمُبنمبهك فيمـا يمبعلـق بطف ٢٦أن املا ل ااب ويدعي صاحبا البالغ أيض 3-5

 حال ترحيلهما ألن يف هملا اإلجراا  ييز على أساس جنسية والديهما.

 مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية  

مالح اهتـــا بشـــين مقبوليـــة الـــبالغ  ٢٠١٧آب/أغســـطس  ٤قــدم  الدولـــة الطـــرف يف  ١-٤
 وأسس؛ املوضوعية.

. س. أنـ؛ سـيواج؛ خطـر المبعـملي  أو املـوت وتر  الدولـة الطـرف أن ا عـااات السـيد هــ ٢-٤
على أيدي السلطات اهلندية، وأن من شين ترحيل صاحا البالغ البالأ  أن اعـل  فليهمـا يف 
وضع غري مسمبقر، كوهنما ُولـدا يف ا ـارج وال يمبكلمـان اللأـة البنجابيـة، وأن  فلهمـا ج. س. يف 

عــاااتي ينبأــي اعمببارهــا غــري مقبولــة دوجــ  حاجــة إىل رعايــة  بيــة ال ميكــن توفريهــا يف اهلنــد، ا 
 من الن ام الداخلي للجنة ألسباب ثالثة. 9٦من الربوتوكول االخمبياري واملا ل  5و ٢املا ت  

أن الدولـة الطـرف تـر  أن صـاحا الـبالغ مل يسـمبنفدا  تالحظ اللجنـة يف هـملا السـياق أوالاب  3-٤
لــنذن رجــراا مراجعــة قضــائية للقــرار ااب مجيــع ســبل االنمبصــاف احملليــة املمباحــة ألهنمــا مل يقــدما  لبــ

السلا الصا ر عن  ائرل محاية الالجئـ ، والقـرار السـلا لمبقيـيم املخـا ر قبـل الرتحيـل علـى الـرغم 
ة هلمــا. وتــدفع كنــدا أبنــ؛ إذا كــان صــاحبا الــبالغ غــري راضــي  مــن أن هــمله ا يــارات كانــ  ممباحــ

عن هملين القرارين أو ارأتاي أن صناع القرار مل يدرسوا، على النحو الواجـ ، الصـعوابت الـ  قـد 
تواجههمــا يف حــال ترحيلهمــا إىل اهلنــد، فينــ؛ كــان ينبأــي هلمــا االســمبعانة بســبل االنمبصــاف احملليــة 

ااب ال عائهمــا، وهــو مــا مل يفعالنــ؛ حينهــا. وكمــا اعرتفــ  بــمللك اللجنــة املمباحــة هلمــا يف كنــدا  عمــ
 مســؤولة عــن خطــي أو تقصــري املسمبشــارين القــانوني ااب مــرارااب، ال ميكــن اعمببــار الدولــة الطــرف عمومــ
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إلجـــراا مراجعـــة ااب وابإلضـــافة إىل ذلـــك، قـــدم صـــاحبا الـــبالغ يف وقـــ  الحـــق  لبـــ .(١)املســـمبقل 
مبعلق بطلبهما اإلقامة الدائمة العمببارات إنسانية، لكن وحـىت وقـ  تقـدمي قضائية للقرار السلا امل

هملا البالغ مل يصدر أي قرار يف هملا الصد . ويف املقابل، ال ميكن قبول ا عاااهتمـا علـى أسـاس 
 ( من العهد ألهنما مل يسمبنفدا سبل االنمبصاف احمللية.١)٢٤املا ل 

من العهد  ٢٤و ١٠و 9و ٦و ٢لقة ابنمبهاك املوا  ا عااات صاحا البالغ املمبع ااب،واثني ٤-٤
غـــري مقبولـــة ألهنـــا تمبعـــارض، مـــن حيـــث االخمبصـــاص املوضـــوعي، مـــع أحكـــام هـــمله املـــوا ، كوهنـــا 

من العهد ال  ول حقااب مسمبقالاب يف اجلرب، وال ميكن،  ٢تنطبق خارج احلدو  اإلقليمية. فاملا ل  ال
مله املــا ل يف حــد ذاهتــا، الــ  ال عالقــة هلــا أبي بنــاا علــى ذلــك، أن تكــون اال عــااات املمبعلقــة هبــ

ما ل من موا  العهد ال   ول لصاح  البالغ حقااب مـن احلقـوق، أن تشـكل أساسـااب ألي ا عـاا  
فحقــوق ج. س. مل تُنمبهـــك دوجـــ   .(٢)كــان يف أي بـــالغ يُقــدم دوجـــ  الربوتوكــول االخمبيـــاري

الرتحيـل. وحـىت لـو كانـ  كنـدا مسـؤولة يف من العهد ألن هملا األخري ليس موضوع أمـر  ٦املا ل 
املقابـــل عـــن ترحيـــل ج. س.، فـــين العهـــد ال يلزمهـــا بعـــدم ترحيـــل شـــخص قـــد يواجـــ؛، يف بلـــده 

مـــن العهـــد  ١٠و 9أقـــل مالامـــة مـــا هـــو موجـــو  يف كنـــدا. وملـــا كانـــ  املـــا اتن ااب األصـــلي، رروفـــ
مسـؤولية كنـدا دوجـ  العهـد غـري قائمــة. تنطـواين علـى أي المبـزام بعـدم اإلعـا ل القسـرية، فــين  ال

من العهد، ألهنما ليسا موضوع إجراا  ٢٤ومل تُنمبهك حقوق  فلي صاحا البالغ دوج  املا ل 
مـن العهـد يف  ٢٤الرتحيل. وحىت لو كانـ  كنـدا مسـؤولة عـن ترحيـل هـملين الطفلـ ، فـين املـا ل 

 اإلعا ل القسرية.املقابل ال تلزم الدولة الطرف ال  أمرت ابلرتحيل بعدم 
تؤكـــد كنـــدا أن صـــاحا الـــبالغ مل يقـــدما أ لـــة كافيـــة إلثبـــات ا عاااهتمـــا دوجـــ   ااب،اثلثـــ 5-٤

 3مـن العهـد، مـا اعـل بالغهمـا غـري مقبـول دوجـ  املـا ل  ٢٦و ٢٤و ٢3و ١٧و ٧و ٦ املوا 
سـلطات من الن ام الـداخلي للجنـة. لقـد سـبق أن ن ـرت ال 9٦من الربوتوكول االخمبياري واملا ل 

الكنديـة املخمبصــة بكـل نزاهــة يف اال عــااات واأل لـة الــ  قــدمها صـاحبا الــبالغ وخلصــ  إىل أن 
صـــاحا الـــبالغ ال مصـــداقية هلمـــا فيمـــا يمبعلـــق ابملشـــاكل احملمبملـــة املزعومـــة يف اهلنـــد. وعلـــى غـــرار 

 خلص إلي؛ مفوض  ائـرل محايـة الالجئـ ، تؤكـد كنـدا علـى وجـ؛ ا صـوص أن صـاحا الـبالغ ما
يصـال إىل كنــدا ومهــا يف خطـر، وذلــك ابلن ــر إىل أن الســيد هــ. س. اســمبطاع العــي  يف مــاليزاي  مل

ملــدل عــام آخــر بفضــل تصــري، العمــل املمنــو  لــ؛. وعــالول علــى ذلــك، مل يلــمبمس صــاحبا الــبالغ 
 .(3)اللجوا إىل كندا إال بعد أن أوقفهما ضبا/ احلدو  الملين قرروا أهنما ليسا  زائرين حقيقي  

وارأتت الســـلطات الكنديـــة الـــ  قيمـــ  املخـــا ر الـــ  قـــد يواجههـــا صـــاحبا الـــبالغ أن  ٦-٤
 املخاوف ال  أعراب عنها ال أساس هلا من الصحة، وذلك لعدم وجو  أي أ لة موثوقة أو موضـوعية
 تدعم ا عاااهتما المباليـة: )أ( اال عـاا أبن الشـر ة اهلنديـة تعمبقـد أن السـيد هــ. س. مـن املمبعـاون 
مــع حركــات سياســية، وأهنــا اســمبجوبمب؛ وعملبمبــ؛ يف مناســبمب ؛ )ب( اال عــاا أبنــ؛ ســُيعمبقل دجــر  

  عرضـة  طـر جمـرم  معلـوم وصول؛ إىل اهلند؛ )ج( اال عاا أبن مجيع األفرا  الملين أُعلن أهنم  
__________ 

 ،(CCPR/C/64/D/610/1995) هنـري ضـد جامايكـا، و ٢-5الفقرل  ،(CCPR/C/60/D/529/1993) اجامايكإ وار ز ضد  (١)
 .٤-٧الفقرل 

( بشين  بيعة االلمبـزام القـانوين العـام املفـروض علـى الـدول األ ـراف يف ٢٠٠٤)3١ان ر تعليق اللجنة العام رقم  (٢)
 . 3العهد، الفقرل 

 زائران قانونيان. (3)
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 يعـين أبن كون السيد هـ. س. موضوع هتـم جنائيـة الااب المبعملي  أو سوا املعاملة. وتدفع كندا أيض
ابلضــرورل أنــ؛ عرضــة لضــرر ممبوقــع وحقيقــي وشخصــي ال ميكــن جــربه. فقــانون العقــوابت اهلنــدي 

ومل يقــدم صــاحبا الــبالغ أي  ليــل موثــوق  .(٤)يـنص يف أي مــن أحكامــ؛ علــى احلكــم ابإلعـدام ال
  أو يمبهمـــوا ابالحمبيـــال جمرمـــون معلومـــونأو موضـــوعي علـــى أن مجيـــع األفـــرا  الـــملين يُعلـــن أهنـــم  

)وليس اإلرهاب( عرضة  طر المبعملي  أو سوا املعاملة، انهيـك أن صـاحا الـبالغ يسـمبندان يف 
البلد  ون أن يُثبمبا أن السيد هــ. س. يواجـ؛  ا عاااهتما املمبعلقة هبمله املخا ر إىل تقارير عامة عن

أنــ؛ دقــدور الســيد هـــ. س. ااب يف واقــع األمــر خطــرااب حقيقيــااب وشخصــيااب. وتــدعي الدولــة الطــرف أيضــ
احلصــول علــى مــالذ  اخلــي يف اهلنــد. وا عــااات صــاحا الــبالغ وأ لمبهمــا، الــ  ســبق أن ن ــرت 

 عليها أي المبزام بعدم اإلعا ل القسرية.  ، ضعيفةي للأاية وال يرتت افيهالسلطات الكندية 
مــن العهــد، لــن يشــكل ترحيــل صــاحا  ٢3و ١٧وفيمــا يمبعلــق اب عــاا انمبهــاك املــا ت   ٧-٤

الـبالغ البـالأ  تـدخالاب ألنـ؛ لـن يفصـل أفــرا  األسـرل عـن بعضـهم، وأي فصـل حممبمـل يف اهلنـد لــن 
 ٢3و ١٧اللجنــة أكــدت أن املــا ت  أبن ااب يلــزم كنــدا أبي مســؤولية. وتُــملك ِّر الدولــة الطــرف أيضــ

مــن العهــد  ــوالن الــدول األ ــراف ســلطة تقديريــة يف احلــاالت الــ  يــؤثر فيهــا الرتحيــل يف احليــال 
للجنـــة، ال ميكـــن اعمببـــار المبـــدخل يف العالقـــات األســـرية الـــملي يرتتـــ  عـــن ااب األســـرية للفـــر . ووفقـــ

ُ ـمل يف إ ـار القـانون، ودـا يمبفـق واملصـاا  املا أن أمر الرتحيل ا (5)الرتحيل غري قانوين أو تعسفي
املشـــروعة للدولــــة، وبعــــد إيــــالا االهمبمــــام الواجــــ  للـــروابه األســــرية للشــــخص املعــــين أثنــــاا هــــملا 

أبن مصــــلحة الطفلــــ  ُ رســــ  بشــــكل ســــليم يف ســــياق  لــــ  ااب وتــــدفع كنــــدا أيضــــ .(٦)اإلجــــراا
مبصل بمللك. ومل يُثبـ  صـاحبا الـبالغ احلصول على اإلقامة الدائمة العمببارات إنسانية، والقرار امل

مـــن العهـــد، وذلـــك ألن صـــاحا الـــبالغ القاصـــرين غـــري معنيـــ   ٢٦حـــدوث أي انمبهـــاك للمـــا ل 
دوج  همله ااب بقرار الرتحيل، كما أن كون والدامها مهاجرين ووضعهما غري مسمبقر ال يشكل  ييز 

حــد ذاتــ؛ إلثبــات عــدم املــا ل. وتــر  الدولــة الطــرف أن كــل ســب  مــن هــمله األســباب يكفــي يف 
 مقبولية البالغ. 

اهتامات جنائيـة يف كنـدا بعـد أن ااب وتالحظ الدولة الطرف أن السيد هـ. س. يواج؛ حالي 8-٤
، ٢٠١٦أاير/مايو  ٢١وج؛ هتديدات صرحية ابلقمبل أو اإلصابة البدنية ضد أحد األشخاص يف 

قـد حُيكـم عليـ؛ ابلسـجن ملـدل أ( من قـانون العقـوابت الكنـدي. و )(١)١-٢٦٤يف انمبهاك للما ل 
ال تمبجــاوز  ــس ســنوات يف حــال إ انمبــ؛ هبــمله الــمبهم، وُيصــب، جــراا ذلــك غــري مؤهــل للحصــول 

 .(٧)على وضع قانوين يف كندا بسب  إ انمب؛ هبمله اجلرمية

__________ 

ومـن املـرج، مــع ذلـك أال يواجـ؛ صــاح   يـنص قـانون العقـوابت اهلنــدي علـى عقوبـة اإلعـدام يف رــروف معينـة. (٤)
 ة إن هو عا  إىل اهلند ألن املخالفات املزعومة ال  ارتكبها ال يعاق  عليها ابإلعدام. البالغ همله العقوب

 بشين حق الفر  يف خصوصيمب؛. (١988)١٦تعليق اللجنة العام رقم  (5)
 .١٠-١٢، الفقرل (CCPR/C/58/D/538/1993) سمبيوارت ضد كندا (٦)
(٧) .Canada, Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36(2)  كنـدا، قـانون[

  . ممبا  على الرابه المبا :[(  ٢)3٦، املا ل ٢٧، الفصل ٢٠٠١اهلجرل ومحاية املهاجرين، ل. س. 
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/TexteComplet.html. 

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/TexteComplet.html
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/TexteComplet.html
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ويف حـــال خلصـــ  اللجنـــة مـــع ذلـــك إىل أن الـــبالغ مقبـــول، تـــر  كنـــدا يف املقابـــل أنـــ؛  9-٤
املوضـوعية ألنـ؛ ال يسـمبند إىل أي أسـاس. فـالبالغ ال يكشـف عـن  ينبأي رفضـ؛ بنـاا علـى أسسـ؛

 من العهد. ٢٦و ٢٤و ٢3و ١٧و ١٠و 9و ٧و ٦و ٢أي انمبهاك للموا  
و لب  الدولة الطرف إىل اللجنة رفع المبدابري املؤقمبة يف هملا البالغ ألن صـاحا الـبالغ  ١٠-٤

ااب تُثبــ  أن بالغهمــا يســمبند إىل أســس موضــوعية. وال يوجــد أيضــ  عــو  رــاهرل الوجاهــةمل يقــدما 
ســـب  جـــدي لالعمبقـــا  أبن ترحيلهمـــا إىل اهلنـــد سيعرضـــهما  طـــر شخصـــي وحقيقـــي ووشـــيك 

ال قــررت اللجنـة اإلبقــاا علــى  لــ  المبـدابري املؤقمبــة، فــين كنــدا تطلــ  إىل ميكـن جــربه. ويف حــ ال
 اللجنة أن تب  يف مقبولية البالغ وأسس؛ املوضوعية يف أقرب وق  مكن.

 تعليقات صاحبا البالغ على مالحظات الدولة الطرف  

جـ  أبن ح ٢٠١٧كـانون األول/ يسـمرب   ٦يدفع صاحبا الـبالغ يف تعليقاهتمـا املؤرخـة  ١-5
الدولة الطرف بشين رفع المبدابري املؤقمبة ال تسمبند إىل أي قاعدل مـن قواعـد القـانون. ويـدعيان أن 

ألنـ؛ يثـري مسـائل ااب مبـدئياحلج  ال  قدممبها الدولة الطرف  يل إىل إثبات أن الطل  غـري مقبـول 
همــا، وأنــ؛ تمبعلـق ابألســس املوضــوعية لطلبيهمــا. ويضــيفان أنـ؛ ال توجــد أي إشــارل إىل وضــع  فلي

، وهـو مـا يرفضـ؛ صـاحبا مـن حيـث املبـدأيف حال قررت اللجنة أن شكو  والـديهما غـري مقبولـة 
 البالغ، فين مسيلة ما سيؤول إلي؛ وضع  فليهما يف حال ترحيلهما إىل اهلند سمب ل مسيلة قائمة.

ويــدفع صــاحبا الــبالغ أبن ترحيــل  فليهمــا إىل بلــد ليســا مــن رعــاايه، حيــث ال يوجــد  ٢-5
يؤكد أن حقوقهما األساسية مضمونة، يـربر إبقـاا اللجنـة علـى المبـدابري املؤقمبـة، وذلـك لمبفـا ي  ما

ضـــرر ال ميكــــن جـــربه. وعــــدم االممبثــــال للمبـــدابري املؤقمبــــة اب ـــاذ إجــــراا ال ميكــــن جـــربه علــــى وجــــ؛ 
أبن ااب ويــدفع صــاحبا الــبالغ أيضــ .(8)ا صــوص يقــوض محايــة احلقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد

ألفضل ضمان توفري المبعليم والرعاية الصحية لطفليهما، وعدم جعلهما عرضة للمخا ر ال  من ا
قد تنجم عن ترحيلهما إىل بلد ليسا من رعاايه. وفيمـا يمبعلـق بصـاحا الـبالغ البـالأ ، فيـدفعان 
ـــو ن ـــرت الســـلطات الكنديـــة يف قضـــيمبهما، فيجـــ  علـــى اللجنـــة المبحقـــق مـــن هـــملا  أبنـــ؛ حـــىت ل

إىل السلطات الو نية، ميكن للجنة مـع ذلـك ااب الوق  الملي يعو  تقييم األ لة عموم اإلجراا. ويف
ويضـيف صـاحبا  .(9)المبحقق فيما إذا كان من الواض، أن المبقييم تعسفي ويشكل ميالاب يف احلكم

 البالغ أن ترحيلهما سيضر حبياهتما األسرية، ويربر من مث تطبيق المبدابري املؤقمبة. 
لــبالغ أن الســلطات الكنديــة مل تن ــر يف األســس املوضــوعية لطلبهمــا، ويــدعي صــاحبا ا 5-3

واكمبفــ  بدراســة صــدقية  لــ  الســيد هـــ. س.، وأنــ؛ مل يُن ــر يف  لــ  صــاحا الــبالغ ابلشــكل 
الصحي،، أي أن مسؤول تقييم املخا ر قبل الرتحيل مل يقـيم وضـعهما بملريعـة أن مفـوض اجمللـس 

ر يف هملا الطلـ . وعـالول علـى ذلـك، لـيس لكنـدا القـول الكندي للهجرل والالجئ  سبق أن ن 
ــــــة.  ــــــة مــــــن ســــــوا املعامل ــــــم أن األشــــــخاص رهــــــن االحمبجــــــاز يواجهــــــون خمــــــا ر عالي إهنــــــا ال تعل

إىل أن مجيــع حجــ  كنــدا تنحصــر يف الطلــ  املقــدم مــن صــاحا الــبالغ، ااب اإلشــارل أيضــ وجتــدر

__________ 

 فـــــــــــايس ضـــــــــــد النمســـــــــــا، و3-٦، الفقـــــــــــرل (CCPR/C/86/D/1044/2002) شـــــــــــوكوروفا ضـــــــــــد  اجيكســـــــــــمبان (8)
(CCPR/C/77/D/1086/2002)،  ٢-٧الفقرل. 

 . 3-٦، الفقرل (CCPR/C/86/D/1208/2003)  اجيكسمباننوف ضد و ربكو  (9)
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الصـد ، جتـدر اإلشـارل إىل أن صـاحا الـبالغ تعري أي اهمبمـام لوجـو  الطفلـ . ويف هـملا  ال وأهنا
إىل الســـلطات الكنديـــة للحصـــول علـــى اإلقامـــة الدائمـــة العمببـــارات إنســـانية أتكيـــدااب ااب قـــدما  لبـــ

حلقوق  فليهما، وهي حقوق مل يُن ر فيها قه. ويف الوق  الـملي مل يكـن الـر  علـى هـملا الطلـ  
. وُقــدم ٢٠١٧آذار/مــارس  8يف  ، رُفــض  لبهمــا هــملا٢٠٢٠أو عــام  ٢٠١9ممبوقعــااب قبــل عــام 

 لــ  إلجــراا مراجعــة قضــائية إىل احملكمــة االحتا يــة للطعــن يف هــملا القــرار غــري املعقــول. وتوصــل 
، ٢٠١٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٧صـــاحبا الـــبالغ والدولـــة الطـــرف إىل تســـوية خـــارج احملكمـــة يف 

اع أمــام احملكمــة. وبنــاا ووافقــ  الدولــة الطــرف علــى الن ــر يف الطلــ  قبــل انعقــا  جلســة االســمبم
 على ذلك، تكون الدولة الطرف قد اعرتف  أبن الن ر يف همله القضية مل يكن كافيااب. 

ويؤكــدان  .(١٠)ويـدفع صـاحبا الـبالغ أبن ترحيلهمـا يشــكل تـدخالاب يف العالقـات األسـرية ٤-5
  مرافقمبــ؛ أن قــرار الدولــة ترحيــل أب أســرل لــ؛  فلــ  قاصــرين اــرب أفــرا  أســرت؛ علــى االخمبيــار بــ

البقــاا يف إقلــيم الدولــة الطــرف؛ وبنــاا علــى ذلــك، اــ  اعمببــار هــملا القــرار تــدخالاب يف شــؤون  أو
تعسـفيااب يف  وميكن اعمببار فصل أحد األفرا  عن بقية أسـرت؛ يف سـياق الرتحيـل تـدخالاب  .(١١)األسرل

جمبهـا ات اللجنـة وابإلشـارل إىل ا. (١٢)شؤون األسرل إذا كان للفصل آاثر غري ممبناسبة مع أهدافـ؛
ال  تشـري إىل أن المبـدخل يف العالقـات األسـرية الـملي يرتتـ  حمبمـااب عـن الرتحيـل ال ميكـن اعمببـاره 
غــري قــانوين أو تعســفي حــ  يمبخــمل أمــر الرتحيــل وفقــااب للقــانون واملصــلحة املشــروعة للدولــة، وحــ  

يــدعي صــاحبا  ،(١3)يــوىل االهمبمــام الواجــ  للــروابه األســرية للشــخص املعــين خــالل هــملا اإلجــراا
الـــبالغ أن الدولـــة الطـــرف نفســـها اعرتفـــ  فيمـــا يمبعلـــق بقضـــيمبهما أبن  راســـة وضـــعهما األســـري 

للحيال األسرية. ويف ااب تُنفمل بشكل سليم حىت حين؛. وأي فصل لوالدي الطفل  سيكون انمبهاك مل
آلخـر البقـاا، حالة األسرل ال  ا  على أحـد  رفيهـا مأـا رل أراضـي الدولـة بينمـا حيـق للطـرف ا

فيج  عندها مراعال معايري حتديد ما إذا كان المبدخل يف احليال األسرية لألشخاص املعني  مربَّرااب 
موضوعيااب أو ال، ومد  أمهية املربرات املقدمة من الدولة لرتحيل الشخص املعين من جهة، وحالة 

بيـد أن املالح ـات الـ   .(١٤)الضيق ال  سمبجد األسرل نفسها فيها بعد الرتحيل من جهة أخـر 
 قدمها صاحبا البالغ أثبمب  ابلفعل اآلاثر الكارثية على األسرل واحليال األسرية. 

وعندما يصب، الرتحيل وشيكااب، يكون وق  ن ر اللجنة يف وجو  انمبهاك حلقـوق األسـرل  5-5
مــربَّرااب هــو وقــ  ن ــر اللجنــة يف القضــية. واــ  أن يكــون ترحيــل الدولــة لوالــد  فــل  مــن رعاايهــا 
 .(١5)بعوامـــل أخـــر  غـــري جمـــر  تنفيـــمل قـــانون اهلجـــرل حبيـــث ال يعمبـــرب هـــملا الرتحيـــل إجـــراااب تعســـفيااب 

والسب  الوحيد الملي قدممب؛ الدولة الطرف هو المبطبيـق السـليم للقـانون،  ون أي  ليـل أو حتليـل 
نبأـي للجنـة إلثبات أن الرتحيل مربر يف همله القضية. ويف هملا السياق، ير  صـاحبا الـبالغ أنـ؛ ي

__________ 

 . ١٠-١٢، الفقرل سمبيوارت ضد كندا (١٠)
ـــــدا رك (١١) مـــــا افريي وآخـــــرون ضـــــد أســـــرتاليا ، 5-١١، الفقـــــرل (CCPR/C/82/D/1222/2003) بياهورانأـــــا ضـــــد ال

(CCPR/C/81/D/1011/2001) وينــــاات وآخــــرون ضــــد أســــرتاليا، و٧-9، الفقــــرل (CCPR/C/72/D/930/2000) ،
 . ١-٧الفقرل 

 . ٤-١١رل ، الفق(CCPR/C/59/D/558/1993) كانيبا ضد كندا (١٢)
 .١٠-١٢، الفقرل سمبيوارت ضد كندا (١3)
 .٧-١١، الفقرل بياهورانأا ضد الدا رك، و8-9، الفقرل ما افريي وآخرون ضد أسرتاليا (١٤)
 . 3-٧، الفقرل ويناات وآخرون ضد أسرتاليا (١5)
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أال  لص إىل أن الطل  ا  أن يُرفض ضمن اإلجـرااات املـوجزل يف هـمله املرحلـة، أو أنـ؛ اـ  
إلأاا المبدابري املؤقمبة. ويف حال ترحيل األسـرل إىل اهلنـد، سيسـمبحيل جـرب الضـرر بعـد ذلـك. وهلـملا 

 السب ، يدفع صاحبا البالغ أبن؛ ا  أن ت ل المبدابري املؤقمبة قائمة. 

 ااي واإلجراءات املعروضة على اللجنةالقض  

 الن ر يف املقبولية   

قبـل الن ــر يف أي ا عــاا يــر  يف بــالغ مــا، اــ  علــى اللجنــة أن تقــرر، وفقــااب ملــا تقمبضــي؛  ١-٦
 من ن امها الداخلي، ما إذا كان البالغ مقبوالاب أم ال دوج  الربوتوكول االخمبياري. 93املا ل 

أ(( مــــن الربوتوكــــول )٢)5لنحــــو املطلــــوب دوجـــ  املــــا ل وقـــد أتكــــدت اللجنــــة، علـــى ا ٢-٦
االخمبياري، من أن املسيلة نفسها ليس  قيد البحث يف إ ار إجراا آخر مـن إجـرااات المبحقيـق 

 الدو  أو المبسوية الدولية.
وتــــملكر اللجنــــة ابجمبها اهتــــا الســــابقة الــــ  أشــــارت فيهــــا إىل أنــــ؛ اــــ  علــــى أصــــحاب  3-٦

مجيـــــع ســـــبل االنمبصـــــاف القضـــــائية احملليـــــة مـــــن أجـــــل اســـــمبيفاا مقمبضـــــيات البالغـــــات اســـــمبنفا  
ب(( من الربوتوكول االخمبياري، بقدر ما تبدو سبل االنمبصاف همله فعالة يف القضية )٢)5 املا ل

 .(١٦)املعنية وأن تكون ممباحة حبكم الواقع ألصحاب البالغ
 صـاحاة اسـمبماع مـع جلسـ عقـداللجنة أن اجمللس الكندي للهجرل والالجئ   وتالحظ ٤-٦

لمبقيـيم املخـا ر قبـل الرتحيـل، ااب  لبـااب . وقدم صاحبا البالغ أيضاللجوا  لبهما رفض وأن؛ البالغ،
 للحصـولااب  لبـ ٢٠١٦تشرين األول/أكمبوبر  ١3يف  وقدما. ٢٠١٦أغسطس /بآ ٤لكن؛ رُفض يف 

لطفليهمــــا، ومهــــا  ىاملصــــاا الفضــــلمراعــــال علــــى اإلقامــــة الدائمــــة العمببــــارات إنســــانية، ال ســــيما 
ـــض هـــملاموا نـــان كنـــداين، لكـــن  لبهمـــا  . وقـــد  فـــع قـــرار الدولـــة ٢٠١٧آذار/مـــارس  8يف  رُف

الطرف هملا صاحا البالغ إىل تقـدمي  لـ  إجـراا مراجعـة قضـائية أمـام احملكمـة االحتا يـة )ان ـر 
  ل  تقدمي فرصة هماديل كان   أبن؛ البالغ صاحبا يعرتف(. ومع ذلك، 3-5و 3-٤الفقرت  
قضـــائية لقـــرارات رفـــض  لبهمـــا اللجـــوا أمـــام احملكمـــة االحتا يـــة الكنديـــة، لكـــن  مراجعـــةإجـــراا 

كـان سـيدفع السـلطات إىل الشــروع   الطلــ  هـملاحماميهمـا حينهـا نصـحهما بعــدم فعـل ذلـك ألن 
يف إجرااات ترحيلهما بسب   خوهلمـا غـري القـانوين إىل كنـدا. ويف هـملا السـياق، تالحـظ اللجنـة 

ن الدولة الطرف تر  أن صاحا البالغ البالأ  مل يسمبنفدا مجيع سبل االنمبصاف احملليـة املمباحـة أ
رجـــراا مراجعـــة قضـــائية للقـــرار الســـلا الصـــا ر مـــن  ائـــرل محايـــة الالجئـــ  ااب ألهنمـــا مل يقـــدما  لبـــ

مباحـة هلمـا. القرار السلا لمبقييم املخا ر قبل الرتحيل على الرغم من أن همله ا يارات كان  م أو
وتر  الدولة الطرف أن هملا الطل  سبيل انمبصاف فعال كان ينبأي اعمبباره مـن سـبل االنمبصـاف 

 الدولـة حتميـل ينبأـي ال ،وعلى حنو ما اعرتف  ب؛ اللجنـة مـرارااب  .(١٧)الفعالة يف سياق همله القضية
__________ 

ـــــــــــداان ـــــــــــر  (١٦) ـــــــــــاب. ل. ضـــــــــــد ، و ٤-٧، الفقـــــــــــرل (CCPR/C/102/D/1959/2010) وارســـــــــــامي ضـــــــــــد كن  أملاني
(CCPR/C/79/D/1003/2001) 5-٦، الفقرل. 

. ٤-٧، الفقـرل وارسـامي ضـد كنـدا، و3-8، الفقرل (CCPR/C/109/D/1898/2009)شو هاري وآخرون ضد كندا  (١٧)
 انكاوونـدي ضـد كنـدا، و٧إىل  5-٦، مـن الفقـرل (CAT/C/63/D/621/2014) شـو يندي ضـد كنـدا ان ر أيضااب 

(CAT/C/64/D/615/2014) 9-٦إىل  ٦-٦، من الفقرل . 



CCPR/C/125/D/2948/2017 

GE.19-08918 10 

اللجنــة بنــاا وتــر   .(١8)املســمبقل  القــانوني  املسمبشــارين ســهو أو خطــي مســؤوليةااب عمومــ الطــرف
ب(( مـن الربوتوكـول االخمبيـاري تشـكل عقبـة حتـول  ون الن ـر )٢)5على ذلك أن أحكام املا ل 

 يف هملا البالغ.
 وبناا على ذلك، تقرر اللجنة: -٧

 ب(( من الربوتوكول االخمبياري؛)٢)5أن البالغ غري مقبول دوج  املا ل  )أ( 
 هبملا القرار.أن يُبل  أصحاب البالغ والدولة الطرف  )ب( 

__________ 

 .٤-٧الفقرل  ،هنري ضد جامايكا؛ و٢-5، الفقرل إ وار ز ضد جامايكا (١8)
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 املرفق

 وجنتيان زيبرييرأي مشرتك )خمالف( خلوسيه مانويل سانتوس ابيس   
(، مــن القــرار ٧ال نؤيــد لألســف قــرار اللجنــة أن هــملا الــبالغ غــري مقبــول )ان ــر الفقــرل  -١

 وذلك ألن السلطات الكندية مل تول االعمببار الكايف ملصاا الطفل  الفضلى يف همله القضية.
صــاحبا الــبالغ مهــا الســيد هـــ. س، والســيدل أ. ك.، ومهــا موا نــان مــن اهلنــد وصــال إىل   -٢

. ومها يمبصرفان ابمسهما وابلنيابة عن  فليهمـا القاصـرين ج. س. املولـو  يف ٢٠٠8عام  كندا يف
 (.١-١، ومها موا نان كنداين )ان ر الفقرل ٢٠١٠ر. ك. املولو ل يف عام و  ،٢٠٠9عام 
ااب ، ورُفــض أيضــ٢٠١5فــض  لــ  اللجــوا املقــدم مــن صــاحا الــبالغ البــالأ  يف عــام رُ  -3

(. وابلن ـر إىل أهنمـا أُمـرا ٧-٢)ان ـر الفقـرل  ٢٠١٦ل الرتحيـل يف عـام  لبهما تقييم املخـا ر قبـ
دأا رل كندا، فقد كان عليهما مأا رل البلد ابلفعل لو مل تطلـ  اللجنـة مـن كنـدا وقـف ترحيلهمـا 

 (.٢-١أثناا  راسمبها  لبهما )ان ر الفقرل 
حمسـومااب، لكـن مشـكلة تر  الدولة الطرف أن ترحيل صاحا الـبالغ البـالأ  يبـدو قـرارااب  -٤

ــــار علــــى النحــــو الواجــــ . فقــــد اتصــــل   ــــداين، مل تؤخــــمل يف االعمبب ــــان كن  فليهمــــا، ومهــــا موا ن
الســلطات الكنديــة ابلفعــل مــع ن رياهتــا اهلنديــة مـــن أجــل احلصــول علــى واثئــق الســفر الضـــرورية 

مب  لرتحيلهمـا، علمـااب أبن السـلطات الكنديـة حصـل  علـى أتشـريت  سـياحيمب  لطفليهمـا، صــاحل
 (.١٠-٢ملدل مائة و ان  يومااب )ان ر الفقرل 

للحصــول علــى ااب ،  لبــ٢٠١٦أكمبــوبر ومـع ذلــك، قــدم صــاحبا الــبالغ يف تشــرين األول/ -5
اإلقامة الدائمـة العمببـارات إنسـانية، ال سـيما فيمـا يمبعلـق دصـاا  فليهمـا الفضـلى. غـري أن هـملا 

ــــ   ــــ  ثالثــــ  واثن ــــملي يســــمبأرق عــــا ل ب ــــن مينــــع ترحيلهمــــا )ان ــــر  ااب،وأربعــــ  شــــهر اإلجــــراا، ال ل
 .٢٠١٧(. والأري  يف األمر أن هملا الطل  رُفض بسرعة يف آذار/مارس 8-٢ الفقرل

إلجــــراا مراجعــــة قضــــائية أمــــام احملكمــــة ااب وبنــــاا علــــى ذلــــك، قــــدم صــــاحبا الــــبالغ  لبــــ -٦
، 3-5، و3-٤االحتا يــة، وهــو  لــ  ال يــزال قيــد الن ــر حســ  اعــرتاف كنــدا )ان ــر الفقــرات 

(. ويف هــملا الصــد ، توصــل صــاحبا الــبالغ والدولــة الطــرف إىل تســوية خــارج احملكمــة يف ٤-٦و
حيث وافقـ  الدولـة الطـرف علـى الن ـر يف الطلـ  مـن جديـد قبـل  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب 

(. ويبــــدو مــــن كــــل هــــملا أن كنــــدا مســــمبعدل 3-5جلســــة االســــمبماع أمــــام احملكمــــة )ان ــــر الفقــــرل 
 ممبابعة همله القضية. لالسمبمرار يف

صــحي، أنــ؛ كــان لصــاحا الــبالغ إمكانيــة تقــدمي  لــ  إىل احملكمــة االحتا يــة الكنديــة  -٧
ملراجعة قرار رفض  لبهما اللجوا، لكن حماميهما حينها نصحهما بعدم  رق هملا السبيل )ان ـر 

 (.9-٢الفقرل 
البالغ البالأ  غري مقبولة لعدم وقد حدا هملا األمر بكندا إىل اعمببار ا عااات صاحا  -8

(، مـا أسـفر عـن قـرار اللجنـة بعـدم مقبوليـة 3-٤اسمبنفا مها سـبل االنمبصـاف احملليـة )ان ـر الفقـرل 
 (.٧البالغ )ان ر الفقرل 
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غري أن هملا االسمبدالل يسمبند حصرااب إىل سلوك صاحا البالغ البالأ . لكن مـاذا عـن  -9
  يارات والديهما؟ فليهما؟ هل هلما أن يكوان ضحيمب  

(، سيفضـي ٧-٤يبدو أن ترحيل صـاحا الـبالغ البـالأ ، ابلنسـبة لكنـدا )ان ـر الفقـرل  -١٠
إىل ترحيل  فليهما على الرغم من أهنمـا موا نـان كنـداين علـى عكـس والـديهما. وال يبـدو ااب أيض

ن إمكانيـــة يف واقـــع األمـــر مـــا يشـــري إىل ا ـــاذ أي تـــدبري، علـــى الـــرغم مـــن أهنمـــا قاصـــران، لضـــما
 بقائهما يف كندا، وذلك ابلعمل، على وجـ؛ ا صـوص، علـى وضـعهما حتـ  الوصـاية أو مـا يعا هلـا
من الرتتيبات. ويف هملا الصد ، تكمبفي الدولة الطـرف ابلقـول إن مصـاا الطفلـ  قـد ُأخـملت يف 

 (.٧-٤و ٤-٤االعمببار ألهنما ليسا موضوع أمر الرتحيل )ان ر الفقرت  
 توضـ، الدولــة الطـرف كيـف سـمبلا احمبياجــات الطفلـ  يف حـال بقائهمــا ومـع ذلـك، مل -١١

يف كندا بعد ترحيل والديهما، انهيك أهنا مل تول االهمبمام الواجـ ،  ـوال هـملا اإلجـراا، للـروابه 
 (.٧-٤من العهد )ان ر الفقرل  ٢3األسرية للشخص املعين يف ضوا املا ل 

رب الطفلـ  علـى مصـاحبة والـديهما إىل بلـد ومن شـين الرتحيـل مـن كنـدا، وهـو مـا سـيج -١٢
غري  ابلنسبة هلما وليسا من موا نيـ؛، أن يشـكل تـدخالاب يف خصوصـيمبهما وحياهتمـا األسـرية يف 

مــن العهــد. وعــالول علــى ذلــك، وابلن ــر إىل أن أتشــريهتما الســياحية  ٢3و ١٧انمبهــاك للمــا ت  
رج، أن اــدا نفســيهما يف وضــع غــري مســمبقر فمــن املــ ااب،لــزايرل اهلنــد ال تمبجــاوز مائــة و ــان  يومــ

يمبعلق بوضعهما القانوين يف هناية همله الفرتل، وسيمبع  عليهما إما أن ينفصـال عـن والـديهما  فيما
للعـــو ل إىل كنـــدا، أو ي ـــال يف األراضـــي اهلنديـــة بصـــورل غـــري قانونيـــة. ومـــن شـــين انفصـــاهلما عـــن 

ن يرتتـ  عليـ؛ ضـرر علـى مصـلحمبيهما ال ميكـن أسرهتما، وهو نمبيجة غري مباشرل ألمر الرتحيـل، أ
 (. 3-3جربه وأن يكون إجراااب تعسفيااب )ان ر الفقرل 

ســيما  مــن العهــد، ال ٢٤إىل انمبهــاك املــا ل ااب ومــن شــين ترحيــل األســرل أن يفضــي أيضــ -١3
(، وهـو يف حاجـة ١-3يمبعلق بصـحة الطفلـ ، إذ أن أحـدمها يعـاين مـن الربـو )ان ـر الفقـرل  فيما

صــحية وتعليميــة خاصــمب  ال ميكــن توفريمهــا يف ال ــروف نفســها يف مكــان آخــر غــري كنــدا  لرعايــة
(. وســـُيحرم الطفـــالن ابلفعـــل مـــن الن ـــام المبعليمـــي الـــملي تعـــوَّ ا عليـــ؛، ومـــن ٤-3)ان ـــر الفقـــرل 

 ابلنسبة هلما. ااب صحبة أصدقائهما، وسيخضعان لبيئة غريبة  ام
علـــى أن محايـــة القاصـــرين ليســـ  مســـؤولية  ( مـــن العهـــد تـــنص مـــع ذلـــك١)٢٤واملـــا ل  -١٤

 ااب.الوالدين فحس ، بل هي مسؤولية الدولة الطرف أيض
يف ااب تعسـفي تـدخالاب  وفصل شخص عن بقيـة أفـرا  أسـرت؛، يف سـياق الرتحيـل، قـد يشـكل -١5

 شؤون األسرل إذا كان  آاثر الرتحيل غري ممبناسبة مقارنة أبهداف؛. 
 علـى بعـض أعضـائها مأـا رل أراضـي الدولـة الطـرف بينمـا وفيما يمبعلق حبالـة أسـرل يمبعـ  -١٦

فـين املعـايري الـ  حتـد  مـا إذا كـان المبـدخل يف احليـال األسـرية مـربَّرااب  للبعض اآلخر احلق يف البقـاا،
موضــوعيااب أو ال، اــ  أن تضــع يف االعمببــار أمهيــة املــربرات املقدمــة مــن الدولــة لرتحيــل الشــخص 

حيـــث يبـــدو أن الدولـــة الطـــرف تـــر  أن إ انـــة الســـيد  8-٤الفقـــرل  املعـــين )ان ـــر يف هـــملا الصـــد 
جـراا  األسـرل وأفرا هـا مبعرض لـ؛أمـر حمسـوم(، وكـملا الوضـع غـري املسـمبقر الـملي سـمبااب س. جنائيـ هـ.

 (.٤-5هملا الرتحيل )ان ر الفقرل 
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 اإلقامــة مشــكلة وأن معلقــااب، يــزال ال اإلجــراا أن إىل وابلن ــر ابلــملات، القضــية هــمله ويف -١٧
ـــة مل ِّ  ـــل األســـرل  هنائيـــااب، فيهـــا حُيســـم مل البـــالأ  الـــبالغ لصـــاحا الدائمـــة وال تـــزال هنـــاك إمكاني

إىل كنـدا تعليـق تنفيـمل ترحيـل  يطل )الطفالن، ومها موا نان كنداين، ووالدامها(، خنلص إىل قرار 
ظ علـى وحـدل هـمله األسـرل، من أجل احلفا ذلكو  (١)الن ر، قيد و لبهماصاحا البالغ البالأ  

 .املعني واحرتام املصاا الفضلى للطفل  
    

__________ 

 .9-٦، الفقرل (CAT/C/64/D/615/2014) انكاووندي ضد كندا (١)


