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شرراريف دراسررة ه ر ا الرربالغ أعةرراء اللون ررة الباليررة أاررا،هم :عي ررات بررن عاشررور وع ررارف بلقرران وأ ررد أم ر
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 1-1صر رراحب الر رربالغ هر ررو أ .إ وهر ررو مر روا ن نيور ر ي مر ررن موالير ررد  11آ /أ سر ررطس ُ 1985ر ةر ر
لبررات اللورروء الررا يفرردم ا الدولررة الطرررف وهررو علررى وشرري أن يُرحررل إىل نيور ( .)1ويرردعن أن الدولررة
الط رررف يف ررد تنب رري حقويف رره وج ررب امل رراد  7م ررن الع ررد إن ُرح ررل إىل بل رردب األص ررلن .ويف ررد دل ررل الربوتوك ررور
االلبياري حيز النفاذ ابلنسبة للسويد  23آذار/مارس  .1976ومتثل احملامية مالن داهل صاحب البالغ.
وس ر ررول ال ر رربالغ  28ك ر ررانون الثاين/ين ر رراير  2019م ر ر اد ر رراذ ت ر ررداب تف ي ر ررة م يفب ر ررة يف ر ررررت
2-1
ُ
وكالرة اهلوررر السررويدية وجب ررا ويفررأ تنفير أمررر ررد صرراحب الرربالغ حر إشررعار آلررر .و  26مترروي/
يولير رره  2019يفر رردم الدولر ررة الطر رررف لبر رامل لر ر ر البر ررداب امل يفبر ررة لكر ررن اللونر ررة ر ةر رربه  31تشر ررين
األور/أكبوبر .2019

الوقائع ما عرضها صاح البالغ
 1-2يعبرب صاحب البالغ نفسه مثليامل .و  10شباط /رباير  2015يفدم لبامل للووء ّادعى يه أنه
لطر البعرت لالضط اد على يد بوكو حرام دون أن يدعن أي لطر يبعلق يله اجلنسن .وكان
 28ك ررانون الثاين/ين رراير  2016ل ررب اللو رروء األص ررلن ال ر ي يفدم رره.
وكال ررة اهلو ررر الس ررويدية ر ة ر
ور ةر ر كمر ررة يفةر ررا اهلور ررر  12أ ر/مر ررايو  2016الطعر ررن القر ررار السر ررلة .ور ةر ر كمر ررة
اسررباناف يفةررا اهلوررر  13متوي/يوليرره  2016ا ذن ابالسررباناف وأصرربح يفررار رررد صرراحب الرربالغ
()2
هنائيامل و يفابل لالسباناف  .و  28متوي/يوليه  2016يفدم صاحب البالغ لبامل اثنيامل للووء اسبنادامل
إىل ميل رره اجلنسر ن ر كر أن رره واج رره ص ررعوابت ال ميك ررن البغل ررب علي ررا تقريب رامل ا رردي ع ررن الس رربب
ا قيقن لةرور مغادرته نيو والسبب ال ي منعه من العود إلي ا ن ررامل ألنره نشر عبمر ُمرهرم يره
املثلي ررة اجلنس ررية وال جي ررر ،أح ررد عل ررى الب رروأ ض ررا .وادع ررى أية رامل أن الكش ررأ ع ررن ميل رره اجلنس ررن ه ر ب
ال روف يرتبط ابلعار وال نب .ويفبل وكالة اهلور لب صاحب البالغ إعاد الن ر لبره اللوروء
 18تشرين األور/أكبوبر .2016
 2-2وأثناء إعاد الن ر القةية أجرى صراحب الربالغ ثرالق مقرابالت مر مروؤف مسر ول
عن امللفات خمبلفر ويفردم معلومرات عرن للفيبره وميلره اجلنسرن وعاليفاتره السرابقة وحياتره السرويد.
ومل يك ررن يع رررف حينا ر م ررا إذا كان ر ل رردى الس ررلطات النيو ي ررة معلوم ررات ع ررن ميل رره اجلنس ررن .و 12
تشرين األور/أكبوبر  2017ر ة وكالة اهلور لب اللوروء الثراين الر ي يفدمره ن ررامل إىل أنره مل يقردم
معلومررات عررن حالبرره وميلرره اجلنسررن بطريقررة تعرررب حقيقرةمل عررن نفسرره وتكررون مبماسرركة .ووجرردت وكالررة
اهلور أن أيفوار صاحب البالغ بش ن ميله اجلنسن ذات مصدايفية ألهنا امةة و مفصلة و
معقولة .وعنرد االسرباناف أيردت كمرة يفةرا اهلورر القررار  30كرانون الثاين/ينراير  2018وأيدتره
كمة اسباناف يفةا اهلور  7آذار/مارس .2018
 3-2وبعد صدور القرار الن ائن عن كمة اسباناف يفةا اهلورر تلقرى صراحب الربالغ معلومرات
جديد عن الصعوابت الا يزعم أنه سيواج ا نيو بسبب ميله اجلنسن املفرتت .لر لي يفردم لبرامل
اثني رامل ع رراد الن ررر يفة ررية جلوئ رره ع ررام  .)3(2018ور ة ر وكال ررة اهلو ررر لب رره  18ك ررانون األور/
ديسررمرب  .2018وأكررد أنرره شرراريف مقابلررة مر صررحيفة أوسرتسرروندس  -بوسر ()Östersunds-Posten
السويدية  11أ ر/مايو  2018بش ن يفةية جلوئه األمر ال ي ُُيبمل معه أن يُكشأ عن كونه مثليامل

__________

()1
()2
()3
2

ذك رررت احملامي ررة أن اتري ررخ ا بع رراد مل ُُي رردد لك ررن ص رراحب ال رربالغ بو ررز
إبعادب أي ويف .
مل تُر ق القرارات ابلبالغ األصلن.
مل ترد إشار إىل الباريخ.

مرك ررز الحبو رراي امل رراجرين وميك ررن
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نيو ألن املقار تةمن صور مقربة لوج ه وصورامل ألرى عد ميكن البعرف عليه ي ا .واملقار مباأ أيةامل
على ا نرتن وال يزار منشورامل على مويف الصحيفة الشبكن وإن كان مبرو رامل للمشررتك قرط .ولر لي مرن
السر ل علررى أي شررخص ررن رري م املوا نررون النيو يررون أو السررلطات النيو يررة ا صررور علررى املعلومررات.
وإض ررا ة إىل ذل رري علا ررم هناي ررة ك ررانون األور/ديس ررمرب  2018أن ص ررديقامل ل رره أبص ررر اا رره ووج رره مق ررار
صرحفن نُشرر صرحيفة نيور ين أوبزر رر ( )Nigerian Observerجراء يره أن الشرر ة تبحر عنره بسرربب
نشررا ه اجلنسررن املثلررن ويفررد يعايفررب ابلسررون مررد تررتاوأ بر  10سررنوات و 14سررنة حررار إدانبرره .وأُدر
اار رره وصر ررورته النسر ررخة املادير ررة مر ررن مقر ررار الصر ررحيفة املر ر ر  15آ /أ سر ررطس  )4(2014الر ر ي مل يبلر ررق
معلومات عنه إال م لرامل ومل يبمكن من مث من تقدميه ويف أبكر.
 4-2ور ررم تق رردمي أدل ررة جدي ررد ررين الس ررلطات الس ررويدية مل تن ررر كم ررا جي ررب املق ررار الص ررحفن
السويدي أو النيو ي .و  10كانون الثاين/يناير  2019أكد حكم أصدرته كمة يفةا اهلور يفرار
وكال ررة اهلو ررر بع رردم إع رراد الن ررر القة ررية وذك ررر أن املق ررال الص ررحفي ال ميكن م ررا أن يغ ر ّ ا تقي رريم
الطلب الويف ال ي أشار يه إىل أن صاحب البالغ مل يثب يفط هويبه وال هرو أيفرام دلريالمل معقروالمل
علي ا ومل يبمكن من مث من ربط مقار الصحيفة السويدية بشخصه .وه ا يع ،أنه مل يُن ر عوايفب
املنشورين من حي املوضوع وم ذلي ال ميكن عرض ا عددامل.
 5-2ويعرررتف صرراحب الرربالغ يمررا يبعلررق ضويبرره أبنرره ر ّرر مررن نيور ودلررل السررويد رواي سررفر
مررزور ال ير كر اارره ا قيقررن لكررن صررورته موجررود يرره .ومل يقرردم يفررط أي واثئررق تثبر هويبرره ررا ي ررا
ااه واتريخ ميالدب .بيد أن مقار صرحيفة نيور ين أوبزر رر ُيبروي علرى كرل مرن ااره أ .إ .وصرورته
الا ال تزار متكن من البحقق من هويبه ر م أن نوعيب ا ليس أ ةرل نوعيرة .ومر أن هر ب املعلومرات
عبمعةمل ال ميكن ا أن تثب هويبه وال أن تقيم دليالمل معقوالمل علي ا رين وجرود ااره كمرا ذكرر للسرلطات
من ر ر وص ر رروله إىل الس ر ررويد إىل جان ر ررب ص ر ررور كب ر ر إىل ح ر ررد م ر ررا لوج ر رره يع ر رر ،أن املق ر ررار يبعل ر ررق ب ر رره
و يله اجلنسن.
 6-2ويدعن صاحب البالغ أيةامل أن من املرجح أن تبمكن السرلطات النيو يرة مرن البعررف عليره
بس ولة من مقار الصحيفة ال ي يبةمن معلومات مسبمد من ا .وجيرادر أبنره كران ينبغرن للسرلطات
السويد ضوء املقار أن تعيد بح ملأ يفةيبه وأن تقبل إجراءب مقابلة م وكالة اهلور  .ويكرر
أن عوايفب نشر املقار الصحفن مل تكن موض ن ر أي سلطة لية ر م أن نشرر املعلومرات الروارد
املقار من ش نه أن يةعه لطر البعرت ملزيد من االضط اد إن هو أعيد إىل نيو .
 7-2وجيرادر صرراحب الربالغ أبنرره اسربنفد ير سرربل االنبصراف احملليررة املباحرة الدولررة الطرررف
إ ررار إج رراء آلررر مررن إج رراءات البحقيررق الرردو
وأن موضرروع الرربالغ مل يُبح ر ولرريس يفيررد البح ر
أو البسوية الدولية.

الشكوى
يررد صرراحب الرربالغ أبن مررن ش ر ن إعادترره القس ررية إىل نيور أن تةررعه لطررر حقيقررن
-3
للبعرررت ملعاملررة تبنررامل مر املرراد  7مررن الع ررد بسرربب ميلرره اجلنسررن .ويرردعن أنرره شررى االضررط اد مررن
أ رراد يريرردون رررت الشرريعة ا سررالمية ومعايفببرره أو إير اءب أبي ريقررة ألرررى وأن هنررايف لطررامل مررن أن
يبلّررب برره أي ش ررخص إىل السررلطات األمررر ال ر ي ي ر دي إىل اعبقال رره وسررونه وأنرره يواج رره أية رامل لط ررر
مثلن و"معايفببه و قامل ل لي".
اكبشاف الشر ة أو سلطات الدولة األلرى أنه ّ

__________

()4
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إفا إضافية مل صاح البالغ
 27آذار/مارس  2019يفدم صاحب البالغ تلبيةمل لطلب من اللونة مزيدامل من املعلومات
1-4
عن اخلطر املزعوم ال ي سيبعرت له حار إعادته إىل نيو .
 2-4وصل صاحب البالغ إىل السويد  10شباط /رباير  2015و لب اللووء واي سفر مزور
وه ررر إىل ل ررار البل ررد .وص ررادرت
ابس ررم إس ررحاو جوني ررور جومب ررو .واش ر ُررتي ج رواي الس ررفر نيو ر ُ
رولبه علررى أنرره "جرواي أُبلررب عررن سرريفبه أو قدانرره" .وبعررد أن اعرررتف
الشررر ة السررويدية جرواي السررفر وسر ّ
صاحب البالغ ابسبخدام وثيقرة مرزور اهتمبره كمرة مراملو احملليرة رميرة اسربخدام وثيقرة مرزور وصردر
وحكم عليه بعقوبة م ويفأ البنفي وبغرامة يفدرها 2 000
ا كم عليه  24كانون الثاين/يناير ُ .2017
() 5
كرونة سرويدية  .ر أن شرر ة ا ردود السرويدية يفردم إىل السرفار النيو يرة عنردما كران بورزامل
لب رامل ص رردار ش ر اد س ررفر ارئ ررة وذك رررت أن اس ررم ص رراحب ال رربالغ ه ررو إس ررحاو جوني ررور جومب ررو
ويفر رردم الصر ررور الر ررا البقطر ر لر رره عنر ر دما يفر رردم لبر رامل للور رروء أور مر ررر السر ررويد .وأصر رردرت السر ررفار
الشر اد السررارية مررن  30كررانون الثاين/ينرراير  2019إىل  8شررباط /رباير  2019ألسرربا ر واضررحة
إذ إن رره ال يب رردو أن رره أُج ررري ت رّرر ع ررن س روابق ص رراحب ال رربالغ وال أن رره ويفّر الطل ررب أو رآب أص رالمل .ول رريس
واض ررحامل كي ررأ تقق ر الس ررفار م ررن أي معلوم ررات أو مل رراذا أص رردرت الش ر اد  .وا ررار أن ج رواي س ررفر
إسحاو جونيور جومبو أُبلب عن سريفبه ويف وصور صاحب البالغ إىل السويد ويفة احملكمة احمللية
أبنرره لرريس جرواي سررفرب .ومسر لة هويررة صرراحب الرربالغ تر االسررم املسرربعار ا ضررا إسررحاو جونيررور
جومبو تبعلق إىل حد ما بب ث ااه الوارد املقاالت ا عالمية على ا نرتن و ها لكن را ال تردد
حاجة صاحب البالغ إىل ا ماية من ضرر ال ميكن جربب إن أعيد إىل نيو .
 3-4ويالح ررا ص رراحب ال رربالغ أن وكال ررة اهلو ررر و كم ررة يفة ررا اهلو ررر و كم ررة اس ررباناف يفة ررا
مثلن وعةرو عموعرة معرضرة لالضرط اد
اهلور للص إىل أنه مل يبمكن من جعل ادعاءاته أنه ّ
نيو أمررامل معقروالمل .ومل تعرد وكالرة اهلورر ربح ملرأ يفةريبه ر رم تقدميره  7كرانون الثاين/ينراير 2019
مقاالمل نشر صحيفة نيو ين أوبزر ر ي يد ادعاءاته .وأش إليه ابسم أ .إ( .كرامالمل) املقرار الر ي
ُيبوي أيةامل علرى صرور مقربرة لوج ره .وجيرادر أبنره إن مل يُعبررب ذلري إضرا ة إىل مصردايفيبه بوصرفه رردامل
حقيقيامل من أ راد أوساط املثليات واملثلي ومزدوجن امليرل اجلنسرن ومغرايري اهلويرة اجلنسرانية ينره جيرب
اعببارب ميالمل جنسيامل منسوابمل إليه األمر ال ي ينطوي على نفس املخا ر الا ينطوي علي ا امليل اجلنسن
ا قيقرن .وملرا كرران وج ره ُربررط ابلنشراط املثلررن ينره ال ي رم تر أي اسرم سرريعاد إىل نيور  .وجيررادر
أبنرره كرران ينبغر ن للسررلطات السررويد أن تعيررد رربح ملررأ يفةرريبه عمرالمل بقررانون األجانررب لبقيرريم اخلطررر
ال ي يفد يواج ه بسبب نشر املقار نيو يفُبيل تقدمي لبه .ويدعن أنره لرو كران متكرن مرن تقردمي
املقار ويف أبكر سياو لب اللووء ال ي يفدمه على أسراس امليرل اجلنسرن لكران مرن املررجح
أن يكون له أثر إجيايب على تقييم مصدايفيبه وكان من ش نه أن يلقن ضوءامل خمبلفامل على مسر لة النشراط
اجلنسن املنسو إليه واملخا ر الا يواج ا حار إعادتره إىل نيور  .ويةريأ صراحب الربالغ أن
هنايف تغطية إعالمية واسعة له صحأ سويدية( )6تش إىل ميله اجلنسن وإىل أن املثلية اجلنسرية ر
و ررل ع ررن أ .إ .العدي ررد م ررن املق رراالت الص ررحفية ال ررا
مش ررروعة نيو ر  .وتُ ررر نب ررائغ البح ر
ير أ رراء العررامل ر ررم أهنررا مكبوبررة
تبحرردق عنرره بوصررفه مثليرامل وتر ررات هر ب املقرراالت مباحررة
األصل ابللغة السويدية .كمرا ميكرن النفراذ بسر ولة إىل عردد كبر مرن الصرور املقربرة لوج ره .وهر ا ي كرد
مدى س ولة كشأ كونه مثليّامل علنامل وهو وضر مرن شر نه إن أُبلرب إىل السرلطات واابمر النيو ير
أن جيعله عرضة لالضط اد والعقوابت.

__________

()5
()6
4

يفة احملكمة أبن أ .إ .اشرتى جواي سفر ابسم شخص آلر.
أُر ق مقار صحفن ابلبالغ.
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 4-4و يمرا يبعلررق ابملمارسرات الرايررة نيور يالحرا صرراحب الرربالغ أن املقرار املر كور آن رف امل
صحيفة نيو ين أوبزر ر يقور إنره مطلرو بسربب اللرواط واارسرات جنسرية مثليرة وأنره ميكرن ا كرم عليره
ابلسون مد ترتاوأ ب  10سنوات و 14سنة .ويدعن أن ه ا األمر يقدم صور ديفيقة عن األوضاع الا
تواج ررا املثلي ررات واملثلي ررون ومزدوج ررو املي ررل اجلنس ررن ومغ ررايرو اهلوي ررة اجلنسر انية نيو ر  .ويش ر إىل أن
نيور نفر ت يفررانون (ح ررر) يوا مثليررن اجلررنس عررام  2013الر ي أدى و قرامل ملن مررة هيررومن رايرربس
ووتش إىل تفايفم الوض السنء أصالمل ابلنسبة ألوساط املثليات واملثلي ومزدوجرن امليرل اجلنسرن ومغرايري
اهلويررة اجلنسررانية نيو ر  .وأدى ه ر ا الق ررانون إىل ي د أعمررار االبب رزاي والعنررأ أب رراد تلرري األوس رراط
و رت يفيودامل على املن مات ا كومية الا تقدم اخلدمات األساسية للمثليات واملثلي ومزدوجن امليل
اجلنسن ومغايري اهلوية اجلنسانية نيو ( .)7ويالحا أيةامل أن دائر اهلور الفنلندية ذكرت ما يلن:
ايدادت االعبق رراالت البعس ررفية للمثلي ر واألش ررخار ال ر ين يُن ررر إل رري م عل ررى أهن ررم
مثليون من سن مشروع يفانون ح ر يوا مثلين اجلنس.
ومنح مشروع القانون الشر ة النيو ية الفاسد سياة السمعة واملشر ور ابسربغالر
موا  ،البالد سر لطات أكثرر شررعية .ومرن املسربحيل وضر يفائمرة شراملة ابألشرخار الر ين
اعبقلروا نبيورة القررانون اجلديرد .وعراد مررا تبلرب الصررحا ة النيو يرة عرن اعبقررار أ رراد األيفليررات
اجلنسية وأحيانمل أيةامل عن احملاكمات العلنية .أنه ال يُبلهب عن نبائغ ه ب احملاكمات(.)8

والح دائر اهلور الفنلندية أيةامل أن "الشريعة ا سالمية الا يُبقيد ضا مشار نيو
تعايفررب علررى الل رواط أي اارسررة اجلررنس املنا يررة لن ررام الطبيعررة ابجللررد أو السررون أو القبررل ر رامل" .
ويةاف إىل ذلي أن ؤروف السون يفاسية و رر احملاكمة العادلة مبدنية.
()9

 5-4ويرردعن صرراحب الرربالغ أنرره معرررت للسررون إن أعيررد إىل نيور مكررررامل أن القررانون اجلنررائن
ينص على حكم ابلسون مد ترتاوأ ب  10سنوات و 14سنة .وهو أيةامل معرت لألذى واالضط اد
علررى يررد أ رراد مررن بيررن م أ رراد اابمعررات احملليررة الر ين يعملررون وجررب الشرريعة ا سررالمية لررن تكررون
الدولة يفادر على تو ا ماية من م أو را بة تو ها .ويردعن أنره ميكرن البعررف علرى أنره مثل ّرن
بوسررائل عررد  .أوالمل ي كررد أنرره رجررل مثلر ّرن حق رامل وسيواصررل العرريش علن رامل علررى ه ر ا النحررو .اثني رامل ميكررن
البعرف عليه من لرالر املقرار الر ي ؤ رر صرحيفة نيور ين أوبزر رر والر ي نُشرر علرى ا نرتنر و
شكل مطبوع  15آ /أ سطس  .2014اثلثامل ميكن اال رالع علرى العديرد مرن املقراالت عنره ابللغرة
السويدية على ا نرتن ويفد أصبح ؤ ورب من الربوي حبي جيب اعببار احبمار تعرضه للمخرا ر الرا
تطرح ا السلطات النيو ية أو األ راد النيو يون عالية.
 6-4وجيررادر صرراحب ال رربالغ أبنرره ابلن ررر إىل أن يفررانون (ح ررر) يوا مثليررن اجل ررنس يُفرررت عل ررى
الصررعيد الررو  ،ينرره ال توجررد لديرره ليررارات معقولررة لل رررو دالررل البلررد .ومررن املمكررن والشررائ أن
تعبقل السلطات شخصامل ما ارد ا رتات ميله اجلنسن .ويفد ؤ ر صاحب الربالغ صرحيفة علرى أنره
ي ر ال ررروف س ررببامل ال ررتات
مطل ررو ألن رره يش ررببه أن رره م ررارس الل رواط وه ررو أم ررر جي ررب اعبب ررارب
املس ر ول النيو ي ر أو املرردني أنرره مثلر ّرن .وابلن ررر إىل شررد العقرروابت ينبغررن مراجعررة ي ر الواثئررق
__________

()7
()8
()9
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Human Rights Watch, “Nigeria: harsh law’s severe impact on LGBT community”, October

2016, and Human Rights Watch, Tell Me Where I Can Be Safe: The Impact of Nigeria’s Same Sex

).(Prohibition) Act (October 2016

.Finnish Immigration Service, “Status of sexual and gender minorities in Nigeria” (9 June 2015), p. 12
املرج نفسه ر .9
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واأليفوار من حي املوضوع وهو ما مل تفعله السلطات السويدية عندما ر ة
إجراء مقابلة م وكالة اهلور .

لبه إعاد الن ر دون

مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية كاألسس املوضوعية
 26متوي/يولير رره  2019أبر رردت الدولر ررة الطر رررف مالح اهتر ررا بشر ر ن مقبولير ررة الر رربالغ وأسسر رره
1-5
املوضوعية و لب ر البداب امل يفبة ألن األسبا املزعومة للحماية الدولية مل تُدعم أبدلة كا ية وألن
إنفاذ أمر الطرد لن يسبب ضرررامل لصراحب الربالغ ال ميكرن جرربب .وبعرد أن الح ر الدولرة الطررف أن
أمررر الطرررد سيسررقط ابلبقررادم  13متوي/يوليرره  2020لب ر إىل اللونررة أن تن ررر الرربالغ ويف ر
مناسب يفبل ه ا املوعد.
 2-5وتشر ر الدولر ررة الطر رررف مالح اهتر ررا إىل أن حالر ر ة صر رراحب الر رربالغ يفُياّمر ر وجر ررب يفر ررانون
األجانررب لعررام  2005السرراري منر  31آذار/مررارس  2006مث وجررب القررانون املبعلررق ابلبقييررد امل يفر
مكانية ا صور على رلص ا يفامة السويد الساري من  20متوي/يوليه .2016
 3-5وعر ررن الويفر ررائ تر ررد الدولر ررة الطر رررف أبن صر رراحب الر رربالغ لر ررب اللور رروء السر ررويد
شباط /رباير  .2015ور ة وكالة اهلور السويدية لبه ويفررت  28كانون الثاين/يناير  2016رردب
إىل نيور ر  .واسر ررب نأ القر ررار بعدئر ر لر رردى كمر ررة يفةر ررا اهلور ررر الر ررا ر ةر ر االسر ررباناف 12
أ ر/مرايو  .2016ور ةر كمررة اسررباناف يفةرا اهلوررر  13متوي/يوليرره  2016ا ذن ابالسررباناف
وأصبح يفرار رد صاحب البالغ هنائيامل و يفابل لالسباناف .و  28متوي/يوليره  2016يفردم صراحب
الرربالغ لبرامل إىل وكالررة اهلوررر للحصررور علررى رلصررة إيفامررة عمرالمل ابملرراد  18مررن الفصررل  12مررن يفررانون
األجانر ررب أو إعر رراد الن ر ررر مسر ر لة رلصر ررة ا يفامر ررة عمر رالمل ابملر رراد  19مر ررن الفصر ررل  12مر ررن يفر ررانون
األجانرب .و  18تشررين األور/أكبروبر  2016يفررررت وكالرة اهلوررر عردم مررنح صراحب الرربالغ رلصررة
ايبره الرا ذكرهرا
أهنا يفبل إعاد الن ر مس لة حصوله على رلصة إيفامة ألن أسربا
إيفامة
حديثامل ميكن أن تشكل عائقامل أمام إنفاذ أمر ردب.
10

 4-5و  12تشرين األور/أكبوبر  2017يفررت وكالة اهلور مر ألرى ر ض لب صراحب الربالغ
ا صررور علررى رلصررة إيفامررة يف ررارين منفصررل  .وكرران يف ررار واحررد قررط مررن الق ررارين يفررابالمل لالسررباناف
واسررب نأ صرراحب الرربالغ هر ا الق ررار أمررام كمررة يفةررا اهلوررر الررا ر ةر االسررباناف  30كررانون
الثاين/ين رراير  .2018ويف ررررت كم ررة اس ررباناف يفة ررا اهلو ررر  7آذار/م ررارس  2018ع رردم م ررنح ص رراحب
الر رربالغ ا ذن ابالسر ررباناف صر رربح يفر ررار ر ر ررض الطلر ررب هنائير رامل و ر ر يفابر ررل لالسر ررباناف .و  14كر ررانون
األور/ديسمرب  2018يفدم صاحب البالغ لبامل جديدامل للحصور على رلصة إيفامة أو رصة إعاد الن ر
مس ر لة الرلص ررة ه ر ب مب ر رعامل بعقب ررات تع رررتت إنف رراذ أم ررر الط رررد .ويف ررررت وكال ررة اهلو ررر  18ك ررانون
األور/ديسمرب  2018عدم منح صاحب الشكوى رلصة إيفامة أو يفبور إعاد الن ر يفةيبه .واسرب نأ
القرار لدى كمة يفةا اهلور الا ر ة االسباناف  10كانون الثاين/يناير .2019
 5-5وتد الدولة الطرف أبن صاحب البالغ مل يدعم ادعاءات لطر ويفوع ضررر ال ميكرن جرربب
إن ُر ّحل وأبن البالغ مقبور عمالمل ابملاد  3من الربوتوكور االلبياري ألنه وجيه إ اليفامل .ر
أهنررا تقر ّرر أبنرره اسرربنفد ير سرربل االنبصرراف احملليررة املباحررة وأن املسر لة نفسر ا مل تُبحر وليسر يفيررد
إ ار إجراء آلر من إجراءات البحقيق الدو أو البسوية الدولية(.)10
البح
__________

( )10أب رردت الس ررويد تف ر رامل يوسر ر نط رراو تطبير ررق امل رراد ()2(5أ) مر ررن الربوتوك ررور االلبي رراري امللحر ررق ابلع ررد ليشر ررمل
مواضي سبق حبث ا إ ار إجراء آلر من إجراءات البحقيق الدو أو البسوية الدولية.
6
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 6-5وإضا ة إىل ذلي ت ّكر الدولة الطرف ابجب ادات اللونرة بشر ن املراد  7مرن الع رد يمرا يبعلرق
إبثبات وجود لطر حقيقن وشخصن إب او ضرر ال ميكن جربب بوصرفه نبيورة ضررورية ومبويف رع ة لإلعراد
القسرية وإىل تقرارير املعلومرات األساسرية عرن األوضراع نيور ( .)11وال تقلرل الدولرة الطررف مرن شر ن
الشوا ل املشروعة الا ميكرن ا عررا عن را صصرور أوضراع حقروو ا نسران نيور لكن را ال تعبررب
األوضرراع العامررة حررد ذاهتررا كا يررة ثبررات أن رررد صرراحب الرربالغ يبعررارت مر املرراد  7مررن الع ررد(.)12
وتالحرا أيةرامل أن صرراحب الرربالغ مل يعرررتت بال رره إىل اللونرة علررى هر ا االسرربنبا الر ي انب ر إليرره
سرلطات اهلورر السررويدية .وعلرى هر ا جيررب أن يركرز البقيريم املعررروت علرى اللونرة علررى العوايفرب املبويفعررة
ض رروء ؤرو رره الشخص ررية متامر رامل مث ررل تقييم ررات س ررلطات اهلو ررر
لط رررد ص رراحب الش رركوى إىل نيور ر
السررويدية القةررية ررل الن ررر .وبنرراءمل عليرره يبعر علررى صرراحب الرربالغ أن يُثبر أنرره سرريواجه شخصرريامل
لطرامل حقيقيامل ابلبعرت ملعاملة تنب ي املاد  7من االتفايفية عند عودته إىل نيو .
 7-5وترى الدولة الطرف أن تقييم سلطات اهلور السويدية أوس بكث من املس لة املعروضة على
اللونة ألن إجراءات اللووء احمللية ال تبصل صطر املعاملة الا من شر هنا أن تبعرارت مر املراد  7مرن
الع ررد ق ررط ب ررل أبس رربا أل رررى للو رروء ورلص ررة إيفام ررة أية رامل مث ررل لط ررر العقوب ررة البدني ررة أو عقوب ررة
ا عدام .وعقدت وكالة اهلور مقابلة مت يديرة مر صراحب الربالغ صصرور لرب اللوروء الر ي يفدمره
 10شررباط /رباير  .2015و  25آذار/مررارس  2015أجرير مقابلررة تقيررق شرراملة لررب اللورروء
اسبمرت يفرابة ساعب  .وبعرد البحقيرق األسربا الرا ادعاهرا البدايرة للحصرور علرى اللوروء أي
خما ر االضط اد املزعومة على يد بوكو حرام والن ر ي ا من يفبل ي سلطات اهلور احمللية وأصبح
يف ررار ررردب هنائير امل و ر يفاب ررل لالس ررباناف يفُبل ر إع رراد الن ررر يفة ررية رلص ررة ا يفام ررة بع ررد أن اح رربغ
أبسبا جديد للوروء هر ب املرر وهرن ميلره اجلنسرن .و ويفر الحرق أجررت الوكالرة مقابلرة تقيرق
لب اللووء م صاحب البالغ  8كانون األور/ديسمرب  2016اسبمرت ثالق ساعات
جديد
وركزت املقام األور على حاجبه إىل ا ماية بسبب ميله اجلنسرن املزعروم .و  23شرباط /رباير و11
نيسر رران/أبريل  2017أجر رررت الوكالر ررة مقر ررابلا تقير ررق تكميليبر ر اثنبر ر مر ر صر رراحب الر رربالغ اسر رربمرات
أكثر من س ساعات وترّكزات مها أيةامل على ميله اجلنسن املزعوم .ولالر ه ب العملية أُبلغ اضر
ي ر مقررابالت البحقي ررق إىل املسبشررار القانونيررة العام ررة لصرراحب الرربالغ .وإض ررا ة إىل ذلرري عق رردت
كمررة يفةررا اهلوررر عنررد االسررباناف جلسررة شررفوية سررية مر صرراحب الرربالغ  11كررانون الثرراين/
يناير  .2018وأجري املقابالت ومقابالت البحقيق وجلسة االسبماع يع ا حبةرور مسبشرار يفانونيرة
ودعررن
عامررة و سرراعد مرت /مرت ررات شفوي /شررفو ت أكررد صرراحب الرربالغ أنرره يف م ررم جيررداملُ .
تفحر ررص اضر ررر املقر ررابالت وإبر ررداء
صر رراحب الشر رركوى عر ررن رير ررق مسبشر ررارته القانونير ررة العامر ررة إىل ّ
مالح ررات علي ررا لطير امل وتقرردمي إ ررادات و عررون مكبوبررة هر ا الشر ن .إذن قررد أتيحر لصرراحب
البالغ رر عد لشرأ الويفائ وال روف ذات الصلة لدعم ادعائه والد اع عن يفةيبه شفاهةمل وكبابةمل
أمام وكالة اهلور و كمة يفةا اهلور  .و ضوء ه ب املالبسات تد الدولة الطرف بوجو اعببار
أن الس لطات احمللية كان متلي ما يكفن من املعلومات إضا ة إىل ويفائ القةية والواثئق املبصلة ضا
للب كررد مررن أهنررا تسرربند إىل أسرراس مبر لبقيرريم املخررا ر املبعلقررة حباجررة صرراحب الرربالغ إىل ا مايررة
السر ررويد تقييم ر رامل مس ر رربن امل وش ر ررفا امل ومعقر رروالمل .وم ر ررادر أبن ر رره ال يوج ر ررد سر رربب ي ر رردعو إىل اس ر رربنبا مف ر ررادب
__________

()11

ان ررر علررى سرربيل املثررار Lucas Ramón Mendos, State-Sponsored Homophobia: Global Legislation
Overview Update 2019 (Geneva, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex
) Association, March 2019و European Asylum Support Office, Country of Origin Information
).Report – Nigeria: Targeting of Individuals (2018
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أن األحكام الو نية مالئمة أو أن نبيوة ا جراءات احمللية كان أبي شكل من األشكار تعسفية
أو بلغ حد اخلط الب أو إنكار العدالة( .)13وبناء على ذلي تعبقد أنه جيب إيالء أمهية كبر آلراء
سلطات اهلور السويدية.
 8-5وتالحا الدولة الطرف ما تب من أن صاحب البالغ مل يثب هويبه إثبرااتمل معقروالمل املررات
الررا مررنح ي ررا رررر إعرراد الن ررر يفةرريبه أمررام السررلطات احملليررة .قررد ألقررن القرربض عليرره البدايررة
رواي سررفر صرردر ابسررم بلررأ عررن االسررم ال ر ي أ لقرره علررى نفسرره يمررا بعررد وال ر ي يسرربخدمه أمررام
اللونة .أن صورته مر قة رواي السرفر ويفُر ّدر أن جرواي السرفر حقيقرن ر رم أنره ُيبروي علرى رلصرة
إيفامة مزور جزئيامل .وأكدت السفار النيو ية السويد ويف الحق اهلوية امل كور جواي السفر.
ومل تقدهم واثئق ألرى لدعم هوية صراحب الربالغ املزعومرة .ولر لي مرادر الدولرة الطررف أبن صراحب
البالغ مل يثب هويبه امل كور إثبااتمل معقوالمل.
 9-5وتش ر الدول ررة الط رررف إىل أن ص رراحب ال رربالغ س رراو أثن رراء إج رراءات اهلو ررر احمللي ررة أس ررباابمل
للحماية دبلأ عن تلي الا عُرضر يمرا بعرد علرى سرلطات اهلورر والرا تشركل اآلن أسراس بال ره
املعروت على اللونة .وك ان صاحب الربالغ ذكرر األصرل أمرام السرلطات احملليرة أن ا عراد القسررية
لرة أمرور أن بوكرو حررام
إىل نيو من ش هنا أن تعرضه خلطر القبل على يرد بوكرو حررام .وذكرر
سويفامل مسقط رأسه يوم مرن أ م شر ر متوي/يوليره  2014ويفبلر كرال والديره .وهرا هرو مرن
ها
اهلووم ألنه كان املنزر عند حدوق ذلي .و آ /أ سطس  2014عادت بوكو حررام إىل مسرقط
رأسرره للبح ر عنرره .ر أنرره متكررن مررن الف ررار إىل منررزر أحررد األصررديفاء وؤررل خمببا رامل هنررايف ح ر كررانون
الثاين/يناير  2015عندما ادر البلد .وتالحا الدولة الطرف أن السلطات احمللية اعبرربت روايرة اللور وء
األوليررة الررا يفرردم ا صرراحب الرربالغ مبنايفةررة و امةررة ورأت أنرره مل يثب ر إثبررااتمل معقرروالمل أنرره سرريبعرت
خلطر االضط اد نيو على يد بوكو حرام.
 10-5و  28متوي/يوليرره  2016يفرردم صرراحب الرربالغ لب رامل للحصررور علررى رلصررة إيفامررة أو رصررة
إعاد الن ر يفةية الرلصرة هر ب  -بُعير د أن أصربح يفررار رردب هنائير امل و ر يفابرل لالسرباناف مبر رعامل
بعقبررات تعرررتت إنفرراذ أمررر الطرررد .وادعررى لررب اللورروء الثرراين أنرره مثلر ّرن وأوضررح أن سرربب ع رردم
احبواجه ضر ا ال ررف مرحلرة أبكرر أثنراء إجرراءات اللوروء هرو أنره كران شرى أن ررب أي شرخص
عررن ميلرره اجلنسررن .والح ر وكالررة اهلوررر يفرارهررا يفبررور إعرراد الن ررر لررب صرراحب الشرركوى
ا صررور علررى رلصررة إيفامررة أنرره ُيرردق أحيررانمل أن ُيرربغ مقرردم الطلررب ابمليررل اجلنسررن أو تغي ر اهلويررة
اجلنسانية أو البعب عن ه ب اهلوية بوصأ ذلي أساسامل للحماية مرحلة مب لر من العملية وأحيانمل
مرحلة ا ن فاذ .ويفد ي دي ذكر أسبا اللووء اجلديد مرحلة مب لر بعض األحيان إىل
ح
البشرركيي مصرردايفية مقرردم الطلررب .ر أنرره عنرردما يبعلررق األمررر ابمليررل اجلنسررن أو اهلويررة اجلنسررانية
اابمعرات الليرباليرة ومرن الصرعب
جيب أن ي ل ا سبان أنه يفد ين رر إليره علرى أنره عرار حر
من مث ا ردي عنره .وإضرا ة إىل ذلري لع العديرد مرن ملبمسرن اللوروء مرن ثقا رات مّررم ي را املثليرة
لررة أمرور برل ويعايفرب علي ررا اب عردام بعرض ا رراالت.
اجلنسرية وال جيرر ،أحرد علررى البروأ ضرا
ويف ر أبك ررر
وإن ك رران إبمك رران مق رردم الطل ررب أن يس رروو تفس ر امل لع رردم االحبو ررا ض ر ب األس رربا
ال ينبغن من مث اعببار الرواية أيفل مصدايفية ارد أهنا ذكرت ويف مب لر من العملية .ومادر الدولة
الطرف أبن وكالة اهلور ب ل ج ودامل مكثفة لالر ثالق مقابالت تقيق ألرى اسبغريف أكثر من
تس ر سرراعات اامرروع حبة ررور مسبشررارته القانونيررة العامررة عط رراء صرراحب الرربالغ رصررة ع رررت
أسبا اللووء ووصأ الكيفية الرا أثرر ضرا ميلره اجلنسرن املزعروم وهويبره اجلنسرانية نيور ولوصرأ

__________

( )13ان ر مثالمل أ .ه .س .ضد الدامنريف ( )CCPR/C/119/D/2473/2014الفقر .5-7
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ما يفد يعرضه للخطر إن عاد إىل هنايف .ولالر ه ب العملية يفدم صاحب البالغ أيةامل إ ادات لطية
ثررالق مناسرربات عررن ريررق مسبشررارته القانوني ررة العامررة .وإضررا ة إىل ذلرري عمررد(ت) لب ر ( )
يفةا املثليات واملثلي ومزدوجن امليل اجلنسرن ومغرايري اهلويرة اجلنسرانية وحراملن صرفات اجلنسر إىل
تقيرريم حالررة ص رراحب الرربالغ وش رراريف(ت) ادرراذ الق ررار الن ررائن .ولررالر مق ررابالت البحقيررق ادع ررى
صرراحب الرربالغ أنرره اكبش ررأ مثليبرره اجلنسررية عنرردما ك رران عمرررب  13سررنة .ويرُرزعم أن رره كشررأ عررن ميل رره
اجلنس ررن لرج ررل نيو ر أحة رررب إىل الكنيس ررة للص ررال م ررن أج ررل اخل ررالر .وادع ررى أية رامل أن ث ررالق
عاليفات ويلة األمد كان تربطه برجار نيو  .ويُزعم أنره عُثرر عليره يروم مرن األ م عيرة رجرل
ام مل ى ليلن ر لكن الرجل اآللر يفُبل .وادعى أيةامل أن والديره يفُربال بعرد ا رادق عنردما
حبث عنه عموعة من األشخار منزله .و ادر نيو الحقامل وسا ر إىل السويد.
أن وكالة اهلور اعبربت رواية صاحب البالغ امةة موضامل ملفبامل للن ر والح أن
11-5
صاحب البالغ مل يبمكن من تقدمي أي أ كار مبعمقة عن ميله اجلنسرن أو البحردق عرن مصرطلحات
كاملثلية اجلنسية م أنره يبلرب مرن العمرر  32عامرامل وادعرى أنره كران يفكرر حياتره اجلنسرية منر أن كران
مراهقامل .والح أيةامل أنه ذكرر بدايرة األمرر أنره مثل ّرن بعرد أسربوع مرن أن أصربح أمرر رردب هنائيرامل
و يفابل لالسرباناف ر رم أنره ادعرى أن ثرالق عاليفرات ويلرة األمرد كانر تربطره برجرار نيور
مر علمرره أبن املثليررة اجلنسررية ررور هنررايف .ورأت وكالررة اهلوررر أن روايبرره تفبقررر إىل املصرردايفية إىل حررد
ال ميكن معه أن تكون أساسرامل لبقيريم الحرق اجبره إىل ا مايرة السرويد .وعنرد االسرباناف عقردت
كمة يفةا اهلور جلسة شفوية األمر ال ي أاتأ لصاحب البالغ مرر ألررى رصرة عررت أسربا
ا مايررة الررا ُيرربغ ضررا عرضرامل شررفو مل وتوضرريح أي سرروء ررم .وادعررى لررالر اجللسررة أنرره أدريف أنرره مثلر ّرن
لررة أمررور أن ال رررف اجلديررد يبنررايفض م ر
عنرردما كرران الباسررعة مررن عمرررب .والح ر احملكمررة
مثلن عندما كان يبلب من العمر  13سنة .وأيدت احملكمرة
االدعاء السابق أن صاحب البالغ أدريف أنه ّ
يفرار وكالة اهلور مش إىل أن صاحب البالغ ّ أثناء اجللسة أمام احملكمة روايبه املبعلقة ابللووء
أبكثررر مررن ريقررة .ورأت احملكمررة أن لبررات ا مايررة الررا يفرردم ا صرراحب الرربالغ تعاؤمر وأصرربح
ر ر مبسر ررقة وال ميكر ررن اعببارهر ررا ذات مصر رردايفية .ولر ر لي مل يثبر ر صر رراحب الر رربالغ إثبر ررااتمل معقر رروالمل أنر رره
سيُ دهد نيو بسبب ميله اجلنسن املزعوم .وأصبح يفرار ر ض الطلرب هنائيرامل و ر يفابرل لالسرباناف
 7آذار/مارس .2018
 12-5و  14كانون األور/ديسمرب  2018يفدم صاحب البالغ لبامل جديدامل للحصور على رلصة
إيفامرة أو رصرة إعراد الن رر ملسر لة الرلصرة هر ب مبر رعامل بعقبرات تعررتت إنفراذ أمرر رردب .وادعررى أن
ميله اجلنسن معروف بسربب مقرار نُشرر صرحيفة ليرة السرويد .وادعرى أيةرامل أن هنرايف مرا ُيمرل
علررى اعبقرراد أن السررلطات النيو يررة ترصررد أنشررطة امل روا ن النيو ي ر عرررب ا نرتن ر  .وأشررارت وكالررة
لة أمور يفرارها امل ر  18كانون األور/ديسمرب  2018إىل أن صاحب البالغ مل يثب
اهلور
هويبه إثبااتمل معقوالمل .وإضا ة إىل ذلي أم ّد السلطات واي سفر يرد يه اسرم خمبلرأ عرن االسرم الر ي
ذكرب لبه .أن جواي السفر كان ُيمل صورته .وتو ر هر ب ال رروف وحردها سرببامل لبرولن ا ر ر
عنررد الن ررر ادعرراء صرراحب الرربالغ بشر ن إمكرران ربررط السررلطات النيو يررة إ ب ابملقررار .ورأت وكالررة
اهلور أن من الصعب تصديق أن مقاالمل صحيفة سويدية لية يفد يفرأته السلطات النيو يرة أو نُقرل
إلي ا .وإضا ة إىل ذلي مل يثب صاحب البالغ ادعاءب أن املقار ح رن ابالهبمرام مرن لرالر وسرائل
البواصل االجبماعن .و ضوء ه ب املالبسات مل تعبرب وكالة اهلور أن ال روف امل كور تشكل عائقامل
دائمامل أمام إنفاذ أمر الطرد .واسب نأ القرار أمام كمة يفةا اهلورر الرا ر ةر االسرباناف 10
للبحور عن يفرار وكالة اهلور  .وما ؤ ر صصور
كانون الثاين/يناير  2019لعدم العثور على أي سبب ّ
مقار الصحيفة امل كور نيو ين أوبزر ر ال يغ ه ا البقييم.
GE.20-07121
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ررين الوض ر ال يعرر ،أن كررل
 13-5وت ر كر الدولررة الطرررف أنرره ر ررم مرررمي املثليررة اجلنسررية نيو ر
شررخص مررن نيو ر يرردعن أنرره ينبمررن إىل أوسرراط املثليررات واملثلي ر ومزدوجررن امليررل اجلنسررن ومغررايري
اهلوية اجلنسانية وحاملن صفات اجلنس يعبرب حاجة إىل اية دولية .ويرتتب على يفانون األجانب
أن االضررط اد بسرربب امليررل اجلنسررن ميكررن أن يشرركل أساسرامل للحمايررة علررى ررو مررا أكدترره مررن جديررد
وريفة مويفأ يفانوين أعدهتا وكالة اهلور يما يبعلق بطريقة إجراء تقييم تطلعن ملخا ر ا اجة إىل ا ماية
بسرربب امليررل اجلنسررن أو تغير اهلويررة اجلنسررانية أو البعبر عررن هر ب اهلويررة .وم مررة وكالررة اهلوررر ليسر
تديررد املي ررل اجلنس ررن ملقرردم الطل ررب وإمن ررا تقيرريم م ررا إذا ك رران ملرربمس اللو رروء أثب ر أنرره ينبم ررن إىل ه ر ب
ااموعة إثبااتمل معقوالمل .وكان مفوضية األمم املبحد السامية لش ون الالجا أكدت أن امليل اجلنسن
جانب أساسن من جوانب اهلوية ا نسانية وأن البحقق من كون مقردم الطلرب مرن تلري األوسراط هرو
أساسامل مس لة مصدايفية وينبغن االضطالع به بطريقة ردية تراعرن حساسرية املوضروع( .)14وتشر الدولرة
الطرف أيةرامل إىل يفررار احملكمرة األوروبيرة قروو ا نسران يفةرية م .يف .ن .ضرد السرويد الر ي رأت
يه احملكمة أن ادعاء مقدم الطلب بش ن العاليفة اجلنسية املثلية امل كور ال مصدايفية له(.)15
 14-5ومادر الدولة الطرف أبن ما ورد املقار املنشرور صرحيفة نيور ين أوبزر رر الر ي يفدمره
صاحب البالغ بلأ عن الرواية الشفوية الا يفدم ا أمام السلطات احمللية .على سربيل املثرار ادعرى
صاحب البالغ أمام سلطات اهلور أنه عُثر عليه عية رجل مل رى ليلرن .ر أنره ورد املقرار أن
ا ادق ألقرن القربض علري م أحرد الفنرادو .وورد يره أيةرامل أن رجلر ُج خرجررا إىل لرار
املبور
مبورمها
الفندو وضراب بال ر ة يفبل أن ي ر أحدمها .و ويف الحق يفُبل والدا الرجل اهلار
أحررد األس رواو .ومل ي ر ّدع صرراحب الرربالغ أمررام السررلطات احملليررة أنرره تعرررت للةررر وادعررى أيةر امل أن
والديه يفُبال منزله .ومادر الدولة الطرف أبن أوجه عدم االتساو ه ب تث شكوكامل جدية يما رص
ارتبرراط املقررار بصرراحب الرربالغ .وأشررارت أيةرامل إىل أن النسررخة الوريفيررة مررن املقررار الر ي يفدمرره صرراحب
البالغ دبلأ عن النسخة املباحة على مويف الصحيفة الشبكن .وتالحا ك لي أن الطبعة ا لكرتونية
مر ررن املقر ررار ال تبةر ررمن صر ررور للمشر ررببه ير رره املزعر رروم .ومر ررادر أبن ذلر رري يثر ر تسر ررا،الت بشر ر ن شر رررعية
الصور املر قة ابلنسخة الوريفية من املقار .وتالحا أيةامل أن الصور لال امل ملا يدعيه صراحب الربالغ
ال تص ر ّرورب بوض رروأ( .)16وتك رررر أية رامل حوب ررا القائل ررة إن ص رراحب ال رربالغ مل يثب ر إثب ررااتمل معق رروالمل هويب رره
املزعومة وإن السلطات النيو ية لن تربط من مث بينه وب املقار.
15-5

ويفر ر رردم صر ر رراحب الر ر رربالغ إىل اللونر ر ررة مقر ر رراالمل صر ر ررحيفة سر ر ررويدية لير ر ررة ()Arbetarbladet

مل يُسبشر د برره مررن يفبررل أمررام السررلطات احملليررة .ويبرردو أن هر ا املقررار يسرربند إىل روايررة صرراحب الرربالغ
دون أي تقي رريم مس رربق ملص رردايفيبه .وميك ررن أن يق ررار الش ررنء نفس رره ع ررن املق ررار اآلل ررر ال روارد ص ررحيفة
س ررويدية لي ررة (أوسرتس رروندس  -بوس ر ) ال ر ي س ررايفه ص رراحب الش رركوى وال ر ي يفُرردم إىل الس ررلطات
احمللية .ومن مث ال ميكن أن تعطى هل ين املقال سوى يفيمة إثباتية مبدنية .ووا ق الدولة الطرف على
تقيرريم السررلطات احملليررة ال ر ي ذهررب إىل أن املقررال ال يكفيرران مررل السررلطات علررى ا ررتات أن مررن
شر هنما أن يشرركال عائقرامل دائمر امل أمررام إنفرراذ أمررر الطرررد .وإضررا ة إىل ذلرري أشررارت سررلطات اهلوررر
يفراراهتا وأحكام ا إىل أن صاحب الشكوى مل يسبط ا جابة إىل أي حد ي كر علرى األسرالة العامرة

__________

()14

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, “Guidelines on international
protection No. 9: claims to refugee status based on sexual orientation and/or gender identity within
the context of article 1 A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status
.of Refugees” (October 2012), para. 62
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10

2013

الفقر .43

GE.20-07121

CCPR/C/128/D/3300/2019

املبعلقرة يلرره اجلنسررن وكيررأ أثرر ذلرري علررى حياترره .ومررن أوجره القصررور األلرررى مصرردايفية ادعرراءات
ص رراحب ال رربالغ أن رره انب ررر ع رررت مثليب رره اجلنس ررية املزعوم ررة إىل أن أص رربح يف ررار ررردب هنائي رامل و ر يفاب ررل
لالسررباناف .ويُنررايفض تفسر ُب البر ل وهررو أنرره مل جيررر ،علررى إلبررار أحررد ادعرراءب أنرره كشررأ عررن ميلرره
اجلنسن ألشخار عد نيو ر م أنه كان على علرم ابلررأي العرام عرن املثليرة اجلنسرية هنرايف وأهنر ا
رور  .وال تعبرررب الدولررة الطرررف معقروالمل وال مقبرروالمل تفسر صرراحب الربالغ عرردم ذكررر ميلرره اجلنسررن
مرحلة أبكر .ن ترى أن ذلي يث شكوكامل جدية يما يبعلق ابملصدايفية العامة الدعاءاته وصحب ا.
 16-5ومل يثب ر ص رراحب ال رربالغ أن س ررلطات اهلو ررر احمللي ررة مل تة ر ا س رربان الويف ررائ أو عوام ررل
اخلطررر ذات الصررلة تقييماهتررا ومل يررربهن علررى أن تقييمررات السررلطات تعسررفية أو بلغ ر حررد اخلط ر
البر ّ أو إنكررار العدالررة( .)17وعلررى ه ر ا ررين االدعرراءات املعروضررة علررى سررلطات اهلوررر وعلررى اللونررة
ال تكفررن للخلررور إىل أن رررد صرراحب الرربالغ إىل نيور سررينب ي البزامر ات الدولررة الطرررف وجررب
املاد  7من الع د.

وعليقات صاح البالغ على مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية كاألسس املوضوعية
 21تشرين األور/أكبوبر  2019يفدم صاحب البالغ تعليقات لب ي ا أن ت ل البداب
1-6
امل يفبررة يفائمررة وأضرراف أنرره حررار إعادترره ينبغررن ررردب ابارره ا قيقررن وامل ر كور ولرريس ت ر االسررم
املسرربعار الر ي سررولبه السررلطات السررويدية .ويعرررتف أبن تقيرريم مقررابالت اللورروء الررا أجراهررا مل يكررن
واضح البعسأ وال يبلب حد إنكار العدالة .ويالحا أن وكالة اهلور أجرت معه ثرالق مقرابالت بعرد
أن يفُبل إعاد اكمبه .وجرت املقاب الت الثالق ابللغة ا نكليزية وهن ليسر لغبره األم (اهلاوسرا).
وم أنه لب مرت امل شفو مل للغة ا نكليزية ومل يعر عن أي شكاوى تبعلرق ابلرت رة ينره جيرادر أبنره
ينبغن أن ي ل االعببار عند تقييم املعلومات الا يفدم ا وال سيما عندما يبعلق األمر ابلبفاصيل
أنه مل يعرب عن نفسه بلغبه األوىل .كما أنه يفط مسا ة ويلة جراء املقابالت وكان من كامل.
 2-6ويالحررا صرراحب الرربالغ أن السرربب ال ررئيس ج رراء ثررالق مقررابالت منفصررلة بش ر ن إعرراد
الن ررر يفةرريبه هررو رداء نوعيررة املقررابلب األولي ر إذ إن املوؤررأ املس ر ور عررن امللفررات رررأ أسررالة
رنم عررن عرردم ا ررالع بش ر ن معلومررات صرراحب الرربالغ عررن هويبرره اجلنسررانية يفررائالمل إهنررا مبقلبررة
م ذيررة وتر ّ
أو مغاير  .وجيادر أبن عوزب املزعوم عن تفس أ عاله وللفيبه ميكن أن ينسبا املقرام األور إىل عردم
ررم املوؤررأ املسر ور عررن امللفررات هررو ت مغررايري اهلويررة اجلنسررانية لررالر املقررابلب األولير وضررعأ
مس رربوى ص رراحب ال رربالغ البعليم ررن و دودي ررة مفردات رره وحيات رره الس ررابقة عبم ر يقيّ ررد بش ررد ؤرو رره
املعيشية وأ كارب .وي كد صاحب البالغ أن من اخلط ادعاء أنره أجررى ثرالق مقرابالت كاملرة مةريفامل
أن مصرردايفيبه وموثويفيبرره املبصررورت لث ررات ابلبكررار واالرتبررايف نبيوررة شررعورب بسرروء الف ررم وسرروء املعاملررة.
ويبسرراءر أيةرامل عررن لثر وجررود لبر ( ) يفةررا املثليررات واملثلير ومزدوجررن امليررل اجلنسررن ومغررايري
اهلوية اجلنسانية وحاملن صفات اجلنس .
ويقر صاحب البالغ أبنه مل يبمكن من تقدمي واثئق تثب هويبه املر كور إثبرااتمل معقروالمل لكنره
3-6
ّ
يرردعن أن الدولررة الطرررف ال متلرري أسررباابمل ترردعو إىل القررور أبن هويبرره ا قيقيررة هررن هويررة الرجررل ال ر ي
اسبعمل جوايب لل رو من نيو  .وجيادر أبن تصريح الدولة الطرف أبن السفار النيو ية السويد
أكرردت هويبرره تصرريح يائررأ .وعُرررت علررى السررفار النيو يررة لررب للحصررور علررى وثيقررة سررفر ارئررة
يفدمبه الشر ة السويدية دون مشاركة صاحب البالغ .ومل يكن بوس السفار النيو ير ة أن ت كرد هويبره

__________

( )17ان ررر عل ررى س رربيل املث ررار س ض ررد الن رررويغ ( )CCPR/C/115/D/2474/2014الفق ررر  5-7و Xض ررد ال رردامنريف
( )CCPR/C/113/D/2515/2014الفقر .3-4
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دون جواي سفر ودون مقابلبه شخصيامل ودون تقدمي أي تقيق آلر .ويبدو أن السفار النيو ية تلقر
الطلررب مر صررور صرراحب الرربالغ املر قررة ووا قر عليرره دون البشرركيي بو ترره .ويعرررتف صرراحب
صحيحة وهو أمرر ي سرأ لره ر أنره ّرر مرن
البداية كان
البالغ أبن املعلومات الا يفُدم
نيور بسرربب االضررط اد بعررد أن اكبُشررأ أنرره مثلر ّرن .وكرران لعيشرربه السررية واخلطر ملررد  20عامرامل
نيو آاثر واضرحة علرى تعبر ب األمرر الر ي يفسرر سربب عردم الكشرأ عرن مثليبره اجلنسرية ويفر
أبكر ر م أنه كان يعيش السويد مد عام تقريبامل عندما ر ة وكالة اهلور لبه الثاين للووء.
 4-6و يم ررا يبعل ررق ق ررار الص ررحيفة نيو ر ال ر ي اسبُش ر د ب رره ك ررانون األور/ديس ررمرب
ي كررد ص رراحب ال رربالغ م ررن جدي ررد أن اا رره م ر كور النس ررخة املادي ررة للص ررحيفة وك ر لي عل ررى ا نرتن ر .
ويوا ررق علررى أن مةررمون املقررار شرركله املررادي بلررأ عررن الروايررة الشررفوية الررا يفرردم ا لكررن ا حالررة
املرجعيررة الارره مررن املنشررور علررى ا نرتنر إىل املقرراالت السررويدية املسبشر د ضررا الررا تبرروي علررى صررور
لوج ه على كامل الصفحة وك لي ااه وجنسيبه يفد تفةن إىل اسبنبا م داب أنره ميكرن بسر ولة وبقرو
مثليّامل .ومل تن رر وكالررة اهلورر أو سررلطات
ربرط صراحب الرربالغ ابملقرار ع رل ى ا نرتنر والكشرأ عرن كونرره ر
ألرى النسخة املادية من املقار املع .،وعليه ين ادعاء أنه ُعب به ال أساس له من الصحة.
2018

 5-6ويدعن صاحب البالغ أن السرلطات احملليرة مل تةر االعببرار ير الويفرائ وعوامرل اخلطرر
ذات الصلة تقييم ا .ر ة ا مراعا املقاالت صحيفة نيو ين أوبزر ر و الصحأ السويدية
سياو إعاد احملاكمة أو بوصف ا ؤرو امل جديد يبلب حد إنكار العدالة.

مالحظات إضافية مق مة مل ال كلة الطرف
 2كر ررانون األور/ديسر ررمرب  2019د ع ر ر الدولر ررة الطر رررف أبن تعليقر ررات صر رراحب ال ر رربالغ
1-7
امل رلر ر ررة  21تش ر ر ررين األور/أكبر ر رروبر  2019مل تبة ر ر ررمن أي معلومر ر ررات موض ر ر رروعية جدير ر ررد  .وتبمس ر ر رري
الح اهت ررا األولي ررة بشر ر ن الويف ررائ الر روارد ال رربالغ ومقبوليبر رره وأسس رره املوضر رروعية .وإن كانر ر هنر ررايف
جوانرب مررن إ ررادات صرراحب الرربالغ مل تبناوهلررا السررلطات ابلردرس ينبغررن عرردم تفسر ذلرري علررى أنرره
يفبور لبلي الب كيدات .وم ذلي تقدم الدولة الطرف بعض البوضيحات ا ضا ية.
 2-7وتالحر ررا الدولر ررة الطر رررف أن صر رراحب الر رربالغ يعر رررتف أبن مقر ررابالت اللور رروء احمللير ررة مل تكر ررن
البعسأ ومل تشكل إنكارامل للعدالة .واعرتف أبن املقابلة الثالثرة للبحقيرق لرب اللوروء الرا
واضحة ّ
اسبمرت أرب ساعات أجري بطريقة رتمة .لكنه يدعن أن تقييم يفةيبه كران جرائرامل .و ضروء هر ب
األيفوار ترى الدولة الطرف أن صاحب البالغ ُياور بوضوأ توؤيأ اللونرة كمرة اسرباناف عراد
تقييم مصدايفيبه .بيد أن ه ا ليس دور اللونة.
 3-7وجيادر صاحب البالغ أبن ي مقابالت اللوروء كانر ابللغرة ا نكليزيرة ر رم أن لغبره األم
هن اهلاوسا لكن الدولة الطرف تالح ا أنه ذكر لب اللووء أن لغبه األم هن ا نكليزية .ولالر
مقابل ررة اللو رروء األوىل  25آذار/م ررارس  2015أعل ررن أن والدي رره يبح ررداثن مع رره ابللغ ررة ا نكليزي ررة وأن
األشررخار ال ر ين جرراءوا إىل السرروو نيو ر يبحرردثون ا نكليزيررة أية رامل .وأُش ر أية رامل إىل أن وكالررة
اهلوررر سر ل صر احب الرربالغ مررارامل وتكررارامل أثنرراء مقررابالت البحقيررق لررب اللورروء عمررا إذا كرران
يف م ما يقار كد أن األمر ك لي .وإضا ة إىل ذلي بعد أن يفُبل إعاد الن ر يفةيبه س ل
وكالرة اهلوررر مررت عمررا إذا كرران يسرربطي البحردق ابهلاوسررا .و كلبررا املناسرربب أكررد أنرره ال يسر بطي
البحرردق ضر ب اللغررة .و ضرروء ذلرري تشرركي الدولررة الطرررف كليرامل تصرريح صرراحب الرربالغ اجلديررد
بش ن لغاته األم وترى أن ذلي يبدو تصعيدامل للمالبسات املسبش د ضا أمام اللونة.
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 4-7وإضا ة إىل مقابالت اللوروء الرثالق الرا أجرهترا وكالرة اهلورر عقردت كمرة يفةرا اهلورر
ايبرره الرا ذكرهررا حرديثامل .وت كررد الدولررة
جلسرة شررفوية أتريح ي ررا لصرراحب الربالغ رصررة تربيرر أسرربا
الطر رررف مر ررن مث أن سر ررلطات اهلور ررر احمللير ررة ّصر ر الن ر ررر يفةر رريبه و ير ر ال ر ررروف املر ر كور ر روار
مق ررابالت البحقي ررق .ر أن الس ررلطات مل تعب رررب ادع رراء ص رراحب ال رربالغ االنبم رراء إىل أوس رراط املثلي ررات
واملثلي ومزدوجن امليل اجلنسن ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملن صفات اجلنسر ادعراء ذا مصردايفية.
ايرة صراحب برالغ تقييمرامل شرامالمل ومرد أنره
ومادر أبنه عندما تقريّم سرلطات الدولرة الطررف أسربا
مل يكن ذا مصدايفية ال ميكن للونة أن دلص إىل حدوق انب ايف للماد  7إن مل ُيدد صاحب البالغ
أي خمالفررات عمليررة صررن الق ررار أو أي عامررل لطررور مل لل ر ب السررلطات ا سرربان( .)18وتكرررر
الدولررة الطرررف هر ا الصرردد أن صرراحب الرربالغ يسررلم أبن الن ررر يفةرريبه مل يكررن واضررح البعسررأ
ومل يبلب حد إنكار العدالة.
 5-7و يم ررا يبعل ررق ابدع رراءات ص رراحب ال رربالغ أن ل ررب ا ص ررور عل ررى وثيق ررة س ررفر ارئ ررة كببب رره
الشر ة السويدية ويفدمبه دون مشاركبه تالحا الدولة الطرف أن "ش اد السفر الطارئة" مرن السرفار
النيو ية تعلن أن صاحب البالغ ذكرر للسرفار أنره نيور ي ولرد  11آ /أ سرطس  1985واليرة
ال وس ر م أنه مل يويفع ا .وجاء الوثيقة أيةامل أن السفار مل يكن لدي ا أي سربب للشري أيفروار
صاحب البالغ .وبناءمل على ذلي ال ت كد الوثيقة ادعاءب.
 6-7و  12شر ررباط /رباير  2015حصر ر شر ررر ة ا ر رردود السر ررويدية جر رواي السر ررفر الر ر ي يفدمر رره
صاحب البالغ ساعد تكنولوجيا بصر ت وأجرت مقارنت بواثئق هوية أصلية ألرى من نيو
خلص إىل أن جواي السفر ال ي ُيبوي على صرور صراحب الربالغ صرحيح لكن را الح ر أن
رلصة ا يفامة املر قة واي السفر مزور جزئيامل .وأُبلب صاحب البالغ ه ا البقييم ويف الحق.
 7-7وعن املقار املسبش د به من صحيفة نيو ين أوبزر ر تبمسري الدولرة الطررف ويفف را الر ي
ي هب إىل أن أوجه عدم االتساو ب رواية صاحب البالغ الشفوية واملعلومات املقدمرة املقرار تثر
ش رركوكامل جدي ررة يم ررا يبعل ررق ابرتبا ررا بص رراحب ال رربالغ .وت رررى ا كوم ررة ه ر ا الس ررياو أية رامل أن م ررن
الةرروري البشررديد علرى أن تزويررر الواثئررق شرائ نيور  .ويبةررح ذلري مررن لررة أمرور من ررا البقررارير
الص ررادر ع ررن ويار الداللي ررة اململك ررة املبح ررد لربيطاني ررا الع م ررى وأيرلن رردا الش ررمالية واال ررس الكن رردي
لل ور والالجا ( .)19وترد املعلومات الباليرة تقريرر ويار الدالليرة (ر " :)34مدينرة بانر هرن مركرز
لصناعة النقش وميكن عمليامل شراء أي وثيقة مزور هنايف من ش ادات امليالد إىل الش ادات العلمية".
وإضا ة إىل أوجه عدم االتساو املشار إلي ا آنفامل هنايف من مث أسبا ألررى تمرل علرى البشركيي
صحة املقار املقدم.
 8-7وتكرر الدولة الطرف أيةامل أن صاحب البالغ مل يثبر هويبره املزعومرة إثبرااتمل معقروالمل .وبنراءمل علرى
ذل رري ال ميك ررن رب ررط املق ررار ب رره شخص رريامل .وية رراف إىل ذل رري أن ادع رراءب أن الس ررلطات النيو ي ررة ترايف ررب
موا ني ررا علررى شرربكة ا نرتن ر وس ررتبط بر وج رره واارره املسبش ر د برره ابملقرراالت الررا نش ررهتا الصررحأ

__________

( )18ان ر على سبيل املثار السيد الن والسيد النة ضد الدامنريف ( )CCPR/C/112/D/2186/2012الفقر .5-7
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Home Office, “Country information and )19
guidance – Nigeria: background information, including actors of protection and internal relocation”,
) version 2.0 (August 2016مباح ر ررة عل ر ررى ال ر ررابط الب ر ررا www.ecoi.net/en/file/local/1262712/1226_:
 1471849541_cig-nigeria-background-v2-0-august-2016.pdfو Canada, Immigration and Refugee Board,
“Nigeria: prevalence of fraudulent documents, including whether genuine documents can be obtained using
false information; instances of visa application fraud; document verification practices at the Canadian visa
) office in Lagos (2016–August 2018)” (28 August 2018مباحررة علررى الررابط البررا https://irb-cisr.gc.ca/en :
./country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457580
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السرويدية احملليررة هررو عررد دمر ألنرره ال يسربند إىل ويفررائ رردد  .وم مرا يكررن مررن أمرر ررين وثيقررة سررفر
صاحب البالغ الطارئة من السفار النيو ية صدرت ابسم خمبلأ عن االسم الوارد املقاالت.
 9-7وت كد الدولرة الطررف أنره ال يوجرد سربب يردعو إىل اسربنبا أن األحكرام احملليرة كانر يفاصرر
أو أن نبيوررة ا جرراءات احملليررة كانر تعسررفية أو بلغر حررد إنكررار العدالررة أبي شرركل مررن األشرركار
ا
مالح ةمل أن رواية صاحب البالغ والويفائ الا اسبند إلي ا البالغ ال تكفن للخلور إىل أن اخلطرر
املزعر رروم ابلبعر رررت لسر رروء املعاملر ررة عنر ررد عودتر رره إىل نيور ر يسر رربو شر ررروط أن يكر ررون مبويفعر رامل وحقيقير رامل
وشخصيامل .وعليه ين إنفاذ أمر الطرد لن ينب ي ضمن املالبسات يفيد الن ر البزامات الدولة الطرف
قبةى املاد  7من الع د.
 10-7وألر امل ابلن ررر إىل أن يفررار رررد صرراحب الرربالغ سيسر قط ابلبقررادم  13متوي/يوليرره
وأن مزيرردامل مررن املراسررالت مل يعررد ضرررور مل تكرررر الدولررة الطرررف بكررل احررتام لب ررا أن تن ررر اللونررة
مقبولير ررة هر ر ا الر رربالغ وأسسر رره املوضر رروعية ويفر ر مناسر ررب يفبر ررل متوي/يولير رره  2020موعر ررد أيفصر رراب
دورهتا  128آذار/مارس .2020
2020

القضااي كاإلجراءات املعركضة على اللجنة

الن ر املقبولية
 1-8يفبل الن ر أي ادعاء يرد بالغ ما جيب على اللونة أن تقرر و ق ما تقبةيه املاد
من ن ام ا الداللن ما إذا كان البالغ مقبوالمل أم ال وجب الربوتوكور االلبياري.

97

 2-8ويف ررد تقق ر اللون ررة و ق رامل مل ررا تقبة رريه امل رراد ()2(5أ) م ررن الربوتوك ررور االلبي رراري م ررن أن املس ر لة
إ ار إجراء آلر من إجراءات البحقيق الدو أو البسوية الدولية.
نفس ا ليس يفيد البح ومل تُبح
 3-8وت ر ّكر اللونررة ك ر لي ررا ذهب ر إليرره اجب اداهتررا مررن أنرره جيررب علررى أصررحا البال ررات
االسربفاد مرن ير سربل االنبصرراف احملليرة مررن أجرل اسرربيفاء الشررط املنصررور عليره الفقررر ) (2
من املاد  5من الربوتوكور االلبياري ما دام تلي السبل تبدو عالة القةية املطروحة وما دام
حبكم الوايف مباحة لصاحب الربالغ( .)20وتريط اللونرة علمرامل إب راد صراحب الربالغ أبنره اسربنفد ير
سبل االنبصاف احملليرة املباحرة ألن آلرر يفررار سرلة بعردم مرنح صراحب الربالغ رلصرة إيفامرة أو إعراد
الن ررر يفة رريبه اس ررب نأ أم ررام كم ررة يفة ررا اهلو ررر ال ررا ر ة ر االس ررباناف  10ك ررانون الث رراين/
ينرراير  .2019وترريط علم رامل أية رامل أبن الدولررة الطرررف ال تعرررتت علررى ادعرراء أن ي ر سرربل االنبص رراف
احمللية اسبنفدت القةية موض الن ر .وعليه ترى اللونة أن شرروط الفقرر  ) (2مرن املراد  5مرن
الربوتوكور االلبياري يفد اسبُو ي .

ر أن اللونررة تالحررا اعررتات الدولررة الطرررف علررى مقبوليررة الرربالغ بسرربب عرردم وجررود أدلررة
4-8
واضررحة عم رالمل ابملرراد  3مررن الربوتوكررور االلبيرراري ألن لكيرردات صرراحب الرربالغ ابحبمررار انب ررايف
املر رراد  7مر ررن الع ر ررد إن ُر ّحر ررل إىل نيور ر مل تبلر ررب املسر رربوى األساسر ررن مر ررن األدلر ررة املطلوبر ررة أل ر ررات
املقبوليررة .وترررى اللونررة أن ادعرراءات صرراحب الرربالغ املبعلقررة صطررر االضررط اد وا دانررة اجلنائيررة واخلطررر
احملبمر ررل علر ررى حياتر رره بسر رربب مثليبر رره اجلنسر ررية املفرتضر ررة ر رردد وأيفر رريم علي ر ررا الر رردليل ر ررا ير رره الكفاير ررة
يمررا يبصررل بعوامررل اخلطررر ومصررادر االضررط اد والعقرروابت واأللطرراء احملبملررة تقيرريم األدلررة ررا
ذلي مقاالت الصحأ السويدية والنيو ية أثناء إجراءات اللووء احمللية ومن مث رن مدعومرة أبدلرة
__________

( )20ان ر مثالمل تيمر ضد هولندا ( )CCPR/C/111/D/2097/2011الفقر .3-6
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كا ية أل رات املقبولية .أن اللونة ترى الويف نفسه أن حوة عدم املقبولية الا سايفب ا الدولرة
الطرررف تررتبط ابألسررس املوضرروعية ارتبا رامل وثيقرامل وينبغررن مررن مث الن ررر ي ررا هر ب املرحلررة .وبنرراء علررى
ذل رري ت رررى اللون ررة أن ادع رراءات ص رراحب ال رربالغ وج ررب امل رراد  7مقبول ررة وتش رررع م ررن مث الن ررر
أسس ا املوضوعية.

الن ر األسس املوضوعية
 1-9ن رررت اللونر ررة ال رربالغ ضر رروء ي ر املعلومر ررات الر ررا أاتح ررا هلر ررا الطر رران علر ررى النحر ررو
املنصور عليه املاد  )1(5من الربوتوكور االلبياري.
 2-9وترريط اللون ررة علم رامل ابدعرراء ص رراحب ال رربالغ أن الدول ررة الطرررف س رربنب ي االلبزام ررات الوايفع ررة
علي ا قبةى املاد  7من الع د إببعادب يفسرامل إىل نيو  .وتالحا اللونة ه ا السياو أن صاحب
الربالغ يفردم لبر للوروء السررويد  10شرباط /رباير  2015و  28متوي/يوليره  2016علرى البروا .
وادعى البداية أنه يواجه لطر البعررت لالضرط اد والقبرل علرى يرد بوكرو حررام .مث ر ّ روايبره بعدئر
إىل لطر مزعوم ابالضط اد أو العقا على مثليبه اجلنسرية املفرتضرة ااهرمرة نيور وهرن السربب
عدم اعرتا ه يله اجلنسن البداية.
 3-9وت ّكر اللونة ببعليق ا العام ريفم  )2004(31بش ن بيعة االلبزام القانوين العام املفرروت علرى
الدور األ راف الع د ال ي تش يه إىل البزام الدور األ راف بعدم تسليم أي شخص أو إبعرادب
أو ردب أبية ريقة ألرى من إيفليم ا وذلي حيثما تكون هنايف أسس وا ية تربر االعبقاد أبن مثة لطرامل
حقيقي رامل أن يبع رررت ه ر ا الش ررخص ألذى ال ميك ررن جررربب مث ررل ذل رري املبص ر هور امل ررادت  6و 7م ررن
الع د .وأوضح اللونة أيةامل أن اخلطر جيب أن يكون شخصيامل( )21وأن تكون األسبا علرى درجرة
عالية من اخلطور تفةن إىل االعبقاد بوجود لطر حقيقن للبعرت لةرر ال ميكن جربب( .)22وبناءمل على
ذلر رري جير ررب أن ي لر ر االعببر ررار ير ر الويفر ررائ واملالبسر ررات ذات الصر ررلة ر ررا ي ر ررا الوضر ر العر ررام
قوو ا نسان البلد األصلن لصاحب البالغ .وتُ ّكر اللونة أيةامل ا ذهب إليه اجب اداهتا من
أن رره ينبغ ررن إي ررالء اهبم ررام كب ر لبقي رريم الدول ررة الط رررف وأن البص ررار مراجع ررة الويف ررائ واألدل ررة وتقييم ررا
()23
لبحديد ما إذا كان ه ا اخلطر موجودامل أم ال يق عمومامل على عاتق أج ز الدولة الطرف الع رد
ما مل يبب أن ذلي البقييم كان واضح البعسأ أو أنه بلب حد اخلط الب ّ أو إنكار العدالة(.)24
 4-9وتر رريط اللونر ررة علمر رامل حبور ررة الدولر ر ة الطر رررف القائلر ررة إنر رره عقر ررب ر ر ررض لر ررب اللور رروء األو
ال ي يفدمه صاحب البالغ  28كانون الثاين/يناير  2016يفررت وكالة اهلور  18تشرين األور/
أكب رروبر  2016إع رراد الن ررر ل ررب اللو رروء ال ر ي يفدم رره وإن رره أج رررى ث ررالق مق ررابالت م ر م رروؤف
مقرامل أبنه مل يكن يعرف حينا ما إذا كان
مس ول عن امللفات خمبلف أبلغ م صلفيبه و يله اجلنسن ّ
لر رردى السر ررلطات النيو ير ررة معلومر ررات عر ررن ميلر رره اجلنسر ررن وإن وكالر ررة اهلور ررر ر ة ر ر لر ررب اللور رروء
الثر ر رراين الر ر ر ي يفدمر ر رره  12تشر ر ررين األور/أكبر ر رروبر  2017ابعببر ر ررار أن أيفوالر ر رره بشر ر ر ن ميلر ر رره اجلنسر ر ررن

__________

( )21س .ض ر ر ر ر ر ر ر ر ررد ال ر ر ر ر ر ر ر ر رردامنريف ( )CCPR/C/110/D/2007/2010الفق ر ر ر ر ر ر ر ر ررر  2-9وأ .ر . .ض ر ر ر ر ر ر ر ر ررد أسر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتاليا
( )CCPR/C/60/D/692/1996الفقر  6-6وس .ضد السويد ( )CCPR/C/103/D/1833/2008الفقر .18-5
( )22س .ضد الدامنريف الفقر  2-9وس .ضد السويد ( )CCPR/C/103/D/1833/2008الفقر .18-5
( )23بر ر ر ر رريالي وآلر ر ر ر رررون ضر ر ر ر ررد كنر ر ر ر رردا ( )CCPR/C/101/D/1763/2008الفق ر ر ر ر ررر  4-11ولر ر ر ر ر ضر ر ر ر ررد أسر ر ر ر ررتاليا
( )CCPR/C/107/D/1957/2010الفقر .3-9
( )24ي .أ .أ .وف .ه .م .ضر ررد الر رردامنريف ( )CCPR/C/119/D/2681/2015الفقر ررر  3-7ورضر ررايفر ضر ررد الر رردامنريف
( )CCPR/C/119/D/2512/2014الفقر .3-9
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ال تبسم ابملصدايفية ألهنا امةة و مفصلة و معقولة .وأيدت كمة يفةا اهلور القررار السرلة
الثاين  30كانون الثاين/يناير  2018وأيدتره كمرة اسرباناف يفةرا اهلورر  7آذار/مرارس .2018
ويفرردم صرراحب الرربالغ لب رامل اثني رامل عرراد الن ررر يفةررية اللورروء بعررد أن تلقررى معلومررات جديررد عررن
وض ررعه نيور ر ور ةر ر وكال ررة اهلو ررر ه ر ا الطل ررب  18ك ررانون األور/ديس ررمرب  2018وأي رردت
كمة يفةا اهلور  10كانون الثاين/يناير  2019القرار السلة ال ي جاء يه أن مقاالت الصحأ
السررويدية والنيو يررة ال ميكررن أن تغر البقيرريم ح ر ذكرررت أن صرراحب الرربالغ مل يثبر يفررط هويبرره
وال هررو جعل ررا معقولررة ومل يرربمكن مررن مث مررن ربررط املقرراالت بشخصرره ثبررات وجررود لطررر شخصررن
وحقيق ررن إب رراو ض رررر ال ميك ررن ج ررربب بس رربب ميل رره اجلنس ررن .وت رريط اللون ررة علم رامل أيةر امل حبو ررة الدول ررة
الطرف الا تفيد أبن صاحب البالغ ّر من نيو ودلل السويد واي سفر مزور ُيبروي علرى اسرم
خمبلأ عن ااه املزعوم لكن صرورته تررد يره وأن السرفار النيو يرة أكردت هويرة صراحب الربالغ كمرا
ه ررو موث ررق ج رواي الس ررفر ال ر ي ُيب رروي عل ررى ص ررفحة لش ر م ررزور متكن ر الش ررر ة الس ررويدية م ررن
كشف ا بناء على لربهتا.
 5-9وتيط اللونة علمامل أبن الدولة الطرف جادل أيةامل أبن سلطات اهلور السرويدية ن ررت
روايبر خمبلفر للمخررا ر املزعومررة الررا هترردد صرراحب الرربالغ وأعررادت الن ررر لررب اللورروء الر ي
ررا ذل رري ع رردم تق رردمي املق ررار املنش ررور ص ررحيفة
يفدم رره م ررت بع ررد أن أدرك ر أن ا و ررغ املبغ ر
نيو ر ين أوبزر ررر إال  7كررانون الثاين/ينرراير  2019ر ررم أنرره م ر ر  15آ /أ سررطس  2014هررن
ثابة تصعيد لالدعاءات وليس مالبسات جديد تسبحق إعاد تقييم .وتيط علمامل أيةامل حبوة الدولة
الط رررف ال ررا ت ر هب إىل أن ص رراحب ال رربالغ اع رررتف أبن تقي رريم مق ررابالت اللو رروء ال ررا أجراه ررا مل يك ررن
تعسررفيامل ومل يبلررب حررد اخلطر البر ّ أو إنكررار العدالررة وأن أيفروار صرراحب الرربالغ املبغر مثررل مررا يبعلررق
بقبل والديه أوالمل على يد بوكرو حررام مث علرى يرد و راء انبقامرامل مرن ميلره اجلنسرن املعلرن عنره تفبقرر إىل
االتسر ر رراو األمر ر ررر ال ر ر ر ي أدى إىل جانر ر ررب اهلوي ر ر ررة مثر ر ررار اجلر ر رردر إىل إض ر ر ررعاف مصر ر رردايفية ص ر ر رراحب
البالغ العامة.
 6-9وتر رريط اللونر ررة علمر رامل إب ر رراد صر رراحب الر رربالغ الر ررا جر رراء ي ر ررا أن سر ررلطات الدولر ررة الطر رررف
مل تق رريّم ادعاءات رره تقييم رامل س ررليمامل ألن رره ش رراريف مقابل ررة م ر ص ررحيفة أوسرتس رروندس  -بوس ر الس ررويدية
 11أ ر/مايو  2018وهرن مباحرة علرى ا نرتنر للمشررتك وميكرن للسرلطات النيو يرة أو األ رراد
النيو ير أن يكبشرفوا بواسررطب ا أنره مثلر ّرن ألن املقرار تةررمن صرور مقربررة لوج ره وصررورامل ألررى عررد
ميكن البعرف عليه ي ا .وادعى أنه معرت من مث لعقوبة السون مد ترتاوأ ب  10سنوات و 14سنة
حار إدانبه .ويد أبنه علم هناية كانون األور/ديسمرب  2018أن صديقامل أبصر مقاالمل صحيفة
نيور ين أوبزر ررر م رل رامل  15آ /أ سررطس  2014يبةررمن ك رالمل مررن اارره (أ .إ ).وصررورته ورد يرره أنرره
مطلرو مرن الشررر ة لنشرا ه املثلررن وأنره مل يكرن اكنر امل تقردمي نسررخة ماديرة مرن املقررار ويفر أبكررر.
وادعى أنه ر رم تقردمي أدلرة جديرد رين سرلطات اللوروء السرويدية مل تن رر كمرا جيرب األسرس املوضروعية
سر رواء مقر رراالت الصر ررحأ السر ررويدية أو النيو ير ررة وأن كمر ررة يفةر ررا اهلور ررر أير رردت  10كر ررانون الثر رراين/
يناير  2019يفرار وكالة اهلور امل ر  18كانون األور/ديسمرب  2018بعدم إعاد الن ر القةية وهرو
ما يعد إنكارامل للعدالة .وتيط اللونة علمامل حبوة صاحب البالغ الا ت هب إىل أنه كان ينبغن أن تباأ
له مقابلة جديرد مر وكالرة اهلورر ألن املراد اجلديرد ترربر الن رر عرن كثرب ميلره اجلنسرن املنسرو
إليه األمر ال ي يةعه لطر البعرت ملزيد من االضط اد إن أعيد إىل نيو .
 7-9وتالحا اللونة ه ا الصدد تصريح الدولة الطرف أبن وكالة اهلور و كمة يفةرا اهلورر
أجريبر ررا مر ررارامل تقييمر رامل ر رررد مل وعامر رامل للمالبسر ررات احملر رردد يفةر ررية صر رراحب الر رربالغ مراعير رةمل املعلومر ررات
16

GE.20-07121

CCPR/C/128/D/3300/2019

األساس ررية ع ررن أوض رراع املثلي ررات واملثلي ر ومزدوج ررن املي ررل اجلنس ررن ومغ ررايري اهلوي ررة اجلنس ررانية وح رراملن
نيو ووجدت أن صاحب البالغ ال يواجه لطرامل شخصيامل وحقيقيامل يربر اللووء
صفات اجلنس
السويد وذلي أساسامل ألنه مل يثب أن مثليّبره أمرر بمرل ومل يكرن مقنعرامل الربهنرة علرى هويبره وأنره
سرريبعرت ملخررا ر ت ر االسررم امل ر كور مقرراالت الصررحأ السررويدية أو النيو يررة .وتالحررا اللونررة
أيةامل أن سلطات اللووء أجرت تقييمامل و ق األصور للمقاالت الصحفية ومل تبمكن من أن تثب دون
شي أن الصور الوارد النسخة الوريفية من مقار نيو ين أوبزر ر هرن صرور صراحب الربالغ األمرر
ال ي يث يفلقامل مشروعامل بش ن اص خدو املقار .وإضا ة إىل ذلي مل يثب ما إذا كان املقرار الصرحيفة
السر ررويدية يبعلر ررق بر رره وملر ررا كر رران الوصر ررور إلير رره علر ررى ا نرتنر ر يقبصر ررر علر ررى األعةر رراء الر ر ين ير ررد عون
اش ررتاكاهتم ررين سررلطات اللورروء مل تررر أن امليررل اجلنسررن املثلررن سيُنسررب إىل صرراحب الرربالغ بلرردب
األص ررلن .وتالح ررا اللون ررة إض ررا ة إىل ذل رري أن الق ررارين الص ررادرين ع ررن س ررلطات اهلو ررر  18ك ررانون
األور/ديس ررمرب  2018و 10ك ررانون الثاين/ين رراير  2019أل ر امل ا س رربان ك ررون أ .إ .مل ي رربكلم ع ررن ميل رره
اجلنسررن إال بعررد دلررور أمررر ررردب حيررز النفرراذ .قررد أثررر ذلرري سررلبامل علررى مصرردايفية معلوماترره ال سرريما
ابلن ررر إىل أنرره كرران السررويد آنار مررد سررنة ونصررأ وعقررد اجبماعررات عررد مر وكالررة اهلوررر حير
أتيح له رصة البحدق عن ذلي .و تقييم شامل للص كمة يفةا اهلور إىل أن يفصة أ .إ.
تصراعدت وتةررمن أوجره يفصررور و مروت ال تبرردو ذات مصردايفية .ورأت السررلطات الو نيرة أنرره ن ررامل
مثلن وأنه إن أعيد إىل نيو ينه سيبعرت خلطر االضط اد بسبب
لعدم متكنه من إثبات احبمار أنه ّ
ميله اجلنسن ينه ال ميكن منحه رلصة إيفامة أو تو اية اثنوية له .وت ّكر اللونرة ابجب اداهترا الرا
جرراء ي ررا أن صرراحب الرربالغ يبحمررل عرربء ا ثبررات لرردعم املر زاعم املبعلقررة صطررر ويفرروع ضرررر شخصررن
وحقيقن ال ميكن جربب ا ذلي االلبرزام ببقردمي األدلرة يفبرل يفررارات السرلطات الو نيرة بويفر كراف
ما مل يكن من املمكن تقدمي املعلومات يفبرل ذايف .وتالحرا اللونرة أن سرلطات الدولرة الطررف وصرف
خمالفررات صرراحب الرربالغ املزعومررة عمليررة صررن القر رار أبهنررا تصررعيد الدعاءاترره .ر أن اللونررة ترررى
أن ادعاءات رره مالبس ررات القة ررية يفي ررد الن ررر تعك ررس أساسر امل اعرتاض رره عل ررى االس رربنباجات الويفائعي ررة
الررا للص ر إلي ررا سررلطات الدولررة الطرررف وال تثب ر وجرره البعسررأ ه ر ب االسرربنباجات أو عرردم
معقوليب ا الب ّ أو أن ا جراءات ل الن ر تبلب ح هد اخلط ا جرائن أو إنكار العدالة(.)25
 8-9و ضرروء مررا سررلأ دلررص اللونررة إىل أن املعلومررات املعروضررة علي ررا ال تثب ر أن صرراحب
البالغ سريواجه لطررامل حقيقيرامل وشخصريامل ابلبعررت ملعاملرة تبنرامل مر املراد  7مرن الع رد حرار إبعرادب
إىل نيو .
 -10واللونررة إذ تبصرررف وجررب املرراد  )4(5مررن الربوتوكررور االلبيرراري ترررى أن إبعرراد صرراحب
البالغ إىل نيو لن ينب ي حقويفه املكفولة ابملاد  7من الع د.

__________

( )25ان ررر علررى سرربيل املثررار إ .يف .ضررد الرردامنريف ( )CCPR/C/125/D/2373/2014الفقررر  7-9وم . .ضررد الرردامنريف
( )CCPR/C/121/D/2643/2015الفقر .7-8
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