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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  الدورة الثانية بعد املائة 

  ٢٠١١يوليه / متوز٢٩ إىل ١١

  اآلراء    

  ١٩٥٩/٢٠١٠البالغ رقم     
  )كارول سيمون داهانمتثله احملامية (جاما وارسامي   :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املدعي أنه الضحية
  كندا  :الدولة الطرف

  )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل (٢٠١٠يوليه / متوز٢٦  :تاريخ تقدمي البالغ
 ٩٧القرار الذي اختذه املقرر اخلاص مبوجب املـادة           :الوثائق املرجعية

 ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٧واحملال إىل الدولة الطرف يف      
  )مل يصدر يف شكل وثيقة(

  ٢٠١١يوليه / متوز٢١  :تاريخ اعتماد اآلراء
 الترحيل من كندا إىل الصومال  :املوضوع

عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية؛ وعدم تقدمي أدلة          :املسائل اإلجرائية
  كافية لدعم االدعاءات؛ وعدم التوافق مع العهد؛

  

__________ 
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ل؛ واحلق يف احليـاة؛     احلق يف سبيل انتصاف فعا      :املسائل املوضوعية
  القاسية أو الالإنسانية   املعاملةأو   التعذيب   وحظر

التنقل؛ واحلق يف حرمة    أو املهينة؛ واحلق يف حرية      
احلياة اخلاصة وخصوصية األسرة ومحاية السمعة؛      
  وحرية الفكر والوجدان والدين؛ ومحاية األسرة

؛ ١٨؛ و ١٧؛ و )٤(١٢؛ و ٧؛ و )١(٦؛ و )٣(٢  :مواد العهد
  )١(٢٣و

  ))ب(٢(٥؛ و٣؛ و٢  :مواد الربوتوكول االختياري
، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الـنص املرفـق          ٢٠١١يوليه  / متوز ٢١يف    

 يتعلق   من الربوتوكول االختياري فيما    ٥ من املادة    ٤بوصفه ميثل آراءها املقدمة مبوجب الفقرة       
  .١٩٥٩/٢٠١٠بالبالغ رقم 

  ]فقمر[
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  املرفق

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

  )الدورة الثانية بعد املائة(والسياسية 
  بشأن

  **١٩٥٩/٢٠١٠البالغ رقم     
  )متثله احملامية كارول سيمون داهان(جاما وارسامي   :املقدم من

  صاحب البالغ  :أنه الضحيةالشخص املدعي 
  كندا  :الدولة الطرف

  )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل (٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦  :تاريخ تقدمي البالغ
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨، املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      

  باحلقوق املدنية والسياسية،
  ،٢٠١١يوليه / متوز٢١ يف وقد اجتمعت  
، املقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق      ١٩٥٩/٢٠١٠ من النظر يف البالغ رقم       د فرغت وق  
 االختياري امللحق بالعهد الدويل ل، مبوجب الربوتوكوجاما وارسامي السيد نيابة عناإلنسان 

  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
ب الـبالغ    مجيع املعلومات املكتوبة اليت أتاحها هلا صـاح        وقد وضعت يف اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

__________ 

السيد األزهري بوزيد، والسيدة كريستني شانيه،      : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف دراسة هذا البالغ          **  
ي إيواساوا، والسيدة هـيلني كلـري،       د كورنيليس فلينترمان، والسيد يوغ    والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والسي     

ريالد إيوليا أنطوانيال موتوك، والسيد ج    ه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة       والسيد راجسومر الال  
 روديل، والسيد فابيان    ناجيلنيومان، والسيد مايكل أوفالهريت، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسري          . ل

  .عمر سالفيويل، والسيد كريستر ثيلني، والسيدة مارغو واترفال
،  نصوص اآلراء الفردية اخلمسة املوقعة من أعضاء اللجنة السيد كريستر ثـيلني            مرفق بنص هذه اآلراء     

ي إيواساوا، والسري نيجيل روديل، والـسيد مايكـل أوفالهـريت،           نيومان، والسيد يوغ  . ريالد ل والسيد ج 
 .والسيدة هيلني كلري، والسيد كورنيليس فلينترمان
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   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤اآلراء مبوجب الفقرة     
، وهو مـواطن    جاما وارسامي ، هو   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٦صاحب البالغ، املؤرخ      ١-١

ويدعي . ، وينتظر الترحيل من كندا إىل الصومال      ١٩٨٤فرباير  / شباط ٧ من مواليد    صومايل
 ٤ والفقرة   ٧ واملادة   ٦ من املادة    ١ والفقرة   ٢ من املادة    ٣لة الطرف ستنتهك الفقرة     أن الدو 

من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة    ٢٣ واملادة ١٨ واملادة ١٧ واملادة   ١٢من املادة   
  .ومتثل صاحب البالغ احملامية السيدة كارول سيمون داهان.  إذا رحلتهوالسياسية

، خلي من نظامها الـدا    ٩٢ باملادة   عمالً، طلبت اللجنة،    ٢٠١٠يه  يول/ متوز ٢٧ويف    ٢-١
من خالل مقررها اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة، إىل الدولة الطرف عدم             و

 ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢٩  ويف. ترحيل صاحب البالغ أثناء نظر اللجنة يف قضيته       
من خالل مقررها اخلـاص املعـين بالبالغـات         ، قررت اللجنة،    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١و

  .اجلديدة والتدابري املؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف برفع التدابري املؤقتة
 ٩٧  من املادة  ٣ بالفقرة   عمالً، قررت اللجنة،    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٩يف  و  ٣-١

تدابري املؤقتـة،   من خالل مقررها اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة وال       ومن نظامها الداخلي،    
  .دراسة مقبولية البالغ إىل جانب أسسه املوضوعية

  اآلراء كما عرضها صاحب البالغ    
 يف الرياض، اململكة العربية السعودية، ١٩٨٤فرباير / شباط٧ولد صاحب البالغ يف     ١-٢

  وهو من أصل صومايل، غري أنـه       . ة على جنسية اململكة العربية السعودي     قطّولكنه مل حيصل    
  .أو يزره مطلقاً  يعش يف الصومالمل
 وهو يف الرابعة مـن      ١٩٨٨سبتمرب  / أيلول ٢٦ووصل صاحب البالغ إىل كندا يف         ٢-٢

 اللـوائح   مركز املقيم الدائم كمعيل لوالدته مبوجب     ، ُمنح   ١٩٩٢مارس  / آذار ٤ويف  . العمر
  .ةاملتعلقة بتراكم طلبات اللجوء، ولكنه مل مينح مركز الالجئ مبوجب االتفاقي

، أدين صاحب البالغ بالسرقة وحكـم عليـه         ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ويف    ٣-٢
، أدين صاحب البالغ حبيـازة      ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٣ويف  . بالسجن ملدة تسعة أشهر   
ونتيجة . ة سنتني  ألغراض االجتار وحكم عليه بالسجن ملد      املخدراتمادة مدرجة يف جداول     

، أمر بالترحيل من كندا     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢صاحب البالغ، يف     صدر ضد    هاتني اإلدانتني 
  .٢٠٠١  لعامقانون اهلجرة ومحاية الالجئنيعلى النحو املعّرف يف " اإلجرام اخلطري"بسبب 

، استأنف صاحب البالغ قرار ترحيله أمـام        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ويف    ٤-٢
ئنافه رفض على أساس عدم االختصاص مبوجب       شعبة االستئناف املعنية باهلجرة، غري أن است      
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، الذي ينص على أن الشخص احملكـوم عليـه   قانون اهلجرة ومحاية الالجئني    من   ٦٤القسم  
  .)١(تني أو أكثر ال حيق له االستئنافبالسجن ملدة سن

تقدير املخاطر " إلجراء ، قدم صاحب البالغ طلبا٢٠٠٧ًيناير / كانون الثاين١٩ويف   ٥-٢
، رأى املوظف املعين بإجراء تقدير املخاطر قبـل         ٢٠٠٧فرباير  /شباط ٩ويف  ". قبل الترحيل 

ملعاملة أو عقوبة قاسية وغري وقد يتعرض    للمخاطرالترحيل أن حياة صاحب البالغ ستتعرض       
واستند املوظف يف هذا االستنتاج إىل مجلة أمور منـها عمـر            . عادية إذا أعيد إىل الصومال    
اره إىل دعم أسري أو عشائري وعدم إقامتـه قبـل ذلـك يف           صاحب البالغ وجنسه وافتق   

الغ بعـد   بوأحيلت قضية صاحب ال   .  عن أدلة وثائقية   الصومال وعدم معرفته باللغة، فضالً    
 ٢٣ذلك إىل املسؤول املفوض من الوزير يف املقر القومي لوزارة السالمة العامة، الذي أقر يف                

         إذا أعيـد   ملخـاطر شخـصية    ن معرضاً ، بأن صاحب البالغ لن يكو     ٢٠٠٩فرباير  /شباط
    على اجلمهور يف كندا وأن األذى اإلنساين واعتبارات الرأفـة           إىل الصومال وأنه ميثل خطراً    

  .ي ميثله على اجلمهورال ترقى إىل اخلطر الذ
، رفُض طلب إذن بإجراء اسـتعراض قـضائي لقـرار           ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٤ويف    ٦-٢

ومل يتمكن  . زير تقدم به صاحب البالغ ألنه مل يقدم عريضة دعوى         املسؤول املفوض من الو   
صاحب البالغ من تقدمي عريضة الدعوى ألنه ال يستطيع دفع أتعاب احملامي وقد ُرفض طلب     

  .تقدم به للحصول على مساعدة قانونية
 صـاحب   وكالـة خدمات احلدود الكنديـة    ، أبلغت   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢١ويف    ٧-٢

  .٢٠١٠يوليه / متوز٣٠إىل بوساسو يف الصومال يف البالغ بترحيله 

  الشكوى    
 مـن    حرمانه تعـسفياً   ملخاطرصاحب البالغ أنه يف حالة ترحيله سيتعرض        يؤكد    ١-٣

 من العهد وسيتعرض للتعذيب وغريه مـن ضـروب       ٦ املادة    من ١حياته، يف انتهاك للفقرة     
ويـشري  .  من العهـد   ٧، يف انتهاك للمادة     املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

 )٢(٢٠٠٥يوليه  /صاحب البالغ إىل املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب املؤرخة متوز         
، اليت تعرضت فيهمـا     )٣(٢٠٠٥نوفمرب  /وللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املؤرخة تشرين الثاين      

  . عدم اإلعادة القسريةالدولة الطرف للنقد لعدم اعترافها بالطابع املطلق ملبدأ

__________ 

ال حيق ملواطن أجنيب أو من يكفله أو ملقيم دائم          ) ١(٦٤ : من قانون اهلجرة ومحاية الالجئني     ٦٤انظر القسم    ) ١(
لدواع ن أن املواطن األجنيب أو املقيم الدائم غري مقبول       االستئناف أمام شعبة االستئناف املعنية باهلجرة إذا تبيّ       

القـسم  ألغراض  ) ٢. (أمنية أو انتهاك حقوق اإلنسان أو احلقوق الدولية أو اإلجرام اخلطري أو اإلجرام املنظم             
 .، جيب أن يتعلق اإلجرام اخلطري جبرمية ُيعاقب عليها يف كندا بالسجن ملدة سنتني على األقل)١(الفرعي 

)٢( CAT/C/CR/34/CAN ،٥ و٤ الفقرتان.  
)٣( CCPR/C/CAN/CO/5 ،١٥ الفقرة.  
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. صاحب البالغ بأنه ولد خارج الصومال ومل يقم يف البلد ومل يزره مطلقـاً             ويدفع    ٢-٣
  بسبب معرفته احملـدودة جـداً      أرض البنط  يف إحدى عشائر     وال ميكن أن يعترب نفسه عضواً     

د ولـد   وق. ثقافتهاباللغة وعدم وجود أسرة له يف املنطقة وعدم معرفته مبمارسات العشائر و           
  .يف بوساسو، اليت سيتم إعادته إليهاموّسعة و وليس هلما أسرة أبواه يف مقديش

وخيشى صاحب البالغ أنه لن يستطيع محاية نفسه أو البقاء على قيـد احليـاة يف                  ٣-٣
بوساسو أو يف أي مكان آخر يف الصومال بدون دعم أسري أو عشائري وأنـه سيـصبح                 

 وباإلضافة إىل ذلك، فإنه بالنظر      .)٤(كات حقوق اإلنسان  د كبري من انتها    وعرضة لعد  مشرداً
، ميكن أن يتعرض صاحب الـبالغ  احنداره من أرض البنط  إىل عدم وجود أي طريقة إلثبات       

على حياتـه   املخاطر  كون   إىل جنوب أو وسط الصومال، حيث ست       أو الترحيل /لالحتجاز و 
 الصومال، تشري إىل أنه مـن       ويستشهد صاحب البالغ بأدلة وثائقية بشأن الوضع يف       . أكرب

حيـاهتم  خماطر جـسيمة تتهـدد      أخطر األماكن يف العامل وأن مجيع املقيمني فيه يواجهون          
  .)٥(ويواجهون معاملة أو عقوبة قاسية وغري عادية

كما يدفع صاحب البالغ بأن هذه املخاطر تتفاقم يف حالة أي شخص ليس لديـه                 ٤-٣
. أو أسـري  / باللغة وليس لديه دعم عشائري و       جداً خربة يف الصومال ولديه معرفة ضعيفة     

 من أن يتعرض للتجنيد القسري من قبل مجاعـات مثـل   خماطر كبرية بأن هناك   ويدفع أيضاً 
إىل بالنظر  املتحالفة معها   الشباب وحزب اإلسالم وحىت احلكومة االحتادية االنتقالية والقوات         

 كما يدفع بأنه يف حالة ترحيلـه إىل         .)٦( ويتمتع بصحة جيدة    عاماً ٢٦كونه يبلغ من العمر     
 وباإلضافة إىل ذلك، يدفع     .)٧(ة للوضع اإلنساين الصعب يف البلد     الصومال، فإنه سيصبح ضحي   

  . وصوله إىل الصومال ألنه حتول إىل املسيحية عقبصاحب البالغ بأنه سُيستهدف شخصياً
ويؤكـد أن   . إلعـدام  عقوبة ا  يعينويدفع صاحب البالغ بأن ترحيله إىل الصومال          ٥-٣

ألغـراض االجتـار وأن     املخدرات  أخطر جرمية ارتكبها هي حيازة مادة مدرجة يف جداول          
__________ 

حلمايـة  املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن األهلية لتقيـيم احتياجـات ا            )٤(
، اليت تنص على    ٩، الصفحة   HCR/EG/SOM/10/1،  ٢٠١٠مايو  /أيار ٥،  الصومالالدولية لطاليب اللجوء من     

أنه يف حالة عدم وجود محاية ودعم من عشرية ما، سيواجه أي فرد يف أرض البنط املصري العـام لألشـخاص               
ى تعليم وخدمات صـحية والتعـرض    عدم احلماية وحمدودية فرص احلصول عل     "، مبا يف ذلك     املشردين داخلياً 

 ."الطرد وتدمري األصول أو مصادرهتا والعمل القسري والتهديد الدائم بلالستغالل اجلنسي أو االغتصاب
، ٢٠١٠يوليـه   / متوز ١٦،  "الصومالاملطالبة بتعليق عمليات الترحيل إىل      "انظر اجمللس الكندي لشؤون الالجئني       )٥(

مشـس  عين بالصومال جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة،           ؛ وتقرير اخلبري املستقل امل    ٢الصفحة  
 .٧٧، الفقرة ٢٠١٠مارس / آذار٨، الباري

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن األهلية لتقييم احتياجات احلمايـة               )٦(
؛ وتقرير األمـني العـام، األطفـال       ١٦ و ٩، املرجع أعاله، الصفحتان     الصومالالدولية لطاليب اللجوء من     

  . ٤١-٣٩، الصفحات ٢٠١٠أبريل / نيسان١٣، A/64/742والرتاع املسلح، 
مكتب األمم املتحدة ؛ ونداء ٣ بشأن الصومال، الفقرة    ٢٠١٠انظر تقرير منظمة رصد حقوق اإلنسان لعام         )٧(

 .٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠، املؤرخ ٢٠١٠لتنسيق الشؤون اإلنسانية املوحد من أجل الصومال لعام 
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الترحيل ملواجهة خطر موت حمقق ووشيك ميثل عقوبة ال تتناسب مع مثـل هـذه اجلرميـة              
  . من العهد٦ من املادة ١وبالتايل يتعارض مع الفقرة 

 أو غـري مـشروع يف        تعسفياً مثل تدخالً البالغ بأن ترحيله سي   كما يدفع صاحب      ٦-٣
  لعدم إقامته مطلقاً من العهد، نظرا٢٣ً من املادة ١ والفقرة ١٧ للمادة شؤون أسرته وانتهاكاً

  بوالدته وشقيقاته  قات وثيقة جداً  وهو يتمتع بعال  . يف الصومال وألن أسرته كلها تعيش يف كندا       
 .)٨( املركز اإلصالحي لوسط شرق كنـدا      يفاللوايت يسافرن بصفة دورية لعدة ساعات لزيارته        

ويدفع صاحب البالغ بأن ترحيله إىل الصومال ال يتناسب مع هدف الدولة الطرف املتمثل يف               
  .وقد نشأت إدانات صاحب البالغ نتيجة إدمانه املخدرات. منع ارتكاب جرائم جنائية

ـ             ٧-٣ إن حريتـه يف    ويدفع صاحب البالغ كذلك بأنه يف حالة ترحيله إىل الصومال، ف
 من العهد ستنتهك، ألن األديان غري اإلسالم حمظورة بـصرامة  ١٨اختيار دينه مبوجب املادة     

 وقد ُسِحب .)٩(تعرض لضرر بالغ إذا مل يغري دينه   ولذلك، سيواجه االضطهاد وي   . يف الصومال 
  ).١-٥انظر الفقرة (هذا االدعاء فيما بعد 

دل صاحب البالغ شـكواه وادعـى أن        ، ع ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ويف    ٨-٣
انظـر  ( ستنتهك، إذا ُرحل إىل الصومال       ١٢ من املادة    ٤ الفقرة   املنصوص عليها يف  حقوقه  
  ).١١-٥الفقرة 

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بـشأن املقبوليـة         ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٤يف    ١-٤

وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البالغ لديه تاريخ من العنـف، ويف            . س املوضوعية واألس
وتدفع كذلك بأن ترحيل    . يتهّدد الناس يف كندا     كبرياً حالة اإلفراج عنه، فإنه سيمثل خطراً     

 دعوى ظـاهرة    صاحب البالغ إىل الصومال لن ينتج عنه ضرر ال ميكن جربه وبأنه مل يقدم             
ة الطرف على أن هلا احلق يف التحكم يف دخول األجانب وإقامتـهم             وتشدد الدول . الوجاهة

وطردهم وترحيل األشخاص الذين يتقرر أهنم ليسوا حباجة إىل محاية، عندما يشكل هـؤالء              
  . على سالمة وأمن مواطنيهاخماطر كبريةاألشخاص 

وتضيف الدولة الطرف معلومات إىل الوقائع حسبما قدمها صاحب البالغ وتـدفع              ٢-٤
وتـدفع  . بأن أبويه من مواطين الصومال وبذلك حيق له احلصول على اجلنـسية الـصومالية   

 مـن   كذلك بأن اإلدانتني اجلنائيتني اللتني أشار إليهما صاحب البالغ ال متثالن إال جـزءاً             
  عاماً ٦٠سلوكه اإلجرامي، الذي يشتمل على اعتداء بدون مربر على سيدة تبلغ من العمر              

  .ل يف حمل مبفك قصري وغليظ يف سياق جرمية سرقةوضرب متكرر لعام
__________ 

 .٤-٨ و٣-٨، الفقرتان ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨، اآلراء املؤرخة دوفني ضد كندا، ١٧٩٢/٢٠٠٨انظر البالغ رقم  ) ٨(
املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن األهلية لتقييم احتياجات احلمايـة               )٩(

 .٢٣ و١٨ و١١املرجع أعاله، الصفحات ، الصومال لطاليب اللجوء من الدولية
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، أدين صاحب البالغ باالعتداء علـى سـيدة         ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ويف    ٣-٤
، ٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٧ويف .  شهراً ١٨ وحكم بوضعه حتت املراقبة ملدة        عاماً ٦٠عمرها  

 ١٣ويف  .  يومـاً  ١٢أدين صاحب البالغ لعدم مثوله أمام احملكمة وحكم عليه بالسجن ملدة            
 وحكم عليه بالسجن     مع ممارسة العنف   ، أدين صاحب البالغ بالسرقة    ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
، أديـن   ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلول ١٦ويف  .  شهراً ١٨املراقبة ملدة    ووضعه حتت     يوماً ٥١ملدة  

 مالبسه وحكم عليه بالسجن ملدة يوم واحـد         اتصاحب البالغ حبيازة سالح خيفيه يف طيّ      
 ؛ وأدين أيـضاً  شهرا١٨ً حتت املراقبة ملدة  ووضعةعلى ذمة احملاكم من االحتجاز ماً يو ٢٨و

   باعتراض أحد ضباط الشرطة وحكم عليه بالسجن ملدة يوم واحد وبوضعه حتـت املراقبـة               
، أدين صاحب البالغ بالسرقة وحكم عليـه        ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٦ويف  .  شهراً ١٨ملدة  

، أدين صاحب البالغ بعدم االمتثال   ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ويف  .  أيام ٤ملدة  بالسجن  
، ٢٠٠٤ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢ويف  .  يوماً ٣٠لشروط أحد التعهدات وحكم عليه بالسجن ملدة        

ملـدة  حتت املراقبة    هوضعوب أشهر   ٩أدين صاحب البالغ بالسرقة وحكم عليه بالسجن ملدة         
روط أحد التعهدات أو اإلقرارات وأمر بوضعه حتـت          بعدم االمتثال لش   سنتني؛ وأدين أيضاً  

، ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٥ويف  .  وحكم عليه بالسجن ملدة شهرين عن كل هتمة        املراقبة
.  حتت املراقبة ملدة سنتني    شخاص وحكم بوضعه  باالعتداء على أحد األ   البالغ  أدين صاحب   

ـ        ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٢ويف    مـن جـداول     ١دول  ، أدين حبيازة مادة مدرجـة يف اجل
  يوماً ٢٢ومل ميتثل ألمر وضعه حتت املراقبة وحكم عليه بالسجن ملدة يوم واحد و            املخدرات  

 ٢٣ويف  .  عن كل هتمة    شهراً ١٢من االحتجاز على ذمة احملاكمة وبوضعه حتت املراقبة ملدة          
) كاينيالكوكراك (املخدرات مدرجة يف جداول حبيازة مادة ، أدين ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين

، أديـن   ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاين  ٢٣ويف  . ألغراض االجتار وحكم عليه بالسجن ملدة سنتني      
.  أشـهر  ٤صاحب البالغ بعدم االمتثال ألمر وضعه حتت املراقبة وحكم عليه بالسجن ملدة             

، أدين بعدم االمتثال ألمر وضعه حتت املراقبة وحكم عليـه           ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٧ويف  
، أدين باالعتداء علـى     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣ويف  .  عن كل هتمة   يوماً ٣٠ة  بالسجن ملد 

  . يوما٦٠ًشخص أثناء احتجازه وحكم عليه بالسجن ملدة 
قبـل  املسؤول املفوض من    خيلص  وتوضح الدولة الطرف األسباب اليت أدت إىل أن           ٤-٤

ة أو  خمـاطر شخـصي   ، إىل أن صاحب البالغ ال يواجه        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣الوزير، يف   
النـاس يف    علـى    لضرر خطري يف الصومال وأن صاحب البالغ ميثل خطراً        قد تعرضه    فردية
الوزير أن  قبل  وفيما يتعلق مبزاعم االنتماء إىل عشرية، فقد الحظ املسؤول املفوض من            . كندا

اجملتمع الصومايل يتسم بانتماء األسر إىل عشائر وأنه ال يوجد ما يدعم ادعاء صاحب البالغ               
كما أكد أن املتطلبات القانونية للحصول علـى اجلنـسية          .  انتماء والديه إىل أي أسرة     بعدم

الصومالية ال تشري إىل وجود أي عائق ميكن أن يعترض حصول صاحب البالغ على اجلنسية               
 إىل أن تأكيدات صاحب البالغ بأنه ال يتحـدث          وأشار أيضاً . والديهعن طريق   الصومالية  

 ألنه ال ينتمي إىل أي فئة ضعيفة،        يف الصومال ليس هلا أمهية تذكر، نظراً       اللغة احمللية ومل يعش   
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وفيما يتعلق بالعنف املستمر والشواغل اإلنسانية، أشـار املـسؤول          . مثل النساء واألطفال  
. الوزير إىل أن هذه الشروط تطبق بدون متييز على مجيع مواطين الـصومال            قبل  املفوض من   

يف كندا، أشار املسؤول املفوض من على الناس ثله صاحب البالغ وفيما يتعلق باخلطر الذي مي   
 عـن طـابع جرائمـه       الوزير إىل سجل صاحب البالغ اجلنائي املليء باجلرائم، فضالً        قبل  

  .إصالحهوأنه ال أمل يف ووخامتها 
غري مقبول لعدم   ينبغي أن ُيعّد    أن البالغ   بوفيما يتعلق باملقبولية، تدفع الدولة الطرف         ٥-٤
وإذ تشري الدولة الطرف إىل السوابق القـضائية        . ستنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة     ا

، فإهنا تدفع بأن هذه اللجنة وجلنة مناهضة التعذيب أكدتا أن الطلب املتعلق مبراعاة              )١٠(للجنة
ها األسباب اإلنسانية واعتبارات الرأفة من سبل االنتصاف املتاحة والفعالة، اليت مل يـستنفد            

وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البالغ مل يستأنف أمام احملكمـة            . صاحب البالغ 
 تـشرين   ٢٥االحتادية القرار السليب الذي أصدرته شعبة االسـتئناف املعنيـة بـاهلجرة يف              

 وفيما يتعلـق    .)١١( مل يستنفده  ، ولذلك فإن هناك سبيل انتصاف فعاالً      ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
 استئناف صاحب البالغ ضد قرار املسؤول ٢٠٠٩يوليه / متوز١٥ادية يف برفض احملكمة االحت 

 الوزير، بسبب عدم تقدمي صاحب البالغ لعريضة دعوى، نتيجة ما يزعم من            قبل املفوض من 
له حمام يف عـدة     رفض منحه مساعدة قانونية، تشري الدولة الطرف إىل أن صاحب البالغ مثّ           

 يستنفد سبل االنتصاف احمللية املتاحة على النحـو         مداوالت سابقة والحقة، ولذلك فإنه مل     
  .الواجب

 )١٢(٢ مـن املـادة      ٣وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البالغ بانتهاك مستقل للفقـرة            ٦-٤
   عـالن  اإل املتعلقة مبركز الالجئني، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي          ١٩٥١وأحكام اتفاقية عام    

.  من الربوتوكـول االختيـاري     ٣ باملادة   العهد عمالً أن هذه االدعاءات ال تتوافق مع أحكام        
     انتهاك  ظاهرياً وباإلضافة إىل ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البالغ مل يقدم أدلة تدعم            

 ألن الدولة الطرف توفر سبل انتصاف عديدة للحماية من اإلعادة           ، نظراً ٢ من املادة    ٣الفقرة  
  . أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةلتعذيبل يتعرض فيه الشخص قدإىل بلد 
__________ 

 تـشرين   ٣٠ املقبوليـة املـؤرخ      عـدم ، قرار   جافد داستغري ضد كندا   ،  ١٥٧٨/٢٠٠٧انظر البالغ رقم     )١٠(
، قرار عدم املقبوليـة     دوبوي ضد كندا  ،  ٩٣٩/٢٠٠٠؛ والبالغ رقم    ٤-٤، الفقرة   ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٣مارس / آذار١٨املؤرخ 
أكتـوبر  / تشرين األول  ٣٠ املقبولية املؤرخ    عدم، قرار   ضد كندا . م. ف،  ١٥٨٠/٢٠٠٧قم  انظر البالغ ر   )١١(

 املقبولية املـؤرخ    عدم، قرار   جافد داستغري ضد كندا   ،  ١٥٧٨/٢٠٠٧؛ والبالغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٨
، قرار عدم   دوبوي ضد كندا  ،  ٩٣٩/٢٠٠٠؛ والبالغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٣مارس / آذار١٨بولية املؤرخ املق

، ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٠ عدم املقبولية املؤرخ     ، قراراً زوندل ضد كندا  ،  ١٣٤١/٢٠٠٥انظر البالغ رقم     )١٢(
 ٢٦ عـدم املقبوليـة املـؤرخ    ، قـراراً ضد األرجنتني. ي. س،  ٢٧٥/١٩٨٨؛ والبالغ رقم    ٦-٧الفقرة  
ضـد  . ن. ف. أ. ر،  ٣٤٥/١٩٨٨ و ٣٤٤ و ٣٤٣رقـم    ات؛ والبالغ ٣-٥، الفقرة   ١٩٩٠مارس  /آذار

 .٣-٥، الفقرة ١٩٩٠مارس / آذار٢٦ عدم املقبولية املؤرخ ، قراراًاألرجنتني
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، تالحظ الدولة الطرف أن     ١٨ صاحب البالغ مبوجب املادة       مبا يّدعيه  وفيما يتعلق   ٧-٤
صاحب البالغ ال يدعي أهنا تنتهك هذا احلكم، ولكنه يدعي أنه فور وصوله إىل الصومال،               

وتدفع الدولة  . سوء معاملة نتيجة هذه املعتقدات    أو سيتعرض ل  /لن يستطيع ممارسة معتقداته و    
 ال تطبـق خـارج      ١٨ن املادة   ، فإ ٧ واملادة   ٦ من املادة    ١الطرف بأنه على خالف الفقرة      

 ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعالن عدم مقبولية هذا اجلزء من الـبالغ   .)١٣(احلدود
كما تدفع بأنه   . توكول االختياري  من الربو  ٣ باملادة   من حيث االختصاص املوضوعي عمالً    

 غري مقبولة، ألهنا تستند إىل      ١٨ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البالغ اليت تفيد بانتهاك املادة          
 اإلجراءات  يوجد يف   الوزير، وال   قبل ديد اليت عرضها املسؤول املفوض من     نفس الوقائع بالتح  

 أو سوء   اإلجراءشوهبا سوء استخدام     ي  أي خطأ بّين أو عدم معقولية وال       إىلما يشري   الوطنية  
  .خمالفات خطريةنية أو حتيز بّين أو 

، تدفع  ٧ واملادة ٦ من املادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البالغ مبوجب الفقرة          ٨-٤
الدولة الطرف بأنه مل يدعم ادعاءاته مبا فيه الكفاية ألغراض املقبولية وال يكفـي أن يـبني                 

 دليل   حقوق اإلنسان ال تزال مستمرة يف الصومال بدون تقدمي         صاحب البالغ أن انتهاكات   
أن صاحب البالغ نفسه يواجه خطر املـوت أو التعـذيب أو   بما يدعو لالعتقاد وجيه على   

ومت تقييم ادعاءات صاحب البالغ بعـدم       . الإنسانية أو املهينة  املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال     
وتـدفع  . وغري مقنعةعلى أهنا ال تستند إىل أي أساس      شرية   إىل أي ع   متاماًانتمائه  عضويته أو   

، إىل أن قبيلة والدته هي      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٩ يف   ،الدولة الطرف بأن صاحب البالغ أشار     
 ٩وتالحظ كذلك أن صاحب الـبالغ أشـار، يف          ". مارجريتني"وعشريهتا هي   " الدارود"

اسو أو غالكايو يف اجلزء الشمايل من       ، إىل أنه يرغب يف العودة إىل بوس       ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 كذلك، بأن حتول صاحب البالغ املزعـوم إىل املـسيحية           ،وتدفع الدولة الطرف  . الصومال

 مـن املؤسـسات     اًعـدد إيداعه  وعقب  .  لعدم تقدمي أي أدلة تدعم ذلك      بدون سند، نظراً  
صوم شـهر   صاحب البالغ ميارس شعائر اإلسالم وي     كانت األدلة تشري إىل أن      اإلصالحية،  

بـأن ذلـك مـن    وفيما يتعلق بالوضع اإلنساين يف الصومال، تدفع الدولة الطرف   . رمضان
وتشري كذلك إىل أن األدلة الوثائقية اليت       . مجيع مواطين الصومال  املخاطر العامة اليت يواجهها     
 ملفوضـية    وأنه وفقاً  )١٤(أرض البنط يف الوضع يف    حدوث حتسن   قدمها صاحب البالغ تبني     

أرض الـصومال   أو  أرض البنط   املتحدة السامية لشؤون الالجئني، فإن أي شخص يف         األمم  
  .)١٥( لضرر كبريليس معرضاً

__________ 

، طبيعة االلتزام القانوين العـام املفـروض علـى الـدول األطـراف يف العهـد،                 ٣١التعليق العام رقم     )١٣(
CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 ٣، الفقرة.  

األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن األهلية لتقييم احتياجات احلمايـة           املبادئ التوجيهية ملفوضية     )١٤(
 .٨، املرجع أعاله، الصفحة الصومال لطاليب اللجوء من الدولية

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن األهلية لتقييم احتياجات احلمايـة               )١٥(
 .٤٢، املرجع أعاله، الصفحة الصومال  لطاليب اللجوء منالدولية
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 وسوابقها  ١٩ و ١٦وتدفع الدولة الطرف، مشرية إىل التعليقني العامني للجنة رقمي            ٩-٤
ها  يف حالة طرد أجانب من أراضـي       يةالتقديرالسلطة  ، بأهنا تتمتع بقدر كبري من       )١٦(القضائية

 دولة طرف إذا كـان      ي ال تضمنان عدم ترحيل شخص ما من أراض        ٢٣ و ١٧وأن املادتني   
وتدفع الدولة الطرف بأن سلطاهتا مل تتخـذ يف         . ذلك سيؤثر على حياة أسرة هذا الشخص      

وتشري كذلك إىل أن صاحب البالغ ليس لديه        . هذه القضية إجراءات غري مشروعة وتعسفية     
وسيمثل ترحيـل صـاحب     .  يف كندا  اً عرفي اً زوجة أو شريك    أو أي أطفال أو يعول شخصاً    

ال يرقى إىل خطورة جرائمه واخلطر الذي ميثله لألمن         و غري ذي بال حلياة أسرته       البالغ متزقاً 
، دوفني ضد كندا  ،  ١٧٩٢/٢٠٠٨وفيما يتعلق بآراء اللجنة الواردة يف البالغ        . العام يف كندا  

، ويف هذه القضية، فإن     )١٧(سوابق القضائية الثابتة للجنة   تدفع الدولة الطرف بأهنا ختتلف عن ال      
 لتكرار إدانة صاحب البالغ وعدم امتثالـه يف عـدد        مصاحل الدولة الطرف أكثر أمهية، نظراً     

 وتدفع الدولة الطرف بأن   . كبري من املناسبات لشروط التعهدات أو أوامر وضعه حتت املراقبة         
  . بأدلة ألغراض املقبولية٢٣ و١٧ادتني صاحب البالغ مل يدعم ادعاءاته مبوجب امل

  تعليقات صاحب البالغ    
، قدم صاحب البالغ تعليقاتـه وأضـاف إىل         ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠يف    ١-٥

ويـدفع  .  من العهد  ١٢ من املادة    ٤ ادعاء آخر مبوجب الفقرة      االدعاءات اليت تقدم هبا أصالً    
  . من العهد١٨بأنه يسحب شكواه مبوجب املادة 

أنه من املعترف به على نطاق واسع يف اجملتمع الدويل          جمدداً   صاحب البالغ    ويؤكد  ٢-٥
ويؤكد أن  .  جداً ةيف مجع أحناء الصومال خطري    واألوضاع اإلنسانية   حقوق اإلنسان   حالة  أن  

 وساءت بدرجة كبرية خالل      خطرية جداً  أرض النبط احلالة األمنية وحالة حقوق اإلنسان يف       
، وصف األمني العام لألمم املتحدة الوضع يف        ٢٠١٠سبتمرب  / ويف أيلول  .)١٨(ةاألخرياألشهر  

بأنه أصبح أكثر اضطرابا وأشار إىل أن هناك اشتباكات عنيفة بني قوات احلكومة             أرض البنط   
  .)١٩(ت املوالية للمتمردين اإلسالمينيوامليليشيا

__________ 

 ومحايـة الـشرف     واملراسالتاحلق يف احترام حرمة احلياة اخلاصة واألسرة واملرتل         : ١٦التعليق العام رقم     )١٦(
محاية األسرة واحلق يف الزواج وتـساوي       : ١٩؛ والتعليق العام رقم     ٠٨/٠٤/١٩٨٨): ١٧املادة  (والسمعة  

، اآلراء  ستيوارت ضد كنـدا   ،  ٥٨٣/١٩٩٣؛ والبالغ رقم    ٢٧/٠٧/١٩٩٠): ٢٣املادة  (حقوق الزوجني   
 ٣، اآلراء املؤرخـة     كانيبا ضد كندا  ،  ٥٥٨/١٩٩٣؛ والبالغ رقم    ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١املؤرخة  
 .١٩٩٧أبريل /نيسان

، ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرين ١، اآلراء املؤرخة    بياهورانغا ضد الدامنرك  ،  ١٢٢٢/٢٠٠٣انظر البالغ رقم     )١٧(
 .٩-١١فقرة ال

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن األهلية لتقيـيم احتياجـات              انظر   )١٨(
 .٤١، املرجع أعاله، الصفحة الصومال لطاليب اللجوء من الدوليةاحلماية 

، ٢٠١٠ سـبتمرب / أيلول ٩ال،  انظر جملس األمن التابع لألمم املتحدة، تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن الصوم             )١٩(
S/2010/447١٥ ، الفقرة.  
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أنه استأنف  جمدداً  لبالغ   صاحب ا  أكّدوفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف احمللية،         ٣-٥
 تشرين ٢٥ه أمام شعبة االستئناف املعنية باهلجرة، الذي ُرفض لعدم االختصاص يف           أمر ترحيل 

ذلك الطلب  ، وتقدم بطلب إلجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل وُرفض          ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
 لقرار   وتقدم بطلب للحصول على إذن إلجراء استعراض قضائي        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣يف  

ويدعي صاحب البالغ أنه مل يعد هناك . ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤هذا التقدير السليب وُرفض يف 
  .من سبل االنتصاف الفعالة احمللية املتاحة اليت كان ميكن أن يتبعهاإمكانية اللجوء إىل املزيد 

 )ب(٢ للجنة اليت تنص على أن الفقرة        السوابق القضائية ويشري صاحب البالغ إىل       ٤-٥
لـيس هلـا     من الربوتوكول االختياري ال تتطلب اللجوء إىل سـبل انتـصاف             ٥من املادة   

 ويدفع بأنه مل يكن لديه احتماالت موضوعية للنجـاح إذا       .)٢٠(احتماالت موضوعية للنجاح  
 للحصول على إذن إلجراء استعراض قضائي لقرار شعبة االستئناف املعنية بـاهلجرة  قدم طلباً 
 صـاحب    لعدم االختصاص للنظـر يف اسـتئناف       ٢٠٠٦أكتوبر  /ول تشرين األ  ٢٥املؤرخ  

ويوضح صاحب الـبالغ أن شـعبة       . من سبل االنتصاف الفعالة   البالغ، ولذلك فهو ليس     
االختصاص للنظر يف استئناف صاحب البالغ على أساس        ال متتلك   االستئناف املعنية باهلجرة    

يشري إىل عدم املقبولية على أسـاس        الذي   )٢١( من قانون اهلجرة ومحاية الالجئني     ٦٤القسم  
ومل يوفر االستعراض القضائي لصاحب البالغ أي احتمـاالت موضـوعية           . اإلجرام اخلطري 

وتؤكد السوابق القضائية   . للنجاح، ولذلك فإنه ليس سبيل انتصاف فعال يتعني عليه أن يتبعه          
طلب اإلذن باالستئناف    أن   ، من قانون اهلجرة ومحاية الالجئني     ٦٤ اليت تفسر القسم     ،احمللية

قضية " ألنه ال ميكن أن يفي مبعيار        ال يوفر لصاحب البالغ احتماالت موضوعية للنجاح نظراً       
وأنه يتعـذر عليـه     " يثري مسألة خطرية يتعني حتديدها    "أو  " ميكن اجملادلة فيها بشكل مقبول    

أو يف سـوابقها    إثبات أن شعبة االستئناف املعنية باهلجرة ارتكبت خطأ يف تطبيق القـانون             
حىت يف حالـة    ووباإلضافة إىل ذلك،    .  من هذا القانون   ٦٤القضائية عن طريق تطبيق القسم      

 جناح االستعراض القضائي لقرار الشعبة، فإنه ال يوفر لصاحب البالغ سبيل انتصاف فعـاالً             
 عن عدم املقبولية ضد صاحب البالغ نشأ عـن اإلدانـة يف كـانون                ثانياً ألن هناك تقريراً  

ألغراض االجتـار والـيت      بسبب حيازة مواد مدرجة يف عداد املخدرات         ٢٠٠٦يناير  /الثاين
  .)٢٢(ليه بسببها بالسجن ملدة سنتنيحكم ع

قد نتصاف  اال سبيل   ق القضائية للجنة، اليت تفيد بأن     السوابب صاحب البالغ    ويذكّر  ٥-٥
ارد مالية استنفاده ولكنه    موال ميلك   إذا حاول صاحب بالغ     ال يعد متاحاً حبكم األمر الواقع       

__________ 

 ٦، اآلراء املؤرخـة     برات ومورغان ضـد جامايكـا     ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦ رقم   نيانظر البالغ  )٢٠(
، اآلراء  دينكا ضد الكامريون  -غورجي،  ١١٣٤/٢٠٠٢، والبالغ رقم    ٣-١٢، الفقرة   ١٩٨٩ أبريل/نيسان

 .٣-١٢، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار١٧املؤرخة 
 .١نظر احلاشية ا )٢١(
 .مل تكن مسألة كيفية حساب مدة العقوبة ذات أمهية فيما يتعلق بقرار عدم املقبولية هذا )٢٢(
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 وقد طلب صاحب البالغ مساعدة قانونية       .)٢٣(بوسعه احلصول على مساعدة قانونية    مل يكن   
الذي و ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣الستئناف القرار السليب لتقدير املخاطر قبل الترحيل املؤرخ         

يو اسـتئنافه   ورفض مدير االستئناف واملساعدة القانونية بأونتار     . ُرفض على الرغم من ذلك    
أنـه  ب الدولة الطـرف  ما أكدتهويرفض صاحب البالغ    . ضد قرار املساعدة القانونية السليب    

استطاع يف املاضي توفري املوارد الالزمة للحصول على خدمات حمام أو أن بإمكانه أن جيـد                
 من خـالل     دائماً  يعمل بدون مقابل؛ وعلى خالف ذلك، كان صاحب البالغ ممثالً          حمامياً
ويف هذا البالغ، فإن صاحب البالغ متثله حمامية تعمل يف مكتب           .  املقدمة اعدة القانونية املس

من احملامني لألشخاص    بعدد حمدود    حماماة متوله املساعدة القانونية يف أونتاريو ويشغل برناجماً       
خالل جهوده الرامية إىل التماس استعراض قـضائي        ويدعي صاحب البالغ من     . احملتجزين
اوى  الوزير، أنه أظهر العناية الواجبة املطلوبة يف حالة الـشك           قبل سؤول املفوض من  لقرار امل 

  .)٢٤(للحصول على سبل انتصاف حملية
وفيما يتعلق باإلجراء املتعلق مبراعاة األسباب اإلنسانية واعتبارات الرأفـة، يـدفع              ٦-٥

) ب(٢لوارد يف الفقـرة   باملعىن اصاحب البالغ بأن هذا اإلجراء ال ميثل سبيل انتصاف فعاالً      
ألنه لن حيـول دون ترحيلـه إىل الـصومال،      من الربوتوكول االختياري، نظرا٥ًمن املادة  

وسُيقّيمه نفس املوظف الذي قّيم بالفعل األسباب اإلنسانية واعتبارات الرأفة الواردة يف تقدير          
  متامـاً  ليت ختـضع  من سبل االنتصاف ا   املخاطر قبل الترحيل ووجد أهنا غري كافية، وسيكون         

  .)٢٥( حقإلثبات الللسلطة التقديرية ويهدف إىل احلصول على ميزة التعجيل بطلب إقامة دائمة 
 أنه قدم دعوى ظـاهرة      جمدداً صاحب البالغ    أكّدوفيما يتعلق باألسس املوضوعية،       ٧-٥

 مـن   ١وأكد أن خطر الضرر الذي ال ميكن جربه الذي يتعرض له مبوجب الفقرة              . الوجاهة
 شخصي ومميز عن اخلطر الذي يواجهه عامة السكان يف الصومال، وخاصة        ٧ واملادة   ٦ملادة  ا

نتيجة عدم وجود محاية من عشرية وشخصيته الغربية ومظهره الغريب وافتقاره إىل املعـارف              
للتجنيد القسري مـن قبـل      عرضة   أنه سيكون    واخلربات وشبكات الدعم احمللية وأكد أيضاً     

عي كذلك أن كل صفة     ويّد. بسبب مظهره كشاب غريب    أو امليليشيات جمموعات القراصنة   
__________ 

؛ والبالغ رقم   ١٩٩٦، اآلراء املعتمدة يف     غراهام وموريسون ضد جامايكا   ،  ٤٦١/١٩٩١انظر البالغ رقم     )٢٣(
توماس ضد  ،  ٣٢١/١٩٨٨؛ والبالغ رقم    ١٩٩٤، اآلراء املعتمدة يف     كوري ضد جامايكا  ،  ٣٧٧/١٩٨٩

، قرار عدم املقبوليـة  ضد أملانيا. ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١؛ والبالغ رقم    ١٩٩٣، اآلراء املعتمدة يف     جامايكا
 .٥-٦، الفقرة ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٢املؤرخ 

، ١٩٩٤مارس  / آذار ٢٥، قرار عدم املقبولية املؤرخ      ضد إسبانيا . أ. ب. أ،  ٤٣٣/١٩٩٠انظر البالغ رقم     )٢٤(
 ٢٣، قرار عدم املقبوليـة املـؤرخ        ضد كندا . ت. غ،  ٤٢٠/١٩٩٠؛ والبالغ رقم    ٣-٦ و ٢-٦ الفقرتان

 .٣-٦، الفقرة ١٩٩٢أكتوبر /تشرين األول
 تشرين  ٢٣، اآلراء املؤرخة    فالكون ريوس ضد كندا   ،  ١٣٣/١٩٩٩انظر بالغ جلنة مناهضة التعذيب رقم        )٢٥(

، ضد كندا . س. ب،  ١٦٦/٢٠٠٠عذيب رقم   ؛ وبالغ جلنة مناهضة الت    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
؛ وبالغ جلنة مناهضة التعذيب رقم      ٤-٦ و ٢-٦ ، الفقرتان ٢٠٠١نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤اآلراء املؤرخة   

 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٨، قرار عدم املقبولية املؤرخ وآخرون ضد كندا. ب. ز. ل، ٣٠٤/٢٠٠٦
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من هذه الصفات الشخصية تزيد احتمال نقله إىل وسط أو جنوب الصومال يف وقت الحق               
النـاس الـذين     من    كبرياً رحلت عدداً  ألن السلطات هناك     ، نظراً أرض البنط إذا ُرحل إىل    

 صاحب البالغ إىل أن تقييم املخـاطر         ولذلك، يشري  .)٢٦(يعّدون منحدرين من أرض البنط    
فحسب، بـل أن  أرض البنط كان ينبغي أال يقتصر على املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا يف         

  . املخاطر املوجودة يف وسط وجنوب الصوماليراعي أيضاً
عي صاحب البالغ أن الدولـة       عشرية، يدّ  يف كنف وفيما يتعلق بعدم وجود محاية        ٨-٥

نساب يف إثبات االنتماء إىل عشرية واحلـصول       اسي ملعرفة األسالف واأل   لدور األس جتاهلت ا 
خارج الـصومال ومل يعـش      من الذين ولدوا    صاحب البالغ   كون   عن   على محايتها، فضالً  

 وانفصل والدا صاحب البالغ عنـدما     .  بأسالف أسرته  ه مطلقاً فه أبوا ومل ُيعرِّ . هناك مطلقاً
ولذلك، فإن عدم وجود أي     . ملضطربة بأبيه بتخليه عنه    ا كان يف سن املراهقة وانتهت عالقته     

 إثبات أصوله األبوية وادعاء االنتماء إىل عشرية واحلصول على          ب عليه اتصال بوالده سُيصعّ  
باملبادئ التوجيهية ملفوضية األمـم      ويستشهد صاحب البالغ  . محايتها إذا ُرحل إىل الصومال    

 اليت تشري إىل أن عدم وجود محاية مـن          الصومالباملتحدة السامية لشؤون الالجئني املتعلقة      
واحلمايـة  يترتب عليه سبل حمدودة للحصول على اخلدمات األساسـية         أرض البنط   عشرية يف   

 ويشري صاحب البالغ كذلك إىل أنه بوصفه من أبناء املغتربني الصوماليني            .)٢٧(املادية والقانونية 
ريب، بسبب مظهـره وتعليمـه وقيمـه        الذي تربوا يف كندا، سينظر إليه بال شك كشخص غ         

  . إنكليزيةولغته هي اإلنكليزية ومعرفته باللغة الصومالية حمدودة ويتحدثها بلكنة. وسلوكه
ومجاعـات  " مجاعـة الـشباب   "ويشري صاحب البالغ كذلك إىل أن املخاطر اليت متثلها            ٩-٥

 .)٢٨(٢٠١٠ كبرية يف عام   زادت زيادة    أرض البنط املتمردين اإلسالميني األخرى اليت تعمل خارج       
كما يشري إىل أن عدم إملامه باملعارف احمللية أو نقص خربته يف إدراك املواقف اليت ميكـن أن                  

ويشري كذلك إىل أن القراصنة واجلماعات املتمردة تستهدف        . للمخاطر سيعرضه   متثل خطراً 
  .)٢٩(جتماعيةط األسرية أو الشبكات االالشباب الذين يفتقرون إىل الروابمنهجية بصورة 

__________ 

السامية لشؤون الالجئني بشأن األهلية لتقييم احتياجات احلمايـة         املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة       )٢٦(
؛ وتقرير األمني العام بـشأن الـصومال،        ٣٥، املرجع أعاله، الصفحة     الصومال لطاليب اللجوء من     الدولية
 .٢٤، الفقرة ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

ية لتقيـيم احتياجـات احلمايـة    املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن األهل          ) ٢٧(
، ومفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون        ٤٨، املرجع أعاله، الصفحة     الصومال لطاليب اللجوء من     الدولية

 .٤، الصفحة ٢٠٠٤يناير /، كانون الثاين"املوقف بشأن عودة طاليب اللجوء املرفوضني إىل الصومال"الالجئني 
 .١٥، الفقرة ٢٠١٠سبتمرب /لول، أيالصومالتقرير األمني العام بشأن  )٢٨(
 تـشرين   ٢٧،  )٢٠٠٩(١٨٩٧ بقرار جملس األمن     عمالًجملس األمن التابع لألمم املتحدة، تقرير األمني العام          ) ٢٩(

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون         ؛ و ٤، الفقرة   S/2010/556،  ٢٠١٠أكتوبر  /األول
، ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٥،  الصومال لطاليب اللجوء من     الدوليةت احلماية   الالجئني بشأن األهلية لتقييم احتياجا    

HCR/EG/SOM/10/1 ٢٤، الفقرة ٢٠١٠سبتمرب /، أيلولالصومالتقرير األمني العام بشأن ؛ و١٦، الصفحة.  



CCPR/C/102/D/1959/2010 

15 GE.11-45266 

، يدعي صاحب الـبالغ     ٢٣ من املادة    ١ والفقرة   ١٧وفيما يتعلق بانتهاكات املادة       ١٠-٥
 لروابطه الوطيدة بكندا وأنه مل يعـش     أن ترحيله سيؤدي إىل متزق كبري يف حياة أسرته، نظراً         

دداً وأكد جم .  أصله الصومايل  اللّهم إالّ مطلقا يف الصومال وليس له أي صلة أخرى بالصومال          
 غري  اًَموقدمن له دعْ  . أنه وثيق الصلة بوالدته وشقيقاته اللوايت يزرنه مرة كل شهر يف السجن           

وأوضح أنه نتيجة مرض والدته العقلي اخلطري وقرار والـده      . مشروط طوال عملية االحتجاز   
 ويدفع صاحب البالغ بأنه   . هو وشقيقاته بالفعل بإعالة أنفسهم    األسرة، فقد قام    التخلّي عن   

كما . على إصالح حاله  خالل السنوات الثالث املاضية وال يزال يعمل        يذق طعم املسكر    مل  
ويـدفع بـأن    . يوضح أنه يسعى إىل دعم أسرته، وخاصة والدته اليت تعاين من مرض عقلي            

ترحيله إىل الصومال ال يتناسب مع هدف الدولة الطرف املتمثل يف منع ارتكـاب جـرائم                
رائمه اجلنائية كانت نتيجة إدمان املخدرات، الذي تغلب عليه منـذ           ويشري إىل أن ج   . جنائية

خمـّدر  حليازة  احلكم الذي صدر بسجنه ملدة سنتني       ويدفع كذلك بأنه خبالف     . ذلك احلني 
لغرض االجتار وتسعة أشهر مع النفاذ بسبب االعتداء على الغري، فقد صـدرت ضـده أحكـام         

، ٢٠٠٩ ن بسببها صاحب البالغ أثناء االحتجاز يف عام       وفيما يتعلق باالعتداءات اليت أدي    . بسيطة
واعتـرف  . بني الرتالء نتج عنها مشاجرة بني نزيلني إثـنني        مالسنة  فإنه يوضح أنه اشترك يف      

ويدفع صاحب البالغ بأنه    . كان  جسدية بأيّ  باجلرمية ولكن احملكمة رأت أنه مل يلحق أضراراً       
  عاما٢١ًعندما كان يبلغ    آخر جرمية    ه ارتكب ، فإن ٢٠٠٩هذه اجلرمية البسيطة يف عام      باستثناء  
وباإلضافة إىل ذلك، يشري صاحب البالغ إىل أن ترحيله إىل الصومال سـيؤدي إىل              . من العمر 

تعليمـات   ال ، بسبب زياراته للصومال  لعدم إمكانية استمرار     األسرية نظراً تفكيك كل روابطه    
  .)٣٠(الكندية املتعلقة بالسفر

 )٣١("بلـده "، فإن كندا هـي      ١٢دفع صاحب البالغ بأنه ألغراض املادة       ، ي وأخرياً  ١١-٥
ويدفع .  سنوات وتلقى تعليمه بالكامل يف كندا      ٤حيث أنه ظل يف كندا منذ أن كان عمره          

بأنه جيب التمييز بني قضيته، بصفة خاصة، وبني البالغات األخرى اليت نظرت فيها اللجنـة               
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يدفع بأن مركزه من        . ه مطلقاً ألنه مل يولد يف الصومال ومل يعش في       

 ألنه ال ميتلك ما يثبت جنسيته الصومالية وسريسـل          حيث اجلنسية يف الصومال غامض نظراً     
  .إىل هناك بوثيقة سفر كندية مؤقتة بدون ضمان منحه اجلنسية عقب وصوله

  

__________ 

بلد (الترحيل إىل اململكة املتحدة      (ستيوارت ضد كندا  ،  ٥٨٣/١٩٩٣انظر االستدالل بالضد، البالغ رقم       )٣٠(
، ٥٥٨/١٩٩٣؛ والبالغ رقم    ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١، اآلراء املؤرخة    ))ذي يعيش فيه شقيقه   املنشأ ال 

     / نيـسان  ٣، اآلراء املؤرخـة     ))بلد املنشأ الذي يعيش فيه أقاربـه      (الترحيل إىل إيطاليا    (،  كانيبا ضد كندا  
 .١٩٩٧أبريل 

، CCPR/C/21/Rev. 1/Add.9، ١٩٩٩رب نـوفم / تشرين الثـاين ٢، ١٢املادة : ٢٧انظر التعليق العام رقم  )٣١(
 .٢٠الفقرة 
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  وعيةلدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضلمالحظات إضافية     
 الدولة الطرف مالحظات إضافية بشأن املقبوليـة       أبدت،  ٢٠١١فرباير  / شباط ٤يف    ١-٦

وتـدفع  ). ١-٢انظر الفقـرة    ( برفع التدابري املؤقتة      ثانياً طلباًقدمت  واألسس املوضوعية، و  
االحتجـاز التـابع    رهن مرفق    يف كندا    داًوجالطرف بأن صاحب البالغ ال يزال مو      الدولة  

وتكرر تأكيد تاريخ صاحب البالغ من العنـف واخلطـر          .  انتظار ترحيله  يفملكتب اهلجرة   
أن ترحيل صاحب البالغ    تؤكد جمدداً   كما  . يف حالة اإلفراج عنه   الناس  الكبري الذي سيمثله لعامة     

  . الوجاهة ألن صاحب البالغ مل يقدم دعوى ظاهرةلن يترتب عليه ضرر ال ميكن جربه، نظراً
شعبة الذي اختذته   أن االستعراض القضائي للقرار السليب      إىل    الدولة الطرف  وتذهب  ٢-٦

أي دعم أسـري   وترى أن عدم وجود     . من سبل االنتصاف الفعالة   االستئناف املعنية باهلجرة    
عندما كان صاحب البالغ حباجة إىل مساعدة للحصول على حمام من أجل التمـاس سـبل                

أن صاحب البالغ   من املفارقة   ذلك إىل أن    وتشري ك .  هو من األمور املقلقة    االنتصاف احمللية 
للمداوالت أمام اللجنة ولكنه مل يلتمس سبل االنتصاف احمللية         مشورة  استطاع احلصول على    

  .املتاحة والفعالة
وفيما يتعلق بعدم تقدمي صاحب البالغ لطلب بشأن مراعاة األسـباب اإلنـسانية               ٣-٦

 تقدمي طلب مراعاة األسباب اإلنـسانية       كانإذا  واعتبارات الرأفة، توضح الدولة الطرف أنه       
واعتبارات الرأفة ال حيول دون الترحيل يف حالة القرار السليب، فإن صاحب الـبالغ كـان                

وتشري الدولة الطـرف    . بإمكانه تقدمي طلب إجراء استعراض قضائي واملطالبة بتعليق ترحيله        
حتكمه معـايري    عتبارات الرأفة مراعاة األسباب اإلنسانية وا     أن القرار بشأن طلب     إىل كذلك

 وتشري إىل أنه سبيل انتصاف      .وإجراءات حمددة وخيضع للسلطة التقديرية من الناحية الفنية فقط        
تغريات يف الظروف األسرية يف طلب    التحجج حبدوث    إىل أنه كان ميكن       وتشري أيضاً  .)٣٢(فعال

  .صاحب البالغه وذلك ما مل يفعلمراعاة األسباب اإلنسانية واعتبارات الرأفة، 
 من ٣ باملادة  أن البالغ ال يتوافق مع أحكام العهد عمالً   وتؤكد الدولة الطرف جمدداً     ٤-٦

 مـن  ٣الربوتوكول االختياري، وخاصة فيما يتعلق بادعاءات صاحب البالغ مبوجب الفقرة   
مل يدعم  وتدفع كذلك بأن صاحب البالغ      . املتعلقة مبركز الالجئني   ١٩٥١ واتفاقية عام    ٢املادة  

 ألن هناك سبل انتصاف كثرية      ، نظراً ٢ من املادة    ٣ادعاءاته بأدلة كافية ظاهرة فيما يتعلق بالفقرة        
  . للمخاطر ميكن أن يتعرض فيه صاحب البالغر احلماية من اإلعادة إىل بلد ماتوف
 أن صاحبجمدداً  الدولة الطرف تؤكد، ٧ واملادة ٦ من املادة ١وفيما يتعلق بالفقرة      ٥-٦

  عند وصوله إىل الصومال، نظراً     اً أو شخصي  اً فردي اًخطرأن يثبت أنه يواجه     البالغ مل يستطع    
__________ 

، عدم مواصلة الدراسة من قبـل جلنـة مناهـضة           ضد كندا . ب. س. غ،  ١٦٩/٢٠٠٠انظر البالغ رقم     )٣٢(
؛ وجلنة البلـدان األمريكيـة      التعذيب، بعد املوافقة على طلب مراعاة األسباب اإلنسانية واعتبارات الرأفة         

 ٢٤(، عدم املقبولية، أندرو هاريت واألسرة، كندا        11.862 االلتماس   ،٨١/٠٥حلقوق اإلنسان، التقرير رقم     
  .٨٧-٨٦، الفقرتان )٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول
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وتشري إىل أن مـدى     . ألنه سُينقل إىل منطقة تسيطر عليها عشرية مارجريتني اليت ينتمي إليها          
قد أنكر صـاحب    و. معرفة صاحب البالغ فيما يتعلق بانتمائه العشائري ال يزال غري واضح          

، أي معرفة بأي عشرية ينتمي إليها ولكنه أشار بعد ذلك           ٢٠١٠أبريل  /حىت نيسان غ،  البال
كما أضاف أنه يرغـب يف      . إىل أن والدته تنتمي إىل عشرية دارود أو مارجريتني التابعة هلا          

االنتقال إىل بوساسو أو غالكايو، مشال الصومال، ومها منطقتان تـسيطر عليهمـا عـشرية        
لدولة الطرف بذلك أن صاحب البالغ يستطيع احلصول على محايـة           وتستنتج ا . مارجريتني
ال يعمل يف   وتشري كذلك إىل أن صاحب البالغ، وهو مواطن من أصل صومايل،            . عشائرية

األنشطة الدينية وعليه فإنه ال يصّنف ضمن فئة شخص         أو  الصحافة   أو   أنشطة تتعلق باملعونة  
أرض احب البالغ بأنه ميكن ترحيله مـن        وفيما يتعلق بادعاء ص   . معرض للخطر " مستغرب"

إىل وسط أو شرق الصومال، تؤكد الدولة الطرف أن حاالت الطرد هذه حدثت بسبب              البنط  
أرض شواغل أمنية، مثل االنتماء إىل مجاعات متطرفة إسالمية أو بسبب عدم انتماء إىل قبيلة يف                

 الـصومال   عن األزمة اإلنسانية يف   ة  املعاناة النامج أن  جمدداً  الدولة الطرف   تؤكد   كما   .)٣٣(البنط
  .)٣٤(أرض البنط ال ميثل خطر إحلاق ضرر جسيم وأن الوضع العام يف  شخصياًليست خطراً

، تـدفع الدولـة   ١٢ من املادة ٤وفيما يتعلق بادعاء صاحب البالغ بانتهاك الفقرة          ٦-٦
بلـد صـاحب    ألن كندا ليست  الطرف بأن احلكم ال ينطبق يف حالة صاحب البالغ، نظراً         

وتدفع بأنه ال توجد أي ظروف استثنائية تقيم عالقـة بـني   . البالغ وصلته بكندا غري كافية  
تعترض حصوله على اجلنـسية      غري معقولة    عراقيلصاحب البالغ وكندا ومل تكن هناك أي        

كذلك أنه حىت يف حالة اعتبار أن كندا متثل بلـد           جمدداً   الدولة الطرف     وتؤكد .)٣٥(الكندية
 للقانون، حيث   وفقاًاُتخذ   ألن القرار    ، نظراً لبالغ، فال ميكن اعتبار ترحيله تعسفياً     صاحب ا 

خطورة جرائم صاحب البالغ    كما أن   . احترام األصول القانونية  استفاد صاحب البالغ من     
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البالغ      . لسالمة العامة وماثالً يتهدد ا   اً واضح اًخطرتشكل  

  .١٢ من املادة ٤ حدوث انتهاك ظاهر للفقرة مل يستطع تأكيد
، ٢٣ من املادة    ١ والفقرة   ١٧وفيما خيص ادعاءات صاحب البالغ املتعلقة بانتهاك املادة           ٧-٦

وفيما يتعلق بظروف   . تدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحب البالغ مشروع وغري تعسفي         
 صاحب البالغ كان يقـيم      أنإىل أنه ال يبدو      الدولة الطرف    تذهبأسرة صاحب البالغ،    

اشترك صاحب البالغ يف ارتكاب جرائم خطـرية        وقد  . القات قوية بأسرته قبل احتجازه    ع
وتشري الدولة الطرف إىل    . صدمت الناس لعنفها ووحشيتها   أفعاله اإلجرامية   كما أن   وكثرية  
__________ 

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن األهلية لتقييم احتياجات احلمايـة               )٣٣(
 .٣٥-٣٤ و١٠-٩فحات ، املرجع أعاله، الصالصومال لطاليب اللجوء من الدولية

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن األهلية لتقييم احتياجات احلمايـة               )٣٤(
 .٣٩، املرجع أعاله، الصفحة الصومال لطاليب اللجوء من الدولية

   ، ١٩٩٦ نـوفمرب / تـشرين الثـاين   ١، اآلراء املؤرخة    ستيوارت ضد كندا  ،  ٥٨٣/١٩٩٣البالغ رقم    انظر )٣٥(
 .٦-١٢الفقرة 
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ـ            بغض النظر عن    أنه   صاحب إدانته قريبة العهد بسبب االعتداء على الغري، فإن آخر إدانـة ل
 على مدار  تواصل احتجازه البالغ حدثت منذ أكثر من أربع سنوات، غري أن صاحب البالغ            

 نشاطه اإلجرامي وعـدم     توقفه عن ما يفسر بشكل معقول     وذلك  السنوات اخلمس املاضية،    
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البالغ مل يستطع تأكيد انتهاك ظاهر           . تعاطيه للمسكرات 

  .٢٣ من املادة ١ والفقرة ١٧للمادة 
  . أسس موضوعيةليس هلا  بأن القضية  تدفعالدولة الطرففإن ، وأخرياً  ٨-٦

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
ا، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،        قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ مّ          ١-٧

 ال مبوجـب  تقرر ما إذا كان الـبالغ مقبـوالً أو  لداخلي، أن  من نظامها ا   ٩٣ للمادة   وفقاً
  .الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد

وقد تأكدت اللجنة من أن املسألة نفسها ليست قيد النظر مبوجب إجراء آخر مـن                 ٢-٧
 من الربوتوكول   ٥من املادة   ) أ(٢ الدولية وفقاً ملتطلبات الفقرة      إجراءات التحقيق أو التسوية   

  .االختياري
) ب(٢الفقرة   هو مطلوب مبوجب     كمااستنفاد سبل االنتصاف احمللية،     بوفيما يتعلق     ٣-٧

الدولة الطرف اليت تفيد بأن علماً مبزاعم اللجنة حتيط ،  من الربوتوكول االختياري٥من املادة   
ومل يـستأنف   لرأفة  نسانية واعتبارات ا  صاحب البالغ مل يقدم طلبا بشأن مراعاة األسباب اإل        

 ٢٠٠٦ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٥يف  شعبة االستئناف املعنية باهلجرة     القرار السليب الذي اختذته     
 عن القرار السليب لتقدير املخاطر قبل الترحيل للمسؤول املفوض          أمام احملكمة االحتادية، فضالً   

 ادعاء صاحب البالغ الـذي  حظ أيضاًوتال. ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٣الوزير املؤرخ   قبل  من  
يفيد بعدم وجود احتمال موضوعي لنجاح االستعراض القضائي لقرار شعبة االستئناف املعنية            

 للطابع التقديري للتقييم بـشأن       وأنه نظراً  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥باهلجرة املؤرخ   
 فعالة ولذلك ال توجـد      األسباب اإلنسانية واعتبارات الرأفة، فإن سبل االنتصاف هذه غري        

عاء صاحب البالغ بأن االسـتعراض القـضائي        كما تالحظ اللجنة ادّ   . حاجة إىل استنفادها  
  . ألن املساعدة القانونية ُرفضتلتقدير املخاطر قبل الترحيل غري متاح حبكم الواقع نظراً

سـتنفاد  وتشري اللجنة إىل سوابقها القضائية اليت تفيد بأن على أصحاب البالغات ا             ٤-٧
 مـن   ٥من املـادة    ) ب(٢من أجل استيفاء مقتضيات الفقرة      مجيع سبل االنتصاف القضائية     

 الربوتوكول االختياري، بقدر ما تبدو سبل االنتصاف هذه فعالة يف القضية املعنية وأن تكون             
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 وفيما يتعلق بعدم تقدمي صاحب البالغ لطلب بشأن         .)٣٦(متاحة حبكم الواقع لصاحب البالغ    
األسباب اإلنسانية واعتبارات الرأفة، تالحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف الذي يفيـد            مراعاة  

 لوجود معايري فقط، نظراً" الفنية"بأن سبيل االنتصاف هذ خيضع للسلطة التقديرية من الناحية   
 مزاعم صاحب البالغ اليت تفيد بـأن        وتالحظ أيضاً .  قرار الوزير  حتكموإجراءات واضحة   

سباب اإلنسانية واعتبارات الرأفة ال يفيد ولن حيول دون ترحيله إىل الصومال       طلب مراعاة األ  
املطروحة وأن هذا الطلب كان سُيقّيم من قبل نفس املكتب الذي قّيم بالفعل تقدير املخاطر               

 أن سبيل االنتصاف هذا، كما يذهب إليه صـاحب الـبالغ،            وتالحظ أيضاً . قبل الترحيل 
حلصول على ميزة التعجيل بطلب إقامـة دائمـة         ويهدف إىل ا   ةيريتقد للسلطة ال  خيضع متاماً 

     طلب مراعاة األسباب اإلنسانية واعتبـارات الرأفـة        أن  وتالحظ اللجنة   . وليس إثبات حق  
وترى اللجنة أن إمكانيـة     .  كما اعترفت بذلك الدولة الطرف     ال يعمل على وقف الترحيل    

ري مستقر فيما يتعلق حبقوق اإلنسان والوضع       ترحيل صاحب البالغ إىل الصومال، وهو بلد غ       
اإلنساين، أثناء استعراض طلب مراعاة األسباب اإلنسانية واعتبارات الرأفة، من شأنه أن جيعل 
سبيل االنتصاف غري فعال ولذلك ال يؤدي إىل تبديد اخلطر احملقق على احلياة أو التعـذيب                

مل يكن يف حاجة، ألغراض     احب البالغ   صأن  ولذلك تستنتج اللجنة    . الذي يثري قلق اللجنة   
  . إىل تقدمي طلب مراعاة األسباب اإلنسانية واعتبارات الرأفةتتعلق باملقبولية، 

وفيما يتعلق بعدم استئناف صاحب البالغ القرار السليب لشعبة االسـتئناف املعنيـة       ٥-٧
ومحاية الالجـئني    من قانون اهلجرة     ٦٤باهلجرة، تالحظ اللجنة أن القرار استند إىل القسم         

وجد أنه غـري مقبـول      "احلق يف االستئناف إذا      لهليس  صاحب البالغ   أن  الذي ينص على    
وجد أن صـاحب     "٢٠٠٦يونيه  / وحزيران ٢٠٠٥فرباير  /ويف شباط ". بسبب إجرام خطري  

. ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢وصدر ضده على هذا األساس أمر ترحيل يف         " البالغ غري مقبول  
قـضية  " االستئناف مل يكن لينجح إال إذا استطاع صاحب البالغ تقدمي            وتالحظ اللجنة أن  

أو إثبات وجود خطأ يف     " مسألة خطرية يتعني حتديدها   "أو  " ميكن اجملادلة فيها بشكل مقبول    
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل توضح كيف كـان          . تطبيق القانون أو الوالية القضائية    

ويف .  للتشريع احمللي الواضح والوالية القضائية      نظراً العقبةجتاوز هذه   بإمكان صاحب البالغ    
ظروف هذه القضية بالتحديد، ترى اللجنة بالتايل أن طلب اإلذن باالستئناف أمام احملكمـة              

  .أحد سبل االنتصاف الفعالةاالحتادية ال ميثل 
قـدير  وتالحظ اللجنة أن صاحب البالغ مل يلتمس إجراء استعراض للقرار السليب لت   ٦-٧

    / شـباط  ٢٣ الـوزير واملـؤرخ       قبل املخاطر قبل الترحيل الصادر عن املسؤول املفوض من       
 ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٩أقّر، يف   مدير االستئناف للمعونة القانونية بأونتاريو      أن  ، و ٢٠٠٩ فرباير

__________ 

أكتـوبر  / تشرين األول٢٢، قرار عدم املقبولية املؤرخ      ضد أملانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١ رقم   البالغانظر   )٣٦(
 ٢٥قرار عدم املقبولية املـؤرخ      ضد إسبانيا،   . أ. ب. أ،  ٤٣٣/١٩٩٠؛ والبالغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٣
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس /آذار
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كما . إجراء استعراض قضائي أمام احملكمة االحتادية     من أجل   املساعدة القانونية   تقدمي  رفض  
وذلك له يف املداوالت القضائية،     زاعم صاحب البالغ اليت تفيد بأن حمامي مثّ       أهنا حتيط علماً مب   

وعلى الرغم من أن اللجنة أكـدت       . ما نفته الدولة الطرف بدون تقدمي أي أدلة هبذا الشأن         
حتـل أصـحاب     أن االعتبارات املالية والشكوك حول فعالية سبل االنتصاف احمللية ال            دائماً
 على متثيـل  ،فيما يبدوهنا تشري إىل أن صاحب البالغ حصل،   فإ ،)٣٧(غات من استنفادها  البال

 على مساعدة قانونية    ى، احلصول ووأنه حاول، بدون جد   قانوين يف املداوالت احمللية والدولية      
ولـذلك، تـستنتج    . إلجراء االستعراض القضائي للقرار السليب لتقدير املخاطر قبل الترحيل        

من ) ب(٢ة بالعناية الواجبة وأن الفقرة      حب البالغ التمس سبل االنتصاف احمللي     اللجنة أن صا  
  . من الربوتوكول ال حتول دون دراسة هذا البالغ٥املادة 

وتالحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البالغ على أساس عدم دعـم               ٧-٧
 ٦  من املـادة ١ مقترنة بالفقرة ٢  من املادة٣ادعاءات صاحب البالغ بأدلة كافية مبوجب الفقرة       

  . من العهد٢٣ من املادة ١ والفقرة ١٧ واملادة ١٢ من املادة ٤ والفقرة ٧واملادة 
 مـن   ٧ واملادة   ٦ من املادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البالغ بانتهاك الفقرة          ٨-٧

 ٩ن لـه، يف  بـيّ  ت املوظف املسؤول عن تقدير املخاطر قبل الترحيل      أنالعهد، تالحظ اللجنة    
وأنه سيتعرض ملعاملة قاسية    للخطر   أن حياة صاحب البالغ ستتعرض       ،٢٠٠٧فرباير  /شباط

، ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣يف  متّ،   أنه   وتالحظ أيضاً . وغري عادية يف حالة إعادته إىل الصومال      
       الوزير من أن صـاحب الـبالغ       قبل   ملا توصل إليه املسؤول املفوض من        القرار وفقاً تنقيح  

 وتالحظ أيضاً . الناس يف كندا   على   أو ضرر خطري وأنه ميثل خطراً     خماطر فردية   ال يواجه أي    
 تفاصيل عن عـدم     أن صاحب البالغ أوضح أسباب خماوفه من إعادته على الصومال ُمقِدماً          

وجود محاية عشائرية وشخصيته الغربية ومظهره الغريب وافتقـاره إىل املعـارف واخلـربة              
 للتجنيد من قبـل القراصـنة ومجاعـات          حمتمالً يصبح هدفاً قد  دعم احمللية وأنه    وشبكات ال 

وترى اللجنة أن هذه االدعاءات مدعومة بأدلة كافية ألغراض املقبولية          . امليليشيات اإلسالمية 
  .وأنه ينبغي النظر فيها على أسسها املوضوعية

   ليس هنـاك   ى اللجنة أنه    ، تر ١٢ من املادة    ٤وفيما يتصل باالدعاء مبوجب الفقرة        ٩-٧
 ١٢ من املادة    ٤الفقرة  ضمن إطار   صاحب البالغ   إدراج حالة   بأنه ال ميكن    ما يفيد، بداهة،    

  .أنه ينبغي النظر يف هذه القضية على أسسها املوضوعيةفإهنا ختلص إىل من العهد، ولذلك 
  

__________ 

، ١٩٩٢ يوليـه / متوز٢٢، قرار عدم املقبولية املؤرخ ضد الدامنرك. س. ب،  ٣٩٧/١٩٩٠انظر البالغات رقم     )٣٧(
  / تـشرين األول ٢٣، قرار عدم املقبوليـة املـؤرخ   ضد كندا. ت. غ،  ٤٢٠/١٩٩٠؛ ورقم   ٤-٥الفقرة  
 تـشرين   ٨، اآلراء املؤرخـة     فوريسون ضد فرنـسا   ،  ٥٥٠/١٩٩٣؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   ١٩٩٢أكتوبر  
 .١-٦ الفقرة ،١٩٩٦نوفمرب /الثاين
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الحـظ  ، ت ٢٣دة   من املـا   ١ والفقرة   ١٧وفيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة للمادة        ١٠-٧
 ١  والفقـرة ١٧ باملادة ةصاحب البالغ غري مشمولحالة  بأن اللجنة أنه ال يوجد ما يفيد، بداهةً،      

  .أنه ينبغي النظر يف هذه املسألة على أسسها املوضوعيةفإهنا ختلص إىل ، ولذلك ٢٣من املادة 
 مـن   ١قرة   الف تندرج ضمن وتعلن اللجنة قبول البالغ حيث يبدو أنه يطرح قضايا            ١١-٧

 مقـروءة   ٢٣ من املـادة     ١ والفقرة   ١٧ واملادة   ١٢ من املادة    ٤ والفقرة   ٧ واملادة   ٦املادة  
  . من العهد وستنظر يف األسس املوضوعية٢ من املادة ٣مقترنة بالفقرة 

  النظر يف األسس املوضوعية    
ت اليت أتاحهـا  نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلوما    ١-٨

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١هلا الطرفان، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

  ٧ واملادة ٦ من املادة ١الفقرة     
تالحظ اللجنة ادعاء صاحب البالغ الذي يفيد بأن ترحيله من كندا إىل الـصومال                ٢-٨

كمـا  .  من العهد  ٧ واملادة   ٦ن املادة    م ١ يف انتهاك للفقرة     اال ميكن جربه  ملخاطر  سيعرضه  
السكان املخاطر اليت يتعرض هلا فردية وختتلف عن املخاطر احمليقة بعامة           تالحظ مزاعمه بأن    

دودية معرفته باللغة،   حمل، و ولد خارج الصومال ومل يعش هناك مطلقاً      نظراً ألنه   يف الصومال،   
م عشائري، وخطـر جتنيـده      ، وعدم وجود دع   أرض البنط وعدم وجود أسرة له يف منطقة       

ُمستشر يف  القسري من قبل القراصنة أو مجاعات امليليشيات اإلسالمية وأنه سيتعرض لعنف            
الحظات الدولة الطرف، اليت تفيد بـأن صـاحب         وحتيط اللجنة علماً أيضاً مب    . كامل البلد 

و التعذيب  املوت أ خماطر   يواجه   البالغ مل يقدم دعوى ظاهرة الوجاهة لالعتقاد بأنه شخصياً        
 أو املهينة وأن ما يدعيه من عدم وجود أي انتماء لعشرية غري       ةأو املعاملة القاسية أو الالإنساني    

 ألنه أشار إىل أن قبيلة والدته هي دارود وأن عشريهتا هي مـارجريتني وأنـه                مدعوم، نظراً 
وظـف  أن امل  وتالحظ أيـضاً  . أرض البنط ل إىل بوساسو أو غالكايو يف       يرغب يف أن ُيرحّ   

، أن حياة صاحب    ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٩يف  املسؤول عن تقدير املخاطر قبل الترحيل وجد،        
لخطر وأنه سيتعرض ملعاملة أو عقوبة قاسية وال إنـسانية إذا ُرحـل إىل              لالبالغ ستتعرض   

، أن ٢٠٠٩فربايـر  / شـباط ٢٣ يف   ، الوزير وجـد    قبل الصومال وأن املسؤول املفوض من    
 خطر التعرض لضرر شخصي أو فردي جسيم يف الصومال وأنه ميثل   صاحب البالغ ال يواجه   

  .يف كندا على الناس خطراً
، اليت تشري فيه إىل التزام الدول األطـراف         ٣١وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم         ٣-٨

 عنـدما  أراضيهابعدم تسليم األشخاص أو ترحيلهم أو طردهم أو نقلهم بأي شكل آخر من  
بوجود خماطر حمققة فيما يتعلق حبـدوث ضـرر ال ميكـن    ية لالعتقاد تكون هناك أسس قو  
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 ولذلك على اللجنة أن حتدد ما إذا كان ترحيل صاحب الـبالغ إىل الـصومال                .)٣٨(جربه
وتالحظ اللجنة أن صاحب البالغ، الذي مل يعـش         . ا ال ميكن جربه   ملخاطر حمققة سيعرضه  

ائري حمدود أو ليس لديه مثل هذا الدعم،  يف الصومال وال يتحدث لغته، لديه دعم عشمطلقاً
 ١بالتعرض لضرر مبوجب الفقرة     خماطر حمققة   وسيواجه  أرض البنط   وليس لديه أي أسرة يف      

ولذلك، تستنج اللجنة أن ترحيـل صـاحب الـبالغ إىل           .  من العهد  ٧ واملادة   ٦من املادة   
  . من العهد٧املادة  و٦ من املادة ١ للفقرة الصومال سيمثل، يف حالة تنفيذه، انتهاكاً

  ١٢ من املادة ٤الفقرة     
 من العهد، جيب    ١٢ من املادة    ٤وفيما يتعلق بادعاء صاحب البالغ مبوجب الفقرة          ٤-٨

صاحب البالغ ألغـراض هـذا      " بلد"أن تنظر اللجنة أوال فيما إذا كانت كندا هي بالفعل           
. لبلد سـيكون تعـسفياً    احلكم وأن تقرر بعد ذلك ما إذا كان حرمانه من احلق يف دخول ا             

 بشأن حرية التنقـل الـيت       ٢٧وفيما خيص املسألة األوىل، تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم           
وال يقتصر املصطلح   ". بلد جنسيته " من   أوسع نطاقاً " بلده"رأت فيه أن جمال تطبيق مصطلح       

ولكنه يشمل علـى    على اجلنسية باملعىن الرمسي، أي اجلنسية املكتسبة بامليالد أو بالتجنس؛           
اصـة ببلـد معـني أو       األقل الشخص الذي ال ميكن اعتباره جمرد أجنيب بسبب روابطه اخل          

 ويف هذا الصدد ترى اللجنة أن هناك عوامل غري اجلنسية ميكن أن تقـيم               .)٣٩(استحقاقاته فيه 
 .)٤٠(وى من الروابط املتعلقة باجلنسية    ا وبلد ما قد تكون أق     روابط قوية ودائمة بني شخص مّ     

تدعو إىل النظر يف هذه املسائل بوصفها إقامة دائمة وروابط شخصية وأسرية            " بلده"وعبارة  
  . عن عدم وجود مثل هذه الروابط يف أي مكان آخروثيقة والعزم على البقاء، فضالً

 صاحب البالغ إىل كندا وهو يف الرابعة من العمر، وتعـيش            قدمويف هذه القضية،      ٥-٨
يواجـه  هو  ا، وليس له أي روابط بالصومال، ومل يعش هناك مطلقا و          أسرته النووية يف كند   

وتالحظ اللجنة عدم وجود اعتراض على أن صاحب البالغ عاش          . صعوبات يف حتدث اللغة   
 حصل على تعليمه بالكامل يف كندا وأنه عاش يف اململكة العربية            معظم حياته يف كندا، وأنه    

كما تالحظ ادعاء صاحب البالغ الذي يفيد       . داالسعودية وليس الصومال قبل قدومه إىل كن      
القضية، ترى اللجنة أن    إطار مالبسات هذه    ويف  . بأنه ليس لديه ما يثبت جنسيته الصومالية      

 مـن  ١٢ من املـادة  ٤ للمعىن الوارد يف الفقرة صاحب البالغ أثبت أن بلده هي كندا وفقاً   
د أسرته يف كندا واللغة اليت يتحـدثها       العهد، يف ضوء الروابط القوية اليت تربطه بكندا ووجو        

  .ومدة إقامته يف البلد وعدم وجود أي روابط أخرى غري جنسيته الرمسية مع الصومال

__________ 

، طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض علـى الـدول األطـراف يف العهـد،               ٣١انظر التعليق العام رقم      )٣٨(
CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 13 ،١٢، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٩.  

 .٢٠فقرة ، ال١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢، CCPR/C/21/ Rev.1/Add.9 بشأن حرية التنقل، ٢٧التعليق العام رقم  ) ٣٩(
 .٦، الفقرة ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١، اآلراء املؤرخة ستيوارت ضد كندا، ٥٣٨/١٩٩٣البالغ رقم  )٤٠(
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ترحيل صاحب البالغ، تشري اللجنة     باجلانب التعسفي املزعوم فيما يتعلق ب     وفيما يتعلق     ٦-٨
 تدخل، حىت ولـو حبكـم      بشأن حرية التنقل اليت ذكرت فيه أن أي        ٢٧إىل تعليقها العام رقم     

 األحـوال    مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه وأن يكون يف مجيع         القانون، جيب أن يكون متفقاً    
 من الظروف، إن كانت هنـاك   قليالًوترى اللجنة أن هناك عدداً  .  يف الظروف املعينة   معقوالً

    .)٤١(قـوالً عم  أمراً ، اليت ميكن أن يكون فيها حرمان الشخص من دخول بلده          ظروف أصالً 
أي شخص إىل بلده عن طريق      حيول بشكل تعسفي دون عودة      وال جيوز ألي دولة طرف أن       

ويف هذه احلالة، فإن ترحيل صاحب الـبالغ إىل         . جتريده من جنسيته أو طرده إىل بلد ثالث       
.  حبكم الواقع بسبب لوائح اهلجرة الكنديـة       مستحيالًأمراً  الصومال سيجعل عودته إىل كندا      

      عودتـه إىل بلـده    وعرقلة  ، فإن اللجنة ترى أن ترحيل صاحب البالغ إىل الصومال           ولذلك
ال يتناسب مع اهلدف املشروع املتمثل يف منع ارتكاب املزيد من اجلـرائم ولـذلك تعتـربه         

 ٤ للفقرة   وتستنج اللجنة أن ترحيل صاحب البالغ سيمثل، يف حالة تنفيذه، انتهاكاً          . تعسفياً
  .ن العهد م١٢من املادة 

  ٢٣ من املادة ١ والفقرة ١٧املادة     
 مبفردهـا   ٢٣ من املـادة     ١ والفقرة   ١٧فيما يتعلق باالنتهاك املزعوم مبوجب املادة         ٧-٨

بإمكانيـة  ، تكرر اللجنة تأكيد سوابقها القضائية اليت تفيـد          ٢ من املادة    ٣ومقترنة بالفقرة   
السماح لعضو إحدى األسر من     فيها تعارض بني رفض الدولة الطرف       يقع  حاالت  حدوث  

من أفـراد األسـرة     أن جمرد السماح لعدد     غري  . البقاء يف إقليمها وحياة أسرة هذا الشخص      
دولة طرف ال يعين بالضرورة أن املطالبة برحيل أعضاء آخرين من األسرة            أراضي  البقاء يف   ب

، الـيت   ١٩ و ١٦  وتشري اللجنة إىل تعليقيها العامني رقمي      .)٤٢(مثل هذا التدخل  تنطوي على   
 إىل أن فصل شخص      وتشري أيضاً  .)٤٣(طاق واسع يتعني مبوجبهما تفسري مفهوم األسرة على ن      

 إذا كان ١٧ للمادة  يف حياة األسرة وانتهاكاً تعسفياً طرده ميكن اعتباره تدخالً   بما عن أسرته    
 مـع   ، عن أسرته وآثار الفصل عليه ال يتناسبان       إطار هذه القضية  فصل صاحب البالغ، يف     

  .)٤٤(من الترحيلاملتوخاة األهداف 
__________ 

، ١٩٩٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢،  CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 بشأن حرية التنقل،     ٢٧التعليق العام رقم     )٤١(
 .٢١الفقرة 

 / متـوز  ٢٦، اآلراء املعتمـدة يف       أستراليا ويناتا ضد ،  ٩٣٠/٢٠٠٠انظر، على سبيل املثال، البالغات رقم        )٤٢(
 / متـوز  ٢٦، اآلراء املعتمدة يف     مادافريي ضد أستراليا  ،  ١٠١١/٢٠٠١؛ ورقم   ١-٧، الفقرة   ٢٠٠١يوليه  
 تـشرين   ١، اآلراء املعتمدة يف     بياهورانغا ضد الدامنرك  ،  ١٢٢٢/٢٠٠٣؛ ورقم   ٧-٩، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  
 / متـوز  ٢٨، اآلراء املؤرخة    دوفني ضد كندا  ،  ١٧٩٢/٢٠٠٨م  ؛ ورق ٥-١١، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
 .١-٨، الفقرة ٢٠٠٩يوليه 

، احلق يف احترام اخلصوصية وخصوصية األسرة واملرتل واملراسـالت، ومحايـة            ١٦انظر التعليق العام رقم      )٤٣(
ـ  ١٩؛ والتعليق العام رقم   ١٩٨٨أبريل  / نيسان ٨،  )١٧املادة  (الشرف والسمعة    ق يف ، محاية األسـرة واحل

 .١٩٩٠يوليه / متوز٢٧، )٢٣املادة (التزوج واملساواة بني الزوجني 
 .٤-١١، الفقرة ١٩٩٧أبريل / نيسان٣، اآلراء املؤرخة كانيبا ضد كندا، ٥٥٨/١٩٩٣انظر البالغ رقم  )٤٤(
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وتالحظ اللجنة أن ترحيل صاحب البالغ إىل الصومال سيتدخل مع عالقاته بأسرته              ٨-٨
 أو  غري أن اللجنة جيب أن تدرس إذا كان ميكن اعتبار التدخل املشار إليه تعـسفياً              . يف كندا 

ولة الطرف صراحة على    لد الذي تطبقه ا   وينص قانون اهلجرة ومحاية الالجئني    . غري مشروع 
اإلقامة الدائمة لغري املواطنني، إذا أدين الشخص بارتكاب جرمية خطـرية           وضع  إلغاء  جواز  

الدولة الطرف اليت   علماً مبالحظة   اللجنة  وحتيط  . يعاقب عليها بالسجن ملدة سنتني على األقل      
بـسيط  ما طرأ من تفكك     تفيد بأن السلطات مل تعمل بشكل غري مشروع أو تعسفي وأن            

وتالحظ اللجنـة أن مفهـوم      . رقى إىل خطورة جرائمه   حياة أسرة صاحب البالغ ال ي     على  
التعسفية ال يقتصر على التعسف اإلجرائي ولكنه ميتد إىل معقولية التدخل يف حقوق الشخص   

  .)٤٥( مع أغراض العهد وغاياته وأهدافه وتوافقه١٧مبوجب املادة 
عندما  ١٩٩٩ائي لصاحب البالغ، الذي بدأ يف عام        جل اجلن الّسعلماً ب  اللجنة   وحتيط  ٩-٨

 ٦٠ كان يف اخلامسة عشرة من عمره، والذي يشتمل على إدانة لالعتداء على سيدة عمرهـا              
كما تالحظ أن   . سنة والضرب املتكرر لعامل يف حمل مبفك قصري وغليظ يف سياق جرمية سرقة            

 ٢٢قبولية وإىل أمر ترحيل بتـاريخ       إدانات صاحب البالغ أدت إىل تقريرين من تقارير عدم امل         
وتالحظ اللجنة كذلك أن ادعاء صاحب البالغ بأنه يرتبط بعالقـة           . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

 ليس لديـه    هوثيقة بوالدته وشقيقاته؛ وأنه ينوي دعم والدته اليت تعاين من مرض عقلي؛ وأن            
جـة الـصعوبات   لروابط أسرته نتيتفكيك كامل أسرة يف الصومال وأن ترحيله سيؤدي إىل      
وتالحظ كذلك ادعاء صاحب الـبالغ بـأن        . الكبرية اليت تواجه سفر أسرته إىل الصومال      

      منذ ذلـك احلـني      وأنه إدمان املخدرات الذي استطاع التغلب عليه     مرّدها  جرائمه اجلنائية   
غرض لر  خمّداإلدانة نتيجة اعتداء على الغري وحيازة       مل تصدر ضده إال أحكام بسيطة باستثناء        

  .االجتار
وتالحظ اللجنة أن صاحب البالغ مل يولد ومل يعش يف الصومال، وأنـه عـاش يف          ١٠-٨

ه ليس لديه   كندا منذ أن كان يف الرابعة من العمر، وأن والدته وشقيقاته يعشن يف كندا، وأن              
صاحب البالغ بأسرته وشقيقاته ال تزال      قوة عالقات   تالحظ أن   كما  . أي أسرة يف الصومال   

صاحب البالغ  عالقات  وعلى الرغم من ذلك، تالحظ اللجنة أن        .  نزاع بني الطرفني   موضع
 ألن أسرته لن تستطيع إذا ُرحل إىل الصومال، نظراًإصالحه بشكل ال ميكن األسرية ستنفصم 

زيارته هناك وأن الوسائل الالزمة للمحافظة على مراسالت مستمرة بني صـاحب الـبالغ              
باإلضافة إىل ذلك، سيكون من الصعب على صاحب البالغ ملدة          و. وأسرته يف كندا حمدودة   

 وتالحظ اللجنة أيضاً. ، أن يتقدم بطلب للحصول على تأشرية زيارة كندا لزيارة أسرتهطويلة
أنه بسبب عدم توافر سبل االنتصاف القضائية حبكم الواقع، ال يستطيع صاحب البالغ رفع              

تستنتج اللجنة أن التدخل يف حياة أسرة صاحب البالغ،   ولذلك،  . ادعاءاته أمام احملاكم احمللية   
بوالدته وشقيقاته يف كندا، ال يتناسب مع اهلدف املشروع         انفصام عالقاته   الذي سيؤدي إىل    

__________ 

 .٤-١١، الفقرة ١٩٩٧أبريل / نيسان٣، اآلراء املؤرخة كانيبا ضد كندا، ٥٥٨/١٩٩٣انظر البالغ رقم  )٤٥(
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أن ترحيل صاحب البالغ    فإهنا ختلص إىل    ولذلك،  . املتمثل يف منع ارتكاب املزيد من اجلرائم      
 مبفردهـا أو  ٢٣ من املـادة  ١ والفقرة ١٧ للمادة اً، انتهاك إذا ما ُنفّذ  إىل الصومال سيمثل،    

  . من العهد٢ من املادة ٣مقترنة بالفقرة 
  مـن  ٥ مـن املـادة      ٤واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف مبوجب الفقرة           -٩

 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، تـرى أن            
 من  ١ الفقرة   املندرجة ضمن  حلقوقه   انتهاكاًغ سيمثل، يف حالة تنفيذه،      ترحيل صاحب البال  

  . من العهد٢٣ من املادة ١ والفقرة ١٧ واملادة ١٢ من املادة ٤ والفقرة ٧ واملادة ٦املادة 
الدولة الطرف ُملزمة   اللجنة ترى أن     من العهد، فإن     ٢من املادة   ) أ(٣بالفقرة   وعمالً  -١٠

  . االمتناع عن ترحيله إىل الصومال، مبا يف ذلك لصاحب البالغفعال سبيل انتصافبتوفري 
  يف وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفـاً              -١١

 الربوتوكول االختياري، باختصاص اللجنة يف حتديد ما إذا كان قد حدث انتهاك ألحكـام             
  من العهد، بأن تكفل متتـع مجيـع األفـراد          ٢ة  باملاد عمالًقد تعهدت،   وأهنا   ال   أوالعهد  

 ُتعرب عـن   فإهنا   يف العهد،  هبا    واخلاضعني لواليتها باحلقوق املعترف    أراضيها يف   املوجودين
  معلومات عن التدابري املتخـذة      يوماً ١٨٠ يف أن تتلقى من الدولة الطرف يف غضون          رغبتها
  .وة إىل تعميم آراء اللجنةكما أن الدولة الطرف مدع.  موضع التنفيذها آرائلوضع

 . بأن النص اإلنكليزي هو النص األصـلي       اًاعُتمدت باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علم    [
  بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي املقـدم إىل             الحقاً وستصدر
  ]. العامةاجلمعية
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  تذييل

  )رأي خمالف( كريستر ثيلنيرأي فردي لعضو اللجنة السيد     
  .وأنا ال أوافق على ذلك. لعهدحدوث انتهاكات ألحكام اعظم أعضاء اللجنة مل تبني  
، فإن القـضية    ٢٣ من املادة    ١ والفقرة   ١٧، عندما يتعلق األمر بانتهاك للمادة       أوالً  

 إىل وخلـصت ، اليت كان يل رأي خمالف بشأهنا       )١(تشبه إىل حد كبري قضية دوفني ضد كندا       
ومل يتغري موقفي، وكان ينبغي، من وجهة نظري، أال تتوصل األغلبيـة         . نتهاكاحدوث  عدم  
صاحب البالغ بأسـرته يف     عالقات  ذلك أن   . انتهاك يف القضية املعروضة أمامنا    حدوث  إىل  

غري متناسب يف حالة ترحيله إىل      أمراً  يكون التدخل   على درجة من املتانة حبيث      كندا ليست   
  .ئيالصومال يف ضوء سجله اجلنا

 مـن   ٤ والفقرة   ٧ واملادة   ٦ من املادة    ١، فيما يتعلق باالنتهاك احملتمل للفقرة       ثانياً  
أرى ل روديل والسيد نيومان يف هذا الصدد وال اجي للسري ن، فأنا أؤيد اآلراء املخالفة ١٢املادة  

  .أي انتهاك للعهد
 ثيلنيكريستر   ]التوقيع [

 . هـو الـنص األصـلي      اإلنكليزي بأن النص    اًعلم ،باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية  حرر  [
  الحقا بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي املقـدم إىل             وستصدر
  ]. العامةاجلمعية

__________ 

 .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨، اآلراء املؤرخة دوفني ضد كندا، ١٧٩٢/٢٠٠٨غ رقم البال  )١(
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ي إيواسـاوا   غيو والسيد   نيومان. ريالد ل جرأي فردي لعضوي اللجنة السيد          
  )رأي خمالف إىل حد ما(

 ١ والفقـرة    ١٧جنة بوجود انتهاكات حمتملة للمادة      حنن نوافق على استنتاجات الل      
، ولكننا ال نوافق على استنتاجاهتا األخرى، لألسباب املعرب عنها يف الـرأي             ٢٣من املادة   

  .ل روديلاجيالفردي للسري ن
 من التوضيح يف    مبزيد يرد   ١٢ من املادة    ٤وعدم موافقتنا مع تفسري األغلبية للفقرة         

، شتروم ونيشتروم وترينر ضد أستراليا    ني،  ١٥٥٧/٢٠٠٧ البالغ رقم    رأينا املخالف الوارد يف   
  .٦-٣ إىل ١-٣، الفقرات ٢٠١١يوليه / متوز١٨اآلراء املعتمدة يف 

  نيومان. ريالد لج   ]التوقيع[
 إيواساواي غيو   ]التوقيع[

 . هـو الـنص األصـلي      اإلنكليزي بأن النص    اً علم ،باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية  حرر  [
  بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي املقـدم إىل             الحقاً تصدروس

  ]. العامةاجلمعية
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  ل روديلجيا نرأي فردي لعضو اللجنة السري    
 ١  والفقرة ١٧وافق على استنتاجات اللجنة فيما يتعلق باالنتهاكات احملتملة للمادة          أأنا    
  . األخرى بشأن االنتهاك احملتملجاهتا استنتااشكك يف، ولكنين ٢٣من املادة 
 بأهنا تعتمد على التعليـق      ، تعطي اللجنة انطباعاً   ١٢ من املادة    ٤وفيما خيص الفقرة      

ـ  .  بأن كندا هي بلد صاحب البالغ  فيما يتعلق برأيها القائل    ٢٧العام رقم    إن وبالتأكيـد، ف
ومـا  . ‘"بلد جنسيته "م  أوسع من مفهو  " بلده"نطاق عبارة   ‘ ينص على أن     ٢٧التعليق العام   

  أن مجيع األمثلة املقدمة يف التعليق العام عن تطبيق املفهوم األوسع نطاقـاً             هوتتجاهله اللجنة   
واحلاالت الواردة يف التعليق العـام هـي     . هي أمثلة حيرم فيها الشخص من أي جنسية فعلية        

؛ ‘ للقانون الدويل  نتهاكاًمن جنسيتهم بإجراٍء ميثل ا    مواطين بلد ما ُجرِّدوا فيه      ‘حاالت بشأن   
أشخاص أُدمج بلد جنسيتهم يف كيان قومي آخر، أو جرى حتويلـه إىل كيـان كهـذا،             و،

 مـن   احملرومون تعسفاً خاص عدميو اجلنسية    األش‘؛ و ‘وحرموا من جنسية هذا الكيان اجلديد     
  ).٢٧ من التعليق العام ٢٠الفقرة (‘ احلق يف اكتساب جنسية بلد إقامتهم

ومل يسع صاحب البالغ إىل تفسري      . أي من هذه األمثلة على هذه القضية      وال ينطبق     
سبب عدم التماسه احلصول على اجلنسية الكندية، حسبما أشارت إىل ذلك ضمنا الدولـة              

 ترحيل صاحب الـبالغ إىل الـصومال      بأن   غري مقتنع    وعليه فإنين ). ٦-٦الفقرة  (الطرف  
  .١٢ من املادة ٤سيشكل انتهاكاً للفقرة 

 ١ بشأن استنتاجها الذي يفيد بأن الفقـرة   ضعيفاًباملثل، مل تقدم اللجنة إال تفسرياً   و  
وبصفة خاصة، مل توضح سبب تفضيلها لتأكيـد صـاحب    .  ستنتهك ٧ واملادة   ٦من املادة   

وبالطبع، جيب أن نشكك .  مما تؤكده الدولة الطرف  البالغ للوقائع واملخاطر اليت تنتظره بدالً     
 غـري مـستقرة مثـل    األوضاع فيه إىل بلد ما    إلزام أي شخص بالعودة قسراً     يف حالة    كثرياً

 ١ والفقرة   ١٧ الستنتاجنا بشأن االنتهاك احملتمل للمادة       وبالفعل، يعترب ذلك مهماً   . الصومال
  .ما هو عليهوكان من احلكمة أن تترك اللجنة األمر على . ٢٣من املادة 

  روديلل جياالسري ن  ]التوقيع [
 . هـو الـنص األصـلي      اإلنكليزي بأن النص    اً علم ،سبانية واإلنكليزية والفرنسية  باإلحرر  [

  بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي املقـدم إىل             الحقاً وستصدر
  ]. العامةاجلمعية
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  د مايكل أوفالهريت والسيدة هيلني كلري اللجنة السييرأي فردي لعضو    
  . يف هذه القضية١٢ من املادة ٤ل فيما يتعلق مبسألة تطبيق الفقرة جياحنن نؤيد رأي السري ن  

  أوفالهريتمايكل   ]التوقيع [
  كلريهيلني    ]التوقيع[

 . هـو الـنص األصـلي      اإلنكليزي بأن النص    اً علم ،باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية  حرر  [
 لـسنوي املقـدم إىل    الحقا بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة ا          وستصدر
  ]. العامةاجلمعية
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  السيد كورنيليس فلينترمانرأي فردي لعضو اللجنة     
 من  ١ والفقرة   ١٧وافق على استنتاجات اللجنة بوجود انتهاكات حمتملة للمادة         أأنا    

شـكوكهم بـشأن    وأعضاء اللجنة اآلخرين    ل روديل   أشاطر السري ناجي  ، ولكنين   ٢٣املادة  
  .ن االنتهاك احملتملاستنتاجاهتا األخرى ع

 بلـد   بأن كندا ميكن اعتبارهـا    ، فأنا غري مقتنع     ١٢ من املادة    ٤وفيما خيص الفقرة      
تفسرياً أرحب من    ١٢ من املادة    ٤لفقرة  اصاحب البالغ على الرغم من أنين ميال إىل إعطاء          

امة الثابتـة   مثل اإلق (الروابط اخلاصة   وغريه من الزمالء مبراعاة     جيل روديل   اعما السري ن  تفسري  
ملدة طويلة والعزم على البقاء والروابط الشخصية واألسرية القوية وعدم وجود مثـل هـذه               

اليت قد تكون لدى صاحب البالغ مع أي بلد يف وكل قضية مقدمة ) الروابط يف أي بلد آخر 
  .إىل اللجنة
ـ ، فأنا أؤيد رأي السري ن     ٧ واملادة   ٦ من املادة    ١فيما خيص الفقرة    أما     روديل ل  اجي

  .وزمالئه اآلخرين
  فلينترماننيليس ركو  ]التوقيع [

 . هـو الـنص األصـلي      اإلنكليزي بأن النص    اً علم ،باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية  حرر  [
  الحقا بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي املقـدم إىل             وستصدر
  ]. العامةاجلمعية

        


