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 1-1صاااحب الاابالغ هااو م .م .وهااو م اوا ن أفغاااين ماان مواليااد عااام  .1993وقااد ُرف ا
لااب جلوئااه إىل ال ادامنرك وكااان وق ا تقاادمي الاابالغ حمتج ازا يف انتظااار ترحيلااه إىل أفغانسااتان.
ويف ذل ااك الوق ا َّادع ااى ص اااحب ال اابالغ أن إق اادام ال ادامنرك عل ااى ترحيل ااه قس ارا إىل أفغانس ااتان
سيشكل انتهاكا حلقوقه املكفولة مبوجاب املاواد  6و 7و 14و 18و 26مان العهاد .ويف الرساالة
الالحقة املاُق ّدمة يف  30تشرين الثاين/نوفمرب  2015أُبلغ اللجناة أبن صااحب الابالغ يادعي
انتهاااك املااادة  13باادال ماان املااادة  14ماان العهااد .وقااد دلاال الربوتوكااو االلتياااري حيااز النفاااذ
لنسبة للدولة الطرف يف  23آذار/مارس  .1976وميثل صاحب البالغ ٍ
حمام.
 2-1عنااد تقاادمي الاابالغ يف  7شااباط/فرباير  2014الااتمك صاااحب الاابالغ ماان اللجنااة أن
تطلب إىل الدولة الطرف االمتناع عن ترحيله إىل أفغانستان ريثما تنظر يف قضيته عمال ملادة 92
ماان نظامهااا الااداللي .ويف  11شااباط/فرباير  2014قااررت اللجنااة عاان ريااق ِّّ
مقرِّرهااا اخلااا
املعز لبالغات اجلديدة والتاداب املؤقتاة عادم تلبياة ذلاك الطلاب .وأُبعاد صااحب الابالغ قسارا
إىل أفغانستان يف  10شباط/فرباير .2014

الوقائع األساسية

()1

 1-2صاحب البالغ مسلم شيع من إثنية اهلازارة يف مازار الشاري ،يف أفغانساتان حيا كاان
يعااي مااع والديااه وشااقيقته .وقااد توفي ا والدتااه عناادما كااان عماار ح اواي  9ساانوات .وعناادما
بلا  10سانوات مان العمار التطفا حركاة الطالباان والاد  .فانتقال وشاقيقته يف وقا الحاق
للعااي مااع لالااه يف مازار الشاري ،حي ا أقااام ملاادة تقااار الشااهرين قباال فارار إىل كاباال .واراتد
صاحب البالغ املدرسة لبضع سنوات مث عمل ليا ا وجناارا متادر يف كابال .ومل يكان عضاوا يف
أي مجعية أو منظمة سياسية أو دينية ومل ميارس النشاط السياسي أبي ريقة ألرى .ويف اترياخ
غ ا حماادد غااادر صاااحب الاابالغ أفغانسااتان ليلااتمك اللجااوء يف السااويد ألنااه كااان يتطلااع إىل
”حياة سلمية وتعليم“.
 2-2ودلاال صاااحب الاابالغ ال ادامنرك يف  5شااباط/فرباير  2011دون أن تكااون حبوكتااه أي
واثئق سفر صاحلة .ويف اليوم نفسه أوقفته الشر ة يف الدامنرك بتهماة اإلقاماة غا املشاروعة و لاب
اللجوء .وكأسك أوىل لطلب اللجاوء أشاار صااحب الابالغ إىل لوفاه مان رد فعال لالاه وكوجاة
لالاه إن هااو عاااد إىل أفغانسااتان ألنااه علااى مااا يباادو ضاار اباان لالااه يف اتريااخ غا حماادد قباال
وصوله إىل الدامنرك بس سنوات على األقل ورما حبجر يف رأساه( .)2ويف  27أاير/ماايو 2011
رفض دائرة اهلجرة الدامنركية لب اللجوء مبوجب املادة  7من قانون األجانب.
__________

()1
()2

2

أُعيااد ترتيااب الوقااائع الااإ يسااتند إليهااا هااذا الاابالغ علااى أساااس الروايااة غا املكتملااة الااإ قاادمها صاااحب الاابالغ
وق اراري جملااك عااون الالجملااي املااؤرلي  16كااانون الثاين/يناااير  2012و 6شااباط/فرباير  2014وغ ا ذلااك
من الواثئق الداعمة املوجودة يف املل.،
ِّ
اجل هااذ األس اك األوىل لطلااب اللجااوء يف تقرياار تسااجيل لااب اللجااوء ال اذي قدمااه صاااحب الاابالغ ويف
ُسا ّ
اس ااتمارة لب ااه ال ااإ ق اادمها يف  10ش ااباط/فرباير  2011ويف تقري اار مقابل ااة اللج ااوء ال ااإ أجرهت ااا دائ اارة اهلج اارة
الدامنركيااة يف  11أاير/مااايو  2011ويف تقرياار بيااان صاااحب الاابالغ يف جلسااة اسااتماع جملااك عااون الالجملااي
يف  16كانون الثاين/يناير .2012
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 3-2وألغ ارا مااوجز احملااامي املااؤر  11كااانون الثاين/يناااير  2012فيمااا يتعلااق لنظاار يف
القضية أمام جملك عون الالجملي ألارب صااحب الابالغ حمامياه أناه أُجارب علاى أن يكاون عبادا
و”غالما راقصا“ يف كابل()3؛ أوال على يد أ .س .وهو شقيق ر عمل صاحب البالغ لفرتة
حا اواي ش ااهرين إىل ثالث ااة أش ااهر مث عل ااى ي ااد قا اواد يُاادعى أ .ن .حلا اواي نف ااك الف اارتة .ويف ه ااذا
الساايا ذكاار صاااحب الاابالغ أنااه احتُجااز وأُرغاام علااى املشاااركة يف أنشااطة جنسااية أبماار ماان
أ .س .يف دئ األمر مث أبمار مان أ .ن .إىل أن متكان مان الفارار بعاد أن عان أ .ن .بساكي
يف حنجرتااه .ويباادو أن غالماا راقصاا آلاار( )4عاااين معركااة بينااه وبااي أ .ن .وكااان أ .س .قااد أتااى
هبذا الغالم إىل منز أ .ن .يف نفك الوق الذي أتى فيه بصاحب البالغ.
 4-2ويف  16كانون الثاين/يناير  2012أيّاد اجمللاك قارار دائارة اهلجارة الدامنركياة بارف ماناي
صاااحب الاابالغ حااق اللجااوء .وقبِّاال اجمللااك لبياااانت األوىل الااإ أدىل هبااا صاااحب الاابالغ إىل
دائ اارة اهلج اارة الدامنركي ااة (انظ اار الفق اارة  2-2أع ااال ) عل ااى أهن ااا حق ااائق .ولل ااص اجملل ااك إىل أن
األسك األوىل لطلب اللجوء ال ميكن أن تربر مناي مركز اللجوء أو احلماية مبوجب املادة  7مان
قااانون األجان ااب .وال ميك اان أن يقب اال اجملل ااك كحق ااائق أق اوا ص اااحب ال اابالغ خبص ااو أس ااك
اللجوء الإ احات هباا لاال جلساة اساتماع اجمللاك والاإ تفياد أبناه كاان غالماا راقصاا يف كابال.
وماان مثّ للااص اجملل ااك إىل أن صاااحب ال اابالغ مل يق ا ّدم أدلااة تثب ا أسااك ل ااب اللجااوء ال ااإ
ق ّدمها ومل يقبل إلفادات الإ أدىل هباا علاى أهناا حقاائق .وعاالوة علاى ذلاك وضاع اجمللاك يف
اعتبار أن ردود صاحب البالغ أثناء جلسة استماع اجمللك كان متح ّفظة ومراوغاة وغامضاة -
حىت على األسمللة البسايطة وغا املعقادة  .-والحا اجمللاك يف هاذا الصادد أناه يبادو مان غا
املاارجاي أن يكااون صاااحب الاابالغ قااد أ ِّ
ُبقااي يف شااكل ماان أشااكا األساار لعاادة أشااهر مااع غااالم
أي شاايء عاان أصاال هااذا الغااالم مبااا يف ذلااك أصااله اإلثااز .واعتاارب
راقااص آلاار دون أن يعلاام ّ
اجمللك أيضا أن من غ املرجاي أن يكون صاحب البالغ عجز عن حترير نفسه من إقامتيه القسريتي
يف منزي أ .س .وأ .ن .على التواي .وللاص اجمللاك بنااء علاى ذلاك إىل أن البياان يبادو خمتلقاا
هلذ املناسبة.
 5-2وبذلك للص اجمللك إىل أن صااحب الابالغ لان يكاون ُمعرضاا ملخاا ر اضاطهاد حماددة
وفرديااة تقااع ضاامن املااادة  )1(7ماان قااانون األجانااب أو خلطاار فعلا ّاي لتعاار لعقوبااة اإلعاادام
أو التعذيب أو غ من ضرو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة مبوجب املادة  )2(7من
قانون األجانب يف حالة عودته إىل أفغانستان.
 6-2وتلقى اجمللك من صاحب البالغ رسالتي يف  13و 27آ /أغساطك  2012يطلاب
فيهمااا إىل اجمللااك أن يعيااد فااتاي إجاراءات لااب اللجااوء .ففااي الرسااالة الااإ تلقاهااا يف  13آ /
أغسطك أشاار صااحب الابالغ إىل أن النازاع ماع لالاه كاان نتيجاة للحااد الاذي كاان لاه ماع
اص صااحب الابالغ مارة ألارى تفاصايل مكوثاه يف كابال كغاالم راقاص ماع أ .س وأ .ن.
ابنه .وق ّ
على التواي وفرار من أ .ن ..وذكر أنه كان دائم البح عن سبيل للفارار دون جادوى .وبعاد
أن عن صااحب الابالغ أ .ن .يف احلنجارة وهار مان الباا املفتاو ،قارر الفارار مان أفغانساتان

__________

()3
()4
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ألن أ .ن .شااخص قااوي ميلااك أساالحة ويسااتطيع قتلااه بسااهولة .ويف الرسااالة الااإ تلقاهااا يف 27
آ  /أغسااطك لااب صاااحب الاابالغ ماارة ألاارى إىل اجمللااك أن يعيااد فااتاي ملاا ،قضاايته ماان
جديد .وأوضاي أنه امتنع يف مقابلته األوىل ألسابا ثقافياة ولشاعور خلازي عان ذكار أناه كاان
غالما راقصا.
 7-2ويف  31متوك/يولي ااه  2013ل ااب ص اااحب ال اابالغ إىل دائ اارة اهلج اارة الدامنركي ااة دعم ااا
ماليااا ملساااعدته علااى العااودة واعيااة إىل بلااد األصاالي .ويف اليااوم نفسااه وقّااع صاااحب الاابالغ
إعااالان يتخلااى مبوجبااه عاان لااب اللجااوء مبااا يف ذلااك لااب إعااادة فااتاي إجاراءات اللجااوء الااذي
قدمه إىل اجمللك .ويف  7آ /أغسطك  2013وافق دائرة اهلجرة الدامنركية على لب الدعم
املاي الذي قدمه صاحب البالغ ملساعدته على العودة الطوعية.
 8-2ويف  8آ /أغسااطك  2013تلقااى اجمللااك ماان صاااحب الاابالغ رسااالة يطلااب فيهااا
إعادة فتاي إجراءات اللجوء فألغى بذلك ختليه عنها سابقا .وجاء يف الرسالة أن الشر ة أرغمتاه
على أن يُؤّكد لتوقيع استعداد ملغادرة الدامنرك واعية .وذكر صاحب البالغ أيضا أن عودته
إىل أفغانسااتان ستُش ا ّكل لطاارا عليااه وأن ماان غ ا املاارجاي أن ينجااو هناااك .وذكاار أيضااا أن أحااد
أصاادقائه املق اربي( )5وكااان يقاايم معااه يف نفااك مركااز اللجااوء عاااد إىل كاباال قباال شااهرين تقريب اا
واتصل به يف  6آ /أغسطك  2013وأعلماه أبن حياتاه تا يف لطار بساببه .وقاا الصاديق
إن ثالث ااة أش ااخا التطف ااو وع ااذبو مل اادة  24س اااعة وحص االوا عل ااى مجي ااع املعلوم ااات املمكن ااة
خبصو صاحب البالغ وأن أعداء صاحب البالغ يُالحقون هذا األل  .وقا صاديقه أيضاا
إهناام وجاادو وصاااحب الاابالغ عاان ريااق الفايساابوك وأن اخلطااأ الااذي ارتكبااه صاااحب الاابالغ
ستخدام امسه احلقيقي على الفايسبوك هو الذي كش ،هلم مكان وجود صديقه.
 9-2ويف  14آ /أغساطك  2013أبلا جملاك عاون الالجملاي دائارة اهلجارة الدامنركيااة أن
صاااحب الاابالغ قاادم لب اا إلعااادة فااتاي إج اراءات ل ااب اللجااوء .ويف رسااالة مؤرل ااة  14آ /
أغسطك  2013لب دائرة اهلجرة الدامنركية إىل صاحب الابالغ أن يقادم إليهاا أي تعليقاات
على املعلومات الواردة من اجمللك كماا أبلغتاه أن دائارة اهلجارة الدامنركياة اعتاربت أن لاب إعاادة
فتاي إجراءات اللجوء الذي قدماه يب ّاي أناه مل يعاد يرياد التعااون يف مساألة مغادرتاه .ومل تتل َّاق دائارة
اهلجرة الدامنركية أي تعليق من صاحب البالغ يف تلك املناسبة.
 10-2ويف  27أيلو /ساابتمرب  2013أبلغا شااعبة األجانااب التابعااة للشاار ة الو نيااة اجمللااك
أبن صاااحب الاابالغ مل حيضاار موعااد مساااعدته علااى العااودة الطوعيااة إىل أفغانسااتان الااذي رتبتااه
املنظمااة الدوليااة للهجاارة يف  26آ /أغسااطك  2013وأنااه أُبلِّا يف التاااريخ نفسااه أبنااه مل أيت
إىل مرك ااز اللج ااوء ال ااذي ك ااان يق اايم في ااه .ويف  30آ /أغس ااطك  2013ألغا ا دائ اارة اهلج اارة
موافقتها على الدعم املاي ملساعدة صاحب البالغ على العودة الطوعية.
 11-2ويف  1تشرين الثاين/نوفمرب  2013رف اجمللك النظار يف لاب إعاادة فاتاي إجاراءات
اللجوء الذي قدمه صاحب البالغ مبوجب املادة  )8(33من قانون األجانب نظرا لعدم مثوله.
 12-2ويف رسااالة مؤرلااة  11كااانون األو /ديساامرب  2013لااب اجمللااك الادامنركي لالّجملااي
إىل اجمللك أن يعياد فاتاي إجاراءات لاب اللجاوء الاذي قدماه صااحب الابالغ .ويف هاذا الصادد

__________
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أشااار اجمللااك ال ادامنركي لالّجملااي إىل حتااو صاااحب الاابالغ إىل الداينااة املساايحية بعااد أن رف ا
اجمللك الطعن الذي قدمه .وأفاد اجمللاك أبن صااحب الابالغ ذكار أثنااء اساتجوابه يف  10كاانون
األو /ديسا اامرب  2013أنا ااه يشا ااعر أبن الثقافا ااة املسا اايحية يف ال ا ادامنرك ج ا ا ّد خمتلفا ااة عا اان الثقافا ااة
اإلسالمية يف أفغانستان .وذكر صاحب البالغ أيضاا تناامي اهتماماه ملسايحية لاال إقامتاه يف
تركيا حي كان صديقه ميلك إجنيال .وكان صديقه قد ح ّدثه عن املسايحية وأجاباه عان األسامللة
الاإ رحهاا بشااأهنا كماا قااا إناه هاو نفسااه قاد حتا ّاو إىل املسايحية .وبادأ صاااحب الابالغ ياراتد
الكنيسة بعد مرور ساتة أشاهر علاى وصاوله الادامنرك .ويف حزيران/يونياه  2013بادأ حيضار نتظاام
وع ِّّماد يف تلاك الكنيساة يف  13تشارين
لدمات مركز الكنيسة اإلجنيلياة احلارة يف كرونباورغفيجنك ُ
األو /أكتوبر  .2013وأضاف صاحب البالغ أنه ياراتد اآلن الكنيساة كال ياوم أحاد وأناه كاان
يُصلي مبفرد أو مع أصدقائه وأنه يقرأ اإلجنيل للغة الفارسية كل يوم .وأوضااي صااحب الابالغ
أنااه خيشااى أن يُقتاال لاادى عودتااه إىل أفغانسااتان ألنااه حتااو إىل املساايحية .وأضاااف أنااه تعاار
وصااديقه( )6إىل املضااايقة الدينيااة يف مركااز اللجااوء وأن ملتمسااي جلااوء آل ارين دعومهااا لكفااار.
وتعر صاحب البالغ يف مركز اللجوء أيضا للعن ،اجلسدي على يدي شيشاينّ وأفغاينّ(.)7
ّ
 13-2واُرفِّق ا بطلااب إعااادة فااتاي ملاا ،لااب اللجااوء اخلااا بصاااحب الاابالغ الااذي قدمااه
جملك الالجملي الدامنركي شهادة معمودية ومذكرة أع ّدها قك من مركز كنيساة كرونباورغفيجنك.
وأضاااف اجمللااك ال ادامنركي لالّجملااي أنااه ياارى أن صاااحب الاابالغ يسااتويف الشااروط الالكمااة ملنحااه
تصرياي إقامة مبوجب املادة  )1(7من قاانون األجاناب .ويف هاذا الصادد أشاار اجمللاك الادامنركي
لالّجملي إىل قرارات اجمللك السابقة املتعلقة بقضااي األفغان املتحولي إىل املسيحية وذكر أن من
غا املمكاان اساتبعاد لطاار علام الساالطات األفغانياة بتحا ّاو صااحب الاابالغ يف حاا إعادتااه إىل
أفغانسااتان رغاام أنااه مل يكاان قااد ثبا يف ذلااك احلااي مااا إذا كانا الساالطات األفغانيااة علااى علا ٍم
بتحوله الديز .ووفقا ملا ذكر اجمللك سيكون من الصاعب علاى صااحب الابالغ بعاد أن حت ّاو
دينيّا إلفاء انتمائه اجلديد إذا أُعيد إىل أفغانستان .وعالوة على ذلاك سيسارتعي سالوكه مزيادا
مان االهتمااام يف أوسااط السااكان احمللياي ألنااه عائااد مان بلااد أورويب حبيا أن أدىن عاادم امتثااا
للقواعد واملبادئ الدينية سيضع صاحب البالغ يف حالة ضع ،لاصاة .وأضااف اجمللاك الادامنركي
لالّجملااي أن ماان غ ا املمكاان وفق اا للق ارارات السااابقة الااإ اختااذها جملااك عااون الالجملااي يف
قضااااي املتح اولي إىل املساايحية أن يُطلااب إىل صاااحب الاابالغ إلفاااء معتقداتااه الدينيااة لتجنااب
املشاكل يف بلد األصلي.
 14-2واسااتنادا إىل مااا ساابق أشااار اجمللااك يف قارار الصااادر يف  6شااباط/فرباير  2014إىل
أنه مل ُيد أية أساك إلعاادة فاتاي القضاية وال أياة أسابا لتمدياد أجال مغاادرة صااحب الابالغ.
ويف ه ااذا الص اادد وض ااع اجملل ااك يف اعتب ااار ع اادم تق اادمي أي معلوم ااات أو آراء جدي اادة خب ااالف
املعلومات املتاحة لال جلسة االستماع األوىل الإ عقدها اجمللك.
حتو صاحب البالغ لن يتسبب له يف التعار ألي لطار
 15-2وللص اجمللك أيضا إىل أن ّ
اضااطهاد ياادلل يف نطااا املااادة  )1(7ماان قااانون األجانااب يف حااا عودتااه إىل أفغانسااتان ألن
اجمللااك مل يسااتطع تقباال لاارب حتولااه كحقيقااة اثبتااة .والح ا اجمللااك يف هااذا الصاادد أ ّن صاااحب

__________

()6
()7

GE.19-06548

االسم األو متا ،يف املل.،
مل يقدم صاحب البالغ أي تفاصيل إضافية.
5

CCPR/C/125/D/2345/2014

الاابالغ مل يفصاااي ال للشاار ة وال لاادائرة اهلجاارة الدامنركيااة أو ملستشااار القااانوين أو للمجلااك عاان
اهتمامااه ملساايحية لااال إجاراءات اللجااوء األصاالية .وكااان هااذا االهتمااام قااد نشااأ لفعاال أثناااء
إقامتااه يف تركيااا وقباال دلولااه الادامنرك وفقاا ملااا ورد يف لااب إعااادة فااتاي القضااية  .-وأثناااء تقياايم
بتحو صاحب البالغ دينيا ألذ يف اعتبار أيضا حسبما يبدو من
اجمللك للمعلومات املتعلقة ّ
ق ارار الصااادر يف  16كااانون الثاين/يناااير  2012كااون صاااحب الاابالغ قاادم لااال إج اراءات
لب اللجوء إفادات ُمسهبة ومتعارضة بشأن أساك التماساه اللجاوء كماا قادم ردودا متحفظاة
ومراوغااة وغامضااة حااىت علااى األسامللة البساايطة وغا املعقاادة .والحا اجمللااك كااذلك عاادم جلااب
صاحب البالغ االنتبا إىل اهتمامه ملسيحية يف ليب إعادة فاتاي القضاية اللاذين تلقامهاا اجمللاك
يومي  13آ /أغسطك  2012و 8آ /أغسطك .2013
 16-2وبعااد تقياايم شااامل للااص اجمللااك إىل عاادم ثبااوت أن صاااحب الاابالغ ساايتعر خلطاار
اضااطهاد يااربر اللجااوء مبوجااب املااادة  )1(7ماان قااانون األجانااب أو خلطاار اإلعاادام أو التعااذيب
أو غ من ضارو املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية أو املهيناة مبوجاب املاادة  )2(7إذا
ما أُعيد إىل أفغانستان.
الشكوى
 1-3ياادعي صاااحب الاابالغ أن ترحيلااه ماان الادامنرك إىل أفغانسااتان سيشااكل انتهاكااا حلقوقااه
الإ تكفلها املواد  6و 7و 14و 18و 26مان العهاد .ويف هاذا الصادد يؤكاد صااحب الابالغ
يف مجلااة أمااور أنااه مل يااذكر أي شاايء عاان داينتااه املساايحية أثناااء إج اراءات اللجااوء األصاالية ألنااه
حتولااه إىل املساايحية وأن علااى
مل يكاان مساايحيا حينهااا وأنااه قاادم شااهادة معموديااة كاادليل علااى ّ
حتول ااه وأن حج ااة ع اادم مص ااداقيته ل ااال إجا اراءات اللج ااوء
اجملل ااك أن ُي ااري تقييما اا ملص ااداقية ّ
التحو .
األصلية ال ميكن أن تُطبَّق على أسك ّ
 2-3ودعماا لبيانااه يشا صاااحب الاابالغ إىل املبااادئ التوجيهيااة بشااأن تقياايم شااروط احلمايااة
الدولية مللتمساي اللجاوء مان أفغانساتان (املباادئ التوجيهياة بشاأن تقيايم شاروط احلماياة الدولياة)
الاإ نشارهتا مفوضااية األماام املتحاادة السااامية لشااؤون الالجملااي يف  6آ /أغسااطك  2013والااإ
تفيد أبن األفراد الذين يستوفون املواصفات التالية يف مجلة مواصفات ألرى قد يكونون حباجة
إىل محاي ااة دولي ااة :األفا اراد املرتبط ااون حلكوم ااة األفغاني ااة واجملتم ااع ال اادوي مب ااا يف ذل ااك القا اوات
العسااكرية الدولي ااة أو األف اراد الااذين يُتص ا َّاور أهن اام يؤياادوهنما؛ والرج ااا والفتي ااان مماان ه اام يف س اان
تصور أهنم خيالفون تفس البان ملبادئ اإلسالم وقواعد وقيمه؛ واألفراد
القتا ؛ واألفراد الذين يُ َّ
املنتم ااي إىل األقلي ااات اإلثني ااة .ويوض اااي ص اااحب ال اابالغ أن ااه يف ح ااا إعادت ااه إىل أفغانس ااتان
س اايُنظر إلي ااه حتم ااا عل ااى أن ااه ل ااال ،األص ااو اإلس ااالمية ويؤي ااد احلكوم ااة و/أو اجملتم ااع ال اادوي.
وعالوة على ذلاك فقاد حتاو صااحب الابالغ إىل املسايحية .ويادعي أيضاا أناه قاد ُُيارب لنظار
إىل سنه على القتا ّإما يف ص ،احلكومة أو البان كما قد يتعر إىل االعتاداء اجلنساي(.)8
ويضااي ،صاااحب الاابالغ أنااه ال ميكنااه أن يلااتمك احلمايااة ماان أسارته وأنااه ينتمااي إىل أقليااة إثنيااة
اهلزارة من مزار الشري.،
__________
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 3-3وي ّدعي صاحب البالغ أيضاا أناه وفقاا للمباادئ التوجيهياة بشاأن تقيايم شاروط احلماياة
الدولية ولالفا للتقييم الذي أجارا اجمللاك يف قرارياه املاؤرلي  16كاانون الثاين/ينااير  2012و6
شااباط/فرباير  2014حيتااا إىل محايااة دوليااة عتبااار شااا ماان اثنيااة اهل ازارة ماان م ازار الش اري.،
وعااالوة علااى ذلااك تاانص املبااادئ التوجيهيااة بشااأن تقياايم شااروط احلمايااة الدوليااة بوضااو ،علااى
ضرورة مراعاة العديد من العوامل عند تقيايم مادى تاوافر أمااكن بديلاة دالال أفغانساتان ليلاوذ هباا
أو ينتقاال إليهااا .ويف هااذا الصاادد يا ّدعي صاااحب الاابالغ أن عاادم ألااذ اجمللااك هااذ العواماال يف
االعتبار عناد اختااذ قرارياه الصاادرين يف  16كاانون الثاين/ينااير  2012و 6شاباط/فرباير 2014
وعنااد متسااكه ألماار األو الااذي ُياارب صاااحب الاابالغ علااى مغااادرة ال ادامنرك يشااكل انتهاكااا
للمادتي  6و 7من العهد.
 4-3وي ا ّدعي صاااحب الاابالغ أيضااا انتهاااك حقوقااه املكفولااة يف املااادة  14ماان العهااد نظ ارا
لتعااذر الطعاان أمااام هيملااة قضااائية يف قارار ّاختااذ اجمللااك يف إ ااار اإلجاراءات اإلداريااة بشااأن لااب
اللجوء الذي قدمه صاحب الابالغ ( CERD/C/DEN/CO/17الفقارة  .)13ويطار ،أيضاا مساألة
التمييااز مبوجااب املااادة  26ماان العهااد ألن قااانون الدولااة الطاارف ياانص علااى إمكانيااة الطعاان أمااام
احمل اااكم العادي ااة يف قا ارارات ع اادد كب ا ا م اان اهليمل ااات ال ااإ يش اابه تكوينه ااا تك ااوين جمل ااك ع ااون
حتولاه إىل
الالّجملي .وحيت صاحب البالغ أيضا أبن أسك اللجاوء اجلديادة يف عاي املكاان أي ّ
املسيحية أثناء إقامته يف الدامنرك نظر فيها ورفضها شخص واحد فقط من أمانة اجمللك مبوافقة
لااب جملااك
رئاايك اجمللااك .ولااذلك مل يكاان اجمللااك يف ح ا ّد ذاتااه هااو الااذي اختااذ ق ارار رف ا
الالجملي الدامنركي الذي يلتمك فيه إعادة فتاي إجراءات اللجوء اخلاصة بصاحب البالغ.
 5-3ويا ّدعي صااحب الابالغ أيضاا أن اجمللاك مل يُصادر قارار إال قبال موعاد اإلعاادة القسارية
بفرتة قص ة على الرغم من عدة لبات وجههاا إلياه جملاك الالجملاي الادامنركي الختااذ قارار ساريع
نظرا القرتا موعد إعادته القسرية .ويش إىل قرارات سابقة اختذهتا اللجنة يف هذا الصدد(.)9
 6-3وأبل احملامي اللجناة يف ادعائاه الالحاق الاذي قُادم يف  30تشارين الثااين/نوفمرب 2015
ّن صاااحب الاابالغ ي ا ّدعي انتهاااك املااادة  13باادال ماان املااادة  14ماان العهااد .واحاات ّ بشااكل
لا أبن لطر تعر صاحب البالغ خلطر االضطهاد واملعااانة مان ضارر ال ميكان جارب لادى
عودتااه إىل أفغانسااتان مل يُقايَّم وفقااا للضااماانت اإلجرائيااة املنصااو عليهااا يف هااذ املااادة مبااا أنااه
مل يتم ّكن من الطعن يف قرارات اجمللك أمام هيملة قضائية.
مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 1-4يف 11آ /أغساطك  2014قادم الدولاة الطارف مالحظاهتاا بشاأن مقبولياة الاابالغ
وأسسه املوضوعية.
 2-4وتُذ ّكر الدولة الطرف لوقائع الإ يستند إليها هذا البالغ و ّدعاءات صاحب الابالغ
وتدفع أبنه ينبغي إعالن أن البالغ غ مقبو  .ويف حا أعلن اللجنة أن البالغ مقبو تادفع
الدولة الطرف أبن أحكام العهد لن تُنتهك يف حا ترحيل صاحب البالغ إىل أفغانستان.
__________
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 3-4وتصاا ،الدولااة الطاارف اهليكاال التنظيمااي للمجلااك وتركيبتااه وس ا عملااه وهااي تعتاارب
مبثابة هيملة شبه قضائية مستقلة( )10كما تص ،األساس القانوين الذي تستند إليه قراراته(.)11
 4-4وفيمااا يتعلااق مبقبوليااة الاابالغ تاادفع الدولااة الطاارف أبن صاااحب الاابالغ مل يقاادم دعااوى
ظاهرة الوجاهة لغر املقبولية فيماا خياص مساألة االنتهااك املزعاوم للماادتي  6و 7مان العهاد إذ
مل يثبا وجااود أسااك وجيهااة تاادعو إىل االعتقاااد أبن حياتااه سااتكون يف لطاار أو أبنااه ساايتعر
خلطر التعذيب إذا ما أ ُِّعيد إىل أفغانستان .وعليه من الواضاي أن البالغ يستند إىل أساك واهياة
وينبغي اعتبار غ مقبو .
 5-4وتُذ ّكُِّر الدولة الطرف أبن املادة  14من العهد تنص على مبدأ مراعاة اإلجاراءات القانونياة
الواجبااة مبااا يشاامل حااق األفاراد يف الوصااو إىل احملاااكم لتحديااد حقااوقهم والتزاماااهتم يف الاادعاوى
املدني ااة .ويس ااتنت م اان اجته ااادات اللجن ااة أن اإلجا اراءات املتعلق ااة بط اارد أي أجن اايب ال تن اادر يف
نط ا ااا الفص ا اال "يف حقوق ا ااه والتزامات ا ااه يف دع ا ااوى مدني ا ااة" ملع ا ااى املقص ا ااود يف امل ا ااادة )1(14
وإمنااا ختضااع ألحكااام املااادة  13ماان العهااد( .)12وعلااى هااذا األساااس تاادفع الدولااة الطاارف أبن
إجاراءات اللجااوء ال تناادر يف نطااا املااادة  14ماان العهااد وماان مث ينبغااي اعتبااار هااذا اجلاازء ماان
البالغ غ مقبو من حي االلتصا املوضوعي مبوجب املادة  3من الربوتوكو االلتياري.
 6-4وفيما يتعلق ألسك املوضوعية تدفع الدولة الطرف أبن صاحب البالغ مل يثب بشكل
كا ٍ
ااف أن إعادت ااه إىل أفغانس ااتان ستش ا ّكل انتهاك ااا للم ااادتي  6و 7م اان العه ااد .وتُااذ ّكر الدول ااة
الطرف يف هذا الصدد أبن التزاماهتاا مبوجاب املاادتي  6و 7مان العهاد جمسادة يف املاادة )2(7
ماان قااانون األجانااب الااذي ُميااناي مبوجبااه تصارياي إقامااة لألجناايب بناااء علااى لبااه إذا كااان األجناايب
عرض اا خلطاار اإلعاادام أو لطاار التعاار للتعااذيب أو املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية
ُم ّ
أو املهينة يف حا إعادته إىل بلد األصلي.
 7-4وفيمااا يتعلااق بتقياايم مصااداقية صاااحب الاابالغ تش ا الدولااة الطاارف إىل االسااتنتاجات
توصل إليها اجمللك يف قرار الصادر يف  16كانون الثاين/يناير ( 2012انظر الفقارتي 4-2
الإ ّ
و 5-2أع ااال ) .وت اادفع الدول ااة الط اارف أن قا ارار اجملل ااك مبوج ااب امل ااادة  )1(7و( )2م اان ق ااانون
األجانب خاختذ على أساس تقييم حمدد وفردي ألساك اللجاوء الاإ ذكرهاا صااحب الابالغ إضاافة
إىل مااا ميلكااه اجمللااك ماان معلومااات أساسااية عاان احلالااة العامااة يف أفغانسااتان والتفاصاايل اخلاصااة
لقضية .ولذلك ال يوجد ما يدعو إىل التشكيك يف التقييم الذي أجرا اجمللك وللص فياه إىل
أن صاااحب الاابالغ مل ي اادعم أبدلااة أس اابا التماسااه اللج ااوء وأن األسااك اإلض ااافية الااإ ق ا ّدمها
صاحب البالغ اللتماس اللجوء أي كونه كان غالما راقصا يف كابل قد التُلق هلذا الغر .

 8-4وتالح الدولة الطرف يف هاذا الصادد أن صااحب الابالغ مل يقادم املعلوماات الاإ يادعي
فيها أنه كان أسا شخصاي خمتلفاي ملادة أربعاة أشاهر بوصافه غالماا راقصاا إال بعاد التشااور ماع
حماميااه بغاار صااياغة مااوجز احملااامي املااؤر  11كااانون الثاين/يناااير  2012وبعااد التشاااور مااع
املوظفي يف مركز اللجوء الذي يقيم فياه .وقاد صادر البياان املتعلاق هباذا املوضاوع بعاد مضاي سانة
__________

( )10أمحد وآلرون ضد الدامنرك ( )CCPR/C/117/D/2379/2014الفقرات  1-4و.3-4
( )11قانون األجانب املاداتن  )2(-)1(7و.)2(-)1(31
( )12فالن ضد الدامنرك ( )CCPR/C/110/D/2007/2010الفقرة .5-8
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كاملااة علااى وصااو صاااحب الاابالغ إىل ال ادامنرك وبعااد أن أُتيح ا لااه ثااال فاار ليُق ا ّدم أدلااة
بشااأن أسااك التماسااه اللجااوء؛ أوال إىل الشاار ة عنااد دلولااه مث عنااد اسااتجوابه إلعااداد التقرياار
اخلااا بتسااجيل لااب اللجااوء وألا ا أثناااء مقابلااة لااب اللجااوء الااإ أجرهتااا معااه دائاارة اهلجاارة
الدامنركيااة .وأُتيحا لصاااحب الاابالغ أيضاا فرصااة الدعاااء أسااك اللجااوء هااذ يف اسااتمارة لااب
اللجوء .وعالوة على ذلك ذكر صااحب الابالغ عنادما ُساملِّل بشاكل مباشار يف مقابلاة اللجاوء
الاإ أجرهتااا معاه دائاارة اهلجاارة الدامنركيااة يف  11أاير/مااايو  2011أنااه مل يكاان لديااه قباال مغادرتااه
أيةُ نزاعات غ تلك الإ سبق أن أشار إليها.

 9-4وتالح الدولة الطرف أن من املتوقع من صاحب البالغ الذي ليك أميا وتلقى بضع
السنوات الدراسة أن يكون قادرا على تقدمي إجا ت دقيقاة وحماددة علاى األسامللة املطروحاة الاإ
تتسم لبسا ة وعدم التعقياد إن كاان هاو نفساه مان عاا احلاواد الاإ تشاكل أساساا لطلاب
اللّجوء الاذي قدماه .وعاالوة علاى ذلاك فانن تعلايالت صااحب الابالغ لعادم تقادمي املعلوماات إال يف
هااذ املرحلااة املتااألرة ماان إج اراءات اللجااوء تباادو غ ا متسااقة .ووفق اا ملااوجز احملااامي املااؤر 11
كانون الثاين/يناير  2012قدم صاحب البالغ معلومات عان األساك اإلضاافية لطلاب اللجاوء
بعااد التشاااور مااع موظاا ،يف مركااز اللجااوء بينمااا ذكاار صاااحب الاابالغ يف جلسااة االسااتماع الااإ
عقدها اجمللك يف  16كانون الثاين/يناير  2012أنه ألرب بيبا بذلك.
 10-4وفيمااا يتعلااق إبشااارة صاااحب الاابالغ إىل املبااادئ التوجيهيااة بشااأن تقياايم شااروط احلمايااة
الدولياة (انظاار الفقاارة  2-3أعاال ) تاارى الدولااة الطارف أن كااون صاااحب الابالغ شااا ماان اثنيااة
اهلازارة ال يااربر يف حاد ذاتااه حصاوله علاى اللجااوء .وتالحا الدولااة الطاارف كاذلك أن تقرياار دائاارة
اهلجاارة الدامنركيااة يفيااد أبن لاايك هناااك مااا يشا إىل أن الطالبااان جتنااد الشاابا قسارا ألن العديااد
مانهم يتطاوع لالنضاامام إىل احلركاة .وماان املساتبعد أيضااا أن حتااو حركااة الباان جتنيااد أبنااء اثنيااة
اهل ازارة قس ارا نظ ارا النعاادام الثقااة بااي هاااتي اجملمااوعتي ولااذلك فاانن البااان لاان تثااق يف اهل ازارة
كجن ااود( .)13وم اان مث تؤك ااد الدول ااة الط اارف أن ص اااحب ال اابالغ مل يثبا ا أن الب ااان س ااتحاو
جتنيد قسرا عند عودته إىل أفغانستان .وفضاال عان ذلاك فانن صااحب الابالغ شاا أعاز يف
سن العمل وال يُعااين مشااكل صاحية .وذكار صااحب الابالغ أثنااء املقابلاة الاإ أجرهتاا معاه دائارة
اهلجاارة الدامنركيااة يف  11أاير/مااايو  2011أنااه ال يتعااا ى السياسااية .وذكاار أيض اا أنااه مل يتعاار
قاط ألياة مشااكل ماع السالطات األفغانياة .ويف هاذا الصادد تالحا الدولاة الطارف أن صاااحب
ط إىل اثنيته ليُ ّربر لب اللجوء أثناء إجراءات اللجوء يف الدامنرك.
البالغ مل يُشر ق ّ

 11-4وتالح الدولة الطرف أيضا أن صاحب البالغ مل يكن واضاحا أبي حاا مان األحاوا
ومن مث ال يوجد أي أساس لتنقياي تقيايم اجمللاك الاذي يفياد أبن صااحب الابالغ لان يكاون نتيجاة
سنه وإثنيته فقط معرضا بشاكل حمادد وفاردي خلطار االضاطهاد أو اإلعادام أو التعاذيب أو غا
من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبوجب املادة  )1(7أو ( )2من
قانون األجانب من جانب السلطات األفغانية أو حركة البان أو جهات ألرى يف أفغانستان.
__________

( )13أفغانس ااتان :بل ااد املنش ااأ املعلوم ااات الس ااتخدامها يف عملي ااة حتدي ااد اللج ااوء تقري اار قدمت ااه بعث ااة تقص ااي احلق ااائق
إىل كاب ا اال التابع ا ااة خلدم ا ااة دائ ا اارة اهلج ا اارة الدامنركي ا ااة أفغانس ا ااتان  25ش ا ااباط/فرباير  4 -آذار/م ا ااارس 2012
(كوبنه اااغن  )2012الص اافحات  .29 - 26ويفي ااد التقري اار أبن حرك ااة الب ااان جتن ااد يف املق ااام األو أفا اراد
اثنية البشتون.

GE.19-06548

9

CCPR/C/125/D/2345/2014

 12-4ويف ضوء ما تقدم ختلص الدولة الطرف إىل عدم وجود أي أسااس للتشاكيك يف تقيايم
اجمللك للقرارين املؤرلي  16كانون الثاين/يناير  2012و 6شباط/فرباير  2014انهيك عن إلغائاه؛
ويفيااد التقياايم أبن صاااحب الاابالغ مل يثب ا أن عودتااه إىل أفغانسااتان ستعرضااه خلطاار االضااطهاد
أو اإليذاء الذي يربر اللجوء وأبن إعادة صااحب الابالغ لان تشاكل إذا انتهاكاا ال للماادة 6
وال للمادة  7من مواد العهد.
 13-4وفيما يتعلق بتأكيد صاحب البالغ أن اجمللك مل يب يف مسألة اهلرو إىل مكان آلر
دالل البلد (انظر الفقارة  3-3أعاال ) تالحا الدولاة الطارف أن ال صالة هلاذ املساألة ملوضاوع
إذ إن اجمللااك رأى يف قراريااه بشااأن القضااية  -ومااا كا ياارى حااىت اآلن  -أن صاااحب الاابالغ لاان
معرضا خلطر االضطهاد أو اإلياذاء بصاورة حماددة وفردياة تاربر اللجاوء مبوجاب املاادة )1(7
يكون ّ
أو ( )2من قانون األجانب لدى عودته إىل أفغانستان.
 14-4وفيماا يتعلااق ملخااا ر الااإ يواجههااا صااحب الاابالغ عنااد عودتااه إىل أفغانسااتان بساابب
اعتناقه املسيحية (انظر الفقرة  1-3أعاال ) تالحا الدولاة الطارف أن مان غا املمكان أن يُطلاب
من صاحب البالغ إلفاء معتقداته الدينية أو احلفاظ على سريتها لتجنب املشاكل الإ قد تتسبب
فيهااا معتقدات ااه الديني ااة يف بل ااد األص االي ولك اان يبقااى م اان األمهي ااة مبك ااان يف ق ارار م ااناي اللج ااوء
اربرات وجيهااة للخااوف ماان التعاار
أو عاادم منحااه لصاااحب الاابالغ معرفااة مااا إذا كان ا لديااه ما ّ
لالضطهاد على يد السلطات أو األفراد من اخلوا يف أفغانستان كنتيجة ملعتقداته الدينية.
 15-4وتؤكااد الدولااة الطاارف يف هااذا الصاادد أن اجمللااك إذ رف ا إعااادة فااتاي قضااية صاااحب
البالغ يف  6شباط/فرباير  2014ألذ بعي االعتبار عدم إعرا هذا األلا يف أي وقا مان
األوقااات لااال إج اراءات اللجااوء األوي عاان اهتمامااه ملساايحية (انظاار الفقاارة  15-2أعااال ).
ومااع ذلااك يتبااي ماان لااب إعااادة فااتاي القضااية أن صاااحب الاابالغ باادأ يااذهب إىل الكنيسااة يف
الدامنرك بعد مرور نص ،سنة على وصوله هذا البلد وأكثر من نصا ،سانة قبال مثولاه يف جلساة
االستماع أمام اجمللك يف  16كانون الثاين/يناير  2012حي قدم األدلة إىل اجمللك مبساعدة حمام
وما اارتجم ش ا اافوي .و إلضا ااافة إىل ذل ا ااك يتضا اااي م ا اان امل ا ااذكرة الا ااإ أع ا اادها وكيا اار مرك ا ااز كنيس ا ااة
كرونبورغفيجنك أن صاحب البالغ حضر لدمات الكنسية بصورة منتظمة منذ عام .2013
 16-4وتؤكااد الدولااة الطاارف أنااه وفق اا للمااادة  40ماان قااانون األجانااب ُيااب علااى اااليب
اللجوء إثبات أسك التماسهم اللجوء .ويرتتب علاى ذلاك التازام الاب اللجاوء بتقادمي معلوماات
عاان مجيااع املسااائل ذات الصاالة يف إ ااار قااانون اللجااوء مثاال االهتمااام لداينااة املساايحية املاُفضي
إىل ارتي اااد الكنيس ااة .وم اان املف اارت أن يك ااون معروف ااا ل اادى احمل ااامي ال ادامنركيي املعني ااي هلج اارة
و اااليب اللجااوء علااى وجااه اخلصااو أن التحااو ماان اإلسااالم إىل املساايحية مااربر وجيااه ومقبااو
لطلب اللجوء .وعالوة على ذلك ُسملل صاحب البالغ عان انتمائاه الاديز عادة مارات يف إ اار
دراساة لبااه اللجااوء إىل الادامنرك وذكاار يف كاال ماارة أنّاه مساالم .وأُبلِّا عاادة مارات أن ماان املهاام أن
يكش ،عن مجيع املسائل الإ قد يكون هلا صلة لب ّ يف لب اللجوء اخلا به.

 17-4وتالح الدولة الطرف يف هذا الصدد أن صاحب الابالغ رأى ساببا لتقادمي أسساه الثانياة
لطلب اللجوء الإ تفيد أبنه كان غالما راقصا يف كابال لاال جلساة اساتماع اجمللاك الشافوية
املنعقاادة يف  16كااانون الثاين/يناااير  2012وهااو مااا يثب ا أنااه مل يكاان ُيهاال أمهيااة تقاادمي مجيااع
املعلومات ذات الصلة مبقتضاى قاانون اللجاوء .ومان مث فقاد أُتيحا لصااحب الابالغ فرصاة لإللباار
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هتمامااه ملساايحية وارتااداد عاان اإلسااالم يف جلسااة اسااتماع اجمللااك ولكنااه التااار أال يفعاال.
ومل يكش ،صاحب البالغ عن حتوله إىل املسيحية إال يف منتص ،كاانون األو /ديسامرب 2013
عند اقرتا موعاد تنفياذ قارار إعادتاه قسارا .ويف هاذا الصادد تالحا الدولاة الطارف عادم تقادمي
صاحب البالغ أي تفس للسبب الذي جعله خيتار عدم الكش ،عان اعتناقاه املسايحية إىل أن
مض سنتان تقريبا عن القرار الذي اختذ اجمللك يف إجراءات اللجوء األصلي.
 18-4وال توي الدولة الطرف أي مصداقية للتفس ات الاإ قادمها صااحب الابالغ إىل اللجناة
يف رسااالته األوىل املؤرلااة  7شااباط/فرباير  2014أبنااه مل يااذكر شايملا عاان داينتااه املساايحية لااال
الفحااص األوي لطلااب اللجااوء ألنااه مل يكاان مساايحيا حينهااا نظاارا ألساابا لاايك أقلهااا مااا ذكاار
صاحب البالغ بنفسه وفقا للمعلومات الواردة يف القضية أبنه أصاباي مهتماا لدايناة املسايحية
منذ أن كان يف تركيا وأنه بدأ ارتياد الكنيسة قبل نصا ،عاام مان جلساة اساتماع اجمللاك املنعقادة
يف  16كانون الثاين/يناير  .2012وإضافة إىل ذلك مل يكش ،صاحب البالغ يف رسالتيه اللتي
تل ّقامها اجمللك يف  13آ /أغسطك  2012و 27آ /أغساطك  2012و 8آ /أغساطك 2013
واللتي لب فيهما إعاادة فاتاي قضايته املتعلقاة بطلاب اللجاوء عان انتمائاه إىل الدايناة املسايحية
مع أنّه كان فعال حيضر يف الكنيسة نتظام وق بعثه آلر رسالة واستنادا إىل أقواله الالحقة.
داع ملراجعااة تقياايم اجمللااك الااذي يفيااد أبن
 19-4ويف ضااوء مااا تقاادم ال تاارى الدولااة الطاارف ٍ
حتو صاحب البالغ إىل الداينة املسيحية غ حقيقي .ولذلك تؤكد الدولة الطرف عادم وجاود
أية أسبا تثب أن إعادة صاحب البالغ إىل أفغانستان ستشكل انتهاكا للمادة  18من العهد.
 20-4وفيمااا يتعلااق دعاااءات صاااحب الاابالغ مبوجااب املااادتي  14و 26ماان العهااد (انظاار
الفق اارة  4-3أع ااال ) ت اادفع الدول ااة الط اارف أبن امل ااادة  48م اان النظ ااام ال ااداللي جملل ااك ع ااون
الالجملااي( )14تاانص علااى أن رئاايك اجمللااك الفااردي وهااو قااا ٍ قااانوين ساايب ّ يف مسااألة إعااادة
فااتاي قضااية اللجااوء إذا مل يكاان يف حمتااوايت لااب إعااادة الفااتاي مااا ياادعو إىل اف ارتا أن اجمللااك
سيغ قرار  .وبناء على ذلك فنن رئيك اجمللك الذي استمع إىل القضية يف بداية األمر هاو مان
وافق على القرار ذي الصلة وليك املوظ ،الذي وقعه رمسيا.
 21-4وتالح الدولة الطرف يف هذا الصدد أن صاحب البالغ مل يتلق معاملة خمالفة لغا
من اليب اللجوء بناء على العر أو اللاون أو اجلانك أو اللغاة أو الادين أو الارأي السياساي
أو غ أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آلار .وملاا كاان صااحب
البالغ مل يقدم أي معلومات إضافية عان الظاروف الاإ يساتند إليهاا هاذا اجلازء مان الابالغ تؤكاد
الدولاة الطاارف أنااه مل يثبا وجااود دعااوى ظااهرة الوجاهااة ألغارا املقبولياة فيمااا يتعلااق النتهاااك
املزعااوم للمااادة  26ماان العهااد اذ مل يُثبا وجااود أسااك وجيهااة تاادعو إىل االعتقاااد أبن صاااحب
البالغ تعر للتمييز .وبذلك ينبغي أن يُعترب هذا اجلزء من البالغ غ مقبو .
تعليقات صاح البالغ على مالحظات الاولة الطرف
 1-5يف  30تشارين الثااين/نوفمرب  2015أبلا حماامي صااحب الاابالغ اللجناة أناه سيواصاال
متثيل صاحب البالغ أمام اللجنة على الرغم من الرتحيل القسري لصاحب البالغ إىل أفغانستان
__________

( )14األمر التنفيذي رقم  1651الصادر يف  27كانون األو /ديسمرب  2013بشأن النظام الداللي جمللك عون الالجملي.
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ألن التوكيل الذي مناي إاي يظل ساراي .وذكر أيضا أ ّن صاحب الابالغ يا ّدعي انتهااك املاادة 13
بدال من املادة  14من العهد ألنه مل يسماي له سوى إبجراءات إدارية لتقييم أسك لب اللجوء
ومنع من الوصو إىل احملاكم للطعن يف رفا اجمللاك الطلاب الاذي قدماه إعاادة فاتاي
الذي قدمه ُ
إجراءات اللجوء.
 2-5ول اايك ل اادى حم ااامي ص اااحب ال اابالغ أي تعليق ااات عل ااى تقي اايم دائ اارة اهلج اارة الدامنركي ااة
وجملك عون الالجملي لألسك األولية الإ ق ّدمها صاحب البالغ لطلب اللجوء.
 3-5ويُش حمامي صاحب البالغ إىل أن أساس اللجوء اجلديد الذي قدماه صااحب الابالغ
يف عي املكان أي اعتناقه املسيحية يف الدامنرك مل ينظر فيه ومل يرفضه سوى شخص واحاد مان
املوظفي القانونيي يف اجمللك مبوافقة من رئيك اجمللك .لاذلك مل يكان اجمللاك يف حا ّد ذاتاه هاو
لب جملك الالجملي الادامنركي إعاادة فاتاي إجاراءات جلاوء صااحب الابالغ
من أصدر قرار رف
باادعوى أن صااحة حتا ّاو صاااحب الاابالغ ال ميكاان أن تُقباال كحقيقااة اثبتااة .وكااان ينبغااي أن ُميااناي
صاحب البالغ جلسة استماع شافهية جديادة أماام دائارة اهلجارة الدامنركياة( )15األمار الاذي كاان
سيتياي لاه الفرصاة لشار ،أساك اللجاوء اجلديادة الاإ عاشاها يف عاي املكاان فياتمكن باذلك مان
الوصااو إىل اجمللااك عتبااار اهليملااة الثانيااة الااإ تتخااذ ق ارارا يف هااذا الشااأن .ويشااكل عاادم متكاان
صاااحب الاابالغ ماان إثبااات صااحة اعتناقااه الاادين املساايحي يف إ ااار جلسااة اسااتماع جدياادة أمااام
اجمللك انتهاكا منفصال للمادة  13من العهد.
 4-5ويدفع حمامي صاحب البالغ أيضا أبن عدم متكن صاحب البالغ من الطعن يف رفا
أسك اللجوء اجلديدة الإ عاشها يف عي املكان يُع خد أيضا مبثابة متيياز حمظاور مبوجاب املاادة 26
من العهد .ويؤكد على وجه اخلصو أن اجمللك بوصفه اهليملة األوىل والوحيدة املعنية إبجراءات
برمتاه ال ينظار ساوى يف أساك اللجاوء اجلديادة الناشاملة
لب اللجوء يف النظام اإلداري الادامنركي ّ
يف عااي املكااان وأن القارارات الساالبية الااإ يتخااذها اجمللااك ال ميكاان الطعاان فيهااا ّإال لاادى هيملااات
معاهدات األمم املتحدة أو احملكمة األوروبية حلقو اإلنسان.
 5-5وي ّدعي حمامي صاحب البالغ أ ّن الوضاع األماز يف أفغانساتان لا اخلطاورة .ويُاذ ّكِّر يف
هااذا الصاادد إبشااارة صاااحب الاابالغ إىل املبااادئ التوجيهيااة بشااأن تقياايم شااروط احلمايااة الدوليااة
(انظر الفقرتي  2-3و 3-3أعال ) .ويش إلضافة إىل ذلك إىل املقابلة الإ أ ِّ
ُجري ماع وكيار
()16
أفغانسااتان املعااز بش ااؤون الالجملااي واإلعااادة إىل ال ااو ن يف  21شااباط/فرباير  . 2015فق ااد
انشد الوكير يف تلك املقابلة النروي ومجيع البلادان األوروبياة األلارى بوقا ،عملياات الرتحيال إىل
أفغانستان وال سيما ترحيال النسااء واأل فاا  .وذكار الاوكير علاى وجاه التحدياد أن هاذ البلادان
رحل أي شخص ألننا ال نستطيع رعاايتهم هناا“ .وأوضااي أن ماذكرات التفااهم الاإ
”ينبغي ّأال تُ ّ
وقعته ااا أفغانس ااتان م ااع بعا ا البل اادان األوروبي ااة يف ع ااام ” 2011ت ااذكر بوض ااو ،أن الالجمل ااي
القادمي من مقا عات لطرة لن يُعادوا إليها“ .وات ِّخفق أيضاا يف هاذ املاذكرات علاى عادم إعاادة
النساااء واأل فااا إىل أفغانسااتان .ووفق اا ملااا ذكاار الااوكير أييت معظاام األشااخا الااذين يُعااادون

__________

( )15وفقااا حملااامي صاااحب الاابالغ اعتبااارا ماان  12كااانون الثاين/يناااير ُ 2012متنااع دائاارة اهلجاارة الدامنركيااة ماان تلقااي
لبات إعادة فتاي إجراءات اللجوء بعد أي قرار يتخذ جملك عون الالجملي.
( )16متا ااا ،علا ااى ها ااذا ال ا ارابط https://kabulblogs.wordpress.com/2015/02/21/afghan-minister-for-refugees-
.and-repatriation-stop-deportation-to-afghanistan/
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حاليا مان مقا عاات ”شاديدة اخلطاورة“ وال ميكانهم أن يعاودوا إليهاا .والحا الاوكير أن األفغاان
الذين يعيشون يف املنفى ويصل عددهم إىل  7مالياي شاخص ال ميكان إعاادة تاو ينهم مجيعاا يف
كابل الإ تعتربها البلدان املنفذة لعمليات الرتحيل آمنة.
 6-5وي ا اادفع حم ا ااامي ص ا اااحب ال ا اابالغ يف ه ا ااذا الص ا اادد أبن م ا اان يُس ا اامون غا ا ا امل ا ااؤمني
يُضطهدون حىت يف كابل ويش إىل قتل جمموعة من الغوغاء المرأة شابة بتهماة التجادي ،دون
ادلل الشاار ة احملليااة أو حتاااو محايتهااا( .)17وعااالوة علااى ذلااك مل يعااد إبمكااان صاااحب
أن تتا ّ
البالغ القادم من منطقة مزار الشري ،غ اآلمنة أن يتوقّع إعادة تو ينه يف كابل بسبب العدد
الكب ا ماان العائاادين األفغااان الااذين خيتااارون اإلقامااة يف تلااك املدينااة .ولااذلك فاانن حياااة صاااحب
البالغ معرضة للخطر ستمرار بسبب اعتناقه املسيحية ويشكل قرار عدم إعادة فاتاي إجاراءات
اللجوء الذي اختذته سلطات اللجوء الدامنركية انتهاكا ألحكام املادتي  6و 7من العهد.
 7-5ويؤكااد احملااامي أيضااا أن الساالطات األفغانيااة قاادم إىل الساالطات الدامنركيااة رمسيااا يف
بداية آذار/مارس  2015لب إيقاف عمليات الرتحيل إىل أفغانستان وإعادة التفااو بشاأن
مذكرة التفاهم الثالثياة املوقعاة باي أفغانساتان والادامنرك ومفوضاية شاؤون الالجملاي يف  18تشارين
األو /أكتوبر  .)18(2004ومع ذلاك ماا كالا السالطات الدامنركياة ترحال إىل أفغانساتان االيب
اللجوء الذين تُرف ّادعاءاهتم.

 8-5وفيما يتعلق مبالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ يؤّكاد احملاامي أن ادعااءات
صاحب البالغ مبوجاب املاواد  6و 7و 13و 18و 26مان العهاد ينبغاي أن تُقبال ألناه مل حيصال
على حماكمة عادلة فيما يتعلّق عتناقاه املسايحية ولوفاه مان االضاطهاد الاذي ساينت عان أساك
اللجااوء اجلدياادة الااإ نشااأت يف عااي املكااان .ومااا دام صاااحب الاابالغ مل يااتمكن ماان الطعاان يف
الق ارار الااذي أصاادر اجمللااك يف  6شااباط/فرباير  2014أمااام أي هيملااة ألاارى يف ال ادامنرك فهااذا
يشااكل انتهاك اا للمااادتي  13و 26ماان العهااد .وفيمااا يتعلااق مبالحظااات الدولااة الطاارف بشااأن
األسااك املوضااوعية أدى القارار الااذي اختااذ اجمللااك يف  6شااباط/فرباير  2014يف حااد ذاتااه إىل
انتهاك حلقو صاحب البالغ مبوجب املادتي  6و 7من العهاد اللتاي حتظاران اإلعاادة القسارية
وانتهاااك حلااق صاااحب الاابالغ مبوجااب املااادة  18ماان العهااد يف إظهااار دينااه ألن ذلااك غا ممكاان يف
أفغانستان.
مالحظات إضافية للاولة الطرف
 1-6يف  28ش ااباط/فرباير  2016ق اادم الدول ااة الط اارف إىل اللجن ااة مالحظ ااات إض ااافية
ودفع أبن رساالة حماامي صااحب الابالغ املؤرلاة  30تشارين الثااين/نوفمرب  2015مل تقادم أي
معلومات أساسية جديدة أو ُحما ّددة عان وضاع صااحب الابالغ .لاذلك فانن الدولاة الطارف حتيال
عموما إىل املالحظات الإ ق ّدمتها يف  11آ /أغسطك .2014
__________

( )17مل يقدم احملامي مزيدا من التفاصيل.
( )18متا ا ااا ،عل ا ا ااى املوق ا ا ااع الت ا ا اااي www.unhcr.org/subsites/afghancrisis/430d7bec2/tripartite-memorandum-
.understanding-mou-islamic-transitional-state-afghanistan.html
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 2-6وعالوة على ذلك تالح الدولاة الطارف أن صااحب الابالغ ادعاى يف رساالته األوىل
إىل اللجنااة أن ال ادامنرك انتهك ا أيضااا املااادة  14ماان العهااد .ويف هااذا الصاادد أكاادت الدولااة
الطاارف يف املالحظااات الااإ قا ّدمتها يف  11آ /أغسااطك  2014أن إجاراءات التماااس اللجااوء
ال تندر يف نطا هذ املادة .وتالح الدولة الطرف أن حمامي صااحب الابالغ تاذرع يف وقا
الحااق نتهاااك للمااادة  13ماان العهااد بساابب اسااتحالة الطعاان يف رف ا جملااك عااون الالجملااي
ل ااب إع ااادة ف ااتاي إجا اراءات اللج ااوء اخلاص ااة بص اااحب ال اابالغ أم ااام احملكم ااة .وردا عل ااى ه ااذا
االدعاء حتيل الدولة الطرف إىل االجتهادات القانونية للجنة الإ تذكر أن املادة  13متناي بع
()19
الضااماانت املنصااو عليهااا يف املااادة  )1(14ماان العهااد غا أ ّهنااا ال متنحااه احلااق يف الطعاان
()20
أي معلومااات
أو احلااق يف االسااتماع إىل أقوالااه أمااام احملكمااة  .وألن صاااحب الاابالغ مل يقاادم ّ
إضااافية عاان الظااروف الااإ يسااتند إليهااا هااذا اجلاازء ماان الاابالغ تاادفع الدولااة الطاارف أبنااه مل يُثبا
وجاه ااة ال اادعوى لغ اار قب ااو ش ااكوا مبوج ااب امل ااادة  13م اان العه ااد عل ااى النح ااو ال ااذي متلي ااه
املادة  ) (96مان النظاام الاداللي للجناة .وعلياه مان الواضااي أن هاذا اجلازء مان الابالغ يساتند
إىل أسك واهية وينبغي اعتبار غ مقبو .
 3-6وفيم ااا يتعل ااق إبع ااادة ف ااتاي إجا اراءات اللج ااوء تالحا ا الدول ااة الط اارف بش ااكل ع ااام أن
إبمكان الب اللجوء عنادما يبا ّ اجمللاك يف قضاية أن يطلاب إىل اجمللاك إعاادة فاتاي إجاراءات
اللجااوء .وتكااون ساالطة الب ا يف إعااادة فااتاي قضااية اللجااوء بيااد رئاايك الفريااق الااذي اختااذ الق ارار
األصلي بشأن القضية ويكون دائما قاضيا حينماا ال يكاون هنااك وفقاا حملتاوايت لاب إعاادة
الفتاي ماا يادعو إىل االفارتا أبن اجمللاك ساوف يغا قارار أو حينماا ُياب اعتباار شاروط ماناي
اللجوء مستوفاة بشكل واضاي( .)21وميكن للارئيك أيضاا أن يقارر إعاادة فاتاي قضاية وإحالتهاا مان
جديد إىل دائرة اهلجارة الدامنركياة اساتنادا إىل صاالحياته كارئيك  .وميكان كاذلك للارئيك أن يقارر
أن تكااون اهليملااة الااإ بتّا سااابقا يف القضااية هااي الااإ تب ا يف إعااادة فااتاي القضااية إمااا يف إ ااار
جلسااة اسااتماع أو عاان ريااق مااداوالت مكتوبااة أو أن يُعاااد فااتاي القضااية وتنظاار فيهااا يف جلسااة
استماع جديدة اهليملة الإ بتا يف القضاية ساابقا حبضاور مجياع األ اراف فيهاا أو أن يُعااد فاتاي
القضية وتتوىل هيملة جديدة النظر فيهاا يف إ اار جلساة اساتماع( .)22وإذا ماا ُوجاد أسااس إلعاادة
فاتاي قضاية ماا فان ّن املا ّدة احملا ّددة للمغااادرة تُعلَّاق إىل أن يُعااد الساماع للقضاية .وسايكلّ ،اجمللااك
أيضا حمام ُميثّل الب اللجوء.
 4-6وتساااعد أمانااة اجمللااك اللجنااة التنفيذيااة يف صااياغة الق ارارات الااإ تصااباي هنائيااة عناادما
قرهااا رئ اايك اجملل ااك .ويف وق ا الح ااق يوق ااع الق ارار أح ااد م ااوظفي األمان ااة ويس الّمه إىل ال ااب
يُ ّ
اللجوء .وبناء على ذلك فنن رئايك اهليملاة ذات الصالة هاو الاذي يتّخاذ القارارات املتعلقاة إبعاادة
الفتاي سواء رمسيا أو تطبيقيا .وال يغ هاذ احلقيقاة كاون القارار حيمال توقياع موظا ،مان األماناة.
ومن مث فنن التشريعات املتعلقة لنظر يف لبات إعادة فاتاي قضاااي اللجاوء واضاحة وال تارتك أي
__________

()19
()20
()21
()22
14

السيد فالن والسيدة فالنة ضد الدامنرك ( )CCPR/C/112/D/2186/2012الفقرة .3-6
انظر ماروفيدو ضد السويد ( .)CCPR/C/12/D/58/1979ويف هذا البالغ مل جتاد اللجنة يف القاو أبن إجاراء
مراجعة إدارية لقرار رد األجنيب من السويد ال يعد مبثابة انتهاك للمادة  13من العهد.
انظر املادة  53من قانون األجانب واملادة  48من النظام الداللي جمللك عون الالجملي.
انظر املادة  )2(48من النظام الداللي جمللك عون الالجملي.
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الدعااء أن القارارات الرافضاة
جما للشك يف أهلية اجمللك .وبناء على ذلك ال يوجد أي أسااس ّ
لطلبات إعادة الفتاي صادرة عن أمانة اجمللك .لذا مل يثب صاحب البالغ وجاود دعاوى ظااهرة
الوجاهااة ألغ ارا مقبوليااة شااكوا مبوجااب املااادة  26ماان العهااد اذ مل يُقاادَّم مااا يثب ا أن هناااك
أسسااا وجيهااة تاادعو إىل االعتقاااد أبن صاااحب الاابالغ تعاار للتمييااز .وبااذلك ينبغااي أن يُعتاارب
ُ
هذا اجلزء من البالغ غ مقبو .
 5-6وفيما يتعلق دعاء حتو صاحب البالغ إىل املسيحية تذكر الدولاة الطارف أن اجمللاك
مل يس ااتطع يف قا ارار الص ااادر يف  6ش ااباط/فرباير  2014أن يعت اارب حت ااو ص اااحب ال اابالغ ع اان
اإلسالم إىل املسيحية أمارا حقيقيّاا .وفيماا يتعلاق بتقيايم األدلاة الاذي أجارا اجمللاك بشاأن التحاو
املزعاوم لصااحب الابالغ وأسسااه األلارى اللتمااس اللجاوء تشا الدولاة الطارف إىل املالحظااات
الإ قدمتها يف  11آ /أغسطك  2014يف جمملها.
 6-6وتوجااه الدولااة الطاارف نظاار اللجنااة أيضااا إىل أن النقااا العااام يف ال ادامنرك بصاافة عامااة
وفيما بي اليب اللجوء بصفة لاصة قد ركز كث ا على ما يكون للتحو الذي عاادة ماا يكاون
من اإلسالم إىل املسيحية من أمهية لنتائ قضااي اللجوء .ولذلك من املتعارف عليه باي االيب
اللجوء وأ راف ألرى يف جما اللجوء أن املعلومات املتعلقة بتغيا الادين تعتارب أسساا للّجاوء قاد
تااؤدي حسااب الظااروف مااناي اإلقامااة إذا كااان التحا ّاو حقيقياا وإذا قُبِّاال كحقيقااة مساالم هبااا أن
معرضاا
الب اللجوء سيمارس داينته اجلديدة لدى عودته إىل بلد األصالي وأناه سايكون باذلك ّ
خلطر االضطهاد يف ذاك البلد لدرجة تربر اللّجوء.
وجااه نظاار اللجنااة إىل تقرياار أعااد املركااز النروُيااي للمعلومااات عاان
 7-6وعااالوة علااى ذلااك يُ َّ
البلا اادان األصا االية  Landinfoالصا ااادر يف  4أيلو /سا اابتمرب  ( 2013لنروُييا ااة) بشا ااأن أوضا اااع
املتحولي عن دينهم يف أفغانستان .ففي هناية التقرير تذكر مصادر عديدة أنه حىت
املسيحيي و ّ
يف احلاااالت الااإ يُعاارف فيهااا يف البلااد األصاالي أن شخصاا معينااا ذكاار التحااو عاان دينااه كأساااس
اللتماس اللجوء يف بلد آلر ال يعز ذلك أن الشخص سيكون مه ّددا عند عودته ألن األفغان
يباادون تفهم اا كب ا ا إكاء امل اوا ني األفغااان الااذين يفعلااون مااا بوسااعهم للحصااو علااى اإلقامااة يف
أورو  .وتض ااي ،الدول ااة الط اارف أن الفق اارة  36م اان املب ااادئ التوجيهي ااة بش ااأن احلماي ااة الدولي ااة:
مطالب ااات الالجمل ااي القائم ااة عل ااى أس اااس ال اادين مبوج ااب امل ااادة 1أل اا )2(،م اان اتفاقي ااة 1951
و/أو بروتوكو  1967اخلا بوضع الالجملي تنص يف مجلة أماور علاى أن ماا يُس ّامى أنشاطة
"لدمااة املصاالحة الذاتيااة" ال تُ ِّ
وجااد أساسااا ُمااربرا ياادعو إىل اخلااوف ماان التعاار لالضااطهاد علااى
أساس من أسك االتفاقية يف البلد األصلي لصاحب الشكوى إذا كانا الطبيعاة االنتهاكياة هلاذ
األنشااطة واضااحة للجميااع مبااا يف ذلااك الساالطات هناااك ولاان تناات عاان ذلااك عواقااب ساالبية
وليمة يف حا إعادة الشخص(.)23
 8-6وتك اارر الدول ااة الط اارف إلش ااارة إىل مالحظاهت ااا املؤرل ااة  11آ /أغس ااطك 2014
أتكي ااد موقفه ااا ال ااذي يفي ااد أبن ص اااحب ال اابالغ يف ح ااا إعادت ااه إىل أفغانس ااتان ل اان يتع اار
إليذاء يتعار مع املادة  7من العهاد ألناه أعاز ونظارا لسانه وإثنيتاه .وتشا الدولاة الطارف إىل
أن صاااحب الاابالغ ينتمااي إىل اثنيااة اهل ازارة ماان م ازار الش اري ،يف مقا عااة بلااخ الااإ تشااكل إثنيااة
__________

( )23انظر أيضا قضية فالن ضد النروي ( )CCPR/C/115/D/2474/2014الفقرة .6-7
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اهل ازارة فيه ااا  10يف املائ ااة م اان الس ااكان .وع ااالوة عل ااى ذل ااك يش ااكل اهل ازارة االثني ااة املهيمن ااة يف
ميان وهي أكرب مديناة يف اجلازء اجلناويب مان مقا عاة بلاخ .وعلياه خيلاص اجمللاك إىل أن احلالاة
العامااة يف أفغانسااتان مبااا يشاامل كاباال ليسا يف حااد ذاهتااا ذات بيعااة ماان شااأهنا لوحاادها أن
جتعل صاحب البالغ يستويف الشروط املطلوبة ملنحه اللجوء(.)24
 9-6وتالحا الدولااة الطاارف أن صاااحب الاابالغ أُعيااد قساراي إىل أفغانسااتان يف  10شااباط/
فرباير  2014وأن السلطات األفغانية قبل عودته (انظر الفقرة  5-5أعال ).
 10-6ويف اخلتام تدفع الدولة الطرف أب ّن جملك عون الالجملي أجرى عند إصدار قراراتاه
تقييم اا شااامال للظااروف اخلاصااة بصاااحب الاابالغ وللمعلومااات األساسااية املتاحااة .وتاارى الدولااة
الطاارف أن صاااحب الاابالغ يقتصاار يف بالغااه علااى اإلع ارا عاان عاادم اتفاقااه مااع تقياايم اجمللااك
لظروفااه ومعلوماتااه األساسااية اخلاصااة .ومل حياادد صاااحب الاابالغ كااذلك يف بالغااه أي خمالفااة يف
عملي ااة اخت اااذ القا ارار أو أي عوام اال لط اار مل أيل ااذها اجملل ااك يف االعتب ااار عل ااى النح ااو الواج ااب.
وحياااو صاااحب الاابالغ اسااتخدام اللجنااة كهيملااة اس اتملناف لتعيااد تقياايم الظااروف الوقائعيااة الااإ
قادمها لادعم لاب اللجاوء اخلاا باه .وماع ذلاك علاى اللجناة أن تاوي أمهياة كبا ة للنتاائ الاإ
للااص إليهااا اجمللااك ال ااذي هااو أقْاادر عل ااى تقياايم الظااروف الوقائعي ااة لقضااية صاااحب ال اابالغ.
وال يوجااد أي أساااس للتشااكيك يف التقييمااات الااإ قاادمها اجمللااك انهيااك عاان إلغائهااا؛ وتقضااي
هذ التقييمات أبن صااحب الابالغ مل يثبا أن هنااك أسساا وجيهاة تادعو إىل االعتقااد أبناه سايكون
معرض اا خلطاار القتاال أو التعااذيب أو غ ا ماان ضاارو املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية
ّ
أو املهينااة إذا مااا أعيااد إىل أفغانسااتان .وبناااء علااى ذلااك لاان تشااكل إعااادة صاااحب الاابالغ إىل
أفغانستان انتهاكا للمواد  6و 7و 18من العهد.
القضااي واإلجراءات املعروضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-7قبل النظر يف أي ادعااء يارد يف باالغ ماا ُياب علاى اللجناة أن تقارر وفقاا للماادة 93
من نظامها الداللي ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجب الربوتوكو االلتياري.
 2-7وقد أتكدت اللجنة وفقا ملا تنص عليه املادة ()2(5أ) مان الربوتوكاو االلتيااري مان
أن املسااألة نفسااها ليس ا قيااد البح ا يف إ ااار أي إج اراء آلاار ماان إج اراءات التحقيااق الاادوي
أو التسوية الدولية.
 3-7وتش اللجنة إىل ادعاء صاحب البالغ أنه استنفد مجيع ُسبُل االنتصاف احمللياة املتاحاة
ل ااه .ويف غي ااا أي اعا ارتا م اان الدول ااة الط اارف يف ه ااذا الص اادد ت اارى اللجن ااة أن مقتض اايات
املادة  ) ()2(5من الربوتوكو االلتياري قد استوفي .
__________

( )24انظاار األحكااام الااإ أصاادرهتا احملكمااة األوروبيااة حلقااو اإلنسااان يف  12كااانون الثاين/يناااير  2016يف أ . .ر.
ض ا ا ا ااد هولن ا ا ا اادا (الطل ا ا ا ااب رق ا ا ا اام  )08/13442الفق ا ا ا اارة 59؛ وأ .و .ك .ود .ه .ض ا ا ا ااد هولن ا ا ا اادا (الطل ا ا ا ااب
رقاام  )06/25077الفقاارة 71؛ وم .ر .أ .وآلاارون ضااد هولناادا (الطلااب رقاام  )07/46856الفقاارة 112؛
وس .د .م .وآل اارون ض ااد هولن اادا (الطل ااب رق اام  )07/8161الفق اارة 79؛ وس .س .ض ااد هولن اادا (الطل ااب
رقم  )06/39575الفقرة .66
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 4-7وفيما يتعلَّق حبجة الدولة الطرف الاإ تفياد أبن ّادعااء صااحب الابالغ مبوجاب املاادة 6
ماان العهااد ينبغااي أن يُعتاارب غا مقبااو ألنااه مل ياُادعم أبدلااة كافيااة تشا اللجنااة إىل أن املعلومااات
املقدَّمة إليها ال توفّر أدلة كافية تدعو إىل االعتقاد أبن إعادة صاحب البالغ قسرا إىل أفغانستان
ستتساابب يف تعرضااه خلطاار حقيقااي يتمثاال يف انتهاااك حقااه يف احلياااة .وادعاااءات صاااحب الاابالغ
يف هااذا الصاادد ادعاااءات عام اة تش ا إىل لطاار التعاار للقتاال بساابب اعتناقااه املساايحية ولكاان
دون تقاادمي أي حج ا لاادعم مزعمااه .ويف ظاال هااذ الظااروف تاارى اللجنااة أن صاااحب الاابالغ
مل يُقا ِّّدم أدلااة كافياة لاادعم ادعاءاتاه مبوجااب املاادة  6ماان العهاد ولااذلك فهاي تعلاان أن هاذا اجلاازء
من البالغ غ مقبو مبوجب املادة  2من الربوتوكو االلتياري.
 5-7وحتيط اللجنة علما دعااء صااحب الابالغ مبوجاب املاادة  13مان العهاد أناه مل ياتمكن
ماان الطعاان أمااام هيملااة قضااائية يف الق ارارات الساالبية الااإ اختااذها اجمللااك .وتش ا اللجنااة يف هااذا
الص اادد إىل اجتهاداهت ااا ال ااإ تفي ااد أبن ه ااذا احلك اام مي ااناي ملتمس ااي اللج ااوء ج اازءا م اان احلماي ااة
املنص ااو عليها ااا يف املا ااادة  14م اان العها ااد ولكنا ااه ال ميا اانحهم احل ااق يف الطعا اان أما ااام اهليملا ااات
القض ااائية( .)25وعلي ااه ختل ااص اللجن ااة إىل أن ص اااحب ال اابالغ مل يق اادم أدل ااة كافي ااة إلثب ااات ه ااذا
االدعاء لتحديد مبوجب املادة  13من العهد وتعلن هذا اجلازء مان الابالغ غا مقباو مبوجاب
املادة  2من الربوتوكو االلتياري.
 6-7وتالحا اللجنااة كااذلك أن صاااحب الاابالغ ادعااى أيضاا انتهاااك املااادتي  13و 26ماان
العهد ألن قرار  6شباط/فرباير  2014القاضي برف إعادة فتاي إجراءات لب اللجوء اخلا
بااه صاادر عاان أمانااة اجمللااك مبوافقااة رئاايك اجمللااك ولاايك عاان اجمللااك .وحتاايط اللجنااة علمااا أيضااا
حبج الدولة الطرف الإ تفيد أبن إجراءات جلوء صاحب البالغ مبا يف ذلك لب إعادة فاتاي
ملا ،قضايته متا وفقاا للقاانون الادامنركي وأن صااحب الابالغ مل يتل ّاق معاملاة خمتلفاة عان غا
م اان اااليب اللج ااوء اآللا ارين .وتالحا ا اللجن ااة أن ص اااحب ال اابالغ حظ ااي بفرص ااة لتق اادمي أدل ااة
والطعن يف قرار إعادته قسرا إىل أفغانستان ولضع لب اللجوء الذي قادم للفحاص مان جاناب
دائاارة اهلجاارة الدامنركيااة واملراجعااة ماان جانااب اجمللااك ورئاايك اجمللااك اللااذين نظاارا ماان بااي أمااور
ألارى فيمااا قدمااه صاااحب الاابالغ ماان أسااك جلاوء وأدلّااة جدياادة يف عااي املكااان .وتاارى اللجنااة
بااذلك أن صاااحب الاابالغ مل يقاادم أدلااة كافيااة لاادعم ادعاءاتااه بشااأن اإلجاراء املتخااذ أمااام اجمللااك
مبوجاب املااادتي  13و 26مان العهااد ألغارا املقبوليااة وأناه ُيااب اعتباار هااذا اجلازء ماان الاابالغ
غ مقبو مبوجب املادة  2من الربوتوكو االلتياري.
 7-7ولتامااا حت اايط اللجن ااة علم اا حتج ااا الدولااة الط اارف أبن ادع اااءات ص اااحب ال اابالغ
مبوجب املادتي  7و 18من العهد ينبغي أن تُعترب غ مقبولة لعدم كفاية األدلة .غا أن اللجناة
تاارى أن صاااحب الاابالغ قاادم ألغ ارا املقبوليااة شاارحا وافيااا لألساابا الااإ جعلتااه خيشااى أن
تعرضه إعادته قسرا إىل أفغانستان إىل لطار معاملاة تتنااى واملاادة  7مان العهاد اساتنادا إىل حتولاه
من اإلسالم إىل املسيحية وختلص باذلك إىل أن ادعااء صااحب الابالغ مبوجاب املاادة  7مقباو .
ويف هذا السايا تشا اللجناة إىل أن أساك لاب اللجاوء األلارى الاإ قادمها صااحب الابالغ
__________

( )25انظ اار عل ااى ساابيل املث ااا أوم ااو  -أمينغ اااوون ض ااد ال اادامنرك ( )CCPR/C/114/D/2288/2013الفق اارة 4-6؛
وس .ك .ض ااد ال اادامنرك ( )CCPR/C/120/D/2625/2015الفقا اارة  .12-7وانظا اار أيضا ااا التعليا ااق العا ااام للجنا ااة
رقم  )2007(32بشأن احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليملات القضائية ويف حماكمة عادلة الفقرتي  17و.62
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إىل سلطات الدولة الطرف يف مراحل خمتلفة من إجراءات اللجوء وهي لوفاه مان رد فعال لالاه
وكوجااة لالااه عنااد العااودة إىل أفغانسااتان إضااافة إىل اخلااوف ماان انتقااام ق اواد ياازعم أنااه عنااه يف
احلنجاارة بسااكي ال تشااكل جاازءا ماان هااذا الاابالغ إىل اللجنااة (انظاار الفقاارة  2-5أعااال ) .وفيمااا يتعلااق
الدعاءات املتعلقة نتهاك للمادة  18ترى اللجنة أهنا ال ميكن فصلها عن ادعاءات صااحب
الاابالغ مبوجااب املااادة  7فيمااا يتعلااق مبااا يواجهااه ماان لطاار التعاار لااألذى يف أفغانسااتان نتيجااة
حتوله من اإلسالم إىل املسيحية الإ ُيب الب فيها من حي األسك املوضوعية(.)26
ّ
 8-7وعليه تعلن اللجنة مقبولية البالغ ماا دام يثا مساائل تنادر يف إ اار املاادتي  7و18
ماان العهااد اسااتنادا إىل حتا ّاو صاااحب الاابالغ ماان اإلسااالم إىل املساايحية وتشاارع يف النظاار يف
أسسه املوضوعية.

النظر يف األسك املوضوعية
 1-8نظاارت اللجنااة يف الاابالغ يف ضااوء مجيااع املعلومااات الااإ أاتحهااا هلااا الطرفااان حساابما
تقتضيه املادة  )1(5من الربوتوكو االلتياري.
ستعرضاه إىل
 2-8وحتيط اللجنة علما دعاء صاحب الابالغ أن إعادتاه قسارا إىل أفغانساتان ّ
لطر التعر ملعاملة تتناى واملادة  7من العهد استنادا إىل حتوله من اإلسالم إىل املسيحية.
 3-8وتُااذ ّكر اللجن ااة بتعليقه ااا الع ااام رق اام  )2004(31بش ااأن بيع ااة االلتا ازام الق ااانوين الع ااام
املفرو على الدو األ راف يف العهاد الاذي تشا فياه إىل التازام الادو األ اراف بعادم تساليم
أي شااخص أو ترحيلااه أو اارد أبي ريقااة ألاارى ماان إقليمهااا حيثُمااا ُوجاادت مااربرات وجيهااة
حتماال علااى االعتقاااد أبن مثااة احتماااال حقيقيااا أبن يتعاار هااذا الشااخص ألذى ال ميكاان جاارب
كااألذى الااذي تتحاد عنااه املاااداتن  6و 7مان العهااد (الفقاارة  .)12وأشاارت اللجنااة أيضااا إىل
أن اخلطاار ُيااب أن يكااون شخصاايا( )27وأن تقاادمي أسااك وجيهااة إلثبااات وجااود لطاار حقيقااي
لتعر لضرر ال سبيل إىل جرب مقيد شرتا ات صارمة( .)28وبناء على ذلك ُيب أن تُؤلذ
مجيااع الوقااائع والظااروف ذات الصاالة يف االعتبااار مبااا يف ذلااك الوضااع العااام حلقااو اإلنسااان يف
البلد األصلي لصاحب البالغ(.)29
 4-8وتُااذ ّكِّر اللجن ااة أبن دراس ااة وق ااائع القض ااية وأدلته ااا بغي ااة حتدي ااد م ااا إذا ك ااان ه ااذا اخلط اار
موجودا تقع يف العموم على عاتق أجهزة الدو األ راف( )30ما مل يثبا بوضاو ،أن تقيايم تلاك
ٍ
جلي(.)31
الوقائع واألدلة كان تعسفيا أو ُمنطو على لطأ أو على إنكار للعدالة بشكل ّ

__________

()26
()27
()28
()29
()30
()31
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 5-8وتش اللجنة إىل عدم وجود أي اعرتا يف هذا البالغ على أ ّن صااحب الابالغ ُع ِّّماد
يف  13تشرين األو /أكتوبر  2013وحضر نتظاام لادمات الكنيساة يف الادامنرك باي حزياران/
يونيه  2013واتريخ إعادته قسرا إىل أفغانستان يف شباط/فرباير  .2014وتش أيضا ما للاص
إليااه جملااك ع ااون الالجملااي م اان أنااه ال يسااتطيع تقب اال أن حتااو ص اااحب الاابالغ إىل املس اايحية
حقيق ااي رغ اام وج ااود ش ااهادة معمودي ااة وم ااذكرة أع اادها ق ااك م اان مرك ااز كنيس ااة كرونب ااورغفيجنك.
والحا اجمللااك يف هااذا الساايا حتدياادا أن صاااحب الاابالغ مل يفصاااي لااال إجاراءات اللجااوء
األصاالية عاان اهتمامااه ملساايحية س اواء للشاار ة أو دائاارة اهلجاارة الدامنركيااة أو حماميااه أو اجمللااك.
وكان هذا االهتمام قد نشأ لفعل أثناء إقامته يف تركيا وقبل دلولاه الادامنرك وفقاا لطلاب إعاادة
فااتاي القضااية .وكمااا يتضاااي ماان تعلياال الق ارار الصااادر يف  16كااانون الثاين/يناااير  2012راعااى
اجمللااك يف تقييمااه للمعلومااات الااإ ختااص حتا ّاو صاااحب الاابالغ كااون صاااحب الاابالغ قاادم
أثناء إجراءات اللجوء إفادات مستفيضة وغ متساقة بشاأن األساك الاإ قادمها لطلاب اللجاوء
كما قدم ردودا مراوغة وغامضة حىت على األسمللة البسيطة وغ املعقدة .والح اجمللاك كاذلك
أن صاااحب الاابالغ مل يلف ا أيضااا االنتبااا إىل اهتمامااه ملساايحية يف لاايب إعااادة فااتاي دعااوى
اللجوء اللذين تلقامها اجمللك يف  13آ /أغسطك  2012و 8آ /أغسطك .2013
 6-8ويف هااذا الصاادد تاارى اللجنااة أنااه عناادما ياازعم الااب جلااوء أنااه حتااو إىل داينااة ألاارى
بعااد أن يكااون لااب اللجااوء األو قااد ُرفِّ ا يف بلااد اللجااوء قااد يكااون ماان املعقااو أن جتااري
الاادو األ اراف دراسااة معمقااة لظااروف التحا ّاو ( .)32ولكاان االلتبااار الااذي يبقااى لنساابة للجنااة
هو معرفة ما إذا كان هناك بغ النظر عان صاد التح ّاو مان عدماه أساك قوياة تادعو إىل
االعتقاد أبن هذا التحو قد يسبب عواقب وليمة يف البلد األصلي حبي ينشأ عنه لطر وقوع
ضرر حقيقي ال ميكن جرب كذلك املنصو علياه يف املاادتي  6و 7مان العهاد .ولاذلك فحاىت
عندما يتبي اأن التحو غ حقيقي ينبغي للسالطات أن تقايِّّم يف ظاروف القضاية ماا إذا كاان
سلوك صاحب البالغ وأنشطته املتعلقة بتحولاه أو الاإ تاربر حتولاه كالاذها إىل الكنيساة أو التعمياد
أو املشاركة يف أنشطة التبش ميكن أن تسبب عواقب سلبية وليمة يف البلاد األصالي علاى حناو
ِّّ
يعر صاحب البالغ خلطر ضرر ال ميكن جرب (.)33
 7-8ويف هااذ القضااية تالح ا اللجنااة إشااارة الدولااة الطاارف إىل تقرياار  Landinfoعاان حالااة
املسيحيي واملتحولي دينيا يف أفغانستان (انظر الفقرة  7-6أعال ) دعما حلجتهاا أبناه حاىت إذا
حتولااه كأساااس لطلااب اللجااوء يف بلااد
أصااباي معلوم اا يف البلااد األصاالي أن صاااحب الاابالغ قاادم ّ
معرض اا للخطاار لاادى عودتااه ألن هناااك فهمااا واسااعا فيمااا بااي
آلاار فهااذا ال يعااز أنااه سيصااباي ّ
األفغاان للماوا ني الااذين يفعلااون مااا بوسااعهم ماان أجاال احلصااو علااى اإلقامااة يف أورو  .وعااالوة
على ذلك تانص املباادئ التوجيهياة للمفوضاية بشاأن احلماياة الدولياة (انظار الفقارة  7-6أعاال )
علا ااى أن أنشا ااطة ”لدما ااة املصا االحة الذاتيا ااة“ ال توجا ااد أساسا ااا جيا اادا للخا ااوف ما اان التعا اار
لالض ااطهاد يف البل ااد األص االي للش ااخص إن كان ا ا الطبيع ااة االنتهاكي ااة هل ااذ األنش ااطة س ااتكون

__________

( )32مفوضاية األمام املتحادة الساامية لشاؤون الالجملاي املباادئ التوجيهياة املتعلقاة حلماياة الدولياة :مطالباات اللجاوء
القائمة على أساس الدين مبوجاب املاادة 1ألا )2(،مان اتفاقياة  1951اخلاصاة بوضاع الالجملاي و/أو بروتوكاو
عام  1967امللحق هبا الفقرة .34
( )33س .أ .ه .ضد الدامنرك ( )CCPR/C/121/D/2419/2014الفقرة .8-11
GE.19-06548

19

CCPR/C/125/D/2345/2014

واضااحة للجميااع مبااا يف ذلااك الساالطات هناااك وكانا إعااادة الشااخص لاان تساافر عاان عواقااب
سلبية لط ة.
 8-8تالح ا ا اللجن ااة أيض ا اا أن ااه رغا اام اع ا ارتا صا اااحب ال اابالغ يف العما ااوم عل ااى تقيا اايم
الساالطات الدامنركيااة ونتائجهااا بشااأن لطاار التعاار لااألذى يف أفغانسااتان فننااه مل يقاادم أي أدلااة
تاادعم ادعاءاتااه مبوجااب املااادتي  7و 18ماان العهااد .وتاارى اللجنااة أيض اا أن املعلومااات املعروضااة
عليهاا تبااي أن الدولاة الطاارف ألاذت يف االعتبااار مجياع العناصاار املتاحاة عنااد تقيايم لطاار الضاارر
غ القابل للجرب الذي يواجهه صااحب الابالغ لادى عودتاه إىل أفغانساتان وأن صااحب الابالغ
مل حياادد أي خمالفااة يف عمليااة اختاااذ القارار .وتاارى اللجنااة أيضااا أن صاااحب الاابالغ رغاام اعرتاضااه
علااى اسااتنتاجات ساالطات الدولااة الطاارف بشااأن الوقااائع وعلااى قرارهااا بعاادم إعااادة فااتاي قضاايته
مل يثبا أن القارار الااذي أصادر اجمللااك يف  6شااباط/فرباير  2014كاان تعساافيا أو ينطااوي علااى
لطأ واضاي أو بل حد إنكار العدالة.
 9-8ولا املن كانا ا اللجن ااة ال تقل اال م اان الشا اواغل ال ااإ ميك اان التعبا ا عنه ااا بص ااورة مش ااروعة
فيما يتعلق حلالة العامة حلقو اإلنسان يف أفغانستان فنهنا ترى أن األدلة والظروف الإ استند
أسس ا اا كافي ااة تثب ا ا أن إعادت ااه القس ا ارية إىل أفغانس ااتان منافي ااة
إليه ااا ص اااحب ال اابالغ مل تق ا ا ّدم ُ
للمادتي  7و 18من العهد.
 -9وتاارى اللجنااة اذ تتص اارف مبوجااب املااادة  )4(5م اان الربوتوكااو االلتياااري أن إع ااادة
صااحب الابالغ قساارا إىل أفغانساتان مل يشااكل انتهاكاا حلقوقاه املكفولااة مبوجاب املااادتي  7و18
من العهد.
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