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الرداللي للجنرة واحملرا إىل الدولرة الطررف يف 11
شباط/فرباير ( 2014مل يصدر يف شكل وثيقة)
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املوضوع:

اإلبعا إىل أفغانستان

املسائل اإلجرائية:
املسائل املوضوعية:

عدم تقدمي أ لة كافية إلثبات اال عاءات

موا العهد:
موا الربوتوكو االلتياري:

احلر ررق يف احلير ررا التع ر ر يب أو املعاملر ررة أو العقوبر ررة
القاسر ررية أو الالإنسر ررانية أو املهينر ررة عر رردم اإلعر ررا
القسرية محاية األجانب من الطر التعسفي احلق
يف جلسة علنية عا لة لسماع الدعوى أمام حمكمة
خمتصررة ومسررتقلة ونزيهررة احلررق يف حريررة الرردين أو
املعتقد احلق يف املساوا يف التمتع حبماية القانون
 6و 7و 13و 14و 18و26
2

اعتمدته اللجنة يف ورهتا  26-1( 126متوز/يوليه .)2019
شارك يف راسة ه ا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم :اتنيا ماراي عبدو روتشو وعيرا برن عاشرور وإلرز
بران رردز كر ر ي وع ررارف بلق رران وأمح ررد أم ررن ف ررت هللا وشويتش رري ف ررورواي وابم رراراين كر رواات و نك رران الك رري
موهومرروزا وفرروتيي ابزارتسرري وه ر ن كي رزا ا كررابريرا وفاسرريلكا سانسررن ولوسرريه مانويررل سررانتو ابي ر
ويوفا شاين وإيلن تيغرو جا وأندراي زميرمان وجنتيان زيب ي.
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 1-1صراحب الرربالغ هررو إ .ك .وهرو مروا ن أفغرراين مررن مواليرد عررام  .)1(1992وقررد ُرفر
لررب اللجرروء ال ر ي قدمرره يف الرردامنرك .وكرران وق ر تقرردمي ه ر ا الرربالغ حمتج رزا ريثمررا يُبع ررد إىل
أفغانسررتان .وا َّعررى صرراحب الرربالغ آن ر اك أن إقرردام الرردامنرك علررى إبعررا قس ررا إىل أفغانسررتان
ينته ررك حقوق رره املكفول ررة مبوج ررب املر روا  6و 7و 14و 18و 26م ررن العه ررد .ويف إف ررا الحق ررة
مؤرل ر ررة  9ش ر ررباط/فرباير  2016أُبلغر ر ر اللجن ر ررة أبن ص ر رراحب ال ر رربالغ ي ر رردعي أيضر ر را انته ر رراك
املررا  13برردال مررن املررا  14مررن العهررد .وقررد لررل الربوتوكررو االلتيرراري حيررز النفررا ابلنسرربة
للدولة الطرف يف  23آ ار/مار  .1976وميثل حمام صاحب البالغ.
 2-1وعنردما قرردم صرراحب الرربالغ بالغرره يف  7شررباط/فرباير  2014الررتم مررن اللجنررة أن
تطل ررب إىل الدول ررة الط رررف عم ررال ابمل ررا  94م ررن نظامه ررا ال ررداللي االمتن رراع ع ررن ترحيل رره إىل
أفغانستان ريثما تنظر اللجنة يف قضيته .ويف  11شباط/فرباير  2014قررت اللجنة عن ريرق
مقررهررا اخلررا املع رري ابلبالغررات اجلدي ررد والتررداب املؤقت ررة عرردم تلبي ررة لررك الطل ررب .ويف 18
آ ار/مرار  2014أبلر احملررامي اللجنررة أبن صراحب الرربالغ ُرحررل قسرررا إىل أفغانسررتان يف 17
آ ار/مار .2014
الوقائع األساسية

()2

 1-2لر ررل صر رراحب الر رربالغ الر رردامنرك يف  15أيلو /سر رربتمرب  2011ون أي واثئر ررق سر ررفر
صراحلة وقردم لررب جلروء فرورا .ووفقرا لتقريرر تسرجيل اللجرروء املرؤر  21أيلو /سرربتمرب 2011
ُسررجل صرراحب الرربالغ يف الرردامنرك حت ر اسررم إ .ك .مررن مواليررد  30حزيران/يونيرره  1992يف
مجهوري ررة إي ر رران اإلس ررالمية .بي ررد أن ص رراحب ال رربالغ ج ررا ابلق ررو إن رره ول ررد يف إي ر رران يف 30
حزيران/يونيرره  1996وإنرره كرران لديرره بطاقررة زرقرراء تشر إىل أنرره م روا ن أفغرراين يف مجهوريررة إيرران
اإلسالمية .غ أنه ا عى أنه مل ي هب قط إىل أفغانستان ومل تُصدر له أي واثئق من أفغانستان.
أمرا البطاقررة الزرقرراء فقرد ألغتهررا السررلطات اإليرانيرة يف عررام  2008أو حرواي هر ا العررام بوصررفها
سياسة إيرانية جتا األفغان .وبعد ه ا اإللغاء أقام صاحب البالغ وعائلته بصور غ قانونية يف
مجهوريررة إي رران اإلسررالمية .وكرران والررد أعيررد إىل أفغانسررتان قبررل ثررال سررنوات ونص ر ومل يررر
صاحب البالغ من ئ وأبلغه بع معارفه أبنه تُرويف .ويف ضروء احلالرة االقتصرا ية السريةة لعائلرة
صرراحب الرربالغ يف مجهوريررة إي رران اإلسررالمية قرررر ال ر ها إىل الرردامنرك عنرردما أُلرررب ابلظررروف
السائد فيها .وحرد لرك يف نفر الوقر الر ي ا ُهترم فيره زورا بقترل رجرل .ومرع أنره مل يتعرر
لالعتق ررا أو الس ررجن أو يُف ررت منزل رره فإن رره ك رران خيش ررى أن يُس ررجن ظلم ررا يف مجهوري ررة إي ر رران
اإلس ررالمية .ابإلض ررافة إىل ل ررك أق ررام ص رراحب ال رربالغ بص ررور غر ر قانوني ررة يف مجهوري ررة إير رران
اإلسالمية وكان يريد حيا أفضل.

__________

()1
()2

2

كان جنسية صاحب البالغ وسنة ميال حمل جدا يف مراحل خمتلفة من إجراءات اللجوء يف الدامنرك.
أُعيررد ترتيررب الوقررائع الرري يسررتند إليهررا هر ا الرربالغ علررى أسررا الروايررة غر الكاملررة الرري قرردمها صرراحب الرربالغ
وقر رراري جملر ر ع ررون الالجة ررن امل ررؤرلن  6ش ررباط/فرباير  2013و 6ش ررباط/فرباير  2014وغر ر ل ررك م ررن
املستندات الداعمة املوجو يف املل .
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 2-2ويف  7تشرين الثاين/نوفمرب  2011قررت ائر اهلجرر الدامنركيرة بنراء علرى تقيريم سرن
صرراحب الرربالغ يف  5تش ررين األو /أكترروبر  2011تسررجيله ابعتبررار مولررو ا يف  30حزي رران/
يونيه  1992ومن مث عدم اعتبار قاصرا غ مصحو .
 3-2و كرر صرراحب الربالغ يف اسررتمار لرب اللجرروء الر ي قدمرره يف  23أيلو /سرربتمرب 2011
أن امسه إ .ك .مرن مواليرد  30حزيران/يونيره  1996يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية .وهرو مرن إثنيرة
اهلرزار الشرريعية املر هب .وتررر علررى املدرسررة ملررد مخر سررنوات وعمررل متعلمررا لرردى ليرراط يف
هران .وعن أسبا لبه اللجوء كر أنه ولرد ونشر يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية .وأُبعرد والرد
إىل أفغانستان بسبب افتقار إىل الواثئق .وأعلمه بع األصدقاء بعدئ أبن حركة البان قتلر
وال ررد  .ويف ي رروم م ررن األايم ان رردلع ش ررجار يف مك رران عم ررل ص رراحب ال رربالغ يف مجهوري ررة إير رران
اإلسررالمية و عررن أحر ُرد زمالئرره زمرريال آلررر بسرركن .وألق ر أسررر القتيررل ابللرروم علررى صرراحب
ال رربالغ لتنظيم رره عملي ررة القت ررل .فج رراءت إىل من ررز ص رراحب ال رربالغ وهامجر ر والدت رره .وج رراءت
الشر ة أيضا إىل منزله مرتن .وقا إنه خيشى إبعا إىل أفغانسرتان ألنره ال يريرد أن يلقرى مصر ا
كمص أبيه وملا كان أفغانستان يف حالة حر فإن أعما العنر والقترل كانر حترد كرل
ي رروم .وقتل ر حرك ررة الب رران وال ررد ال ر ي مل يك ررن لدي رره أي ن رزاع أو مش رركل م ررع أي ش ررخص يف
مجهورية إيران اإلسالمية أو أفغانستان.
 4-2و كر صاحب البالغ أثناء املقابلة الي أجرهتا معه ائرر اهلجرر الدامنركيرة يف  12كرانون
األو  /يسمرب  2011بش ن أسربا لرب اللجروء يف مجلرة أمرور أن والرد قُترل يف أفغانسرتان
بعررد إبعررا قبررل عررامن إىل ثالثررة أعروام ونصر العررام عنرردما رفضر السررلطات اإليرانيررة جتديررد
بطاقة إقامتره .ومل يكرن علرى علرم ابلنزاعرات الري قرا ت والرد إىل الفررار مرن أفغانسرتان .وأضراف
قررائال إنرره يفر أن والررد قتررل علررى أيرردي البرران ألهنررم مسررؤولون عررن العديررد مررن احلروا يف
أفغانستان .ومل يستطع ال ها إىل أفغانستان ألن البال يف حالة حر وألن والد قُتل.
 5-2و كر صاحب البالغ أيضا أنره قردم لبرا للجروء يف الردامنرك بسربب نرزاع نشر يف مجهوريرة
إيران اإلسالمية وألن أحد أصدقائه نصحه ابل ها إىل الدامنرك .ونش النزاع قبل حنرو أربعرة أشرهر
مررن مغا رترره مجهوريررة إيرران اإلسررالمية عنرردما ُعررن أحررد زمالئرره بسرركن حررى املرروت أثنرراء اسر احة
الغررداء وكرران صرراحب الرربالغ الشررخص الوحيررد املوجررو يف مكرران العمررل .وجرراءت الشررر ة وعائلررة
الضحية إىل منزله ألهنما كرا يظنران أنره قترل زميلره .و كرر يف تلرك املقابلرة أنره ال خيشرى إبعرا إىل
أفغانستان وإمنا خيشى أن يُقب عليه ويُسجن ويُعدم يف مجهورية إيران اإلسالمية.
 6-2ويف  29تش ررين األو /أكت رروبر  2012رفض ر ائ ررر اهلج ررر الدامنركي ررة ل ررب اللج رروء
ال ي قدمه صاحب البالغ عمال ابملا  7من قانون األجانب الدامنركي.
 7-2ويف جلسررة جمل ر عررون الالجةررن املعقررو يف  6شررباط/فرباير  2013كررر صرراحب
الربالغ أنره اكتشر جثرة الزميرل الر ي قُترل يف مكران عملره يف مجهوريرة إيرران اإلسرالمية .وحضررر
ر عمررل صرراحب الرربالغ واتصررل ابلشررر ة .وبعررد سرراعتن جرراءت الشررر ة إىل منررز صرراحب
البالغ ومعها م كر توقي  .فقررت أسر صاحب البالغ أن عليه مغا ر البال .
 8-2و كررر صرراحب الرربالغ أيضررا أن السررلطات اإليراني ررة أبعرردت والررد مررن مجهوريررة إي رران
اإلس ررالمية إىل أفغانس ررتان قب ررل أرب ررع س ررنوات .وع ررا وال ررد يف أفغانس ررتان عق ررب إبع ررا م ررد
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تراوحر بررن شررهرين ونصر وثالثررة أشررهر .و كررر صرراحب الرربالغ إضررافة إىل لررك أنرره كرران
على اتصا بعمه يف مجهورية إيران اإلسرالمية قبرل اك ببضرعة أشرهر وألررب أبن أحرد األقرار
قتررل والررد بسرربب ن رزاع علررى امل ر ا  .و كررر صرراحب الرربالغ أنرره خيشررى أن يتعررر للخطررر يف
أفغانسررتان ألن والررد قُتررل رغررم أنرره عررا متخفيررا .وقررا إن الشررخص ال ر ي قتررل والررد سيشررعر
ابخلطر إن سافر صاحب البالغ إىل أفغانستان وسيقتله هو أيضا.
 9-2ويف  6شررباط/فرباير  2013أيررد جمل ر عررون الالجةررن رف ر ائررر اهلجررر الدامنركيررة
من اللجوء .وأثب اجملل أن صاحب البالغ من إثنيرة اهلرزار وهرو مروا ن أفغراين شريعي وأنره
ُولررد ونشر يف مجهوريررة إيرران اإلسررالمية ولرري عضروا يف أي مجعيررة أو منظمررة سياسررية أو ينيررة
ولرري مناضررال سياسرريا أبي شرركل مررن األشرركا  .لر لك رأى اجمللر أنرره ال ميكنرره اعتبررار أقروا
صرراحب الرربالغ وقررائع .ويف لررك الصررد أل ر اجملل ر بعررن االعتبررار أن صرراحب الرربالغ أ ىل
أبقروا متناقضررة ومطولررة بشر ن أهررم األسرربا الرري فعترره إىل لررب اللجرروء .وللررص اجمللر مررن
مث إىل أن أق روا صرراحب الرربالغ علررى مررا يبرردو قررد لُفق ر مجلررة وتفصرريال هل ر املناسرربة .ل ر ا
وجررد اجمللر أن صرراحب الرربالغ مل يررتمكن مررن إثبررات ا عائرره أنرره قررد يواجرره لطرررا حمررد ا وفررر اي
ابلتعررر لالضررطها أو سرروء املعاملررة ابملعررى املقصررو يف املررا  7مررن قررانون األجانررب يف حررا
ترحيله إىل أفغانستان.
 10-2ويف رسررالة مؤرلررة  11كررانون األو  /يسررمرب  2013لررب اجمللر الرردامنركي لالجةررن
إىل جملر عررون الالجةررن إعررا فررت إجرراءات اللجرروء املتعلقررة بصرراحب الرربالغ الرري تشر إىل
اعتناق رره املس رريحية بع ررد قر ررار جملر ر ع ررون الالجة ررن الص ررا ر يف  6ش ررباط/فرباير  2013وإىل
الواثئق الي قدمها صاحب الربالغ والري تبرن أنره مروا ن إيرراين .وأفرا اجمللر الردامنركي لالجةرن
أبن صراحب الربالغ كرر لرال املقابلررة الري أجرير معره يف  10كرانون األو  /يسررمرب 2013
أنره ترعررع يف أسررر وثقافرة مسرلمتن ون أن يلتقرري أي مسريحي .وقررا إنره بردأ قرراء الكترا املقررد
أثناء إقامته يف اليو ن عندما التقى بع األصردقاء الر ين ير هبون إىل الكنيسرة وشرعر أن املسريحين
يتصررفون وفررق مررا يف الكتررا املقررد يف حررن أن املسررلمن ال يتصررفون وفررق مررا يف القررآن .لر لك
قرررر اعتنررا املسرريحية .وبرردأ حيضررر الصررلوات يف مركررز كنيسررة كرونبررورغفيجن اإلجنيليررة احلررر يف
وعمررد يف تلررك الكنيسررة يف  13تش ررين األو /أكت روبر  .2013وأضرراف أنرره
حزيران/يونيرره ُ 2013
ي ر هب اآلن إىل الكنيسررة كررل يرروم أحررد وأنرره يصررلي مبفررر أو مررع أصرردقاء وأنرره يق ررأ الكتررا
املقد ابللغة الفارسية مرتن يف األسبوع .وأوض صراحب الربالغ أنره خيشرى القترل إن هرو عرا
إىل مجهورية إيرران اإلسرالمية أو سرافر إىل أفغانسرتان ألنره اعتنرق املسريحية .لر لك مل خيررب أسررته
ابعتناقه املسيحية ومل خيرب سوى عد قليرل مرن األصردقاء .وأُشريع برن املسرلمن اعتنرا صراحب
الرربالغ املسرريحية وتعررر هررو وصررديقه( )3ملضررايقات ألسرربا ينيررة يف مركررز اللجرروء ونرعتهمررا
ملتمسو جلوء آلرون ابلكفر.
 11-2وأُرفق ر ر شر ررها تعمير ررد أصر رردرها مركر ررز كنيسر ررة كرونبر ررورغفيجن بطلر ررب إعر ررا فر ررت
إجراءات جلوء صاحب البالغ وك لك وثيقة يُزعم أهنرا تثبر أن صراحب الربالغ مروا ن إيرراين.
وأفا اجملل الدامنركي لالجةن أن صاحب البالغ يرى أنه استوىف الشروط الالزمة ملنحه تصرري
__________
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إقامة مبوجب املا  )1(7من قانون األجانب .وأشرار اجمللر يف لرك الصرد إىل القررارات الري
س رربق أن أص رردرها جملر ر ع ررون الالجة ررن يف قض ررااي خت ررص معتنق رري املس رريحية م ررن أفغانس ررتان
موضررحا أنرره علررى الرررغم مررن أنرره مل يكررن قررد ثب ر بعررد آنة ر مررا إ ا كان ر السررلطات األفغانيررة
أو اإليرانية قد علم ابعتنا صاحب البالغ املسيحية فإنه ال ميكرن اسرتبعا وجرو لطرر أبن
تعلم ب لك إن أُبعد إىل أفغانستان أو مجهوريرة إيرران اإلسرالمية .ويررى اجمللر الردامنركي لالجةرن
أنره سرريكون مررن الصررعب علررى صرراحب الرربالغ وقررد اعتنررق املسرريحية إلفرراء انتمائرره اجلديررد إن
ُرحرل إىل أي مررن البلرردين .وعررالو علررى لررك مرن شر ن سررلوكه ألنرره عائررد مررن بلررد أورويب أن
يلف ر مزيرردا مررن االنتبررا بررن السرركان احملليررن فمررن ش ر ن عرردم االمتثررا حررى ألبسررط املعرراي
واملبا ئ الدينية أن يضعه يف موق ال ُحيسد عليه .وأضاف اجملل الردامنركي لالجةرن أنره وفقرا
للقررارات السررابقة الرري اختر ها جملر عررون الالجةررن يف احلرراالت املتعلقررة مبررن اعتنقروا املسرريحية
ال ميكن مطالبة صاحب البالغ ابإلسرار مبعتقداته الدينية الجتنا املشاكل يف بلد األصلي.
 12-2وكان لدى جمل عون الالجةن ترمجة للوثيقة املرفقة برسرالة اجمللر الردامنركي لالجةرن
املؤرل ررة  11ك ررانون األو  /يس ررمرب  .2013ويب رردو م ررن ال مج ررة أهن ررا ش ررها هوي ررة ص ررا ر ع ررن
الس ررجل ال ررو ي للس رركان جبمهوري ررة إي رران اإلس ررالمية خبص ررو إ .ه .م ررن موالي ررد  30حزي رران/
يوني رره  1996يف هر رران .وك رران الوال رردان ي .وك .مر روا نن أفغ ررانين .ويب رردو أيضر را أن ش ررها
امل رريال هر ر ص رردرت يف  9متوز/يولي رره  1996فيم ررا يق ررا  .ويف  9ك ررانون الثاين/ين رراير 2014
لب جمل عون الالجةن إىل اجملل الدامنركي لالجةن ابلربيرد اإللكر وين تقردمي أي تعليقرات
علررى ترمجررة الوثيقررة .ويف رسررالة ابلربيررد اإللك ر وين مؤرلررة  16كررانون الثاين/ينرراير  2014كررر
اجملل الدامنركي لالجةن أن صاحب البالغ أشار إىل أن ه .وهرو اللقرب املكترو يف الوثيقرة
هو االسم العائلي لزوج أمه اجلديد لكنه ُسجل يف الدامنرك ابسم ك .وهو لقب والد .
 13-2ويف رس ررالة إلك وني ررة مؤرل ررة  30ك ررانون الثاين/ين رراير  2014أح ررا اجملل ر ال رردامنركي
لالجة ررن مر روا إض ررافية إىل جمل ر ر ع ررون الالجة ررن يف ش رركل مر ر كر مؤرل ررة  5ك ررانون األو /
يسررمرب  2013كتبهررا كرراهن مبركررز كنيسررة كرونبررورغفيجن جرراء فيهررا أن صرراحب الرربالغ كرران
حيضر الصلوات يف الكنيسة ابنتظام وأنه كان أييت إليها من  6كانون الثاين/يناير .2013

 14-2ويف  6ش ررباط/فرباير  2014أُعل ررم ص رراحب ال رربالغ أبن ل ررب إع ررا ف ررت إجر رراءات
اللجوء قد رف  .وأحا جمل عون الالجةن إىل املا  )1(40من قانون األجانب الي جيب
مبقتضرراها علررى ملررتم اللجرروء تقرردمي املعلومررات الالزمررة لتقيرريم مررا إ ا كرران ميكررن منحرره تصرري
إقامررة مبوجررب ه ر ا القررانون .ل ر ا علررى األجنرري ال ر ي يقرردم لب را للحصررو علررى تص رري إقامررة
مبقتضى املا  7من قانون األجانب إثبات هويته وأسبا اللجوء الري حيرت هبرا .والحر اجمللر مرن
جهة ألرى أن صاحب البالغ مل يبن السبب ال ي جعله يقرو اآلن إنره مروا ن إيرراين يف حرن أنره
كران قررد كررر سررابقا أثنرراء إجرراءات اللجرروء أنره مروا ن أفغرراين .وفيمررا يتعلررق ابلواثئررق الرري قرردمها
صرراحب الرربالغ يف إ ررار لررب إعررا فررت مل ر القضررية الح ر اجملل ر أهنررا ابلنظررر إىل شرركلها
ومضررموهنا ووق ر إصرردارها قررد برردت مزيفررة التُلق ر ألجررل تقرردميها للمجل ر ومررن مث مل يكررن يف
إمكرران اجملل ر إيررالء أي اعتبررار هلررا .والح ر أيض را أن الواثئررق مل تقرردم فيمررا يبرردو أي معلومررات
تثب ر ا عرراء أن الشررخص املش ررار إليرره يف تلررك الواثئررق م روا ن إي رراين .وزاي علررى لررك ف ررإن
الش ررخص املع رري يُرردعى إ .ه .ول رري إ .ك .وعل ررى هر ر األسر ر م ررا زا اجمللر ر يعت رررب ك ررون
صاحب البالغ موا نا أفغانيا أمرا واقعا.
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 15-2ووجررد جمل ر عررون الالجةررن أيض را أن صرراحب الرربالغ لررن يتعررر إن هررو ُرحررل إىل
أفغانسررتان خلطررر أي اضررطها ينرردرج ضررمن املررا  )1(7مررن قررانون األجانررب بسرربب اعتناقرره
املسيحية ألن اجملل مل يصد أن صراحب الربالغ قرد اعتنرق املسريحية حقيقرة .والحر اجمللر
يف ه ر ا الصررد أن صرراحب الرربالغ أثنرراء إج رراءات اللجرروء األصررلية مل ي ر كر للشررر ة أو ائررر
اهلجرر الدامنركيرة أو حماميره أو جملر عرون الالجةرن اهتمامره ابملسريحية الر ي ظهرر أثنراء إقامترره
يف اليو ن قبل لوله الدامنرك وفق ما جاء يف لب إعرا فرت ملر القضرية .ولروح يف هر ا
الصرد أن صراحب الرربالغ وفقرا ملر كر  5كرانون األو  /يسررمرب  2013بردأ يررؤم مركرز كنيسررة
كرونبررورغفيجن يف  6كررانون الثاين/ينرراير  .2013وأل ر جمل ر عررون الالجةررن يف احلس رربان
أيضر را عن ررد تقييم رره املعلوم ررات املتعلق ررة ابعتن ررا ص رراحب ال رربالغ املس رريحية كم ررا يتضر ر م ررن
االسر ر ررتدال ال ر ر روار يف ق ر ر ررار الصر ر ررا ر يف  6شر ر ررباط/فرباير  2013أن صر ر رراحب الر ر رربالغ أ ىل
بتصرحيات مطولة ومتناقضة فيما يتصل أبسبا لرب اللجروء وأنره قردم أيضرا معلومرات جديرد
عن جنسريته يف لبره إعرا فرت ملر القضرية .وللرص اجمللر يف هر ا السريا إىل أن صراحب
البالغ لن يتعر يف حا ترحيله إىل أفغانستان خلطر االضطها ال ي يربر اللجوء.
 16-2ويف اتريخ غ حمد قدم صراحب الربالغ لبرا جديردا إىل جملر عرون الالجةرن كري
يعيررد فررت إج رراءات اللجرروء .وأرفررق م ر كر أعرردها وزيررر السررجون جرراء فيهررا أن صرراحب الرربالغ
تعرر للتهديرد يف معهررد إليباييرك مللتمسري اللجرروء احملتجرزين وأحرا إىل إشررعار مرؤر  8تشررين
الثرراين/نوفمرب  2013نُشررر علررى مررا يبرردو يف املوقررع الشرربكي  .www.asylret.dkو كررر صرراحب
ال رربالغ يف هر ر ا الص ررد أن رره خيش ررى أن يتص ررل ب رره أو يعت رردي علي رره واح ررد أو أكث ررر م ررن األفغ رران
املسلمن ال ين أُعيدوا قسرا بعد إقامتهم يف معهد إليباييك ألن الشريعة تنص على حرمة الرر .
وخيش ررى يف ه ر ر ا الص ررد األش ررخا الع ررا ين ال ر ر ين ل ررن حتمي رره الس ررلطات م ررنهم كم ررا خيش ررى
االضطها على يد السلطات ألنه انتهك حرمة الشريعة.
لب ره إعررا فررت إج رراءات
 17-2ويف  14آ ار/مررار  2014أُعلررم صرراحب الرربالغ برررف
اللجوء .و كر جمل استةناف الالجةرن يف مجلرة أمرور أنره مل يرز ال يصرد ارتردا صراحب الربالغ
عررن اإلسررالم واعتناقرره املسرريحية حقيقررة لألسرربا املبينررة يف قررار الصررا ر يف  6شررباط/فرباير .2014
ويضرراف إىل لررك أنرره ال ميكررن للمجل ر أن يقبررل املعلومررات الرري قرردمها صرراحب الرربالغ والرري
يررزعم فيهررا أنرره تعررر للتهديررد مررن قبررل ملتمسرري اللجرروء اآلل ررين ال ر ين سرربق أن أعيرردوا مررن
الدامنرك أو على وشك أن يعا وا منها مثل صاحب البالغ ابعتبارها أمررا واقعرا ألن املعلومرات
ب رردت وك هن ررا ق ررد لُفقر ر لصيص ررا بغ ررر ل ررب اللج رروء .وأك ررد اجمللر ر عل ررى وج رره اخلص ررو
أن املعلومررات قُرردم قُبيررل اإلبعررا املقرررر بعررد أن ألطررر اجملل ر صرراحب الرربالغ يف  6شررباط/
فرباير  2014برفضه إعا فت ملر القضرية .وبنراء علرى لرك ونظررا ألن املالحظرات املتعلقرة
بقرارات اجملل السابقة يف قضااي تتصل مبلتمسي اللجوء ال ين حتولروا مرن اإلسرالم إىل املسريحية
ال ميكن أن تؤ ي إىل نتيجة خمتلفة وجد اجملل أن صاحب البالغ مل يثب ا عاء أنه سيواجه
لطررر االضررطها ال ر ي يررربر اللجرروء مبوجررب املررا  )1(7مررن قررانون األجانررب أو لطررر عقوبررة
اإلعرردام أو التعررر للتع ر يب أو املعاملررة أو العقوبررة الالإنسررانية أو املهينررة مبقتضررى املررا )2(7
إن هو أُبعد إىل أفغانستان.

6

GE.19-13873

CCPR/C/126/D/2346/2014

الشكوى
 1-3يدعي صاحب البالغ أن من ش ن إبعا من الدامنرك إىل أفغانستان أن ينتهك حقوقره
الي تكفلها املوا  6و 7و 14و 18و 26مرن العهرد .ويف هر ا الصرد يؤكرد صراحب الربالغ
يف مجلررة أمررور أنرره مل ير كر أي شرريء عررن معتقررد املسرريحي أثنرراء إجرراءات اللجرروء األصررلية ألنرره
مل يكن مسيحيا آن اك .ل لك كان ينبغي جمللر عرون الالجةرن أن يعيرد فرت إجرراءات اللجروء
ألن معلومات جديد وجيهة صردرت يف شركل شرها تعميرد تُظهرر أنره اعتنرق املسريحية ووثيقرة
تثب أنه موا ن إيراين.
 2-3ولكي يدعم صاحب البالغ ا عاء حييل إىل املبا ئ التوجيهية ملفوضرية األمرم املتحرد
السررامية لشررؤون الالجةررن بش ر ن تقيرريم شررروط احلمايررة الدوليررة مللتمسرري اللجرروء مررن أفغانسررتان
الصررا ر يف  6آ /أغسررط  2013والرري تفيررد أبن األفررا الر ين يسررتوفون املواصررفات التاليررة
يف مجلررة أمررور ميكررن أن حيترراجوا إىل محايررة ولي ررة :األف ررا ال ر ين هلررم صررلة ابحلكومررة األفغاني ررة
تصور أهنرم يؤيردوهنما والرجرا
واجملتمع الدوي مبا يف لك القوات العسكرية الدولية أو ال ين يُ َّ
تصور أهنم خيالفون تفس حركة البان ملبرا ئ
والفتيان ال ين هم يف سن القتا واألفرا ال ين يُ َّ
اإلس ررالم وقواع ررد وقيم رره واألفر ررا الر ر ين ينتم ررون إىل جمموع ررة (أقلي ررة) م ررن اجملموع ررات اإلثني ررة.
ويوض ر صرراحب الرربالغ قررائال إن سررفر إىل أورواب سرريؤ ي يقينررا إن أُعيررد إىل أفغانسررتان إىل
اعتب ررار خمالف ررا لألص ررو اإلس ررالمية ومؤي رردا للحكوم ررة و/أو اجملتم ررع ال رردوي .ويض رراف إىل ل ررك
اعتناقره املسرريحية .ويرردعي أيضرا أنره ابلنظررر إىل سررنه قررد يرُررغم علرى القتررا إمررا لصرراح احلكومررة
أو البرران كم ررا أنرره ق ررد يتعررر لالعت ررداء اجلنس رري( .)4ويضرري ص رراحب الرربالغ أن رره ال ميكن رره
التما احلماية من أسرته وأنه ينتمي إىل أقلية اهلزار اإلثنيرة .ويف ضروء مرا سربق يردعي صراحب
البالغ أنه قد يتعر لالضطها والقتل مثل أبيه.
 3-3ويرردعي صرراحب الرربالغ أيضرا أنرره حيترراج إىل محايررة وليررة عمررال مببررا ئ مفوضررية شررؤون
الالجة ررن التوجيهي ررة ولالف ررا لتقي رريم جملر ر ع ررون الالجة ررن يف قراري رره الص ررا رين يف  6ش ررباط/
فربايررر  2013و 6شررباط/فرباير  .2014وإضررافة إىل لررك توض ر املبررا ئ التوجيهيررة أنرره ينبغرري
مراعا العديد من العوامل يف تقييم مرا إ ا كران ليرار الفررار أو إعرا الترو ن يف أفغانسرتان متاحرا.
ويشر يف هر ا املقرام إىل أن عرردم ألر جملر عررون الالجةرن تلرك العوامررل يف االعتبرار عنرد اختررا
قراري رره امل ررؤرلن  6ش ررباط/فرباير  2013و 6ش ررباط/فرباير  2014وعن ررد التمس ررك ابألم ررر األوي
األمر ال ي جيرب صاحب البالغ على مغا ر الدامنرك يعد انتهاكا للما تن  6و 7من العهد.
 4-3ويردفع صرراحب الرربالغ أيضرا أبن احلقررو املكفولررة لرره مبوجررب املررا  14مررن العهررد قررد
انتُهك ألن اجملل َّاخت مبوجب اإلجرراءات اإل اريرة قررارا بشر ن لبره اللجروء ال يقبرل الطعرن
أمام هيةة قضرائية (انظرر  CERD/C/DEN/CO/17الفقرر  .)13ويررى أن هر ا األمرر يطرر أيضرا
مس ر لة التمييررز يف إ ررار املررا  26مررن العهررد ألن قررانون الدولررة الطرررف جييررز االستشررها أمررام
احملاكم العا ية بقرارات عد كب من اجملال اإل ارية الي هلرا تركيبرة مشراهبة ل كيبرة جملر عرون
الالجةن .وجيا ابلقو إن األسبا اجلديد للحصو على حرق اللجروء الري نشر ت يف عرن
املكان أي اعتناقه املسيحية أثناء وجو يف الردامنرك مل يدرسرها وير هرا إال شرخص كران عضروا
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يف أمانررة اجملل ر مبوافقررة رئرري اجملل ر  .ل ر لك فلرري اجملل ر يف حررد اترره هررو ال ر ي اخت ر ق ررار
لب اجملل الدامنركي لالجةن إعا فت إجراءات اللجوء.
رف
 5-3ويف إفررا الحقررة مؤرلررة يف  9شررباط/فرباير  2016أبلر احملررامي اللجنررة أبن صرراحب
الرربالغ يرردعي انتهرراك املررا  13برردال مررن املررا  14مررن العهررد .وجررا علررى وجرره اخلصررو
أبن احتمررا تعررر صرراحب الرربالغ خلطررر االضررطها واملعررا مررن ضرررر ال ميكررن جرررب إن هررو
ُرحل إىل أفغانستان مل يقيَّم وفقا للضما ت اإلجرائية الوار يف ه املا ألنه مل يسرتطع الطعرن
يف قرارات اجملل أمام هيةة قضائية.
م حظات الدولة الط ف بش ن املق ولية واألسس املوضوعية
 1-4ك رررت الدول ررة الط رررف يف  11آ /أغس ررط  2014أن رره ينبغ رري اعتب ررار ال رربالغ غر ر
مقبو  .فإن أعلن اللجنة البالغ مقبوال فعر الدولرة الطررف أبنره لرن تُنتهرك أي مرن أحكرام
العهد إن أُبعد صاحب البالغ إىل أفغانستان.
 2-4وتبن الدولة الطرف هيكلية جمل
وشبه قضائية( )5واألسا القانوين لقراراته(.)6

عون الالجةن وتركيبته وأ اء وتعترب هيةة مستقلة

 3-4وعررن مقبوليررة الرربالغ جتررا الدولررة الطرررف قائلررة إن صرراحب الرربالغ مل يقرردم عرروى
ظاهر الوجاهة تفي ابلغر كي تُقبل شكوا بش ن االنتهاك املزعوم للما تن  6و 7من العهد
ألنرره مل يثب ر وجررو أسرربا جوهريررة حتمررل علررى االعتقررا أبن حياترره سررتكون يف لطررر أو أبنرره
سرريتعر للتعر يب أو غر مررن ضرررو املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهينررة إن
ُرحررل إىل أفغانسررتان .وعليرره فررإن مررن الواض ر أن ه ر ا اجلررزء مررن الرربالغ ال يسررتند إىل أسررا
وينبغي اعتبار غ مقبو .
 4-4وت ر ر كر الدولر ررة الط رررف أبن املر ررا  14مر ررن العه ررد تر ررنص علر ررى مب رردأ مراعر ررا األصر ررو
القانونيررة مبررا يف لررك حررق الشررخص يف االحتكررام إىل القضرراء للفصررل يف حقوقرره والتزاماترره يف
عوى قانونية .ويُستنت من اجتها ات اللجنة أن اإلجرراءات املتعلقرة بطرر األجنري ال تنردرج يف
إ ار الفصل ”يف حقوقه والتزاماتره يف أيرة عروى مدنيرة“ ابملعرى املقصرو يف املرا  )1(14برل
ختض ررع ألحك ررام امل ررا  13م ررن العه ررد( .)7وت رردفع الدول ررة الط رررف يف ه ر ا الص ررد أبن إج رراءات
اللجوء ال تندرج يف نطا املرا  14مرن العهرد وأن هر ا اجلرزء مرن الربالغ ينبغري مرن مث اعتبرار
غ مقبو من حيث االلتصا املوضوعي عمال ابملا  3من الربوتوكو االلتياري.
 5-4وتدفع الدولة الطرف أيضا أبنه يُستنت من املا  48من النظام الداللي جمللر عرون
الالجةررن أن رئرري اجملل ر وهررو قررا شرررعي يب ر يف مس ر لة إعررا فررت مل ر قضررية جلرروء
عندما ال يوجد سبب الف ا أن اجملل سوف يغ قرار و لك حسب مضمون لب إعرا
الفررت ( .)8وبنرراء علررى لررك كرران رئرري اجملل ر الر ي نظررر أوال يف القضررية هررو ال ر ي أقررر القررار

__________

()5
()6
()7
()8

8

انظر أمحد وآلرون ضد الدامنرك ( )CCPR/C/117/D/2379/2014الفقرات من  1-4إىل .3-4
قانون األجانب املا اتن  )2(-)1(7و.)2(-)1(31
فالن ضد الدامنرك ( )CCPR/C/110/D/2007/2010الفقر .5-8
انظررر األمررر التنفير ي رقررم  1651الصررا ر يف  27كررانون األو  /يسررمرب  2013بشر ن النظررام الررداللي جملل ر
عون الالجةن.
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املعرري ولرري املوظر الر ي وقعرره رمسي را .وترررف الدولررة الطرررف يف هر ا السرريا ا عرراء صرراحب
البالغ أن املا  14من العهد انتُهك عندما ُر لبه إعا فت إجراءات اللجوء.
 6-4وتدفع الدولة الطرف ك لك أبن صراحب الربالغ مل يثبر وجرو عروى ظراهر الوجاهرة
ألغرا مقبولية ا عاءاته مبوجب املا  18من العهد إ إنه مل تُقدم أ لة كافيرة تثبر أن هنراك
أسبااب وجيهة تدعو إىل االعتقا أبن حقوقه يف لرك الصرد قرد انتُهكر  .وعليره ينبغري اعتبرار
ه ا اجلزء من البالغ غ مقبو .

 7-4وتالحر ر الدول ررة الط رررف أن ص رراحب ال رربالغ يس ررعى إىل تطبي ررق االلتزام ررات املفروض ررة
مبقتضررى املررا  18لررارج إقلرريم الدولررة .وهررو ال يرردعي علررى وجرره اخلصررو حرردو انتهاكررات
للمرا  18تسرتند إىل املعاملررة الري تعرر هلررا يف الردامنرك أو يف منطقرة تسرريطر عليهرا السررلطات
الدامنركيررة فعلي را أو بسرربب سررلوك السررلطات الدامنركيررة .لر لك تفتقررر اللجنررة إىل الواليررة القضررائية
بش ر ن االنتهرراك املعرري فيمررا يتعلررق ابلرردامنرك ومررن مث يتعررار ه ر ا اجلررزء مررن الرربالغ أيض را مررع
أحكام العهد .وتدفع الدولة الطرف أبنه ال ميكن اعتبارها مسؤولة عن انتهاكرات املرا  18الري
يُزعم أن ولة رفا ألرى ارتكبتها لارج إقليم الدامنرك ولارج نطرا واليتهرا القضرائية .وتضري
يف هر ر ا الص ررد أن احملكم ررة األوروبي ررة حلق ررو اإلنس رران أك رردت بوض ررو يف اجتها اهت ررا الط ررابع
االسر ررتثنائي حلماير ررة احلقر ررو ال ر روار يف االتفاقير ررة األوروبير ررة حلماير ررة حقر ررو اإلنسر رران واحل ر ررايت
األساسية لارج احلدو اإلقليمية (.)9
 8-4وت كر الدولة الطرف أبن اللجنة أسو ابحملكمة األوروبية حلقو اإلنسان للصر يف
عد من القضااي إىل أن إبعا الدو األ راف أشخاصا إىل و ألرى املؤ ي إىل انتهاك متوقع
حلقهررم يف احليررا أو حقهررم يف عرردم التعررر للتع ر يب مررن ش ر نه أن ينتهررك حقرروقهم املنصررو
عليهررا يف العهررد .غ ر أنرره مل يسرربق قررط للجنررة أن نظرررت يف األس ر املوضرروعية لشرركوى تتعلررق
إببعررا شررخص خيشررى انتهرراك أحكررام ألرررى غر املررا تن  6و 7مررن العهررد يف الدولررة املسررتقبلة.
وترى الدولة الطرف أنه لي من ش ن تسليم أي شخص خيشى انتهاك حقوقره مرن جانرب ولرة
ألررى مرثال مبوجرب املررا  18مرن العهرد أو إبعرا أو ررر أو ترحيلره أبي ريقرة ألرررى أن
يُلحررق برره أضررارا ال ميكررن جربهررا علررى النحررو املنصررو عليرره يف املررا تن  6و 7مررن العهررد .لر ا
ترردفع الدولررة الطرررف أبن رره ينبغرري رف ر ه ر ا اجل ررزء مررن الرربالغ ابعتبررار غ ر مقبررو مررن حي ررث
االلتصررا احمللرري وااللتصررا املوضرروعي عمررال ابملررا  ) (99مررن النظررام الررداللي للجنررة
مق نة ابملا (99أ) منه وابملا  2من الربوتوكو االلتياري.
 9-4وفيما يتعلق ابملا  26من العهد (انظر الفقر  4-3أعرال ) تردفع الدولرة الطررف أبن
صاحب البالغ مل يعامل معاملة ختتل عن معاملة أي شخص آلر يطلب اللجوء أاي كان عرقه
أو لون ر رره أو جنس ر رره أو لغت ر رره أو ين ر رره أو رأي ر رره السياس ر رري أو غر ر ر أو أص ر ررله الق ر ررومي أو وض ر ررعه
االجتماعي أو ممتلكاته أو نسبه أو أي وضع آلر .ومبا أن صاحب الربالغ مل يقردم أي تفاصريل
إضررافية ع ررن الظ ررروف ال رري يس ررتند إليه ررا ه ر ا اجل ررزء م ررن ال رربالغ ف ررإن الدول ررة الط رررف ت رردفع أبن

__________

()9
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انظررر احلكررم الصررا ر عررن احملكمررة األوروبيررة حلقررو اإلنسرران يف قضررية سررورين ضررد اململكررة املتحررد (الطلررب
رقم  7 )88/14038متوز/يوليه  1989الفقر  .88وانظر أيضا قرارات احملكمرة يف قضرية ف .ضرد اململكرة
املتحر ررد (الطلر ررب رقر ررم  22 )03/17341حزيران/يونير رره  2004وك ر ر لك ز .وت .ضر ررد اململكر ررة املتحر ررد
(الطلب رقم  28 )05/27034شباط/فرباير .2006
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صاحب البالغ مل يثب وجو عوى ظاهر الوجاهرة لغرر املقبوليرة فيمرا يتعلرق اب عائره انتهراك
املررا  26مررن العهررد ألنرره مل يثب ر أن هنرراك أسرربااب جوهريررة حتمررل علررى االعتقررا أبنرره تعررر
للتمييز .وعليه ينبغي اعتبار ه ا اجلزء من البالغ غ مقبو .
 10-4وعن األسر املوضروعية تردفع الدولرة الطررف أبن جملر عرون الالجةرن قرد وضرع يف
احلسرربان عنررد اختررا قررار يف  6شررباط/فرباير  2013أن صرراحب الرربالغ أ ىل أبقروا متناقضررة
ومطولة بش ن أهم األسبا الي فعته إىل لب اللجوء والي يبدو من مث أهنرا لُفقر يف جمملهرا
بغر لب اللجوء .ل لك رأى اجملل أنه ال ميكنه اعتبار أقروا صراحب الربالغ وقرائع .وعلرى
وجرره اخلصررو يف سرريا إجرراءات اللجرروء األوليررة فصررل صرراحب الرربالغ القررو يف املعلومررات
الرري قرردمها عررن األسرربا البسرريطة جرردا يف واقررع األمررر لطلررب اللجرروء (انظررر الفق ررات 1-2
و 3-2و 4-2و 5-2و 8-2و 9-2أعررال ) .وقررا صرراحب الرربالغ أيض را عنرردما اسررتجوبته
ائ ررر اهلج ررر الدامنركي ررة إن رره خيش ررى أن يُس ررجن يف مجهوري ررة إير رران اإلس ررالمية ول رري ترحيل رره إىل
أفغانسرتان وإن النرزاع يف مجهوريررة إيرران اإلسررالمية املتعلرق مبقترل زميلرره هرو سرربب لبره اللجرروء يف
ال رردامنرك .وإض ررافة إىل ل ررك مل يق رردم ص رراحب ال رربالغ س رروى معلوم ررات اجتماعي ررة  -اقتص ررا ية
ال تدعم لبه احلصو على اللجوء أثناء إجراءات اللجوء األولية ومن مجلتها أن أسرته فق يف
مجهورية إيران اإلسالمية وأنه يريد حيا أفضل.
 11-4وفيما يتعلق بقرار جملر عرون الالجةرن الصرا ر يف  6شرباط/فرباير  2014عردم فرت
إجرراءات جلرروء صرراحب الرربالغ علررى أسررا اعتناقرره املسرريحية تر كر الدولررة الطرررف أبنرره عمررال
ابملررا  40مررن قررانون األجانررب جيررب علررى ملتمسرري اللجرروء إقامررة الرردليل علررى أسرربا لرربهم
اللجرروء (الفقررر  14-2أعررال ) .وبنرراء علررى لررك كرران ينبغرري لصرراحب الرربالغ أن يفصر عررن
اهتمامرره ابملسرريحية وأنرره شرررع يف ال ر ها إىل الكنيسررة قبررل شررهر واحررد مررن مثولرره أمررام اجملل ر
يف  6ش ررباط/فرباير  2013حي ررث ق رردم ص رراحب ال رربالغ أ ل ررة ش ررفهية مبس رراعد مر ر جم ش ررفوي
وحمام .وإضافة إىل لك ُسةل صاحب الربالغ عرن انتمائره الرديي مررات عرد يف إ رار النظرر يف
لب اللجوء ايف الدامنرك ف جا أبنه مسلم .وقيل له مرات عد أيضا إن من املهرم أن يكشر
عن كل األمور الي قد تكون مرتبطة ابلب يف لب اللجوء ال ي قدمه.
 12-4وأل ر ا ترردفع الدولررة الطرررف أبنرره جيررب اف ر ا أن مررن املسررلم برره بررن حمرراميي اهلجررر
الردامنركين وملتمسري اللجروء لاصرة أن التحرو مرن اإلسرالم إىل املسريحية مرربر مقبرو ووجيرره
لطلررب اللجرروء .وترررى الدولررة الطرررف يف ه ر ا السرريا أن مررن غ ر املعقررو أن يكررون ص رراحب
ال رربالغ ق ررد اعتن ررق املس رريحية حقيق ررة .ويشر ر إض ررافة إىل ل ررك إىل االفتق ررار الع ررام إىل املص ررداقية
فيما خيص األسبا األلرى الي كرها صاحب البالغ لطلب اللجوء.
 13-4وتالح ر الدول ررة الط رررف أن ص رراحب ال رربالغ مل يكش ر جمللر ر ع ررون الالجة ررن ع ررن
اعتناقه املسريحية إال يف منتصر كرانون األو  /يسرمرب  2013عنردما كران علرى وشرك أن يعرا
قسرا .وقد أل هب ا اخليار رغم أن الدين يؤ ي ورا كبر ا يف حياتره حسرب املعلومرات الري أ ىل
هبا هو نفسه ورغرم أنره أتيحر لره فرصرة التحرد عرن اهتمامره ابملسريحية وارتردا عرن اإلسرالم
يف اجللسة الشفوية للمجل يف  6شباط/فرباير  2013لكنه التار أال يفعل.
 14-4وفيم ررا يتعل ررق بش ررها اهلوي ررة الص ررا ر ع ررن الس ررجل ال ررو ي للس رركان جبمهوري ررة إي ر رران
اإلسررالمية الح ر اجملل ر أن صرراحب الرربالغ كررر روا إج رراءات اللجرروء أنرره م روا ن أفغرراين
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ومول ررو ألب رروين أفغ ررانين .فلهر ر ا الس رربب وألن الش ررها املر ر كور أص رردرت يف مرحل ررة مت ر ر لر
ال ميكن إيرالء أي اعتبرار هلرا .لر ا شرد اجمللر علرى أن النترائ الوقائعيرة ال ميكرن أن تنبري علرى
ش ررها اهلوي ررة .وت رررى الدول ررة الط رررف أن ص رراحب ال رربالغ مل يق رردم إىل اجمللر ر هر ر املعلوم ررات
أو أسبااب كافية إلثبات ا عائه أن حقوقه قرد تتعرر لالنتهراك مبوجرب املرا  6أو  7مرن العهرد
إن هو ُرحل إىل أفغانستان.

 15-4وع ررن إحال ررة ص رراحب ال رربالغ إىل مب ررا ئ مفوض ررية ش ررؤون الالجة ررن التوجيهي ررة (انظ ررر
الفقر  2-3أعال ) تدفع الدولرة الطررف أبن كرون صراحب الربالغ شرااب ينتمري إىل أقليرة اهلرزار
اإلثنية ال يربر يف حد اته اللجوء .وتالح الدولة الطرف يف ه ا الصرد أن صراحب الربالغ
من إثنية اهلزار وأن أصل والد من هبسرو املتامخرة ملقا عرة كرابو حيرث يشركل اهلرزار  25يف
املائة من السكان .وتتالم هبسو أيضا منطقة تعرد فيهرا مدينرة ابميران أكررب مدينرة وحيرث اهلرزار
هررم اإلثنيررة السررائد  .ويضرراف إىل لررك أن صرراحب الرربالغ شررا غ ر متررزوج يف سررن العمررل
وال يعاين أي مشاكل صحية .ومل يسبق له أن زار أفغانستان ل ا فهو مل يواجه قط أي مشاكل
مع السلطات األفغانية .وبناء عليه يبدو أن صاحب البالغ شخص مغمور ل لك تررى الدولرة
الطرررف أن ترحيلرره إىل أفغانسررتان ال ينطرروي علررى لطررر حمررد أو فررر ي ابنتهرراك حقوقرره مبوجررب
املا تن  6و 7من العهد من قبل السلطات أو البان أو أي جهات ألرى يف أفغانستان.
 16-4وفيما يتعلق إبفا صراحب الربالغ أبن جملر عرون الالجةرن مل يبر يف مسر لة ليرار
الفررار الررداللي (انظررر الفقررر  3-3أعررال ) تالحر الدولررة الطرررف أن هر املسر لة ال متر إىل
املوضروع بصررلة ألن اجمللر وجررد يف قراراتره الثالثررة بشر ن القضررية  -وال يرزا جيررد  -أن صرراحب
الرربالغ لررن يكررون يف لطررر حمررد أو فررر ي ابلتعررر لالضررطها أو سرروء املعاملررة لتربيررر اللجرروء
مبوجب املا  )1(7أو ( )2من قانون األجانب إن هو ُرحل إىل أفغانستان.
 17-4وترردفع الدولررة الطرررف يف اخلت ررام أبن جمل ر عررون الالجة ررن وهررو هيةررة مجاعي ررة ات
ررابع شرربه قضررائي اختر قررار يف  6شررباط/فرباير  2013اسررتنا ا إىل إجرراءات أُتيحر لالهلررا
لصاحب البالغ فرصرة عرر وجهرات نظرر كتابرة وشرفاهة أمرام اجمللر مبرؤازر مستشرار قرانوين.
و ر اجمللر األ لرة املقدمررة يف القضرية راسرة شرراملة و قيقرة .وتر كر الدولررة الطررف أبن اللجنررة
قالر يف مناسرربات عررد إن مررن التصررا حمرراكم الرردو األ رراف عمومرا تقيرريم الوقررائع واأل لررة
املتعلقررة بقضررية معينررة مررا مل يتبررن أن التقيرريم كرران واضر التعسر أو يبلر حررد اخلطر القضررائي.
وختلص الدولرة الطررف إىل أن اجمللر أ رج مجيرع املعلومرات الوجيهرة يف قراراتره وأن تقردمي الربالغ
إىل اللجنرة مل يسرلط الضروء علرى أي معلومرات تثبر ا عراء صراحب الربالغ أنره سريتعر خلطرر
االضطها أو سوء املعاملة إن هو ُرحل إىل أفغانستان.
 18-4وت كر الدولة الطررف أبن صراحب الربالغ يُعتررب أنره مل يقردم أي أسربا لالعتمرا علرى
املا  18من العهد يف القضية موضع النظر (انظر الفقر  6-4أعرال ) .لر ا تردفع أبن صراحب
الرربالغ مل يثبر أنرره ُحرررم حقوقرره املنصررو عليهررا يف املررا  .18وتكرررر موقفهررا الر ي مفررا أنرره
ال ميكررن حتميررل الرردامنرك مسررؤولية انتهاكررات املررا  18الرري يرُرزعم أن ولررة رفرا ألرررى ارتكبتهررا
لارج إقليم الدامنرك ولارج نطا واليتها القضائية.
 19-4وت رردفع الدول ررة الط رررف أبن ص رراحب ال رربالغ مل يعام ررل معامل ررة ختتلر ر ع ررن معامل ررة أي
شررخص آلررر يطلررب اللجرروء أاي كرران عرقرره أو لونرره أو جنسرره أو لغترره أو ينرره أو رأيرره السياسرري
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أو غ ر أو أصررله القررومي أو وضررعه االجتمرراعي أو ممتلكاترره أو نسرربه أو أي وضررع آلررر (انظررر
الفقر  9-4أعال ) .وعليه مل يعامل صاحب البالغ معاملة تتناىف واملا  26من العهد.
تعليقات صاح ال

على م حظات الدولة الط ف

 1-5يف  9ش ررباط/فرباير  2016أبلر ر حم ررامي ص رراحب ال رربالغ اللجن ررة أن رره سيواص ررل متثي ررل
موكلرره أمررام اللجنررة رغررم ترحيلرره قسرررا إىل أفغانسررتان ألن التوكيررل الرمسرري الر ي منحرره إاي يظررل
ساري املفعو  .وقا أيضا إن صراحب الربالغ يردعي انتهراك املرا  13بردال مرن املرا  14مرن
العهد ألنه مل يُسم لصاحب البالغ إال إبجرراء إ اري لتقيريم أسربا حصروله علرى حرق اللجروء
لبه إعا فت إجراءات اللجوء.
وحرم االحتكام إىل القضاء للطعن يف قرار اجملل رف
ُ
 2-5ولي لدى حمامي صاحب البالغ أي تعليقات على تقييم األسبا األولية الري قردمها
صاحب البالغ للحصو على اللجوء من رف ائر اهلجر الدامنركية وجمل عون الالجةن.

 3-5وي كر صاحب البالغ أبن األسبا اجلديد للحصو على حق اللجروء الري نشر ت يف
عن املكان أي اعتناقه املسيحية أثناء وجو يف الدامنرك مل يدرسها وير ها إال شخص واحرد مرن
فريررق املختصررن يف القررانون يف أمانررة جمل ر عررون الالجةررن مبوافقررة رئرري اجمللر  .ل ر لك فلرري
اجملل يف حد اتره هرو الر ي اختر قررار رفر لرب إعرا فرت إجرراءات اللجروء .وجيرا يف هر ا
الصررد أبنرره كرران ينبغرري أن يسررتفيد صرراحب الرربالغ مررن جلسررة اسررتماع شررفوية جديررد أمررام ائررر
اهلجر الدامنركية كان ستوفر لره فرصرة شرر األسربا اجلديرد للحصرو علرى اللجروء الري نشر ت
يف عررن املكرران ومررن مث كرران إبمكانرره الوصررو إىل اجمللر ابعتبررار اهليةررة الثانيررة املخولررة سررلطة اختررا
قرار يف األمر( .)10ويرُعد عردم متكرن صراحب الربالغ مرن أن يثبر يف إ رار جلسرة اسرتماع شرفوية
حتوله إىل املسيحية حقيقي انتهاكا قائما ب اته للما  13من العهد.
جديد أمام اجملل أن ُّ
 4-5وجيررا حمررامي صرراحب الرربالغ أبن عرردم إاتحررة سرربيل عررن لصرراحب الرربالغ يف رفر
األسرربا اجلديررد الرري نش ر ت يف عررن املكرران للحصررو علررى اللجرروء يبل ر أيض را حررد التمييررز
مبقتضررى املررا  26مررن العهررد .ويرردفع علررى وجرره اخلصررو أبنرره يف النظررام اإل اري الرردامنركي
أبكمله ال ينظر يف األسبا اجلديرد الري تنشر يف عرن املكران إال اجمللر ُ ابعتبرار اهليةرة األوىل
والوحيررد املختصررة إبج رراءات اللجرروء وأنرره ال ميكررن الطعررن يف ق ررارات اجملل ر ابلرررف إال أمررام
هيةات معاهدات األمم املتحد أو احملكمة األوروبية حلقو اإلنسان.
 5-5ويدفع حمامي صاحب البالغ أبن احلالة األمنيرة يف أفغانسرتان ابلغرة اخلطرور  .وير كر يف هر ا
الصررد إبحالررة صرراحب الرربالغ إىل مبررا ئ مفوضررية شررؤون الالجةررن التوجيهيررة (انظررر الفقررتن 2-3
و .)3-3وإض ررافة إىل ل ررك يشر ر إىل املقابل ررة م ررع وزي ررر ش ررؤون الالجة ررن والع ررو إىل ال ررو ن
أبفغانسررتان الرري نُشرررت يف  21شررباط/فرباير  .)11(2015ففرري تلررك املقابلررة الررتم الرروزير مررن
البلرردان األوروبيررة وق ر عمليررات اإلبعررا إىل أفغانسررتان .وصررر علررى وجرره التحديررد قررائال إنرره
”ال ينبغرري [هلررا إبعررا أي شررخص ألننررا ال نسررتطيع االعتنرراء هبررم هنررا“ .وأوض ر أن م ر كرات

__________

( )10ك ررر حم ررامي ص رراحب ال رربالغ أن رره مل يع ررد يف إمك رران ائ ررر اهلج ررر الدامنركي ررة اعتب ررارا م ررن  12ك ررانون الثر رراين/
يناير  2012تلقي لبات إعا فت إجراءات اللجوء بعد صدور قرار جمل عون الالجةن.
( )11متاحررة علررى هر ا الررابطhttps://kabulblogs.wordpress.com/2015/02/21/afghan-minister-for-refugees- :
.and-repatriation-stop-deportation-to-afghanistan/
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التفاهم الي وقعتها أفغانستان مع بع البلدان األوروبية يف عرام ” 2011تشر بوضرو إىل أن
الالجةررن القررا من مررن مقا عررات تسررو ها املخررا ر لررن يعررا وا“ .وأفررا أبن معظررم مررن يعررا ون
حاليا أتوا من مقا عات ”لط جدا“ ومل يتمكنوا من العو إليها .والح الوزير أنه ال ميكرن
إعررا تررو ن السرربعة ماليررن مررن األفغرران ال ر ين كررانوا يعيشررون يف املنفررى مجيعررا يف كررابو الرري
تعتربها البلدان املبعد آمنة.
 6-5وجير ررا حمر ررامي صر رراحب الر رربالغ يف ه ر ر ا الصر ررد أبن مر ررا يسر ررمى ابلكفر ررار يتعرضر ررون
لالضرطها حرى يف كررابو  .وإضرافة إىل لرك مل يعررد يف إمكران األفغران مررن املنرا ق غر اآلمنررة
أن يتوقعوا إعا تو ينهم يف كرابو بسربب العرد الكبر مرن األفغران العائردين الر ين يقيمرون يف
ه ر املدينررة .ل ر لك فررإن حيررا صرراحب الرربالغ يف لطررر ائررم بسرربب اعتناقرره املسرريحية وتعررد
قرارات سلطات اللجوء الدامنركية القاضية بعردم إعرا فرت إجرراءات اللجروء انتهاكرا للمرا تن 6
و 7من العهد.
 7-5ويؤكررد احملررامي أنرره ينبغرري اعتبررار ا عرراءات صرراحب الرربالغ مبوجررب امل روا  6و 7و13
و 18و 26من العهرد مقبولرة ألنره مل حيراكم حماكمرة عا لرة يف إ رار اعتناقره املسريحية ولوفره مرن
االضررطها بسرربب األسرربا اجلديررد الرري نش ر ت يف عررن املكرران للحصررو علررى حررق اللجرروء.
مث إن ع ر رردم متك ر ررن ص ر رراحب ال ر رربالغ م ر ررن الطع ر ررن يف قر ر ررار جملر ر ر ع ر ررون الالجة ر ررن امل ر ررؤر 6
شررباط/فرباير  2014ل رردى أي هية ررة أل رررى يف ال رردامنرك ينته ررك امل ررا تن  13و 26م ررن العه ررد.
وإضافة إىل لك أ ى قررار اجمللر املرؤر يف  6شرباط/فرباير  2014يف حرد اتره إىل انتهراك
حقو صاحب البالغ مبوجب املوا  6و 7و 18من العهد.
م حظات إضافية من الدولة الط ف
 1-6يف  17أاير/مايو  2016قدم الدولة الطرف مالحظات إضرافية إىل اللجنرة وقالر
إن لررب حمررامي صرراحب الرربالغ املررؤر  9شررباط/فرباير  2016مل يقرردم أي معلومررات جوهريررة
جديد أو حمد عن حالة صاحب البالغ الشخصية .وهل ا السبب حتيل الدولة الطررف عمومرا
إىل مالحظاهتا املؤرلة  11آ /أغسط .2014
 2-6وتالح الدولة الطرف إضرافة إىل لرك أن صراحب الربالغ ا َّعرى يف رسرالته األوىل
إىل اللجنة أن الدامنرك قد انتهكر أيضرا املرا  14مرن العهرد .وأفرا ت الدولرة الطررف يف هر ا
الص ر ررد يف مالحظاهت ر ررا املؤرل ر ررة  11آ /أغس ر ررط  2014أبن هر ر ر امل ر ررا ال تس ر ررري عل ر ررى
إجر رراءات اللج رروء .وتالحر ر الدول ررة الط رررف أن حم ررامي ص رراحب ال رربالغ اح ررت بعدئر ر ابنته رراك
لرب
املا  13من العهد بسبب استحالة الطعرن قضرائيا يف قررار جملر عرون الالجةرن رفر
صرراحب الرربالغ إعررا فررت إج رراءات اللجرروء .كمررا ا عررى انتهرراك املررا تن  13و 26مررن العهررد
ل ررب ص رراحب ال رربالغ إع ررا ف ررت إجر رراءات اللج رروء الص ررا ر يف  6ش ررباط/
ألن قر ررار رفر ر
فرباير  2014قد اخت ته أمانة اجملل مبوافقة الرئي ولي اجملل نفسه.
 3-6ور ا على ه ين اال عاءين حتيل الدولرة الطررف إىل اجتهرا ات اللجنرة الري تقضري أبن
املا  13متن الشخص بع الضما ت املنصو عليها يف املا  )1(14من العهد ولكنهرا
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ال متنحرره احلررق يف الطعررن( )12أو احلررق يف االسررتماع إىل أقوالرره أمررام حمكمررة( .)13ومبررا أن صرراحب
الرربالغ مل يقرردم أي تفاصرريل إضررافية عررن الظررروف الرري يسررتند إليهررا ه ر ا اجلررزء مررن الرربالغ فررإن
الدولررة الطرررف ترردفع أبنرره مل يثبر وجررو عرروى ظرراهر الوجاهررة لغررر مقبوليررة ا عاءاترره مبوجررب
املا  13مرن العهرد .وعليره فرإن مرن الواضر أن هر ا اجلرزء مرن الربالغ ال أسرا لره مرن الواقرع
وينبغي اعتبار غ مقبو .
 4-6وفيمرا يتعلررق إبعررا فررت إجرراءات اللجرروء تالحر الدولررة الطررف عمومرا أنرره مررى بر
اجمللر يف قضررية مررن القضررااي جرراز مللررتم اللجرروء أن يطلررب إىل اجملل ر إعررا فررت إجرراءات
وخيو رئي اهليةة الي تتخ القرار األصلي ال ي يكرون ائمرا قاضريا سرلطة البر يف
اللجوءَّ .
إعررا فررت مل ر جلرروء عنرردما ال يكررون هنرراك وفق را ملضررمون لررب إعررا الفررت أي سرربب
الفر ا أن اجمللر سرروف يغر قررار أو عنرردما يتعررن اعتبررار شررروط مررن حررق اللجرروء مسررتوفا
بكل وضو (.)14
 5-6وتساعد أمانة جمل عون الالجةن اللجنة التنفي ية على صياغة القرارات الي تصب
هنائية عنردما يصرا عليهرا رئري اجمللر  .مث يوقرع موظر يف األمانرة القررار ويرسرله إىل ملرتم
اللجوء .وبناء على لك يتخر رئري اهليةرة املعنيرة رمسيرا وعمليرا القررارات املتعلقرة إبعرا فرت
الطلبات .وال يغ مرن هر ا األمرر شريةا أن يوقرع القررار موظر مرن مروظفي األمانرة .وعلرى هر ا
لبررات إعررا فررت ملفررات اللجرروء
لرري ال عرراء أن األمانررة هرري مررن يتخر القررارات الرري ترررف
أي أسا .
 6-6وتؤكرد الدولرة الطررف يف معررر إشرارهتا إىل مالحظاهترا املؤرلرة  11آ /أغسررط 2014
أن صراحب الرربالغ لقري معاملررة ال ختتلر عررن معاملررة أي شرخص لررب اللجروء (انظررر الفقررتن 9-4
و 19-4أعال ) .وعليه مل يثب صاحب البالغ وجو عروى ظراهر الوجاهرة ألغررا مقبوليرة
ا عائه مبوجب املا  26من العهد إ إنه مل يثب أن هناك أسبااب جوهرية حتمل علرى االعتقرا
أبنه تعر للتمييز .وعليه ينبغي اعتبار ه ا اجلزء من البالغ غ مقبو .
 7-6وفيمررا يتعلررق مبررا يرردَّعى مررن اعتنررا صرراحب الرربالغ املسرريحية ترررى الدولررة الطرررف أنرره
ال يوجد أي أسا الستبعا تقييم جمل عون الالجةن أن ر صاحب البالغ إىل أفغانستان
لرن ينتهرك املروا  6و 7و 18مرن العهرد ألنره ال يرزا مرن غر املمكرن اعتبرار حتولره مرن اإلسرالم
إىل املسيحية حقيقيرا (انظرر الفقررتن  15-2و 12-4أعرال ) .وفيمرا خيرص تقيريم اجمللر األ لرة
على حتو صاحب البالغ املدعى واألسبا األلررى وراء التماسره اللجروء حتيرل الدولرة الطررف
إىل مالحظاهتا املؤرلة  11آ /أغسط .2014
 8-6وتوجرره الدولررة الطرررف أيضررا عنايررة اللجنررة إىل أن النقررا العررام يف الرردامنرك عمومررا وبررن
ملتمسري اللجروء لصوصرا يركررز تركيرزا شرديدا علررى أمهيرة تغير الرردين مرن اإلسرالم إىل املسرريحية
عا ابلنسبة إىل نتيجة أي قضية من قضااي اللجوء .ل لك من املسلم به عند ملتمسري اللجروء
__________

( )12انظر السيد فالن والسيد فالنة ضد الدامنرك ( )CCPR/C/112/D/2186/2012الفقر .3-6
( )13انظررر ماروفيرردو ضررد السررويد ( .)CCPR/C/12/D/58/1979يف ه ر ا الرربالغ مل جتررا اللجنررة يف القررو إن جمررر
إجراء مراجعة إ ارية لقرار ر األجني من السويد ال يعد انتهاكا للما  13من العهد.
( )14انظر املا  53من قانون األجانب واملا  48من النظام الداللي للمجل .
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واأل راف األلرى يف جما اللجوء أن املعلومات املتعلقة ابلتحو إىل ين آلر تعترب من أسبا
اللجرروء الرري قررد تررؤ ي حسررب الظررروف إىل مررن اإلقامررة إ ا كرران التحررو حقيقي را وإ ا كرران
مقبوال على أنه واقع لتربير اللجوء ألن ملتم اللجوء سريمار عقيدتره اجلديرد عنرد عو تره إىل
بلد األصلي ومن مث سيكون عرضة خلطر االضطها يف لك البلد.
 9-6وإضافة إىل لك يوجه عناية اللجنة إىل تقرير أعد مركز املعلومات النروجيري عرن البلرد
األص ررلي ( )Landinfoع ررن أوض رراع املس رريحين ومعتنق رري املس رريحية يف أفغانس ررتان الص ررا ر يف 4
أيلو /سبتمرب ( 2013ابللغة النروجيية) .ففي هنايرة التقريرر تشر عرد مصرا ر إىل أنره حرى إن
أصب معروفا يف البلد األصلي أن الشخص أشار إىل اعتنا املسريحية علرى أنره سربب اللتماسره
اللجوء يف بلد آلر فإن ه ا ال يعري أن الشرخص سيصرب مسرتهدفا عنرد عو تره ألن األفغران
يبدون تفهما كب ا جتا موا نيهم ال ين حياولون فعل أي شيء للحصرو علرى اإلقامرة يف أورواب.
وتضرري الدولررة الطرررف أنرره جرراء يف الفقررر  36مررن مبررا ئ املفوضررية السررامية لشررؤون الالجةررن
التوجيهيررة بشر ن احلمايررة الدوليررة :لبررات اللجرروء علررى أسررا الرردين مبوجررب املررا  1ألر ()2
م ررن اتفاقي ررة  1951و/أو بروتوك ررو ع ررام  1967اخل ررا بوض ررع الالجة ررن يف مجل ررة أم ررور أن
رربر مرن االضرطها ابعتبرار
أنشطة ”’لدمة املصلحة الشخصية‘ املردعا ال ينشر عنهرا لروف م َّ
من أسبا اللجوء امل كور يف االتفاقية يف البلد األصلي لطالب اللجوء إ ا كان هل األنشرطة
بيعة انتهازية واضحة للجميع مبرا يف لرك السرلطات هنراك ولرن ت ترب عليهرا عواقرب وليمرة
إن أعيد الشخص إىل بلد األصلي“(.)15
 10-6وتالح ر الدولررة الطرررف يف ه ر ا الصررد أن تعميررد شررخص ومشرراركته يف أنشررطة ينيررة
شرى ال يعنيرران يف حررد اهتمرا أن الشررخص املر كور اعتنرق املسرريحية فعررال .ويف كرل حالررة جلرروء
يرردعي فيهررا شررخص أنرره اعتنررق ينررا آلررر جيررري جمل ر عررون الالجةررن تقييم را شررامال جلميررع
مالبسات القضية مبا فيها اخللفية التعليمية مللتم اللجوء ومعرفة املسيحية و وافع االعتنرا
واعتب ررارات عواق ررب االعتن ررا وك ررل العملي ررة الس ررابقة لالعتن ررا واملش رراركة يف أنش ررطة الكنيس ررة
واملصداقية العامة مللتم اللجوء.
 11-6وتالح ر الدولررة الطرررف أن جمل ر عررون الالجةررن قررد وجررد يف ق ررار الصررا ر يف 6
شباط/فرباير  2014أن االعتنا مل يكن حقيقيرا .مث إن كرون صراحب الربالغ قرام ابلعديرد مرن
األنشررطة ات الطبيعررة املسرريحية ال يعرري يف حررد اترره أن ه ر األنشررطة جتسررد إميررا حقيقي را.
وللسبب نفسه ختلص الدولة الطرف أيضا إىل أن أقوا األشخا ال ين قابلوا صاحب البالغ
يف سريا الكنيسرة أو عرربوا عرن رأي يف عقيرد صراحب الربالغ ال ميكرن أن ترؤ ي يف حرد اهترا
إىل تقيرريم خمتل ر  .وختلررص الدولررة الطرررف إىل أن هررؤالء األشررخا سرريجدون صررعوبة يف تقيرريم
ما إ ا كان اعتنا املسيحية حقيقيا أو أن صراحب الربالغ يتصررف فقرط كمرا هرو متوقرع منره يف
لك السيا الديي .ل لك ال ميكن للدولة الطررف أن تعتررب أن األنشرطة الري قرام هبرا صراحب
البالغ فيما بعد جتسد إميا حقيقيا وأهنا واقع ابالستنا فقط على األقوا املدىل هبا.
 12-6وتك رررر الدولر ررة الط رررف موقفهر ررا املتمث ررل يف أن صر رراحب ال رربالغ يف حر ررا ترحيلر رره إىل
أفغانسررتان بعكر مررا تررنص عليرره املررا  7مررن العهررد لررن يتعررر خلطررر إسرراء املعاملررة بسرربب
__________

( )15انظر يف مجلة أمور قضية فالن ضد النروي ( )CCPR/C/115/D/2474/2014الفقر .6-7
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عمر وإثنيته (انظر الفقر  15-4أعال ) .وعليه ختلص الدولة الطرف إىل أن احلالة السرائد يف
أفغانستان مبا فيها كابو ليس يف حد اهتا من اخلطور حبيث جتعل صاحب البالغ يسرتويف
الشروط املطلوبة ملنحه اللجوء هل ا السبب وحد .
 13-6وتالحر الدولررة الطرررف أن السررلطات األفغانيررة وافقر علررى اسر جاع صرراحب الرربالغ
عندما ُرحل قسرا يف  17آ ار/مار .2014

 14-6ويف اخلتام تؤكد الدولة الطرف أن جمل عون الالجةن أجرى تقييما شامال للظروف
احملررد لصرراحب الرربالغ وللمعلومررات األساسررية املتاحررة ووجررد أنرره مل يررتمكن مررن عررم معقوليررة
ا عائ رره أن رره س رريتعر خلط ررر القت ررل أو التع ر ر يب أو املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الالإنس ررانية
أو املهينررة إن هررو ُرحررل إىل أفغانسررتان .وترررى الدولررة الطرررف أن الرربالغ ال يعرررب سرروى عررن عرردم
اتفررا صرراحبه مررع تقيرريم اجملل ر لظروفرره احملررد وللمعلومررات األساسررية .ومل يكش ر صرراحب
الرربالغ أيضررا عررن أي خمالفررة يف عمليررة اختررا الق ررار أو أي عوامررل لطررور مل يضررعها اجملل ر يف
االعتبررار كمررا جيررب .وحيرراو صرراحب الرربالغ توظي ر اللجنررة هيةررة اسررتةناف حبيررث تعيررد تقيرريم
الوقائع الي استشهد هبا لدعم لبه اللجوء .غ أن على اللجنة أن توي أمهيرة كبر للنترائ الري
للص إليها اجمللر الر ي هرو أقردر علرى تقيريم وقرائع القضرية حمرل النظرر .وال يوجرد أي أسرا
هيررك عررن إلغائرره الر ي جرراء فيرره أن صرراحب الرربالغ مل يثبر وجررو
للطعررن يف تقيرريم اجمللر
أسربا جوهريرة تردعو إىل االعتقرا أنره سريواجه لطرر التعرر للقترل أو ملعاملرة أو عقوبرة قاسرية
أو الإنسانية أو مهينة إن هو ُرحل إىل أفغانسرتان .مث إنره لري مرن شر ن ترحيرل صراحب الربالغ
إىل أفغانستان واحلالة ه أن ينتهك املوا  6و 7و 18من العهد.
املسائل واإلج اءات املع وضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-7قبررل النظ ررر يف أي ا ع رراء ي ررر يف بررالغ م ررا جي ررب عل ررى اللجنررة وفق ررا للم ررا  97م ررن
نظامها الداللي أن حتد ما إ ا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجب الربوتوكو االلتياري.
 2-7وقد استيقن اللجنة وفقا ملا تنص عليه املا ()2(5أ) من الربوتوكو االلتياري من
أن املس ر لة نفسررها ليس ر قيررد البحررث يف إ ررار أي إج رراء آلررر مررن إج رراءات التحقيررق الرردوي
أو التسوية الدولية.
 3-7وحت رريط اللجن ررة علم ررا اب ع رراء ص رراحب ال رربالغ اس ررتنفا مجي ررع س رربل االنتص رراف احمللي ررة
املتاحة له .ويف غيا أي اع ا من الدولة الطررف يف هر ا الصرد تررى اللجنرة أن مقتضريات
املا  ) ()2(5من الربوتوكو االلتياري قد استوفي .
 4-7وتالح ر اللجنررة ا عرراءات صرراحب الرربالغ مبوجررب املررا تن  6و 7مررن العهررد أن مررن
ش ر ن ترحيلرره القسررري إىل أفغانسررتان أن يعرضرره خلطررر القتررل أو للتع ر يب أو غ ر مررن ضرررو
املعاملر ررة أو العقوبر ررة القاسر ررية أو الالإنسر ررانية أو املهينر ررة بسر رربب ارتر رردا عر ررن اإلسر ررالم واعتناقر رره
املسرريحية .وتالح ر اللجنررة يف ه ر ا الس رريا أن األسرربا األل رررى لطل ررب اللجرروء ال ر ي قدم رره
صرراحب الرربالغ إىل سررلطات الدولررة الطرررف يف مراحررل شررى مررن إجرراءات اللجرروء ليسر جررزءا
من ه ا البالغ إىل اللجنة (انظر الفقر  2-5أعال ).
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 5-7وت كر اللجنة ابجتها اهتا الي تقضي بضرور إيالء أمهية كب للتقييم ال ي جتريه الدولة
الطرف وأنه يتعن عموما على أجهز الدو األ راف يف العهرد مراجعرة الوقرائع واأل لرة وتقييمهرا
من أجل حتديد ما إ ا كان ه ا اخلطر قائما ما مل يتبن أن التقيريم واضر التعسر أو يصرل إىل
حد اخلط القضرائي( .)16وتالحر اللجنرة أنره جراء يف قررار جملر عرون الالجةرن الصرا ر يف 6
شررباط/فرباير  2014أن اجملل ر ال ميكنرره قبررو كررون اعتنررا صرراحب الرربالغ املسرريحية حقيقي را
رغررم وجررو شررها تعميررد ومر كر كتبهررا راهررب مررن مركررز كنيسررة كرونبررورغفيجن  .وألر جملر
عررون الالجةررن بعررن االعتبررار أيض را عنررد تقييمرره املعلومررات املتعلقررة ابعتنررا صرراحب الرربالغ
املسرريحية كمررا يتضر مررن االسررتدال الروار يف قراريرره الصررا رين يف  6شررباط/فرباير  2013و6
شباط/فرباير  2014أن صراحب الربالغ قردم بيرا ت مطولرة متناقضرة فيمرا خيرص أسربا لبره
اللجوء وأنه قدم أيضا معلومات جديد عن جنسيته يف لبره إعرا فرت إجرراءات اللجروء الر ي
قدمه اجملل الدامنركي لالجةن نيابة عنه .ورف جمل عرون الالجةرن الطلرب علرى أسرا أنره
لُفق بقصد احلصو على اللجوء.
 6-7وتالح ر ر اللجنر ررة أن صر رراحب الر رربالغ رغر ررم اع اضر رره عموم ر را علر ررى تقير رريم واسر ررتنتاج
السلطات الدامنركية بش ن ما قد يتعر له مرن ضررر يف أفغانسرتان فإنره مل يقردم أي أ لرة تردعم
مبا يكفي ا عاءاته مبوجب املرا تن  6و 7مرن العهرد .وتالحر بوجره لرا أن صراحب الربالغ
مل ير هب قرط إىل أفغانسررتان شخصريا ولر لك مل يعران شخصرريا قرط أي مشرراكل مرع السررلطات
األفغانيررة أو البرران أو غ مهررا يف أفغانسررتان .ويف ضرروء مررا سررل ترررى أن املعلومررات املعروضررة
عليها تبن أن الدولة الطرف أل ت يف االعتبار مجيع العناصر املتاحرة هلرا لتقيريم احتمرا تعرر
صاحب البالغ ألضرار ال ميكن جربها وأن صراحب الربالغ مل حيرد أي خمالفرة يف عمليرة اخترا
القررار .وترررى أيضررا أن صرراحب الرربالغ رغررم اع اضرره علررى اسررتنتاجات سررلطات الدولررة الطرررف
بش ر ن الوقررائع وعلررى قرارهررا القاضرري بعرردم إعررا فررت مل ر قضرريته مل يثب ر أن ق ررارات جمل ر
عون الالجةن كان تعسفية أو ظراهر الربطالن أو أهنرا تبلر حرد اخلطر القضرائي .وبنراء عليره
ترررى أن هر ا اجلررزء مررن الرربالغ غ ر مشررفوع أب لررة كافيررة ألغررا املقبوليررة وتعلررن مررن مث أنرره غ ر
مقبو مبوجب املا  2من الربوتوكو االلتياري.
 7-7وحتيط اللجنة علما اب عراء صراحب الربالغ مبوجرب املرا  13مرن العهرد أنره مل يرتمكن
مررن الطعررن يف قررارات اجملل ر السررلبية لرردى هيةررة قضررائية .وحتيررل يف ه ر ا الصررد إىل اجتها اهتررا
حيث مين ه ا احلكم ملتمسي اللجوء بع احلمايرة املنصرو عليهرا يف املرا  14مرن العهرد
ولكن رره ال مي ررنحهم ح ررق االس ررتةناف ل رردى اهلية ررات القض ررائية( .)17وعلي رره ختل ررص اللجن ررة إىل أن
صاحب البالغ مل يثب ابأل لة الكافية ه ا اال عاء حتديدا مبوجب املا  13من العهد وتعلرن
ه ا اجلزء من البالغ غ مقبو مبوجب املا  2من الربوتوكو االلتياري.
__________

( )16انظ ررر ي .أ .أ .وف .ه .م .ض ررد ال رردامنرك ( )CCPR/C/119/D/2681/2015الفق ررر  3-7ورض ررايفر ض ررد ال رردامنرك
( )CCPR/C/119/D/2512/2014الفقر .3-8
( )17انظر ررر علر ررى سر رربيل املثر ررا أومر ررو -أميناغهر رراوون ضر ررد الر رردامنرك ( )CCPR/C/114/D/2288/2013الفقر ررر 4-6
و  .ز .ضر ر ررد الر ر رردامنرك ( )CCPR/C/120/D/2625/2015الفقر ر ررر  .12-7وانظر ر ررر أيضر ر ررا تعلير ر ررق اللجنر ر ررة العر ر ررام
رقم  )2007(32بش ن احلق يف املساوا أمام احملاكم واهليةات القضائية ويف حماكمة عا لة الفقراتن  17و.62
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 8-7وتالح اللجنة إضافة إىل لك أن صاحب البالغ يردعي أيضرا انتهراك املرا تن 13
لرب صراحب
و 26من العهد ألن القرار الصرا ر يف  6شرباط/فرباير  2014والقاضري بررف
الربالغ إعرا فررت إجرراءات اللجروء اخت ترره أمانرة جملر الطعرون مبوافقرة الررئي ولري اجمللر
نفسرره .وحترريط اللجنررة علمررا أيضررا حبج ر الدولررة الطرررف الرري رأت فيهررا أن إج رراءات النظررر يف
لب اللجوء ال ي قدمه صاحب البالغ مبا يف لك لبه إعا فت مل قضيته جرت وفقا
للقررانون الرردامنركي وأنرره عومررل معاملررة ال ختتلر عررن معاملررة أي شررخص آلررر يلررتم اللجرروء.
وتالحر اللجنررة أنرره أترري لصرراحب الرربالغ فرصررة تقرردمي أ لررة بشر ن ترحيلرره قس ررا إىل أفغانسررتان
والطعررن يف ق ررار ال حيررل وأن لررب اللجرروء ال ر ي قدمرره لضررع للدراسررة مررن قبررل ائررر اهلجررر
الدامنركية وللمراجعة من قبل جمل عون الالجةن وللمراجعة مرتن من قبل رئي اجمللر الر ي
نظررر يف مجلررة أمررور يف األسرربا اجلديررد الرري نش ر ت يف عررن املكرران للحصررو علررى اللجرروء
واأل لررة الرري قرردمها صرراحب الرربالغ .وعليرره ترررى اللجنررة أن صرراحب الرربالغ مل يقرردم أ لررة كافيررة
ل رردعم ا عاءات رره بش ر ر ن اإلج ر رراء املع رررو عل ررى اجملل ر ر مبوج ررب امل ررا تن  13و 26م ررن العه ررد
ألغرا املقبولية وأنه جيب من مث اعتبار ه ا اجلزء من البالغ غر مقبرو مبقتضرى املرا  2مرن
الربوتوكو االلتياري.
 9-7وأل ا تالح اللجنة أن صاحب البالغ احت ابنتهاك املا  18من العهد ون أن
يقرردم أيررة معلومررات أو أ لررة أو تفس ر بش ر ن كيفيررة انتهرراك الدولررة الطرررف حقوقرره مبوجررب ه ر
املرا مرن لرال ترحيلرره إىل أفغانسرتان .وبنراء عليرره ختلرص اللجنرة إىل أن هر ا اجلرزء مرن الرربالغ
غ مشفوع أب لة كافية وتعلن من مث أنه غ مقبو مبوجب املا  2من الربوتوكو االلتياري.
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وبناء عليه تقرر اللجنة ما يلي:
(أ)

أن البالغ غ مقبو مبوجب املا  2من الربوتوكو االلتياري

( )

أن ُحيا ه ا القرار إىل الدولة الطرف وصاحب البالغ.
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