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أص ي ييحاب البالغ هم نامي حس ي يي ،ي وفاريبا مس ي يييور وأف،ن حس ي يي ،ي من مواط ي جمهورية إييان
ق ميدمو

اإلسي ي ي ي ي ي ييالميية ُوليدوا في األعوام  1970و 1972و 1996على التوالي .وقيد ُرفض طليب اللجوء الي
ويواجهون ب لك طي التيح،ل إلى جمهورية إييان اإلسالمية .ويعتبيون أن الدولة الطيف قد ت تهك حقوقهم
الم صي ي ي ي ي ي ييوص عل،هييا في المييا ة  3من االتفيياقي ية في حيياليية تيح،لهم .وأص ي ي ي ي ي ي ييدر الييدوليية الطيف اإلعالن

*

اعتمدته اللج ة في ورتها الحا ية والسبع،ن ( 30-12تموز/يوليه .)2021

**

شييارف في ارسيية ه ا البالغ أعايياء اللج ة التالية أسييماعهم :السييعدية بلم،ي وكلو ه،ل،ي وأر وغان إسييكان ول،و هواوين وفلجيجا

بيس و ييغو رو ريغيس  -ب ،سون وس،باستيان توز
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وبختيار توزمو ام،دوف وب،تي ف،ديل كيس ،غ.
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الم ص ي ي ي ييوص عليه في الفقية ( )1من الما ة  22من االتفاقية في  2كانون األو  /يس ي ي ي ييمبي  .1986ويمثل

أصحاب البالغ محام.
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وأرسلت اللج ة في  14آذار/مارس  2017عن طييق مقيرها المع ي بالشكاوى الجديدة والتداب،ي

المؤقتية طلبيا إلى اليدولية الطيف عمالا بيالميا ة ( 114الفقية  )1من نظيامهيا اليدا لي بياالمت ياع عن طي
مقدمي البالغ ريثما ت ظي اللج ة في شكواهم .وأبلغت الدولة الطيف في  16آذار/مارس  2017اللج ة أنها
لن تتخ أ إجياءا

إلنفاذ التيح،ل ما امت قا،تهم ق،د ال ظي.

الوقائع كما عرضها وصحا البالغ
1-2

أص ي ييحاب البالغ من أص ي ييل كي  .وش ي ييهد الس ي يي،د حس ي يي ،ي في عام  1995ع دما كان يش ي ييغل
ب،ن ش يييطة األ الق

م ص ييبا رفيعا في ب ك ملي في بانيه بجمهورية إييان اإلس ييالمية على إجياء معامال
وأعاي ي يياء م ظمة إرهابية ميتبطة بأمي تصي ي ييجية أعاي ي يياء في المعارضي ي يية اإلي اينية مقيم،ن في العياق .وبعد
الكي ية في العياق المجموعة اإلرهابية المع ية .واس ي ي ي ي ي ييتدعت الس ي ي ي ي ي ييلطا

اإلييانية بعد

ذلك ف مككت القوا
حوالي ش ي ييهيين الس ي يي،د حس ي يي ،ي وحققت معه واحتجزته وأ ا ي ييعته للتع يب .واحتُجز لمدة مس ي يية وثمان،ن
في ظالم امس .وتعيض الس يي،د حس يي ،ي لكس يور في
يهي قا ييى س ييتة أش ييهي م ها في الحبس االنف اي
شي ا
تعيض الس ي يي،د حس ي يي ،ي للا ي يييب والحيق بالس ي ييجائي
ض ي ييلعيه اليابع والخامس باإلض ي ييافة إلى آالم الظهي .و م
بانتظام وكان يعاني من سوء التغ ية وكان شاهدا على سوء المعاملة المؤلم إزاء السج اء .وال ي از يعاني

من أضيار نفسية ويعالج طبيا من االضطياب ال فسي الالحق للصدمة.
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ولم يجد الس يي،د حس يي ،ي بعد إطالق س يياحه في عام  2003فيص يية عمل بس ييبب ما ييايقا

أجهزة

األمن .وفي أيلو /سي ي ييبتمبي  2010غا ر جمهورية إييان اإلسي ي ييالمية متوجها إلى السي ي ييويد ح،ث قدم طلب
لجوء .وكان مصييابا م ذلك الح،ن بسيييطان المعدة .وكانت حالته الصييحية قد تدهور بشييكل كب،ي ح ،ما
أعطا صيديق إيياني يدعى أ .م .اعت ق المسييحية كتابا مقدسيا شييع في قياءته رغم عق،دته اإلسيالمية.
أثي عميق ا في نفسي ييه .وتوجه إلى هللا وصي ييلى من أجل شي ييفائه .وهو مؤمن بأن
وتيكت قياءة الكتاب المقدس ا
ش ي ييفاء ُيعزى إلى ه الوقائع .وفذ كان مدفوعا بش ي ييعور الش ي ييديد بالش ي ييفاء أقيمت م ايسي ي يم تعم،د بمس ي يياعدة
صديقه اإليياني وأعااء ك يسة في سوندسفا بالسويد.

وتلقى الس ي ي ي يي،د حس ي ي ي يي ،ي أث اء إجياءا اللجوء اتص ي ي ي يياالا هاتجيا يبلغه بأن بعض أف اي عائلته قد
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احتُجزوا إلجبار على العو ة إلى جمهورية إييان اإلسي ي ييالمية .وسي ي ييحب السي ي يي،د حسي ي يي ،ي على إثي ذلك طلب
لجوئيه .وقياميت المخياب اي اإلييانيية ليدى وصي ي ي ي ي ي ييوليه إلى طهيان بياعتقياليه واحتجياز لميدة  23يوميا وتعيض
اللها للاي يييب والتع يب .وأُطلق س ي يياحه في ال هاية بكفالة .وانخيط بعد باي ييعة أيام في العمل التبشي يي،ي
المسي يييحي ح،ث قام بتوزيع الم شي ييو ار والكتاب المقدس على األصي ييدقاء ومن ثم على المعارف .وسي يياعد

اب ه في توزيع الموا الدي ية .وبعد أ ورم ام عدة أيام تخمللته الش ي ي ي ي ي ييكوف والم اقش ي ي ي ي ي ييا
مسيورى والس،دة حس ،ى اعت اقه المسيحية.
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وذا

تقبلت الس ي ي ي ي ي يي،دة
م

مس ي ي ي يياء ب ،ما كان أص ي ي ي ييحاب البالغ في زيارة ألحد األص ي ي ي ييدقاء يدعى ف .ح .في بانيه

أبلغهم ش ييق،ق الس يي،دة مس يييور عبي اتص ييا هاتفي أن الس ييلطا

فتش ييت م زلهم في س ييقز وعثي فيه على

توجه أص ييحاب البالغ
موا ي ية ونس ييخ من الكتاب المقدس وهو ما أكد أحد الج،يان .وفي الل،لة نفس ييها َّ

فيوا م ه إلى السي ي ي ي ييليمانية العياق في  10تموز/يوليه  2011ح،ث سي ي ي ي ييجلتهم
إلى م ز صي ي ي ي ييديق آ ي و م
المفوض ي ي ي ي ييية الس ي ي ي ي ييامية لألمم المتحدة لش ي ي ي ي ييؤون الالجئ،ن باعتبارهم طالبي لجوء .ويحتو ملفهم المقدم إلى

المفوض ييية الس ييامية على اس ييتدعاء قا ييائي مؤرخ  5حزييان/يونيه  2011تسي يملمته والدة الس يي،دة مس يييور
ويش،ي إلى أن سبب االستدعاء هو رَّ ة الس،د حس ،ي وأنشطته التبش،يية.
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واعت قت الس يي،دة مس يييور والس يي،دة حس يي ،ي وابن الس يي،د حس يي ،ي في الس ييليمانية الدين المس يييحي
وتسيج،ل ف،ديو للم ايسيم .وحصيل االبن عقب ذلك على

ووثقت معمو يتهم بشيها ا
وأقيمت م ايسيم تعم،دهمُ .
حق اللجوء في هول دا .وقبل مغا رتهما إلى أوروبا اضييطي السيي،دة مسيييور والسيي،دة حسيي ،ي إلى العو ة

مهيبهما من الحصي ي ي ييو على تأشي ي ي يي ،اي
إلى طهيان لمدة شي ي ي ييهي حتى يتمكن م
إييان اإلسالمية  3في تموز/يوليه .2014
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و لهما .وغا رتا جمهورية

وواصييل أصييحاب البالغ ممارسيية عق،دتهم المسيييحية في سييويسييا .وقد أرفقوا رسييائل مختلفة تشييهد

على التزام السي،د حسي ،ي بالتعاليم المسييحية بما في ذلك مشياركته في الممارسيا

الدي ية و روس الكتاب

حث المس ي ييلم،ن على اعت اق المس ي يييحية .وكان الس ي يي،د
المقدس التي يتابعها والتزامه بتعليم الكتاب المقدس و م

حسيي ،ي أيايا ناشييط ا سييياسيييا وشييارف في تظاه اي ضييد الحكومة اإلييانية وفي مؤتمي ُعقد في ج يف في
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان.
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وأصيدر أمانة الدولة لشيؤون الهجية في  28نيسيان/أبييل  2016قيارها بيفض طلب اللجوء المقدم

من أصحاب البالغ .وتال ذلك في  3آب/أغسطس  2016تأك،د المحكمة اإل ارية االتحا ية له ا القيار.
الشكوى
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يف،د أص ي ييحاب البالغ فيما يتعلق بوض ي ييع معت قي المس ي يييحية في جمهورية إييان اإلس ي ييالمية أن

ائية الهجية الدانميكيية الحظيت أن ال ظيام اإليياني ياي ي ي ي ي ي ييع الحيكا

اإلنج،ليية في انة المعيارضي ي ي ي ي ي يي،ن(.)1

ويواجه أولئك ال ين اعت قوا المس ي ي يييحية في الخارج وييغبون في ممارس ي ي يية عق،دتهم ع د عو تهم إلى بلدهم

ييوجون للمسيحية على أنهم يممثلون تهديدا بسبب ارتدا هم
مخاطي جسيمة .بل ُي ظي حتى ألولئك ال ين ال م
عن الدين اإلس ييالمي .ويظل طي االس ييت طاق وتداعياته قائما ح ،ما تدرف الس ييلطا أن ش ييخصي يا ما قد تم
تعم،د في الخارج .ويمكن للس ييلطا

االس ييتعالم عن التعم،د بمس يياعدة المخبيين والت ص ييت على المكالما

الهاتجية واعتياض االتصي ي ي ييا بشي ي ي ييبكة اإلنتينت .ويعتقل ال ظام اإليياني من يمارس التبشي ي ي يي،ي .ويتع،ن على
العائدين من أوروبا إلى جمهورية إييان اإلس ي ي ي ي ي ييالمية بعد معمو يتهم تو ي الح ر الش ي ي ي ي ي ييديد ع د ممارس ي ي ي ي ي يية
أنش ي ي ييطتهم اإلنج،لية .ويجب أن يظل معت قو المس ي ي يييحية بع،دين عن األنظار وأال يتحدثوا عل ا عن عق،دتهم
الجييديييدة .ويمكن أن تؤ اإلقيياميية الطويليية في الخييارج إلى التعيض لخطي التجسي ي ي ي ي ي ييس ممييا قييد ُيعيض

،ي يش،ي تقييي ائية الهجية الدانميكية إلى اعتقا معت قي المسيحية
الشخص المع ي إلى طي أكبي .وأ ا
في جمهوريية إييان اإلسي ي ي ي ي ي ييالميية وتعي يبهم بيل وحتى إعيدامهم .وقيد يواجيه معت قو المسي ي ي ي ي ي يييحيية في بعض
األحيان ون علم السلطا
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ال ب ويكونون عيضة لجيائم الشيف.

ويش يي،ي أص ييحاب البالغ إلى تقاريي تف،د أن معت قي المس يييحية يواجهون طي انتهاف حقوقهم من

جانب السييلطا

اإلييانية التي تعتبيهم ميتدين مما يشييكل جييمة .وال تسييم الش يييعة اإلسييالمية للمسييلم،ن

باعت اق ين آ ي .ويتعيض الميتدون وال س ي يييما اإلنج،ل،،ن لالعتداءا

واالعتقا التعسفي واالحتجاز فاالا عن التع يب وسوء المعاملة(.)2

الجس ي ييدية والما ي ييايقا

والمياقبة

( )1

الدانميف ائية الهجية "  " Update on the situation for Christian converts in Iranحزييان/يونيه .2014

( )2

ا لمملكية المتحيدة لبييطيانييا العظمى وأييل يدا الشي ي ي ي ي ي يمياليية و ازرة اليدا ليية ")Iran: country of origin information (COI
 26 "reportأيلو /سي ي ي ي ي ي ييبتمبي 2013؛ المملكية المتحيدة و ازرة اليدا ليية "Country information and guidance. Iran:
 "Christians and Christian convertsكانون األو  /يس ييمبي 2015؛ Commission on International Religious

 Freedom, 2016 Annual Reportنيس ي ي ي ييان/أبييل 2016؛ و ازرة ارجية الواليا

المتحدة األمييكية "Report on 2015

 10 "international religious freedom - Iranآب/أغسيطس 2016؛ A/HRC/31/69؛ ه،ومن رايتس ووتش "World
2017 "Report 2017؛ ميكز توث،ق حقوق اإلنس ي ي ي ي ييان في إييان "25 "Apostasy in the Islamic Republic of Iran
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طي حقيقيي يا ب ييالتعيض لمع ييامل يية تتع ييارض مع الحقوق
ويؤك ييد أصي ي ي ي ي ي يحي ياب البالغ أنهم يواجهون
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ا
الم صي ييوص عل،ها في الما ة  3من االتفاقية بسي ييبب اعت اقهم المسي يييحية .وقدموا رواية مفصي ييلة ومتسي ييقة وذا

مص ييداقية عن اعت اقهم المس يييحية والعمل التبش يي،ي للس يي،د حس يي ،ي والتداب،ي التي اتخ تها الس ييلطا اإلي اينية
الض ييطها هم .واقتص ييي المحكمة اإل ارية االتحا ية على اليجوع إلى قيار أمانة الدولة لش ييؤون الهجية وفنكار

أ قيمة إثباتية لشي ي ييها ا

وصي ي ييور تعم،دهم .وتجاهلت السي ي ييلطا السي ي ييويس ي ي ييية المصي ي ييا ر األ يى للوكاال

الحكومي يية أو غ،ي الحكومي يية وب ييالت ييالي فق ييد انتهك ييت الم ييا ة  3من االتف يياقي ية بع ييدم نظيه ييا في جميع الوق ييائع

الوج،هة .وبالمثل فإن أمانة الدولة والمحكمة لم تطلبا تفاصي،ل عن اعت اق السي،د حسي ،ي للمسييحية ولم ُتياعيا
تأك،داته بشيأن وافعه واقتباسياته من الكتاب المقدس .ولقد وصي

السي،د حسي ،ي بشيكل واقعي مشياكله الصيحية

وآالمه وك لك صياعه الدا لي بسبب ارتدا عن اإلسالم .ولم ت ظي المحكمة في شها ة تعم،د .
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وأعيب أصيحاب البالغ عن شيكوكهم فيما يتعلق باالسيت تاجا

الطيف فيما يتعلق بتأك،دا

التي توصيلت إل،ها سيلطا

الدولة

السي يي،د حسي يي ،ي بشي ييأن مشي يياركته في تيت،ب معمو يته وأسي ييباب تصي ييويي م ايسي يم

المعمو ية .ويبدو أن المبا رة التي اتخ ها أحد أصي ي ييدقائه بأن يطلب من أحد رجا الك يسي ي يية تحديد موعد

أمي اسييتث ائيا.
تُعتبي أم اي عا يا .كما ال يبدو تصييويي م ايسيم المعمو ية من طيف زوار الك يسيية الحاضييين ا
وباإلض ي ي ييافة إلى ذلك و الفا للد ارس ي ي يية التي أجيتها أمانة الدولة لش ي ي ييؤون الهجية وص ي ي ي الس ي ي يي،د حس ي ي يي ،ي

زو بمالبس بيايياء وسييأله عما إذا
ي،ي إلى أنه ُع ممد من جانب قس معاون َّ
بالتفصيي،ل سيي،ي المعمو ية مشي ا
كان ييغب تماما في اعت اق المس ي ي ي يييحية وأن ه ا القس قد قا إلى حوض اغتس ي ي ي ييا مملوء بالماء الدافئ
ح،ث وضييعه مسيياعدا في الماء ونطقا باسييم يسييوع المسييي  .وفي ه الميحلة من جلسيية االسييتماع أوق

المحقق االستجواب ولم ي ظي بتعمق في ا عاءا

الس،د حس ،ي.

وباإلض ي ييافة إلى ذلك قدم الس ي يي،د حس ي يي ،ي س ي ييي ا ذا مص ي ييداقية عن توزيعه ل س ي ييخ الكتاب المقدس
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والم ش ي ييو ار المس ي يييحية .وفيما يتعلق بحجة أن أمانة الدولة لش ي ييؤون الهجية والمحكمة اإل ارية االتحا ية قد
أ ركتا وجو ا تالفا في ا عاءاته بشي ي ي ي ي ي ييأن الوقت ال أبلغ فيه عائلته فيجب رفاي ي ي ي ي ي يها .ووفقا ليوايتي
صي يياحبتي البالغ األ يي،ن أوض ي ي السي يي،د حسي يي ،ي أنه كش ي ي أوالا عن اعت اقه المسي يييحية الب ه ال بلغ

ميحلة متقدمة من تعليمه وأنهما انخيطا معا في األنشي ي ي ييطة التبشي ي ي يي،يية بعد مسي ي ي يية أيام تقييبا من إطالق
س يياحه وأنه بعد ذلك أبلغ السيي،دة مسيييورى والسيي،دة حسيي ،ى اللت،ن واجهتا صييعوبا نفسييية لك هما أظهيتا
تفهما بعد ذلك بعد حوالي عش ي ييين يوما من إطالق س ي يياحه .وي طبق األمي نفس ي ييه على حجة أمانة الدولة
بعدم اسييت ا ا عاءا السيي،د حسيي ،ي بشييأن تداب،ي االضييطها التي مارسييتها السييلطا اإلييانية نتيجة عمله

التبشيي،ي إلى أ أسيياس .وأوض ي السيي،د حسيي ،ي والسيي،دة مسيييور أنهما كانا يزوران صييديقا اسييمه ف .ح.
في بانيه ع دما تلقيا مكالمة من ش ييق،ق الس يي،دة مس يييور إلبالغهما باكتش يياف الموا الدي ية ونس ييخ الكتاب

المقدس وهو ما أكد أحد الج،يان .وفي ه ا الصيد يعتبي أصيحاب البالغ أن قيار أمانة الدولة ال يعكس
حقيقة ا عاءاتهم.
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وا عاءا

وفيما يتعلق بمسي ي ي ي ييألة أن سلطا

الدولة الطيف قد وجد

ت اقاا

ب،ن ا عاءا

الس،د حس ،ي

السي ي يي،دة مسي ي يييور بشي ي ييأن وظيفة ه ا األ ،ي في ب ك ملي فإن أصي ي ييحاب البالغ ييفاي ي ييون ه

االسييت تاجا  .وقدم السيي،د حسيي ،ي رواية مفصييلة ومتسييقة وذا

مصييداقية عن سييج ه والمعاملة السيي،ئة التي

تعيض لها .كما أن ه الحجج ليس لها أثي كب،ي على ما يشيعيون به من وف من التعيض لالضيطها

في جمهورية إييان اإلس ي ي ييالمية نتيجة اعت اقهم المس ي ي يييحية .وباإلض ي ي ييافة إلى ذلك رغم أن الس ي ي يي،د حس ي ي يي ،ي

لم يش ييغل أبدا م ص ييبا رفيعا في المعارض يية فإن أمي قد ُفاي ي إلى حد كب،ي من ال تعامله مع البيانا

أييليو /س ي ي ي ي ي ي يبيتيميبيي 2014؛ ومييكيز تيوثي،يق اليالجيئي،ين (أيييلي ي ي ييدا) " Iran - researched and compiled by the Refugee
."Documentation Centre of Ireland on 17 October 2014
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السيية .وأما مسألة سج ه لمدة سبع س وا

فتش،ي إلى أن السلطا

اإلييانية لم تعتبي سلوكه غ،ي المشيوع

جييمة بس يييطة .ول لك يجب االفتياض أن الس يي،د حس يي ،ي معيوف لدى الس ييلطا

شأنه أن يزيد من طي اكتشاف اعت اقه المسيحية حتى وفن توق

اإلييانية األمي ال

عن العمل التبش،ي .

ويدفع أصييحاب البالغ ك لك بأن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسييان قد شييد

7-3

أنه رغم تحمل طالب اللجوء عبء اإلثبا

من

ار على
ار وتكي ا
مي ا

لدعم ا عاءاته إال أنه كث ،اي ما يلزم بسي ي ي ييبب الوضي ي ي ييع الخاص

ال غالبا ما يوجد فيه طالبو اللجوء تطب،ق مبدأ تفسي ي يي،ي الشي ي ييك لصي ي ييال الشي ي ييخص المع ي ع دما يتعلق
األمي بفحص مص ي ي ي ي ي ي ييداقيية ا عياءاتيه والوثيائق التي تيدعمهيا( .)3وعلييه ي بغي الخلوص إلى وجوب اعتبيار
ا عاءا

مصداقية بغض ال ظي عن وجو بعض الت اقاا .

أصحاب البالغ ذا

مالحظات الهرلة الطرف بش
1-4

األيس الموضوع،ة

قدمت الدولة الطيف مالحظاتها في  14أيلو /سي ي ي ييبتمبي  2017بشي ي ي ييأن األسي ي ي ييس الموضي ي ي ييوعية

للبالغ .وتدرف الدولة الطيف أن حالة حقوق اإلنسييان في جمهورية إييان اإلسييالمية ال ت از مقلقة من نواح

عديدة( .)4ومع ذلك ال يمكن أن تش ي ييكل الحالة العامة في البلد م في ةا س ي ييببا كافيا الس ي ييت تاج أن أص ي ييحاب
البالغ قد يتعيضون للتع يب في حالة تيح،لهم(.)5
2-4

وتدفع الدولة الطيف بأن أصي ي ي ي ي ييحاب البالغ لم يقدموا أ لة كافية للخلوص إلى أنهم سي ي ي ي ي يي،واجهون
االحتجاز

ط اي متوقع ا وحقيقيا وش ي ي ي ي ي ييخص ي ي ي ي ي يييا بالتعيض للتع يب ع د عو تهم .وتش ي ي ي ي ي يي،ي إلى أن إجياءا
المزعومة للسي يي،د حسي يي ،ي ليسي ييت ميتبطة باعت اقه المسي يييحية ال يقوم عليه البالغ وبالتالي فإن احتجاز

ليس له صلة مباشية باإلجياء موضع ال ظي.
3-4

وفيما يتعلق باحتجاز السيي،دة مسيييور والسيي،دة حسيي ،ي تالحظ الدولة الطيف أن السيي،د حسيي ،ي

أكد أمام السي ي ييلطا

السي ي ييويس ي ي ييية في البداية أن زوجته وطفليه قد احتُجزوا .لك ه أكد في جلسي ي يية االسي ي ييتماع

الثانية أن طفليه فقط أُ ا ره ،ت،ن .وأكد

الس ي ي ي يي،دة مس ي ي ي يييورى أن زوجها عا من الس ي ي ي ييويد ألن المخاب اي

اإلييانية احتجزتها مع طفل،ها .وزعمت أنه أُحاي ي ي ي ي ي ييي لها هات

وأُجبي على مطالبة زوجها بالعو ة .وع د

مواجهته به ا الت اقض أجاب السيي،د حسيي ،ي" :ع دما أقو األطفا

"باتشيي،ها" أع ي عائلتي بأكملها .وه ا

هو المتداو لدي ا في اللغة الفارس ي ي ي ي ييية ع د اس ي ي ي ي ييتخدام كلمة "أطفا " نع ي األسي ي ي ي ي يية بأكملها ".ويفتقي ه ا
التفس،ي إلى الجوهي وبالتالي فإن ا عاءا

4-4

أصحاب البالغ غ،ي معقولة.

وفيما يتعلق باألنش ي ييطة الس ي ييياس ي ييية للس ي يي،د حس ي يي ،ي في جمهورية إييان اإلس ي ييالمية تالحظ الدولة

الطيف أن األ ،ي يؤكيد أنيه كيان بياسي ي ي ي ي ي ييتطياعتيه ال فياذ إلى معلوميا
مص ي ي ي ي ييفي في ح،ن أكد

عن المعيامال

بصي ي ي ي ي ي ييفتيه رئيس فيع

الس ي ي ي ي يي،دة مس ي ي ي ي يييور أنه رفض ه الوظيفة .وع د مواجهته به ا الت اقض قا

مديي .وتالحظ الدولة الطيف على نحو
ا
حس ي ي ي ي يي ،ي إنه كان يعمل في جمهورية إييان اإلس ي ي ي ي ييالمية بص ي ي ي ي ييفه
ما الحظت س ي ييلطاتها أن ه التفاص ي يي،ل غ،ي كافية لش ي يييح الت اقض وعليه فإن تأك،دا أص ي ييحاب البالغ
تفتقي للمصداقية.

5-4

وفيما يتعلق باألنشي ي ييطة السي ي ييياسي ي ييية للسي ي يي،د حسي ي يي ،ي في سي ي ييويسي ي ي اي تالحظ الدولة الطيف أن ه

الع اص ييي لم تُثي في اإلجياءا

( )3

المحلية وأن أص ييحاب البالغ لم يس ييت فدوا بالتالي س ييبل االنتص يياف المحلية.

Cour européenne des droits de l’homme, F.G. c. Suède, requête no 43611/11, arrêt, 23 mars 2016,
.par. 113

( )4

قاية عزيز ضد سويس اي ( )CAT/C/53/D/492/2012الفقيتان  5-8و.7-8

( )5

الميجع نفسه الفقية .3-8
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وال يدفع أصي ي ييحاب البالغ بأنهم سي ي يي،تعيضي ي ييون نتيجة له األنشي ي ييطة لخطي المالحقة القاي ي ييائية في حالة

عو تهم إلى بلدهم .وعالوة على ذلك وبقدر ما تياقب السييلطا

اإلييانية األنشييطة السييياسييية لإلييان،،ن في

الم فى تيكز أجهزة االس ي ييتخبا ار على تحديد األش ي ييخاص ال ين يش ي ييغلون م اص ي ييب أو يا ي ييعون أنش ي ييطة
فيما وراء االحتجاجا

السي ي ي ييياسي ي ي ييية العا ية تم،زهم عن جماه،ي ال اس ال ين يختلفون مع ال ظام وتجعلهم

يبدون كمعارض يي،ن يحتمل أن يكونوا طيين  .وتيى الدولة الطيف أن ا عاءا
()6

أن الس ي ي ي يي،د حس ي ي ي يي ،ي قد كش ي ي ي ي

أص ييحاب البالغ ال تثبت

نفس ي ي ي ييه به ا المع ى .ل لك ال يوجد س ي ي ي ييبب لالعتقا بأن أص ي ي ي ييحاب البالغ

س،تعيضون لخطي المعاملة المتعارضة مع االتفاقية في حالة تيح،لهم.

6-4

وفيما يتعلق باعت اق الس ي يي،د حس ي يي ،ي المس ي يييحية تالحظ الدولة الطيف أن تأك،داته بش ي ييأن تعم،د

كانت مقتاييبة وسييطحية .وعلى وجه الخصييوص لم ييم بشييكل موضييوعي ومعمق على أسييئلة حو ت ظيم
حفل المعمو ية وم ايس ييمها .وتدفع الدولة الطيف بأنه من الغييب أن الس يي،د حس يي ،ي لم ييغب في المش يياركة
في ت ظيم م ايسيم المعمو ية ال سيييما أن ه المسييألة تمثل ق اي ار شييخصيييا للغاية .وي طبق األمي نفسييه على
تأك،دا

الس ي ي ي يي،د حس ي ي ي يي ،ي حو وجو إييان،،ن زعم أنهم قاموا بتص ي ي ي ييويي وظلت تأك،داته في ه ا الص ي ي ي ييد

غاماي ي يية .ومن غ،ي المعقو عدم تمك ه من تفسي ي يي،ي سي ي ييبب رغبة هؤالء األشي ي ييخاص في تصي ي ييويي الحدث

،ي لم يقدم السي ي ي يي،د حسي ي ي يي ،ي تعل،الا مق عا بشي ي ي ييأن
اصي ي ي يية أنه كان على راية بالمخاطي ذا الصي ي ي ييلة .وأ ا
ت اقا ي ي يياته حو التاريخ ال أبلغ فيه عائلته باعت اقه المس ي ي يييحية .وتخلص الدولة الطيف إلى أن تأك،دا

السي يي،د حسي يي ،ي بشي ييأن اعت اقه المسي يييحية غ،ي قابلة للتصي ييديق .وتاي يييف الدولة الطيف أن شي ييها ة التعم،د

الموجو ة في المل
7-4

ال تغ،ي ش،ئا من ه ا االعتقا ح،ث توجد شكوف جدية بشأن صحتها.

أما فيما يتعلق باعت اق السي ي يي،دة مسي ي يييور والسي ي يي،دة حسي ي يي ،ي للمسي ي يييحية فإن ا عاءاتهما في ه ا

الص ي ييد غ،ي موض ي ييوعية وال تس ي ييت د إلى أس ي يياس س ي ييليم ل ا تظل ص ي ييحتها موض ي ييع ش ي ييك كب،ي .أما ش ي ييها تا

معمو يتهما فإنهما تخلوان من أ قيمة إثباتية .كما ال تفا ي ييي الص ي ييور والمش ي يياهد التي تم تص ي ييوييها إلى
تق،يم آ ي بحكم أن ا عاءاتهما غ،ي معقولة .وباإلضي ي ي ييافة إلى ذلك لقد زعمتا أنه لم يكن لديهما مشي ي ي يياكل

مع السيلطا

نظي لعدم إبالغها ب لك .وعالوة على ذلك كانت السي،دة
اإلييانية بسيبب اعت اقهما المسييحية
ا

حس يي ،ي ال ت از ص ييغ،ية جدا ع دما غا ر جمهورية إييان اإلس ييالمية؛ ل لك ال يوجد س ييبب لالعتقا بأنها
ستواجه مشاكل في حالة العو ة.

8-4

وتيى الدولة الطيف ك لك أن اال عاءا

المتعلقة باألنشيطة التبشي،يية للسي،د حسي ،ي في جمهورية

إييان اإلسييالمية غ،ي معقولة .فمن غ،ي المألوف على وجه الخصييوص أن ي خيط شييخص بعد عو ته من

الخارج وبع،د إطالق سي يياحه في أنش ييطة تبش يي،يية .وتش يي،ي الدولة الطيف إلى أن الس يي،د حس يي ،ي قدم ثالث
وطابع ه اال عاءا

روايا مختلفة عن هيوب أصي ي ي ي ييحاب البالغ .ونظ اي له الت اقاي ي ي ي ييا
على أساس سليم تعتبي الدولة الطيف أن ه اال عاءا تفتقي إلى المصداقية.
9-4

غ،ي القائمة

وفيما يتعلق باألنشي ييطة التبشي يي،يية ألصي ييحاب البالغ في سي ييويس ي ي اي تالحظ الدولة الطيف أنهم قدموا

عيدة وثيائق ليدعم طلبهم :رسي ي ي ي ي ي ييالتيان من القس ي ي ي ي ي يييسي ي ي ي ي ي ي،ن .

 .وس .م .مؤر تيان  16أييار/ميايو  2012و5

على أن اس ي ي ييم الس ي ي يي،د حس ي ي يي ،ي مدون في س ي ي ييجل المعمو يا

كش ي ي يياهد على معمو ية أقيمت في  17تشي ي ي ييين

أيلو /سي ييبتمبي  2016على التوالي تؤكدان تي السي يي،د حسي يي ،ي على ور العبا ة وأنشي ييطته التبشي يي،يية؛ تأك،د
ل شي ي يياطه التبشي ي يي،ي  .وتشي ي يي،ي الدولة الطيف إلى أن ه الوثائق

األو /أكتوبي 2016؛ وأ  ،اي مسي ي يية تأك،دا
أضيييفت للمل بعد صييدور حكم المحكمة اإل ارية االتحا ية في  3آب/أغسييطس  2016ل لك فإن أصييحاب

البالغ لم يس ييت فدوا س ييبل االنتص يياف المحلية .وعالوة على ذلك فإن ظيوف اعت اق الس يي،د حس يي ،ي المس يييحية
( )6
6
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التي وص ييفها القس س .م .ال تتوافق مع إفا اته التي أ لى بها أمام الس ييلطا

الس ييويسي ييية وأمام اللج ة .وعلى

مس يييحية مع ،ة وتفاعال

أ حا

فإن التزامه بالمس يييحية يقتص ييي بش ييكل أس يياس ييي على مجتمعا

10-4

وباإلض ي ي ي ييافة إلى ذلك تدرف الس ي ي ي ييلطا اإلييانية أن العديد من طالبي اللجوء اإلييان،،ن ييغبون في

وال يظهي من األ لة أن الس،د حس ،ي انخيط في عمل بطييقة تث،ي اهتمام السلطا اإلييانية.

مع أف اي .

الحصي ييو على تص ي ييي البقاء في أوروبا من ال اعت اق الديانة المسي يييحية .وت طبق ه االعتبا ار أيا ي يا
اء على ذلك تيى الدولة
على السي،دة مسييورى والسي،دة حسي ،ى اللت،ن ال تدفعان باعت اق العق،دة المسييحية .وب ا
الطيف أن أصيحاب البالغ لم ُيثبتوا أنهم سي،تعيضيون بسيبب اعت اقهم المزعوم للمسييحية أو ممارسية أنشيطتهم
الدي ية في سويس اي لخطي المعاملة المخالفة لالتفاقية في حالة العو ة إلى جمهورية إييان االسالمية.
 11-4وتالحظ الدولة الطيف أياا أن أصحاب البالغ يؤكدون أن ابن األسية قد اعتُيف به كالجئ في
هول دا وأنهم يشي،يون في ه ا الصيد إلى قيار أمانة الدولة لشيؤون الهجية لكن ه ا القيار ال يشي،ي إلى أ
شيء به ا المع ى وال توجد أ بطاقة الجئ ضمن الميفقا .
عل،وات وصحا البالغ على مالحظات الهرلة الطرف
1-5

قدم أصي ي ييحاب البالغ تعليقاتهم في  19آذار/مارس  2018و 20آب/أغسي ي ييطس .2020ويدفعون

من ناحية بأن مالحظا

الدولة الطيف تش،ي إلى جوانب تكا ال تكون ذا

صلة في ضوء رفض طلبا

اللجوء التي قدموها وبأنه يمكن حا ييها ومن ناحية أ يى بأن الدولة الطيف تش ييكك في ص ييحة الوثائق
مبير
ا
التي اعتُمد عل،ها ون أن تقدم
ار بأن ا عاءاتهم ليس ي ييت مدعومة بأ لة كافية فإن الدولة
ار وتكي ا
حد علمهم واعتقا هم .ومن ال الدفع مي ا
الطيف على غيار أمانة الدولة لشي ي ييؤون الهجية والمحكمة اإل ارية االتحا ية تفسي ي ييي بشي ي ييكل صي ي ييارم للغاية
قاطعة ل لك .ولقد أثبت أص ي ي ييحاب البالغ ص ي ي ييحة ه الوثائق على

قاعدة اإلثبا

الم ص ي ي ييوص عل،ها في إجياءا

اللجوء .وكث ،اي ما يلزم تطب،ق مبدأ تفس ي ي يي،ي الش ي ي ييك لص ي ي ييال

طالبي اللجوء ع دما يتعلق األمي بفحص مصي ييداقية ا عاءاتهم والوثائق التي يدفعون بها .ويكير أصي ييحاب

البالغ التأك،د على أن روايتهم الشخصية وأسباب وفهم من االضطها متسقة ومعقولة.

تقي به الدولة الطيف على وجه الخصييوص باإلشييارة إلى
2-5
ويشييد أصييحاب البالغ على نحو ما م
قايية عزيز ضيد سيويسي اي على أن الوضيع الحالي في جمهورية إييان اإلسيالمية بال سيبة للمسيلم،ن ال ين
اعت قوا المسي ي ي ي ي ي يييحية والمتهم،ن بالي ة يتسي ي ي ي ي ي ييم بالخطورة وأنهم معيضي ي ي ي ي ي ييون لخطي االضي ي ي ي ي ي ييطها واالحتجاز
والتع يب( .)7وجميع الع اص ي ييي الم كورة في قا ي ييية عزيز ض ي ييد س ي ييويسي ي ي اي والم طوية على احتماال
بارتكاب انتهاكا

لحقوق اإلنسييان ت طبق على أصييحاب البالغ؛ فإنهم من أصييل كي

وفي حالة السي يي،د حسي يي ،ي فقد اسي ييتهدفته بالفعل السي ييلطا

كب،ية

واعت قوا المسيييحية

اإلييانية بسي ييبب معارضي ييته لألنشي ييطة الحكومية.

ويخلص أصحاب البالغ إلى أنهم سيعانون من عواقب و يمة في حالة التيح،ل.

3-5

وييفض أص ي ييحاب البالغ مالحظة الدولة الطيف بأن احتجاز الس ي يي،د حس ي يي ،ي في جمهورية إييان

اإلسيالمية ال صيلة له بالموضيوع .وكما هو الحا في قايية عزيز ضيد سيويسي اي فإن تحديد السي،د حسي ،ي
بالفعل باعتبار عدوا س ي ييياس ي يييا وف ا ي يياعه على ه ا األس ي يياس لالحتجاز والتع يب قد يوجه انتبا الس ي ييلطا

( )7

 Human Rights Watch, World Report 2018, 2017الص ييفحا

من  277إلى 283؛ Amnesty International,

 Rapport 2017/18: la situation des droits humains dans le monde, 2018الصي ي ي ييفحا

من  244إلى 250؛

المملك ي يية المتح ي ييدة و ازرة ال ي ييدا لي ي يية "Country policy and information note. Iran: Christians and Christian

 "convertsشي ي ي ي ي ييباط/فبيايي 2017؛ وميكز حقوق اإلنسي ي ي ي ي ييان في إييان "Christian converts issued long prison 11
 20 "sentences in Iran in less than two months in sham trialsتموز/يوليه .2017
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اإلييانية إليه في حالة تيح،له .وفذا ما أضي ي ي ي ي يييفت مسي ي ي ي ي ييألة اعت اقه المسي ي ي ي ي يييحية فه ا قد يزيد المخاطي التي
س،واجهها في حالة عو ته إلى جمهورية إييان اإلسالمية.

4-5
وفيما يتعلق بالت اقض الظاهي في مسييألة احتجاز السيي،دة مسيييورى أرفق أصييحاب البالغ طابا
مؤر ا  2كانون الثاني/ي ايي  2018موجها من متيجمة معتمدة تؤكد أن رب األس ي ي ي يية يس ي ي ي ييتخدم مص ي ي ي ييطل
"األطفا " باللغة الكي ية لإلشي ي ي ي يارة إلى عائلته كلها بما في ذلك زوجته .و ال جلسي ي ي ي يية االسي ي ي ي ييتماع مب ،ت
السي ي يي،دة مسي ي يييورى مشي ي ييكلة التفسي ي يي،ي في ه ا السي ي ييياق .وهي تشي ي يي،ي إلى حديثها مع المتيجمة التي أكد

مصطل "األطفا " يشمل الزوجة ع د استخدامه من قبل رب األسية.
5-5

أن

وفيما يتعلق بشييكوف الدولة الطيف بشييأن الوظيفة التي شييغلها السيي،د حسيي ،ي في المصيييف يدفع

أصحاب البالغ بأن تأك،داتهم ال تتعارض مع بعاها البعض .فالس،دة مسيورى لم تكن على علم بتفاص،ل
األ ،ية بوضي ي ي ي ي ييوح أنه كان يعمل في

عمل زوجها وهما لم يتكلما عا ةا عن عمله .وعالوة على ذلك أكد
المص ي ي ي ي يييف لك ها لم تكن على علم بميتبته في الهيم الوظيفي .ومع ذلك فإن تأك،دا

الس ي ي ي ي يي،د حس ي ي ي ي يي ،ي

والسي،دة مسييور متسيقة بشيأن تلقي السي،د حسي ،ي عيضيا من المصييف لشيغل وظيفة مديي فيع في م طقة
حدو ية تعتبي طية .وعالوة على ذلك فإن معيفة ما إذا كان السي يي،د حسي يي ،ي مدي اي لفيع مص ي ييفي ليس ي يت

أساسية؛ فبعد أن شغل م صبا رفيع ا لمدة مس س وا
6-5

سيكون بإمكانه ال فاذ إلى بيانا

سيية.

وفن مالحظة الدولة الطيف بأن األنشييطة السييياسييية للسيي،د حسيي ،ي في سييويسي اي لم تكن محل نظي

في إطار اإلجياءا

المحلية ال تقلل بأ حا من قيمتها .أما الوثائق الجديدة التي أضي ي ي ي يييفت للمل

فهي

ال تعيدو أن تكون ل،الا إضي ي ي ي ي ي ييافييا على موقفيه المعيارض وهو ميا أُثبيت بيالفعيل من ال تعيامليه مع بييانيا
سي ييية في إطار عمله في المص يييف .ومن الواضي ي أن األنش ييطة الم اها يية لل ظام اإليياني تزيد من طي
نظي ألنه كان مطلوبا من
االضي ييطها ال سي يي،واجهه السي يي،د حسي يي ،ي باإلضي ييافة إلى اعت اقه المسي يييحية .و ا
جانب قوا الحيس الثور اإلسي ييالمي أو أجهزة المخاب اي اإلييانية فإن تأك،د الدولة الطيف بأنه من غ،ي

الميج أن ُيوجه انتبا السلطا
7-5

اإلييانية إليه غ،ي مقبو .

وفيما يتعلق باعت اق الس ي ي ي يي،د حس ي ي ي يي ،ي المس ي ي ي يييحية تكتفي الدولة الطيف بتكيار أر أمانة الدولة

لشي ي ييؤون الهجية والمحكمة اإل ارية االتحا ية ال

حاي ي ييه أصي ي ييحاب البالغ .ويكير أصي ي ييحاب البالغ أن

قس الك يسية وأنه أوضي لماذا
السي،د حسي ،ي وصي بالتفصي،ل معمو يته وأنه قدم شيها ة ع ها موقعة من م
لم ييتب المعمو ية ب فسيه ولماذا أ ار بعض الزوار تصيويي الم ايسيم .وييفق أصيحاب البالغ تأك،دا مؤر ا 8
آذار/مارس  2018على تسيج،ل المعمو ية في سيجل ك يسية سيوندسيفا  .ويكيرون أن السي،د حسي ،ي أوضي
بطييقة متس ييقة أنه كش ي

أوالا أمي اعت اقه المس يييحية الب ه ثم للس يي،دة مس يييور والس يي،دة حس يي ،ي بعد حوالي

عشيين يوم ا من إطالق سياحه.

8-5
وفيما يتعلق باعت اق الس يي،دة مس يييور والس يي،دة حس يي ،ي المس يييحية لم تقدم الدولة الطيف أس ييبابا
ملموسية لتسيويغ شيكوكها بشيأن صيحة شيها ت،هما وصيور تعم،دهما .وهما وصيفتا معمو يتهما وصيفا متسيقا
بما في ذلك اإلش ي ي ي ي ييارة إلى اس ي ي ي ي ييم الكاهن .وكونهما لم تواجها ص ي ي ي ي ييعوبا
اإلس ي ي ي ي ييالمية ال يا ي ي ي ي ييمن إطالقا أنهما لن تواجها تداعيا

ه اف

باعت اقهما المسييحية في غايون ذلك .وبال ظي إلى الخطي ال

الس،دة حس ،ي لن تتعيض لالضطها بسبب صغي س ها إذا عا
9-5

وفي الوقت نفسييه وص ي

ع د عو تهما إلى جمهورية إييان

اص ي ي ي ي يية إذا علمت الس ي ي ي ي ييلطا

اإلييانية

سيتواجهانه فمن غ،ي الحكمة افتياض أن
إلى بلدها.

أصييحاب البالغ االلتزام الدي ي للسيي،د حسيي ،ي واب ه في جمهورية إييان

اإلسيالمية وصيف ا متسيق ا .وهم ييفايون حجة الدولة الطيف القائلة بأنه من غ،ي المعقو أن يصيب شيخص
متدي ا ي شي ي ييط في العمل
عا لتو إلى جمهورية إييان اإلسي ي ييالمية وكان قد احتُجز ه اف في الماضي ي ييي رجالا م
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التبشي،ي  .ومارس السي،د حسي ،ي واب ه أنشيطتهما بصيورة محدو ة وفي نطاق األشيخاص من ذو الثقة فقط.
وأكدوا مجد ا أن روايتهم عن تفتيش م زلهم متسقة وذا

10-5

مصداقية.

وفيما يتعلق بأنشييطتهم الدي ية في سييويس ي اي يشيي،ي أصييحاب البالغ إلى أن الدولة الطيف ال تشييكك

في محتوى الوثائق المقدمة في ه ا الصي ي ييد التي تثبت توجههم الدي ي فا ي ي يالا عن أن السي ي يي،د حسي ي يي ،ي كان
يملك بالفعل معيفة معمقة بالمس يييحية بعد وص ييوله إلى س ييويسي ي اي بفتية وج،زة .وتش يي،ي الدولة الطيف إلى وجو
ت اقاييا

ب،ن تأك،دا

السيي،د حسيي ،ي ال جلسييا االسييتماع ورسييالة القس س .م .ومع ذلك ال تشيي،ي ه

اليس ي ي ييالة إلى أنه اعت ق المس ي ي يييحية نتيج اة لتعاليم اميأة تدعى ن .علمته العق،دة المس ي ي يييحية في الس ي ي ييليمانية بعد
وعمد
هيوبه من جمهورية إييان اإلسي ييالمية .وفي ذلك الوقت كان السي يي،د حسي يي ،ي قد اعت ق المسي يييحية بالفعل م

عمد الس يي،دة مس يييور والس يي،دة حس يي ،ي .وباإلض ييافة إلى ذلك
في الس ييويد .والس يي،دة ن هي زوجة القس ال
م
ال ي بغي أن يؤ إصييدار بعض الوثائق بعد صييدور حكم المحكمة اإل ارية االتحا ية إلى رفاييها إذ ُقدمت
الوثائق لتأك،د األنشطة الدي ية للس،د حس ،ي التي كانت قائمة بالفعل قبل وأث اء اإلجياءا المحلية.
11-5

ويكير أص ييحاب البالغ أن الس ييلطا

اإلييانية اكتش ييفت أنش ييطتهم الدي ية والتبش يي،يية في جمهورية

إييان اإلسي ييالمية وهو ما يؤكد االسي ييتدعاء الصي ييا ر في  5حزييان/يونيه  .2011ولم ت ظي الدولة الطيف
قط في ه الوثيقة.

 12-5وتحتل العق،دة المس ي ي ي ي يييحية مكانة مهمة في حياة أص ي ي ي ي ييحاب البالغ؛ فهم يتيم ون على الك يس ي ي ي ي يية
بانتظام ويتابعون روسي ي ي يا عن الكتاب المقدس ويشي ي ي يياركون اآل يين في كث،ي من األحيان تجيبة اهتدائهم
اإلييانية .وعالوة على ذلك ففي

للدين المس يييحي .ومن المفتيض أن تث،ي أنش ييطتهم الدي ية انتبا الس ييلطا

قاية عزيز ضد سويس اي ورغم أن صاحب الشكوى لم يكن م خيطا بدرجة أكبي في ه األنشطة مقارن اة
بأصي ي ي ييحاب البالغ في القاي ي ي ييية محل ال ظي فإن اللج ة اعتبي أن اعت اق المسي ي ي يييحية هو أحد األسي ي ي ييباب

المحتملة لتعيض ص يياحب الش ييكوى لالض ييطها في حالة التيح،ل .وعالوة على ذلك فإن ص ييدام أص ييحاب
اإلييانية على علم

البالغ مع أحد موظفي الس ييفارة اإلييانية بعد رفض طلبا لجوئهم ُيظهي أن الس ييلطا
به الطلبا  .أض ي ي ي ي ي إلى ذلك احتجاز وتع يب السي ي ي ي يي،د حسي ي ي ي يي ،ي وفجياء اسي ي ي ي ييتدعائه المؤرخ  5حزييان/
يونيه  2011فمن الواضي أن لدى السيلطا

ومما ال شي ييك فيه أن السي ييلطا
وبأنشطته التبش،يية.

13-5

اإلييانية معلوما

كافية أل

إجياءا

ضيدهم ع د عو تهم.

اإلييانية أُبلغت أياي يا بمشي يياركة السي يي،د حسي يي ،ي في مظاه اي في سي ييويسي ي اي

وييفق أصيحاب البالغ نسيخة من التصييي باإلقامة الهول د المم وح البن السي،د حسي ،ي والسي،دة

اء على الوقائع نفسي ي ي ييها .كما ييفقون شي ي ي ييها ة طبية مؤر ة  25تموز/يوليه 2020
مسي ي ي يييور الصي ي ي ييا ر ب ا
صيا رة عن طب،بهم تف،د بأن السي،د حسي ،ي يعاني من اضيطياب نفسيي الحق للصيدمة نتيج اة للتع يب ال
تعيض له في عدة سيجون في جمهورية إييان اإلسيالمية وأن ال كييا
بسبب انعدام األمن الميتبط بوضعه كمقيم في سويس اي.

األليمة ألعما التع يب قد تفاقمت

مالحظات إضاف،ة من الهرلة الطرف
أبلغيت اليدولي ُة الطيف اللج ية في  27نيس ي ي ي ي ي ي ييان/أبيييل  2021أن الشي ي ي ي ي ي يهيا ة الطبيية المؤر ية 25
-6
تموز/يوليه  2020ال تحتو على ع اصي ييي جديدة وبالتالي فهي تح،ل اللج ة إلى مالحظاتها المؤر ة 14
أيلو /سبتمبي .2017
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مهارالت اللجنة

ال ظي في المقبولية
1-7

قبيل ال ظي في أ ا عياء يي في بالغ ميا يجيب على اللج ية أن تقير ميا إذا كيان البالغ مقبوالا

أم ال بموجب الما ة  22من االتفاقية .وقد تأكد

اللج ة وفق ما تقتا ي ي ي ي ي يييه الفقية (5أ) من الما ة  22من

االتفاقية من أن المسييألة ذاتها لم تُبحث وليسييت ق،د البحث في إطار أ إجياء آ ي من إجياءا
الدولي أو التسوية الدولية.

التحق،ق

ووفق ا للفقية (5ب) من الما ة  22من االتفاقية يجب على اللج ة أن تتأكد من اس ييت فاذ أص ييحاب
2-7
البالغ لس ي ي ييبل االنتص ي ي يياف المحلية المتاحة .وتالحظ اللج ة أن الدولة الطيف تطعن في مقبولية الع اص ي ي ييي
نظي ألن الوثائق التي
المتعلقة باألنشيطة السيياسيية والتبشي،يية التي اضيطلع بها السي،د حسي ،ي في سيويسي اي
ا
تدعم حججه قد قدمت بعد صي ي ييدور حكم المحكمة اإل ارية االتحا ية في  3آب/أغسي ي ييطس  .2016وتشي ي يي،ي

إلى أن أص ييحاب البالغ يش ييد ون على أن ه الع اص ييي ال تزيد عن كونها تأك،د للموق
حس ،ي وأنشطته الدي ية التي أثارها بالفعل في سياق اإلجياءا

المحلية.

المعارض للس يي،د

وت مكي اللج ة باجتها اتها السي ي ي ي ي ييابقة التي تف،د بأنه ي بغي أن تتاح الفيصي ي ي ي ي يية للدولة الطيف لتق،يم
3-7
األ لية الجيدييدة طيالميا أنهيا ت يدرج في نطياق الميا ة  3من االتفياقيية وذليك قبيل أن ت ظي اللج ية في البالغ
()8
تب،ن عيدم
المقيدم بموجيب الميا ة  22من االتفياقيية  .غ،ي أن أصي ي ي ي ي ي يحياب البالغ لم يقيدموا أ حجية وج،هية م
إثارة ع اصي اإلثبا في إطار اإلجياءا الوط ية أو في إطار إجياءا ثانية للجوء في حالة تقديم وثائق

مؤر ة بعد صي ي ييدور حكم المحكمة اإل ارية االتحا ية .وفي ضي ي ييوء ما سي ي ييبق تيى اللج ة أن ه ا الجزء من

البالغ غ،ي مقبو بموجب الفقية (5ب) من الما ة  22من االتفاقية.
4-7

وفيمييا يتعلق بيياال عيياءا

األ يى بموجييب المييا ة  3من االتفيياقييية تعلن اللج يية مقبول،تهييا وت تقييل

بالتالي إلى ال ظي في البالغ من ح،ث األسس الموضوعية.

ال ظي في األسس الموضوعية
1-8

المعلوما

عمالا بييالفقية  4من المييا ة  22من االتفيياقييية نظي اللج يية في ه ي ا البالغ في ضي ي ي ي ي ي ييوء جميع
التي أتاحها لها الطيفان.

قيم ما إذا كانت ه اف أسي ي ييباب حقيقية تدعو إلى االعتقا بأن أصي ي ييحاب
2-8
ويتع،ن على اللج ة أن تُ م
البالغ سي يي،تعيضي ييون شي ييخصي يييا لخطي التع يب في حالة تيح،لهم إلى جمهورية إييان اإلسي ييالمية .وع د تق،يم

ذلك الخطي يجب على اللج ة أن تياعي جميع الع اصييي ذا الصييلة عمالا بالفقية ( )2من الما ة ( )3من
االتفاقية بما في ذلك وجو نمط ثابت من االنتهاكا الفا حة أو الص ييار ة أو الجماعية لحقوق اإلنس ييان.

ب،د أن اللج ة ت كي بأن الغيض من ه ا التحل،ل هو تحديد ما إذا كان الش ييخص المع ي س يي،واجه ش ييخص يييا
طي متوقعيا وحقيقييا يتمثيل في التعيض للتعي يب في البليد ال سي ي ي ي ي ي يييعيا إلييه .ويتيتب على ذلك أن وجو
ا
نمط ثابت من االنتهاكا

الفا حة أو الص ي ييار ة أو الجماعية لحقوق اإلنس ي ييان في بلد ما ال يش ي ييكل في حد

نمط ثابت من االنتهاكا

الصييار ة لحقوق اإلنسييان أن شييخص يا بع ،ه قد ال يتعيض للتع يب في الظيوف

ذاته سييببا كافيا إلثبا أن شييخصيا مع ،ا سيي،تعيض لخطي التع يب ع د عو ته إلى ذلك البلد .ويجب تقديم
أسي ييباب إضي ييافية تب،ن أن الشي ييخص المع ي سي يي،تعيض شي ييخصي يييا للخطي .وفي المقابل ال يع ي عدم وجو

التي تخصييه على وجه التحديد .وتالحظ اللج ة ك لك أنه بما أن جمهورية إييان اإلسييالمية ليسييت طيفا في
( )8
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االتفاقية س ي ي ي ُييحيم أص ي ي ييحاب البالغ من إمكانية اللجوء القانونية إلى اللج ة للحص ي ي ييو على أ ش ي ي ييكل من
أشكا الحماية في حا حدوث انتهاكا في ه ا البلد لحقوقهم المكفولة بموجب االتفاقية.
وتالحظ اللج ة أن أصييحاب البالغ يدفعون بأنهم يواجهون ط اي حقيقيا بالتعيض لمعاملة تتعارض
3-8
مع الما ة  3من االتفاقية في حا إعا تهم إلى جمهورية إييان اإلسي ي ي ييالمية بسي ي ي ييبب معيفة السي ي ي ييلطا اإلييانية
باعت اقهم المس يييحية وممارس ييا

الس يي،د حس يي ،ي الس ييياس ييية والتبش يي،يية في جمهورية إييان اإلس ييالمية وس ييويس ييا.

وتالحظ اللج ة أياي يا أن أص ييحاب البالغ يدفعون بأن الس ييلطا اإلييانية س ييج تهم وفتش ييت م زلهم وأ ا ييعت
الس،د حس ،ي للتع يب أث اء احتجاز ثم وجهت إليه استدعاء للمثو أمام سلطة قاائية له األسباب.
4-8

وتالحظ اللج ة أن الدولة الطيف تؤكد أن أصييحاب البالغ لم يقدموا ع اصييي كافية للخلوص إلى

أنهم معيضي ييون لخطي متوقع وحقيقي وشي ييخصي ييي بالتع يب في حالة تيح،لهم .وتشي يي،ي أيا ي يا إلى مالحظة
الدولة الطيف بأن ا عاءا أص ي ي ي ي ييحاب البالغ بش ي ي ي ي ييأن األحداث في جمهورية إييان اإلس ي ي ي ي ييالمية تفتقي إلى

المصييداقية .كما تالحظ أن الدولة الطيف تدفع فيما يتعلق بأنشييطتهم السييياسييية والدي ية في سييويس ي اي بأنه

ال يسيتفا من األ لة المقدمة في ه ا الصيد أن السي،د حسي ،ي عمل بطييقة يمكن أن تث،ي اهتمام السيلطا

اإلييانية؛ وأن ه األ ،ية تدرف أن العديد من طالبي اللجوء ييغبون في الحصي ييو على تصي ييي للبقاء في
أوروبا من ال االلتزام بالعق،دة المسيحية.

وتيى اللج ية أنيه ع يدميا يؤكيد طياليب اللجوء أنيه اعت ق ي يا آ ي يظيل المعييار القيائم هو معيفية
5-8
ما إذا كانت ه اف أسي ي ييباب جوهيية تدعو لالعتقا بأن سي ي ييلوف المع ي واألنشي ي ييطة التي مارسي ي ييها فيما يتعلق
بدي ه المش ي ي يار إليه ال سي ي يييما التي على مكان العبا ة أو ممارسي ي يية التبشي ي يي،ي يمكن أن تتيتب عل،ها نتائج

سلبية ط،ية في البلد األصلي مثل تعيياه لخطي حدوث ضير ال يمكن جبي .

وفي ه ا الصييد تالحظ اللج ة أن أصييحاب البالغ قدموا تأك،دا بتسييج،ل معمو ية السيي،د حسيي ،ي
6-8
في سي ييجل ك يسي يية سي ييوندسي ييفا  .وتشي يي،ي أيا ي يا إلى أن القس  . .أكد في إعالنه الصي ييا ر في  16أيار/

مايو  2015أن الس ي يي،د حس ي يي ،ي مس ي يييحي نش ي ييط وأن أس ي ييلوب حياة أف اي األس ي يية يظهي أنهم يعيش ي ييون حياة
مس يييحية وي أون بأنفس ييهم عن أ تقال،د إس ييالمية؛ وأن الس يي،د حس يي ،ي يش ييارف ب ش يياط في جميع الممارس ييا

الدي ية باللغة الفارس ييية مع عائلته كما يش ييارف في ورة أس ييبوعية س ييوف تس ييم له بتدريس الكتاب المقدس؛
وأنه ي شي ي ي ي ي ي ييط كمبشي ي ي ي ي ي ييي؛ وأنه يدعو بانتظام اإلييان،،ن واألك اي إلى م زله لتعليمهم الكتاب المقدس؛ كما أنه

يسيتخدم اإلنتينت والهات للتحدث عن عق،دته .وتالحظ اللج ة أيايا أن أصيحاب البالغ يدفعون بأن أمانة
الدولة لشؤون الهجية والمحكمة اإل ارية االتحا ية لم تياعيا تأك،دا الس،د حس ،ي فيما يتعلق بدوافع اعت اقه

المسي يييحية أو معيفته بالديانة المسي يييحية ولم تتحققا من صي ييحتها .وفيما يتعلق باالضي ييطها المزعوم للسي يي،د
حسي ي يي ،ي في جمهورية إييان اإلسي ي ييالمية تالحظ اللج ة ك لك أن الشي ي ييها ة الطبية المتعلقة به المؤر ة 27

كانون الثاني/ي ايي  2017تؤكد أن إحدى ال دبا
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التي أص،ب بها تعزى إلى التع يب ال

وتالحظ اللج يية أن الييدوليية الطيف ال تعتيض على اللجوء المكث

اإلس ي ي ي ييالمية إلى أعما التع يب ال فس ي ي ي ييي والجس ي ي ي ييد النتزاع االعتيافا

تعيض له.

والم هجي في جمهورييية إييان

وال على حقيقة أن المس ي ي ي يييح،،ن

وال س يييما البيوتس ييتانت والمس ييلم،ن ال ين يعت قون الديانة المس يييحية يتعيض ييون لالض ييطها ه اف؛ وال على

اعتقا المس يييح،،ن وتعيض ييهم للتع يب أو المعاملة القاس ييية أو الالإنس ييانية أو المه ،ة ووض ييعهم في الحبس

االنف اي

لفت اي طويلة من أجل انتزاع اعتياف م هم وفي كث،ي من األحيان ون مس ي ي يياعدة محام؛ وأنه في

معظم الحاال

تجيى محاكمة المس ي يييح،،ن بتهمة المس ي يياس باألمن القومي ح،ث تتم مالحقة بعا ي ييهم أمام

محاكم ج ائية بسبب تعب،يهم عن معتقداتهم الدي ية.
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وفي ضييوء حالة معت قي المسيييحية في جمهورية إييان اإلسييالمية تشيي،ي اللج ة إلى أن أصييحاب

البالغ ييدفعون بيأن اليدولية الطيف لم تيأ ي في اعتبيارهيا االسي ي ي ي ي ي يتيدعياء المؤرخ  5حزييان/يونييه  2011الي

وجهته إلى السي،د حسي ،ي .وتالحظ اللج ة ك لك أن الدولة الطيف لم تطعن في
ُيزعم أن السيلطا اإلييانية م
تأك،دا أصي ييحاب البالغ بأن أمي االسي ييتدعاء الم كور يشي يي،ي إلى ر ة السي يي،د حسي يي ،ي وأنشي ييطته التبشي يي،يية

كس ييبب،ن الس ييتدعائه .وفي ظل غياب ر محد من الدولة الطيف يطعن في ه التأك،دا

تيى اللج ة أنه

ي بغي إيالء االسي ييتدعاء ما يسي ييتحقه من اهتمام .وفي ضي ييوء ما ور أعال تيى اللج ة أن سي ييلوف أصي ييحاب

ييج أن يكون قد أثار انتبا السلطا
البالغ َّ
-9

اإلييانية.

وفن اللج ة إذ تتص ي ي ي ي يييف بموجب الفقية ( )7من الما ة  22من االتفاقية ومياعاة م ها للمخاطي

التي يتعيض لها معت قو المس ي ي يييحية في جمهورية إييان اإلس ي ي ييالمية واالض ي ي ييطها والتع يب الل ين عاناهما

اء على الوقائع المقدمة سييشيكل تيح،ل أصيحاب البالغ إلى
السي،د حسي ،ي في الماضيي تخلص إلى أنه ب ا
جمهورية إييان اإلسالمية انتهاك ا من جانب الدولة الطيف للما ة  3من االتفاقية.
وتيى اللج ية أن الدولة الطيف ملزمة وفقيا للميا ة  3من االتفياقيية بإعا ة ال ظي في طليب اللجوء
-10
ال قدمه أص ي ي ييحاب البالغ في ض ي ي ييوء التزاماتها بموجب االتفاقية وآراء اللج ة ه  .والدولة الطيف مدعوة
أيا ا إلى عدم تيح،ل أصحاب البالغ ما ام طلب لجوئهم ق،د ال ظي.

وتيدعو اللج ية اليدولية الطيف عمالا بيأحكيام الفقية ( )5من الميا ة  118من نظيام اللج ية اليدا لي
-11
إلى إبالغها في غاي ي ييون تسي ي ييع،ن يوما من تاريخ إحالة ه ا القيار بالتداب،ي المتخ ة اسي ي ييتجاب اة للمالحظا
الم كورة أعال .
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