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اع ادهتي اللجمر يف مسيهتي  26-1( 126متوز/يول ا .)2019
شييك يف ياسر ه ا البالغ أعضيء اللجمر ال يل ر أ يؤهم :اتن ي ميياي عبدمس يمسشولجمل مسع ي بن عيشهويجمل مسإله ي
برانههد ك ههري جمل مسعههييف بولكههينجمل مسأتههد أمههني فه وجمل مسسوي شههي فههويمسايجمل مس مههييايم كوي هيجمل مسمييسه ي ف. .
كرانجمل مس نكين وكي موهوموزاجمل مسفوت ين ب اه ه ي جمل مسههم ن ك ه ا ا كهيبريراجمل مسفيسه لكي سينسهنيجمل مس وسه ا مينويهل
سين و ي جمل مسيوفيل شيينجمل مسه لني ت غرمس جيجمل مسأندياي تس اممينجمل مسجين ين زيبمي.
ير يف مرفق ه ن اآلياء يأي فر ي ألعضيء اللجمر مييس ي ف . .كران مسفيس لكي سينسني مسيوفيل شيين (خميلف).
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 1-1يُه ه ه ههدعى ص ه ه ه ههيحب ال ه ه ه ههبالغ أ .ب .ه)1(.جمل مسه ه ه ه ههو م ه ه ه هوا ن أفغ ه ه ه ههيين ُمسل ه ه ه ههد يف  8آذاي/
مههيي  .1977مسي هديعي أن مههن شههأن إبعههي الههدامنرك إاين إىل أفغينس ه ين أن يم ه ه املههي  7مههن
العهههد .مسسههأل اللجمههر أن تطلههب تههدابم منع ههر كههي مت م ه سههلطيت الدمسلههر الطههرف عههن إبعههي ن إىل
أفغينس ين ييثاي تفرغ اللجمر من الم ر يف بالها .مسمتثّل حميم ر صيحب البالغ(.)2
 2-1مسيف  30ن سين/أبريل 2015جمل لبت اللجمر إىل الدمسلر الطهرفجمل عاهال ملهي  92مهن
ن يمهي الدا لي (املي  94حيل ي)جمل عن ريق مقريهي اخليص املعين لبالهيت اجلديهد مسال هدابم
املنع هرجمل أن ج ههم ع ههن إبع ههي ص ههيحب ال ههبالغ إىل أفغينسه ه ين ييثا ههي تف ههرغ اللجم ههر م ههن الم ههر يف
عض ا .مسيف  7أايي/مييو 2015جمل علّقت الدمسلر الطرف تمف أمر إبعي صيحب البالغ.
 3-1مسيف  1كههينون األمسل /يسههارب 2015جمل يف ضههوء املعلومههيت الهها عههدم هي الدمسلههر الطههرف
عن أن جمل عون الالجئني الدامنركي عري إعهي فه القضه رجمل علقهت اللجمهر ن رههي يف الهبالغ
حىت إشعيي آ ر مسذ ّكرت الدمسلر الطرف بعدم إبعي صيحب البالغ أثميء تعل ق القض ر .مسيف 21
ن س ههين/أبريل 2016جمل أبلغ ههت الدمسل ههر الط ههرف اللجم ههر أبن جمله ه ع ههون الالجئ ههني ع ههري يف 18
ن سين/أبريل  2016أتي د عراي يفض لب صيحب البالغ اللجوءجمل مس لبهت يفه تعل هق الهبالغ.
مسيف  15متوز/يول ا 2016جمل عريت اللجمر يف تعل ق القض ر مسمتديهد الفه امل يحهر للدمسلهر الطهرف
كي تقدم مالح يهتي بشأن مقبول ر البالغ مسأسسا املوضوع ر.
الوقائع ما عرضها صاح البالغ
 1-2صيحب البالغ من إثم ر البش ون مسعي م مهن مقي عهر ُكمهر أبفغينسه ين .مسينكهد أنها يواجها
طههر ال عههر لالضههطهي إن أُبعههد إىل أفغينسه ين ألنهاجمل بعههد أن عاههل ته سههموات يف القهوات
الدمسل رجمل ل يف ن اع م يلبين .مسإضيفر إىل ذل جمل تش با السهلطيت األفغين هر طهأ يف ايتبي ها
بطيلبين.
 2-2مسي كر صهيحب الهبالغ أنها كهين يعاهل جمهداي لهدى املديريهر الو م هر ل مهن األفغين هر مهن
عيم  2007إىل عيم  2012مسكين ي ديب مسيعال م القوات األفغين هر مسعهوات الهووايت امل حهد
األمريك ههر .مسكههين مههن مهيمهها اع قههيل أعضههيء حركههر يلبههين .مسبسههبب عال هاجمل هد تهها يلبههين يف
يسيلا هتديد يف مم لا( )3مسبُع د الرسيلر األمسىلجمل أُ لقهت أعهم
مميسبيت عد  .مستلقى من يلبين ي
ييههر علههى س ه ييتا عصههد ع لهها .مسيف كههينون األمسل /يسههارب 2012جمل ا طف هها يلبههين مساح ج تهها
ثالثر أشهر أمس أيبعهر عبهل أن يه اكن مهن الفهراي .مسكهين يف سه يي أجهر بعّهر أيبعهر أشهخيص مسيف
إحههدى نقههيت ال ف ه جمل أُجههربمسا علههى اون قههيل إىل اجلبههيل .مسمل يكشههف عههن هوي هها ا ق ق ههر أثمههيء
اح جيزن .مسمتكن من إ فيء بطيعر هوي ا الو م ر يف س يي األجر عمدمي أُمسعفتجمل مسمل ي عيرف عل ا
أعضيء يلبين ألهنم كينوا يم اون إىل فص ل من حركر يلبين من ممطقر خم لفر عن املقي عر الا
يم اي إل هي صيحب البالغ .مسمتكن من الفهراي مهن يلبهين هالل ههيي جويهر .مسيف مسعهت وحهقجمل
أعيم م عاا ثالثر أايم أمس أيبعر عبل أن يغي ي أفغينس ين إىل كس ين .مسبعد مغي يتاجمل أُ رب أبن

__________

()1
()2
()3

2

لب صيحب البالغ عدم الكشف عن هوي ا.
لقد حليت حمل ترمسيل ب كوخ مسيد د من ا ل الدامنركي لالجئني.
يدف صيحب البالغ أبنا ف ّكر يف مغي ي اجل بسبب الرسيئل .مسيأى يف هنيير املطهيف أن تل ّقهي هتديهدات مهن
ذل القب ل ج ء من عالاجمل مسا يي جتيهلهي مسمواصلر عالا م اجل  .ل ل مل حي فظ لرسيئل.
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أسهرتا تلقههت يسههيلر هتديههد أ ههرى مههن يلبههين مو يجهههر إل هها .مسأبلغهها مسالههدن أن زمههالءن السههيبقني يف
اجل ف شوا مم لا مسأنا يُش با يف تعيمسنا م يلبين بسبب ول ه يبا.

 3-2مس ههل ص ههيحب ال ههبالغ ال ههدامنرك يف  8ك ههينون األمسل /يس ههارب  2013مسن أي مساثئ ههق
سفر صي ر مس لب اللجوء يف ال وم نفسا .مستق م أ ا مسزمسجهي مسأ فيهلاي يف الدامنرك .مسيق م بق ر
أفرا عيئل ا املقيربنيجمل بن ف هم زمسج ا مسأ فيلا الس رجمل يف أفغينس ين.
 4-2مسيف  26آذاي/مهيي 2014جمل يفضهت ائهر اهلجهر الدامنرك هر لهب اللجهوء اله ي عدمها
صههيحب الههبالغ .مسيف  10متوز/يول هها 2014جمل أحههيل جمل ه عههون الالجئههني القض ه ر إىل ائههر
اهلج ههر الدامنرك ههر إلع ههي الم ههر ف ه ههي بم ههيء عل ههى لبه ههي .مسيف  27تش هرين الث ههيين/نوفارب 2014جمل
يفضههت ائههر اهلجههر الدامنرك ههر جمههد ا مههم صههيحب الههبالغ اللجههوء .مسيف  9آذاي/مههيي 2015جمل
أيههد جمله عههون الالجئههني ألهلب ههر يفههض لههب اللجههوء اله ي عدمهها صههيحب الههبالغ .مسمه أن
جمل عون الالجئني اع رب عال صيحب البالغ يف املديرير الو م ر ل من بوصفا كبم العيملني
الطب ني أمرا مسع لفعلجمل فإن هيلب ر أعضيئا وح وا أنا يف الوعت ال ي اس طيع ف ا اوس فيضهر
يف تقدمي تفيص ل عن عالا سيب املديريهر مستوث قههيجمل اف قهرت أعوالها بشهأن اح جهيز يلبهين إاين
ألي تفيص ه ل يهههم أن اح جههيزن ام عههو أيبعههر أشهههر( .)4ل ه ل مل يكههن جمل ه ع هون الالجئههني
ل ع ههرب كث هما ممههي جههيء يف يمسايههر صههيحب الههبالغ عههن األحههدا ذات مصههداع رجمل ألن أعوالهها بشههأن
ن اعهها مه يلبههين مسالطريقههر الهها يه عم أهنههم حههيمسلوا اههي ال عههرف عل هها هيمضههر مسبع ههد اوح اههيل يف
أموي عد .
 5-2مسن هرا لعههدم إمكين ههر الطعههن أمههيم امههيكم الدامنرك ههر يف األحكهيم المهيئ ههر الهها تصههدي عههن
جمله عههون الالجئهنيجمل يههدف صهيحب الههبالغ أبنها اسه مفد ص ه سههبل اون صهيف امل ههر الفعيلههر
مسامل يحر .مسه ا البالغ مل يُم ر ف ا مسل ع د الم ر يف إ هيي أي مهن إجهراءات ال حق هق الهدمس أمس
ال سوير الدمسل ر.

 6-2مسيف  26تشهرين األمسل/أك ههوبر 2015جمل عههري جمله عههون الالجئههني إعههي فه القضه ر
كي يم ر ف هي فريق جديد يف جلسر شفوير .مسيف  18ن سين/أبريل 2016جمل يفض جمل عهون
الالجئني جمد اجمل بقراي م خ إلصيعجمل لب اللجوء ال ي عدما صيحب البالغ.
الشكوى
 1-3يههدعي صههيحب الههبالغ أنهها توجههد أسههبيب جوهريههر تههدعو إىل اوع قههي أبنهها س ه كون يف
طر ال عر لل ع يب أمس لغمن مهن ضهرمسب املعيملهر أمس العقوبهر القيسه ر أمس الالإنسهين ر أمس امله مهر
لههدى عو تهها إىل أفغينسه ين ن جههر عالهها سههيب جهههيز اوسه خبييات األفغههيين مسعهوات الههووايت
امل حد ت سموات.
__________

()4
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سههيص صههيحب الههبالغ أعهواو م عييضههر عههن اح جههيزنجمل بشههأن مههي إذا كينههت حركههر يلبههين أ ه ت ثالثههر يكههيب أمس
أيبعههر مههن سه يي األجههر إىل اجلبههيل مسمههي إذا كههين عُ ههد فبههل أمس بسلسههلر .مسمسجههد ا له أيضههي أن مههن املسه بعد مههي
جههيء يف أع هوال صههيحب الههبالغ مههن أن يلبههين اح ج تهها أيبعههر أشهههر مسن أن ههيمسل ال حقههق مههن صههحر أعوالهها
بشههأن هوي هها امل عومهرجمل بههل حيمسلههت بههدو مههن ذله جمل حسههباي زعهمجمل ال عههرف عل هها عههن ريههق إيسههيل شههخص مههن
السلطيت أمس عضو يف يلبين ممن تعرضوا لالع قيل سيبقي .مسشد ا ل على أن ه ا األمهر يثهم اسه غرا أكهرب
إذ إن مقدم الطلب مل يشييك يف اوس جوا ت مسكين مقميعي ف اي ي علق وع قيوت.
3
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 2-3مسخيشههى صههيحب الههبالغ أيضههي السههلطيت األفغين ههر ألنهها يُشه با طههأ يف عاهها يلبههين.
مسيههدف أبن مههن الصههعب للغييههر ال ربئههر مههن ه ه ن ال هاههر لوجههو أمثلههر عههد علههى جمههو ان قل هوا إىل
الطرف اآل رجمل مسيع قد اع قي ا ياسخي أن مقييبر املديرير الو م ر ل من هي ايتكهيب اخلطهأ تو هي
للحه ي بههدو مههن املخههي ر بوجههو م سههلل مههن يلبههين .مسعههدم صههيحب الههبالغ معلومههيت أسيسه ر
عن ال هديدات الا ي عر هلي من يعالهون مه جمهو أجينهب أمس عهوات األمهن الو م هر األفغين هرجمل
مساملش با يف عاهم "العميصر املميمسئر للحكومر"(.)5
 3-3مسف اي ي علق ب ق م ا عيءات صيحب البالغ يف اإلجراءات امل رجمل يدف أبنا تُه ُوصل إىل
إلصههيع .مسم ه أن
ع هراي جمل ه عههون الالجئههني امل ههنيخ  9آذاي/مههيي  2015ألهلب ههر مسل ه
ا ل سلّم أبنا عال لدى املديريهر الو م هر ل مهن مسعهوات الهووايت امل حهد ته سهمواتجمل فإنها
مسجههد أن أعوالهها بشههأن اح جههيز يلبههين إاين أضههعفت مصههداع ا العيم هرجمل بههي يف ذل ه عولهها بشههأن
يسيئل ال هديد مسحهي إ هالص المهيي .مسوحهظ ا له يف هه ا الصهد أن مهن الغريهب ف اهي يبهدمس
أن صههيحب الههبالغجمل ال ه ي عههدم مساثئههق كثههم عههن عالهها مسان ايئهها إىل املديريههر الو م ههر ل م هنجمل مل
ي اكن من تقدمي يسهيئل ال هديهد .مساسه مي ا إىل تق ه م شهيملجمل لصهت هيلب هر أعضهيء ا له إىل
تعرفههت عل هها أمس أنهها كههين
أن صههيحب الههبالغ مل يوفيههق يف أن لعههل مههن ام اههل أن تكههون يلبههين ّ
لديها نه اع حمهد مه يلبههين .مسيهدف صهيحب الهبالغ يف هه ا املقههيم أبنها عهدم يمسايهر مفصهلر مسكيف ههر
عن اح جيزن مسأنا أيضي أجيب على أسئلر بشأن اح جيزن أبعصى مهي يسه ط  .مسيهدف أيضهي أبنها
اس ه طيع تقههدمي أ لههر موثقههر توث قههي ج ههدا عههن عالهها ت ه سههموات يف املديريههر الو م ههر ل مههن ألن
ه ن األ لر كينت م وفر جمل خبهالف نقهص الواثئهق امل علقهر ح جهيزن اله ي ام أيبعهر أشههر .مسيهرى
أن حجهر ا له و أت ه يف ا سههبين الطب عههر ا ق ق هر لالح جههيز مسحيلهها البدن هر مسالعي ف ههر أثمههيء
اح جيزن .مسف اهي خيهص مالح هر ا له الها أعهرب ف ههي عهن اسه غرابا أن يكهون صهيحب الهبالغ
يسيلا ال هديد الل ني تلقيمهي من يلبينجمل يدف أبنا مل حي فظ ااهي ألنها يأى أن
عيج ا عن تقدمي ي
تل ّقي يسيئل من ه ا القب ل ج ء من عالاجمل مسمن مث جتيهلهاي مساس ار يف عالا .مسيدف أيضي أبن
جمل ه ع هون الالجئههني لههد عاومههي أن الواثئههق مههن أفغينس ه ين هههم مقبولههر مسو يول هههي أي أمه هرجمل
ح ث يبدمس من م كر من مسزاي ييج ر الهدامنرك أن مهن الصهعب للغييهر ال حقهق مهن صهحر هه ن
الواثئههق مسأن الواثئههق امل ه مسي مساسههعر اون شههيي يف أفغينس ه ين .مسإضههيفر إىل ذل ه جمل يههدف أبن جمل ه
يسرن مث اح جيزن مسأن اس دول
عون الالجئني أ ْيمسىل أمه ر كبم ل عييضيت ف فر يف أعوالا بشأن أ ْ
ا ل يمبين كثهما علهى ال خاهني مسو يسه مد إىل أ لهر .مسيه عم أيضهي أنها و ككهن اع بهيي أعوالها ههم
مقمع ههر عاوم ههي مسأن هها ك ههين يمبغ ههي تفس ههم الشه ه لص ههي ا .مسيف اخل ههيمجمل ي ههدف أبن جمله ه ع ههون
ا لالجئ ه هنيجمل ل ههدى ن ههرن يف عم ه هاجمل مل يطب ههق املب ههي ا ال وج ه ههر ملفوض ه ه ر األم ههم امل ح ههد لش ه هنمسن
الالجئني بشأن تق م املصداع ر(.)6
__________

()5

مفوضه ر األمههم امل حههد السههيم ر لشهنمسن الالجئهنيجمل

UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the

International Protection Needs of Asylum Seekers from Afghanistan, 6 August 2013

) .(HCR/EG/AFG/13/01ان ههر أيضههي
()6
4

European Asylum Support Office, Afghanistan: Insurgent

.Strategies – Intimidation and Targeted Violence against Afghans, December 2012
املرج نفسا.
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 4-3مسيف اخل يمجمل يشم صيحب البالغ إىل ا يلر العيمر للعيئدين عسرا يف أفغينس ين(.)7
 5-3مسبمههيء علههى مههي مسي أعههالنجمل يههدعي صههيحب الههبالغ أن مههن شههأن ترح ههل الههدامنرك إاين إىل
أفغينس ين أن يم ه حقوعا املكفولر بوجب املي  7من العهد.
مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية كاألسس املوضوعية
 1-4تطعن الدمسلر الطرف يف مقبول ر البالغ مسأسسا املوضوع ر يف يسهيل هي املني هر  19متهوز/
يول هها  .2016مستشههم إىل أن مسهنمسل ر إثبهيت مسجيهههر الههدعوى ألههرا املقبول ههر تقه علههى عههيتق
ص ههيحب ال ههبالغ .مسجت ههي ل أبن م ههن الواض ه أن ا ع ههيء ص ههيحب ال ههبالغ بوج ههب امل ههي  7يف ق ههر
بوضوح إىل أسي جمل مسل ل يمبغي اع بيين هم مقبول لعدم كفيير األ لر.
 2-4مسعدمت الدمسلر الطرف شرحي للقوانني مساإلجراءات الو م ر ذات الصلرجمل بي ف ههي ه كل هر
جمله ه ع ههون الالجئه هنيجمل اله ه ي تع ههربن ه ئ ههر مسه ه قلر ش ههبا عض ههيئ رجمل مستش ههك ل ا مسس ههم عال هها(.)8
مسأشههييت أيضههي إىل اإلج هراءات امل بعههر يف تق ه م أمسجهها ال ضههييب يف أع هوال مل ه ا اللجههوءجمل األمههر
ال ي عد ينثر يف مصداع ا.
 3-4مستالحههظ الدمسلههر الطههرف أنهها عمههد تق ه م مههي إذا كينههت ش هرمست مههم ي صههر اإلعيمههر عههد
اس وف ت بوجب عينون األجينب()9جمل أي جمل عون الالجئني يف اوع بيي مسجو وف مربي
مههن تعههر الشههخص وضههطهي فههر ي حمههد بديجههر طههوي مع مههر إن أع ههد إىل بلههدن األصههلي.
مسل ههدى دي ههد م ههي إذا ك ههين اخل ههوف م ههربياجمل أي ه ه ا ل ه يف ا س ههبين املعلوم ههيت امل علق ههر بس ههألر
اوضههطهي عبههل مغههي ي مله ا ( ) اللجههوء بلههدن(ي) األصههلي مساألهههم مههن ذله ا يلههر الشخصه ر
الا س ع شهي/س ع شهي مل ا ( ) اللجوء يف حيل إعي تا(ي) إىل بلدن(ي) األصلي.
 4-4مسإضيفر إىل ذله جمل تس شههد الدمسلهر الطهرف فكهم امكاهر األمسيمسب هر قهوص اإلنسهين يف
عض ر ه .مسب .ضهد املالكهر امل حهد بشهأن مهوا ن أفغهيين كهين يعاهل م صهي شهفواي لهدى عهوات
الههووايت امل حههد يف أفغينس ه ينجمل مسهههو حكههم يفضههت ف هها امكاههر او عههيء القيئههل إن صههيحب
البالغ لن يكون آممي يف كيبول بسبب مسضعا الشخصي مسا يلر األمم ر هميك .مسيأت امكاهر أنها
و ككمهههي اع بههيي صههيحب الههبالغ معرضههي للخطههر يف كههيبول ههر أنهها كههين يعاههل سههيبقي م صههي
شههفواي لههدى عهوات الههووايت امل حههد جمل مسلكههن يمبغههي هلههي عوضههي عههن ذله ياسههر ال هرمسف الفر يههر
لقض ا مس ب عر صالتا مسمسضعا الشخصي .مس لصهت امكاهر إىل أن صهيحب الهبالغ مل يثبهت أن
إعي تهها إىل أفغينس ه ين س ه م ه املههي  3مههن اتفيع ههر تييههر حقههوص اإلنسههين مسا هرايت األسيس ه ر
(اوتفيع ر األمسيمسب ر قوص اإلنسين)(.)10
__________

( )7يشم صيحب البالغ إىل امله كرتني الشهفوي ني لسهفيي أفغينسه ين يف المهرمسي املهني ني  26شهبيت/فرباير 2015
مس 2آذاي/ميي  2015الداع ني إىل مسعف ص عال يت اإلبعي القسري إىل أفغينس ين.
( )8ان رجمل على سب ل املثيلجمل عض ر أتد ضد الدامنرك ()CCPR/C/117/D/2379/2014جمل الفقرات من  1-4إىل .3-4
( )9تبلهها الدمسلههر الطههرف اللجمههر أبنهها عاههال ملههي  )1(7مههن عههينون األجينهبجمل تصههدي ي صههر اإلعيمههر ل جم ه بمههيء
على لبا إن كين يس ويف األحكيم الواي يف اوتفيع ر اخليصر بوض الالجئني .مسعاال ملهي  )2(7مهن عهينون
األجينبجمل كم األجم ي صر إعيمهر أيضهي إن كهين مهن ام اهل أن ي عهر لعقوبهر اإلعهدام أمس ال عه يب أمس سهوء
املعيملر.
( )10ا كم املنيخ  9ن سين/أبريل ( 2013الطلبين يعم  10/70073مسيعم .)11/44539
GE.19-19879

5

CCPR/C/126/D/2603/2015

 5-4مسيف القض ر حمهل الم هرجمل تالحهظ الدمسلهر الطهرف أن جمله عهون الالجئهني عهري أن يع هد
ف ه عض ه ر جلههوء صههيحب الههبالغ يف جلسههر شههفوير كههي يع ههد الم ههر ف هههي فريههق جديههد .مسأجههرى
جمل ه عههون الالجئ هنيجمل يف ع هراين اجلديههد امل خ ه إلصههيع يف  18ن سههين/أبريل 2016جمل تق اههي
شههيمال ل هرمسف صههيحب الههبالغ امههد جمل بههي ف هههي مصههداع اجمل مساملعلومههيت األسيس ه ر امل يحههر عههن
أفغينس ين .مسم أن ا ل عبِل عميصر جوهرير يف أعهوال صهيحب الهبالغ علهى أهنهي مسعهيئ مقيينهر
فكههم ا له املههنيخ  9آذاي/مههيي 2015جمل فقههد مسجههد أن صههيحب الههبالغ مل يوفيههق يف أن لعههل
مههن ام اههل أن يكههون عرضههر للق ههل أمس ال ع ه يب أمس املعيملههر أمس العقوبههر الالإنسههين ر أمس امله مههر إن
أع ههد إىل أفغينس ه ين .مسعلههى مسجهها اخلصههوصجمل اع ههرب ا ل ه مههي يلههي مسعههيئ ي  :أن صههيحب الههبالغ
عا ههل جم ههداي مسع ههدم إس ههعيفيت أمسل ههر يف عيع ههد لل ههووايت امل ح ههد يف مقي ع ههر ُكم هرجمل مسأن يلب ههين
مسجهت إل ا هتديدات ك يب ر مرتني يف ه ا الصد  .مسم ذل جمل مسجد ا له أن ال هديهداتجمل الها
أيسههلت إىل ممه ل أسهرتا يف أمسا ههر عههيم  2011مسأمسائههل عههيم 2012جمل مل تكههن ذات ب عههر مسكثيفههر
جتع ههل م ههن ام ا ههل أن تواص ههل يلب ههين اوتص ههيل ب هها( .)11كا ههي اع ههرب ا له ه لفع ههل أن يلب ههين
ا طفت صيحب البالغ يف عيم 2013جمل لكمها يأى أن اخلطهف مل يكهن مرتبطهي بعاهل صهيحب
يسهرن.
البالغ سيب عوات الووايت امل حد  .كاي اع رب ا ل لفعل أنها مل يُ ع ّهرف عل ها أثمهيء أ ْ
مسمسجد أن مقدم الطلب مل يوفيق يف أن لعل من ام ال أن تكون حي ثر إ الص الميي الا تعهر
هلي يف عيم  2011مرتبطر بعالا سيب عوات الووايت امل حد جمل ألن مسجو ايتبيت كه ا يع اد
فقههع علههى اف اضهها هههو .مسمسجههد ا ل ه مههن مث أن صههيحب الههبالغ مل يصههب شخصههي يزا ن جههر
لعال ر اخلطف تل مسأن مقدم الطلب مل يكن معرضي وس اراي اوضطهي بسبب او طيف أمس
بسبب عالا السيبق يف عيعد الووايت امل حد ( .)12مسأ ماجمل مسجد ا له أن عهول مقهدم الطلهب
إنا خيشهى السهلطيت األفغين هر ألهنهي تشه با يف انضهايما إىل يلبهين كهين يسه مد فقهع إىل افه ا
صيحب البالغ .مسوحظ ا ل يف ه ا الصد أن صيحب البالغ أ رب عوات الووايت امل حد
برسيلا ال هديد من يلبين مسخبوفا من يلبين.
ي
 6-4مست ه ّكِر الدمسل ههر الط ههرف أبن هها يق ه عاوم ههي عل ههى ع ههيتق س ههلطيت ال ههدمسل األ هراف ياس ههر
الوعيئ مساأل لر امل صهلر لقضه ر ل حديهد مهي إذا كهين رهر طهر ال عهر لضهري و ككهن جهربنجمل إو
إذا ثبهت أن ال ق ه م كهين تعسهف ي أمس بلهها حهد إسهيء تطب هق أحكههيم العدالهر .ب هد أن جمله عههون
الالجئههني مسجههد يف القض ه ر ع ههد الم ههر أن صههيحب الههبالغ لههن ي عههر خلطههر اضههطهي حمههد أمس
فهر ي يف حهيل عو تهها إىل أفغينسه ين .مستضه ف الدمسلهر الطههرف أنها مل تُقهديم أي معلومهيت جديههد
إىل اللجمههر هههم تل ه الهها سههبق أن عّاهههي ا ل ه  .ل ه ا تههرى الدمسلههر الطههرف أنهها و يوجههد أسههي
لل شههك يف ال ق ه م اله ي أجهران ا له جمل ه ه عههن إلغيئهاجمل مسهههو يف ههد أبن صههيحب الههبالغ مل

__________

(ُ )11شهد علهى أن مقهدم الطلهب ذكهر يف جلسهر ا له أن تلقهي يسهيئل مميثلهر جه ء مهن عالها مسأن هه ن خمهي ر عبِههل
اي .مسيدعم ه ا الب ي ين كون يلبين مل ت صل أبسر مقدم الطلب أمس هتد هي يف أي مسعت من األمسعيتجمل مسأنها بهداجمل
عمههدمي ا ُط هفجمل شخصههي هههم يز يف ن ههر حركههر يلبههين الهها مل تكشههف هوي هها ا ق ق ههر يهههم عالهها يف عيعههد
الووايت امل حد .
( )12مل يكههن جمل ه عههون الالجئههني ل ع ههرب مههن الوعههيئ أن مسالههد صههيحب الههبالغجمل بعههد ههول صههيحب الههبالغ إىل
الهدامنرك يف عهيم 2014جمل تلقهى يسهيلر هتديههد أ هرى تهوع إىل مقهدم الطلهب ل وعههف عهن العاهل سهيب عهوات
الووايت امل حد  .مسشد ا ل يف ه ا الصهد علهى أنها يبهدمس مهن ههم ام اهل أو تكهون يلبهين علهى علهم أبن
مقدم الطلب توعف عن العال سيب عوات الووايت امل حد عبل عيمني.
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معرضهي خلطهر الق هل أمس لضهرمسب
يثبت أن هميك أسبي جوهرير اهل علهى اوع قهي أبنها سه كون ّ
من املعيملر أمس العقوبر القيس ر أمس الالإنسين ر أمس امله مر إن أع د إىل أفغينس ين.
 7-4مستههدف الدمسلههر الطههرف أبن ال قههييير الهها اع اههد عل هههي صههيحب الههبالغ جه ء مههن ب ههي ت
جمله ه ع ههون الالجئ ههني األسيسه ه ر ع ههن أفغينسه ه ينجمل مسع ههد أُ ه ه ت يف ا س ههبين يف تق ه ه م ا له ه
لقضه ا .هههم أن الدمسلههر الطههرف تههدف أبن إشههيي صههيحب الههبالغ إىل األمسضههيع العيمههر للاعههي ين
عسرا يف أفغينس ين و ككن أن تن ي إىل تق م خم لف لقض ا.
 8-4مستبلهها الدمسلههر الطههرف اللجمههر أبن جمله عههون الالجئههني علهقجمل بمههيء علههى لههب اللجمههر
اختيذ تدابم منع رجمل املوعد املقهري ملغهي ي صهيحب الهبالغ الهدامنرك حهىت إشهعيي آ هر .مساسه مي ا إىل
كل مي مسي اعالنجمل تطلب الدمسلر الطرف إىل اللجمر مراجعر لبهي اختيذ تدابم منع ر.
وعليقات صاح البالغ على مالحظات ال كلة الطرف
 1-5ع ههدم ص ههيحب ال ههبالغ يف  10آذاي/م ههيي  2017تعل ق ههيت عل ههى مالح ههيت الدمسل ههر
الطرفجمل مسزعم أنا توجد أسبيب جوهرير تدعو إىل اوع قي أبنا عد ي عهر لسهوء املعيملهرجمل األمهر
ال ي يم ه حقوعا املكفولر بوجب املي  7من العهد إن أُبعد إىل أفغينس ين.
 2-5مسي ا على املعلوميت الواي من الدمسلر الطرف أبهني مل تسهلّم ب ل ّقهي مسالهد صهيحب الهبالغ
يسيلر هتديد أ رى بعد مغي يتاجمل يدف صيحب البالغ أبنا حهىت لهو تلهت الدمسلهر الطهرف تطعهن
يف صهحر هه ا او عههيءجمل فههإن هه ا و يههنثر علههى الوعههيئ الثيب ههر الهها تف ههد أبن يلبههين أيسههلت إل هها
يس ههيئل هتدي ههد مساح ج ت هها .كا ههي يم ههيزع يف أتك ههد الدمسل ههر الط ههرف أن يلب ههين مل ت ع ههرف عل هها ألن
الرسههيل ني الل ههني تلقيمهههي عبههل مغي يتهها ُمسجه ههي إل هها شخص ه ي .مسيههدف أيضههي أبنهها حههىت لههو مل يُع ههرب
برسيلا ال هديدجمل فإهناي مسحدمهي تثب هين اسه هداف يلبهين إاين بسهبب تعيمسنها مه
ا طيفا مرتبطي
ي
عوات الووايت امل حد .

 3-5مسحي ههل صههيحب الههبالغ إىل حكههم امكاههر األمسيمسب ههر قههوص اإلنسههين يف عض ه ر  .ك.
مسآ رمسن ضد السويد مستطب قي ملي لصت إل ها امكاهر مهن ن هيئ علهى عضه ا امهد ()13جمل يهدف
أبن ا ط ههيف يلب ههين إاين منش ههر ع ههوي عل ههى مسج ههو ط ههر مسه ه قبلي مسحق ق ههي ل ع ههر لس ههوء
املعيملر .مسعل اجمل فإن عبء اإلثبيت يق على عهيتق الدمسلهر الطهرف ل بديهد أي شهكوك حهول هه ا
اخلطههر .مسإضههيفر إىل ذل ه جمل ت وافههق يمسايههر صههيحب الههبالغ ل حههدا م ه املعلومههيت ال هواي مههن
مصههي ي موثوعههر مسموضههوع ر حههول األمسضههيع العيمههر يف البلههد .مسف اههي ي علههق فكههم امكاههر األمسيمسب ههر
قههوص اإلنسههين يف عضه ر ههه .مسب .ضههد املالكههر امل حههد جمل الهها اس شهههدت اههي الدمسلههر الطههرفجمل
يالحظ صهيحب الهبالغ أن امكاهر أعهرت عهدم مصهداع ر مقهدم الطلهبجمل مثلاهي أثب هت ا كومهرجمل
مسكين ذل عيمال يئ س ي يف عدم مسجهو ان ههيك يف تله القضه ر .لكهن يف القضه ر موضه الم هرجمل
عُبلت مع م أعوال صيحب البالغ على أهني مسعيئ ل اجمل فال جميل للاقيينر بني القض ني.

__________

( )13ا كهم املهنيخ  23آب/أهسههط ( 2016الطلهب يعهم )12/59166جمل الفقههر " :102تهرى امكاهر أن حق قههر
سوء املعيملر يف امليضي توفر إشيي عوير إىل مسجهو طهر حق قهي مسه قبلي ل عهر ملعيملهر ت مهيا مه املهي 3جمل
يف ا ههيوت الهها يكههون ف هههي مقههدم الطلههب عههد عههر عاومههي يمسايههر م سههقر مسذات مصههداع ر ل حههدا ت فههق مه
املعلومههيت الهواي مههن مصههي ي موثوعههر مسموضههوع ر عههن األمسضههيع العيمههر يف البلههد املعههين .مسيف مثههل هه ن ال هرمسفجمل
ي عني على ا كومر نفسهي تبديد أي شكوك حول ذل اخلطر".
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 4-5مسيههدف صههيحب الههبالغ أيضههي أبنهها لههن يس ه ط اون قههيل إىل أي ممطقههر مههن أفغينس ه ين
بسبب طر ال عر لسوء املعيملر .مسلي ل لقهولجمل مع اهدا علهى املعلومهيت ال ُقطريهر العيمهرجمل إن
حركههر يلبههين تقههوم بعال ههيت طههف مس ه ِ
هدفر أف هرا ا معّمههني مسأشخيصههي يش ه با يف أهنههم يعالههون
س ههيب القه هوات الدمسل ههر( .)14له ه ل ف ههإن اويت ههيب يف أن شخص ههي م ههي يعا ههل س ههيب القه هوات
الدمسل ر ٍ
كيفجمل حىت لو مل يكن لدى خميبرات يلبين ال قني اوير الشخص املخ طف أمس مست ف ا.
 5-5مسإضيفر إىل ذل جمل ي ّكر صيحب البالغ بخ لف ال قهييير املشهيي إل ههي يف يسهيل ا األمسىل
إلثبههيت ا عيئهها أن العاههل سههيب الق هوات العسههكرير الدمسل ههر يمطههوي علههى طههر كبههم ل عههر
لسوء املعيملر على أيدي يلبين.
 6-5مسأ ماجمل يطلب صيحب البالغ إىل اللجمر اإلبقيء على لبهي اختيذ تدابم منع ر.
مالحظات إضافية مل ال كلة الطرف
 1-6يف  28متوز/يول هها 2017جمل ع ه ّدمت الدمسل ههر الط ههرف مالح ههيت إض ههيف ر بش ههأن مقبول ههر
البالغ مسأسسا املوضوع رجمل مسكريت عوهلي إن ا عيءات صيحب البالغ هم منيد أب لر.
 2-6مست اس ه ه ه الدمسل ه ه ههر الط ه ه ههرف بالح يهت ه ه ههي املني ه ه ههر متوز/يول ه ه هها 2016جمل مست ه ه ه ّكر أيض ه ه ههي
وج هي ات القضيئ ر للجمرجمل الا تقضي بضرمسي إيالء أمه ر كبم لل ق ايت الها جتريههي الدمسلهر
الطهرفجمل مهي مل ي ضه أن ال ق ه م كهين تهيهر ال عسههف أمس يبلها حهد إسههيء تطب هق أحكهيم العدالهرجمل
مسأنا يعو بوجا عيم إىل ه ئيت الدمسل األ راف يف العهد اس عرا أمس تق م الوعيئ مساأل لر ل نبني
مي إذا كين ه ا اخلطر موجو ا لفعل( .)15مستضه ف الدمسلهر الطهرف أن صهيحب الهبالغ مل يوضه
سبب تعيي عراي جمل عون الالجئني م ه ا املع يي.

 3-6مسيف مع ههر اإلش ههيي إىل ال ههدل ل مساملب ههي ا ال وج ه ههر ملفوض ه ر ش هنمسن الالجئ ههني امل علق ههر
إلج ه هراءات مساملع ه ههييم الواج ه ههب تطب قه ه ههي ل حدي ه ههد مسض ه ه الالج ه ه جمل ته ه ه ّكر الدمسل ه ههر الط ه ههرف أبن
يسيلا ال هديد الل ني أيسهل هاي ككهن أن يهن ايجمل
و اح جيز يلبين صيحب البالغ مسو توج ههي ي
كل ممهاي على حد جمل إىل اوس م ي أن حيلهر صهيحب الهبالغ تمهدي ضهان نطهيص املهي  7مهن
عههينون األجينههب .مستالحههظ الدمسلههر الطههرف أن ف ه عاههل صههيحب الههبالغ سههيب ع هوات األمههن
األفغين ههر مسع هوات ال ههووايت امل ح ههد ان ه ههت مم ه أكث ههر م ههن أيب ه س ههمواتجمل مسأن هها و كك ههن اع ب ههيي
صيحب البالغ شخصي يزا يف ن ر يلبين أمس السلطيت األفغين ر.

 4-6مسف اههي ي علههق فكههم امكاههر األمسيمسب ههر قههوص اإلنسههين يف عض ه ر  .ك .مسآ هرمسن ضههد
السههويدجمل اله ي اس شهههد بهها صههيحب الههبالغجمل تههدف الدمسلههر الطههرف أبنهها خي لههف عههن القضه ر حمههل

الم ر ا الفي كبماجمل ح هث مل يُع هرب اح جهيز صهيحب الهبالغ مرتبطهي ل هديهدات الها تلقيههي مهن
يلبههين بسههبب تعيمسنهها مه عهوات الههووايت امل حههد  .مسته ّكر الدمسلههر الطههرف بقضه ر ه .مسب .ضههد

__________

()14

Immigration and Refugee Board of Canada, “Afghanistan: Whether the Taliban has the capacity to
pursue individuals after they relocate to another region; their capacity to track individuals over the
;long term; Taliban capacity to carry out targeted killings (2012–January 2016), 15 February 2016
and European Asylum Support Office, Country of Origin Information Report – Afghanistan:

.Security Situation, November 2016
( )15عض ر أ . .م .مسي .أ .هه .ضد الدامنرك ()CCPR/C/117/D/2378/2014جمل الفقراتن  3-8مس.6-8
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املالكههر امل حههد املعرمسضههر علههى امكاههر األمسيمسب ههر قههوص اإلنسههينجمل الهها تههدف أبهنههي أكثههر صههلر
لقض ر ع د الم رجمل ألنا حهىت لهو أُعلهن عهدم عبهول أجه اء مع مهر مهن الطلهبجمل فهإن امكاهر ن هرت
علههى مسجهها ال حديههد يف اخلطههر العههيم ال ه ي ي عههر لهها األشههخيص ال ه ين تعههيمسنوا يف السههيبق م ه
عوات الووايت امل حد .
 5-6مستالحههظ الدمسلههر الطههرف أيضههي أنهها علههى الههرهم مههن أن ب ههي ت املفوض ه ر األسيس ه ر الهها
اس شهههد اههي صههيحب الههبالغ تشههم لفعههل إىل أشههخيص تعههيمسنوا م ه الق هوات الدمسل ههر علههى أهنههم
يم اون إىل فئر ُحي ال أن تكون معرضر للخطرجمل فإن ه ن اإلشيي و ككن أن تربي لوحهدهي مهم
صيحب البالغ بوجب املي  7مهن عهينون األجينهب .مستسه ار الدمسلهر الطهرف يف ا ي لهر
اإلعيمر
ي
أبن العيمل ا يسم هو معرفر مي إذا كين صيحب البالغجمل عمد تق م املعلوميت الواي يف القض ر
املطرمسحههر جمبههي إىل جمههب مه املعلومههيت األسيسه ر ا يل ههر عههن أفغينسه ينجمل سه كون عرضههر خلطههر
اضطهي حمد مسفر ي يف حيل إعي تا إىل أفغينس ين.
تعرضها خلطهر اضهطهي أمس
 6-6مسأ ماجمل ن را ألن صيحب البالغ مل يوفيهق يف أن لعهل حمه اال ّ
سوء معيملر حمد مسفر ي يف حيل عو تها إىل أفغينسه ينجمل تهدف الدمسلهر الطهرف أبنها لهن ُلهرب علهى
إلي يي فراي ا لي مسمن مث يل م اع بيي حججا يف ه ا الصد هم ذات صلر.
 7-6مستكهري الدمسلهر الطهرف أن ا عهيءات صهيحب الههبالغ تف قهر بوضهوح إىل أسهي مسههي مههن
مث هههم مقبولههر .فههإن مسجههدت اللجمههر الههبالغ مقبههووجمل فههإن الدمسلههر الطههرف تنكههد أنهها مل يثبههت مسجههو
أسههبيب جوهري ههر ا ههل عل ههى اوع ق ههي أبن م ههن ش ههأن إع ههي ص ههيحب ال ههبالغ إىل أفغينس ه ين أن
تم ه املي  7من العهد.
معلومات إضافية مق مة مل الطرفني

من صيحب البالغ
 1-7يف  8أيلول/سههب ارب 2017جمل كههري صههيحب الههبالغ أن الدمسلههر الطههرف أثب ههت أنهها عاههل
سموات عد سهيب عهوات األمهن األفغين هر مسعهوات الهووايت امل حهد  .مسثبهت أيضهي مسعُبهل لفعهل
تل ّقي صهيحب الهبالغ يسهيل ني اثم هني مهن يلبهين بسهبب عالها .له ل يه عم صهيحب الهبالغ أن
ه ه ه ن الوعه ههيئ جمل إىل جينه ههب املعلومه ههيت ال ُقطريه ههر امل يحه ههر()16جمل تكفه ههي إلثبه ههيت أنه هها يواجه هها طه ههر
اوضطهي عمد عو تا مسمن مث فإن تق م اميكم امل ر يبلا حد إسيء تطب ق أحكيم العدالر.

__________

( )16إض ههيفر إىل ال ق ههييير ال هها اس ش هههد ا ههي ص ههيحب ال ههبالغ يف إفي ات هها الس ههيبقرجمل ه ههو يسه ه مد أيض ههي إىل ال ق ههييير ال يل ههر:
”“Afghanistan: Taliban’s intelligence and the intimidation campaignجمل ال ه ي أعههدن املرك ه اإلعالمههي
المرمسلههي عههن البلههدان األصههل ر ()Norwegian Country of Origin Information Centreجمل املههنيخ  23آب/
أهس ه ههط 2017جمل مسه ه ههو م ه ههيح عل ه ههى ال ه هرابع  www.landinfo.no/asset/3590/1/3590_1.pdfمس“Afghanistan:
”Taliban’s organization and structureجمل اله ي أعهدن املركه اإلعالمهي المرمسلهي عهن البلهدان األصهل رجمل املهنيخ 23
آب/أهس ه ههط 2017جمل مسه ه ههو م ه ههيح عل ه ههى اله ه هرابع  www.landinfo.no/asset/3589/1/3589_1.pdfمس“Rättsligt
ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan”, Migrationsverketجمل املهنيخ  29آب/أهسهط
2017جمل مسهو م يح على الرابع .www.ecoi.net/en/file/local/1408296/1226_1505138361_170829550.pdf
GE.19-19879
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من الدمسلر الطرف
 2-7يف  3تشهرين األمسل/أك هوبر 2017جمل أضهيفت الدمسلهر الطهرف أن جمله عهون الالجئههني
ك ههين عل ههى ياي ههر لواثئ ههق ال هها احه ه ا ههي ص ههيحب ال ههبالغ مسال هها كين ههت جه ه ءا م ههن املعلوم ههيت
األسيس ر العيمر عن أفغينس ين .مسو تُه يع ند الواثئق الا اح اي صيحب البالغ معلوميت إضيف ر
تسه ل م إعههي تق ه م القضه ر .له ل ت اسه الدمسلههر الطههرف بوعفهههي امل اثههل يف أنهها يمبغههي إعههالن
عدم مقبول ر البالغ أمس أنا مل يثبت مسجو أسبيب جوهرير تدعو إىل اوع قهي أبن إعهي صهيحب
البالغ إىل أفغينس ين س شكل ان هيكي للاي  7من العهد.
القضااي كاإلدراءات املعركضة على اللجنة

الم ر يف املقبول ر
 1-8عبل الم ر يف أي ا عهيء يهر يف بهالغ مهيجمل لهب علهى اللجمهر أن تقهريجمل مسفقهي للاهي 97
من ن يمهي الدا ليجمل مي إذا كين البالغ مقبوو أم و بوجب الربمستوكول او ييي.
 2-8مسعد اس قمت اللجمرجمل مسفقي ملي تمص عل ا املي ()2(5أ) من الربمستوكول او يييجمل من
أن املسههألر نفسهههي ل س ههت ع ههد البح ههث يف إ ههيي إج هراء آ ههر مههن إج هراءات ال حق ههق ال ههدمس أمس
ال سوير الدمسل ر.
 3-8مستالح ههظ اللجم ههر أن جمل ه ع ههون الالجئ ههني ع ههري يف  1ك ههينون األمسل /يس ههارب 2015
إعهي فه عضه ر صهيحب الههبالغجمل لكمهها ههو نفسهها أيههد يف  18ن سهين/أبريل  2016عهراي يفههض
لههب صههيحب الههبالغ اللجههوء .مسن هرا إىل عههدم إمكين ههر الطعههن يف عهرايات ا له جمل مل يعههد م يحههي
لصههيحب الههبالغ أي سههبل ان صههيف أ ههرى .مستالحههظ اللجمههر أن الدمسلههر الطههرف مل تع ه علههى
مقبول ر البالغ بوجب الفقر (2ب) من املي  5من الربمستوكول او ييي .مسعل اجمل تع رب اللجمهر
أن مق ض يت الفقر (2ب) من املي  5من الربمستوكول او ييي عد اسُوف ت.
 4-8مسأ هماجمل ه ه ع اللجم ههر علا ههي بطع ههن الدمسل ههر الط ههرف يف املقبول ههر عل ههى أس ههي أن ا ع ههيء
ص ههيحب ال ههبالغ بوج ههب امل ههي  7م ههن العه ههد ه ههم م ههدعم أب ل ههر مثب ههر .ه ههم أن اللجم ههر ت ههرى أن
صيحب البالغ عدمجمل ألهرا املقبول رجمل شرحي كيف ي ل سبيب الا جتعلا خيشى أن تفضي عو تا
القس هرير إىل أفغينس ه ين إىل طههر تعرضهها ملعيملههر ت مههيا مساملههي  7مههن العهههد .مسبمههيء علههى ذل ه جمل
تع ههرب اللجمههر الههبالغ مقبههوو يف حههدمس مههي يثههمن مههن مسههيئل تمههدي يف إ ههيي املههي 7جمل مستشههرع يف
الم ر يف أسسا املوضوع ر.

الم ر يف األس املوضوع ر
 1-9ن ههرت اللجمههر يف الههبالغ يف ضههوء ص ه املعلومههيت الهها أاتحهههي هلههي الطرفههينجمل حسههباي
تق ض ا املي  )1(5من الربمستوكول او ييي.
 2-9مس ه ع اللجمههر علاههي ع ههيء صههيحب الههبالغ أن هها س ه عر جمل إن أع ههد إىل أفغينس ه ينجمل
خلطههر إسههيء املعيملههر علههى أيههدي يلبههين مههن جههرجمل ألنهها عاههل ته سههموات جمههداي يف القهوات
األفغين ههر مسعه هوات ال ههووايت امل ح ههد جمل مسم ههن جه ههر أ ههرى وفه ه ا الس ههلطيت األفغين ههر ان ا ههيءن
هيلا هتديههد مههن يلبههين بسههبب عالهها مسبعههد تلق هها
لطيلبههين .مسيههدعي أنهها تلقههى عبههل مغي يتهها يسه ي
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الرسهيلر األمسىل أُ لههق المهيي علههى سه ييتا ميمسلههر ع لهها .مسيهدعي أيضههي أن يلبهين ا طف هها مساح ج تهها
تعر الهلي لل ع يب لالش بين يف أنا يعاهل سهيب جههيز اوسه خبييات األفغهيين
أيبعر أشهر ّ
مسعوات الووايت امل حد جمل يهم عدم اس طيعر يلبين ديد هوي ا على مسجها ال قهني .مسيه عم أيضهي
أن أسرتاجمل بعد مغي يتاجمل تلقت يسيلر هتديد أ رى مو يجهر إل ا من يلبين .مسعدم صيحب البالغ
معلومههيت أسيس ه ر عههن ال هديههدات الهها ي عههر هلههي مههن يعالههون م ه اجلمههو األجينههب أمس ع هو ِ
ات
األمن الو م ر األفغين رجمل مساملش با يف عاهم "العميصر املميمسئر للحكومر".
 3-9مسمن ح ر أ رىجمل تالحظ اللجمر أن الدمسلر الطرف عمت يف مقبول ر ه ن او عهيءات
مسمضهاوهنيجمل مسأن الدمسلههر الطههرف مسافقههت علهى تق ه م جمله عههون الالجئهنيجمل اله ي لههص إىل أنهها
يهم عبول عميصر جوهرير يف أعوال صيحب البالغ على أهني مسعيئ جمل فإن صيحب الهبالغ مل يوفيهق
يف إثبيت مسجو أسبيب جوهرير ال علهى اوع قهي أبنها سه كون عرضهر خلطهر الق هل أمس املعيملهر
أمس العقوبر القيس ر أمس الالإنسين ر أمس امله مر إن أُع د إىل أفغينس ين .مسعلى مسجها اخلصهوصجمل تضه
اللجمر يف اع بييهي أن جمله عهون الالجئهنيجمل يف اسه م يجيتا املني هر  18ن سهين/أبريل 2016جمل
أعههي تق ه م أع هوال صههيحب الههبالغ مس لههص إىل الوعههيئ ال يل ههر( :أ) عاههل صههيحب الههبالغ جمههداي
مسأج ههرى إس ههعيفيت أمسل ههر يف عيع ههد لل ههووايت امل ح ههد يف مقي ع ههر ُكم ههر (ب) مسه ههد ت يلب ههين
ص ههيحب ال ههبالغ ك يب ههر م ه هرتني يف ذل ه ه الص ههد ( ) مسا طف ههت يلب ههين ص ههيحب ال ههبالغ يف
عههيم  .2013ب ههد أن ا ل ه مسجههد أن يسههيلا ال هديههد مل تكههو ذات ب عههر مسكثيفههر جتعههالن مههن
ام ال أن تواصل يلبهين اوتصهيل بصهيحب الهبالغ .مساع هرب ا له أيضهي أن صهيحب الهبالغ مل
يثبههت بوضههوح أن ا طيفهها مهرتبع بعالهها سههيب ع هوات الههووايت امل حههد جمل مسوحههظ أن هوي هها مل
يسهرن .مسمسجههد ا له مههن مث أن صهيحب الههبالغ مل يصهب شخصههي يزا ن جهر عال ههر
تُعهرف أثمههيء أ ْ
اخلطههف تل ه مسأنهها هههم معههر خلطههر اس ه اراي اوضههطهي بسههبب او طههيف أمس بسههبب عالهها
السيبق يف عيعد الووايت امل حد .
 4-9مسته ه ّكر اللجم ههر ب عل قه ههي الع ههيم يع ههم  )2004(31بش ههأن ب ع ههر اول ه ه ام الق ههينوين الع ههيم
املفرمس على الدمسل األ راف يف العههدجمل اله ي تشهم ف ها إىل ال ه ام الهدمسل األ هراف بعهدم تسهل م
أي شخص أمس إبعي ن أمس ر ن أمس إ راجا بطريقر أ رى من إعل اههي إن ُمسجهدت أسهبيب جوهريهر
تههدعو إىل اوع قههي بوجههو طههر حق قههي ل عههر لضههري و ككههن جههربنجمل مههن عب ههل مههي يههر يف
املي تني  6مس 7من العههد( .)17مسأشهييت اللجمهر أيضهي إىل أن اخلطهر لهب أن يكهون شخصه ي مسأن
تقههدمي أسههبيب جوهريههر إلثبههيت مسجههو طههر حق قههي ل عههر لضههري و سههب ل إىل جههربن مق ههد
شه ا يت صههييمر( .)18مسبمههيء علههى ذله جمل لههب أن يُن ه يف اوع بههيي ص ه الوعههيئ مساملالبسههيت
ذات الصلرجمل بي ف هي الوض العيم قوص اإلنسين يف البلد األصلي لصيحب البالغ(.)19
 5-9مست ّكر اللجمر أيضهي ج هي اهتهي القضهيئ ر الها تف هد أبنها يمبغهي إيهالء أمه هر كبهم لل ق ه م
ال ه ي جتريهها الدمسلههر الطههرفجمل مسأنهها ي عههني علههى أجه ه الههدمسل األ هراف يف العه هدجمل بوجهها عههيمجمل أن
__________

( )17الفقر  12من ال عل ق العيم.
( )18عضه ه ه ه ه ه ر  .ض ه ه ه ه ههد ال ه ه ه ه ههدامنرك ()CCPR/C/110/D/2007/2010جمل الفق ه ه ه ه ههر  2-9مسعضه ه ه ه ه ه ر أ .ي . .ض ه ه ه ه ههد أسه ه ه ه ه ه ال ي
()CCPR/C/60/D/692/1996جمل الفقر  6-6مسعض ر  .ضد السويد ()CCPR/C/103/D/1833/2008جمل الفقر .18-5
( )19عضه ه ه ه ه ر  .ض ه ه ه ههد ال ه ه ه ههدامنرك ()CCPR/C/110/D/2007/2010جمل الفق ه ه ه ههر  2-9مسعضه ه ه ه ه ر  .ض ه ه ه ههد الس ه ه ه ههويد
()CCPR/C/103/D/1833/2008جمل الفقر .18-5
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تس عر الوعيئ مساأل لر مستقّاهي بغ ر ديد مي إذا كين ه ا اخلطر عيئايجمل مي مل يثبهت أن ال ق ه م
البني أمس إسيء تطب ق أحكيم العدالر(.)20
عسف أمس يبلا حد اخلطأ ّ
كين تيهر ال ّ

 6-9مست ّكر اللجمر إضيفر إىل ذل ج هي اهتي القضيئ رجمل ح ث إن عض ر تشبا ه ن القضه ر
كين ي عني ف هي الم ر ف اي إذا كين اون ايء السيبق إىل القوات الدمسل هر يف بلهدان مع مهر ككهن أن
يشم إىل طر ال عر وضطهي يف املس قبل ي ميا م املي  7من العهد(.)21
 7-9مست ه ه ّكر اللجمه ههر وج هه ههي ات القض ههيئ ر للاحكاه ههر األمسيمسب ه ههر ق ههوص اإلنسه ههين ح ه ههث
حكاههت يف عض ه ر ه .مسب .ضههد املالكههر امل حههد أبن الوت فههر السههيبقر ملقههدم الطلههب بوص ههفا
م صههي شههفواي سههيب الههووايت امل حههد و ككههن أن تثبههت بفر هههي أن مقههدم الطلههب س ه عر
خلطر يف بلهدن األصهليجمل مسإمنهي يمبغهي الم هر أيضهي يف املالبسهيت الفر يهر لقضه اجمل مس ب عهر ايتبي يتها
مسحيل هها الشخصه ه ر .مسم ههن ح ههر أ ههرىجمل تش ههم اللجم ههر أيض ههي إىل عضه ه ر  .ك .مسآ ه هرمسن ض ههد
الس ههويدجمل ال هها أثب ههت أن س ههوء املعيمل ههر يف امليض ههي ع ههدم منشه هرا ع ههواي عل ههى مسج ههو ط ههر حق ق ههي
لل ع ههر يف املسه ه قبل لس ههوء املعيمل ههر يف ا ههيوت ال هها يك ههون مله ه ا اللج ههوء ع ههدم ف ه ههي يمساي ههر
م ايس ههكر مسذات مص ههداع ر ل ح ههدا بوج هها ع ههيم ت واف ههق م ه املعلوم ههيت ال ُقطري ههر امل يح ههر .مسيأت
امكاههر يف هه ن ال هرمسف أنهها ي عههني علههى ا كومههر تبديههد أي شههكوك حههول ذله اخلطههر .مسته ّكر
اللجمر أبن امكار يأت أن اش ات أن يكون مل ا اللجوء عي يا على إعيمر الدل ل علهى مسجهو
خمي ر فر ير بصهرف الم هر عهن املخهي ر العيمهر يف بلهد املقصهد ههوجمل مه ذله جمل أعهل صهرامرجمل مهثال
عمدمي يكون فر ا من فئر ضع فر معرضر لسوء معيملر مممه (.)22

 8-9مستشم اللجمر أيضي إىل آ ر نسهخر مهن املبهي ا ال وج ه هر ملفوضه ر األمهم امل حهد السهيم ر
لش هنمسن الالجئ ههني امل علقههر ألهل ههر ل ق ه م اح يج ههيت تههوفم ا ايي ههر الدمسل ههر ملل اس ههي اللجههوء م ههن
أفغينسه ينجمل الهها تههمص علههى أن املههدن ني املهرتبطني لقهوات العسههكرير الدمسل ههر أمس ال ه ين يُ صه ّهوي أهنههم
يدعاوهني يمديجون ضان ائر خمي ر مسعد حي يجون من مث إىل تيير مسل ر يف جميل اللجوء(.)23

__________

()20
()21

()22
()23
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عض ر لني ضد أس ال ي ()CCPR/C/107/D/1957/2010جمل الفقر .3-9
ان هت اللجمر يف عض ر ك .ضد الدامنرك ( )CCPR/C/114/D/2393/2014إىل عدم مسجهو ان ههيك للعههد لم هر
إىل أن ص ههيحب ال ههبالغ مل يق ههدم أس ههبي جوهري ههر ل ههدعم او ع ههيء أبن هها سه ه عر خلط ههر شخص ههي إن أع ههد إىل
أفغينس ين فقع على أسي جترب ا السيبقر بوصهفا م صهي شهفواي سهيب عهوات الهووايت امل حهد  .مسعمهد توصهل
اللجمههر إىل هه ا اوسه م ي جمل مسجههدت أن مههن األمه ههر ا ي ههر أن تم ههر امههيكم امل ههر يف ا عههيءات صههيحب الههبالغ
ن هرا ش ههيمالجمل بههي يف ذل ه ال هديههدات امل عوم ههر ال هها تلقيه هيجمل لكمهههي مسج ههدت أهنههي ه ههم م سههقر .ب ههد أن اللجم ههر
لص ه هتجمل يف عض ه ه ر أ .ه .ضه ههد ال ه ههدامنرك ()CCPR/C/114/D/2370/2014جمل إىل ان هه ههيك ال ه ههدامنرك للا ه ههي 7جمل
مسبيمههت أن مسعههيئ القض ه رجمل ف ه افمهيجمل بههي ف هههي املعلومههيت عههن ت هرمسف صههيحب الههبالغ الشخص ه رجمل مثههل ممصههبا
السيبق يف مكيفحر جرائم املخديات مستعيمسنها مه عهد مسكهيوت أجمب هر اه ن الصهفرجمل إىل جينهب ال هديهدات الها
تلقيهيجمل يهم أن اميكم امل ر مل جتد أهني ذات مصداع رجمل كشفت عن مسجو طر حق قي ي اثل يف سهوء معيملهر
ت ميا م املي  7من العهد.
امكا ه ههر األمسيمسب ه ههر ق ه ههوص اإلنس ه ههينجمل عضه ه ه ر ه .مسب .ض ه ههد املالك ه ههر امل ح ه ههد (الطلب ه ههين يع ه ههم 10/70073
مسيعم )11/44539جمل القراي املنيخ  9ن سين/أبريل 2013جمل الفقر 100جمل مسعض ر  .ك .مسآ هرمسن ضهد السهويد
(الطلب يعم )12/59166جمل القراي املنيخ  23آب/أهسط 2016جمل الفقراتن  102مس.103
مفوضه ر شهنمسن الالجئههني املبههي ا ال وج ه ههر ملفوضه ر شهنمسن الالجئههني امل علقههر ألهل ههر ل ق ه م اح يجههيت تههوفم
ا ايير الدمسل هر ملل اسهي اللجهوء مهن أفغينسه ينجمل  30آب/أهسهط )HCR/EG/AFG/18/02( 2018جمل م يحهر
على الرابع .www.refworld.org/docid/5b8900109.html
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 9-9مسيف القض ر موض الم رجمل تالحهظ اللجمهر أنها علهى الهرهم مهن أن ا له مسجهدجمل يف عهراين
املنيخ  9آذاي/ميي 2015جمل أن مع هم مه اعم صهيحب الهبالغ ههم موثهوص اهي سه ثميء أتك هدن
إنا عال سيب القوات الدمسل هر ته سهمواتجمل فإنها أعهي تق ه م أعهوال صهيحب الهبالغ يف عهراين
املنيخ  18ن سين/أبريل  2016مسعيبِهل عميصهر جوهريهر ممههي ع بييههي مسعهيئ  .مسي تهب علهى ذله
أن األمهر و ي علههق بعهدم مصههداع ر صهيحب الههبالغجمل مسإمنهي ملههدى اله ي ككههن ف ها للحهوا الهها
عُبلههت بوصههفهي مسعههيئ  -و س ه اي يف ضههوء عههدم إثبههيت صههيحب الههبالغ العالعههر بههني نشههي ا يف
القه هوات الدمسل ههر مسا طيف هها  -أن تثب ههت أن ص ههيحب ال ههبالغ سه ه واجا طه هرا حق ق ههي مسشخصه ه ي
ل عر لضري و ككن جربن عمد عو تا القسرير.
 10-9مست ه ه ّكر اللجمه ههر أبنه هها يمبغه ههي لله ههدمسل األ ه هراف أن ته ههو أمه ه ههر كيف ه ههر للخطه ههر ا ق قه ههي
مسالشخصهي اله ي يواجهها الشههخص يف حهيل إبعهي نجمل مستههرى أنها ي عهني علههى الدمسلهر الطهرف إجهراء
تق م فر ي للخطر ال ي س واجها صيحب الهبالغ ع بهيين شخصهي سهبق أن تعهيمسن مه القهوات
الدمسل ر .مسترى اللجمر أنا يف س يص تسل م ا ل أبن صيحب البالغ عدم يمسايهر م ايسهكر مسذات
مصداع ر عاومي ل حدا جمل بي يف ذل اإلشيي إىل يسيئل ال هديد الا مسجه ههي يلبهين مسكه ل
ا طيف يلبين إاين مساح جيزن أيبعر أشهرجمل تق ِّدم حهوا سهوء املعيملهر السهيبقر إشهيي عويهر إىل
مسجو طر اضطهي حق قي مسشخصي مس قبال ي ميا م املهي  7مهن العههد .مسملهي كينهت يمسايهر
صيحب البالغ م سقر م املعلوميت الواي من مصهي ي موثوعهر مسموضهوع ر عهن ا يلهر العيمهر يف
أفغينس ينجمل و س اي املعلوميت امل علقر ألفرا ال ين يم اون إىل فئهر مسه هدفرجمل فهإن ذله يهدعم
ه ن اإلشيي بقدي أكرب.
 11-9مستضه ه اللجم ههر يف اع بييه ههي حج ههر الدمسل ههر الط ههرف الرئ سه ه رجمل مسه ههي أن ا له ه مسج ههد أن
اح جيز صهيحب الهبالغ ههم مهرتبع بعالها سهيب عهوات الهووايت امل حهد مسأنها مل يُ ع ّهرف عل ها
أثميء أسرن .ب د أن اللجمر تالحظ يف ه ا الس يص أن كهون يلبهين مل ت ع ّهرف علهى هويهر صهيحب
البالغ أثميء اح جيزن و يس بعد أن يكهون ا طيفها مرتبطهي بعالها سهيب القهوات الدمسل هر أمس أن
يلبههين س أسههرن جمههد ا عمههد عو تهاجمل مسهه ا اوفه ا يمبه بشههكل معقههول مههن ال هديههدات السههيبقر
الهها تلقيهههي مسالهها عيبِلهههي ا له علههى أهنههي مسعههيئ  .مسعلههى هه اجمل تههرى اللجمههر أنهها لم ههر إىل تهرمسف
صيحب البالغ الشخص ر العيمرجمل مسا وا الا ثب هت مصهداع هي علهى املسه وى املهيجمل مل يقهِّم
ا ل ه علههى عههو مس ٍ
اف املخههي ر ا ق ق ههر مسالشخص ه ر مسامل وععههر لسههوء معيملههر صههيحب الههبالغ يف
بلدن األصلي.
 12-9مسإضههيفر إىل ذل ه جمل مل تثبههت الدمسلههر الطههرف أن السههلطيت األفغين ههر س ه كون عههي ي علههى
تههوفم ا اييههر لصههيحب ال ههبالغجمل لم ههر علههى مسجهها اخلص ههوص إىل ال قههييير ذات الصههلر امل علق ههر
هلجايت على املدن ني األفغين ال ين عالوا أمس يعالون سيب القوات العسكرير الدمسل ر.
 13-9مسيف تههل هه ن ال هرمسفجمل تههرى اللجمههر أن جمله عههون الالجئههني مل يقه م علههى عههو مس ٍ
اف
ّ
املخي ر ا ق ق ر مسالشخص ر مسامل وععر الا س عر هلي صهيحب الهبالغ إن أع هد إىل أفغينسه ينجمل
وسه مي إىل مسضههعا الشخصههي بوصههفا موتفههي سههيبقي يف القهوات الدمسل ههر فحسهبجمل بههل إىل
له
اح اههيل تعرضهها لسههوء املعيملههر يف املسه قبل علههى يههد يلبههين أيضههيجمل مسهههو أمههر يمبه بشههكل معقههول
من ترمسفا الفر يرجمل بي ف هي سوء معيمل ا سيبقي يف بلدن األصلي.
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 14-9مسعههن أتك ههد صههيحب الههبالغ إنهها خيشههى السههلطيت األفغين ههر مسع هوات الههووايت امل حههد
أل هناي يش بهين يف انضايما إىل حركر يلبينجمل و ترى اللجمر أنها مهن الضهرمسيي ال شهك يف مهي
لص إل ا ا ل من أن ه ا يس مد إىل اف ا صيحب البالغ نفساجمل مسمن مث فهو ههم مقبهول
على أنا من الوعيئ على املس وى الو ين.
 -10مسيف ضههوء اوع بههييات امله كوي أعههالنجمل تههرى اللجمههرجمل مسهههي ت صههرف بوجههب املههي )4(5
م ههن الربمستوك ههول او ههيييجمل أن م ههن ش ههأن ترح ههل ص ههيحب ال ههبالغ إىل أفغينس ه ينجمل إن نُف ه جمل أن
يم ه حقوعا املكفولر بوجب املي  7من العهد.
 -11مسالدمسلر الطرف مل مرجمل مسفقهي للاهي  )1(2مهن العههدجمل الها تهمص علهى أن ت عههد الهدمسل
األ هراف ح ه ام ا قههوص املع ه ف اههي ف هاجمل مسبكفيلههر ه ه ن ا قههوص جلا ه األف هرا املوجههو ين يف
تعاههد إىل إعههي الم ههر يف عض ه ر صههيحب الههبالغجمل مساضههعر يف
إعل اهههي مساخليضههعني لووي ه هيجمل أبن ي
اوع بههيي اول امههيت الواععههر عل ه ههي بوجههب العهههد مسآياء اللجمههر ه ه ن .مسيُطلههب أيضههي إىل الدمسل ههر
الطرف اوم ميع عن ر صيحب البالغ أثميء إعي الم ر يف لبا اللجوء.
 -12مسإذ تضه ه اللجم ههر يف اع بييه ههي أن الدمسل ههر الط ههرف اع فه هتجمل عم ههدمي أص ههبحت رف ههي يف
الربمستوكههول او ههيييجمل صههيص اللجمههر يف ديههد مههي إذا كههين رههر ان هههيك للعهههد أمس وجمل مسأن
الدمسلهر الطهرف عههد تعههدتجمل عاهال ملههي  2مهن العههدجمل بضهاين مت ه ص ه األفهرا املوجههو ين يف
أياض هي أمس اخليضعني لووي هي قوص املع ف اي يف العهد مسإاتحر سبل ان صيف فعيلر يف حيل
اإلعراي بوعهوع ان ههيكجمل فإهنهي تهو أن ت لقهى مهن الدمسلهر الطهرفجمل يف هضهون  180يومهيجمل معلومهيت
عاههي اخت تهها مههن تههدابم لوضه آياء اللجمههر موضه ال مف ه  .مسيُطلههب إىل الدمسلههر الطههرف أيضههي نشههر
ه ن اآلياء مستعا اهي على نطيص مساس للغر الر ر للدمسلر الطرف.
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املرفق
رأ ف ددر ألعض دداء اللجن ددة مارس دديا فا يا د دران كفاس دديلكا سانس ددني
كيوفا شاين (خمالف)
 -1و ككممههي ل سههف ضههم أص هواتمي إىل مههي لصههت إل هها أهلب ههر أعضههيء اللجمههر مههن أن مههن
شأن إبعي الدامنرك لصيحب البالغ إىل أفغينس ين أن يم ه العهد.
 -2ففههي الفق ههر  5-9أع ههالنجمل ت ه ّكر اللجم ههر أبنهها "ي ع ههني عل ههى أجه ه ال ههدمسل األ هراف يف
العهدجمل بوجا عيمجمل أن تس عر الوعيئ مساأل لر مستقّاهي بغ ر ديد مي إذا كين ه ا اخلطر عيئايجمل
عسههف أمس يبلهها حههد اخلطههأ البه ّهني أمس إسههيء تطب ههق أحكههيم
مههي مل يثبههت أن ال ق ه م كههين تههيهر ال ّ
( )1
العدالر" .مستمعك ه ن القيعد س اراي يف ص اوج هي ات القضيئ ر للجمر جمل مسههي تسه ل م
اش ا يت صييمرجمل مسيمبغي عدم اوس عيضر عمهي يف ه يب مسعيئ مقمعهر تثبهت بوضهوح تعسهفي أمس
طأ بّمي أمس إسيء تطب ق ألحكيم العدالر.

 -3مسف اهي ي علههق ديهدا بههي إذا كهين ان اههيء شههخص مهي للقهوات الدمسل هر يف امليضههي ككههن أن
يشههم إىل طههر ال عههر مس ه قبال لالضههطهي بطريقههر ت مههيا م ه املههي  7مههن العه هدجمل تس شهههد
اللجمه هرجمل يف حيشه ه ر الفق ههر  6-9أع ههالنجمل بقضه ه ر أ .ه .ض ههد ال ههدامنرك( .)2ه ههم أن مسع ههيئ تله ه
القض ه ر خم لف ههر ا الف ههي كب هما ع ههن مسع ههيئ القض ه ر حم ههل الم هرجمل مسه ههي و ت ههربي اخلل ههوص إىل نف ه
اوسه م ي القههينوين .ففههي عضه ر أ .ه .ضههد الههدامنركجمل كينههت صههحر صههيحب الههبالغ العقل ههر هههم
مس ه قر جمل مسكههين عب هل مسص هولا إىل الههدامنرك يعاههل م ه مم اههيت م عههد مرتبطههر بكههل مههن حكومههر
الووايت امل حد األمريك ر مسحكومر أفغينس ين لل حق ق يف جرائم ت علق ملخديات .مسعلهى مسجها
اخلصههوصجمل لقههد سههيعد علههى اع قههيل اثمههني مههن أ ههر املخههديات املهرتبطني بطيلبههينجمل األمههر اله ي
يثبههت مسجههو ن ه اع حمههد م ه يلبههين مسيف س ه يص عالهها السههيبقجمل كههين ضههح ر حميمسلههر ا طههيفجمل
مستلقههى هتديههدات ك يب هرجمل مسعُ ههل أ ههونجمل مسمل تههدحض الدمسلههر الطههرف أاي مههن هه ن األمههوي .مسيف مسعههت
الم ر يف البالغ أيضيجمل كينت هميك معلوميت جديد م يحر للجمر ألن صيحب البالغ عد أُبعهد
لفعههل إىل أفغينسه ين ح ههث تعههر وع هداء جسههدي مسمل يمفه ّ ي لقههى هتديههدات هيتف ههر موجهههر
إل ا مسإىل أسرتا.
كبم العيملني الطب ني يف املديريهر الو م هر
 -4مسيف القض ر موض الم رجمل كين صيحب البالغ ي
ل من يف أفغينس ين من عيم  2007إىل عيم  2012مسأجرى إسعيفيت أمسل ر يف عيعد للووايت
امل حههد يف مقي عههر ُكمههر .مستلقههى هتديههدات يف أمسا ههر عههيم  2011مسأمسائههل عههيم  2012مسجههدت

__________

()1

()2
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عضه ر أ . .م .مسي .أ .ه .ضههد الههدامنرك ()CCPR/C/113/D/2378/2014جمل الفقهراتن  3-8مس 6-8مسعضه ر إ.
ي .ي .ض ههد ال ههدامنرك ()CCPR/C/117/D/2469/2014جمل الفق ههر 7-9جمل وس ش هههي بقض ه ر  .ض ههد ال ههدامنرك
()CCPR/C/110/D/2007/2010جمل الفقه ههر  3-9مسعض ه ه ر  .ضه ههد السه ههويد ()CCPR/C/103/D/1833/2008جمل
الفقر  18-5مسعض ر ب الي مسآ رمسن ضد كمدا ()CCPR/C/101/D/1763/2008جمل الفقهراتن  2-11مس4-11
مسعضه ه ه ه ه ر ل ه ه ه ههني ض ه ه ه ههد أسه ه ه ه ه ال ي ()CCPR/C/107/D/1957/2010جمل الفق ه ه ه ههر  3-9مسعضه ه ه ه ه ر أ .أ .ض ه ه ه ههد كم ه ه ه ههدا
()CCPR/C/103/D/1819/2008جمل الفق ه ههر  8-7مسعضه ه ه ر ز .ض ه ههد أسه ه ه ال ي ()CCPR/C/111/D/2049/2011جمل
الفقر  .3-9ان ر أيضي عض ر أش ضد تريم دا مستو هو ()CCPR/C/74/D/580/1994جمل الفقر .3-10
عض ر أ .ه .ضد الدامنرك (.)CCPR/C/114/D/2370/2014
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السههلطيت الدامنرك ههر أهنههي مرتبطههر بمصههبا يف عيعههد الههووايت امل حههد جمل لكمهههي كينههت تههر بكثيفههر
ممخفضرجمل األمر ال ي لعل من هم املرج أن تواصهل يلبهين اوتصهيل بها بعهد دم ها الفعل هرجمل
مسذك ههر ص ههيحب ال ههبالغ نفس هها أن تل ّق ههي يس ههيئل مميثل ههر جه ه ء م ههن عال هها مسأن ذله ه خم ههي ر عبِله ههي
(الفقر  .)5-4هم أن صيحب البالغجمل اس مي ا إىل ال ق م ال ي أجرتا الدمسلر الطهرفجمل مل يثبهت
أن حي إ الص الميي ال ي اس هدفا عيم  2011أمس ا طيفا عيم  2013على أيهدي يلبهين
م هرتبع بمص ههبا  -مسبعب ههيي أ ههرىجمل مل يمش ههأ ه ه ان ا ههي اثن يف سه ه يص عال هها .مسمل يق ههدم ص ههيحب
البالغجمل س ثميء ا عيئاجمل أي ل ل يثبت مسجو ه ا اويتبيت.
 -5مسيبهدمس مهن الواضه لهدى اسه عرا هه ن املعلومهيت أن الدمسلهر الطهرف ن هرت يف الوعهيئ
ام يد هل ن القض ر .مس حت لصيحب البالغ لطعن يف الم يئ الا توصلت إل هي ائر اهلجهر
الدامنرك هرجمل مسأعههي ت ف ه القضه ر للم ههر ف هههي أمههيم فريههق جديههد .مسن ههرت الدمسلههر الطههرف أيضههي يف
ا يلههر العيمههر قههوص اإلنسههين يف أفغينس ه ين بمههيء علههى تقههييير مقدمههر مههن صههيحب الههبالغجمل يف
س يص ترمسف صيحب البالغ الشخص ر(.)3
 -6مسم أنمي نهرى أن اإلبعهي إىل أفغينسه ين عهد يضه صهيحب الهبالغ يف مسضه أصهعب مهن
الوض ال ي يواجها حيل ي يف الدامنركجمل فهإن هه ن اللجمهر مل ت له يق معلومهيت مهن شهأهني أن تسها
لمي لطعن يف تق م املخي ر ال ي أجرتا السلطيت الدامنرك هر .مسعلهى مسجها اخلصهوصجمل بهني أيهديمي
معلومه ههيت و تكفه ههي لمع ه ههرب أن الصه ههعو ت اله هها س ه ه واجههي صه ههيحب اله ههبالغ عمه ههد عو ته هها إىل
أفغينسه ين مههن املههرج أن تصهل إىل حههد الضههري اجلسه م اله ي و ككههن جهربن مساله ي سه ن ي إىل
ان هيك املي  7من العهد.
 -7مسيف ه ه ه ن ال ه هرمسفجمل و ككمم ههي أن نس ه ه م أن ع ه هراي الس ههلطيت الدامنرك ههر يف ههض ل ههب
صهيحب الهبالغ اللجهوء تعسههفي أمس يبلها حهد اخلطههأ الب ّهني أمس إسهيء تطب ههق أحكهيم العدالهر ف ههث
يس ب ان هيك الدامنرك ألحكيم املي  7من العهد.

__________

()3
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ي ايش ههى ه ه ا ال حل ههل م ه اوج ه ههي ات القض ههيئ ر للجم هرجمل ال هها ج ههيء ف ه ههي أن ال ق ههييير العيم ههر للام ا ههيت ه ههم
ا كوم ر و تكفي بفر هي إلثبيت سوء املعيملر مسعل اجمل لب تو ي العميير عمد تق م إفهي صهيحب الهبالغ إذا
كين ه ه ه ههت ه ه ه ه ههم مدعوم ه ه ه ههر أب ل ه ه ه ههر إض ه ه ه ههيف ر كك ه ه ه ههن ال حق ه ه ه ههق ممه ه ه ه ههي .ان ه ه ه ههر عضه ه ه ه ه ر كوي ه ه ه ههد ض ه ه ه ههد ال ه ه ه ههو ن
()CCPR/C/86/D/1070/2002جمل الفقرتني  3-7مس.4-7
GE.19-19879

