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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة والتسعون

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦ إىل ٨

  اآلراء    

  ١٥٤٤/٢٠٠٧البالغ رقم     
مي، احملـا لـه   ميثِّ (ِمحرز بن عبـدي محيـدة           :املقدم من  

  )ستيوارت استفانفي السيد

  صاحب البالغ  :ضحيةالشخص املّدعى أنه   

  كندا      :الدولة الطرف  

تاريخ تقـدمي   ( ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٢      :تاريخ البالغ  
  )األوىل الرسالة

 ٩٢القرار الذي اختذه املقرر اخلاص مبوجب املادة              :الوثائق املرجعية  
كــانون  ٢٦واحملـال إىل الدولــة الطــرف يف  

 ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٩ و ٢٠٠٧ ينـاير /الثاين
  )يصدر يف شكل وثيقة مل(

  ٢٠١٠مارس / آذار١٨    :تاريخ اعتماد هذه اآلراء  

  رحيل إىل تونس بعد رفض طلب للجوءالت      :املوضوع  

__________ 

 .وثيقة بقرار من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانُعمِّمت ال  *  

 CCPR/C/98/D/1544/2007  األمم املتحدة 

 
  Distr.: Restricted* 

11 May 2010 
Arabic 
Original: English 



CCPR/C/98/D/1544/2007 

GE.10-42475 2 

  عدم املقبولية     :املسائل اإلجرائية  

ـ   االنتصاف الفعَّال،       :املسائل املوضوعية   أو ة  ـوالتعـذيب، واملعامل
احلاطّـة  ة أو   ـة أو الالإنـساني   ـالقاسيالعقوبة  
احلق يف احلياة، واحلق يف احلماية مـن       ، و بالكرامة

التدّخل غري القانوين يف اخلصوصيات وشـؤون       
األسرة، واحلق يف تأسيس أسرة، واملساواة أمـام        

  القانون، واملساواة يف التمّتع حبماية القانون

  ٢٦و ٢٣ و١٧ و٧ و٦ و٢      :مواد العهد  

  ٣ و٢  :مواد الربوتوكول االختياري  

وق اإلنسان، مبوجـب    ـة حبق ـ، اعتمدت اللجنة املعني   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨يف    
 ميثل آراءهـا بـشأن   ه من الربوتوكول االختياري، النص املرفق باعتبار٥ من املادة   ٤الفقرة  

   .١٥٤٤/٢٠٠٧البالغ رقم 

  ]مرفق[
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  مرفق

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

  )الدورة الثامنة والتسعون(والسياسية 
  بشأن

  **١٥٤٤/٢٠٠٧البالغ رقم     
احملـامي، الـسيد    له  ميثِّ(ِمحرز بن عبدي محيدة           :املقدم من  

  )ستيورات استفانفي
  صاحب البالغ  :أنه ضحيةالشخص املّدعى   
  كندا      :الدولة الطرف  
تاريخ تقـدمي    (٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٢      :تاريخ البالغ  

  )الرسالة األوىل
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨، املُنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      

  باحلقوق املدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠مارس / آذار١٨يف وقد اجتمعت   
مه إىل اللجنة املعنيـة     ، الذي قدَّ  ١٥٤٤/٢٠٠٧ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

، مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد      ِمحرز بن عبدي محيدة   حبقوق اإلنسان السيد    
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

ا هلا صـاحب الـبالغ       مجيع املعلومات املكتوبة اليت أتاحه     وقد وضعت يف اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  

__________ 

السيد األزهري بوزيد، والسيدة كريستني شانيه،       :أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم    شارك يف دراسة هذا البالغ      **  
السيدة هيلني كيلر، والسيد راجسومر الاله، والسيدة       والسيد أمحد أمني فتح اهللا، و     والسيد حمجوب اهليبة،    

السيد مايكل أوفالهريت، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسري ناجيـل روديل،           ولي ماجودينا،   زونكي زاني 
  .والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر تيلني
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   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤اآلراء مبوجب الفقرة     
 تـشرين   ٨صاحب البالغ هو ِمحرز بن عبدي محيدة، مواطن تونسي، ولـد يف               ١-١

وعندما قدَّم بالغه، كان يعيش يف كندا حيث صدر ضّده أمر يقضي            . ١٩٦٧أكتوبر  /األول
ويدَّعي صاحب البالغ أنه ضحية انتهاك      . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣٠رحيله اعتباراً من    بت

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢٦ و ٢٣ و ١٧ و ٧ و ٦ و ٢من جانب كندا ميّس املواد      
 .وميثِّله احملامي، السيد ستيوارت استفانفي. املدنية والسياسية

 ٨٦املـادة    (٩٢بت اللجنة، عمالً باملـادة      ، طل ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٦ويف    ٢-١
من نظامها الداخلي، من خالل مقرِّرها اخلاص املعين بالبالغات اجلديـدة والتـدابري             ) سابقاً

. املؤقّتة، إىل الدولة الطرف، عدم ترحيل صاحب البالغ إىل تونس ريثما يتم النظر يف قضيته              
ذا الطلب، لكنها طلبت إىل املقرَّر ، وافقت الدولة الطرف على ه٢٠٠٧مارس / آذار١٤ويف 

، رفض املقرِّر اخلـاص طلـب       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٩ويف  . اخلاص أن يرفع التدابري املؤقّتة    
 . ًبداهةالدولة الطرف، معترباً أن مطالبة صاحب البالغ تقوم على أسس سليمة 

  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    
، حيـث طالـب     ١٩٩٩أكتوبر  /ين األول  تشر ٢قَِدم صاحب البالغ إىل كندا يف         ١-٢

مبنحه وضع الالجئ، زاعماً أنه تساوره خماوف قائمة على أسـس سـليمة مـن التعـّرض            
ويقول إنه ُعيِّن، يف الثامنة عـشرة مـن عمـره،    . لالضطهاد يف بلده بسبب آرائه السياسية     

، متت ترقيته   ١٩٩١ويف عام   . مساعداً إدارياً يف جهاز األمن التابع لوزارة الداخلية التونسية        
ويف سياق  . إىل رتبة مساعد ضابط شرطة وُنقل إىل مديرية األمن السياسي يف وزارة الداخلية            

أدائه لواجباته، أدرك أن القّوة كانت ُتستخدم يف إجراء حتقيقات الشرطة، فقرَّر اللجـوء إىل          
قلـه إىل مديريـة     وبعد تقدميه طلبات متعّددة، تدّبر ن     . حيلة حىت ال يشارك يف هذه األعمال      

، ُنقل إىل مركز االعتقـال      ١٩٩٣ويف عام   . أخرى وغالباً ما وجد أعذاراً للتغّيب عن العمل       
، عِصي أمـراً    ١٩٩٦مارس  /ويف آذار . التابع للوزارة حيث تلقّى تعليمات حبراسة املعتقلني      

ب صارماً من رؤسائه بعدم إطعام معتقلني وذلك بتقدميه بعضاً من وجبته إىل معتقـل شـا               
وإزاء قيامه هبذا العمل، ُنزع سالحه واسُتجوب واتُّهم بالتعـاطف مـع الـسجناء              . جائع

وبعد إطـالق   . السياسيني ووضع قيد اإلقامة اجلربية ملّدة مخسة أشهر قبل صرفه من اخلدمة           
، حاول صاحب البالغ مغادرة تونس، لكنه أوِقف يف املطار       ١٩٩٦أغسطس  /سراحه يف آب  

مث ُوضع رهن االعتقال ملدة     . شرية خروج صادرة عن مدير أجهزة األمن      ألنه مل يكن لديه تأ    
ولدى خروجه من السجن، أخِضع ملراقبة إدارية صارمة جداً اقتضته أن ميثـل             . شهر واحد 

  .شخصياً مرتني يومياً لدى جهاز األمن للتوقيع على سجل خاص باملراقبة
 سنوات عن طريـق رشـوته       وتدبَّر صاحب البالغ مغادرة تونس بعد ذلك بثالث         ٢-٢

وحصل صاحب البالغ علـى     . موظفاً يف وزارة اخلارجية كي يصدر له جواز سفر جديداً         
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تأشرية دخول كندية وأخرى أمريكية بناء على شهادة توظيف مزّورة تفيد بأنه مدير تقـين               
إىل وانتظر صاحب البالغ ملدة ثالثة أشهر بعد وصوله         . لشركة، لكنه اختار التوّجه إىل كندا     

 ١٠، قبل أن يطالب مبنحة وضع الالجئ يف         ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢كندا كزائر يف    
  .٢٠٠٠يناير /كانون الثاين

طلـب اللجـوء   ") اجمللس("، رفض جملس اهلجرة واللجوء ٢٠٠٣مايو / أيار ١ويف    ٣-٢
مل أوالً، وجد اجمللس أن صـاحب الـبالغ         : املقدَّم من صاحب البالغ لسببني رئيسيني مها      

يضطلع بعبء إثبات وجود خماوف لديه قائمة على أسس سليمة من التعّرض لالضطهاد يف              
ويف هذا الصدد، الحظ اجمللس أوجـه تـضارب يف مـزاعم            . تونس بسبب آرائه السياسية   

صاحب البالغ، وهي أنه، خالفاً إلفادته بعدم متكّنه من االحتفاظ بوظيفة بعد صـرفه مـن               
وذكـر  . ١٩٩٨يوليـه  / هّويته أنه املدير التقين لشركة يف متوز     خدمة الشرطة، وصفته بطاقة   

صاحب البالغ بعد ذلك أنه حصل على تلك الوثيقة إىل جانب شهادة توظيف مزّيفة، لكن               
والحظ اجمللس أن صاحب البالغ عجز عن تقدمي أي دليل على           . اجمللس مل يقتنع هبذا التفسري    

امه أحد املعتقلني كما عجز عن تفسري كيفية تدبِّره         أنه كان يعاين من أعمال انتقامية بعد إطع       
مغادرة البلد هبذه السهولة عن طريق استخدام جواز سفر جديد، علماً بأن حرية احلركة عند               

ورأى اجمللس أن ذلك يشري إىل أن صاحب الـبالغ مل  . احلدود التونسية ختضع ملراقبة صارمة 
 الواقعة اليت ساقها صاحب البالغ وهي أنـه         وفسَّر اجمللس . يكن مالحقاً من ِقبل السلطات    

انتظر ملدة ثالثة أشهر بعد وصولة إىل كندا، قبل أن يطالب مبنحه وضع الالجئ، على أهنـا                 
تتناقض مع خماوفه الذاتية املزعومة من التعّرض لالضطهاد وأهنا تشكِّل، بالتايل، أحد العوامل             

 . داقيتهوَّضت مصاليت ق

دلّة املتوفّرة، اعتقد اجمللس أنه ال ينبغي تطبيق أحكـام االتفاقيـة            وثانياً، يف ضوء األ     ٤-٢
على صاحب البالغ مبوجب    ") االتفاقية"ُيشار إليها فيما بعد باسم      (اخلاصة بوضع الالجئني    

وتبّنى اجمللس رأياً مفـاده أن       .)١(١من املادة   ) واو(من الفقرة   ) ج(و) أ(الفقرتني الفرعيتني   
ن عضواً يف قسم األمن السياسي يف وزارة الداخلية يف الفتـرة مـن              صاحب البالغ، ملا كا   

صورة روتينية يف   ، فقد كان على علم بأن التعذيب كان ميارس ب         ١٩٩٣ إىل عام    ١٩٩١ عام
نه مل يبيِّن أنه بذل جهداً جّدياً لالنفصال عن القسم املذكور أو االسـتقالة             ذلك القسم، إال أ   

__________ 

  ...١املادة " )١(

  :تنطبق أحكام هذه االتفاقية على أي شخص تتوفّر أسباب جّدية لالعتقاد بأنه  -واو
رمية حرب أو جرمية ضّد اإلنسانية، باملعىن املستخدم هلذه         ارتكب جرمية ضّد السالم أو ج       )أ(

  اجلرائم يف الصكوك الدولية املوضوعة للنص على أحكامها بشأهنا؛
...  

  ."ارتكب أفعاالً مضاّدة ألهداف األمم املتحدة ومبادئها  )ج(
 من قانون ٢من املادة  ) ١( ضمن القانون الكندي مبوجب الفقرة       ١وقد أدِخلت الفقرة واو من املادة       

 .اهلجرة ومحاية الالجئني



CCPR/C/98/D/1544/2007 

GE.10-42475 6 

غرض وحـشي   "عين اّتسم خبصائص منظمة تسعى إىل حتقيق        ورأى اجمللس أن القسم امل    . منه
، إىل  )٢(، وتوصَّل، عن طريق تطبيق قانون الـدعوى الكنـدي ذي الـصلة            "حمدود النطاق 

االستنتاج بأن جمّرد العضوية يف هذا القسم سبب كاٍف للخلوص إىل أنه كانت مثة أسـباب                
) أ(ملدرجة يف الفقرة الفرعيـة      وجيهة للظّن بأن صاحب البالغ رمبا ارتكب إحدى اجلرائم ا         

 خالل سـنوات خدمتـه يف جهـاز         ١ من املادة    )واو(من الفقرة   ) ج(أو الفقرة الفرعية    /و
وقد حـاول   . لذا رأى اجمللس أن صاحب البالغ مستبعد من نطاق تطبيق االتفاقية          . الشرطة

ندية رفضت، يف   صاحب البالغ استئناف قرار اجمللس املّتخذ ضَده، لكن احملكمة االحتادية الك          
 .، دون عقد جلسة استماع، طلب إجراء مراجعة قضائية٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧

، قدَّم صاحب البالغ طلباً بشأن تقدير املخاطر        ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٦ويف    ٥-٢
وأوِدع طلب إلجراء مراجعة    . ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢١قبل اإلبعاد، وُرفض هذا الطلب يف       

، إىل جانب طلـب     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٣القرار لدى احملكمة االحتادية يف      قضائية لذلك   
وقد ُووفق على هذا الطلب دون عقد جلسة استماع وألِغي من ِقبل احملكمـة       . لوقف اإلبعاد 
 بـشأن   ٢٠٠٥فربايـر   / شباط ٢١ القرار الصادر يف     ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦االحتادية يف   

 احملكمة االحتادية، يف قرارها ذاك، بأنه ينبغي التوّصل إىل          وأمرت. تقدير املخاطر قبل اإلبعاد   
ومتـت  . قرار جديد بشأن تقدير املخاطر قبل اإلبعاد، من جانب موظف آخر معين باهلجرة            

، قام موظف اهلجرة املـسؤول  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠نه يف أأحالة امللف هلذا الغرض، إال   
. خاطر قبل اإلبعاد برفض الطلـب مـن جديـد         عن اّتخاذ القرار اجلديد اخلاص بتقدير امل      

وتكرَّرت يف هذا القرار عبارة أنه ال جيوز لصاحب البالغ أن ُيطالب مبنحه وضع الالجـئ                
ونتيجـة  .  من االتفاقيـة ١ من املادة )واو(بسبب رفض طلبه من ِقبل اجمللس مبوجب الفقرة      

 من قانون   ٩٧شار إليها يف الباب     لذلك، اقُتِصر تقدير املخاطر على إجراء حتليل للمخاطر املُ        
وعلى الرغم من تقدمي صاحب البالغ مزيداً من األدلّـة، توّصـل            . اهلجرة ومحاية الالجئني  

القرار اجلديد اخلاص بتقدير املخاطر قبل اإلبعاد إىل االستنتاجات نفسها اليت مت التوّصل إليها              
ظر إىل صورة حياته الشخـصية      ، وهي أنه بالن   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢١يف القرار الصادر يف     

والطريقة اليت غادر هبا تونس، عجز صاحب البالغ عن إثبات أنه كانـت هنـاك أسـباب         
جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعّرض للتعذيب أو للمعاملة القاسـية أو العقوبـة، أو أن                

. م بـه  لذا ُرفض طلب احلماية الـذي تقـدَّ       . ذا ما أعيد إىل تونس    إحياته ستكون يف خطر     
، دون عقد جلسة استماع،     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ورفضت احملكمة االحتادية، يف     

 . طلب إجراء مراجعة قضائية للقرار اخلاص بتقدير املخاطر قبل اإلبعاد

، قدَّم صاحب البالغ طلباً مشموالً برعاية من أجل اإلقامة ألسباب           ٢٠٠٤ويف عام     ٦-٢
 من امرأة كندية، كـان يعـيش معهـا منـذ            ٢٠٠٣عام  إنسانية على أساس زواجه منذ      

وُنظر يف هذا الطلب يف الوقت ذاته الذي مت فيه النظر يف الطلب الثاين اخلـاص         . ٢٠٠١ عام
__________ 

 .٣٠٦ احملكمة االحتادية، ٢) ١٩٩٢(، )وزير العمل واهلجرة (رامريز ضّد كندا )٢(
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بتقدير املخاطر قبل اإلبعاد، من جانب موظف اهلجرة نفسه، وقد ُرفض يف التاريخ ذاته، أي               
ذا القرار بصحة زواج صـاحب      وعلى الرغم من اعتراف ه    . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠يف  

 كندية وتقدميه الدعم املايل والنفسي لزوجته واعترافه مبشاكلها النفـسية           ةالبالغ من مواطن  
الناجتة عن الفترة الطويلة اليت استغرقتها إجراءات اهلجرة اخلاصة بصاحب الـبالغ، جـرى              

نطبق على صاحب البالغ تعليق أمهية أكرب على واقعة أن االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني ال ت       
بسبب اجلرائم اليت رمبا كان شريكاً يف ارتكاهبا خالل خدمته يف الشرطة السياسية التونـسية             

ومل يول القرار أقلّ قدر من األمهية حلجج صاحب         . ١٩٩٣ و ١٩٩١يف الفترة ما بني عامي      
 بادئ ذي بدء    البالغ بشأن املخاطر اليت سيتعّرض هلا إذا ما عاد إىل تونس، ذلك ألنه خلُص             

إىل أن صورة حياته الشخصية مل تكن برهاناً على أنه سيتعّرض للتهديد على يد الـسلطات                
ومبا أن صاحب البالغ مل يثبت بالتايل وجود أي ظـروف           . التونسية فيما لو عاد إىل تونس     

دائمة، تِّباع اإلجراء االعتيادي بشأن تقدمي طلب لإلقامة ال       ااستثنائية، فينبغي عدم إعفائه من      
ورفضت احملكمـة االحتاديـة،     . وهو طلب يتعّين عليه، بناء على ذلك، أن يقدِّمه يف تونس          

، دون عقد جلسة استماع، طلباً إلجراء مراجعة قضائية         ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ يف
 . هلذا القرار

 ، قدَّم صاحب البالغ طلباً آخر إلجراء تقدير       ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٦ويف    ٧-٢
 . للمخاطر قبل اإلبعاد، ما زال معلقاً

ومت تسليم صاحب البالغ أمراً بالترحيل دعاه إىل املثول شخصياً يف مطار مونتريال               ٨-٢
وأوِدع طلب آخر لوقف .  من أجل املغادرة هنائياً إىل تونس٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٣٠يف  

اص بتقدير املخاطر قبل اإلبعاد الـصادر    تنفيذ قرار اإلبعاد هذا، تضمَّن أيضاً طعناً بالقرار اخل        
 كـانون   ٢٢ورفضت احملكمة االحتادية هـذا الطلـب يف         . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠يف  
 . عمالً مببدأ مراعاة الشيء املَقِضي به٢٠٠٧ يناير/الثاين

  الشكوى    
 ١٧ و ٧ و ٦ و ٢يذكر صاحب البالغ، يف رسالته األوىل، أن كندا انتهكت املـواد              ١-٣
ويعتقد أن اإلجراءات القانونية واإلدارية     . ذا ما قامت بترحيله   د أو ستنتهكها إ   لعه من ا  ٢٦و

وعلـى وجـه   .  من العهد٢املطّبقة عليه غري مّتسقة مع الضمانات املنصوص عليها يف املادة           
اخلصوص، يشدِّد على وجوب اعتبار سبيل االنتصاف املتمثِّل يف تقدير املخاطر قبل اإلبعـاد              

ويلفت .  بسبب أن املوظفني الذي يعاجلون هذه الطلبات مدَّربون على سبل رفضهاأمراً ومهياً
االنتباه إىل كون املوظفني املعنيني هم مستخدمون يف وزارة اهلجرة ال يتحلّون باالسـتقاللية              
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ويدَّعي صاحب البالغ أيضاً أن اإلجراء       .)٣(والرتاهة املؤّسسيتني املطلوب توفّرمها أمام احملاكم     
ص بتقدمي طلب اإلقامة ألسباب إنسانية هو سبيل انتصاف خاضع للحـظ بـسبب أن               اخلا

موظفي اهلجرة الذين يتناولونه هم على درجة دنيا للغاية وهم أيضاً غـري مـستقلني عـن                 
ويالحظ صاحب البالغ أنه    . ويرى أن سبل االنتصاف هذه مسألة متروكة للتقدير       . احلكومة

 املذكور، اّتخذ القرار ذي الصلة عملياً بصورة تلقائيـة،          عندما فُحص ملفّه مبوجب اإلجراء    
ألنه قُِضي بأنه غري مشمول بنطاق االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني وُرفض طلبه اإلقامة حبكم    

ومل ُينظر بعني املراعاة إىل زواجه وإىل حقوق زوجته ومل ُتجر أي دراسة              .الواقع جرَّاء ذلك  
وينتقد صاحب البالغ . هو قد شكَّل حقيقة خماطر بالنسبة لكنداللتناسبية لتحديد ما إذا كان      

 قد أغفل ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠كون القرار اخلاص بتقدير املخاطر قبل اإلبعاد الصادر يف          
ذكر عدد من بنود األدلّة املدرجة يف امللف وتقاعس عن ذكرها، وهي إشعار ملطلوب مـن                

ن منظمات خمتلفة ُتعىن حبقوق اإلنسان، ورسـائل        الشرطة التونسية، ورسائل تأييد صادرة ع     
وباملثل، ينتقد صاحب البالغ كون آخـر قـرار         . من راضية نصراوي وهي حمامية تونسية     

قد جتاهل إثباتاً يرى هو أنه يبّين  ) ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٢يف  (اّتخذته احملكمة االحتادية    
ويؤكِّد صاحب البالغ   .  ترحيله إىل تونس   بوضوح اخلطر احلقيقي الذي سيتعّرض له إذا ما مت        

  . أن سبل االنتصاف املتاحة للطعن يف إبعاده غري فعَّالة وال جدوى منها
ويشري صاحب البالغ إىل ممارسة انتهاكات حقوق اإلنسان بـصورة منهجيـة يف               ٢-٣

ياته ويدفع كذلك بالقول إن ترحيله سيعرِّض ح      . تونس، مبا ذلك املمارسة الروتينية للتعذيب     
ويدَّعي بأنه سُيعترب كمعارض سياسي .  من العهد٦وحرمته اجلسدية للخطر، مبا ينتهك املادة    

من ِقبل السلطات التونسية بسبب موقفة السابق يف الشرطة ومطالبته بأن ُمينح وضع الالجئ              
. وهلذا السبب، ستعين عودته بالتأكيد االعتقال يف ظروف غـري إنـسانية           . يف بلد دميقراطي  

 . كن أيضاً أن يتعرَّض صاحب البالغ لالختفاءومي

صاحب البالغ بالقول إن ترحيله سيعرِّضه ملخاطر التعذيب، مبـا ينتـهك       ويدفع    ٣- ٣
ويشري يف هذا الصدد إىل االستنتاجات اليت انتهت إليها كل مـن جلنـة              .  من العهد  ٧ املادة

 على الرغم من اعتراف خمتلف      ويالحظ أنه . مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     
السلطات الكندية بأنه كان يعمل كرجل شرطة يف تونس، مل خيلصوا إىل استنتاج يفيد بأنـه         

ويشدِّد صـاحب الـبالغ علـى أن        . سيكون، بالتايل، رهن التهديد إذا ما عاد إىل تونس        
السلطات التونسية أصدرت ضـّده إشـعاراً ملطلـوب، وأنـه مت اسـتدعاء والدتـه يف                 

__________ 

شـاحال ضـد    يشري صاحب البالغ إىل القرار الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قـضية                )٣(
أبدهتا جلنـة مناهـضة التعـذيب    ، واملالحظات اخلتامية اليت     ٤١٣،  .E.H.R.R،  ١٩٩٦،  اململكة املتحدة 

استعراض املخاطر "ن إحول تقرير كندا الدوري، حيث قالت اللجنة، يف معرض مالحظتها           ) ٢٠٠٠ عام(
، "األمنية واستعراض وجود أسباب إنسانية وأسباب الرأفة على حد سواء جيريهما اجلهاز احلكومي ذاتـه              

 )).و(٥٨الفقرة " (ت إىل االستقالليةاراالزعم بافتقار متَّخذي القر"إهنا تشعر بالقلق إزاء 
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، األمر الذي يظهر، يف رأيه، أنه سيكون يف خطر حقيقي إذا ما أعيـد               ٢٠٠٦ سبتمرب/لولأي
 . إىل تونس

، يدفع صاحب البالغ بالقول إن عودتـه سـتكون          ٢٣ و ١٧يتعلق باملادتني   وفيما    ٤-٣
مبثابة تدّخل غري قانوين يف حياته الشخصية وستؤدِّي إىل تفكيك أسرته دون أي مربِّر، علماً               

ويضيف إىل ذلك أنه الدعامة االقتصادية لزوجته       .  يشكِّل أي خطر بالنسبة للجمهور     بأنه ال 
 يعيش معها منذ أكثر من مخس سنوات وتزّوجها منذ ثالث سنوات؛ وهو زواج أبـرِم                يتال

 .حبسن نّية ومت االعتراف به على هذا النحو من ِقبل السلطات الكندية

 من العهد، فإنه    ٢٦ى حدوث انتهاك للمادة     صاحب البالغ يعوِّل أيضاً عل    ومع أن     ٥-٣
 . ال يثبت هذا الزعم يف شكواه

  ظات الدولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية مالح    
، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١تشري الدولة الطرف، يف مالحظاهتا اليت أبدهتا يف           ١-٤

م الوقائع أو تستعرضها على النحو الذي       إىل السياسة العامة اليت تنتهجها اللجنة وهي أال تقيِّ        
حدَّدته احملاكم احمللية، بل أن تقتصر عملها على التأكِّد مما إذا كانت هذه احملاكم قد قامـت                 

وهي حتـاجج يف    . بتفسري القانون الداخلي حبسن نّية وعلى حنو من الواضح أنه غري معقول           
.  غري مقبول وال أساس له من الـصحة        مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية وتدَّعي أن البالغ      

وتالحظ الدولة الطرف أنه ملا كان الطلب األخري الذي قدَّمه صاحب البالغ بشأن إجـراء               
بيد . تقدير للمخاطر قبل اإلبعاد ما زال معلقاً فهو، بالتايل، مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية             

رض على مقبولية البالغ، دون أن      أن الدولة الطرف تؤكِّد أهنا، على الرغم من ذلك، لن تعت          
ن سبل االنتصاف احملليـة مل  ألميّس ذلك حقّها، يف مرحلة الحقة، يف أن تتمسَّك بعدم قبوله  

وتالحظ الدولة الطرف أن وقائع البالغ مماثلة للوقائع الـيت قـدِّمت إىل خمتلـف               . ُتستنفد
جّديـة تـدعو إىل   السلطات الكندية اليت وجدت أن صاحب البالغ مل تكن لديه أسـباب       

االعتقاد بأنه من احملتمل أن ُيخضع للتعذيب أو سوء املعاملة، أو أن حياته ستكون يف خطـر            
لذا فإن اللجنة غري خمتّصة بأن تعيد تقييم األدلّة أو نتـائج  . إذا ما اضطر إىل العودة إىل تونس    

 .استنباطات الوقائع أو القانون اليت اعتمدهتا احملاكم الكندية

دعاءه ال يتماشى مع أحكـام    ا، ترى الدولة الطرف أن      ٢يما يتعلق بانتهاك املادة     وف  ٢-٤
اليت اّتخذهتا اللجنة وهـي أن       )٤(وتشري إىل القرارات السابقة   . العهد وهو بالتايل غري مقبول    

هذه املادة متنح حقاً تبعياً ال حقاً مستقالً، وهو حق ال جتوز ممارسـته إال بعـد اكتـشاف                   

__________ 

، )٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٤اآلراء املعتمدة يف     (هيوامان ضّد بريو  ،  ١١٥٣/٢٠٠٣البالغ رقم    )٤(
 ٢٦قرار عدم املقبوليـة املعتمـد يف    (ضَد األرجنتني . إي .س،  ٢٧٥/١٩٨٨؛ والبالغ رقم    ٤-٥ الفقرة
قرار عـدم املقبوليـة      (ضّد األرجنتني . ن .ف .أ .ر،  ٣٤٥/١٩٨٨؛ والبالغ رقم    )١٩٩٠مارس  /آذار

 ).١٩٩٠مارس / آذار٢٦املعتمد يف 
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 ٢وتبعاً لذلك، وبقدر تعويل صاحب البالغ علـى املـادة     . آخر ميّس العهد  حدوث انتهاك   
 من  ٣مبعزل عما عداها، ينبغي للجنة أن ترفض هذا الزعم باعتباره غري مقبول مبوجب املادة               

ويتفرَّع عن ذلك أن الدولة الطرف ال ترى أنه حدث أي انتـهاك             . الربوتوكول االختياري 
دا العديد من سبل االنتصاف اليت توفّر احلماية من العـودة إىل            نه يوجد يف كن   إ ، إذ ٢للمادة  

وكانت اللجنة املعنية . بلد قد تكون فيه خماطر التعذيب أو غريها من ضروب املعاملة احملظورة     
حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب قد اعتربتا طلبات تقدير املخاطر قبل اإلبعاد وطلبات             

العادية لقانون اهلجرة ألسباب إنسانية بأهنا وسـائل انتـصاف          اإلعفاء من تطبيق األحكام     
أما بالنسبة ملزاعم صاحب البالغ املتعلقة بنوعية واستقاللية ونزاهة سبل االنتصاف            .)٥(فعَّالة

املتمثّلة يف تقدير املخاطر قبل اإلبعاد ودعاوى االستئناف ألسباب إنسانية، تـدفع الدولـة              
صار دور اللجنة على فحص القضية احلالية، بدالً من تقييم النظام           الطرف بالقول إنه ينبغي اقت    

 . )٦(الكندي املعين بتحديد وضع الالجئ

 ستتعّرضان لالنتهاك إذا ما أعيد صاحب       ٧ و ٦دعاءات أن املادتني    الوفيما يتعلق با    ٣-٤
 خمتلف  البالغ إىل تونس، جتادل الدولة الطرف يف ذلك بالقول إن االستنتاجات اليت اعتمدهتا            

ثبـات  إفقد عجز صاحب البالغ عـن       . دعاءاتالاحملاكم احمللية يف ضوء الوقائع تفنِّد تلك ا       
مزاعمه وهي أنه إذا أعيد إىل تونس ستكون حياته ُمهدَّدة وسيتعّرض ملخـاطر التعـذيب أو       

وقضت مجيع اهليئات ذات الصلة بأن حجج صاحب الـبالغ ليـست ذات             . سوء املعاملة 
وعجز صاحب البالغ عن تفسري التأخري يف       .  ُيْورد أي دليل دعماً لتأكيداته     مصداقية وأنه مل  

وعالوة على ذلك، ال تدلّ واقعة اعتقالـه مـن ِقبـل            . إبراز اإلشعار ملطلوب الصادر ضّده    
كمـا كـشفت    . السلطات التونسية يف املاضي على أنه يواجه خماطر االضطهاد يف املستقبل          

َرهتا السلطات الكندية عن أن املعارضني للنظام التونسي هـم          مصادر وثائقية متعدَّدة استشا   
ومبا أن صاحب البالغ مل يبـيِّن أنـه         . فقط املعّرضون ملخاطر االضطهاد من ِقبل السلطات      

ينتمي إىل هذه الفئة، فقد عجز بالتايل عن إثبات ما يدلّ للوهلة األوىل على أنـه سـيواجه                  
وبناء على ذلـك،    . ٧ و ٦قه مبوجب املادتني    خماطر شخصية حقيقية تنطوي على خرق حقو      

 . جيب اعتبار البالغ غري مقبول بالنسبة هلاتني املادتني

 الطرف علـى أن     ة، تشدِّد الدول  ٢٣ و ١٧دعاءات املتعلقة باملادتني    الوفيما يتعلق با    ٤-٤
 باملادة  وفيما يتعلق . تطبيق قانون اهلجرة ومحاية الالجئني ال ينطوي على انتهاك هاتني املادتني          

 الصادر عن اللجنة الذي حيدَّد مفـاهيم        ١٦، تشري الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم         ١٧
، تشري الدولة الطرف    ٢٣وبالنسبة للمادة   . ل التعّسفي أو غري القانوين يف اخلصوصيات      التدّخ

__________ 

، )٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٢٥قرار عدم املقبولية املعتمد يف       (خان ضّد كندا  ،  ١٣٠٢/٢٠٠٤البالغ رقم    )٥(
قرار عدم املقبوليـة    ) (جلنة مناهضة التعذيب   (ضّد كندا . أ.ت،  ٢٧٣/٢٠٠٥؛ والبالغ رقم    ٥-٥الفقرة  
 .٤-٦، الفقرة )٢٠٠٦مايو / أيار١٥مد يف املعت

اآلراء املعتمدة  ) (جلنة مناهضة التعذيب   (خان ضّد كندا  ،  ١٥/١٩٩٤تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم        )٦(
 .١-١٢، الفقرة )٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٥يف 
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 الصادر عن اللجنة وتالحظ أن العهد ال يضمن حـق األسـرة يف              ١٩إىل التعليق العام رقم     
اختيار البلد الذي تود اإلقامة فيه وأن احلكومات تتمّتع بسلطة تقديرية واسعة عند قيامهـا               

ُيضاف إىل ذلك أنه ما كان ممكناً لصاحب الـبالغ عنـدما            . نب من أقاليمها  بترحيل األجا 
. تزّوج أن يتجاهل حقيقة أنه كان يف حالة غري مستقرة، إذ مل يكن لديه أي وضع يف كنـدا       

 أال يتعّرض قطّ أي شخص لإلبعاد من إقليم دولة طـرف إذا             ٢٣ و ١٧وال تضمن املادتان    
ولن تؤدِّي إعادة فرد إىل بلد تعيش فيه        . )٧(ة هلذا الشخص  كان ذلك سيؤثّر يف احلياة األسري     

 إال إذا طُبِقت قوانني اهلجرة على حنو تعّسفي أو تعارضـت            ١٧باقي أسرته إىل انتهاك املادة      
ويف هذه القضية، مل يثبت صاحب البالغ ما يدلّ للوهلة األوىل علـى             . )٨(مع أحكام العهد  

 على ذلك، جيب اعتبار البالغ غري مقبـول بالنـسبة           وبناء. ٢٣ و ١٧انتهاك ميّس املادتني    
  .املادتني هلاتني

ويف رأي الدولة الطرف، عجز صاحب البالغ عن إثبات ما يدلّ للوهلة األوىل على                ٥-٤
أما مزاعم صاحب البالغ وهي أن عملية حتديـد وضـع الالجـئ،    . ٢٦انتهاك ميّس املادة   

بل اإلبعاد، تّتسم باالحنياز وتفتقر إىل االستقاللية، فال وخباصة اإلجراء املتعلق بتقدير املخاطر ق     
 وهي ليست مثبتة بـأي      ٢٦عالقة هلا بأي شكل من أشكال التمييز احملظورة مبوجب املادة           

 . وقائع ذات صلة

ويتفرَّع عن ذلك أنه إذا شاءت اللجنة أن تأخذ بالرأي القائل إن البالغ املقدَّم مـن           ٦-٤
الطرف تدفع بالقول إنه ال أساس له من الصحة لألسباب ذاهتا اليت مت   صاحبه مقبول، فالدولة    

 .طرحها خبصوص التماس عدم قبوله

  تعليقات صاحب البالغ على املالحظات املقدَّمة من الدولة الطرف
، يتمسك صاحب البالغ بـالقول إن       ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٨يف رسائله املودعة يف       ١-٥

وم بأدلّة قاطعة مل يتم تفحّصها من ِقبل السلطات الكندية          بالغه قائم على أسس سليمة ومدع     
ويوضح أنه مل يـربز اإلشـعار       . بعد الرفض األول من ِقبل اجمللس لطلب اللجوء الذي قدَّمه         

ملطلوب حىت بعد أربع سنوات من صدوره ألنه احتاج إىل ذلك الوقت الطويل مـن أجـل                 
اً أدلّة أخرى مل ُينظـر فيهـا، مثـل        ويذكر صاحب البالغ أيض   . احلصول على تلك الوثيقة   

االستدعاء الصادر إىل والدته، ورسالة ورادة من أسرته، ورسائل تأييد تلقَّاها من منظمة العفو 
الدولية ورابطة حقوق اإلنسان يف املغرب واّتحاد كوبيك للحقوق واحلريـات وعـضو يف              

 األدلّة ال يرد ذكرهـا يف       ويالحظ أن هذه  . الربملان ومن راضية نصراوي وهي حمامية تونسية      
ويعتقد صاحب البالغ أن االعتداء على نطاق واسـع علـى          . رسائل الدولة الطرف كذلك   

__________ 

 تـشرين   ١  اآلراء املعتمـدة يف    (ستيورات ضّد كندا  ،  ٥٣٨/١٩٩٣ الطرف إىل البالغ رقم      ةتشري الدول  )٧(
 ).١٩٩٦نوفمرب /الثاين

 امرأة موريتانية أخريات ضّد     ١٩تسيفرا و  - عمريودي،  ٣٥/١٩٧٨تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم        )٨(
 .٢-٩، الفقرة )١٩٨١ابريل / نيسان٩اآلراء املعتمدة يف  (موريتانيا
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، مثلما هو برهان موضـوعي علـى خطـر    )٩(حقوق اإلنسان يف تونس ال يرقى إليه الشك 
وهو يواجه خطـراً شخـصياً      . معروف يتهدَّده شخصياً إذا ما أرغم على العودة إىل تونس         

 ومثة عّدة وثائق تدعم طلبه، مت جتاهلها يف القرارات الكندية، تظهر بوضوح اهتمـام               حقيقياً
وإذا اضطُر إىل العودة إىل تونس، فقد يتعـّرض للتعـذيب أو            . السلطات التونسية باعتقاله  
  . اإلعدام خارج نطاق القضاء

العديد مـن   وفيما يتعلق حبقّه يف احترام حياته األسرية، جيادل صاحب البالغ بأن              ٢-٥
ومن الواضح أن تفكّك أسـرته،      . القرارات الكندية جتاهلت وجود زوجته وحياته األسرية      

ومن شأن إبعاده أن    . الذي هو نتيجة مباشرة ال مفّر منها جّراء إبعاده، سيكون أمراً تعّسفياً           
 ينتهك مبدأ التناسبية، الذي وجب على السلطات الكندية أن تراعي وفقه حقيقة أنه يواصل             

. وأنه متزوج من امرأة كندية منـذ مخـس سـنوات          ،)١٠(العيش يف كندا منذ تسع سنوات     
والقرار املّتخذ بشأن طلبه احلصول على إقامة ألسباب إنسانية، الذي خلص إىل أنه لن يواجه               
صعوبة بالغة يف تقدمي طلب احلصول على إقامة من تونس، هو غري منطقي وال يبـايل أبـداً           

 . ان يف تونسبأوضاع حقوق اإلنس

  مالحظات إضافية من الدولة الطرف    
 الطرف، يف ة، تالحظ الدول٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١يف مالحظاهتا املؤرّخة    ١-٦

معرض إشارهتا إىل معلومات حديثة عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف تونس، أنه، وفقاً لتلك              
جه اخلـصوص ضـّد املعارضـني        التونسية على و   ةاملصادر، ُيوجَّه القمع من جانب الدول     

وتؤكِّد الدولة الطـرف  . السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملشتبه هبم أهنم إرهابيون 
من جديد أن صاحب البالغ مل يبيِّن أنه سيتعّرض ملخاطر شخصية حقيقية من التعذيب، وأنه             

أن يسمح للسلطات   وتالحظ أن تعليقاته ال حتتوي على أي شيء من شأنه           . غري جدير بالثقة  
  .الكندية بأن تغيِّر استنتاجاهتا

وتالحظ الدولة الطرف فيما يتعلق باألدلّة اليت ذكرها صاحب البالغ أهنا مل ُتعرض               ٢-٦
 كـانون  ٦إال مع أحدث طلب لتقدير املخاطر قبل اإلبعاد قدمه صاحب البالغ وذلـك يف   

أما . إبعاد صاحب البالغ موقوفاًولن جتري دراسة هذا الطلب ما دام . ٢٠٠٦ديسمرب /األول
رسائل الدعم الواردة من خمتلف منظمات حقوق اإلنسان فهي جمرد ترداد ملزاعم صـاحب              

وال تشكِّل الرسالة الواردة من أسرته دليالً موضوعياً        . البالغ وغري معزَّزة بإثباتات موضوعية    
يشري االستدعاء الـصادر إىل     وال  . ومستقالً وهي، بالتايل، ليست ذات قيمة ثبوتية ُيعتد هبا        

والدته إىل غرضه املُتوخَّى وسيكون من قبيل التكّهن فحسب استنتاج أنه ذو صلة بـصاحب       

__________ 

سعدي ضـّد    اإلنسان يف    ُيشار إىل احلكم الصادر عن احملكمة األعلى التابعة للمحكمة األوروبية حلقوق           )٩(
 .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨ املؤرخ ٣٧٢٠١/٠٦، الطلب رقم إيطاليا

 . سنة١١وبالتايل، أصبحت الفترة اآلن  )١٠(
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 تالحظ الدولة الطرف    ،)١١(وفيما يتعلق بالرسالة الواردة من احملامية راضية نصراوي       . البالغ
 .)١٢(الـبالغ أن اإلبعاد إىل تونس ال ينطوي بالضرورة على أي خماطر بالنـسبة لـصاحب               

يعين احتمال قيام أجهزة اهلجرة التونسية باستجواب شخص ما أعيد إىل تونس، لـدى               وال
ويف هذه القضية، ال ُتوحي األدلّة      . وصوله، أن هذا الشخص سيتعّرض لالعتقال أو التعذيب       

. اليت أْوردت بأن من احملتمل أن يتعّرض صاحب البالغ للتعذيب أو أن ُيخضع لسوء املعاملة              
تؤكِّد الدولة الطرف من جديد أنه ُوجد أن اإلشعار ملطلوب الصادر حبق صاحب الـبالغ               و
 . يثبت أنه مطلوب يف تونس ال

وفيما يتعلق حبق صاحب البالغ يف احترام حياته األسرية، تدَّعي الدولة الطرف أن               ٣-٦
 يف غاية عدم    فقد تزّوج صاحب البالغ عندما كان وضعه يف كندا        . مبدأ التناسبية مل ُينتهك   

االستقرار، حيث إن طلبه احلصول على اللجوء كان قد ُرفض قبل بضعة أشهر فقـط مـن                 
 أما واقعة أنه ما زال يف كندا بعد تسع سنوات من وصوله ومخس سنوات مـن                 .)١٣(زواجه

 وعالوة علـى    .)١٤(فعها وينبغي أال حتول دون إعادته     زواجه فهي عائدة إىل الدعاوى اليت ر      
احملكمة اليت نظرت يف طلبه األول للحصول على اللجوء أنه، حىت وإن كانت             ذلك، قرَّرت   

لدية خماوف تستند إىل أسس سليمة من االضطهاد فيما إذا أعيد إىل تونس، اليت عجز عـن                 
إثباهتا يف هذه القضية بالذات، فال بد من استبعاد صـاحب الـبالغ مـن احلمايـة الـيت                   

من الفقـرة واو    ) ج(و) أ(جئني مبوجب املادتني الفرعيتني     االتفاقية اخلاصة بوضع الال    توفّرها
وال يترتَّب على دولة طرف إال يف ظروف استثنائية أن تقدِّم أسباباً تذهب إىل              . ١من املادة   

 ويعّد زواج   .)١٥(ما هو أبعد من تطبيق قوانينها لتربير إبعاد أجنيب ليس لديه وضع يف إقليمها             
بيد أن .  مراعاته على النحو الواجب من ِقبل احملكمة املختّصةصاحب البالغ عامالً مهماً متت

. زواجه لن يكون ظرفاً جيعل عودته غري معقولة، ألنه ميكن لزوجتـه أن تتبعـه إىل تـونس        
وأخرياً، ُيالحظ أنه   . وجتادل الدولة الطرف أيضاً بالقول إنه مل يلد أي طفل من هذا الزواج            

__________ 

لطَّـخ  (أي تونسي يطلب اللجوء يف بلد أجنيب تعتـربه الـسلطات التونـسية أنـه     "جاء يف الرسالة أن      )١١(
 )". البلد صورة

، عادل تيبورسكي ضـّد فرنـسا     : جلنة مناهضة التعذيب، ومها    الطرف إىل قرارْين اّتخذهتما      ةتشري الدول  )١٢(
، الـبالغ   على النقيض من ذلك   ؛ و،   )٢٠٠٧مايو  / أيار ١١اآلراء املعتمدة يف     (٣٠٠/٢٠٠٦البالغ رقم   

 ). ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠اآلراء املعتمدة يف (ضّد السويد . م .ب ١٧٩/٢٠٠١رقم 
 . ٢٠٠٣أكتوبر /ج يف تشرين األول وهو تزّو٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٤ُرِفض طلبه يف  )١٣(
قرار عدم املقبولية املعتمـد يف  (راجان ضّد نيوزيلندا ، ٨٢٠/١٩٩٨تعوِّل الدولة الطرف على البالغ رقم      )١٤(

اآلراء املعتمدة   (ويناتا ضّد أستراليا  ،  ٩٣٠/٢٠٠٠؛ والبالغ رقم    ٣-٧، الفقرة   )٢٠٠٣أغسطس  / آب ٦
 . ٣-٧، الفقرة )٢٠٠١يوليه / متوز٢٦يف 

اآلراء  (ساهيد ضـّد نيوزيلنـدا    ،  ٨٩٣/١٩٩٩شهد الدولة الطرف، يف دعم حججها، بالبالغ رقم         تست )١٥(
 ويناتا ضـّد أسـتراليا    ،  ٩٣٠/٢٠٠٠؛ والبالغ رقم    ٢-٨، الفقرة   )٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٨املعتمدة يف   

راء اآل (مضفَّري ضّد أسـتراليا  ،  ١٠١١/٢٠٠١؛ والبالغ رقم    )٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٦اآلراء املعتمدة يف    (
 . ٨-٩، الفقرة )٢٠٠٤يوليه / متوز٢٦املعتمدة يف 
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اللجنة أال تنظر   اءه باألصالة عن نفسه وحده، جيب على        دعاملا كان صاحب البالغ قد قدَّم       
 .)١٦(إال يف حقوقه هو

  القضايا واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاء يتضّمنه أي بالغ، جيب على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،        ١-٧

 فيما إذا كان البالغ مقبـوالً أم ال مبوجـب            من نظامها الداخلي، أن تبتّ     ٩٣وفقاً للمادة   
  . الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد

 من الربوتوكول االختياري، تالحظ اللجنة      ٥من املادة   ) ب(٢وفيما يتعلق بالفقرة      ٢-٧
 كـانون   ٦أن الطلب األخري لتقدير املخاطر قبل اإلبعاد، الذي قدَّمه صـاحب الـبالغ يف               

بيد أهنا تالحظ أن الدولة     . ا زال معلقاً أمام سلطات الدولة الطرف      ، م ٢٠٠٦ ديسمرب/األول
الطرف مل تعترض على مقبولية البالغ؛ لذا ترى، ألغراض املقبولية، أن سبل االنتصاف احمللية              

 .مل ُتستنفد

، حتيط اللجنة علماً باحلجة اليت سـاقتها الدولـة          ٢وفيما يتعلق بزعم انتهاك املادة        ٣-٧
دعاء غري مقبول نظراً لعدم متاشيه مع العهد، ذلك ألنـه ال جيـوز               اال هذاالطرف وهي أن    

وترى اللجنة أن االنتهاكات املزعومة اليت تتصل وحـدها         .  بصورة مستقلة  ٢التذّرع باملادة   
  . من الربوتوكول االختياري٢ من العهد هي غري مقبولة مبوجب املادة ٢باملادة 

، ٢٦لبالغ يدَّعي أنه ضحّية انتهاك ميّس املادة        وتالحظ اللجنة كذلك أن صاحب ا       ٤-٧
فقد عجز عن أن يبيِّن كيف أن اإلجراءات اليت طُبِّقت          . دون أن ُيقيم الدليل على هذا الزعم      

علية من أجل حتديد ما إذا كان يستحق احلصول على وضع الالجئ يف كندا كانت متييزيـة                 
وبناء على ذلك، ترى اللجنـة أن       . ٢٦من حيث استنادها إىل أسس حمظورة مبوجب املادة         

 .  من الربوتوكول االختياري٢هذا الزعم غري مقبول مبوجب املادة 

، أحاطت اللجنة علماً حبّجة الدولة الطـرف        ٢٣ و ١٧ و ٧ و ٦وفيما يتعلق باملواد      ٥-٧
دعاءات صاحب  ادعاءات غري مقبولة ذلك ألنه، يف ضوء        الوهي أنه ينبغي اإلعالن أن تلك ا      

النتائج املستنبطة من القانون اليت اعتمدهتا خمتلف السلطات الكندية، عجز صـاحب            البالغ و 
بيـد أن   .  على حدوث انتهاك ميًس تلك األحكـام       للوهلة األوىل البالغ عن إثبات ما يدلّ      

اللجنة ترى أنه، ألغراض املقبولية، أثبت صاحب البالغ مزاعمه إذ قدَّم حججـاً معقولـة               
 . يدعمها مبا

__________ 

 ١اآلراء املعتمـدة يف      (بياهورانغا ضّد الـدامنرك   ،  ١٢٢٢/٢٠٠٣تعوِّل الدولة الطرف على البالغ رقم        )١٦(
 . ٨-١١، الفقرة )٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين
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 على ذلك، تستنتج اللجنة أن البالغ املقدَّم من صاحبه مقبول بقدر ما هو يثري               وبناء  ٦-٧
 .  من العهد٢٣ و١٧ و٧ و٦قضايا مبوجب املواد 

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

  .  من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١و ما تنص عليه الفقرة أتاحها هلا الطرفان، على حن
 من العهد، من الضروري     ٧ و ٦وفيما خيص مزاعم صاحب البالغ مبوجب املادتني          ٢-٨

 من العهد وهو أن     ٢ من املادة    ١أن ُيوضع يف االعتبار واجب الدولة الطرف مبوجب الفقرة          
واخلاضعني لواليتها احلقوق املعترف هبا يف العهد،       تكفل جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها       

 .)١٧(مبا يف ذلك تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها يف العهد بشأن ترحيل غري املواطنني

وأحاطت اللجنة علماً برسالة صاحب البالغ وهي أن ترحيله سيعّرضه لنوع ما من               ٣-٨
نه جرى تفنيد تلك املزاعم من ِقبل       وتالحظ اللجنة أ  . االعتقال وملخاطر التعذيب أو االختفاء    

الذي خلُص إىل أن صاحب البالغ مل يبيِّن أنه إذا ما أعيد            ") اجمللس("جملس اهلجرة واللجوء    
إىل تونس فستكون حياته يف خطر وأنه من احملتمل أن يتعّرض للتعذيب أو أن ُيخضع لـسوء   

ظ اللجنة أن اجمللس رفض طلب وباإلضافة إىل ذلك، تالح. املعاملة على أساس آرائه السياسية
صاحب البالغ للحصول على اللجوء على أساس أن االتفاقية اخلاصـة بوضـع الالجـئني               

 مـن   ١من الفقـرة واو مـن املـادة         ) ج(و) أ(تنطبق عليه مبوجب الفقرتني الفرعيتني       ال
  .االتفاقية تلك

 العموم إىل حمـاكم     وتشري اللجنة إىل آرائها السابقة اليت تقضي بأن ُيترك على وجه            ٤-٨
الدول األطراف يف العهد أن تقيِّم الوقائع واألدلّة فيما خيص قضية معيَّنـة، إال إذا ُوجـد أن        

 .)١٨(التقييم ينطوي على تعّسف واضح أو يرقى إىل مستوى احلرمان من العدالة

ـ             ويف  ٥-٨ رت  هذا البالغ، تالحظ اللجنة أن املواد املعروضة أمامها تبيِّن أنه، عندما نظ
دعاءات صاحب البالغ، أوِلي قدر كبري من االهتمام لواقعـة أن           سلطات الدولة الطرف يف ا    

االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني ال تنطبق عليه ويبدو أنه مل يتم إيالء اعتبار واٍف للحقـوق                
احملدّّدة اخلاصة بصاحب البالغ مبوجب العهد وصـكوك أخـرى معّينـة مثـل اتفاقيـة                

 .التعذيب مناهضة

، تالحظ اللجنة أن املعلومات اليت قُدِّمت إليها ال توحي بـأن            ٦وفيما يتعلق باملادة      ٦-٨
. ترحيل صاحب البالغ إىل تونس ستعرِّضه ملخاطر حقيقية تنطوي على انتهاك حقه يف احلياة             

__________ 

 .  الصادران عن اللجنة٢٠ ورقم ٦التعليقان العامان رقم  )١٧(
 املقبولية املعتمد   م، قرار عد  إيرول سيمس ضّد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣ل البالغ رقم    انظر على سبيل املثا    )١٨(

 . ٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣يف 
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دعاءات صاحب البالغ يف هذا اخلصوص فال تعدو كوهنا جمرد مزاعم عامة تأيت علـى               أما ا 
نه سُيحرم من الوصول إىل العدالة وقد       إاالعتقال يف ظروف غري إنسانية ومقولة       ذكر خماطر   

ويف ظـلّ  . خيتفي، إمنا دون أن يشري إىل أي ظروف معّينة توحي بأن حياته ستكون يف خطر      
هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع املعروضة أمامها ال تبيِّن أن ترحيله سيفضي إىل خماطر               

 . ٦انتهاك املادة حقيقية تنطوي على 

، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشري بشكل رئيسي، فيمـا           ٧وفيما يتعلق باملادة      ٧-٨
قّدمته من رسائل، إىل القرارات اليت اّتخذهتا السلطات املختلفة اليت رفضت طلبات صاحب             
البالغ بناء، بصورة أساسية، على أنه يفتقر إىل املصداقية، على ضـوء مالحظتـها أوجـه                

وتالحظ اللجنـة أن معيـار اإلثبـات        . تضارب يف إفاداته وعدم وجود أدلّة تدعم مزاعمه       
 من املعاملة على حنو حقيقيةاملطلوب من صاحب البالغ هو أن يقيم الدليل على أن مثة خماطر  

وتالحظ اللجنة   .)١٩( كنتيجة الزمة ومنظورة تترتِّب على ترحيله إىل تونس        ٧خمالف للمادة   
طرف نفسها تقول، يف معرض إشارهتا إىل طائفة من املصادر، إن من املعروف أن          أن الدولة ال  

التعذيب ُيمارس يف تونس، لكن صاحب البالغ ال ينتمي إىل إحدى الفئات املعّرضة ملخاطر              
وترى اللجنة أن صاحب البالغ قدَّم أدلّة جوهرية على وجود خماطر حقيقيـة             . هذه املعاملة 

 من العهد، على أساس انشقاقه عـن الـشرطة   ٧لة خمالفة للمادة وشخصية بأن ُيخضع ملعام  
التونسية، واعتقاله لدى الشرطة ملدة ستة أشهر، وإخضاعه للمراقبـة اإلداريـة الـصارمة،              

إفالته من املراقبـة  "واإلشعار ملطلوب الذي صدر ضّده من ِقبل وزارة الداخلية والذي يذكر          
وتويل اللجنة قدراً كبرياً من االعتبار      . أن هذه الوقائع  ومل تنازع الدولة الطرف بش    ". اإلدارية

وملا كـان هـو     . ملزاعم صاحب البالغ بشأن الضغوط اليت ُمورَست على أسرته يف تونس          
موظفاً لدى وزارة الداخلية، مث تعرَّض للقصاص واعُتقل وأخِضع ملراقبـة صـارمة بـسبب         

 صاحب البالغ معارضـاً سياسـياً وأن        انشقاقه، ترى اللجنة أن مثة خماطر حقيقية بأن ُيعترب        
وتزداد هذه املخاطر حدَّة جرَّاء طلب اللجوء الذي قدَّمه يف كنـدا،      . ُيخضع بالتايل للتعذيب  

. ن ذلك يزيد بدرجة أكرب إمكانية أن ُينظر إىل صاحب البالغ كمعارض لنظام احلكـم              إإذ  
ب البالغ سيشكِّل انتـهاكاً  وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن قرار الترحيل الصادر ضّد صاح       

 . من العهد إذا ما مت إنفاذه٧للمادة 

أما فيما يتعلق بزعم انتهاك حق صاحب البالغ يف التمَتع حبياة أسرية مبوجـب                ٨- ٨
 من العهد ستتعّرض    ٧، ترى اللجنة أنه، ملا كانت قد خلُصت إىل أن املادة            ٢٣ و ١٧ املادتني

 تونس، فال ترتئي من الضروري مواصلة النظـر يف          لالنتهاك إذا ما أعيد صاحب البالغ إىل      
 .دعاءاتاال هذه

__________ 

، )١٩٩٧يوليـه   / متـوز  ٢٨اآلراء املعتمدة يف     (ضّد أستراليا . ج .ر .أ،  ٦٩٢/١٩٩٦انظر البالغ رقم     )١٩(
 . ١٤-٦ الفقرة
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 مـن  ٥ من املـادة  ٤وإن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصّرف مبوجب الفقرة    -٩
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، تـرى أن             

 باالقتران مع   ٧ا ما ُنفِّذ، حقوقه مبوجب املادة       ترحيل صاحب البالغ إىل تونس سينتهك، إذ      
 .العهد ، من٢املادة 

 من العهد على أن الدولة الطرف ملزمة بتوفري سبل          ٢من املادة   ) أ(٣وتنص الفقرة     -١٠
انتصاف فعَّالة لصاحب البالغ، مبا يف ذلك إعادة النظر بصورة كاملة يف قرار ترحيله، آخذة               

والدولة الطرف ُملزمة أيـضاً بتجّنـب       . ة الطرف مبوجب العهد   يف احلسبان التزامات الدول   
 .تعريض آخرين ملخاطر مماثلة من االنتهاكات

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إىل الربوتوكـول                 -١١
 االختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة لتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم ال               

 من العهد، بكفالة متّتع مجيع األفراد املوجودين داخل إقليمهـا           ٢عهدت، عمالً باملادة    وأهنا ت 
واخلاضعني لواليتها باحلقوق املعترف هبا يف العهد، فإهنا تعرب عن رغبتها يف أن تتلقَّى مـن                

 يوماً، معلومات عن التدابري املّتخذة لوضع آرائهـا هـذه           ١٨٠الدولة الطرف، يف غضون     
 . وُيطلب أيضاً إىل الدولة الطرف أن تعمِّم آراء اللجنة هذه. يذموضع التنف

. اعُتمدت باألسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصـلي           [
 إىل  يكما ستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء مـن تقريـر اللجنـة الـسنو              

  .]العامة اجلمعية

        


