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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

قرررراات اته الرررررمب اللجنرررررة  والررررري الأنلولررررو  ا  هيرررررات    ررررر ن الررررر      
 ** *٢٢٣٨/٢٠١٣ تقم

ن. ب. س. س. و م. ك. )ميثلهماااااااااااااااا    اااااااااااااااا م     بالغ مقدم من:
 ستيو رت إيستف نف (

 ص حب   لبالغ  ألشخ ص  ملدعى أهنم ضح اي:
 كند     لدولة  لطرف:

 )اتريخ  لرس لة  ألوىل( 2013آذ ر/م رس  13  اتريخ تقدمي  لبالغ:
مااااااان  لن ااااااا م  ٩٧ لقااااااار ر  ملتخااااااا   وجااااااا   ملااااااا        لواثئق  ملرجعية:

 2٥ لاد لل  للنناةو و  ا ىل إىل  لدولاة  لطارف   
 )مل يصدر   شكل وثيقة( 2013آذ ر/م رس 

 201٩آذ ر/م رس  2٩  اتريخ  عتم    لقر ر:
  إلبع   إىل  هلند     ملوضوع:

 عدم كف ية  أل لة؛  لتع رض مع  لعهد    ملس ئل  إلجر ئية:
ساااابيل  نتصاااا ف قعاااا ىل؛  حلااااق    حلياااا  ؛  حلااااق      ملس ئل  ملوضوعية:

ح اااااار  لتعاااااا ي  و ملع ملااااااة  لق سااااااية و لالإنساااااا نية 
و ملهينااة؛  لااام إلت  إلجر ئيااة دباال صاار   ل ااخ  
 ألجناااا و حلاااق    ملسااا و   أمااا م   ااا كم و هلي ااا ت 

  لقا ئية و  حم كمة ع  لة
__________ 

 (.201٩آذ ر/م رس  2٩-٤) 12٥ عتمدته  للننة    ورهت   *
اتنياا  ماا راي عباادو روت ااوىلو وعياا ض باان ع شااورو  شاا رك أعااا ل  للننااة  لت ليااة أداا ة م    ر سااة  اا    لاابالغ: **

 وكريساتوف  يناايوإيلاي  بر نادس كيهاريوو وكريساتوقر أرياك بولكا نو وأ اد أما  قاتت يو وشويت ا  قاوروايو و 
وابمرمي كويت و و نكا ن ككا  مو وماو  و وقاوتيا اب  رتاييوو و ارإلن كياي    كا برير و وق سايلك  س نسا نو ولوسايه 

يااايوو ويوقااا ىل شااا تو و يلااا  تيررو جااا و وأنااادرايس تسااايم.م نو و جينتيااا ن  يبااا. . وعماااال  م نويااال سااا نتوس اب
 من  لن  م  لد لل  للننةو مل ت  رك م رسي  كر ن    ر سة      لبالغ. 10٨ابمل    
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 1٤و و13و و٧و و6و و2   مو    لعهد:
 3و و2  مو    لربوتوكوىل  كلتي ر :

و و اااا  موصناااا ن  نااااداين ياااادعي ن أن (1)صاااا حب   لاااابالغ  اااا  ن. ب. س. س. و م. ك. 1-1
مان  لعهاد.  1٤و و13و و٧و و6و و2 لدولة  لطرف  نتهكت حقودهم   ملكفولاة  وجا   ملاو   

 .1٩٧6أاير/م يو  1٩ودد  لل  لربوتوكوىل  كلتي ر  حيي  لنف ذ ابلنسبة للدولة  لطرف   
ماااان  لن اااا م  لااااد لل  للننااااةو وماااان لااااالىل مقرر اااا    اااا ص  ملعااااا  ٩2ملاااا    وعمااااال  اب 1-2

إىل  لدولة  لطرف  2013آذ ر/م رس  2٥ابلبالغ ت  جلديد  و لتد ب.  ملؤدتةو صلبت  للننة   
 إلحناا م عاان إعاا    ن. ب. س. س. إىل  هلنااد ريثماا  تن اار  للننااة   بالغااهو وتقاادمي معلوماا ت 

و صلباات  لدولااة  لطاارف رقااع  لتااد ب.  ملؤدتااةو 2013أاير/ماا يو  2٨عاان واثئااق ساافر م. ك.. و  
 ٥-٤وأبلرااات  للنناااة دهنااا  أصااادرت واثئاااق سااافر صااا حلة لصااا حبة  لااابالغ م. ك. ) ن ااار  لفقااار  

و داارر  ملقاارر   اا ص رقااع صلاا  رقااع  لتااد ب.  ملؤدتااة قيماا  2013حيير ن/يونيااه  21أ إلو(. و  
  مل م. ك.. ويوجد ص حب   لبالغ   كند  ح لي  .خي  ن. ب. س. س.و وتوسيع نط ده  لت

 الوقائع ل ا تاضها صاح ا ال     
و وصل ضب ط من شارصة  لبننا ب إىل منايىل ن. ب. س. س. 2000آب/أغسطو  2   2-1

 وصلبااو  معلوماا ت عاان  باان عمااه  لاا   كاا ن ي ااتبه   أنااه قمق تاالق. وداا مو   لقاا ل  لقاابع علااى
 يبه. وأصلقو  سر حه بعد يوم .ب. س. س. و ستنو به وتع  .ن
و تيوجات م. ك. ماان س. س.  لاا   كا ن يقاايم أصااال    2001و  كا نون  لث ت/يناا ير  2-2

أمل نياا  آناا  ك. وتاادع  م. ك. أن أصااه ر   ع ملو اا  أًمااة  ول  مااة  منيليااة أثناا ل  و جهاا  وأن  وجهاا  
در   بسااول  ملع ملااة  ااا وو  عتاادع عليهاا  باادني   وجنسااي   عناادم  كاا ن    هلناااد. وبعاادم  ضاا   صاا

تقاادمت بطلاا  صااال  إىل   كمااة لكاان  وجهاا  وأصااه ر   مل مااارو   جللسااة ألهناام  عتااربو  ذلاا  
نااايال  مااان شااارقهم. وصااادر حكااام صالدهااا   ون أن يطعااان قياااه  وجهااا   ألوىل س. س.. و  كااا نون 

 .(2)و عقد ص حب   لبالغ در هنم  بدعم من أسرتيهم 200٧ لث ت/ين ير 
 لت أسر  س. س.  لا  هلا  عالدا ت وصياد  ماع مساؤول     حلكوماة و ل ارصة   و ست 2-3

 هلند من نبأ  ق ف صا حا  لابالغ. وعلاى وجاه   صاوصو قا ن عام  س. س. نفساه كا ن ضا بط   
   ل ااارصة وكااا ن و لااادو عااااو     حااايب  ملاااؤ ر. و تصااال س. س. مااان أمل نيااا  بصااا ح   لااابالغ 

مل ياا ك م. ك.. ومل يقتصاار  ألماار علااى ذلاا  باال حااار عاام   ب. س. س.و و ااد و ابلقتاال إن .ن
س. س. وو لاادو إىل مناايىل صاا حا  لاابالغ    لبنناا ب برققااة  ل اارصة إلرغ مهماا  علااى  لطااال و 

 لكن ص حا  لبالغ درر   لبق ل مع  .
و عاا  ت شاارصة  لبنناا ب إىل مناايىل صاا حا  لاابالغ 200٧ت اارين  لثاا ت/نوقمرب  ٩و   ٤-2

ولاع ن. ب. س. س. لالستنو ب و لتع ي    مركي  ل رصة. ولاعت م. ك. و عتقلتهم . 
لالساااتنو ب و لتعااا ي  و كغتصااا ب ب اااكل منفصااالو خ  غتلصااابت مااار  ألااارع علاااى ياااد أحاااد 
مفت ا   ل ارصة أما م ن. ب. س. س.. وأبلااد و لاد س. س.  وجها  ن. ب. س. س. أن  وجتااه 

__________ 

  لبالغ.أبلد ص حب   لبالغ  للننة دن م. ك. ك نت ح مال    شهر    لث لث   ودت تقدمي      (1)
 ددم ص حب   لبالغ إق   ت لطية م فوعة بيم  من و لد  كل منهم  تؤكد  عمهم هلم . (2)
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هلاا  ماان  لكر مااة و كحاا  م. وبراارض   يااة لاان تااتمكن ماان  لعاايه   وتمعهماا  ونااتف   اا  كاا ن 
 وجتهو دطع ن. ب. س. س وعد   بطالده . وبعد تادلل  لعدياد مان  ل خصاي ت  لبا ر   و قاع 

. وأللااااا ت 200٧ت ااااارين  لثااااا ت/نوقمرب  12رشاااااو  كبااااا. و ألصلاااااق سااااار   صااااا حا  لااااابالغ   
مر جعاة مركاي  ل ارصة  بصم هتم و وألجرب  علاى تودياع أور   بياا لو وألجارب ن. ب. س. س. علاى 

 كل شهر.
وابلن اار إىل ماا  ساابقو قاار  صاا حب   لاابالغ ماان  لبنناا ب إىل  هلاا و لكنهماا  أ ركاا  بساارعة  ٥-2

 إىل حييار ن/ 200٧أن  ل رصة ك تي ىل تالحقهما . و   لفا    ملمتاد  مان كا نون  ألوىل/ يسامرب 
نهماا  بقياا    لاال  ملناايىل و أداا م صاا حب   لاابالغ    هلاا    مناايىل أحااد  ألصاادد لو لك200٨يونيااه 

صاااو ىل  لودااات ألهنمااا  ل ااااي    اااروس إىل  ل ااا رع. ودااارر    هن يااااة  ملطااا ف مرااا  ر   هلناااد بسااااب  
  لاروط عليهم  وعلى أسرتيهم .

 -و  لاااال كناااد  بتأشااا.    ئااار مااارور   بسااانر قور و و وناااد كوناااد 200٨و  حيير ن/يونياااه  2-6
و 2010ابللنااول. و  ت اارين  ألوىل/أكتااوبر   لصاا . وبعااد أساابوع  ماان وصااوهلم و داادم  صلباا   

 نيسااااااا ن/ 11علقااااااادت هلمااااااا  جلساااااااة  ساااااااتم ع    يفلاااااااو  لكناااااااد  للهنااااااار  و لالج ااااااا . و  
و رلقع صلبهم  ب ريعة وجاو  ماالذ   للا  باديل متا   هلما     هلناد. عناد  و دادم 2011 أبريل

و رلقع 2011 ألل.. و  آب/أغسطو ص حب   لبالغ صلب   إلجر ل مر جعة دا ئية هل    لقر ر 
 صلبهم     .

وابلن اااار إىل رقااااع صلبهماااا   للنااااولو داااادم صاااا حب   لاااابالغ صلباااا   لتقياااايم  ملخاااا صر دباااال  ٧-2
 ل حيااالو وصلبااا   للحصاااوىل علاااى  إلد ماااة  لد ئماااة كعتبااا ر ت إنسااا نية ولااادو ع   لرأقاااة مااان أجااال 

رلقااع كااال  لطلباا   وجاا  داار رين  و2012نيساا ن/أبريل  ٥ لساام   هلماا  ابلبقاا ل   كنااد . و  
منفصل . ورلقات مجيع  أل لة  جلديد  على أس س وجو  مالذ   لل  بديل مت   هلم و ووجو  
شكوك ب أن  لواثئق  ل  ددم    كأ لة على  لرغم من أتكيد من مة  لبننا ب حلقاو   إلنسا نو 

ق صااحيحة. وعاارض صاا حب  إحاادع  ملن ماا ت  لرئيسااية حلقااو   إلنساا ن    لبنناا بو أهناا  واثئاا
  لبالغ  لرقا  على   كمة  كن  ية حيث رلقع إجر ل مر جعة دا ئية أل  من  حل لت .

و ددم ص حب   لابالغ صلبا   جدياد   لتقيايم  ملخا صر 2012ت رين  ألوىل/أكتوبر  12و   ٨-2
ىل إع  هتماا  إىل دباال  ل حياالو و  عياا  أن ةااة أ لااة جديااد  ت اا. إىل   طاار  لاا   يو جه نااه   حاا 

 هلند. وددم ص حب   لبالغ عد    من  إلق   ت   طية  مل فوعة بيم  من أشخ ص ابر ين وأقر   
. غاا. أن  لطلاا   جلديااد إلجاار ل (3)ماان أساارتيهم  يسااكنون   منطقتهماا  تؤكااد وداا ئع   ع ل هتماا 

دمي أ  صلا  تقييم للمخا صر دبال  ل حيال مل يلن ار قياه دا  بساب  وجاو  ح ار ت اريع  علاى تقا
شهر   على تلق  دار ر سالا. وبنا ل علاى ذلا و مل تكان  لطلبا ت  جلدياد   12جديد دبل  نقا ل 

 .2013نيس ن/أبريل  ٥ص حلة لتقدميه  إىل سلط ت  للنول  لكندية دبل 
و صلاااا  صاااا حب   لاااابالغ  إلذن هلمااا  بتقاااادمي صلاااا  مر جعااااة 2013آذ ر/مااا رس  ٤و   ٩-2

 صلباا   بتعليااق . س.و وذلاا  براارض أتجياال ترحيلااه. وداادم  أيااا   دااا ئية لقاار ر ترحياال ن. ب. س
 و رقات   كمة  كن  ية  لن ر   صلبهم .2013آذ ر/م رس  20إبع    . و  

__________ 

أرقااق صاا حب   لاابالغ رساا لة  عاام ماان عاااو    جلمعيااة  لت ااريعية  لبنن بيااةو ورساا لة ألاارع ماان من مااة  لبنناا ب  (3)
 يتعلق هب و  جلرمية    هلند. حلقو   إلنس ن تؤكد ن م كلة جرمية  ل رفو وهنج  إلقالت من  لعق ب قيم 
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ويدع  ص حب   لبالغ أهنم  ح وك م    وسعهم   وج   لق نون  لكند    لا و و او  2-10
تصاحيت  أللطا ل  ملرتكباة. ودادم  أياا   صلبا    د نون يبدو أنه ك يتيت سبيل ت لم قع ك  من أجال

إلصااد ر حكاام تفساا.  ب ااأن ح اار تقاادمي أ  صلاا  جديااد لتقياايم  ملخاا صر دباال  ل حياال دباال 
  نقا ل سنة و حد .

 للننة بتسانيل دااية جن ئياة ك ذباة  2011وأل.  و أبلد ص حب   لبالغ   أيلوىل/سبتمرب  2-11
يعم أهنااا  ودعااات و اااو   كناااد  أصاااال . و  ت ااارين ضاااد ن. ب. س. س.    هلناااد عااان أحاااد   يلااا

و أعلناات   كماة  لفرعيااة     ساواي أنااه وارم معلااوم  وجا   لقاا نون  هلنااد و 2011 ألوىل/أكتاوبر 
 .(٤)م  جعلهو حس    ع ئهم و عرضة  طر كب. ابكحتن   و لتع ي    ح ىل إع  ته إىل  هلند

 ال كوى  
أ لااة دوياة جاد   تثبات أهنماا  ك ياي كن عرضاة  طار سااول  يادقع صا حب   لابالغ دن  نا ك 3-1

 . (٥) ملع ملة  لب لد و لتع ي  وجرمية  ل رف    هلند
ويدع  ص حب   لبالغ أن حقهم    حم كمة وقق  ألصوىل و  سبيل  نتص ف قع ىل داد  3-2

بالغ أن  نتلهاا  ألنااه مل تلااتت هلماا  أ  وساايلة لتقاادمي و سااتعر ض أ لااة جديااد . ويااايك صاا حب   لاا
إغال  ابب  كنتص ف  إل  ر  أو  لقا ئ   ون تقييم  أل لة  جلديد  ك م م حق  ل اخ    

 لعد لة. عرض دايته أم م  لسلط ت  ملعنية سعي   لتحقيق 
وي . ص حب   لبالغ إىل أن  لق نون  لدويل ين  علاى أن ح ار  إلعا     رل   للتعا ي   3-3

مااان  لعهااادو  ٧و 6ٌق أس ساااٌ و وأن ذلااا  ي ااامل  ملااا  ت  أو  إلعاااد م لااا رس نطااا    لقاااا ل حااا
 من  لعهد. 2مقرولت  ابكد  ن مع  مل    

ويدع  ص حب   لبالغ أن عدم وجو  أ  وسيلة للن ر    ألساو  ملوضاوعية لقااية ما   ٤-3
دبال  ل حيال بعاد صاادور  (6)بساب   حل ار   اد  بسانة و حااد  علاى تقادمي صلبا ت تقيايم  ملخاا صر

 من  لعهد. 13در رو مرمهم  من أ  سبيل ت لم قع ىل وينته   مل    
ماان  لعهااد  نتلهكاات بسااب  ق كنته كاا ت  1٤وألاا.  و ياادع  صاا حب   لاابالغ أن  ملاا     ٥-3

 لعديد  للحق   عقد جلسة  ستم ع و حلق   سبيل ت لم قع ىلق. وعلى وجاه   صاوصو ي ا. 
ىل م  يلا : )أ( رقاع   كماة  كن  ياة  لن ار   صلبهما  تعلياق  إلبعا   ألساب ب ص حب   لبالغ إ

قو  يةقو مم  مرمهما  مان حم كماة ع  لاة؛ )ب( رقاع صلبهما   لثا ت لتقيايم  ملخا صر دبال  ل حيال 
 ألسب ب إجر ئية.

__________ 

 لاااا   يااااتهم ن. ب. س. س.  ٤٥دااادصم صاااا حب   لااابالغ وثيقتاااا     اااا    لصاااد : تقرياااار  ملعلوماااا ت  ألوىل ردااام  (٤)
و ووثيقة حمكمة تعلان أن ن. ب. س. س. وارم 2011ابمل  ركة    عتد ل على شخ  آلر   أيلوىل/سبتمرب 

 ر.معلوم    لقاية  مل كور         لتقري
أوصات قيهاا   2012 و /يولياه  21دادصم صا حب   لابالغ رسا لة مان من ماة حقاو   إلنسا ن    لبننا ب مؤرلاة  (٥)

  س عد  ص حا  لبالغ وعدم ترحيلهم  ألن قجرمية  ل رف و دع مع ش    هلندو ك سيم    مش ىل  لبلدق.
 (.CAT/C/46/D/319/2007) سيند ضد كند ي . ص حب   لبالغ إىل: جلنة من  اة  لتع ي و  (6)



CCPR/C/125/D/2238/2013 

5 GE.19-07970 

 م حظات الانلة الطاف  
و دن م. ك. 2013اير/م يو أ 1٧أبلرت  لدولة  لطرف  للننةو   مالح  هت   ملؤرلة  1-٤

ك  ل  وثيقة سفر صا حلة ألن جاو   سافر    نتهات صاالحيتهو ودن كناد  تعمال ماع  لسالط ت 
  هلندية للحصوىل على وثيقة سفر هل و كوهن  ختاع ألمر ترحيل س ٍر.

وتؤكد  لدولة  لطرف أن صل   خت ذ تد ب. مؤدتة غ. مالئم     و  لقاية. وتدقع دن  2-٤
 ملخ صر  مليعومة ابلتع ي  أو سول  ملع ملة  ل ديد ضد ص حا  لبالغ تتعلق بناي ع أسار  خيا  

  و جهم .
وتدقع  لدولة  لطرف ك ل  دن صا نع   لقار ر   ليا   لكنادي  ديصماو  اا صر  لتعا ي   3-٤

     لليا   باديال  و ملع ملة  لق سية   ح ىل إع    ص حا  لبالغ إىل  هلناد وللصاو  إىل أن ةاة ماالذ
وتاايك أناه ك يوجاد  .(٧)معقوك  يسمت هلم  ابإلد مة ل رس  لبنن ب   من صق ألرع مان  هلناد

       لبالغ أ   ليل يدحع توقر مالذ   لل  بديل لص حا  لابالغ. وت ا. كناد  أياا   إىل 
ما  أمكانو مان أنه جي  على  ألقار    لعمال علاى تقليال لطار  لتعارض للاارر إىل أ ي حادو حيث

وتاادقع دن  اا    ملباادأ ر سااخ    لااالىل  كنتقاا ىل أو إعاا     لتااوصن   للياا   ضاامن  ولااتهم نفسااه و
ج ااا و وتدعماااه آر ل  ي ااا ت  ملع  اااد ت  لدولياااة حلقاااو   إلنسااا ن . وتااادقع (٨) لقااا نون  لااادويل لال 
ر ماان  هلنااد  لدولااة  لطاارف دن ماان  ملعقااوىل أن يلتودااع ماان صاا حا  لاابالغ  كنتقاا ىل إىل مكاا ن آلاا

 يتعرضاااا ن قيااااه  طاااار  ملااااا يقة أو  إلياااا  ل ماااان أقاااار    ألساااار   ملع رضاااا   ي ر هتماااا     حلياااا  . ك
وتايك  لدولة  لطرف أن أاي  من ص حا  لبالغ ليو شخص   ابر    أو من  لن شاط   لسي ساي  

وجد أياا   أ   ليال لتهتم حل هلم   ل رصة أو غ.   من سلط ت  لدولة   مجيع أحن ل  هلند. وك ي
على أن أقر   أسرتيهم  أو أصه ر م. ك.  لسا بق  دا  رون علاى  حلصاوىل علاى مسا عد   ل ارصة 
أو غ. ااا  مااان سااالط ت  لدولاااة   مجياااع أحنااا ل  لبلاااد. وتااادقع  لدولاااة  لطااارف دن أ  لطااار داااد 

 يو جه نه  و لطر حمل  صرفو أو يقتصر على إدليم  لبنن ب على أبعد تقدير.
  يتعلق ابأل لة  جلديد   ل  ددمه  ص حب   لبالغ   صلبهما   لثا ت لتقيايم  ملخا صر وقيم ٤-٤

و تدقع  لدولة  لطرف دن  لطل   لثا ت مل يلن ار قياه 2012دبل  ل حيل   ت رين  ألوىل/أكتوبر 
بعااد بسااب   لتعااديالت  أللاا.   لاا  أل للاات علااى داا نون  هلناار  و  يااة  لالج اا . وياان  أحااد 

شااهر   ك تلقباال لالهلاا  صلباا ت تقياايم  ملخاا صر دباال  ل حياال  12تعااديالت علااى قاا   ماادهت   اا و  ل
 ل  يقدمه   مللتمسون  ل ين رلقات صلب هتم. وتدقع  لدولة  لطرف دن  لررض من      لتعاديل 
 ااو تبسااي  ن اا م  للنااول ابحلااد ماان    و جيااة  لعماال وتكاار ر تقييماا ت  ملخاا صر   غاااون إصاا ر 

سااا و ومناااع  لطلبااا ت  لااا  ك أسااا س هلااا   لااا  يقااادمه   مللتمساااون  لسااا عون إىل أتلااا.  ماااا من 
قاا   عاادم جااو   تقاادمي  لطلباا ت لتقياايم  2013نيساا ن/أبريل  ٥تاارحيلهم ماان كنااد . و نتهاات   

و   صاة بصا حا  لابالغ. وابلن ار إىل إمك نياة   ملخ صر دبال  ل حيالو   اد   ابثاا ع ار شاهر  و
آلر للمخ صر لص حا  لبالغ  وج   إلجر ل ت   لياةو تادع   لدولاة  لطارف بنا ل إجر ل تقييم 

علااى ذلاا  أنااه لاايو ماان  ملن ساا   لتعليااق    لوداات  لاار  ن علااى  أل لااة  جلديااد   ملرققااة ابلاابالغ 
__________ 

و وإىل دار ر تقيايم  ملخا صر 2011نيسا ن/أبريل  11 ملاؤر  ج ا  ت .  لدولة  لطرف إىل در ر ولاو  هلنار  و لال (٧)
  و  لل ين ددم    ص حب   لبالغ   رس لتهم   ألوىل.2012نيس ن/أبريل  ٥دبل  ل حيل  ملؤر  

و (CAT/C/35/D/245/2004) س. س. س. ضاااااد كناااااد  لتعااااا ي و ت ااااا.  لدولاااااة  لطااااارف إىل: جلناااااة من  ااااااة  (٨)
 . ٥-11و  لفقر  (CAT/C/32/D/183/2001) ب. س. س. ضد كند و و ٥-٨  لفقر 
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ألنااه مل يًن اار قيهاا  بعاادل مو ااك تقياايم  ملخاا صر دباال  ل حياال. وت اا.  لدولااة  لطاارف إىل أنااه إذ  مل 
 حب   لبالغ صلب   اثني   لتقييم  ملخا صر دبال  ل حيال   غااون قا    منياة معقولاةو قينبرا  يقدم ص

 عتب ر      لبالغ غ. مقبوىلو ابلن ر إىل أهنما  مل يساتنفد  مجياع سابل  كنتصا ف   لياة  ملت حاة. 
   بعاادل وت اا. كاا ل  إىل أن بالغهماا  يسااتندو ولااو جيئياا   علااى  ألداالو إىل أ لااة جديااد  مل يقاادم 

 ليقي مه  أحد صن ع  لقر ر   لي .
و أهناااا  2013أاير/ماااا يو  2٨وأبلراااات  لدولااااة  لطاااارف  للننااااةو   مالح  هتاااا   ملؤرلااااة  ٥-٤

حصاالت علااى وثيقااة ساافر صاا حلة لصاا حبة  لاابالغ م. كو وصلباات رقااع  لتااد ب.  ملؤدتااة. وأبلراات 
إجاار ل تقياايم اثن للمخاا صر دباال  2013أاير/ماا يو  ٩ للننااًة أيااا   دن صاا حا  لاابالغ صلباا    

 ل حيلو وأن  ملسؤول   لكندي  سين رون قيه    لودت  ملن سا . وت ا.  لدولاة  لطارف إىل أن 
      لطل و  وج   لق نون  لكند و ك موىل  ون ترحيل ص حا  لبالغ إىل  هلند.

 لعليقات صاحيب ال    تلى م حظات الانلة الطاف  
دن صلبهما   2013حيير ن/يونياه  1٩الغ  للنناة   تعليق هتما   ملؤرلاة أبلد ص حب   لب -٥

 12تعليااق ترحيااال م. ك.و  لااا  ك ناات حينهااا  حااا مال    شاااهر    لساا  سو رلقاااع ابلقااار ر  ملاااؤر  
. وأض ق  أن وك لة لدم ت  حلادو   لكندياة صلبات إىل م. ك. تقادمي تا كر  2013حيير ن/يونيه 

. وذكاااار 2013حيير ن/يونيااااه  2٤جاااال عو هتاااا  إىل  هلنااااد  لااااوىل ساااافر صاااا حلة إىل  لوك لااااة ماااان أ
ص حب   لبالغ أن      لقر ر أشا ر إىل أن  ال م. ك. وصلا  تقيايم  ملخا صر دبال  ل حيالو و او 
دياااد  لن ااارو ك ماااوكن  ون ترحيلهااا . وأبلاااد صااا حب   لااابالغ  للنناااة أياااا   أهنمااا  تقااادم  بطلااا  

 للحصوىل على إذن كست ن ف      لقر ر.

 م حظات إضافية مقامة من الانلة الطاف    ن املق ولية ناألسس املوضوتية  
و موجي   للود ئع 2013أيلوىل/سبتمرب  16ددمت  لدولة  لطرفو   مالح  هت   ملؤرلة  6-1

و   وو إلجاار ل ت   ليااة ذ ت  لصاالة هباا    لاابالغ. وتاادقع  لدولااة  لطاارف دن  لاابالغ غاا. مقبااوىل
 ك يستند إىل أس س موضوع .ح لة دبوله ق نه 

 6وتاادع   لدولااة  لطاارف أن   عاا ل ت صاا حا  لاابالغ قيماا  يتعلااق ابنته كاا ت  ملاا  ت   6-2
مااان  لعهاااد ك تساااتند إىل أ لاااة ك قياااةو و ااا  مااان خ غااا. مقبولاااة. وتااادقع  لدولاااة  لطااارف دن  ٧و

 (٩)و ملتودعاة لببعا  ق ص حا  لبالغ مل يثبت و ولو على أس س    ر  لوج  ةو أن ق لنتينة  حلتمية
    أهنم  سيلقتالن أو يتعرض ن للتع ي    ح ىل إع  هتم  إىل  هلند.

وتاادقع  لدولااة  لطاارف دن  لصااعوابت  لاا  يو جههاا  صاا حب   لاابالغ سااببه  ح لااة صااال   6-3
و و س اثن ودعاات مناا  أكثاار ماان ساات ساانو ت. وتااايك أن م اا كلهم  م اا كل حمليااة بطبيعتهاا  

م  بوكية  لبنن بو وأهنم  مل يثبت  أهنم  لن يتمكن  من  لعيه حي   ل لية مان وتنحصر   موصنه
  ملخ صر  ل خصية   مك ن آلر من  هلند.

__________ 

كينادلر ضاد  (و وCCPR/C/60/D/692/1996) أسا  لي أ. ر. س. ضاد ت .  لدولة  لطارفو   مجلاة أماورو إىل:  (٩)
  .3-1٤(و  لفقر  CCPR/C/48/D/470/1991) كند 



CCPR/C/125/D/2238/2013 

7 GE.19-07970 

وتالحااا   لدولاااة  لطااارف أن  ملاااالذ  لاااد لل   لباااديل عنصااار مااان عن صااار تقيااايم  ملخااا صر  ٤-6
و إذ جي  على  ألقار    لعمال علاى تقليال لطار  لتعارض للاارر (10) ملع ف هب     لق نون  لدويل

إىل أ ي حدو حيثم  أمكنو من لالىل  كنتق ىل أو إعا     لتاوصن   لليا   ضامن  ولاتهم نفساه . 
وتدع   لدولة  لطرف أنه ك يوجد        لبالغ م  يدىل على أنه لايو  مكا ن صا حا  لابالغ 

ةو تالحا   لدولاة  لطارف أن شاعبة   ياة  لالج ا   لعيه  ون لطر ل رس  لبننا ب. قمان جها
ن رت    أل لة و ستمعت إىل شه    ص حا  لبالغو وللصت إىل أن لديهم  ابلفعل ماالذ ت 
  للياااة بديلاااةو وأن ماااان ق ملعقاااوىل موضااااوعي   توداااع أن ينتقاااال  مللتمسااا ن إىل مكاااا ن آلااار   لاااال 

 لرغبااة    لبحااث عنهماا    أحااد  اا و  ... وتاارع   كمااة أنااه لاان يكااون ملاان ياااطهدوهنم   لبلااد
. ويؤيااد  اا    لبياا ن رميااع بريطاا ت لبحااو  (11) ملااالذ ت  لد لليااة  لبديلااة أو  لقاادر  علااى ذلاا ق

  منركية وأمريكية وكندية ت . إىل أن  لسيخ يستطيعون  كنتق ىل إىل لا رس  لبننا ب  ون تادلل 
ة  لالج ا  أضا قت أن صا حا  لابالغ . وتالح   لدولاة  لطارف أياا   أن شاعبة   يا(12) ل رصة

ع ش  قا   ساتة أشاهر    هلا و وأناه ابلارغم مان  ك عا ل دهنما  مل يرا  ر   ملنايىلو ق هنما  مل يو جها  
أ  م اا كل لااالىل تلاا   لفاا  . وماان جهااة ألاارعو ت اا.  لدولااة  لطاارف إىل أن  ملو ااك  ملعااا 

ىل أن ن. ب. س. س. ألعلااان ورمااا   بتقيااايم  ملخااا صر دبااال  ل حيااال ن ااار   أ لاااة جدياااد  ت ااا. إ
. غ. أهن  للصت إىل أن  لواثئق  لا  دادمه  صا حب   لابالغ  عما   هلا    ك عا ل لايو (13)معلوم   

. وعاالو  علاى ذلا و مل يوضات (1٤)هل  أ  ديمة إثب تية ن ر   للعيوب  إلجر ئية  لعديد   ل   ع هتا 
علاااى ذلااا و تااادع   لدولاااة  لطااارف أن صااا حب   لااابالغ كياااك حصاااال علاااى  ااا و  لواثئاااق. وبنااا ل 

ص حا  لبالغ مل يثبت  وجو  لطر حقيق  وشخص  بتعرضاهم  للاارر لادع عو هتما  إىل  هلنادو 
متعساافونو أو مل ين اارو     وأهنماا  مل يقاادم  أ لااة تثباات أن صاا نع   لقاار ر  لكناادي  منحاا  ون أو

 على حنو ع  ىل وش مل.   ع ل هتم 
  لااابالغ أهنمااا  دااادصم  قأ لاااة جدياااد ق إىل  للنناااةو تالحااا  وقيمااا  يتعلاااق اب عااا ل صااا حا ٥-6

ألقاار   ي ااهدون علااى أهنماا  لطيااة م اافوعة بيماا   لدولااة  لطاارف أهناا  ك تتااامن غاا. إقاا   ت 
وبن ل على ذل و تدقع  لدولاة  سيتعرض ن لألذع لدع عو هتم  إىل مسق  رأسهم     لبنن ب.

وجاو  لطاار حقيقا  ومتوداع بتعرضاهم  للااارر    لطارف دن صا حا  لابالغ مل يثبتاا  مار  ألارع 
 مجيع أحن ل  هلند.

__________ 

ل اااؤون  لالج ااا  ب اااأن  حلم ياااة  لسااا مية ت ااا.  لدولاااة  لطااارف إىل  ملبااا  مل  لتوجيهياااة ملفوضاااية  ألمااام  ملتحاااد   (10)
 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Guidelines on لدولياة: 

International Protection: “Internal Flight or Relocation Alternative” within the context of article 

1A (2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees 

(HCR/GIP/03/04)٥-11و  لفقر  ب. س. س. ضد كند ؛ و ٥-٨و  لفقر  س. س. س. ضد كند  ؛ و.   
 .13و12و  لفقراتن 2011نيس ن/أبريل  11ت .  لدولة  لطرف إىل در ر شعبة   ية  لالج    لص  ر    (11)
و وإىل تقريار 1٤و  لفقار  2011نيس ن/أبريل  11ت .  لدولة  لطرف إىل در ر شعبة   ية  لالج    لص  ر    (12)

     ململكااة  ملتحااد  لربيط نياا   لع مااى وأيرلنااد  معلوماا ت  لبلااد  ألصاال  ب ااأن  هلناادو  لصاا  ر عاان وك لااة  حلاادو 
 country of origin information report on India(: 2010كا نون  لث ت/ينا ير   ٤ ل ام ليةو و  ر   لد للياة )

published by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Border Agency, Home 

Office (4 January 2010), paras. 20.58–20.61 . 
 أعالو(. ٤ووثيقة   كمة  مليعوم  ) ن ر  حل شية  ٤٥ت .  لدولة  لطرف إىل تقرير  ملعلوم ت  ألوىل ردم  (13)
 مثل عدم وجو  أ  تو ريخو أو توديع تو أو صو بع أو ألت م رديةو لالق   لبجر ل ت  ملتبعة    هلند. (1٤)
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مااان  لعهااادو تااادقع  لدولاااة  13وقيمااا  يتعلاااق اب عااا ل ت صااا حا  لااابالغ ابنتهااا ك  ملااا     6-6
  لطرف دهن  غ. مقبولة بسب  عدم تقدمي أ لة على ذل .

  ك جياو  لالهلاا  وتارقع  لدولاة  لطارف  ك عا ل دن  لفا     اد   ابثاا ع ار شاهر    لا ٧-6
مان  لعهاد.  13تقدمي صل  لتقييم  ملخ صر دبل  ل حيل ت كل  نته كا   كلتي م هتا   وجا   ملا    

وتالحاا   لدولاااة  لطااارف أن  ملخاا صر  لااا  تتهاااد  صاا حا  لااابالغ   بلاااد    ألصاال  داااد دليمااات 
ة  لالج ا  قااال  عان ابلفعل تقييم   شا مال  ابكساتن   إىل جلساة  ساتم ع شافوية أما م شاعبة   يا

تقيااايم اثن للمخااا صر دبااال  ل حيااال. وتااارع  لدولاااة  لطااارف أن إجااار ل تقيااايم إضااا   للمخااا صر   
شهر   ليو ضروراي  عموم  . وعالو  علاى ذلا و تادقع  لدولاة  لطارف دناه عنادم   12غاون ق   

 ع اار شااهر    لاا  تتراا.  ألحااو ىل   بلااد ماا و تكااون  ناا ك  سااتثن ل ت لتطبيااق  لفاا     ااد   ابثااا
. وت اا.  لدولااة  لطاارف أيااا   إىل أنااه جيااو  (1٥)جيااو  قيهاا  صلاا  تقياايم للمخاا صر دباال  ل حياال ك

للملتمسااا   لااا ين يااادعون أن لاااديهم أ لاااة شخصاااية جدياااد  عااان  ملخااا صر تقااادمي صلااا  لتأجيااال 
 لسالط ت ترحيلهم. وترع  لدولة  لطرف أن ق ملعلوم ت  جلدياد ق  لا  دادمه  صا حب   لابالغ إىل 

ك تنطااو  علااى مااامون حقيقاا ؛ ولااو مل يكاان  ألماار كاا ل  ملاا  صلبقاات علاايهم قاا   عاادم جااو   
  لتقدمي   د   ابثا ع ر شهر  .

وتااادقع  لدولاااة  لطااارف دن  إلجاااار ل ت  لااا  صعااان قيهااا  صاااا حب   لااابالغ تساااتو  مجيااااع  ٨-6
ا  لابالغو تالحا   لدولاة مان  لعهاد. وقيما  يتعلاق بقااية صا ح 13 لام إلت  لو ر      ملا    

 لطاارف: )أ( أن حمكمااة مسااتقلة ن اارت   دااايتهم ؛ )ب( أن حم مياا   مثصلهماا ؛ )س( أنااه ألتيحاات 
هلماا  قرصااة ك ملااة للم اا ركة    إلجاار ل ت )شاافواي  وكت بياا   علااى  لسااو ل(و وتقاادمي صلباا ت إلجاار ل 

صر دبال  ل حيال وللحصاوىل مر جعة داا ئية لقار ر ت  لارقعو وتقادمي صلبا ت إلجار ل تقيايم للمخا 
 على  إلد مة  لد ئمة كعتب ر ت إنس نية ولدو ع   لرأقة.

ك  ااانت غااا.  ملاااو صن  حقااا   موساااع      13وتالحااا   لدولاااة  لطااارف كااا ل  أن  ملااا     ٩-6
 للنااول أو  حلااق    لبقاا ل   إدلاايم  ولااة صاارف. وبعااد  نتهاا ل صااالحية أتشاا.   لااياير   ملمنااوحت  

ت هلم  ابلبق ل   كند  لررض  لبت   صلبيهما   للناول وتقيايم ما  دادم و مان لص حا  لب الغو دل
صلب ت لتقييم  ملخ صر دبل  ل حيل وللحصاوىل علاى  إلد ماة  لد ئماة كعتبا ر ت إنسا نية ولادو ع  

ترمااااا  إىل تن ااااايم  إلجااااار ل تو ولااااايو  ألساااااو  13 لرأقاااااة. وتااااادقع  لدولاااااة  لطااااارف دن  ملااااا    
 .(16)ملي ت صر   ألج ن و وأن  لررض منه   و منع ح كت  لطر   لتعسف  ملوضوعيةو لع

مان  لعهادو  1٤وقيم  يتعلق ابك ع ل ت  ل  ددمه  ص حب   لبالغ ب أن  نتها ك  ملا     6-10
تاادقع  لدولااة  لطاارف دهناا  غاا. مقبولااة لعاادم تو ققهاا  وأحكاا م  لعهااد. وتاادقع  لدولااة  لطاارف دن 

قيهاا  صاا حب   لاابالغ ك تنطااو  علااى ققصاال   أ  هتمااة جن ئيااةق وك علااى  إلجاار ل ت  لاا  صعاان 
مدنيةق. وبن ل على ذل و تدع   لدولة  لطرف أن  ألحك م  ملتعلقة  قحقو  و لتي م ت    عوع

 .(1٧)ك صلة هل  هب    لبالغ 1٤ابلتهم  جلن ئية  ملنصوص عليه     مل    

__________ 

 (.1-2) 112و هلنر   لكند و  مل    د نون   ية  لالج    (1٥)
 . 10( ب أن وضع  ألج ن   وج   لعهدو  لفقر  1٩٨6) 1٥ت .  لدولة  لطرف إىل تعليق  للننة  لع م ردم  (16)
 .٨-6و  لفقر  (CCPR/C/89/D/1341/2005)  وندىل ضد كند ت .  لدولة  لطرف إىل:  (1٧)
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ف علااى   عاا ل ت صاا حا  لاابالغ دن ق ناا ك وعااالو  علااى ذلاا و تعاا ض  لدولااة  لطاار  6-11
عد    كب.   من  نته ك ت  حلق   عقد جلسة  ستم ع أو  حلاق   سابيل ت لام قعا ىلق. وتؤكاد أن 
صاا حا  لاابالغ تلقياا  تقييماا  للمخاا صر ر جعتهماا    كمااة  كن  يااة أيااا  ؛ وصلباا  إجاار ل تقياايم 

دباال  ل حياال(و وداادصم  صلباا   لبد مااة  لد ئمااة اثلااث للمخاا صر )و ااو  لطلاا   لثاا ت لتقياايم  ملخاا صر 
كعتبا ر ت إنسا نية ولادو ع   لرأقاة؛ وصلبا  إذإل  لطلا  مر جعاة داا ئية لقار ر ت  ل حياال  إل  ر . 
وبنااا ل علاااى ذلااا و تااادقع  لدولاااة  لطااارف دناااه مااان  لصاااع  معرقاااة كياااك تعااارض صااا حب   لااابالغ 

 ىل. وألاا.  و تاادقع  لدولااة  لطاارف دن   ساابيل ت لاام قعاا كنتهاا ك حقهماا    جلسااة  سااتم ع أو
ص حا  لبالغ غ. ر ضي  عن در ر كند  أهنم    غ. ح جاة للحم ياة ألهنما  يساتطيع ن  لعايه 
 ون لطر حقيق    مك ن آلر من  هلناد. وتالحا   لدولاة  لطارف علاى  ملناو ىل نفساه أن عادم 

 .رض  ص حا  لبالغ ليو  ليال  على  نته ك حقودهم   إلجر ئية
مان  لعهاادو  2وقيما  يتعلااق ابك عا ل ت  لاا  دادمه  صاا حب   لابالغ ب ااأن  نتها ك  ملاا     6-12

تدقع  لدولة  لطرف دن   و  ملا    ك تعا ف  اق منفصال ومتا      كنتصا فو وأناه ك ت تا  
و مااا  مل يثبااات حااادو   نتهااا ك للعهاااد. وتااادع  (1٨)عليهااا  لوحاااد   أ   عاااوع   أ  باااالغ كااا ن

ماع أحكاا م  لعهااد ألن صاا حا  لاابالغ مل يلثبتاا   رف أن  اا و  ك عاا ل ت تتعاا رض أيااا    لدولاة  لطاا
علاى حاق منفصالو  2أاي  من   و  كنته ك ت. وتايك  لدولة  لطرف أنه حىت لو نصت  مل    

قلاان يكااون  ناا ك  نتهاا ك ألن  لدولااة  لطاارف وقاارت لصاا حا  لاابالغ عااد  ساابل  نتصاا ف قع لااة 
تااااادع   لدولاااااة  لطااااارف أن صااااا حا  لااااابالغ مل يبينااااا  كياااااك أن  ااااا و للفصااااال     ع ل هتمااااا . و 

  إلجر ل تو منفصلة أو وتمعةو دد  ثل تقص.      لتي م هت .
وأل.  و تالح   لدولة  لطرف أنه ليو للننة تقييم  لود ئع و أل لاة  لاو ر      لبالغا ت  6-13

وصاال إىل حااد إساا ل  تطبيااق أحكاا م     أووااد   و ماا  مل يتااات أن تقياايم   اا كم   ليااة كاا ن تعساافي
وعلى  ملنو ىل نفسهو تؤكد  لدولة  لطرف أن  ملو    ل  ددمه  ص حب   لبالغ ك ميكان  .(1٩) لعد لة

 أن تدعم  كستنت س دن  لقر ر ت  لكندية يع يه  أ  من   و  لعيوب.

لطررراف   ررر ن امل حظرررات اإلضرررافية املقامرررة مرررن الانلرررة ا الررر    تلرررى لعليقرررات صررراحيب  
 املق ولية ناألسس املوضوتية

و 201٥ت اااااارين  ألوىل/أكتااااااوبر  30يكاااااارر صاااااا حب   لاااااابالغو   تعليق هتماااااا   ملؤرلااااااة  1-٧
حننهماا  ب ااأن مقبوليااة  لاابالغ وأسسااه  ملوضااوعية. وياادقع ن دن  أل لااة  ملقدمااة  اا  ر   لبينااةو 

وأن   ألمر تعسف  و يياي  يوجد سب  موضوع  يدعو إىل ر  له    م  . ويدقع ن دن ق    وك
  ن ك إس ل    تطبيق أحك م  لعد لةق.

ويدقع ص حب   لبالغ دن تقييم  ملخ صر دبل  ل حيل ك يتيت سابيل ت لام قعا ك  لاام ن  2-٧
 حاا  م ح ااار  إلعاا     لقسااارية إىل حيااث يوجاااد لطاار كبااا. ابلتعاارض للتعااا ي . وياادقع صااا حب  

ديااة ك تعماال علااى إنفاا ذ  كمتثاا ىل ملباادأ عاادم  إلعاا     لقسااريةو  لاابالغ دن   كمااة  كن  يااة  لكن
وك تتيت سبيل ت لم و ضح   وقع ك  لااح اي  لتعا ي   لا ين يطلباون  حلم ياة مان  إلبعا  . ويادقع 

__________ 

و 6-٧(و  لفقااار  CCPR/C/89/D/1234/2003) ضاااد كناااد ب. ك.  :إىل و   مجلاااة أماااوروت ااا.  لدولاااة  لطااارف (1٨)
 . 3-٥و  لفقر  2٧٥/1٩٨٨و  لبالغ ردم س. إ. ضد  ألرجنت  وجلنة حقو   إلنس نو

  .٤-٧(و  لفقر  CCPR/C/95/D/1551/2007) اترلو ضد كند  :إىل و  مجلة أمور وت .  لدولة  لطرف (1٩)
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صا حب   لاابالغ أيااا   دن  ناا ك منطاا   ماان عادم  حاا  م  لقاا نون  لاادويل   إجاار ل ت تقياايم  ملخاا صر 
 ت  لقا ئية أم م   كمة  كن  ية.دبل  ل حيلو و ملر جع 

ويؤكاااد صااا حب   لااابالغ واااد    أهنمااا   ساااتنفد  مجياااع سااابل  كنتصااا ف   لياااة. ققاااد أبلرااا   3-٧
و 201٤ للننة دن صلبهم   لث ت لتقييم  ملخ صر دبل  ل حيل دد رلقع   ك نون  ألوىل/ يسمرب 

 بنهماا و صلباا   للحصااوىل علااى  إلد مااة  لد ئمااة و بعااد وك   2013وأهنماا  داادم    أيلوىل/ساابتمرب 
 كعتب ر ت إنس نية ولدو ع   لرأقة.

وياادقع صاا حب   لاابالغ دن  أل لااة  ملقدمااة تل هاار أن ةااة لطاار   جديااد   ود ئماا  و وماا  كاا ن  ٤-٧
وي اكل إسا ل  مب شار    تطبياق  ينبر  رقاه . ويدعي ن أن  ا    لتحليال تعساف  وغا. م اروع

وي اا. صاا حب   لاابالغ إىل أهنماا  شااعر  ابلصاادمة ألن  لساالط ت  لكنديااة مل تعاا  أحكاا م  لعد لااة. 
 غ.  لقليل من  أل ية لرس لة من مة  لبنن ب حلقو   إلنس ن  ل  ددم     ليال  جديد  .

ويدقع ص حب   لبالغ دن رقع مو ك تقييم  ملخا صر دبال  ل حيال صلبهما   ساتن     إىل  ٥-٧
 تاةو رغاام كال  أل لااة  لا  تلباا  وجاو  لطاار حقيقا  ابلتعاارض للتعا ي و ك ماا م أساو إجر ئيااة 

 مليثاا    لكنااد  للحقااو  و حلاارايت أو  لتي ماا ت كنااد   لدوليااة   واا ىل حقااو   كنساا ن. وياادقع 
اا  بعاادم تااوق.  حلم يااة   كنااد  لاااح اي  لتعاا ي  ماان  لساايخ  صاا حب   لاابالغ دن داار ر   سي سااي    ختل

الذ     للياا   بااديال و ودن قمااو ف  تقياايم  ملخاا صر دباال  ل حياال تاادربو  علااى إصااد ر ألن لااديهم ماا
در ر ت سلبيةق. وبن ل على ذل و قهم غ. مستقل  وك يتمتعون ابلني  ة. ويدع  ص حب   لابالغ 
أن رقاااع مع ااام  أل لاااة  جلدياااد   لااا  دااادم    ألهنااا  تتعلاااق اب عااا ل ت سااا بقة مثااا ىل علاااى ذلااا . 

دن  لقر ر  لسلا للمحكمة  كن  ية ب أن تعليق إبع   ا  يوضات عادم إمك نياة  ويدقع ن ك ل 
 لوصااوىل إىل ساابيل  نتصاا ف قعاا ىل. ويالحاا  صاا حب   لاابالغ أن دااايتهم  رلقااات ألهنماا    عياا  
وجااو   ملخاا صر نفسااه  كماا     لساا بق. وياادعي ن أن  لن اا م  لقااا ئ   لكنااد  ك يتاايت قوساايلة 

ة  لاا  ميكاان أن تفااا  إىل  لتعاا ي  و ملااوتق. وياادقع صاا حب   لاابالغ لتصاحيت  أللطاا ل  لصاا رل
دن عاادم  ختاا ذ   كمااة  كن  يااة أ  مودااك ب ااأن  ألسااو  ملوضااوعية للقااا اي و كتف ئهاا  برصااد 

 من  لعهد. 2 لعيوب  إلجر ئية ليس  سبيل  نتص ف قع ىل  وج   مل    
نحاون  حلم ياة ويالح  ص حب   لابالغ أن  لعدياد مان ضاح اي  لتعا  6-٧ ي  مان  لسايخ ك ميل

 لدولية   كند و ويلبعدون إىل  هلند بسب  سول قهم لط. مل  ميثله  ملالذ  لاد لل   لباديل. ويارع 
ص حب   لبالغ أن  للنول إىل      ملالذ ينبر  أن يقتصر على  حل كت  ل  يوجد قيه    ية من 

عي ن أناااه بساااب   ساااتهد قهم  مااان  يكااال  لدولاااة لااااح اي  لتعااا ي  أو باااديل معقاااوىل هلااام. وياااد
 لسلطة    ولة  هلناد و حلايب  لسي سا   ملهايمن قيها و ق ناه مان غا.  ملمكان أن يعي ا    مكا ن 
آلااار مااان  هلناااد. وي ااا. ن إىل أن لاااديهم   لكثااا. مااان  أل لاااة علاااى  ساااتمر ر  ل ااارصة    لاااار  

ن أسارتيهم     لسا بق بساب  ققد  ساتهدقت  لسالط ت أقار     ما .(20)و لبحث عنهم  حىت  ليوم
. ويادع  صا حب   لابالغ أناه توجاد (21)ن  صهم  لسي سا و قتعرضاو  للتعا ي  و كلتفا ل  لقسار 

 أ لة ك قية ت . إىل أن دايتهم  داية ابر  .

__________ 

 ئق   عمة        لصد .ك يقدم ص حب   لبالغ أ  واث (20)
  ملرجع نفسه. (21)
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ويدع  ص حب   لبالغ أنه ك يوجد مالذ   لل  بديل متا   هلما و وذلا  ابلن ار إىل أن  ٧-٧
   أن  ألشاااخ ص  لااا ين يساااتهدقهم مو فاااو  لدولاااة ك تتاااوقر هلااام   دااا نون  لالج ااا  يعتااارب عمومااا

 لو دع إمك نية  ملالذ  لد لل   لبديل. ويايك ص حب   لابالغ أن  ألشاخ ص  لا ين هلام  ل اروف 
 .(22)نفسه  ك تتوقر هلم إمك نية  كنتق ىل إىل مك ن آلر من  هلند

ا صر  إلعا    تع يها  م ا كل لطا.  ويدع  ص حب   لبالغ أن  إلجر ل ت  لكندية لتحليل  ٨-٧
وياادقع ن دن داار ر ت تقياايم  ومنهنيااة تفااا     لوداات  لاار  ن إىل  نته كاا ت جساايمة للقاا نون  لاادويل.

 ملخاااا صر دباااال  ل حياااال ذ ت  لصاااالة بقااااايتهم  إمناااا   عتلماااادت  ون مر عاااا   سااااي    نته كاااا ت حقااااو  
 صفوف شرصة  لبنن ب. إلنس ن  ملكفولة للسيخ وثق قة  إلقالت من  لعق ب   

 املسائل ناإلالااءات املعانضة تلى اللجنة  

  لن ر    ملقبولية  
ماان  ٩3دباال  لن اار   أ    عاا ل ت تاار    بااالغ ماا و جياا  علااى  للننااةو وققاا   للماا     1-٨

 ن  مه   لد لل و أن تقرر م  إذ  ك ن  لبالغ مقبوك  أم ك  وج   لربوتوكوىل  كلتي ر .
()أ( مان  لربوتوكاوىل  كلتيا ر و مان 2)٥ت  للننةو وقق   مل  تن  عليه  مل    ودد أتكد 2-٨

أن  ملساألة نفساه  ليسات دياد  لبحاث   إصاا ر أ  إجار ل آلار مان إجار ل ت  لتحقياق  لاادويل أو 
  لتسوية  لدولية.

وني   للننة علم   اب ع ل صا حا  لابالغ دهنما   ساتنفد  مجياع سابل  كنتصا ف   لياة  3-٨
و   اال عاادم وجااو  أ   عاا  ض ماان  لدولااة  لطاارف    اا    لصااد و تاارع  لفع لااة  ملت حااة هلماا . 

 ()ب( من  لربوتوكوىل  كلتي ر  دد  ستوقيت.2)٥ للننة أن مقتاي ت  مل    
مان  ٧و 6وني   للننة علم   اب ع ل ت ص حا  لبالغ دن حقودهم   وج   ملا  ت   ٤-٨

ماا  إىل  هلنااد. ومااع ذلاا و تالحاا   للننااة أنااه بعااد  ر سااة شااعبة  لعهااد سااتنته    حاا ىل إع  هت
 لالج ااا   لت بعاااة يفلاااو  هلنااار  و لالج ااا    كناااد  صلبهمااا   للناااول  ر ساااة شااا ملةو ققاااد رقااااته 

)أ( وجااو  مااالذ   للاا  بااديل متاا   ومعقااوىل ابلن اار إىل أن م اا كل صااا حا  لألسااب ب  لت ليااة:
 لبننا بو مساق  رأساهم ؛ )ب( عادم إثب هتما  أهنما    لبالغ ذ ت ص بع حمل  وتنحصار   وكياة

لااان يساااتطيع   لعاااايه  ون لطااار علاااى شخصااااهم    مكااا ن آلااار ماااان  هلناااد لااا رس  لبنناااا ب؛ 
عاادم إثب هتماا  أهنماا  تعرضاا  أل  حاا    أثناا ل إد متهماا     هلاا و وعاادم تقاادميهم  أ   لياال  )س(

 كن  يااة هلماا  بتقاادمي صلاا   علااى  حتماا ىل تعرضااهم  لااارر ملمااوس    هلاا . ومل أتذن   كمااة
وإىل  إلجر ل مر جعة دا ئية لقر ر ولو  هلنر  و لالج  . و ستن     إىل وجو  مالذ   لل  باديل

(و  رأتع ٤-6عدم وجاو  ديماة إثب تياة للواثئاق  جلدياد   لا  دادمه  صا حب   لابالغ ) ن ار  لفقار  
العتقاا   دن حي هتماا  سااتتعرض مو ااك تقياايم  ملخاا صر دباال  ل حياال أنااه ك يوجااد سااب  جااد  ل

من  لعهاد. ورقاات   كماة  كن  ياة  ٧للخطر أو أهنم  سيقع ن ضحية ملع ملة تتع رض و مل    
أيااا    ملر جعااة  لقااا ئية لقاار ر مو ااك تقياايم  ملخاا صر دباال  ل حياال. وألاا.  و رلقااع صلاا  صاا حا 

نساا نية ولاادو ع   لرأقااة ألهنماا  مل  لابالغ  حلصااوىل علااى إد مااة   ئمااة    لدولااة  لطارف كعتباا ر ت إ
 يلثبت  أن عو هتم  إىل  هلند ست كل م قة غ. ع  ية أو غ. مستحقة أو غ. متن سبة.

__________ 

يقدم ص حب   لبالغ سلسلة من  ملق كت  إللب رية تفيد دن أقر    ل رصة يتحققاون مان  اوايت  لو قادين  جلاد   (22)
   مدن اتلفة من  هلند.
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وتاا كر  للننااة ابجته   هتاا   لساا بقة  لاا  تفياااد دن أجهااي   لاادوىل  ألصاار ف    لعهااد  ااا   ٥-٨
وصال  بوضو  أن      لتقييم ك ن تعسافي   أو ملكلفة عموم   بتقييم ود ئع وأ لة  لقا ايو م  مل ي هر 

وك تبا   ملاو    ملعروضاة علاى  للنناة أن  إلجار ل ت  .(23)إىل حد  إلسا ل    تطبياق أحكا م  لعد لاة
وبناا ل علااى ذلاا و تاارع  للننااة أن  أماا م ساالط ت  لدولااة  لطاارف دااد  ع هتاا  أ  ماان  اا و  لعيااوب.

مان  لعهادو  ٧و 6ألغار ض  ملقبولياة  وجا   ملا  ت  ص حا  لبالغ مل يقدم  أ لة تثبت   ع ل هتما  
 من  لربوتوكوىل  كلتي ر . 2وتعلن أن      جليل من  لبالغ غ. مقبوىل  وج   مل    

ونااي   للننااة علماا   كاا ل  اب عاا ل صاا حا  لاابالغ أن  لفاا     ااد   ابثااا ع اار شااهر  و  6-٨
 صر دباال  ل حياال ابلنساابة للملتمساا   لاا ين  لاا  ك جيااو  قيهاا  تقاادمي صلباا ت إلجاار ل تقياايم  ملخاا

ماان  13رلقااات صلباا هتمو دااد حرمتهماا  ماان أ  ساابيل  نتصاا ف قعاا ىلو وذلاا     نتهاا ك للماا    
 لعهد. وت .  للننة إىل أن   و  مل    ند  عد  شروط تتعلق بطر   ألج ن  جي  على  لدولاة 

قق   للقا نونق. وتا كر  للنناة ابجته   هتا   لطرف  ملعنية  كمتث ىل هل و وأن  لطر  جي  أن يكون قو 
       لسي      إش ر  إىل  لق نون   ل  للدولاة ‘  لق نون’ لس بقة  ل  تفيد دن ق إلش ر  إىل 

 لطرف  ملعنيةو وإن ك ن جي  ابلطبع أن تكون أحك م  لق نون   ل  ذ ت  لصلة متو ققة   حد 
لنناااة أياااا   دن قتفسااا.  لقااا نون   لااا   اااو    ألسااا س . وتلااا كر  ل(2٤)ذ هتااا  ماااع أحكااا م  لعهااادق

مساااألة ختااا    ااا كم و لسااالط ت    لدولاااة  لطاااارف  ملعنياااة. قلااايو مااان صاااالحي ت  للننااااة أو 
و  ئفهااا  تقيااايم مااا  إذ  ك نااات  لسااالط ت  ملختصاااة    لدولاااة  لطااارف موضاااع  لن ااار داااد قسااارت 

ضة عليها   وجا   لربوتوكاوىل  كلتيا ر و  لق نون   ل  وصبقته بطريقة صحيحة    لقاية  ملعرو 
ر ومل تطب ِّق أحك مه  سن نيةو أو تبا ص أن  نا ك تعساف      م  مل يثبلت أن   و  لسلط ت مل تلفس ِّ

. و   ااا    لااابالغو ك تبااا   ملاااو    ملعروضاااة علاااى  للنناااة أن  إلجااار ل ت (2٥) ساااتعم ىل  لسااالطةق
ع هتاا  أ  عيااوب ماان  اا    لقبياال. ووققاا   لاا ل و  ملتخاا   أماا م  لساالط ت    لدولااة  لطاارف دااد  

مااان  لعهاااد  13تااارع  للنناااة أن صااا حا  لااابالغ مل يقااادم  أ لاااة تثبااات   ع ل هتمااا   وجااا   ملااا    
ماااان  2ألغاااار ض  ملقبوليااااةو وختلاااا  إىل أن  اااا    جلاااايل ماااان  لاااابالغ غاااا. مقبااااوىل  وجاااا   ملاااا    

  لربوتوكوىل  كلتي ر .
نح   حلق  1٤ لبالغ   إص ر  مل     وقيم  يتعلق اب ع ل ت ص حا ٧-٨ من  لعهد دهنم  مل ميل

  جلسة  ستم ع و  سابيل  نتصا ف قعا ىلو تا كر  للنناة دن مفهاوم ق لادعوع  ملدنياةق  وجا  
. و  (26)( من  لعهد يستند إىل صبيعة  حلق ديد  لن ر ولايو إىل مركاي أحاد  لطارق 1)1٤ مل    

ق صاا حا  لاابالغ    حلم يااة   إدلاايم  لدولااة  لطاارف. وتاا كر  اا    لاابالغو تتعلااق  إلجاار ل ت  اا
 ل  تفيد دن  إلجار ل ت  ملتعلقاة بطار   ألج نا  ك تنادرس ضامن  (2٧) للننة ابجته   هت   لس بقة

__________ 

 (؛CCPR/C/112/D/2053/2011) ب. ىل. ضااد أساا  لي ؛ 3-٧و  لفقاار  (CCPR/C/113/D/2272/2013) ب. ت. ضااد  لااد منرك (23)
 ؛(CCPR/C/103/D/1819/2008) أ. أ. ضد كند  ؛3-٩و  لفقر  (CCPR/C/111/D/2049/2011)  . ضد أس  لي 

 .٤-11و  لفقر  (CCPR/C/101/D/1763/2008) بيال  وآلرون ضد كند 
 . 3-٩و  لفقر  (CCPR/C/12/D/58/1979) م روقيدو ضد  لسويد (2٤)
 .1-10نفسهو  لفقر   ملرجع  (2٥)
؛ 2-٩و 1-٩و  لفقااااااراتن 112/1٩٨1و  لااااابالغ ردااااام  . ىل. ضااااااد كناااااد  للنناااااة  ملعنياااااة  قاااااو   إلنسااااا نو  (26)

  ميياااااااااااا وف ضااااااااااااد بلراااااااااااا راي؛ 2-٥و  لفقاااااااااااار  ٤٤1/1٩٩0و  لاااااااااااابالغ رداااااااااااام ك ساااااااااااا نوق س ضااااااااااااد قرنساااااااااااا 
(CCPR/C/85/D/1030/2001)  3-٨و  لفقر. 

 .ب. ك. ضد كند  ن ر  (2٧)
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(. وختلل  1)1٤نط   نديد ق حلقو  و كلتي م ت   أ   عوع مدنيةقو ابملعىن  لو ر     مل    
(و وأهن  غ. مقبولة 1)1٤رحيل ص حا  لبالغ ك تندرس   نط    مل     للننة إىل أن إجر ل ت ت

 من  لربوتوكوىل  كلتي ر . 3من حيث  كلتص ص  ملوضوع  عمال  ابمل    
من  لعهدو تل كر  للنناة  2وأل.  و وقيم  يتعلق اب ع ل ت ص حا  لبالغ  وج   مل     ٨-٨

ى  لادوىل  ألصار ف ك ميكان أن ين اأ عنها و   حاد تااع  لتي ما ت ع ماة علا 2دن أحك م  ملا    
. وبنا ل علاى ذلا و تارع (2٨)ذ هت  و فر   و أ    ع ل   باالغ ما   وجا   لربوتوكاوىل  كلتيا ر 

ماا  يثبتهاا و وابلتاا يل قهاا  غاا. مقبولااة هباا    ل ااأن  للننااة أنااه لاايو     عاا ل ت صاا حا  لاابالغ 
  كلتي ر .من  لربوتوكوىل  2 وج   مل    

 وبن ل على ذل و تقرر  للننة  ملعنية  قو   إلنس ن م  يل : -٩
 من  لربوتوكوىل  كلتي ر ؛ 3و 2عدم دبوىل  لبالغ  وج   مل  ت   )أ( 
 إح لة      لقر ر إىل  لدولة  لطرفو وإىل ص حا  لبالغ عن صريق حم ميهم . )ب( 

    

__________ 

 .6-٧و  لفقر  (CCPR/C/94/D/1455/2006) ك ور ضد كند  ن ر  (2٨)


