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تاريخ اعتما القرار:

 21تموز/يوليه 2021

الموضوع:

اإلاعا إلى أفغانستان

المسألة اإلجرائية:

المقيولية  -من الواضذ أن الشذكوى ت تسذتند إلى أسذ

المسألتان الموضوعيتان:

عدم اإلعا القسرية؛ والتع يب

ما اتتفاقية:

3

سليمة

ص ذذاحب الش ذذكوى بو أ .ب ،.وبو مواان أفغاني .رفو ذذط الس ذذويد الب اللةوف ال

دمه في ا،

ويواجه يطر اإلاعا إلى أفغانستان .ويدعي أن ترحيله إلى أفغانستان سيمثل انت اكا من جانب الدولة الطرف

لحقو ه التي تكفل ا الما  3من اتتفاقية .ويمثل صاحب الشكوى محام.
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وسذذةلط الشذذكوى في  18شذذ/اب/فيراير  ،2020و ررت اللةنة ،عن اريق مقرربا المعني االشذذكاوى

الةديد والتدابير المؤ تة ،عدم اتخاذ تدابير مؤ تة.

*

اعتمدته اللةنة في ورت ا الحا ية والس/عين ( 30-12تموز/يوليه .)2021

**

ش ذذاري في ارس ذذة ب ا اليالغ أعو ذذاف اللةنة التالية أس ذذما بم :الس ذذعدية بلمير ،وكلو بيلر ،وإر وغان إش ذذةان ،وليو بواوين ،وإل يا بوتش ذذي،

و ييغو رو ريغز  -بينسون ،وسي/استيان توزيه ،وبختيار توزمحمدوف ،وبيتر فيديل كيسينغ.
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المقائع
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ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى متحدر من إثنية ال زار  .وولد مس ذ ذذلما ش ذ ذذيعيا في مقااعة غزنة ،اأفغانس ذ ذذتان.

وعنذدمذا كذان ييلغ من العمر  13عذامذا ،ذدم اذال/ذان إلى بلذدتذه وراحوا يطليون من القرويين أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلحذة ومذات.
وبربا من الخطر ال

يمثله وجو اال/ان ،فر صذاحب الشذكوى مأ أسذرته إلى مقااعة برات .وبناي أعدم

عد كيير من شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعب ال زار  ،كان بين م أيوه ،على أيد جماعة دمط من جم ورية إيران اإلسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالمية

وكانط توذ ذذط د ال زار  .وأشذ ذذار صذ ذذاحب الشذ ذذكوى إلى أن حركة اال/ان انوذ ذذمط تحقا إلى ب ه الةماعة
وواصذذلط موذذايقة ال زار وتع يي م .وأثناف وجو صذذاحب الشذذكوى في مقااعة برات ،عمل نةا ار .وبعد أن
امط وات الوتيات المتحد األمريكية اعزل اال/ان من السذ ذ ذذلطة ،عا ت األسذ ذ ذذر إلى مقااعة غزنة ،حي

عاون صاحب الشكوى أسرته في العمل الزراعي.
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وفي مطلأ عام  ،2015وبينما كان صذذاحب الشذذكوى يصذذطحب والده إلى المسذذتشذذفى ،اسذذت دفته

حركة اال/ان التي كانط ت تزال نش ذ ذ ذ ذ ذذطة في مو ذ ذ ذ ذ ذذايقة النا

وايتطاف م وإعدام م في محيط بلدته ،ألن ا

كانط تعلم أنه منابض ل ا( .)1واضذ ذ ذذطر صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى وأسذ ذ ذرته عقب ذلي إلى الفرار إلى كابول حي

مكثوا اوذ ذ ذ ذذعة أشذ ذ ذ ذ ر .وبعد أن ع بط حركة اال/ان عمته/يالته حتى الموت ،وايتطفط صذ ذ ذ ذذديقه محاولة
ب لي العثور عليه واإلمسذذاي اه ،رر صذذاحب الشذذكوى مغا ر اليلد .ووصذذل إلى السذذويد في تشذرين الثاني/

نوفمير  2015مرو ار اةم ورية إيران اإلسذذالمية وتركيا واليونان ،امسذذاعد م ربين ،بينما عا ت أس ذرته إلى
بلدت ا من كابول.
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وفي  15تشذ ذرين الثاني/نوفمير  ،2015دم ص ذذاحب الش ذذكوى الب لةوف على أس ذذا

يطر التعرض للتع يب والمعاملة الالإنسذ ذ ذ ذذانية والم ينة في أفغانسذ ذ ذ ذذتان ،اسذ ذ ذ ذذيب النزاع ال

أنه يواجه

كان ائما بينه

وبين اال/ان ،وانتمائه إلى ال زار  .وفي غو ذذون ذلي ،بدأ ص ذذاحب الش ذذكوى في أيلول/س ذذيتمير  2016أي
رو

في اللغة السذ ذ ذذويدية نظم ا مركز لتعليم الك/ار ااتشذ ذ ذذتراي مأ كنيسذ ذ ذذة مسذ ذ ذذيحية محلية حي

أيوذا في أنشذطة الكنيسذة ،والتحق بدور لتعلم أسذ

الديانة المسذيحية .وفي  2شذ/اب/فيراير  ،2017عقدت

الوكالة السذذويدية لشذذؤون ال ةر جلسذذة شذذفوية في سذذياب تحنيق ا اش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن الب اللةوف ال

الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى ،لكنذه لم يتحذد

انخرب

دمه صذذاحب

في ذا عن عمليذة اعتنذا ذه ينذا يير في تلذي الفتر  .وفي  31يذار/مذار ،2017

رفو ذ ذذط الوكالة الب اللةوف ال

يطر شذذخصذذي ،يفوب الخطر ال

دمه ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ،حي

اس ذ ذذتنتةط أنه لم يثيط أنه س ذ ذذيواجه أ

يواج ه عموما بوصذذفه من اائفة ال زار الشذذيعية ،في حال إعا ته إلى

أفغانسذ ذ ذذتان .وتحظط الوكالة أنه د يواجه يطر التعرض لالضذ ذ ذذط ا في غزنة على يد اال/ان ،لكن لديه
حذل بذديذل متمثذل في اتنتقذال ايذل اليلذد والعو إلى أمذاكن يمنذة نسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذييذا مثذل كذابول أو برات ،حيذ

أ ذام

س ذذااقا مأ أسذ ذرته وكانط لديه اعض الروااط اتجتمالية ،ول ا لم يكن النزاع بين ص ذذاحب الش ذذكوى واال/ان
سي/ا كافيا لمنحه اللةوف.
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وفي  27نيس ذذان/أبريل  ،2017دم ص ذذاحب الش ذذكوى اس ذذتانافا أمام محكمة و ذذايا ال ةر محاوت

ب لي الحصذذول على اللةوف .وفي  4أيار/مايو  ،2017عمد صذذاحب الشذذكوى ،وفي  10أيار/مايو ،2017

ارح موض ذ ذذوع اعتنا ه الديانة المس ذ ذذيحية للمر األولى كس ذ ذذيب لطلب الحماية ض ذ ذذمن اس ذ ذذتاناف تكميلي أمام

محكمة وذايا ال ةر .ويدعي صذاحب الشذكوى أنه سذيتعرض لخطر اضذط ا شذديد إذا أعيد إلى أفغانسذتان،

اما يشذ ذذمل اضذ ذذط ا أس ذ ذرته وأ اربه له ،اسذ ذذيب اعتنا ه المسذ ذذيحية( .)2وفي  25كانون الثاني/يناير ،2018

2

( )1

ت يظ ر سيب ذلي بوضوح في الشكوى.

( )2

ذور فوتوغرافية ،وشذ ا معمو ية ،وشذ ا ات حسذن سذير صذا ر عن أشذخا
تأييدا لديانته المعتنقة حديثا ،دم صذاحب الشذكوى ص ا
عد ا عوا أن م يعرفون صاحب الشكوى ويعلمون اشأن ينه.

GE.21-12947

CAT/C/71/D/908/2019

عقدت محكمة وذ ذذايا ال ةر جلسذ ذذة شذ ذذفوية اخصذ ذذو
محكمة اس ذذتاناف و ذذايا ال ةر اتس ذذتاناف ال

وذ ذذيته .وفي  14شذ ذذ/اب/فيراير  ،2018رفوذ ذذط

دمه ألن ا يلص ذذط إلى أنه لم يثيط أن اعتنا ه ينا يير

كان صذا ا ونااعا من ناعة شذخصذية .واسذتنتةط محكمة وذايا ال ةر أيوذا غياب أ

ليل على ت رعه

اأن معلومات عن اعتنا ه ينا يير د بلغط أسذ ذرته في أفغانسذ ذذتان .وفي  12يذار/مار  ،2018رفوذ ذذط

محكمة استاناف وايا ال ةر إعطافه اإلذن ااتستاناف ،فأص/
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رار ار ه ن ائيا وغير ابل للطعن فيه.

و دم صذ ذذاحب الشذ ذذكوى فيما اعد ال/ا إلى الوكالة السذ ذذويدية لشذ ذذؤون ال ةر يلتم

فيه الحصذ ذذول

على ريصة إ امة عمال االما  18من الفصل  12من انون األجانب ،أو إعا النظر في مسألة ريصة
اإل امة عمال االما  19من الفصذ ذ ذذل  12من انون األجانب ،مشذ ذ ذذي ار إلى الع ار يل التي تعترض إنفاذ أمر
اإلاعا  .واس ذ ذذتنتةط الوكالة أن ات عافات المتعلقة ااعتناب ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ينا يير د رس ذ ذذط االفعل

وت يمكن اعت/اربا ظروفا جديد  .وفي  11تشذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2018ررت الوكالة عدم من ص ذ ذ ذذاحب

الشذكوى ريصذة إ امة أو إعا النظر في المسذألة .واسذتؤنق القرار أمام محكمة وذايا ال ةر التي رفوذط

اتسذ ذذتاناف في  1تشذ ذرين الثاني/نوفمير  .2018و دم الب للحصذ ذذول على إذن ااسذ ذذتاناف الحكم الصذ ذذا ر

عن محكمة وذذايا ال ةر أمام محكمة اسذذتاناف وذذايا ال ةر  ،لكن محكمة اسذذتاناف وذذايا ال ةر ررت
في  14تشرين الثاني/نوفمير  2018أت تمن صاحب الشكوى إذنا من ب ا النوع.

ال كمى
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يدعي صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى أن ترحيله إلى أفغانسذ ذ ذذتان سذ ذ ذذيمثل انت اكا للما  3من اتتفاقية ،ألنه

سذ ذ ذذيكون عرضذ ذ ذذة لالضذ ذ ذذط ا اسذ ذ ذذيب اعتنا ه المسذ ذ ذذيحية في بلد يواجه فيه األف ار ال ين يخرجون عن ين
اإلس ذ ذ ذذالم يطر المعاملة الالإنس ذ ذ ذذانية والم ينة ،والتع يب ،اما يش ذ ذ ذذمل عقوبة اإلعدام( .)3ويش ذ ذ ذذير ص ذ ذ ذذاحب

الشذكوى إلى أن الشذريعة اإلسذالمية والعقيد اإلسذالمية ت يمنان على النظام القوذائي األفغاني ،حي

تعتير

الر  -التخلي عن اإلسالم لصال األ يان األيرى أو اإللحا  -جريمة من جرائم الحدو في غالب األحيان،

وبي أكثر الةرائم جسذ ذ ذذامة احسذ ذ ذذب الش ذ ذ ذريعة اإلسذ ذ ذذالمية ،ويعا ب علي ا ااإلعدام( .)4ويؤكد أيوذ ذ ذذا أن من

يعتنقون ينا يير يمكن أن يتعرضذوا للت ديد أو حتى القتل على أيد عائالت م وأشذخا

ييرين يرون في

اعتنذاب ين يير وصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذة عذار في المةتمأ .ويواجذه األف ار الذ ين يعتنقون ينذا يير والذ ين يخرجون عن
اإلسذ ذذالم مخاار كيير  ،في حين تفتقر السذ ذذلطات األفغانية إلى الموار الالزمة لحمايت م( .)5ويشذ ذذير إلى أن

أعمال العنق التي يرتكي ا الةيران واألصذ ذذد اف احق األشذ ذذخا
أفغانسذ ذ ذ ذذتان ،مما يةير بؤتف األشذ ذ ذ ذذخا

ال ين اعتنقوا الديانة المسذ ذذيحية شذ ذذائعة في

على مغا ر اليلد في كثير من األحيان  .ويؤكد أن أصذ ذ ذ ذذد افه
()6

وأسذرته وأ اربه في أفغانسذذتان يعلمون اشذذأن اعتنا ه المسذذيحية ،ألنه كان مسذذيحيا ناشذذطا ،وجابر بدينه أمام

رفا ه األفغان ،وفي الكنائ  ،وعلى وسائل التواصل اتجتماعي.

( )3

يدعي صاحب الشكوى أن المعلومات القطرية تيين وجو يطر اضط ا شديد احق معتنقي المسيحية في أفغانستان .كما يستش د

اقوذ ذذايا نظرت في ا المحكمة األوروبية لحقوب اإلنسذ ذذان وبي ف .ج .ضذ ذذد السذ ذذويد (الدعوى ر م  ،)43611/11وألمانيا ضذ ذذد .
(القوذذية  )C-71/11وألمانيا ضذذد ز( .القوذذية  ،) C-99/11حي يلصذذط المحكمة إلى أن الحق في إظ ار ين الشذذخص علنا

يةب أن يراعى عندما يكون بناي يطر التعرض للتع يب أو عقوبة اإلعدام .وأثيتط محكمة العدل األوروبية أيوذ ذ ذ ذ ذ ذذا أن التعرض
لالضط ا أو للت ديد ااتضط ا في السابق بو ليل و على الشعور الميرر االخوف.

( )4

الوكالة السويدية لشؤون ال ةر ،معلومات عن بلد المنشأ اشأن أفغانستان.

( )5

يحيل إلى تقرير ص ذذا ر عن منظمة باألبواب المفتوحةب ( ،)Open Doorsيش ذذار فيه إلى أن أفغانس ذذتان بي ثاني أيطر ولة في

العالم االنس ذذ/ة إلى معتنقي المس ذذيحية ال ين يعتيرون ض ذذعفاف نفس ذذيا وعقليا ،وأن ال ين يرفو ذذون العو إلى اإلس ذذالم يوض ذذعون في
مؤسسات الرعاية النفسية في اعض الحاتت.

( )6
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ويزعم ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى أيو ذ ذذا أن النظر في و ذ ذذية اللةوف التي دم ا لم يكن مناس ذ ذذ/ا ومالئما

فيما يتعلق امسذ ذ ذ ذذألة تحوله من اإلسذ ذ ذ ذذالم إلى المسذ ذ ذ ذذيحية .ويحتد اأن أحد أوجه القصذ ذ ذ ذذور اإلجرائية بو أن

ا عافه اعتناب المسذذيحية كأسذذا

تلتما

اللةوف من أجل الحصذذول على الحماية لم تنظر فيه سذذوى بياة

وذ ذذائية واحد  ،ألن محكمة وذ ذذايا ال ةر ررت عدم إعا القوذ ذذية إلى الوكالة السذ ذذويدية لشذ ذذؤون ال ةر

لتواصذل النظر في ا ،وألن المحكمة العليا لم تمن اإلذن ااتسذتاناف .ومأ أن صذاحب الشذكوى د دم ال/ا

لتعليق رار محكمة وذايا ال ةر  ،لم يؤي اعتنا ه المسذيحية في اتعت/ار ألنه لم يعتير ظرفا جديدا كشذق

عنه اعد صدور رار محكمة وايا ال ةر  ،ولم ينظر فيه على ب ا األسا .
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ويدعي ص ذذاحب الش ذذكوى أيو ذذا أن أوجه ص ذذور نظامية تعتر تقييم اعتناب ين يير في عملية

الب اللةوف في الس ذذويد ،احي

يس ذذتند ذلي اص ذذور م/الغ في ا إلى در ملتم

اللةوف المعني على التعيير

عما يو وله لفظيا( .)7وفي حالة صذاحب الشذكوى ،يرت/ط النظر في القوذية ارت/ااا كيي ار االةلسذة الشذفوية
الوحيد في محكمة و ذ ذذايا ال ةر ؛ ولم تعط أ لة أيرى الوزن المناس ذ ذذب في التقييم ،اما في ا ش ذ ذ ا ات ا

كنائ ( .)8ويدعي ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى أيو ذ ذذا أن الس ذ ذذلطات الس ذ ذذويدية لم تف م الت ديدات التي تثيربا وس ذ ذذائل
التواص ذ ذذل اتجتماعي والتي س ذ ذذيعلم عيربا النا

إلى بناي أكثر يطور .
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في أفغانس ذ ذذتان اش ذ ذذأن اعتنا ه ينا يير ،مما يةعل عو ته

ويؤكد صذذاحب الشذذكوى أنه اسذذتنفد جميأ سذذيل اتنتصذذاف المحلية .ولم يقدم اليالغ إلى أ يلية

ولية أيرى للشكاوى.

مالحظات الهرلة الطرف ا ن الموبملية راأليس الممضمعية
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في  12تموز/يوليه  ،2019دمط الدولة الطرف مالحظات ا اشذ ذ ذ ذ ذ ذذأن مقيولية اليالغ وأسذ ذ ذ ذ ذ ذسذ ذ ذ ذ ذ ذذه

الموض ذ ذ ذ ذ ذ ذذولية .وتؤكد أن اليالغ ين/غي أن يعتير غير مقيول لعدم إث/ات ات عافات ،عمال االما )2(22

من اتتفاقية ،والما (113ب) من النظام الدايلي للةنة ،ألن تأكيد ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذذكوى أنه يواجه يطر
التعرض لمعاملة اأس ذلوب سذذيشذذكل انت اكا للما  3من اتتفاقية في حال إعا ته إلى أفغانسذذتان ت يسذذتوفي
الحد األ نى من األ لة المطلوبة ألغراض المقيولية(.)9

2-4

واسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذا ا إلى اجت ذا ات اللةنذة ،تذدفأ الذدولذة الطرف اذأن اتعت/ذارين التذاليين يكتسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذان أبميذة

في اليط فيما إذا كانط إعا صاحب الشكوى القسرية إلى أفغانستان ستمثل انت اكا للما  3من اتتفاقية:

(أ) الحالة العامة لحقوب اإلنسذذان في أفغانسذذتان؛ و(ب) وجو يطر شذذخصذذي ،ومتو أ ،وحنيقي يتمثل في
تعرض ص ذذاحب الش ذذكوى للتع يب عقب عو ته إلى بناي  -ألن وجو نمط ثابط من اتنت اكات الةس ذذيمة

أو الصذ ذذارية أو الةمالية لحقوب اإلنسذ ذذان في بلد معين لي

في حد ذاته سذ ذذي/ا كافيا للةزم اأن شذ ذذخصذ ذذا

يؤكد صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أن عملية اسذ ذذتةواب السذ ذذلطات السذ ذذويدية لدشذ ذذخا

ال ين اعتنقوا ينا يير تعتري ا أوجه صذ ذذور نظامية

معينا سيواجه يطر التعرض للتع يب لدى عو ته إلى ذلي اليلد(.)10
( )7

عديد  ،و د انتقدت ا اشذ ذ ذ ذذد ج ات عديد من ا المةل
في السويد ،ااعت/اربا عملية غير عا لة وتعس ية.

( )8

السذ ذ ذ ذذويد للمسذ ذ ذ ذذيحيين ال

يمثل تقري/ا اوائق الكنيسذ ذ ذ ذذة المسذ ذ ذ ذذيحية كافة

يقدم ص ذذاحب الش ذذكوى شذ ذ ا القا الدينيين ليثيط ص ذذدب اعتنا ه المس ذذيحية وإيمانه ب ا .ويدعي ص ذذاحب الش ذذكوى أن اتس ذذتةواب

يتعارض مأ الم/ا ئ التوجي ية لمفوضذ ذ ذ ذ ذ ذذية األمم المتحد السذ ذ ذ ذ ذ ذذامية لشذ ذ ذ ذ ذ ذذؤون الالجاين .انظر UNHCR, “Guidelines on
international protection: religion-based refugee claims under article 1A (2) of the 1951 Convention

) ،and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees” (HCR/GIP/04/06الفقر .27

4

( )9

ح .إ .أ .ضد السويد ( ،)CAT/C/30/D/216/2002الفقر .2-6

()10

أ .ج .ف .م .ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذويد ( ،)CAT/C/31/D/213/2002الفقر 3-8؛ وفي مرجأ أحد ع دا ،أ .ب .ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذويد

( ،)CAT/C/54/D/539/2013الفقر .3-7
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وتدفأ الدولة الطرف أيو ذ ذ ذ ذ ذذا اأن عبف اإلث/ات في و ذ ذ ذ ذ ذذايا مثل ب ه القو ذ ذ ذ ذ ذذية يقأ على عاتق

3-4

صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى ال

يةب عليه أن يعرض وذ ذ ذ ذذية يمكن الدفاع عن ا ،ويثيط أنه يواجه يط ار متو عا

وشذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذذيا و ائما وحنينيا متمثال في تعرضذ ذ ذ ذذه للتع يب .ويةب ك لي تقييم يطر التعرض للتع يب على
أس ذ ذ ذ

تتةاوز مةر اتفتراض أو الش ذ ذ ذذي .وفي حين ت يش ذ ذ ذذترب إث/ات أن ب ا الخطر مرج للغاية ،يةب

إث/ات أنه بشخصي و ائمب

.

()11

وفيما يتعلق االحالة العامة لحقوب اإلنسذ ذ ذذان في أفغانسذ ذ ذذتان ،تؤكد الدولة الطرف أن الحالة بناي

4-4

ت تعتير أن ا تس ذذتدعي عموما حماية ملتمس ذذي اللةوف جميع م ،غير أن ا ت تس ذذتخق االشذ ذواغل التي يمكن

اإلعراب عن ا اص ذ ذذور مش ذ ذذروعة إزاف حالة حقوب اإلنس ذ ذذان في أفغانس ذ ذذتان( .)12ويةب أن يركز التقييم أمام

اللةنة على الت/عات المتو عة إلاعا ص ذذاحب الش ذذكوى إلى أفغانس ذذتان ،في ض ذذوف ظروفه الش ذذخص ذذية ،تماما

مثلما ركزت عليه التقييمات التي أجرت ا السلطات السويدية المعنية اال ةر في ب ه القوية.

وفيما يتعلق اخطر تعرض صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى لمعاملة تمثل انت اكا للما  3من اتتفاقية ،تحتد

5-4

الدولة الطرف ،يل أ شذ ذ ذ ذ ذذيف ،اأن انون األجانب وتطييقه يتماشذ ذ ذ ذ ذذيان مأ الميدأ المنصذ ذ ذ ذ ذذو

المذا  3من اتتفذاقيذة ،وأن السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات المحليذة مؤبلذة لتقييم المعلومذات المقذدمذة من ملتم

عليه في

للةوف وقيذا

مص ذذداقية إفا اته وا عافاته .وفي ب ا الصذ ذد  ،تؤكد الدولة الطرف ،في ب ه القو ذذية ،أن الوكالة الس ذذويدية

لشؤون ال ةر ومحكمة وايا ال ةر  ،على حد سواف ،رستا وية صاحب الشكوى راسة شاملة.

وتدفأ الدولة الطرف اأن فرصذا عديد أتيحط لصذاحب الشذكوى لشذرح الو ائأ والظروف المتصذلة

6-4

اقوذ ذذيته لدعم ا عائه ،والدفاع عن وذ ذذيته ،شذ ذذفويا وكتابيا ،أمام الوكالة السذ ذذويدية لشذ ذذؤون ال ةر ومحكمة
وذايا ال ةر  .وفي  2شذ/اب/فيراير  ،2017أجرت الوكالة تحنيقا موسذعا اشذأن اللةوف مأ صذاحب الشذكوى

اسذذتغرب أكثر من ثال

سذذاعات .وإضذذافة إلى ذلي ،أجرت محكمة وذذايا ال ةر  ،عند اتسذذتاناف ،جلسذذة

شذ ذ ذذفوية مأ صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى .و د أجريط التحنيقات والةلسذ ذ ذذة الشذ ذ ذذفوية احوذ ذ ذذور المحامي العام المكلق
االدفاع عن صذاحب الشذكوى ،ومترجمين شذفويين أكد ل م صذاحب الشذكوى ف مه التام .وأبلغ محامي الدفاع

فيما اعد امحاض ذ ذ ذ ذ ذذر التحنيقات .و عي ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذذكوى ،عن اريق محاميه ،إلى تفحص محاض ذ ذ ذ ذ ذذر

المقابالت التي أجريط وإبداف مالحظات كتابية اشأن ا ،وإعدا إفا ات واعون كتابية.

ل ا تدفأ الدولة الطرف اأنه يةب اعت/ار أن الوكالة السذ ذ ذ ذذويدية لشذ ذ ذ ذذؤون ال ةر ومحكمة وذ ذ ذ ذذايا

7-4

ال ةر حصذلتا على ما يكفي من المعلومات والوثائق الخاصذة االقوذية لوذمان اسذتنا بما إلى أسذا

إلجراف تقييم مستنير وشفاف ومعقول للمخاار المتعلقة احاجة صاحب الشكوى إلى الحماية في السويد

()11

سذليم
.

()13

لةنة منابو ذذة التع يب ،ه .و .ض ذذد الس ذذويد ،اليالغ ر م  ،2001/178الفقر 13؛ وأ .ر .ض ذذد بولندا (،)CAT/C/31/D/203/2002

الفقر 3-7؛ وكالونزو ضذ ذ ذ ذذد كندا ( ،)CAT/C/48/D/343/2008الفقر 3-9؛ و  .ضذ ذ ذ ذذد الدانمري (،)CAT/C/53/D/458/2011
الفقر .3-9

()12

تسذ ذذتشذ ذ د الدولة الطرف امصذ ذذا ر عديد للمعلومات القطرية اشذ ذذأن أفغانسذ ذذتان ،تشذ ذذمل المكتب األوروبي لدعم اللةوف ،وبعثة األمم

المتحد لتقديم المس ذذاعد إلى أفغانس ذذتان ،ووزار يارجية الوتيات المتحد  ،ووزار الدايلية في المملكة المتحد ليريطانيا العظمى وأيرلندا

الشمالية ،واللةنة األمريكية للحريات الدينية الدولية.
()13

في ب ا الص ذذد  ،ت كر الدولة الطرف اءراف اللةنة ،التي تأكد في ا أن اللةنة ليس ذذط بياة اس ذذتانافية أو ش ذذ/ه و ذذائية أو إ ارية ،وأن

.

وزنا كيي ار سذيعطى لالسذتنتاجات الو ائعية التي توصذلط إلي ا أج ز الدولة الطرف المعنية( .انظر ،على سذييل المثال ،ن .ز.
ضذد السذويد ( ،)CAT/C/37/D/277/2005الفقر 6-8؛ ون.
انظر  .ي .وييرون ض ذ ذذد الس ذ ذذويد ( ،)CAT/C/54/D/550/2013الفقر  .)4-7وإض ذ ذذافة إلى ذلي ،تس ذ ذذتشذ ذ ذ د الدولة الطرف

 .ضذد سذويسذ ار ( ،)CAT/C/44/D/356/2008الفقر 3-7؛

أيو ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا اذذاجت ذذا ات اللةنذذة التي تؤكذذد أن تقييم الو ذذائأ واأل لذذة في وذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة محذذد ينذذاب امحذذاكم الذذدول األاراف في اتتفذذاقيذذة

ولي

االلةنة ،إت إذا أمكن إث/ات أن اريقة تقييم و ائأ وأ لة من ب ا النوع كانط تعسذ ذ ذ ذ ذ ية اص ذ ذ ذ ذذور واض ذ ذ ذ ذذحة ،أو أن ا بلغط حد

اتمتناع عن إحقاب الحق (انظر ،على سييل المثال ،ج .ي .ضد سويس ار ( ،)CAT/C/30/D/219/2002الفقر .)12-6
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وفيما يتعلق اا عافات صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى أمام السذ ذ ذذلطات المحلية ،تؤكد الدولة الطرف أن صذ ذ ذذاحب

الش ذ ذذكوى ذكر أثناف إجرافات التما

اللةوف األولية ،أنه د يواجه يطر القتل على يد اال/ان أو اس ذ ذذيب انتمائه

إلى ال زار في حال إعا ته القسذ ذرية إلى أفغانس ذذتان .وتدفأ الدولة الطرف اأن الس ذذلطات المحلية المعنية اال ةر

اسذ ذذتندت إلى إفا ته الشذ ذذف ية لدى تقييم ا حاجته المعلنة إلى الحماية ،وأيوذ ذذا إلى األ لة التي دم ا ،ل ا نظرت

الوكالة الس ذذويدية لش ذذؤون ال ةر ومحكمة و ذذايا ال ةر بد ة في كل الو ائأ المتعلقة اقو ذذية ص ذذاحب الش ذذكوى

من يالل ال/ح فيما إذا كانط ا عافاته متسذ ذذقة ومفصذ ذذلة ،وما إذا كانط تتعارض مأ الو ائأ المعروفة عموما
أو المعلومات المتاحة عن اليلد األص ذ ذذلي .ورأت الس ذ ذذلطات المحلية المعنية اال ةر أن ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى أثيط

إث/ذاتذا معقوت أنذه كذان يواجذه ت ذديذدا ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذا من اذال/ذان في مقذااعذة غزنذة .بيذد أن الوكذالذة رأت أن بروب
صذذاحب الشذذكوى ايليا إلى مقااعة برات أمر عقالني ومناسذذب في الو ط نفسذذه ،نظ ار إلى عدم وجو ما يدل

على أن حركة اال/ان سذ ذذت/ح عنه بناي .وعند اتسذ ذذتاناف ،أكدت محكمة وذ ذذايا ال ةر أيوذ ذذا أن صذ ذذاحب
الشذ ذذكوى لم يثيط إث/اتا معقوت أنه م د من اال/ان في برات أو كابول ،أو أنه يواجه ت ديدا اسذ ذذيب انتمائه إلى
اائفة ال زار .وتحتد الدولة الطرف اأن ا ت ترى مير ار لمخالفة تقييم السلطات المحلية في ب ا الصد .
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وفيما يتعلق اا عاف ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى اش ذ ذ ذذأن الخطر ال

يواج ه اس ذ ذ ذذيب اعتنا ه المس ذ ذ ذذيحية،

ت تشذ ذ ذ ذذكي الدولة الطرف في معمو يته وانوذ ذ ذ ذذمامه إلى جماعة مسذ ذ ذ ذذيحية في السذ ذ ذ ذذويد .لكن ا اسذ ذ ذ ذذتنتةط،

ااتشذ ذذتراي مأ السذ ذذلطات المحلية المعنية اال ةر  ،أن األ لة الكتابية التي دم ا صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ت يمكن

أن تعتير كافية لتثيط إث/اتا معقوت أن ينه المس ذ ذ ذ ذذيحي المعلن ،وما يت/أ ذلي من أنش ذ ذ ذ ذذطته الدينية المعلنة،

كان ائما على ناعات ينية حنينية وشخصية(.)14
10-4

وتالحظ الدولة الطرف أيوذا أن صذاحب اليالغ لم ي كر ابتمامه أو إيمانه المزعومين االمسذيحية

كسذ ذ ذ ذذيب لطلب الحماية في مرحلة م/كر من عملية النظر في الب اللةوف ال

دمه .ولم ي كر صذ ذ ذ ذذاحب

الشذ ذ ذذكوى اعتنا ه الديانة المسذ ذ ذذيحية حتى  27نيسذ ذ ذذان/أبريل  ،2017وذلي في سذ ذ ذذياب اسذ ذ ذذتانافه ،ولم تحد

معمو يته المزعومة إت اعد أس ذ ذ ذذيوع واحد من ذلي ،أ في  4أيار/مايو  .2017وتالحظ الدولة الطرف أنه

يالل التحقيق في الب اللةوف في  7شذ ذ ذ ذذ/اب/فيراير  ،2017أ

يل ثالثة أشذ ذ ذ ذ ر االكا من ذلي التاريخ،

أعلن صذذاحب الشذذكوى أنه مسذذلم شذذيعي( .)15وإضذذافة إلى ذلي ،لم يعرب صذذاحب الشذذكوى في تلي المرحلة
عن أ ابتمام االديانة المسذيحية ،ولدى سذؤاله عن األمر ،أكد أنه ذكر كل أسذ/اب الب الحماية ،علما أن
صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى ا عى أثناف الةلسذ ذ ذذة الشذ ذ ذذفوية أمام محكمة وذ ذ ذذايا ال ةر أنه ش ذ ذ ذعر ااتنة اب للديانة

المسذذيحية حالما وصذذل إلى السذذويد في عام  ،2016وبدأ يشذذاري في أنشذذطة الكنيسذذة في العام نفسذذه .وفي
ض ذذوف ما تقدم ،وجدت محكمة و ذذايا ال ةر أن من الالفط لالنت/اه أنه لم ي كر ابتمامه االديانة المس ذذيحية
كسذذيب لطلب الحماية الدولية حتى اسذذتانافه في نيسذذان/أبريل  .2017ل ا ،تعتير الدولة الطرف أنه لو كان

ابتمام ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى االديانة المس ذ ذ ذذيحية د بدأ من عام  ،2016لكان من الص ذ ذ ذواب افتراض أنه كان
يةدر اه ذكر ب ا اتبتمام االفعل أثناف التحقيق في الب اللةوف في ش/اب/فيراير .2017

()14

يتس ذ ذ ذذق التقييم ال

أجرته محكمة و ذ ذ ذذايا ال ةر في ب ا الش ذ ذ ذذأن مأ حكم توجي ي ص ذ ذ ذذا ر عن محكمة اس ذ ذ ذذتاناف و ذ ذ ذذايا ال ةر

( ،)MIG 2011:29جاف فيه أن اإلفا ات العامة عن كون أحد األشذ ذذخا

مسذ ذذيحيا ت يمكن أن تعطى أ قيمة ثيوتية حاسذ ذذمة،

ول ا يةرى تقييم شامل للظروف التي حصل في ا تحول صاحب الشكوى الديني المعلن ،وما إذا كان من المتو أ أن يعيش بوصفه
معتنقا يانة أيرى لدى عو ته إلى أفغانسذ ذذتان .وتؤكد الدولة الطرف أيوذ ذذا أن التقييم ال

أجرته السذ ذذلطات المعنية اال ةر أجر

وفقا لدليل مفوضذ ذ ذذية األمم المتحد السذ ذ ذذامية لشذ ذ ذذؤون الالجاين اشذ ذ ذذأن اإلجرافات والمعايير الواجب تطييق ا لتحديد وضذ ذ ذذأ الالج

امقتوذ ذ ذ ذذى اتفاقية  1951وبروتوكول  1967الخاصذ ذ ذ ذذين بوضذ ذ ذ ذذأ الالجاين ،وم/ا ئ ا التوجي ية اشذ ذ ذ ذذأن الحماية الدولية فيما يخص
ال/ات اللةوف القائمة على أسا

()15

6

الدين.

يختلق التو يط الوار بنا ايتالفا ا يفا عن التو يط الوار في ا عافات صذذاحب الشذذكوى أن اعتنا ه ينا جديدا ارح للمر األولى

بوصفه سي/ا لطلب الحماية في الب استاناف تكميلي أمام محكمة وايا ال ةر في  10أيار/مايو .2017
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وفوذذال عن ذلي ،اعتيرت محكمة وذذايا ال ةر أن إفا صذذاحب الشذذكوى اشذذأن أسذذ/اب اعتنا ه

المزعوم للدين المس ذ ذذيحي وما تعنيه له المس ذ ذذيحية ش ذ ذذخص ذ ذذيا ،بي إفا غير قيقة ومي مة على حد س ذ ذواف.

ويلصذ ذ ذذط المحكمة في تقييم عام إلى أن صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى لم يثيط اصذ ذ ذذور معقولة أنه اعتنق المسذ ذ ذذيحية

انطال ا من ناعات ينية شذخصذية وصذا ة ،أو أنه واجه ت ديدا من أسذرته أو من سذائر المةتمأ األفغاني
اسذيب ذلي .كما أنه لم يثيط إث/اتا معقوت معرفة السذلطات األفغانية أو أ شذخص يير في أفغانسذتان اأنه
يقصد الكنيسة في السويد ،وبأن المعتقدات المسيحية ااتط تنسب إليه.
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وفيما يتعلق اا عاف صذ ذذاحب الشذ ذذكوى اشذ ذذأن وجو تقصذ ذذير في النظر في اعتنا ه ينا جديدا في

محكمة و ذ ذ ذذايا ال ةر  ،تالحظ الدولة الطرف أن ا عافات ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى في ب ا الص ذ ذ ذذد لم تثر في
اسذذتانافه أمام محكمة اسذذتاناف وذذايا ال ةر  .ولم ييد المحامي العام المكلق االدفاع عن صذذاحب الشذذكوى

أ اعت ارض ذذات على اريقة معالةة محكمة و ذذايا ال ةر للقو ذذية إاان الةلس ذذة الش ذذفوية ،ولم يطلب إعا

القوذ ذذية إلى الوكالة السذ ذذويدية لشذ ذذؤون ال ةر  .ول لي لم تكن لدى محكمة اسذ ذذتاناف وذ ذذايا ال ةر فرصذ ذذة

لمراعا ب ه ات عافات المحد لدى اليط في مسذ ذذألة إعطاف اإلذن ااتسذ ذذتاناف .وفي ب ا السذ ذذياب ،تالحظ

الدولة الطرف ك لي أن ص ذذاحب الش ذذكوى يحاول على ما ييدو اس ذذتخدام اللةنة كمحكمة اس ذذتاناف كي تنيم

مصذذداقية ا عافاته مةد ا .وتكرر الدولة الطرف تأكيدبا عدم وجو ما ييرر اسذذتنتاج أن األحكام القوذذائية
الوانية كانط غير مناسذذ/ة ،أو أن نتائد اإلجرافات المحلية كانط تعسذ ية اأ شذذكل من األشذذكال ،أو أن ا

بلغط حد اتمتناع عن إحقاب الحق.
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وتالحظ الدولة الطرف أيو ذ ذا ،فيما يتعلق اطل/ات الحص ذ ذذول على ريص ذ ذذة إ امة ،أو إعا النظر في

القوذية عمال االما تين  18و 19من الفصذل  12من انون األجانب ،أن القوذية تدر حصذ ار إذا دم األجنيي

المعني أ لة على ظروف جديد يمكن افتراض أن ا تشذكل عائقا ائما أمام اإلنفاذ المشذار إليه في الموا  ،1و،2

و 3من الفصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل  12من ذذانون األجذذانذذب  -أ وجو يطر مواج ذذة عقوبذذة اإلعذذدام ،أو التعرض للتعذ يذذب،

أو اتضذ ذ ذ ذذط ا (الما  ،19الفقر  ،1النقطة  ،1من انون األجانب) .وإضذ ذ ذ ذذافة إلى ذلي ،تقتوذ ذ ذ ذذي إعا

النظر في القو ذ ذذية أت يكون األجنيي ا ار على ذكر ظروف جديد في و ط س ذ ذذابق ،وأن يقدم األجنيي مس ذ ذذوغا
وجي ا لعدم قيامه ب لي (الما  ،19الفقر  ،1النقطة  ،2من الفصذل  12من انون األجانب) .وفي ب ه القوذية،

تحظط الوكالة السذويدية لشذؤون ال ةر أن اعتناب صذاحب الشذكوى المزعوم للديانة المسذيحية تم النظر فيه
اذالفعذل أ ثنذاف إجرافات اللةوف العذا يذة .ولذ لذي اعتيرت المعلومذات المقذدمذة في الذب إعذا النظر إضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافات

إلى المعلومات التي س ذ ذ ذ ذذيق له أن دم ا اش ذ ذ ذ ذذأن اعتنا ه ينا يير .وإض ذ ذ ذ ذذافة إلى ذلي ،تحظط الوكالة أن
الوثائق التي دم ا صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى ليدعم ااأل لة ما يدليه من ت ديد في أفغانسذ ذ ذذتان ،تنطو على قيمة

ثيوتية محدو  ،ألن التحقق من صذحت ا لم يكن ممكنا ،وتزويربا كان سذ ال .وفي و ط تحق ،أجرت محكمة
وايا ال ةر التقييم نفسه ال
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أجرته الوكالة ،وأيدت راربا القاضي برفض استاناف صاحب الشكوى.

وبناف على ذلي ،تكرر الدولة الطرف تأكيد تأييدبا للتقييم ال

أجرته السذ ذ ذ ذذلطات المحلية ،وال

يلص إلى أن ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ،نظ ار إلى افتقار روايته إلى المص ذ ذذداقية ،لم يثيط إث/اتا معقوت أن اعتنا ه

المعلن للديانة المسذذيحية ائم على ناعات ينية ش ذخصذذية صذذا ة ،أو أنه ينو  ،لدى عو ته إلى بلده األصذذلي،

ممارسذة ينه المسذيحي ،وأنه يواجه نتيةة ل لي يط ار متو عا وشذخصذيا وحنينيا متمثال في تعرضذه لمعاملة
تؤ

إلى انت اي اتتفاقية .وإضذ ذ ذ ذ ذذافة إلى ذلي ،ترى الدولة الطرف أن ما من ليل اارز يدل على نسذ ذ ذ ذ ذذب

المعتقدات المسذيحية إلى صذاحب الشذكوى ،مما د يشذكل سذي/ا حنينيا تعتقا أنه د يتعرض لخطر حنيقي
متمثل في معاملته معاملة تتنافى مأ الما  3من اتتفاقية إذا أعيد إلى أفغانسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتان .وبايتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار ،ترى
الدولة الطرف أن إفا صذاحب الشذكوى والو ائأ التي اسذتند إلي ا في شذكواه ت تكفي تسذتنتاج أن ما يدليه

من يطر التعرض لس ذذوف المعاملة لدى عو ته إلى أفغانس ذذتان يس ذذتوفي الش ذذروب التي تقو ذذي اأن يكون ب ا

الخطر متو عا وحنينيا وشذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذذيا .ل ا ،لن يمثل إنفاذ أمر اإلاعا  ،في ظل الظروف الرابنة ،انت اكا تلتزامات

السويد اموجب الما  3من اتتفاقية.
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ع يوات صاحب ال كمى ع ى مالحظات الهرلة الطرف
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في  7كانون الثاني/يناير  ،2020دم صاحب الشكوى تعليقاته على مالحظات الدولة الطرف.
ويؤكد ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى ،فيما يتعلق امقيولية القو ذ ذ ذذية ،أن اليالغ ال

بوض ذذوح إلى أس ذذا

دمه لي

بالغا يفتقر

س ذذليم ،وأنه اس ذذتوفى الحد األ نى من األ لة المطلوبة ألغراض المقيولية اما أنه يعطي

معلومات كافية عن يطر التعرض لمعاملة س ذ ذ ذذتمثل انت اكا للما  3من اتتفاقية إذا أعيد إلى أفغانس ذ ذ ذذتان

بوصذذفه معتنقا للديانة المسذذيحية .ويكرر صذذاحب الشذذكوى تأكيده أن المسذذيحيين في أفغانسذذتان ،حي

0.3

في المائة من الس ذ ذ ذذكان بم من ين غير اإلس ذ ذ ذذالم( ،)16يو ذ ذ ذذطرون إلى إيفاف معتقدات م يوفا من األعمال
اتنتقامية واتض ذذط ا  ،وت يمكن م ممارس ذذة ين م أو إب ارزه احرية( .)17ويكرر ص ذذاحب الش ذذكوى أيو ذذا تأكيد

أن الدستور ينص ،اموجب النظام القوائي األفغاني ،على أنه ت يةوز أن يتعارض أ

انون مأ الشريعة

اإلسذ ذ ذذالمية ،وأن كل من يعتنق الدين المسذ ذ ذذيحي يعا ب ااإلعدام تعت/اره مرتدا .ويشذ ذ ذذد أيوذ ذ ذذا على وجو

احتمال كيير اأن تتولى أس ذ ذذر المرتد نفس ذ ذذه ،أو مدنيين ييرين ،معالةة تلي المس ذ ذذألة اأنفس ذ ذ م ،ألن اعتناب
ين يير غال/ا ما يلحق العار ااألسر أو الةماعة اأكمل ا(.)18
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وفيما يتعلق ااألسذ

الموضذولية الخاصذة ب ه القوذية ،يكرر صذاحب الشذكوى تأكيده أنه يواجه

يط ار ش ذ ذذخص ذ ذذيا ومتو عا وحنينيا يتمثل في التعرض لمعاملة تش ذ ذذكل انت اكا للما  3من اتتفاقية .ويدعي

صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أنه أوضذ ذ اعتنا ه المسذ ذذيحية وتدينه الصذ ذذا ين بواسذ ذذطة شذ ذ ا ات عديد أ لى ب ا ك نة
و ا كنائ  ،إضافة إلى ش ا معمو يته التي لم تشكي في ا الدولة الطرف.
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ويكرر صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى تأكيده أن ا عاف الدولة الطرف أن اعتنا ه ينا يير لم ين/أ من ناعة

حنينية ،بو ا عاف يس ذ ذ ذ ذذتند إلى تقييم تعس ذ ذ ذ ذذفي في إاار إجرافات محلية تش ذ ذ ذ ذذوب ا عيوب .ويؤكد ص ذ ذ ذ ذذاحب

الشذذكوى أن الق اررات التي تتخ با السذذلطات المعنية اال ةر ت تسذذتند إلى تقييم كامل وواف للو ائأ ،بل إلى

تفوذ ذذيالت فر ية ،ومحد سذ ذذياسذ ذذيا أحيانا ،لدى موظفين و وذ ذذا غير محترفين ت يير لدي م في المسذ ذذائل

الدينية( .)19ويدفأ صاحب الشكوى اأن ر معتنقي يانة أيرى إلى أفغانستان ت يتفق مأ ميدأ عدم اإلعا

القس ذ ذرية ،م ما كانط ناعات م عميقة أم ت .ويدعي أيوذ ذذا من ج ة أيرى أنه يصذ ذذعب تقييم عمق ناعات

ش ذذخص معين في مقابلة تس ذذتغرب ما بين سذ ذاعتين وثال

س ذذاعات ،وأن الس ذذلطات المحلية تتطلب مس ذذتوى

عال م/الغ فيه من اإللمام االمسذائل الالبوتية ،ون مراعا سذن صذاحب الشذكوى ،ويلفيته التعليمية الثقافية
والتربوية والدينية ،وم ارات التواصل اللفظي لديه ،أو مراعا المد التي استغر ت ا عملية تحوله الديني(.)20

()16

.Commission on International Religious Freedom, Annual Report 2017: Afghanistan

()17

يؤكد صذ ذذاحب الشذ ذذكوى مةد ا المخاار التي يواج ا المسذ ذذيحيون في أفغانسذ ذذتان ،مشذ ذذي ار إلى التقارير التي ذكربا ينفا في رسذ ذذالته

األولى .ويويف أن في عامي  2010و 2011أفرج عن مسيحيين أفغانيين كانا د واج ا عقوبة اإلعدام بت مة الر  ،وذلي افول
اتبتمام والوذغط الدوليين ،وفقا لتقرير صذا ر عن الوكالة السذويدية لشذؤون ال ةر في عام  .2017ويشذير صذاحب الشذكوى مةد ا

إلى اجت ا ات المحكمة األوروبية لحقوب اإلنس ذذان في و ذذية ف .ج .ض ذذد الس ذذويد (الدعوى ر م  ،)43611/11التي يلص ذذط إلى
أنه يس ذ ذذتحيل على مقدم الطلب ،ال
جم ورية إيران اإلسذ ذذالمية سذ ذذيؤ

لحقوب اإلنسان).

8

اعتنق الديانة المس ذ ذذيحية ،أن يظ ر ينه علنا في جم ورية إيران اإلس ذ ذذالمية ،وأن إاعا ه إلى

إلى انت اي الما  3من اتفاقية حماية حقوب اإلنسذ ذذان والحريات األسذ ذذاسذ ذذية (اتتفاقية األوروبية

()18

المرجأ نفسه.

()19

في معرض إش ذ ذ ذذارته إلى المنا ش ذ ذ ذذة اليرلمانية األيير ،يحتد ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى اأن الس ذ ذ ذذلطات المعنية اال ةر تفتقر إلى الخيرات

()20

يؤكد صذ ذ ذذاحب اليالغ مةد ا أن ب ا يتعارض مأ الم/ا ئ التوجي ية اشذ ذ ذذأن الحماية الدولية فيما يتعلق اطل/ات اللةوف القائمة على

والمعارف الالزمة لتقييم صدب ناعات شخص يعتنق المسيحية.
أسا

الدين.
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ويؤكد صاحب الشكوى مةد ا أن عملية النظر في القوية التي تةري ا السلطات المعنية اال ةر

تعتمد االدرجة األولى على در صذاحب الشذكوى على التعيير عن نفسذه لفظيا ،وأن ا لم توذأ في اعت/اربا،
في وذ ذ ذ ذذيته ،األ لة الكتابية التي تدعم إفا ته الشذ ذ ذ ذذفوية ،ت سذ ذ ذ ذذيما ش ذ ذ ذ ذ ا ات ا كنائ

ذو يير وإلمام

االالبوت .ويش ذذير ص ذذاحب الش ذذكوى أيو ذذا إلى أنه لم يس ذذتةوب اش ذذأن الممارس ذذة اليومية لدينه المس ذذيحي،
وكيف سذيتمكن من مواصذلة ممارسذته في أفغانسذتان في حال إعا ته( .)21ول لي يدعي صذاحب الشذكوى أن

الدولة الطرف لم تراع العوا ب الخطير التي سيواج ا بوصفه مرتدا في أفغانستان.
6-5

وفي ب ا الصذ ذ ذذد  ،ت يوافق صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى على ا عاف الدولة الطرف أنه من فرصذ ذ ذذا عديد

لشذرح الو ائأ والظروف المتصذلة اقوذيته لدعم ا عائه ،شذفويا وكتابيا ،وأن السذلطات المعنية اال ةر زو ت
االمعلومات الكافية ومن ثم كان في وسع ا إجراف ارسة مستنير وشفافة ومتناس/ة اشأن حالته.
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وإض ذ ذذافة إلى ذلي ،يحتد ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى اأنه من الخاا أو المخالق لالجت ا ات القو ذ ذذائية

المحلية الحديثة أن تشذ ذ ذذكي الدولة الطرف في صذ ذ ذذدب إيمان صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى على أسذ ذ ذذا

تو يط تحوله

الديني .ويش ذ ذذير ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى إلى اتجت ا ات الحديثة لمحكمة اس ذ ذذتاناف و ذ ذذايا ال ةر  ،ويحتد اأنه

ت يوجد اع عموما للتشكيي في فر لعدم قيامه ااإلبالغ عن ابتمامه االدين المسيحي في و ط سابق أثناف
إجرافات التما
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اللةوف ،ألن تو يط تحوله الديني يصعب تحديده(.)22

وفيما يتعلق اا عاف الدولة الطرف أن ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذذكوى لم يثر حةة وجو أوجه ص ذ ذ ذ ذ ذذور إجرائية

أو نظامية في اإلجرافات المحلية ،يحتد صذ ذذاحب الشذ ذذكوى اأن سذ ذذيب ذلي أن تلي النقاب أثيرت من ذلي الحين
و رسط اعناية في وسائط اإلعالم ،ونظر في ا محامون وممثلو الكنيسة وغيربم ،اعد انت اف اإلجرافات المحلية.
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وفي الخالص ذذة ،يؤكد ص ذذاحب الشذ ذكوى أنه ين/غي إعالن يول الش ذذكوى ،وأن اليالغ يكش ذذق عن

انت اي لالتفاقية على النحو الميين في الشكوى.
مالحظات إضافية من الهرلة الطرف

1-6

في  26أيذار/مذايو  ، 2020ذدمذط الذدولذة الطرف مالحظذات إض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافيذة ذكرت في ذا أن تعليقذات

صذاحب الشذكوى لم تتوذمن أ معلومات جديد  ،وأاقط على المو ق ال

المؤرية  12تموز/يوليه .2019
2-6

أعربط عنه في مالحظات ا األصذلية

وتالحظ الدولة الطرف وفقا للمعلومات الوار من بياة الشذذراة السذذويدية ،أن رار ار صذذاحب

الشكوى إلى أفغانستان نف في  6أيار/مايو .2019
الوضايا راإلاراءات المعررضة ع ى ال جنة

النظر في المقيولية
1-7

يذل النظر في أ ا عذاف ير في بالغ مذا ،يتعين على اللةنذة أن تقرر مذا إذا كذان اليالغ مقيوت

أم ت اموجذب المذا  22من اتتفذاقيذة .و ذد تذأكذدت اللةنذة ،وفقذا لمذا تنص عليذه الفقر (5أ) من المذا 22

من اتتفاقية ،أن المسذ ذ ذ ذذألة عين ا لم ت/ح  ،وليسذ ذ ذ ذذط يد ال/ح  ،في إاار أ إجراف يير من إجرافات التحقيق
الدولي أو التسوية الدولية.

()21

يحيل ص ذذاحب الش ذذكوى إلى و ذذية أ .أ .ض ذذد س ذذويسذ ذ ار (الدعوى ر م  )32218/17أمام المحكمة األوروبية لحقوب اإلنس ذذان ،التي

اعتيرت في ا المحكمة أن عو مقدم الطلب إلى أفغانسذذتان سذذيترتب علي ا انت اي للما  3من اتتفاقية األوروبية لحقوب اإلنسذذان،

و وط اأن المحكمة السويسرية لم تةر تقييما كافيا للمخاار التي سيواج ا مقدم الطلب شخصيا كمتحول إلى المسيحية إذا أعيد

إلى أفغانستان.
()22
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2-7

وتذ كر اللةنذة اذأن ذا ،عمال اذالفقر (5ب) من المذا  22من اتتفذاقيذة ،ت تنظر في أ شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى

ما لم تتحقق من اسذ ذ ذذتنفا جميأ سذ ذ ذذيل اتنتصذ ذ ذذاف المحلية المتاحة .وتالحظ اللةنة أن الدولة الطرف ،في
ب ه القو ذذية ،لم تطعن في مقيولية اليالغ على ب ا األس ذذا  .وبناف على ذلي ،ترى اللةنة أن الفقر (5ب)

من الما  22من اتتفاقية ت تمنع ا من النظر في ب ا اليالغ.
3-7

وتالحظ اللةنة ك لي أن الدولة الطرف د اعنط في مقيولية اليالغ احةة أن ا عافات صذذاحب

الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى لم تذدعم اذأ لذة كذافيذة .وفي ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوف المعلومذات الوار في الملق والحةد التي ذدم ذا الطرفذان،
ترى اللةنة مأ ذلي أن صذاحب الشذكوى د دم ،ألغراض المقيولية ،د ار كافيا من األ لة إلث/ات ا عافاته،

مما يثير مسائل موضولية اموجب الما  3من اتتفاقية.
4-7

وفي ضذ ذ ذذوف ما ور ينفا ،وما لم تر اللةنة أ عائق إضذ ذ ذذافي يحول ون مقيولية الشذ ذ ذذكوى ،ف ن ا

تعلن أن اليالغ المقدم اموجب الما  3من اتتفاقية مقيول ،وتشرع في النظر في أسسه الموضولية.

النظر في األس
1-8

الموضولية

نظرت اللةنة في اليالغ في ض ذ ذ ذ ذذوف جميأ المعلومات التي أتاح ا ل ا الطرفان ،وفقا للفقر  4من

الما  22من اتتفاقية.
2-8

وفي ب ه القو ذ ذذية ،تتعلق المس ذ ذذألة المطروحة أمام اللةنة في اليط فيما إذا كانط إعا ص ذ ذذاحب

الش ذ ذ ذذكوى إلى أفغانس ذ ذ ذذتان س ذ ذ ذذتش ذ ذ ذذكل انت اكا تلتزام الدولة الطرف اموجب الما  3من اتتفاقية اعدم ار

أو إعا شذ ذ ذذخص (بإعا

س ذ ذ ذريةب) إلى ولة أيرى في حال وجو أسذ ذ ذذ/اب حنينية تدعو إلى اتعتقا اأنه

سيواجه في ا يطر التعرض للتع يب.
3-8

ويتعين على اللةنة أن تنيم ما إذا كانط توجد أس ذ ذ ذذ/اب حنينية تحمل على اتعتقا أن ص ذ ذ ذذاحب

الش ذ ذ ذذكوى س ذ ذ ذذيواجه ش ذ ذ ذذخص ذ ذ ذذيا يطر التعرض للتع يب أو غيره من ض ذ ذ ذذروب المعاملة أو العقوبة القاس ذ ذ ذذية

أو الالإنسذ ذذانية أو الم ينة لدى عو ته إلى أفغانسذ ذذتان .ويةب على اللةنة أيوذ ذذا ،لدى تقييم ا ب ا الخطر،
أن تراعي كذل اتعت/ذارات المتعلقذة اذه ،عمال اذالفقر  2من المذا  3من اتتفذاقيذة ،امذا يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذل وجو نمط
ثابط من اتنت اكات الةسيمة أو الصارية أو الةمالية لحقوب اإلنسان في اليلد ال

سيعا إليه الشخص

متو عذا وحنينيذا متمثال في التعرض للتعذ يب أو أ معذاملذة سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذياذة أيرى في اليلذد ال

سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيعذا إليذه(.)23

يطر
ا
المعني .وت كر اللةنة اأن ال دف من التقييم بو إث/ات ما إذا كان الشذخص المعني سذيواجه شذخصذيا
ويترتب على ذلي أن وجو نمط من اتنت اكات الةس ذ ذ ذذيمة والص ذ ذ ذذارية والةمالية لحقوب اإلنس ذ ذ ذذان في بلد

ما ت يمثل في حد ذاته سذ ذ ذذي/ا كافيا لتحديد ما إذا كان شذ ذ ذذخص معين معرضذ ذ ذذا لخطر التع يب لدى عو ته

إلى ذلي اليلد؛ فال بد من تقديم مسذوغات إضذافية تثيط أن الشذخص المعني سذيواجه شذخصذيا ب ا الخطر.

وفي المقابل ،ت يعني عدم وجو نمط ثابط من اتنت اكات الصذ ذ ذ ذذارية لحقوب اإلنسذ ذ ذ ذذان أن شذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذذا د
ت يتعرض للتع يب في الظروف الخاصة اه تحديدا(.)24
4-8

وت كر اللةنة بتعليق ا العام ر م  ،)2017(4ال

ييين أن اتلتزام اعدم اإلعا القسذ ذ ذ ذرية يسذ ذ ذ ذذر

كلما توافرت بأس/اب حنينيةب تدعو إلى اتعتقا اأنه من المرج أن يواجه الشخص المعني يطر التعرض

للتع يب في الدولة التي سذذي/عد إلي ا ،سذواف أكان ذلي اصذذفته فر ا أم عوذوا في جماعة ،د تكون معرضذذة

للتع يب في ولة المقصد .وت كر اللةنة اأن بأس/ااا حنينيةب تتوافر متى كان يطر التع يب بمتو عا وشخصيا

10

()23

انظر ،من بين جملة أمور،

 .ضد سويس ار (.)CAT/C/53/D/470/2011

()24

انظر ،من بين جملة أمور،

 .ي .وييرون ضد السويد ،الفقر .3-7
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و ائما وحنينياب( .)25و د تشذذمل الدتئل على وجو الخطر الشذذخصذذي ،على سذذييل المثال ت الحصذذر ،ما يلي:

(أ) األص ذذل اإلثني لص ذذاحب الش ذذكوى؛ (ب) وانتماف ص ذذاحب الش ذذكوى الس ذذياس ذذي أو نش ذذااه الس ذذياس ذذي بو
أو أف ار أسرته؛ (ج) واتعتقال أو اتحتةاز من ون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ ( ) واتحتةاز
مأ منأ اتتص ذ ذ ذذال أو أ ش ذ ذ ذذكل يير من أش ذ ذ ذذكال اتحتةاز التعس ذ ذ ذذفي وغير القانوني في اليلد األص ذ ذ ذذلي؛

(ه) واتنتماف الديني(.)26
5-8

وت كر اللةنة اأن عبف اإلث/ات يقأ على عاتق صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ال

يةب عليه تقديم وذ ذذية

يمكن الدفاع عن ا ،أ تقديم حةد مدعومة اأ لة تيين أن يطر التعرض للتع يب متو أ ،وشذ ذ ذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذ ذ ذذي،

و ائم ،وحنيقي .ولكن عندما يكون ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى في وض ذ ذ ذذأ ت يس ذ ذ ذذم له االتوس ذ ذ ذذأ في الحدي
وذذيته ،على سذذييل المثال عندما يكون صذذاحب الشذذكوى د بين أنه لي

عن

في وسذذعه الحصذذول على وثائق

تتعلق اا عاف التعرض للتع يب ،أو أنه محروم من حريته ،يرفأ عنه عبف اإلث/ات ،ويصذ ذ ذ ذ ذذ /على الدولة

الطرف المعنية التحقيق في ات عافات والتحقق من المعلومات التي تسذذتند إلي ا الشذذكوى( .)27وت كر اللةنة

كذ لذي اذأن ذا تعطي وزنذا كيي ار للنتذائد التي توصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذط إلي ذا أج ز الذدولذة الطرف المعنيذة ،ولكن ذا غير ملزمذة
ب ذ ه النتذائد ،وأن ذا سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتةر تقييمذا ح ار للمعلومذات المتذاحذة ل ذا وفقذا للفقر  4من المذا  22من اتتفذاقيذة،

مرالية الظروف المتصلة اكل وية(.)28
6-8

ولدى تقييم يطر التعرض للتع يب في ب ه القو ذ ذذية ،تالحظ اللةنة ا عافات ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى

أنه ،بوص ذ ذ ذ ذ ذ ذذفه اعتنق الديانة المس ذ ذ ذ ذ ذ ذذيحية ،د يتعرض للتع يب وربما لخطر الموت على أيد الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطات
األفغانية واال/ان وأشذذخا

عا يين ،امن في م أس ذرته وأ اربه ،إذا أعيد إلى أفغانسذذتان ،حي

يعتير اعتناب

ين يير ر في الش ذ ذ ذريعة اإلس ذ ذ ذذالمية ووص ذ ذ ذذمة عار في المةتمأ .وتالحظ اللةنة أيو ذ ذ ذذا حةة ص ذ ذ ذذاحب

الش ذذكوى اأن تقييم الس ذذلطات الس ذذويدية ت عافاته كان تعسذ ذ يا ويش ذذوبه ص ذذور ،وأن الدولة الطرف لم تنيم،
من حي

الةوبر ،حنيقة أن ينه المس ذذيحي ائم على ناعة حنينية ،وت الت ديدات الموج ة ض ذذد ص ذذاحب

الشذذكوى على وسذذائل التواصذذل اتجتماعي .وتالحظ اللةنة أيوذذا تأكيد صذذاحب الشذذكوى أن محكمة وذذايا

ال ةر بي وحدبا التي نظرت في ا عائه اعتناب ين يير كأس ذ ذ ذ ذ ذذا

على الحماية.
7-8

تلتما

اللةوف من أجل الحص ذ ذ ذ ذ ذذول

وتالحظ اللةنة حةة الدولة الطرف القائلة اأن فرصذذا عديد أتيحط لصذذاحب الشذذكوى كي يشذذرح

للسذ ذ ذ ذ ذ ذذلطات المعنية اال ةر الو ائأ والظروف الم مة لدعم ا عائه ،وكي يدعم وذ ذ ذ ذ ذ ذذيته االحةد ،شذ ذ ذ ذ ذ ذذفويا

وكتذابيذا ،فيمذا يتعلق بتحولذه إلى ين يير والمخذاار التي سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيواج ذا في أفغذانسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان تعتنذا ذه الذديذانذة
المسيحية .وتالحظ اللةنة أيوا حةة الدولة الطرف القائلة اأن السلطات المحلية شككط في صدب اعتناب

صاحب الشكوى ينا يير اعد إجراف تحقيق شامل في ا عافاته ،ويلصط إلى أن اعتنا ه ينا يير لم يكن

حنينيا .ورأت السذذلطات المحلية أن إفا صذذاحب الشذذكوى عن األسذذ/اب التي فعته إلى اعتناب ين يير،

وما تعنيه له الديانة المسذيحية شذخصذيا كانط عامة ومي مة ،وتحظط أن صذاحب الشذكوى لم ي كر ابتمامه
المزعوم االديانة المسيحية كسيب لطلب الحماية في مرحلة م/كر من اإلجرافات .وتحيط اللةنة علما أيوا
امالحظذات الذدولذة الطرف التي مفذا بذا أن ا عذافات صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى اشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن الت ذديذدات التي تلقذابذا

فيما يتعلق ااعتنا ه ينا يير د قيمت ا السلطات المحلية ووجدت ا غير ابلة للتصديق.

()25

انظر تعليق اللةنة العام ر م  ،)2017(4الفقر .11

()26

المرجأ نفسه ،الفقر .45

()27

المرجأ نفسه ،الفقر .38

()28

المرجأ نفسه ،الفقر .50
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وإذ تسذ ذ ذذلم اللةنة االشذ ذ ذواغل التي يمكن اإلعراب عن ا اصذ ذ ذذور مشذ ذ ذذروعة فيما يتعلق احالة حقوب
8-8
اإلنسذ ذ ذذان الرابنة في أفغانسذ ذ ذذتان اخصذ ذ ذذو معتنقي الديانة المسذ ذ ذذيحية ،ت كر اأن حدو انت اكات لحقوب
اإلنس ذ ذ ذذان في اليلد األص ذ ذ ذذلي لي

يطر متو عا
ا
كافيا في حد ذاته تس ذ ذ ذذتنتاج أن ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى يواجه

وشذ ذذخصذ ذذيا و ائما وحنينيا متمثال في التعرض للتع يب .وفي حين لي

في وسذ ذذأ اللةنة تقييم مدى صذ ذذدب

تحول ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى إلى ين يير ،ف ن ا تش ذ ذذد على أنه ين/غي لس ذ ذذلطات الدولة الطرف ،لدى تقييم ا

لطلب اللةوف المقدم من صذ ذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذ ذذكوى ،أن تنيم على النحو المالئم يطر التعرض المحتمل لسذ ذ ذ ذ ذذوف

المعاملة ال
9-8

يواج ه معتنق الديانة المسيحية ،ااعت/اره مرتدا ،لدى عو ته إلى أفغانستان.

وتالحظ اللةنة في ض ذ ذ ذذوف كل المعلومات التي أتاح ا ل ا الطرفان ،أن الطرفين ت يعترض ذ ذ ذذان على

أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى د من عد فر

أثناف إجرافات اللةوف لشذ ذذرح وإيوذ ذذاح الو ائأ والظروف ذات الصذ ذذلة

اقو ذ ذذيته ،ش ذ ذذفويا وكتابيا ،لدعم ا عافاته أنه اعتنق المس ذ ذذيحية انطال ا من ناعات ينية ش ذ ذذخص ذ ذذية وحنينية.

وتحيط اللةنة علما اأن جلس ذذة اس ذذتماع عقدت في محكمة و ذذايا ال ةر و امط س ذذاعات عد احو ذذور محام

عام ومترجم شذ ذذفو  ،وأنه د تسذ ذذنى لصذ ذذاحب الشذ ذذكوى تقديم تعليقات كتابية اشذ ذذأن النتائد التي توصذ ذذلط إلي ا

السذلطات المعنية اال ةر ،اما يشذمل الشذكاوى المتعلقة اأ مسذائل إجرائية ،عن اريق المحامي العام المكلق

االدفاع عنه .وتالحظ اللةنة في ب ا الصذد أن صذاحب الشذكوى ،رغم ا عائه أن حةته المتعلقة ااعتناب ين

يير كس ذ ذ ذذيب لطلب الحماية كانط محل نظر بياة واحد  ،لم يقدم ب ه الحةة في المرحلة األولية من التحقيق
ال أجرته الوكالة السذذويدية لشذذؤون ال ةر ،ولم يقدم أ شذذكوى اشذذأن المسذذائل اإلجرائية أمام محكمة وذذايا

ال ةر ،مأ أن فرصذ ذ ذذة النيام ب لي كانط متاحة له .ولم يقدم صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى إفا ات معقولة أو مقنعة عن

سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذب عذدم قيذامذه أو عذدم ذدرتذه على النيذام بذ لذي .وت يمكن للةنذة ،في ظروف بذ ه القوذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة وبذالنظر إلى
المعلومات التي في متناول ا ،أن تس ذ ذ ذ ذذتنتد وجو أ أيطاف فا حة في اإلجراف المتعلق بنظر محكمة و ذ ذ ذ ذذايا

ال ةر في ا عافات صاحب الشكوى اشأن اعتناب ين يير كسيب لطلب الحماية.
10-8

وتالحظ اللةنة أيوذذا ا عاف صذذاحب الشذذكوى اشذذأن الت ديدات التي تلقابا على وسذذائل التواصذذل

اتجتماعي ،والتي د تؤ

إلى نشر معلومات عن أنشطته المسيحية في وانه وتعرضه لخطر اتضط ا

في حال إعا ته( .)29بيد أن اللةنة تالحظ أيو ذ ذذا أن الدولة الطرف تدعي ،اعد نظر محكمة و ذ ذذايا ال ةر

في القو ذذية ،أن ص ذذاحب الش ذذكوى لم يثيط إث/اتا معقوت أنه تعرض لت ديدات من أس ذرته أو من اا ي المةتمأ
األفغاني ،أو أن اعتنا ه الديانة المسيحية اات معروفا لدى السلطات األفغانية ،أو لدى أ أحد في أفغانستان.

وتالحظ اللةنة أن ص ذذاحب الش ذذكوى لم يقدم أ معلومات فعلية لدحض حةد الدولة الطرف ،ما عدا مالحظاته

العامة .ويشذير فقط إلى أنه شذاري في أنشذطة مسذيحية من منطلق ناعته الحنينية ،وأنه يةابر بدينه علنا،

ما ت تعتيره اللةنة كافيا لتس ذذتنتد وجو يطر متو أ وش ذذخص ذذي و ائم وحنيقي متمثل في التعرض للتع يب
وسوف المعاملة.

11-8

وفي ضذوف ما تقدم ،ترى اللةنة أن صذاحب الشذكوى لم يقدم أسذ/ااا كافية تسذم ل ا ااسذتنتاج أنه

د يواجه يط ار متو عا ،وش ذذخص ذذيا ،و ائما ،وحنينيا ،متمثال في التعرض للتع يب لدى عو ته إلى أفغانس ذذتان.

وإضافة إلى ذلي ،لم يثيط صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تحقق كما ين/غي في ا عافاته في

س ذ ذذياب اإلجرافات المحلية .وبناف على ذلي ،تعتير اللةنة أن األ لة الوار في ملق القو ذ ذذية ت تمكن ا من

استنتاج أن عو صاحب الشكوى إلى أفغانستان سيشكل انت اكا للما  3من اتتفاقية.
-9

وتخلص اللةنة ،وبي تتصذ ذ ذذرف اموجب الفقر  7من الما  22من اتتفاقية ،إلى أن قيام الدولة

الطرف اطر صاحب الشكوى إلى أفغانستان لن يشكل انت اكا للما  3من اتتفاقية.

()29
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أشذذار صذذاحب الشذذكوى ،في مرحلة م/كر من إجرافات اللةوف ،إلى ت ديدات من حركة اال/ان ،اسذذيب نزاعه السذذابق مع ا وبسذذيب
إثنيته ،ولكنه ألغراض ب ه الشذ ذ ذذكوى ،يؤكد فقط الت ديدات التي تعزى إلى اعتنا ه ينا يير .ل ا ،تيد اللةنة مالحظة فقط اشذ ذ ذذأن
الت ديدات الموج ة إلى صاحب الشكوى بوصفه معتنقا للديانة المسيحية.
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