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 اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره
 من ضروب المعاملة أو العقوبة
 القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 لجنة مناىضة التعذيب

 073/9332البالغ رقم   

المعقاودة فاي  واألربعاين  الثامناةفي دورتهاا مناىضة التعذيب قرار اعتمدتو لجنة   
 9319 يونيو/حزيران 1إلى  مايو/أيار 7 الفترة من

 (تييو - كارلوس ىويوساحملامي   ميثلو) إ. ؿ. املقدـ من:
 صاحب الشكوى الشخص املدعي أنو الضحية:

 كندا الدولة الطرؼ:
)تػػػػػػػاريخ تقػػػػػػػدمي  9002 ينػػػػػػػايرالثاين/ كػػػػػػػانوف 41 تاريخ تقدمي الشكوى:

 الرسالة األوىل(
 9049 مايو/أيار 94 تاريخ صدور القرار:

 ىاييت إىل صاحب الشكوىترحيل خطر  املوضوع:
عػػػدـ املقيوليػػػة لخػػػدـ اوخوعػػػاد املوضػػػوعي وعػػػدـ  املسائل اإلجرائية:

 اوخوعاد الشخعي
أخػػػػرى مػػػػس وجػػػػوص أسػػػػياب طػػػػرص إػػػػخص إىل صولػػػػة  املسائل املوضوعية:

يوخػػػػػػػر   قػػػػػػػدحقيقيػػػػػػػة تػػػػػػػدعو إىل اوعوقػػػػػػػاص   نػػػػػػػو 
 للوخذيب

 99و 3 ماصتا اوتفاقية:
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 المرفق

ماان اتفاقيااة مناىضااة  99ة قاارار لجنااة مناىضااة التعااذيب بمو ااب الماااد  
التعااذيب وغيااره ماان ضااروب المعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية 

 )الدورة الثامنة واألر خوف( المهينة أو
  ش ف

 073/9332البالغ رقم   
 (تييو - كارلوس ىويوساحملامي   ميثلو) إ. ؿ. املقدـ من:

 صاحب الشكوى الشخص املدعي أنو الضحية:
 كندا الدولة الطرؼ:

)تػػػػػػػاريخ تقػػػػػػػدمي  9002 ينػػػػػػػايرالثاين/ كػػػػػػػانوف 41 تاريخ تقدمي الشكوى:
 الرسالة األوىل(

اتفاقيػػػة مناىضػػػة الوخػػػذيب مػػػن  41، املنشػػػ ة بوجػػػب املػػػاصة إف جلنػػػة مناىضػػػة الوخػػػذيب 
 ،وغريه من ضروب املخاملة أو الخقو ة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 ،9049 مايو/أيار 94يف  وقد اجومخت 
بوجػػػب  مػػػن إ. ؿ. ة، املقدمػػػ310/9002رقػػػم  مػػػن النيفػػػر يف الشػػػكوى وقػػػد ترغػػػت 
مناىضػػػػػة الوخػػػػػذيب وغػػػػػريه مػػػػػن ضػػػػػروب املخاملػػػػػة أو الخقو ػػػػػة القاسػػػػػية  مػػػػػن اتفاقيػػػػػة 99املػػػػػاصة 

 ،الالإنسانية أو املهينة أو
مجيػػػس املخلومػػػات الػػػيت أتاحهػػػا وػػػا صػػػاحب الشػػػكوى و اميػػػو  وقػػػد أخػػػذت يف ا سػػػياف 
 لطرؼ،والدولة ا
 :ما يليتخومد  

 من اتفاقية مناىضة التعذيب 99من المادة  7القرار بمو ب الفقرة   
ويػدعي  يف  لده األصػلي ىػاييت. 4294عاـ  ؿ. املولوص يف .إالسيد ىو  صاحب الشكوى 4-4

مػػػن  3 ةللمػػاص الدولػػة الطػػرؼ جانػػبانوهاكػػاً مػػن  سيشػػكل إىل ىػػاييت أف ترحيلػػو صػػاحب الشػػكوى
 .تييو - كارلوس ىويوس احملامي صاحب الشكوى ثلميو  .ة الوخذيبمناىض اتفاقية
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طليػػت الل نػػة إىل الدولػػة مػػن النيفػػاـ الػػداخلي لل نػػة،  401مػػن املػػاصة  4للفقػػرة  ووتقػػاً  4-9
 هات إػػكو مػػا صامػػ ىػػاييتصػػاحب الشػػكوى إىل  طػػرصعػػدـ  9002إػػياف/تياير  44الطػػرؼ يف 

كػػػػانوف   91دولػػػػة الطػػػػرؼ، قػػػػررت الل نػػػػة يف . ويف ضػػػػوع املخلومػػػػات الػػػػيت قػػػػدموها الالنيفػػػػر قيػػػػد
  سحب طليها  ش ف اختاذ تدا ري مؤقوة. 9002األوؿ/صيسمي 

 الشكوى صاحبكما عرضها   الوقائع  
وأصػي  مقيمػػاً  4220تشػرين الثػػاين/نوتمي  94وصػل صػػاحب الشػكوى إىل كنػػدا يف  9-4

ب اعودائػػو علػػص إػػخص ، أصيػػن  سػػي9003نيسػػاف/أ ريل  2صائمػػاً،  رعايػػة زوجوػػو األوىل. ويف 
، أصيػن 9009حزيراف/يونيػو  49آخر وحكم عليػو  السػ ن ملػدة سػنو  مػس وقػف الونفيػذ. ويف 

أخػػػرى منوهكػػػاً  ػػػذلف إػػػروف وقػػػف تنفيػػػذ ا كػػػم السػػػا  . وحكػػػم عليػػػو  ػػػدتس غرامػػػة  بخالفػػػة
ات ، أصين  اسورياص خمدرات وحيازة خمدر 9001حزيراف/يونيو  92صووراً كندياً. ويف  00 قدرىا

كػػػػػانوف   44إػػػػػهراً. ويف  34هبػػػػػدؼ اواػػػػػار هبػػػػػا وحيػػػػػازة مػػػػػواص وحكػػػػػم عليػػػػػو  السػػػػػ ن ملػػػػػدة 
، ألغػػت إصارة املواطنػػة واو ػػرة الكنديػػة إقاموػػو الدائمػػة علػػص إ ػػر منخػػو مػػن 9001األوؿ/صيسػػمي 

 الدخوؿ ورتكا و جرائم خطرية.
             كػػػػػػانوف األوؿ/  34و خػػػػػػد قػػػػػػرار طػػػػػػرصه، طلػػػػػػب صػػػػػػاحب الشػػػػػػكوى حػػػػػػ  الل ػػػػػػوع يف  9-9

 94، ومل يقيػػل الطلػػب  سػػيب منخػػو مػػن الػػدخوؿ ورتكا ػػو جػػرائم خطػػرية. ويف 9001صيسػػمي 
وطلػػب مراعػػاة األسػػياب  إجػػراع تقيػػيم املخػػاطر قيػػل ال حيػػل، رُتػػط طلػػب 9001نيسػػاف/أ ريل 

، ُعل  ال حيػل مؤقوػاً للسػمال للمحكمػة اوةاصيػة  ػ جراع 9001أيار/مايو  91اإلنسانية. ويف 
إجػػراع تقيػػيم راجخػػة قضػػائية للقػػرارين السػػليي   شػػ ف طلػػب مراعػػاة األسػػياب اإلنسػػانية وطلػػب م

، رتضػػػت احملكمػػػة اوةاصيػػػة الطليػػػ . 9002كػػػانوف الثاين/ينػػػاير   0. ويف املخػػػاطر قيػػػل ال حيػػػل
ورأت احملكمػػػػػة اوةاصيػػػػػة أف صػػػػػاحب الشػػػػػكوى مل يقػػػػػدـ أي صليػػػػػل يػػػػػدعم مزاعمػػػػػو الػػػػػيت تفيػػػػػد 

تيهػػا رعايػػة طييػػة جيػػدة ملرضػػص القلػػب وو مخػػدات وسػػويداؿ  طاريػػات أجهػػزة ىػػاييت لػػي    ػػ ف
. ووتقػاً للمحكمػة اوةاصيػة، كػاف علػص صػاحب الشػكوى نفسػو أف يقػدـ تنيفيم ضػر ات القلػب

 ىذه األصلة.
، اسولم صاحب الشكوى رسػالة مػن وكالػة ااػدمات 9002كانوف الثاين/يناير   49ويف  9-3

. وقػدـ  ػامي صػاحب الشػكوى 9002إياف/تياير  41  نو سرُيحل يف ا دوصية الكندية تيلغو 
طلياً لوقف تنفيذ ا كم إلحضار ما يثيت عدـ وجوص اسوخداصات طييػة يف ىػاييت وسػويداؿ جهػاز 

صػػػاحب الشػػػكوى أف  تنيفػػػيم ضػػػر ات القلػػػب ااػػػاد  عػػػاحب الشػػػكوى. وصعمػػػاً لطليػػػو، اصعػػػص
إجػراع تقػدـ أ نػاع النيفػر يف طلػب  لطييػة موجػوصة ولكنهػا ملاإل ياتات اليت تفيد  خدـ تواتر األجهزة ا

وطلػػب مراعػػاة األسػػياب اإلنسػػانية  سػػيب سػػ ن صػػاحب الشػػكوى  تقيػػيم املخػػاطر قيػػل ال حيػػل
صػاحب الشػكوى رسػالة مػن القنعػلية الخامػة  و الوايل عدـ قدرتػو علػص مجػس ىػذه اإل ياتػات. وقػدـ

، تفيػػػد   نػػػو لػػػن يسػػػوطيس أف  عػػػل يف 9001يو أيار/مػػػا 2جلمهوريػػػة ىػػػاييت يف مون يػػػاؿ مؤرخػػػة 
نيفػػراً للوضػػس ا ػػايل للوكنولوجيػػا الطييػػة يف ىػػاييت وطييخػػة  ىػػاييت علػػص الرعايػػة املناسػػية املطلو ػػة  الوػػو
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وموقخػػة  9001أيار/مػػايو  99مرضػػو اااصػػة. كمػػا قػػدـ صػػاحب الشػػكوى رسػػالة أخػػرى، مؤرخػػة 
يػػػب إىل أف صػػاحب الشػػػكوى يسػػوخمل جهػػػاز مػػن طييػػب أمػػػرا  قلييػػة يف كنػػػدا، يشػػري تيهػػا الطي

كا ػا وأنػو ينيغػي   KDR 733 مػدترونيف وىػو جهػاز 9000تنيفيم ضر ات القلب منذ حزيراف/يونيو 
. وأضػػػػػاؼ طييػػػػػب األمػػػػػرا  القلييػػػػػة أف خػػػػػدمات إػػػػػركة 9040تغيػػػػػري اجلهػػػػػاز يف حزيراف/يونيػػػػػو 

 غري مواحة يف ىاييت. مدترونيف

 الشكوى  
خو الشخعػي وصػحوو يخوقػاف ترحيلػو، وخاصػة  ػالنيفر وضػأف  صاحب الشػكوىيدعي  3-4

(، وأف إػريكوو تخػاين مػن اضػطرا ات 9000و 9009إىل أنو أب لطفل  صغريين )من مواليد 
نفسػػية  سػػيب احو ػػازه والقلػػ  مػػن ترحيلػػو القسػػري إىل ىػػاييت. ويقػػدـ صػػاحب الشػػكوى أيضػػاً 

وأف  9040يف حزيراف/يونيػو  و يقة تؤكد أنو جيب تغيري جهػاز تنيفػيم ضػر ات القلػب ااػاد  ػو
 غري مواحة يف ىاييت. مدترونيفخدمات إركة 

 وصفو مرحاًل ألسياب إجرامية ومخيشػوو لسػنوات عديػدة   نو  ويدتس صاحب الشكوى 3-9
 تػرىقػد  الػيتاجلماعػات اإلجراميػة  جانبلوخر  لالخوطاؼ من كيري لخطر   يف ااارج، ت نو يف

اجمللػ  الكنػدي وأإػار إىل أف  يف كنػدا.نوي ػة إقاموػو الطويلػة يرية موارص مالية كميولف  تيو مناتساً 
لله ػػرة والالج ػػ  يطيػػ  وقفػػاً طوعيػػاً علػػص ال حيػػل إىل ىػػاييت. وعلػػص الػػرغم مػػن ذلػػف، و يطيػػ  

جمػرم  خطػريين أو يشػكلوف خطػراً علػص اجملومػس. ف الوقف الطوعي علص األإخاد الذين يخويو 
وخػػػذيب أعر ػػػت عػػػن قلقهػػػا يف املالحيفػػػات ااواميػػػة  شػػػ ف كنػػػدا وأإػػػار إىل أف جلنػػػة مناىضػػػة ال

جمػرم  مػن ا مايػة ت مخينة مػن األإػخاد الػذين يخوػيوف ( إزاع اسويخاص ت ا9000)أيار/مايو 
لوخػػػػذيب وغػػػػريه مػػػػن ضػػػػروب املخاملػػػػة أو الخقو ػػػػة القاسػػػػية تخرضػػػػهم لخطػػػػر مػػػػس وجػػػػوص الدوليػػػػة 

كنػػػدا أحػػػدرا ُرحػػػل مػػػن  ن مػػػواطا ىػػػاييت، ا ن  مػػػصػػػاحب الشػػػكوى  ػػػسوشػػػهد والالإنسػػػانية. وا
اختاذ تدا ري  ش نو لب إىل الل نة وطُ  إكوى اآلخر قدـ أيضاً ذلف ا   و منذ  وانقطخت أخياره

 .(1)ىاييتلوقف ترحيلو إىل مؤقوة 
أف وأرتػػ  صػػاحب الشػػكوى  يالغػػو عػػدة مقػػاوت صػػحفية تشػػهد  عػػفة خاصػػة علػػص  3-3
يف ظػػروؼ ير ػػص وػػا  ػػدوف غػػذاع ومػػاع ورعايػػة  عػػورة منه يػػة   و ػػزوفوػػايوي  املػػرحل  قسػػرياً ا

طييػػة  ػػا ميكػػن أف يػػؤصي يف حالوػػو إىل الوتػػاة. وتشػػري ىػػذه الو ػػائ  نفسػػها إىل  ارسػػة ا كومػػة 
اوايوية املومثلة يف حرماف أي إخص ُمرحل قسرياً من ح  ا عوؿ علص جػواز سػفر ىػاييت ملػدة 

الشػػكوى أنػو لػػن يسػػوطيس تغيػري جهػػاز تنيفػػيم ضػػر ات مثانيػة إػػهور مػػن عوصتػو. ويػػدعي صػػاحب 
القلب اااد  و يف ىػاييت وا عػوؿ علػص رعايػة طييػة مناسػية حسػيما تشػري الرسػالواف املقػدمواف 
صعماً للطلب الذي قدمو لوقف تنفيذ ال حيل،  اإلضاتة إىل أنو يوخر  اطر الو ريد من جواز 

ىػػػػذه الخناصػػػػر علػػػػص وجػػػػوص خطػػػػر حقيقػػػػي  سػػػػفره يف الشػػػػهور األوىل مػػػػن عوصتػػػػو. وتػػػػدؿ مجيػػػػس
 وإخعي علص حياة صاحب الشكوى يف حالة طرصه إىل ىاييت.

__________ 

 .9040/نوتمي تشرين الثاين 99، املشطوب من جدوؿ الل نة يف 391/9001اليالغ رقم  (1)
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 بشأن المقبولية واألسس الموضوعية الدولة الطرف مالحظات  
سػ  األقيوليػة و امل، مالحيفاهتا  شػ ف 9002 يوليو/متوز 91، يف قدمت الدولة الطرؼ 1-4

مػػػس أحكػػػاـ اوتفاقيػػػة ألف املخػػػاطر املزعومػػػة و  أف الشػػػكوى و توسػػػ  وتػػػرى الدولػػػةاملوضػػػوعية. 
مػػن اوتفاقيػػة. وتػػدتس الدولػػػة  99مػػن املػػاصة  9تشػػكل تخػػذيياً ألغػػرا  املقيوليػػة بوجػػب الفقػػػرة 

الطػػرؼ كػػذلف  ػػ ف الشػػكوى ليسػػت مدعومػػة بػػا تيػػو الكفايػػة ألفػػا و تسػػوند إو إىل ات اضػػات 
خػذيب نوي ػة ترحيػل صػاحب الشػكوى.  سيطة وو توضمن أي صليل يثيت ااطػر الشخعػي للو

، تػػرى الدولػة الطػرؼ أنػػو ينيغػي رتػط الشػكوى علػػص األسػ  املوضػوعية ألنػػو و و ػدًو مػن ذلػف
إىل ىػػػػاييت سيخرضػػػػو  ترحيػػػػل صػػػػاحب الشػػػػكوى ف  ػػػػوعوقػػػػاص يػػػػدعو إىل ا حقيقػػػػييوجػػػػد سػػػػيب 

 اطر حقيقي وإيف للوخذيب. إخعياً 
  الغػػويف  صػػاحب الشػػكوى قػػدمهاالػػيت  عاتاوصعػػاأف مجيػػس وتشػػري الدولػػة الطػػرؼ إىل  1-9

 صائمػاً الػيت خلعػت من جانب السلطات الكنديػة، خضخت لوقييمات موخمقة ل نة املقدـ إىل ال
إىل أف صاحب الشكوى أصين يف الدولة الطرؼ  وتشري. اوصعاعاتذه وأساس يوجد و  وأن إىل
لغػر  وحيازهتػا خمػدرات اصه ،  خد حعولو علص وضس املقيم الػدائم، وسػوري 9001مايو أيار/ 4

 ويونيػػ       حزيػػراف/ 92م مػػن الكوكػػاي . وحكػػم عليػػو يف غػػك  4.2 حيػػج جلػػب، هبػػا اواػػار
 يةكندال، أصدرت وكالة اادمات ا دوصية اإلصانةوذه  . ونيفراً إهراً  34 الس ن ملدة  9001

او ػػرة  س جمللػػ الوػػا لػػت قضػػيوو إىل قسػػم او ػػرة اوأحأمػػراً بنػػس صػػاحب الشػػكوى مػػن الػػدخوؿ 
سنحت  خد جلسة اسوماع و ، 9001صيسمي كانوف األوؿ/ 34 ويف والالج   للوحقي  تيها.

إىل او ػرة  قسػم خلػصخويىػا ذات صػلة، الػيت يصلة تيها لعاحب الشكوى ترصة لكي يقدـ األ
 أ( مػن)4  سيب ارتكا و جلرائم خطرية وتقاً للفقرة  نوع تخاًل من الدخوؿ صاحب الشكوىأف 

قػػػرار  سػػػيب و . قػػػراراً   حيلػػػواو ػػػرة  اختػػػذ قسػػػمقػػػانوف او ػػػرة ولايػػػة الالج ػػػ  و مػػػن  39املػػػاصة 
 .مقيم صائم يف كنداكوضخو  صاحب الشكوى ، تقد ال حيل ىذا

 2الل ػػوع إىل كنػػدا، ورُتػػط الطلػػب يف  منحػػو حػػ  وطلػػب صػػاحب الشػػكوى  خػػد ذلػػف 1-3
مػػػػن  404ملػػػػاصة أ( مػػػػن ا)9للفقػػػػرة  وتقػػػػاً  منخػػػػو مػػػػن الػػػدخوؿ سػػػػيب  9001ينػػػػاير كػػػانوف الثاين/

الالج ػػػػ   بركػػػػزمػػػػن اوتفاقيػػػػة املوخلقػػػػة  33املػػػػاصة مػػػػن  9الفقػػػػرة او ػػػػرة ولايػػػػة الالج ػػػػ  و  قػػػػانوف
تقيػيم املخػاطر قيػل ال حيػل واإلعفػاع مػن ت إػرية الػدخوؿ إلجػراع ورتضػت طلياتػو  .4204 لخاـ
ورأى . 9001أ ريل نيسػػػػاف/ 94 يف إنسػػػػانية ألسػػػػيابإقامػػػػة صائمػػػػة يف كنػػػػدا ا عػػػػوؿ علػػػػص و 

تفيػد قػدـ أصلػة كاتيػة يمل  صػاحب الشػكوىتقييم املخػاطر قيػل ال حيػل أف املوظف املسؤوؿ عن 
خاصيػة. القاسػية وغػري املخاملػة الأو  اتػويأو الوهديػد  لوخػذيب لالوخػر  خطػر  يواجو إخعياً   نو 

يف ، وأضػاؼ أنػو حػ  وحو ػازاتقييم املخاطر قيل ال حيل خطػر املوظف املسؤوؿ عن  واسويخد
طػالؽ تو لػن يسػوطيس إىل أف أحػد أتػراص أسػر مػا يشػري إ تػال يوجػد، حالة احو از صػاحب الػيالغ

 ػػػ ف ااػػػدمات العػػػحية يف ىػػػاييت الػػػذي يفيػػػد اوصعػػػاع  أيضػػػاً املوظػػػف  واسػػػويخد.  كفالػػػة سػػػراحو
 ووحػ . ليست مناسية لوغيري  طاريات جهاز تنيفيم ضر ات القلػب ااػاد  عػاحب الشػكوى

 .موطن صاحب الشكوىن  ا ر  - أو - أف ا عوؿ علص الرعاية أقل صخو ة يف  ورت املوظف
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 اوسػػو ناؼ إذف  اً للحعػػوؿ علػصطليػ صػاحب الشػػكوى، قػػدـ 9001مػايو أيار/ 2يف و  1-1
أمػر  تنفيػذ الكنديػةاحملكمػة اوةاصيػة  أوقفت، 9001 ويونيحزيراف/ 1 ويف مراجخة قضائية. وإجراع
، رتضػػػت 9002ينػػػاير كػػػانوف الثاين/ 0 ويف قيػػػد النيفػػػر.اولوماسػػػات  طاملػػػا كانػػػت ىػػػذه ال حيػػػل

مراجخػة قضػائية للقػرارين املوخلقػ   طلػب  وإجػراع  اوسػو ناؼاإلذف  طليب الكنديةاحملكمة اوةاصية 
علػػػص  نسػػانية. ورأت احملكمػػة اوةاصيػػة أفاإل وطلػػب مراعػػػاة األسػػيابتقيػػيم املخػػاطر قيػػل ال حيػػل 

نػػو مل أعػػلة  ػػ  وضػػخو الشخعػػي واألوضػػاع الخامػػة يف  لػػده، و المسػػؤولية إقامػػة حب الشػػكوى صػػا
يف أف تنيفػر  ميكنهػا و ،مراجخػة قضػائيةإجراع أنو يف سياؽ طلب إىل احملكمة  وأإارتيفخل ذلف. 

الػيت تفيػد  ػ ف  املػزاعمرتضػت ولػذلف، او رة. املخا  ػوظف املإىل  تأصلة جديدة مل يسي  أف قدم
ااػػاد جهػػاز تنيفػػيم ضػػر ات القلػػب  اتوسػػويداؿ  طاريػػ غػػري مناسػػية دمات العػػحية يف ىػػاييتااػػ

 . عاحب الشكوى
وكالػػػػػػة موظػػػػػػف إىل  قػػػػػػدـ صػػػػػػاحب الشػػػػػػكوى، 9002 /ينػػػػػػايركػػػػػػانوف الثاين  34يف و  1-0
أف تيػػػػػػو مػػػػػػرة أخػػػػػػرى زعػػػػػػم  اً إصاريػػػػػػلوقػػػػػػف تنفيػػػػػػذ ال حيػػػػػػل  طليػػػػػػاً  يػػػػػػةكندال يػػػػػػةدمات ا دوصااػػػػػػ

إىل الل نػة،  املقدمػةىػذا الطلػب  ػنف  األصلػة وصعم . ليست مناسيةىاييت العحية يف  اادمات
يف كنػػػدا.  يػػػةقليأمػػػرا  اييت يف مون يػػػاؿ ورسػػػالة مػػػن طييػػػب اوػػػوىػػػي رسػػػالة مػػػن نائػػػب القنعػػػل 

املواطنػػة واو ػػرة الكنديػػة ب مخومػػد لػػدى إصارة إىل طييػػ صػػاحب الشػػكوى، أحيػػل ملػػف و الوػػايل
الكنديػػػة يف  الطيييػػػة اإلقليميػػة املخومػػػدة لػػدى اليخثػػػة أيضػػاً  واسوشػػػريتللحعػػوؿ علػػػص رأي طػػيب. 

دمات ااػػ تػػواترإىل  اايػػريافص  خػػد الوحقػػ ، خلُػػو )ترينيػػداص وتو ػػاغو(.  اسػػي  - أوؼ -  ػػورت
مػػن  يوػػ لفمػػن املوخععػػ   اً وتريقػػا مسوشػػفص ىػػاييت وحػػدصيف لقلػػب املوخلقػػة  ػػ مرا  اة يعػػحال

الوحقػػ  مػن تشػغيل جهػاز تنيفػيم ضػر ات القلػب وتغيػػري  ميكػنهم اً ا نػ  مػن أطيػاع القلػب وجراحػ
لوػػػػواتر ىػػػػذه  نيفػػػػراً و . إىل صػػػػاحب الشػػػػكوىاملسوشػػػػفص وىػػػػاتف اليطاريػػػػة. وأرسػػػػل اسػػػػم وعنػػػػواف 

 .اً إصاريتنفيذ ال حيل تط طلب وقف اادمات يف ىاييت، رُ 
يػػة تقوضػػي مػػن اوتفاق 3وتيمػػا يوخلػػ   املقيوليػػة، تشػػري الدولػػة الطػػرؼ أوًو إىل أف املػػاصة  1-9

وجػػوص صواتػػس حقيقيػػة تػػدعو إىل اوعوقػػاص  ػػ ف صػػاحب أي إػػكوى يف خطػػر الوخػػر  للوخػػذيب. 
يقوعر  ووينيغي أ تخلياً و  اً إخعيىذا ااطر جيب أف يكوف ، لل نة لالجوهاصات القانونية وتقاً و 

صػػاحب الشػػكوى  و علػػصأنػػإىل الدولػػة الطػػرؼ  كمػػا تشػػري. وؾ  سػػيطةأو إػػك ات اضػػاتعلػػص 
بػا يزعمػو تيمػا يوخلػ  و مػن اوتفاقيػة.  99بوجػب املػاصة  األوىلوىلة طليو مقيوؿ من ال إ يات أف

واألصلػة   جمػرم  ىػايوي جانػبوتخذييو وقولو من  تخرضو لالخوطاؼخطر صاحب الشكوى من 
مػػن جانػػب  موخمػػ  لوقيػػيم الفخػػل إىل خضػػوع ىػػذه املػػزاعم الدولػػة الطػػرؼ  تشػػريذلف، لػػ الداعمػػة

الػػذي يفيػػد جديػػد إىل الل نػػة، وو سػػيما لػػدعم اوصعػػاع  صليػػلمل يقػػدـ أي و . السػػلطات الكنديػػة
خػػدرات.  امل مثػل اػارجمػرم   جانػػبمػن  سػرعة مخػروؼ يف ىػاييت، وسػػيوم ةديػده  إػخص و  نػ

اً خطػر  يواجهػوف إجراميػة ىػاييت ألسػياب األإخاد املػرحل  إىلأي صليل علص أف  كما و يوجد
  حػػد الدولػػة الطػػرؼ وتسوشػػهد . صػػاحب الشػػكوىاصعػػص ا حسػػيم الخوطػػاؼخاصػاً  ػػالوخر  ل

والػػذي يشػػري إىل ا فػػا  ىػػاييت  يخثػػة األمػػم املوحػػدة لوحقيػػ  اوسػػوقرار يفلاألمػػ  الخػػاـ تقػػارير 
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علػػػص مجيػػػس  ينطيػػػ وعػػػالوة علػػػص ذلػػػف، تػػػ ف خطػػػر اوخوطػػػاؼ . (2)حػػػاوت اوخوطػػػاؼعػػػدص 
 إطػػاردخل يف ت نػػو و يػػ، اً ر حقيقيػػااطػػحػػ  إذا كػػاف ختلػػص الدولػػة الطػػرؼ إىل أنػػو و السػػكاف. 

جيب مس لة إدة املخاناة،  وخبالؼ. شكل تخذيياً ي نيفراً ألف اوخوطاؼ ومن اوتفاقية  3املاصة 
. ومػػػس ذلػػػف، و هم وحػػػريط مػػػنأف تكػػػوف ىػػػذه األتخػػػاؿ مرتكيػػػة مػػػن جانػػػب مػػػوظفي الدولػػػة أو 

، ييػدو أف أخرياً طاؼ ىذه. و ات اوخويف عمليموورطة  ةايوياويوجد أي صليل علص أف السلطات 
األسػياب املػذكورة يف  ػداتس سػيب مػن  ولػي لوحقي  مكاسػب اجلشس  يوعرتوف  داتساااطف  

 .من اوتفاقية 4املاصة 
، ترى الدولة الطرؼ أف ىذا اوصعاع ييدو وتيما يوخل  خبطر احو از صاحب الشكوى 1-1
            يف السػػػػػػػػػ ن الػػػػػػػػػوطا يف  رم للمػػػػػػػػػرحل  اجملػػػػػػػػػشػػػػػػػػػري إىل  ارسػػػػػػػػػة اوحو ػػػػػػػػػاز الوقػػػػػػػػػائي ي وأنػػػػػػػػػو 

 44ة يف ايويػػػػاوقػػػػرار مػػػػن احملكمػػػػة   عػػػػدورىػػػػذه املمارسػػػػة وقػػػػد ألغيػػػػت ن . ا ػػػػر  - أو -  ػػػػورت
احو ػػػػاز ىػػػػؤوع تومثػػػػل يف  ةالسياسػػػػة اوايويػػػػ تػػػػ ف ،. ومنػػػػذ ذلػػػػف ا ػػػػ 9009 سػػػػيوميأيلوؿ/

ائية  ػالقرب مػن املطػار ملػدة املركزيػة للشػرطة القضػأحػد مراكػز اإلصارة يف  ةمؤقوػ عػورة األإخاد 
قػػد  الشػػخصمػػا إذا كػػاف ةديػػد ىػػو اوحو ػػاز الوقػػائي سػػيوع . والغػػر  مػػن ىػػذا أ تو ػػاوزو 

ويُفػرج عػػن الشػخص  خػػد ذلػػف .  كفالوػػوأتػػراص األسػرة حػد ارتكػب جػػرائم يف ىػاييت، والسػػمال أل
أف ىػذه املمارسػة  الدولػة الطػرؼوتالحػ  إػهور.  9وأسػا يس  1 ت اول  ػ ملدة  إتراجاً مشروطاً 

 93 أصػػػػلأإػػػػخاد مػػػػن  2احو ػػػػز ، 9001أغسػػػػط  آب/ليسػػػػت موحػػػػدة. وىكػػػػذا، منػػػػذ 
إىل أرقػاـ الفػ ة مػن  الدولة الطرؼ أيضػاً  وتشري .رميةاجلمن كندا إىل ىاييت  سيب مرحاًل  إخعاً 

 40ن أصػػل أإػػخاد مػػ 1حيػػج احو ػػز  ،9001أغسػػط  إىل آب/ 9001 /أغسػػط آب
أي إػخص يف السػ ن الػوطا ومل  مل  و ػزواحػة للدولػة الطػرؼ، للمخلومػات امل وتقاً و . إخعاً 

 أنػو وتقػاً إىل الدولػة الطػرؼ  كمػا تشػريسػوع املخاملػة مػن ىػؤوع األتػراص.  اصعػاعات  ترص تقارير عن 
 اشػػػكل يف حػػػد ذاهتػػػت و ةواحػػػد تػػػ ف عمليػػػة توقيػػػف أو احو ػػػازلل نػػػة، لالجوهػػػاصات القانونيػػػة 

خطػػر الوخػػر  للوخػػذيب مػػن يواجػػو يػػدعص صػػاحب الشػػكوى أنػػو  ، ويف ىػػذه ا الػػة. و (3)اً تخػػذيي
 جانػػبمػػن  اوحو ػػازظػػروؼ تػػدعو إىل اوعوقػػاص  ػػ ف جانػػب السػػلطات اوايويػػة وو يقػػدـ أصلػػة 

 .املركزية للشرطة القضائية تشكل تخذيياً  اإلصارة
غػػػري وػػػو وزوجصػػػاحب الشػػػكوى   طفلػػػيوتػػػرى الدولػػػة الطػػػرؼ أف اوصعػػػاعات املوخلقػػػة  1-1

 بوجب اوتفاقية. فا و تشكل تخذيياً أل موضوعياً  ةمقيول
 الفخػػػػل  جػػػػرىقػػػػد تتنيفػػػػيم ضػػػػر ات القلػػػػب، جبهػػػػاز  اااصػػػػة  اوصعػػػػاعاتوتيمػػػػا يوخلػػػػ   1-2

 وحسػػيما. يف إطػػار طلػػب وقػػف تنفيػػذ حكػػم ال حيػػل إصاريػػاً مػػن جانػػب السػػلطات الكنديػػة  ةليلهػػا
الػػرأي أكػػد اً، حيػػج طييػػ اً  ػػرة الكنديػػة رأيػػاملواطنػػة واوالومسػػت إصارة (، 0-1أعػػاله )الفقػػرة  أإػػري

__________ 

 .90و 41لألمم املوحدة، الفقرتاف  S/2009/129تشري الدولة الطرؼ إىل الو يقة  (2)

تشػرين  41، القػرار املخومػد يف ب. ؾ. ؿ. س. ضػد كنػدا، 014/4229تشري الدولة الطرؼ إىل اليالغ رقػم  (3)
 .4221الثاين/نوتمي 
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موػػػوترة  لعػػػاحب الشػػػكوىتنيفػػػيم ضػػػر ات القلػػػب  لعػػػيانة جهػػػازأف الرعايػػػة الطييػػػة الالزمػػػة الطػػػيب 
. قاطخػػػػػةتكػػػػػن  النقطػػػػػة ملتػػػػػ ف اصعػػػػػاعات صػػػػػاحب الشػػػػػكوى  شػػػػػ ف ىػػػػػذه ىػػػػػاييت، و الوػػػػػايل،  يف

احومػاؿ تػدىور ا الػة " ، تػ فنػةلل الدائمػة  لالجوهػاصات القانونيػةوتقػاً و الدولة الطػرؼ أنػ وتضيف
املخاملػػة القاسػػػية أو الالإنسػػػانية شػػػكل ضػػر اً مػػػن العػػحية لعػػػاحب الشػػكوى يف حػػػاؿ ترحيلػػو و ي

واجػب عػدـ اإلعػاصة القسػرية وىػذا يخػا أف  .(4)من اوتفاقيػة" 49املهينة اليت تنص عليها املاصة  أو
49املػاصة ليهػا تػنص عشمل حاوت سوع املخاملة الػيت يو  3املاصة  بوجب

ىػذا . و الوػايل، تػ ف (5)
   صلة كاتية ألغرا  املقيولية.غري مدعـو ووات  مس اوتفاقية و و ي الشكوىزع من اجل
املوضػػػوعية،  األسػػػ  مػػػن حيػػػج صػػػاحب الشػػػكوىوتػػػرتط الدولػػػة الطػػػرؼ اصعػػػاعات  1-40

احػػـ   مػػس ونزيهػػةوطنيػػة مسػوقلة جانػب ىي ػػات مػػن  ىػػذه اوصعػػاعات ةليػلأنػػو جػػرى إىل  ةمشػري 
خطػػ  يف اإلجػػراعات أو  وواضػػ  أ وقػػوع خطػػ يف حالػػة عػػدـ وجػػوص أصلػػة علػػص و والخدالػػة.  لقػػانوفا

ةػل  ػل ىي ػات الدولػة  وةيز صػري  أو اػاوزات خطػرية يف اإلجػراع، علػص الل نػة أ وأسوع نية 
لوقػػائس تقػػدير ا لػػي  مػػن اخوعاصػػها الطخػػن يفأنػػو  وتكػػراراً  مػػراراً  (6)أقػػرت الل نػػة كمػػاالطػػرؼ.  

 .(7)وطنيةتوصلت إليها اوي ات الواألصلة اليت 

 على مالحظات الدولة الطرف صاحب الشكوى تعليقات  
أف قيػل  9002سػيومي أيلوؿ/ 49و 43يف  إضػاتيةمخلومػات صاحب الشػكوى  قدـ 0-4

 اً قدـ طليصاحب الشكوى إىل أنو  يشرياختاذ تدا ري مؤقوة. و املوخل   تخليقاتو، لدعم طليو يقدـ 
ىػذا ، وأف اليػـونف  تط يف ، ورُ 9002سيومي أيلوؿ/ 1 اً يفإصاريال حيل  لوقف تنفيذ جديداً 

 لوقػف تنفيػذ ال حيػلرتػط الطلػب األوؿ  لرسالةلقل  ألفا مطا قة تثري االرص  ووي علص عناصر 
جهػػاز  اجلملػػة: "ميكػػن اسػػويداؿ مػػن زع الوػػايلاجلػػ اسػػوثناع  9002تياير إػػياف/ 2ؤر  املػػ اً إصاريػػ

خػا أف جهػاز وىػذه الخيػارة ت. يػة"مهوريػة الدومينيكاجليف للشخص املػدعو تنيفيم ضر ات القلب 
يف ىػاييت ولكػن يف  لػد لػي   اسػويدالوو ميكػن  اااد  عاحب الشكوى تنيفيم ضر ات القلب

، يػػةمهوريػػة الدومينيكاجلإىل الػػذىاب  وو يوجػػد مػػا يضػػمن أف يسػػوطيس صػػاحب الشػػكوى.  لػػده
، حعػػػل لطلػػػب وقػػػف تنفيػػػذ ال حيػػػلرتط األوؿ الػػػ خػػػد و  سػػػيب ماضػػػيو اإلجرامػػػي.  وخعوصػػػاً 

__________ 

تشػػػرين  49، القػػػرار املخومػػػد يف داس. س. س. ضػػػد كنػػػ، 910/9001تشػػػري الدولػػػة الطػػػرؼ إىل الػػػيالغ رقػػػم  (4)
 .3-1، الفقرة 9000الثاين/نوتمي 

تشػػػػرين  41، القػػػػرار املخومػػػػد يف ت. ـ. ضػػػػد السػػػػويد، 991/9003تشػػػػري الدولػػػػة الطػػػػرؼ إىل الػػػػيالغ رقػػػػم  (5)
 .9-9، الفقرة 9003الثاين/نوتمي 

تشػػػػرين  94يف ، القػػػػرار املخومػػػػد ب. ي. ضػػػػد ترنسػػػػا، 423/9004تشػػػػري الدولػػػػة الطػػػػرؼ إىل الػػػػيالغ رقػػػػم  (6)
 1 ، القػرار املخومػد يفس. ب. أ. ضػد كنػدا، 919/9000؛ واليالغ رقم 0-9، الفقرة 9009الثاين/نوتمي 

، القػػرار املخومػػد أ. ؾ. ضػػد أسػػ اليا، 411/4222؛ والػػيالغ رقػػم 9-1، الفقػػرة 9009تشػػرين الثػػاين/نوتمي 
 .1-9، الفقرة 9001أيار/مايو  0يف 

             آب/ 1 يف طػػػػػػرؼ، قػػػػػػررت الل نػػػػػػة أف تسػػػػػػحب طليهػػػػػػا  اختػػػػػػاذ تػػػػػػدا ري مؤقوػػػػػػةالتخليقػػػػػػات الدولػػػػػػة  علػػػػػػص إ ػػػػػػر (7)
 .9002أغسط  
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واحػػػدة  ،9002تياير إػػػياف/ 49و 44إػػػهاصت  طييوػػػ  مػػػؤرخو  صػػػاحب الشػػػكوى علػػػص 
أو جػوص عيػاصة  و  فػا ليسػت علػص علػم   صػاحب الشػكوىيلػ  تمن إركة مدترونيف كندا منهما 
ويؤكد صاحب الشكوى القلب.  لونيفيم ضر ات أجهزة مدترونيف لعيانةيف ىاييت مؤىل طييب 
موجػوصة يف ولكػن أف تكػوف أجهػزة مػدترونيف طييػة يف ىػاييت  موا خػةلػي  جمػرص إليػو   واجأف ما 
مػن طييػب  9002سػيومي أيلوؿ/ 41رسػالة مؤرخػة إىل  أيضػاً  ويشري صاحب الشػكوىىاييت. 

طييػػػ  مػػػدر   أخعػػػائي  تػػػواتر  يشػػػكف تيهػػػا الطييػػػب أيضػػػاً يفمسوشػػػفص جامخػػػة مون يػػػاؿ  يف
 .(8)ونيفيم ضر ات القلب يف ىاييتلجهاز مدترونيف لوغيري 

تخليقاتػو علػص مالحيفػات  صاحب الشكوىقدـ  ،9002أكوو ر تشرين األوؿ/ 1ويف  0-9
اوسػػػويخاص  إزاعمالحيفاهتػػػا ااواميػػػة عػػػن قلقهػػػا الل نػػػة أعر ػػػت يف  أفوأإػػػار إىل الدولػػػة الطػػػرؼ. 

مػػن رميػػة اجلمػػن حيػػج السػػالمة أو  ألإػػخاد الػػذين يشػػكلوف خطػػراً العػػري  لف ػػات مخينػػة مػػن ا
من ميػدأ عػدـ اإلعػاصة القسػرية املنعػود عليػو يف قػانوف او ػرة ولايػة الالج ػ  لخػاـ  اوسوفاصة
 مػػنالدولػػة الطػػرؼ  ةػػذؼأوصػػت الل نػػة  ػػ ف ولػػذلف، (. 440املػػاصة مػػن  9الفقػػرة ) 9009

ىػػػذه  يػػػج ميكػػػن لألإػػػخاد وسػػػويخاص أسػػػياب ا 9009خػػػاـ لقػػػانوف او ػػػرة ولايػػػة الالج ػػػ  
ميػدأ عػدـ اإلعػاصة القسػرية  سػيب وجػوص خطػر يف ا مايػة و   ػا  املسويخدين  الفخل أف يوموخػوا 

 أنػػوىػػاييت   ػػة صػػاحب الشػػكوى  ػػذلف أنػػو و جيػػوز ترحيلػػو إىل يػػدعي و . (9)الوخػػر  للوخػػذيب
ىنػػػػاؾ ترصيػػػػة أخػػػػرى تيػػػػ  أف حػػػػاوت كمػػػػا أف ىنػػػػاؾ راضػػػػي الكنديػػػػة.  ارتكػػػػب جػػػػرائم علػػػػص األ

تػػرص أنيػػاع عػػن وػػم سػػوا   إجراميػػة ورحلػػوا، ومل  تأإخاصػػاً كػػانوا مخرضػػ  اطػػر الوخػػذيب وكانػػ
 ىذا الوقت. ح معريىم 

 تػ ف  ارسػات احو ػاز األإػخاد املػرحل  قسػرياً اصعاعات الدولة الطػرؼ،  وعلص عك  0-3
 - يف  ػورت يف الس ن الوطا   املرحل للم رمإلغاع  ارسة اوحو از الوقائي و ليست موحدة. 

 اوحو ػػػػازاسػػػػونواج أفػػػػا و تنطػػػػوي علػػػػص خطػػػػر مسػػػػ لة حديثػػػػة جػػػػداً وو تسػػػػم   ن  ا ػػػػر  - أو
الوخسػفي  اوحو ػازأف  صػاحب الشػكوى خط املقاوت العػحفية الػيت قػدمها وتي  الوخسفي. 

لحعػػوؿ علػػص سػػيل مناسػػية ل  ػػدوفإنسػػانية، اوحو ػػاز و يف مراكػػز الشػػرطة موجػػوص وأف ظػػروؼ 
يػؤصي إىل أف  القعورىذا ملثل ، ميكن صاحب الشكوىيف حالة و ة. يصحخدمات وغذاع و  ماع

ي تػػب عليػػو الرعايػػة الطييػػة،  ػػا نفسػػها تخػػاين مػػن سػػوع  الخاصيػػة ماجلػػرائسػػ وف كمػػا أف . وتاتػػو
نيفمػة مػواص امليسػوند صػاحب الشػكوى إىل ، وعليػو. تخر  أكيد  ياة صاحب الشكوى للخطر

ويػرى صػاحب يف ىػاييت.  اوحو ػازظػروؼ  الػيت تشػري إىل سػوع"، ةفرصة اليديلالغري ا كومية "

__________ 

تقػدـ أف ، 9002سػيومي أيلوؿ/ 40 يف الدولػة الطػرؼ، إىلضاتية، طليت الل نػة اإلخلومات ىذه املعلص  ناع  (8)
اسػويداؿ  طاريػة  سػم  ي إذا كاف الوضس ا ػايل للوكنولوجيػا الطييػة يف ىػاييت ما تسم   وحديدتوضيحات إليها 

صػػػػاحب عػػػػدـ طػػػػرص  الدولػػػػة الطػػػػرؼتطلػػػػب إىل و  ااػػػػاد  عػػػػاحب الشػػػػكوى؛جهػػػػاز تنيفػػػػيم ضػػػػر ات القلػػػػب 
 .، ح  يعلها رص الدولة الطرؼإىل ىاييت الشكوى

 ب(.)0)ص( و1، الفقرتاف 9000متوز/يوليو  1(، CAT/C/CR/34/CANاملالحيفات ااوامية  ش ف كندا ) (9)
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أخػػرى خػػارج السػػ ن  سػػيب عػػدـ وجػػوص يف أمػػاكن الشػػكوى أف ىنػػاؾ خطػػراً علػػص حياتػػو أيضػػاً 
 يف ىاييت. اااد  ومناسية وسويداؿ جهاز تنيفيم ضر ات القلب مرات  طيية 

يوخػػر  اطػػر اإلعػػػاصة  آخػػر إىل حالػػة ترصيػػة لشػػخص أيضػػاً  صػػاحب الشػػكوىيشػػري و  0-1
احملكمة ويرى صاحب الشكوى أف قاضي سوا   جنائية يف كندا.  أيضاً ولديو ىاييت  القسرية إىل

املقدمػة يف تلػف القضػية وزنػاً أكػي غري ا كوميػة "الفرصػة اليديلػة"  يفمةناملو ائ   صاوةاصية أعط
يػػرى أف األإػػخاد الػػذين يرحلػػوف إىل ىػػاييت و ومي الػػذي كػػ ػػا أعطػػاه لو كيػػدات املوظػػف ا 
 تةلػػػػيالإعطػػػػاع  يف ىػػػذه ا الػػػػة، ينيغػػػػي لل نػػػة أيضػػػػاً . و (10)يوخرضػػػوف لالحو ػػػػاز وو للوخػػػػذيب

ف سياسػة ي ويفيػد  ػ مقاؿ صحفالوارص يف و كيد وزناً أكي من ال" ةيديلالفرصة ال"نزيهة مثل منيفمة 
أفػػت خطػػػر    9009 سػػيوميأيلوؿ/ 44يف  ةايويػػاوكمػػة الػػيت تلػػت قػػرار احمل اوحو ػػاز اجلديػػدة

ألوانػو السػا   ويكرر صاحب الشػكوى ا  ػة الػيت تفيػد  ػ ف مػن الوخسفي يف ىاييت. اوحو از 
 يف ىذا اجملاؿ تخالة. ةايوياوةديد ما إذا كانت الودا ري اليت اختذهتا السلطات 

املػػرحل  قسػػرياً الػػذين لطػػرؼ عػػن عػػدص حعػػاعات الػػيت قػػدموها الدولػػة ا اإلوتيمػػا يوخلػػ   0-0
. اً حقيقيػ تػ ف ااطػر ييفػلإػخص واحػد، و حػ  إذا احو ػز أنػ يرى صػاحب الشػكوى، احو زوا

 توقيػػف أو احو ػػاز ػػ ف عمليػػة الػػذي يفيػػد موقػػف الدولػػة الطػػرؼ  ويوفػػ  صػػاحب الشػػكوى مػػس
 عػػوؿ علػػص دوف ا ػػإنسػػانية و يف ظػػروؼ مهينػػة و غػػري أف اوحو ػػاز . شػػكل تخػػذيياً تواحػػدة و 

قضػائية  ا عػوؿ علػص  اكمػةدوف إمكانيػة  ػالطيية و  امللفاتإىل الوصوؿ املناسية و الرعاية الطيية 
 قاسية وغري عاصية.أو عقو ة ومخاملة  اً يف حد ذاتو تخذيييشكل عاصلة 

غػػري  ةو يقػػة نشػػرت علػػص املوقػػس اولكػػ وين للمنيفمػػ  أيضػػاً  صػػاحب الشػػكوى ويسوشػػهد 0-9
األمريكي تيما يوخل   خػدـ اإلعػاصة القسػرية القانوين تعف الفقو و  (11)"ةة اليديلفرصالا كومية "
ويخػػاين  عقليػػاً  اً قػػامخ اً أف إخعػػ أمريكيػػة كمػػة  رأت، إحػػدى ا ػػاوتيف و .  ايوياوػػللم ػػرم  

يف حالػػة الوخػػذيب متا ػػل مخاملػػة و  هضػػدسػػيوخر  اطػػر الومييػػز تػػريوس نقػػص املناعػػة اليشػػرية مػػن 
و تواجػػو  املػػرحل  عمومػػاً  جمموعػػات صػػاحب الشػػكوى إىل أنػػو حػػ  إذا كانػػت. وخيلػػص طػػرصه

تػػ ف املرضػػص مثلػػو يوخرضػوف اطػػر  سػػيب اإلرػػاؿ إىل ىػاييت،  تخطػر الوخػػر  للوخػػذيب إذا عػػاص
صػاحب رى يػ قػوؽ اإلنسػاف. ولػذلف  انوهاكػاً  ا يشػكل  ،لسلطات اوايويةاملوخمد من جانب ا

يف حقيقي وإخعػي تخذيب طر أنو أ يت تخرضو اولة الطرؼ، الد الشكوى، خالتاً لو كيدات
 حالة طرصه إىل  لده األصلي.

__________ 

 املشار إليو.الشخص تذكر ىوية ة، مل ألسياب توخل   ااعوصي (10)

ىػاييت: الوحػديثات يف القػانوف منػذ  إىلمػرحل  السػ ن كم ػرم  خيشػوف الػذين اوت اجملييػ  حػ" مخنونةو يقة  (11)
 .http://alternativechance.org اإلن نت علص موقس ،"قضية ج. ي.
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صػاحب الشػكوى تنيفيم ضػر ات القلػب، يػدعي جهاز   ش فوتيما يوخل   اوصعاعات  0-1
تنفيػذ ويػدؿ الػرص علػص طلػب وقػف . (12)أجرت ةلياًل سطحياً وجزئيػاً للموقػفأف الدولة الطرؼ 
 متامػػػاً  اً مطا قػػالوحليػػل، حيػػج كػػاف سػػػطحية  علػػص 9002أيلوؿ/سػػيومي  1  ال حيػػل إصاريػػاً املػػؤر 

 اسػػػوثناع  9002 /تيايرإػػػياف 2اً املػػػؤر  إصاريػػػاألوؿ لوقػػػف تنفيػػػذ ال حيػػػل طلػػػب اللرسػػػالة رتػػػط 
يف للشػػػػخص املػػػػدعو اجلملػػػػة: "ميكػػػن اسػػػػويداؿ جهػػػػاز تنيفػػػيم ضػػػػر ات القلػػػب  مػػػن زع الوػػػػايلاجلػػػ
سػم  لػو يإىل  لػد    ترحيلػوميكػن صػاحب الشػكوى مػن أنػو  ويوخ ػب. ية"مهورية الدومينيكاجل

ه الفرصػػة غػػري ف مثػػل ىػػذإ. وقػػاؿ  الػػة مرضػػو القلػػيب لػػد  الػػج لولقػػي الخػػالج الػػالـز  إىل السػػفر 
 خػػد  يػػةمهوريػػة الدومينيكاجلإىل  إذا اسػػوطاع الػػذىابحػػ  و ماضػػيو اإلجرامػػي. مواحػػة لػػو  سػػيب 

 ترحيػل الػيت متنخهػا مػنا الدوليػة كند  الوزامات يوخار  مس عوصتو إىل ىاييت، ت ف ال حيل من كندا
تيمػا يوخلػ  و .  الػج أف يػذىب  خػد ذلػف إىل  لػد يسػوطيسعلػص احومػاؿ أنػو  اً اعومػاصما إخص 
يف  ورص حسػػػػيماىل ةليلػػػػو صػػػػاحب الشػػػػكوى إىػػػػاييت، يشػػػػري الرعايػػػػة الطييػػػػة املناسػػػػية يف  وػػػػواتر 

صػػػاحب (. وخيلػػػص 4-0)انيفػػػر الفقػػػرة  9049 أيلوؿ/سػػػيومي 49و 43 الرسػػػالو  املػػػؤرخو 
 وأف ىنػػػاؾ خطػػػ ً يفوقػػػر النزاىػػػة الكنديػػػة  مػػػن جانػػػب السػػػلطاتةليػػػل املخػػػاطر إىل أف الشػػػكوى 

 .اً واضح

 الطرفينإضافية من  مالحظات  

 و يوجػػػػػػد يف و، أنػػػػػػ9002صيسػػػػػػمي كػػػػػػانوف األوؿ/ 41يف  ،الدولػػػػػػة الطػػػػػػرؼاصعػػػػػػت  9-4
 يتالقلػػػب املقػػػدس، الػػػبسوشػػػفص اوتعػػػاؿ حػػػاوؿ إىل أنػػػو مػػػا يشػػػري صػػػاحب الشػػػكوى  تخليقػػػات
 يانات اوتعاؿ اااصة هبػا  خػد أف ةققػت مػن أف املوخععػ  الخػامل  الدولة الطرؼ أحالت 

وتغيػػري  ااػػاد  عػاحب الشػػكوىلوحقػ  مػػن عمػػل جهػاز تنيفػػيم ضػر ات القلػػب تيهػا مؤىلػػوف ل
 يتالػػػتعػػاؿ  املسوشػػفص اوالدولػػة الطػػػرؼ أعػػاصت ، صػػػاحب الشػػكوىاليطاريػػة. و خػػد تخليقػػات 

ااػػاد نيفػػيم ضػػر ات القلػػب لو مػػدترونيفجهػػاز  طاريػػة مػػرة أخػػرى أنػػو ميكػػن اسػػويداؿ  تأكػػد
ثل ىذه الخمليػة. ميكن أف يقـو ب وأف أخعائي املسوشفص  ايوترونيفيطارية  عاحب الشكوى  

م لعػػػاحب الشػػػكوى جهػػػازاً جديػػػداً لونيفػػػي أيضػػػاً أف تركػػػب  للمسوشػػػفصإذا لػػػـز األمػػػر، ميكػػػن و 
ولػػذلف، تػػ ف . كا ػػا، وىػػو جهػػاز أكسػػيوس  ايوترونيػػف  KDR 733ضػػر ات القلػػب ميا ػػل جهػػاز 

 وا من العحة. و أساسصاحب الشكوى اصعاعات 

  املػرحل  مػن الػذين ايويأحد اومعري وعلص عك  ت كيدات صاحب الشكوى، ت ف  9-9
ألنػو  نيفػراً الكندية وية و مخروؼ لدى السلطات اواي (13)أإار إليهم صاحب الشكوى يف تخليقاتو

تالحػ  و إىل ىػاييت. مون يػاؿ املخػارين إػرطة مدينػة أترج عنو  خد احو ازه حسيما وح  رجػاؿ 
املوظػػف املخػػا  ركػػات او ػػرة و  مػػن األمػػ  األوؿ )او ػػرة(ىنػػاؾ إقػػراراً الدولػػة الطػػرؼ كػػذلف أف 

__________ 

وقػػف احملكمػػة اوةاصيػػة ضػػد رتػػط  اـأمػػمراجخػػة قضػػائية  إلجػػراع  نػػو قػػدـ طليػػاً  الل نػػة  الشػػكوىأ لػػ  صػػاحب  (12)
 وخليقات إىل الل نة.التقدمي  وقت اً الذي كاف و يزاؿ سارياً إصاريال حيل  تنفيذ

 أعاله. 1-0انيفر الفقرة  (13)
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للسػػػلطات اوايويػػػة تيمػػػا  عػػػف املمارسػػػة ا اليػػػةين  ا ػػػر  - أو -  ػػػورتلػػػدى اليخثػػػة الكنديػػػة يف 
. 9001أغسػػػط  آب/ منػػػذ ذلػػػف مػػػن كنػػػدا  سػػػيب اجلرميػػػة، و  املػػػرحل واطا ىػػػاييت بػػػيوخلػػػ  

 ف الػػذي يفيػػد  ػػ مػػس اصعػػاع صػػاحب الشػػكوى شػػكل قػػاطس  الوفعػػيليةخلومػػات املىػػذه وتونػػاقط 
 شػكل  و ميكػن تقييمهػا   لسػلطات اوايويػةحديثػة جػداً لىل  ارسػة إتسػوند اوصعاعات الكنديػة 

مووسػ  تػ ف ، حالػة احو ػازىمويف  عػفة عامػة،  ويؤكد اإلقػرار أف املػرحل  و  و ػزوفصحي . 
  ػػ ف وعوقػػاصيػػدعو إىل ا سػػيب أي يوجػػد و أنػػوويواصػػل اإلقػػرار . أيػػاـ مخسػػةييلػػ   اوحو ػػاز مػػدة
. يةو إنسػػػان اوحو ػػػاز أو أفػػػم  و ػػػزوف  طريقػػػة أ نػػػاع املخاملػػػة لسػػػوع يوخرضػػػوف األإػػػخاد ىػػػؤوع

ت فػػػا و و نػػػاع عليػػػو غػػػري مقيولػػػة،  الشػػػكوى أف اصعػػػاعات صػػػاحب الطػػػرؼ الدولػػػة و الوػػػايل، تؤكػػػد
 .(14)من اوتفاقية 3للماصة  تشكل انوهاكاً 

وقػػػوع الزلػػػزاؿ يف ، و خػػػد 9040تياير إػػػياف/ 91ويػػػدعص صػػػاحب الشػػػكوى أنػػػو يف  9-3
نػػػو حػػػاوؿ اوتعػػػاؿ وأ ،مسوشػػػفص ومراتػػػ  صػػػحية أخػػػرى أو صمػػػرت جزئيػػػاً  92ىػػػاييت، تضػػػررت 

ن  صوف جػػدوى، وىػػو مػػا يشػػري إىل صمػػار علػػص ا ػػر  - أو - يف  ػػورت املقػػدسالقلػػب  بسوشػػفص
ألف عػدصاً كيػرياً مػن القضػائي  للنيفاـيف أزمة كيرية  تسيب الزلزاؿ أيضاً و . املرت  األقل يف جزع من

الػػيت مػػن جديػػد ا  ػػ   كػػرر صػػاحب الشػػكوىالسػػ ناع تػػر مػػن السػػ ن. و اإلضػػاتة إىل ذلػػف،  
 سي  تقدميها.

طييػػػب ، نسػػػخة مػػػن رسػػػالة مػػػن 9040آذار/مػػػارس  2وقػػػدـ صػػػاحب الشػػػكوى، يف  9-1
 لضػي أف الطريقػة الوحيػدة  يشػري تيهػا إىلامخػة مون يػاؿ الوا خػة جليف مسوشفص أوتيػل صيػو يخمل 
ىػػو تغيػػػري  أجهػػػزة الضػػي  مػػن ماركػػػة مػػدترونيفدوف  ػػونيفػػيم ضػػػر ات القلػػب ل مػػدترونيفجهػػاز 

للمخػػاطر  . ومػػس ذلػػف، نيفػػراً جبهػػاز جديػػد مػػن ماركػػة  ايوترونيػػفم ضػػر ات القلػػب جهػػاز تنيفػػي
الذي يزيد عمره عػن تغيري جهاز تنيفيم ضر ات القلب  يفر ، ةطييال اتجراعجلميس اإلاملعاحية 

علػػص املوا خػػة املػػريط   عػػل وقػػ ل أ. ولػػذلف يُ الوحيػػد ىػػو املوا خػػةغػػر  إذا كػػاف المثػاين سػػنوات 
 القلب. ضر ات لونيفيم مدترونيفأجهزة كن تيها ضي  ميكن ا مأ إو يف

 آذار/ 49يف الدولػػة الطػػرؼ  قػػدمتعػػاحب الشػػكوى، لعلػػص اوصعػػاعات األخػػرية  رصاً و  9-0
املفوضػػػية الخليػػػا الكنديػػػة يف ترينيػػػداص وتو ػػػاغو  مخومػػػدة لػػػدى ةطيييػػػلطػػػيب الرأي الػػػ 9044مػػػارس 
يف  ةالطيييػػػ وأكػػػدت. شػػػكوىعػػػدة مػػػرات  شػػػ ف صػػػاحب السوشػػػفص القلػػػب املقػػػدس ب اتعػػػلت
القلػب علػص الػرغم  لونيفػيم ضػر ات مػدترونيفأجهػزة   مكافا ضي  مجيػس ف املسوشفص رسالوها أ

أنػػو  ػػالرغم مػػن أف  ةضػػيف الطيييػػت. و 9040ينػػاير كػػانوف الثاين/ 49مػػن الزلػػزاؿ الػػذي وقػػس يف 
ونيفػػيم ل ترونيفمػػدجهػػاز منػػوذج  ػػدص مػػن  لضػػي وقػػس املاملخػػدات الالزمػػة يف  املسوشػػفص لػػي  هبػػا
 اسػػوخداـ مػػا يخػػا مػػن مسػػاتة  خيػػدة  عػػن  خػػد، وىػػو ضػػيطوعلػػص  ةقػػاصر لكنهػػا ضػػر ات القلػػب، 

بخػػػػدات ونيفػػػػيم ضػػػػر ات القلػػػػب ل مػػػػدترونيفر   مجيػػػػس أجهػػػػزة يسػػػػم   ػػػػعػػػػاصي  مونقػػػػلىػػػػاتف 
 موقس آخر. املوجوصة يفالوشخيص 

__________ 

 .9002صيسمي كانوف األوؿ/ 91 يف الودا ري املؤقوة  ش فالدولة الطرؼ، سحيت الل نة طليها  ات خد توضيح (14)
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لوقػػػف تنفيػػػذ  لػػػرتط الثػػػاينلمراجخػػػة قضػػػائية إجػػػراع وتضػػػيف الدولػػػة الطػػػرؼ أف طلػػػب  9-9
مجيػػػس سػػػيل اونوعػػػاؼ  اسػػػونفدت، و الوػػػايل 9040أ ريل نيسػػػاف/ 92 اً رُتػػػط يفإصاريػػػال حيػػػل 
، 9002صيسػػمي كػػانوف األوؿ/ 91يف طلػػب اختػػاذ تػػدا ري مؤقوػػة ل سػػحب الل نػػة خػػد و احملليػػة. 
الدولػػػة  أصػػػدرتالشػػػكوى إىل ىػػػاييت. ومػػػس ذلػػػف،  صػػػاحبطػػػرص تجيػػػوز للدولػػػة الطػػػرؼ أف ت نػػػو 

كػػػػانوف  49ىػػػػاييت  خػػػػد الزلػػػػزاؿ الػػػػذي وقػػػػس يف إىل  اً إصاريػػػػراً  وقػػػػف تنفيػػػػذ ال حيػػػػل أمػػػػالطػػػػرؼ 
صػدر طيػ  علػص أي إػخص يناعويػارات إنسػانية و  ػداتس الوػد ري كاف ىػذا . و 9040يناير الثاين/

 مواقفهػاتكرر الدولة الطرؼ ولذلف، . صاحب الشكوىل  ترحيل ، عُ و الوايل. ضده أمر ترحيل
 .صاحب الشكوى صعاعاتووجوص أس   قيولية وعدـامل  ش ف عدـالسا قة 

يف طييػػػػػب  رسػػػػػالة جديػػػػػدة مػػػػػن صػػػػػاحب الشػػػػػكوى، قػػػػػدـ 9044 /يوليػػػػػومتوز 4ويف  9-1
ىػذا اجلانػب ويخوػي . عمليػة ضػي  اجلهػاز عػن  خػد ساطة  يشكف يف مسوشفص جامخة مون ياؿ

 9 ويف الزلػػزاؿ.ىل الوضػػس يف ىػػاييت  خػػد إ ػػالنيفر  مػػن وجهػػة نيفػػر صػػاحب الشػػكوى اً الوقػػا مهمػػ
 99يػػػـو  ػػػ ف ترحيلػػػو ةػػػدص لػػػو ل نػػػة صػػػاحب الشػػػكوى ال، أ لػػػ  9044أغسػػػط  آب/ 41و

 .9044أغسط  آب/
تشػػػػػػػرين  40يف  ىل ىػػػػػػػاييتإ خػػػػػػػد وصػػػػػػػولو احو ػػػػػػػز أنػػػػػػػو  ويػػػػػػػدعي صػػػػػػػاحب الشػػػػػػػكوى 9-1

 93يف و . كػػػػػػاف يخرتػػػػػػوتػػػػػػدخل مفػػػػػػو  إػػػػػػرطة    فضػػػػػػل  أتػػػػػػرج عنػػػػػػو  ،9044أكوػػػػػػو ر األوؿ/
خيػػػػػالف وحعػػػػػل علػػػػػص ت كيػػػػػد  املقػػػػػدسقلػػػػػب السوشػػػػػفص ىل مإ، ذىػػػػػب 9044 /أغسػػػػػط آب

، وىػػػو أف أجهػػػزة الضػػػي  مػػػن ماركػػػة  ايوترونيػػػف و ميكػػػن اسػػػوخدامها الدولػػػة الطػػػرؼت كيػػػدات 
 مػنإػهاصة  صػاحب الشػكوىطلػب و . من ماركة مػدترونيف القلب تنيفيم ضر اتأجهزة لضي  

إصػػػدار ىػػػذه  األخعػػػائي لكػػػن رتػػػطو ، لػػػن يسػػػوطيس ضػػػي  اجلهػػػازنػػػو تؤكػػػد أالطػػػيب  األخعػػػائي
تشػػرين  91صػػاحب الشػػكوى إىل أف موعػػد كشػػفو الطػػيب القػػاصـ ةػػدص لػػو يػػـو  ويشػػري. الشػػهاصة
ىل  ، جيػب أف يكػوف   مكانػو الخػوصة إحػل يف حالػة عػدـ الووصػل إىل، وأنػو 9044نوتمي الثاين/

 .(15)كندا لولقي الخالج

 المسائل واإل راءات المعروضة على اللجنة  

 النيفر يف املقيولية  
قيػػل النيفػػر يف أي اصعػػاعات تػػرص يف  ػػالغ مػػا، جيػػب أف تقػػرر جلنػػة مناىضػػة الوخػػذيب مػػا  1-4

مػػػػن اوتفاقيػػػػة. وقػػػػد ت كػػػػدت الل نػػػػة، وتقػػػػاً  99إذا كػػػػاف الػػػػيالغ مقيػػػػوًو أـ و بوجػػػػب املػػػػاصة 
من اوتفاقية، من أف املس لة ذاهتا مل تُيحج وو جيػري  ثهػا يف إطػار  99)أ( من املاصة 0 للفقرة
 إجراع آخر من إجراعات الوحقي  الدولية أو الوسوية الدولية.أي 

__________ 

 يفقػدمت األمانػة و زيد من املخلومػات حػوؿ ىػذه املسػ لة إىل الل نػة. املاميو من خالؿ   قدـ صاحب الشكوى (15)
صػػػػاحب  ػػػامي أكػػػػد . ويف اليػػػـو نفسػػػو، صػػػاحب الشػػػػكوىلوحػػػػديج حالػػػة  طليػػػاً  9049تياير إػػػياف/ 91

 .الواريخمنذ ذلف  يوعل بحاميومل يخد  صاحب الشكوىيف اتعاؿ ىاتفي أف  الشكوى
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)ب( 0 الفقػػرة وتالحػػ  الل نػػة كػػذلف أف سػػيل اونوعػػاؼ احملليػػة قػػد اسػػوُنفدت بوجػػب 1-9
 مل تخ   علص ذلف.من اوتفاقية، وأف الدولة الطرؼ  99من املاصة 

صػاحب الشػكوى صعاعات االيت تفيد  خدـ توات   الدولة الطرؼ  اصعاعاتتيما يوخل  و  1-3
خطػر  إىليسػوند  صاحب الشكوى، تالح  الل نة أف اصعاع عدـ وجوص أس  واو  4املاصة  مس

خطػػػر أف عوامػػػل مثػػػل ة مػػػن اوتفاقيػػػة علػػػص أسػػػاس عػػػد 4املػػػاصة ملخاملػػػة توخػػػار  مػػػس الوخػػػر  
 رىػنوىو  4 ملخاملة توخار  مس املاصةتخرضو اجلماعات اإلجرامية، وخطر  ُيسوهدؼ من جانب

أف ىػذه اوصعػاعات الوضس الخاـ يف ىػاييت. وتػرى الل نػة ، تضاًل عن ةي، وحالوو العحاوحو از
 يف تخلػػن الل نػػة أف الشػػكوى مقيولػػة وتشػػرع ،. ولػػذلف األسػػ  املوضػػوعية و يقػػاً  ارتياطػػاً تػػرتي  

 .النيفر يف األس  املوضوعية

 النيفر يف األس  املوضوعية  
ذة يف اعويارىػػا مجيػػس املخلومػػات الػػيت قػػدمها الطرتػػاف، الػػيالغ آخػػىػػذا نيفػػرت الل نػػة يف  1-4

 .من اوتفاقية 99من املاصة  1وتقاً ألحكاـ الفقرة 
يشػػػكل انوهاكػػػاً  ىػػػاييتوعلػػػص الل نػػػة أف تقػػػرر مػػػا إذا كػػػاف طػػػرص صػػػاحب الشػػػكوى إىل  1-9

من اوتفاقيػة الػيت تػنص علػص عػدـ جػواز طػرص أي إػخص  3ولوزاـ الدولة الطرؼ بوجب املاصة 
إىل صولػة أخػرى إذا تػواترت أسػياب حقيقيػة تػدعو إىل اوعوقػاص   نػو قػد يوخػر  قسػرياً أو إعاصتو 
 للوخذيب.

يف ىػػػذه ا الػػػة،  تووصػػػل إليهػػػا الل نػػػةاوسػػػونواجات الػػػيت ميكػػػن أف  اإلخػػػالؿ و ػػػدوف  1-3
 الشكوى اليت تفيػد  ػ ف الدولػة الطػرؼ تطيػ  وقفػاً املخلومات املقدمة من صاحب تالح  الل نة 

تسػػػويخد األإػػػخاد الػػػذي لػػػديهم تػػػاريخ  هػػػاولكنإىل  لػػػدىم ىػػػاييت  واطاطوعيػػػاً علػػػص ترحيػػػل مػػػ
 والدولػة الطػرؼ ىػذه املخلومػات. وتشػري الل نػة إىل أنػػومل تنكػر . صػاحب الشػكوىمثػل إجرامػي 

 لػداف متػر   زمػات تػ ف الوقػف الطػوعي ل حيػل األإػخاد إىل من اوتفاقيػة،  3 لرول املاصة وتقاً 
 .(16)أف يطي  علص اجلميس صوف متييزينيغي 

، ينيغػػػي أف تراعػػػي الل نػػػة 3وتيمػػػا يوخلػػػ   اصعػػػاعات صػػػاحب الشػػػكوى بوجػػػب املػػػاصة  1-1
 أو اجلماعيػػة منػػ   ا ػػت مػػن اونوهاكػػات ااطػػرية أو العػػارخةمجيػػس الخناصػػر، بػػا يف ذلػػف وجػػوص 

خطػر  إخعياً جو .  يد أف الغر  ىو إ يات ما إذا كاف صاحب الشكوى سيوا قوؽ اإلنساف
منػػػ   ا ػػت مػػػن اونوهاكػػات ااطػػػرية أو الوخػػر  للوخػػذيب يف ىػػػاييت أـ و. ومػػن  ، تػػػ ف وجػػوص 

يف اليلػػػد و يشػػػكل يف حػػػد ذاتػػػو سػػػيياً كاتيػػػاً إل يػػػات أف   قػػػوؽ اإلنسػػػاف العػػػارخة أو اجلماعيػػػة
اؾ  ل جيب أف تكوف ىن ،صاحب الشكوى سيواجو خطر الوخر  للوخذيب عند طرصه إىل اليلد

__________ 

 )ب(.0)ص( و1(، الفقرتاف CAT/C/CR/34/CANاملالحيفات ااوامية  ش ف كندا ) (16)
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وعنػد  ػج املخػاطر، . (17)أسياب إضػاتية تثيػت أف الشػخص املخػا سػيوخر  للوخػذيب إخعػياً 
 ىي ػاتلنوائ  الواقخية الػيت خلعػت إليهػا من اوتفاقية، ل 3ت ف الل نة تخطي وزناً كيرياً، تطييقاً للماصة 

، بوجػب ةخكػ ، مؤىلػ ػل إفػا، علػص ال النوائ  الواقخيػةغري ملزمة  ولف  يد أف الل نة الدولة الطرؼ، 
 .اليفروؼ احمليطة  كل قضية اسوناصاً إىلمن اوتفاقية، لوقدير الوقائس  رية  99من املاصة  1الفقرة 

، 99يف سػػياؽ املػػاصة  3املوخلػػ   وطييػػ  املػػاصة  4تخليقهػػا الخػػاـ رقػػم إىل الل نػػة  وتشػػري 1-0
، ولكػػػن جيػػػب أف يكػػػوف والػػػذي أوضػػػحت تيػػػو أنػػػو و يلػػػـز إ يػػػات أف ااطػػػر القػػػائم  ومػػػل جػػػداً 

إخعػػياً وتخليػػاً. ويف ىػػذا العػػدص، أوضػػحت الل نػػة يف قػػرارات سػػا قة أف خطػػر الوخػػذيب ينيغػػي 
 ف علػػص  ػوتيمػػا خيػص عػبع اإل يػػات، تػذكر الل نػػة  .(18)"مووقخػاً وحقيقيػػاً وإخعػياً "أف يكػوف 

ًع علػص جيب تقييم خطر الوخر  للوخذيب  نا وصاحب الشكوى عموماً تقدمي ح   مقنخة، وأن
 إكوؾ. وأأصلة و تقوعر علص جمرص ات اضات 

 حقيقػيخطػر تخػذيب وجػوص تفيػد  قػدـ أصلػة يوتالح  الل نة أف صاحب الشػكوى مل  1-9
مػػػػن  جمموعػػػػةيف الواقػػػػس، قػػػػدـ صػػػػاحب الشػػػػكوى و ترحيلػػػػو إىل ىػػػػاييت. ومووقػػػػس  خػػػػد إخعػػػػي و 

 شػػػ ف اصعػػػاعات ع  صلػػػة مقنخػػػة سػػػواصعمهػػػا  خطػػػر الوخػػػذيب صوف الػػػيت تؤيػػػد وجػػػوص اوصعػػػاعات 
. و اإلضػاتة إىل انوهػاؾ ا ػ  يف ا يػاة أ نػاع اوحو ػازطر الوخر  للوخػذيب أو اوخوطاؼ أو خ

مػن جانػب سػلطات الدولػة  خضخت اوصعاعات الػيت قػدمها صػاحب الشػكوى إىل تقيػيمذلف، 
 ت،  ثػصػاحب الشػكوىتيما يوخل   عػحة و الل نة. وأيضاً أماـ  الطرؼ أ ناع إجراعات الل وع

وو تػػدخل املسػػ لة يف يف ىػػاييت.  لعػػاحب الشػػكوىتػػواتر الخػػالج املناسػػب مػػدى الدولػػة الطػػرؼ 
أف عػػػحوو، ت نػػػو و ميكػػػن، يف حػػػد ذاتػػػو، املػػػرتي   طر  ػػػاا، وتيمػػػا يوخلػػػ  4 املػػػاصةنطػػػاؽ تطييػػػ  

صػػػاحب  ةأنػػػو منػػػذ عػػػوص . وتالحػػػ  الل نػػػة أيضػػػاً (19)مػػػن اوتفاقيػػػة 49املػػػاصة إطػػػار نػػػدرج يف ي
اصعػاعات  أف يقػدـلف ة وجيػزة صوف ت نو احو ز ، 9044أغسط   99يف ىاييت ىل إ الشكوى
 الوخذيب أو سوع املخاملة.تفيد   إىل الل نة

مػػػن  3لوخليقهػػػا الخػػػاـ  شػػػ ف تطييػػػ  املػػػاصة  وتقػػػاً  إىل أنػػػووتشػػػري الل نػػػة يف ىػػػذا العػػػدص  1-1
يف حالػػػة ر  للوخػػػذيب عنػػػد تقيػػػيم خطػػػر الوخػػػت نػػػو ، تضػػػاًل عػػػن اجوهاصاهتػػػا القانونيػػػة ،اوتفاقيػػػة

  ومػػلطػػر "االػػي  مػػن الضػػروري  النسػػية للدولػػة الطػػرؼ أف تيػػ  أف تالػػج،   لػػد ال حيػػل إىل 
يف ىذا العدص، خلعت الل نػة يف قػرارات و . تخلياً و  اً إخعيىذا ااطر يكوف ، وجيب أف "جداً 

__________ 

؛ وانيفػػر 9009تشػػرين الثػػاين/نوتمي  1يف  القػػرار املخومػػد ،كنػػداضػػد   أ. .ب .س، 919/9000الػػيالغ رقػػم  (17)
؛ 9040 تشػػػػرين الثػػػػاين/نوتمي 40القػػػػرار املخومػػػػد يف  ،كنػػػػداضػػػػد   ت. أ.، 333/9001الػػػػيالغ رقػػػػم أيضػػػػاً 

 .9040 تشرين الثاين/نوتمي 49القرار املخومد يف  سرا،أ. ـ. أ. ضد سوي، 311/9001واليالغ رقم 

، 9003تشػػػػػػػرين الثػػػػػػػاين/نوتمي  41يف  القػػػػػػػرار املخومػػػػػػػد أ. ر. ضػػػػػػػد ىولنػػػػػػػدا،، 903/9009الػػػػػػػيالغ رقػػػػػػػم  (18)
تشػػػػػػرين  40القػػػػػػرار املخومػػػػػػد يف  أ. وآخػػػػػػروف ضػػػػػد سويسػػػػػػرا، أ.، 910/9009 الػػػػػػيالغ رقػػػػػػمو ؛ 3-1 الفقػػػػػرة

يف  القػرار املخومػد، ف. ضػد سويسػرا-ر. ت، 300/9001ليالغ رقػم ؛ وا9-1الفقرة  ،9001الثاين/نوتمي 
 .1-1الفقرة  ،9044 يونيو/حزيراف 9

 .3-1، الفقرة س. س. س. ضد كندا، 910/9001اليالغ رقم  (19)
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 يضػػاً أ لل نػػةا الحػػ ت. و اً وإخعػػي اً وحقيقيػػ اً أف خطػػر الوخػػذيب جيػػب أف يكػػوف مووقخػػإىل سػػا قة 
اوسػونواجات مػن اوتفاقيػة، إىل  3بوجػب املػاصة ة صػالحياهتا  ارسػ لػدى ،كيػرياً   فا تخطػي وزنػاً أ

 الدولػة الطػرؼ تمن الضػروري ةديػد مػا إذا كانػ ،الدولة الطرؼ املخنية. ولذلف الوقائخية وي ات
 ووصعاعاتػػػ الً إػػػام اً تقييمػػػ ،صػػػاحب الشػػػكوىالػػػيت يوخػػػر  وػػػا تقيػػػيم املخػػػاطر  أجػػػرت، عنػػػدقػػػد 

. وتػرى الل نػة الػيت يوخػر  وػاوقييم املخػاطر الخناصر اليت تسم  وا  مجيس  ووضخت يف اوعويار
 .(20)وذه املياصئ أف الدولة الطرؼ أجرت الوقييم يف ىذه ا الة وتقاً 

وتػػػػرى الل نػػػػة أف املخلومػػػػات الػػػػيت قػػػػدمت إىل الل نػػػػة و تثيػػػػت أف صػػػػاحب الشػػػػكوى  1-1
 . لده األصليعوصتو إىل  عندحقيقي ومووقس للوخذيب طر ا اً إخعي يوخر 

مػػػن اتفاقيػػػة  99مػػػن املػػػاصة  1إف جلنػػػة مناىضػػػة الوخػػػذيب، إذ توعػػػرؼ بوجػػػب الفقػػػرة  -2
ختلػص مناىضة الوخذيب وغريه من ضػروب املخاملػة أو الخقو ػة القاسػية أو الالإنسػانية أو املهينػة، 

 .من اوتفاقية 3انوهاكاً للماصة و يشكل  ىاييتأف طرص صاحب الشكوى إىل  إىل
 وحقػػػػاً  وسوعػػػػدر .والروسػػػػيةواإلنكليزيػػػػة و اإلسػػػػيانية   الفرنسػػػػية )النسػػػػخة األصػػػػلية(اعُومػػػػدت ]

 [الخامة. اجلمخية  العينية والخر ية ك زع من تقرير الل نة السنوي املقدـ إىل

    

 

__________ 

)اإلعػػاصة القسػػرية  99مػن اوتفاقيػػة يف سػػياؽ املػاصة  3(  شػػ ف تنفيػذ املػػاصة 4229) 4انيفػر الوخليػػ  الخػاـ رقػػم  (20)
، القػرار ف. س. ضػد سويسػرا، 309/9001)أ( ومجلة أمور منها اليالغ رقػم 2و 1و 9قرات واليالغات(، الف

 .3-1، الفقرة 9040أيار/مايو  9املخومد يف 


