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اعتمدهتا اللجمة ورهتا  27-2( 128آذار/مارس .)2020
ش ر ررارر راس ر ررة أ ر ر ا ال ر رربالغ أعمس ر رراء اللجم ر ررة التالي ر ررة أ ر رراسأ  :عي ر ررال ب ر ررن عاش ر ررورو وع ر ررارف بولك ر ررانو وأن ر رردر س
تسرريمامانو وأيلررني تيغرو جرراو وجيمتيرران خيبررايو و وسرريه مانويررل سررانتوس ابير و وفاسرريلكا سانسررنيو ويوفررال شررا و
وأمحد أمني فتح هللاو ومارسيا ف .ج .كرانو وابمار م كويتاو و نكان الك موأوموخاو وكريستوف أايم .
أي فر ي (خمالف) لعمسو اللجمة جيمتيان خيباي.
ير مرفق أ ه اآلراء ر ٌ
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 1-1ص ر رراحب ال ر رربالغ أ ر ررو ج .إ.و وأ ر ررو م ر روا ن أفغ ر ررا ول ر ررد ع ر ررام  .1996وي ر ر ندع أن ترحيل ر رره إىل
أفغانسرتان سيشركل انتهاكران مرن جانررب الدولرة الطررف كقولره املك ولررة ملوجرب املروا  6و 7و 18مرن العهررد.
ولد ل الربوتوكول اال تياري حيز الم اذ ابلمسبة للدولرة الطررف  23آذار/مرارس  .1976ومتثِّنرل صراحب
البالغ حمامية.
 2-1و  2تشرين الثا /نوفمرب 2017و لبت اللجمةو عمالن ابملا  94من ن امها الدا ل و مرن
الل مقررأا اخلاص املعين ابلبالغات اجلديرد والتردابا املتلترةو إىل الدولرة الطررف أن متتمرع عرن إعرا
صاحب البالغ إىل أفغانستان ريثما تم ر اللجمة لمسيته.

الوقائع ما عرضها صاح البالغ
 1-2ك رران ص رراحب ال رربالغ يع رريو م ررع والدي رره وش ررقيقه األك رررب لري ررة وور مقا ع ررة غ ررز
أفغانسررتان .وكرران والررداه مسرريحيني يارسرران يمهمررا س رران البيررت .وكرران والررده يعمررل فريررق إعررا
إعمار املقا عات ويكسب الن كافيران لك الرة لردر مرن الرعايرة ألسررته .وكانرت عاللرة األسرر ابجلراان
حم رردو ومل يك ررن ر ررا أل ررارف .و عي ررد ال ص ررحو كان ررت وال ررد ص رراحب ال رربالغ تعط ر اخلب ررز وال اكه ررة
ألسررتني أو ثررالر أسررر تعرريو مكرران لريررب .وكانررت ا ررل مسرركن صرراحب الرربالغ غرفررة للصررال و
وكرران والررده يق ررأ الكترراف املقرردس .وكانررت األسر ر أيمس ران فررت ا س رران بصررليب وصررور ملرررمي (أم اليسرروع)
وللط ررل يس رروع .وك رران أف ررا األس ررر يص ررلون ل رردى ك ررل وجب ررةو ويش رركرون هللا عل ررى الطع ررام .وك رران وال ررد
صرراحب ال رربالغ يق ررول إن اليسرروع أ ررو املمق ر  .ومل يكررن ص رراحب ال رربالغ وشررقيقه ي ررات ان املدرس ررة ألن
امل رردارس كان ررت توج ررد ا ررل املس رراجدو ومل يس ررمح رم ررا رج ررال ال رردين احمللي ررون ابلدراس ررة فيه ررا بس رربب
يمهمررا .وكرران صرراحب الرربالغ وشررقيقه يقمسرريان مع ر ولتهمررا البيررت ويسرراعدان الزراعررة .وكررا
حيمالن صليبني شبيني صغاين صمعهما رما والدمها.
 2-2وبعد مرور يومني على عيد امليال العاشر لصراحب الربالغو كران يلعرب مرع شرقيقه اكقرل
عمرردما عررا ص ررا ان و لقررات ريررة .وش رراأدا سرريارات ومسررلحني ررارج مسرركمهما .ويعتقررد ص رراحب
الرربالغ أن أررتالء األشررخاص كررانوا مررن حركررة البرران .وبعررد لليررلو غررا رت السررياراتو وعررا صرراحب
البالغ وشقيقه إىل البيت ليكتش ا أن والديهما غا موجرو ين .واتصرال بزميرل والردمها الر ي كران يمقلره
معرره سرريارته إىل العمررل كررل صررباإ .وأ ر مها إىل غررز و ومررن هررة نقلهمررا أحررد املهرربني إىل ابكسررتان
مث إىل مجهورية إيران اإلسالمية.
 3-2ولمسى صاحب البالغ وشقيقه مخر سرموات مجهوريرة إيرران اإلسرالمية .وكرا يعمرالن
مصمع للبالستيك هران .وتعرل شقيق صاحب البالغ كا ثة مررور أثمراء وجو مهرا البلردو فقرد
علرى إثرأرا أحرد سراليه .وكرا شريان أن تلقر عليهمرا الشرر ة القربه بسربب وضرعهما غرا القررانو .
وألهنما كا يعيشان املصمعو فل يكن لديهما اتصال أبي مسيحيني .ولكمهما كا يصليان و يان
صليبيهما فت لميصيهما .وذات يومو ملح املشرف على املصرمع صرليب صراحب الربالغ فصر عه علرى
وجهره بشرد أذت أذنره .وال يرزال يعرا مرن مشركلة تلرك األذن مسرع بسرببها لعمليرة جراحيرة بعررد
وصرروله إىل السررويد .والرررتل شررقيق صرراحب الرربالغو إلرسرراله إىل السررويدو مبلغران ماليران مررن رف عملرره.
ومل يستطع الشقيق ن سه الس ر بسبب مشكلة ساله .ونقل نِّ
مهرف صاحب البالغ ابلسريار إىل تركيرا.
وبعد مكوثه ستة أشهر إسطمبولو نقل إىل إيطاليا على منت لارف مث إىل السويد بسيار .
 4-2و  29آف/أغسر ررط 2014و لر رردم صر رراحب الر رربالغ لر ررب اللجر رروء السر ررويد .وعر ر ِّنرني لر رره
البدايرة وصر لرانو و وانتقرل إىل أسرر حاضرمة عرام  .2015وكران حيمسرر ابنت رام الطقروس الديميرة
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كميسة حملية وجتمعات لدراسة الكتراف املقردس وخميمرات ومرتمترات مسريحية .و آف/أغسرط 2015و
جرى تعميده الل جتمع كبا خمي و حمسره أكثر من  200شخص.
 5-2و  21آف/أغسر ررط 2015و رفمسر ررت وكالر ررة ارجر ررر لر ررب اللجر رروء الر ر ي لدمر رره صر رراحب
ال رربالغو حي ر لص ررت إىل أن روايت رره للول ررائع تتس ر ابال تص ررار الش ررديد وغي رراف الت اص رريل وتش ررو ا
تمالمس ررات .ومل تش رركك الوكال ررة ذأ رراف ص رراحب ال رربالغ ابنت ررام إىل الكميس ررة الس ررويدو ولكمه ررا
تساءلت عما إذا كان إيانه حقيقيان .و لصت إىل أن روايته بشأن نشأته املسيحية أفغانستان ورغبته
أن يعيو حيا مسيحية السويد عدية املصدالية.
 6-2و  11تشرين الثرا /نوفمرب 2015و أعرا ت حمكمرة ارجرر القمسرية إىل الوكالرةو ألهنرا مل فرد
لرارأا البلد ال ي يمبغر ترحيرل صراحب الربالغ إليره .و  30كرانون األول /يسرمرب 2015و رفمسرت
الوكال ررة م ررر أ رررى ل ررب ص رراحب ال رربالغ .و  31آذار/م ررارس 2016و رفمس ررت حمكم ررة ارج ررر ل ررب
اس ررتفماف ص رراحب ال رربالغ .و  19أ ر/م ررايو 2016و رفمس ررت حمكم ررة اس ررتفماف لمس ررا ارج ررر ل ررب
اسرتفماف صرراحب الر بالغ .وممر ذلررك اكررنيو ررل لررار حمكمررة ارجررر حيررز الم رراذو واسررتم ِّ دت مجيررع
س رربل االنتص رراف احمللي ررة العا ي ررة .وح ررد ي رروم  16أيلول/س رربتمرب  2016كموع ررد هن ررائ ملغ ررا ر ص رراحب
الر رربالغ السر ررويد وعر ران .و ذلر ررك التر رراريخو غر ررا ر صر رراحب الر رربالغ السر ررويد إىل أملانير ررا وحر رراول لر ررب
اللجر ر رروء أمر ر ررار .غر ر ر ا أن أملانير ر ررا أمر ر رررتو ملوجر ر ررب الئحر ر ررة بلر ر ررن الثالثر ر ررةو عا تر ر رره إىل السر ر ررويد 21
أيلول/سبتمرب .2016
 7-2و  12كررانون األول /يسررمرب 2016و لرردم صرراحب الرربالغ إىل وكالررة ارجررر لب ران صرروص
لرار ر هو ا عى فيه وجو عوائق أمام تم ي ه .و عمران رر ا الطلربو أرفقره بمسرخ مطبوعرة مرن صر حته
علررى ال يسرربور تتمسررمن التباسررات وصررلوات مررن الكترراف املقرردسو و ل ررار شخص ر لوصرريه القررانو و
وشها لسهو وعد مقاالت عن حالة القاصرين األفغران غرا املصرحوبني السرويد .و  23كرانون األول/
يسر ررمرب 2016و رفمسر ررت وكالر ررة ارجر ررر أر ر ا الطلر ررب .ورفمسر ررت حمكمر ررة ارجر ررر أيمسر ران لر ررب اسر ررتفماف
صاحب البالغ  15حزيران/يونيه 2017و بدعوى التأ ر تقديه.
 8-2و  10متوخ/يوليه 2017و لدم صاحب البالغ لبان آ ر يدع فيه وجو عوائق أمام تم ي لرار
ر هو حي أشار إىل أن موظ الس ار األفغانية ستوكهومل علموا أنه مسيح العقيد  .وا عرى أيمسران
أنه تعرلو وأو مركز احتجاخ املهاجرينو للممسايقة من جانب حمتجزين أفغان آ رين وبعه املوظ ني
ِّ
ح ر ررل ابل ع ر ررل إىل أفغانس ر ررتان .و 12
بس ر رربب إظه ر ررار عقيدت ر رره املس ر رريحيةو وأن بع ر رره أ ر ررتالء احملتج ر رزين ر ن
متوخ/يوليه 2017و رفمست وكالرة ارجرر أر ا الطلربو حير لصرت إىل أن اأتمامره ابلردين املسريح لرن
يث ررا أي اأتم ررام ل رردى الس ررلطات وال األشر ررخاص املس ررتقلني أفغانس ررتانو وإىل أن انتمائ رره ال ررديين لر رري
حقيقيان .ورفمست حمكمة ارجر لب استفماف صاحب البالغ  20متوخ/يوليه  .2017ورفمست حمكمة
استفماف لمسا ارجر أيمسان السماإ ملراجعة القرار أو ممح اإلذن ابستفمافه.

الشكوى
 1-3يرردع صرراحب الرربالغ أن ترحيلرره إىل أفغانسررتان لررد يكررون ملثابررة انتهررار مررن جانررب الدولررة
الطررف للمروا  6و 7و 18مرن العهرردو لوجرو طررر حقيقر ومثبرت أبن يتعرررل لمسررر ال يكررن جررربهو
لرد يصررل إىل حرد املرروتو بسرربب االضرطها الشررديد للمسرريحيني أفغانسرتان .ويرردفع أبن مسرريحيني
ومعتمقني للمسيحية أفغانستان حك عليه ابكب مرد ان ويلرة بتهمرة التجرديفو برل عرا أعمسراء
الربملان إىل إعدام معتمق املسيحية .ويمسيف صاحب البالغ أنه سيعالب ابإلعدام بتهمة الر ألنه
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يمتم إىل مجاعة أزار اإلثميرة وسريحتمل ابلتران أنره مسرل شريع  .و ر ا اخلصروصو يتكرد أن سرلطات
ارجر مل تقيِّن املخا ر املرتبطة ابلر .

 2-3ويتكد صراحب الربالغ أيمسران أن وكالرة ارجرر أ طرأت اسرتمتاجها أن روايتره للولرائع عديرة
املصداليةو إذ مل يستطع تقردمي شررإ الأرو واضرح ألسرباف تديمره ابملسريحية .ويشرد علرى أنره مل يتلرق
أي تعلي ر وأنه ن ِّسب إليه طأن بعه اإلفا ات املردىل ا الل إجراءات اللجوءو واستمتج ابلتان
أن روايته غا متسقة .ويمسيف أن مسألة تعرل املسيحيني أفغانستان لالضطها استخدمت ضدهو
حي لصت ا لوكالةو على أساسهاو إىل أن روايته بشأن عيو والديه كمسيحيني أفغانستان عدية
املصر رردالية .وعر ررالو علر ررى ذلر رركو لبر ررت الوكالر ررة طر رأن إىل صر رراحب الر رربالغ أن يبر ررني قر رروس اعتمر ررا
املسيحيةو والوالع أنه مل يعتمقها وإمنا ولِّد أسر مسيحية.

مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية كاألسس املوضوعية
 1-4لرردمت الدولررة الطرررف مالح اهتررا بشررأن مقبوليررة الرربالغ وأسسرره املوضرروعية
متر ة  2آذار/مارس .2018

مر كر شر وية

 2-4وت يررد الدولررة الطرررف أبنرره عثررر علررى صرراحب الرربالغ  28آف/أغسررط  2014مديمررة
ماملوهو السويدو وفقران ملر كر ر يرة مرن وكالرة ارجرر  .وا عرى أنره يتري ولِّرد عرام  1999أفغانسرتان.
ولد سجل كقاصر وأو ع مركز اص إليواء األ ال .و  29آف/أغسط 2014و لب صاحب
الرربالغ اللجرروء وعر ِّنرني لرره حمررام عررام  18أيلول/سرربتمرب  .2014ولررال صرراحب الرربالغو ررالل مقابلررة
أجريررت معرره  28أيلول/سرربتمرب 2014و إنرره ال يعل ر ابلمسرربُ مررو ولرردو ولكمرره يعرررف أن عمررره كرران
عشررر سررموات عمرردما غررا ر أفغانسررتان .ولرردر فحررص ررر لتقرردير السررن أج رراه ا ل ر الررو ين للطررب
الشرررع أن عمررره كرران علررى األلررل  18سررمة و 3أشررهر تشررين الثررا /نوفمرب  .2014وابلتررانو ليمررت
وكالة ارجر حالة صاحب البالغ وفقان لإلجراء املمطبق على البالغني.
 3-4وتسر الدولة الطرف اتريخ إجراءات لب اللجوء ال ي لدمره صراحب الربالغ ومرا تراله مرن
عرون .وتوضررح كر لك أن وكالررة ارجرر لبلررتو ملوجررب الئحررة بلررن الثالثرةو نقررل صرراحب الرربالغ مررن
أملانيررا  3تش ررين األول/أكترروبر  .2016و  12كررانون األول /يسررمرب 2016و لررررت الوكالررة إ مسرراع
صاحب الربالغ للمرالبرةو ملوجرب ال صرل  )6(10مرن لرانون األجانربو ووضرع ليرد االحتجراخ ال ررت
من  10نيسان/أبريل إىل  14متوخ/يوليه .2017
 4-4وفيم ررا يتعل ررق بطل ررب ص رراحب ال رربالغ امل ررتر  12ك ررانون األول /يس ررمرب 2016و تش ررا الدول ررة
الطرف إىل ما ور فيه من ا عاءات م ا أا أن وسائُ اإلعالم كش ت عقيدتره املسريحيةو حير بثرت
أيفررة تل زيررو سررويدية عامررة ( )SVT1أربعررة لداسررات شررارر فيهررا .وا عررى صرراحب الرربالغ كر لك أنرره
كتب نصوصان مسيحية على مولع فيسبور وأنه يمتم و ك ر من أللية أزار اإلثميرةو إىل مجاعرة معرضرة
للخطر إىل حد كبا أفغانستان .و ا اخلصوصو تشرا الدولرة الطررف إىل أنره ال اروخ املوافقرة علرى
إعررا الم ررر لمسررا اللجرروء إال حالررة افررتال وجررو عوائررق ائمررة أمررام تم ير أمررر الطررر و ملوجررب
ال صل  )3(-)1(12من لانون األجانبو بماءن على مالبسات جديد مل يتسن لصاحب الطلب ذكرأا
سابقانو ولدم ع ران مقبوالن لعدم ليامه ب لك .و أ ا الصد و تتمتع الوكالة امو حمدو من التصرف
فيم ررا يتعل ررق ملراع ررا ظ ررروف مث ررل الش ررعور ابإلحب رراإ والقل ررق بش ررأن الع ررو إىل بل ررد املمش ررأو أو املس ررائل
االجتماعية أو املالية.
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 5-4و  23ك ررانون األول /يس ررمرب 2016و رفمس ررت وكال ررة ارج ررر ل ررب ص رراحب ال رربالغو حي ر
لصت إىل أن ا عاءاته بشأن عقيدته املسيحية جرى الم ر فيها ابل عل .غا أن إفا اته بشرأن ظهروره
وسائُ اإلعالم اعتربت جديد  .ورأت الوكالة أن نسب شخص أفغانستان إىل ائ ة املسيحيني
لررد يتسرربب لرره االضررطها و ولررو ابألسرراس مررن جانررب أفررا مسررتقلنيو وأررو مررا يشرركل أحررد واعر
متتعه ابكماية الدولية .ولكمها لصت إىل أن أفغانستان ال متلك القدر على رصد أنشطة موا ميها
اخلارج وليست لرديها مصرلحة القيرام بر لك .وابلم رر إىل عردم وجرو ليرل علرى أن أي شرخص
أفغانستان الحا كتراابت صراحب الربالغ املمشرور علرى مولرع فيسربور أو ظهروره الرربامج التل زيونيرة
السويديةو فقد لصت الوكالة إىل أنه مل يثبِّت بشكل معقول حاجته إىل اكماية مما لد يتعرل له مرن
طررر أفغانس ررتان بس رربب معتقدات رره الديمي ررة .وع ررالو عل ررى ذل رركو ف ررةن ز ررر انتمائ رره إىل مجاع ررة أ رزار
اإلثمية أفغانستان ال يشكل حد ذاته أساسان لطلب اكماية الدولية.
 6-4و  3متوخ/يوليه 2017و لدم صراحب الربالغ إىل الشرر ة شركوى ضرد وكالرة ارجرر ومرديرأا
العرام بسربب إسراء ممارسرة السرلطة العامرة وعرللرة سرا العدالرة بررفه لرب اللجروء الر ي لدمره .ورأى
املدع العام أنه ال يكمه البرت أر ه القمسريةو الرم تشرمل اسرتفمافان لقررار وكالرة ارجرر و لبران لإلفرراج
ال وري عن احملتجزو وأحال التقرير إىل وكالة ارجر  .وفسرت الوكالة أ ا التقرير على أنه إ طار بوجو
عوائق أمام تم ي أمر الطر ورفمسته  5متوخ/يوليه .2017
 7-4ولرردم صرراحب الرربالغ لبر ان جديرردان إىل الوكالررة  10متوخ/يوليرره 2017و وا عررى وجررو عوائررق
أم ررام تم ي ر أم ررر ررر ه (ال ق ررر  .)8-2وا ع ررى أ ر ا الطل ررب أن رره حمس ررر لب ررل احتج رراخه ور لدراس ررة
الكتاف املقردس وشرارر بمشراإ أنشرطة التجمرع .ولرال أيمسران إن تغيرا العقيرد مسرألة يعالرب عليهرا
ابإلعدام وفقان للقانون األفغا وإن أفغانستان نشطة البح عن ا دفني ضد اإلسالم ومقاضراهت .
ورفمسرت الوكالررة أر ا الطلررب  12متوخ/يوليرره 2017و حير لصررت إىل أن صرراحب الرربالغ مل يثبررت
بشرركل معقررول أن تغيررا عقيدترره جر عررن لماعررة يميررة شخصررية حقيقيررة .وعررالو علررى ذلرركو مل جتررد
الوكالة أي ليل على أن اجلماأا األفغانية علمت بتغياه عقيدته .وفيما يتعلرق ابال عراء اجلديرد بشرأن
علر ر السر ر ار ابعتمر ررا صر رراحب الر رربالغ املسر رريحيةو أشر ررارت الوكالر ررة إىل أنر رره مل يقر ر نِّدم أي أ لر ررة اعمر ررة.
ومل ير رردع صر رراحب الر رربالغ ابأل لر ررة كر ر لك ا عر رراءه التعر رررل للممسر ررايقة مركر ررز االحتجر رراخ .وابلتر ررانو
لصت الوكالة إىل أن املالبسات اجلديد الم سالها صراحب الربالغ ال تروفر أسرباابن معقولرة لالعتقرا
أبنه ح ابأتمام السلطات أو األفرا أفغانستان على حنو يعرضه خلطر االضطها بعد عو ته.
 8-4أما صوص ا عاء صاحب الربالغ أن الوكالرة رأت أنره مل يثبرت تعررل أشرخاص لالضر طها
أفغانسر ر ررتان ب ر ر رردعوى التجر ر ررديفو فتتك ر ر ررد الدولر ر ررة الط ر ر رررف أن الوكالر ر ررة مل تش ر ر ررر لرارأر ر ررا إىل أ ر ر ر ه
االسررتمتاجات أو مررا ياثلهررا .وابإلضررافة إىل ذلرركو ترردفع الدولررة الطرررف أبن صرراحب الرربالغ أررو الر ي
أاثر البداية ا عاءات بشأن تغيا عقيدته وأبن حماميه احتج مراران لب اللجوء أبن تغيا صاحب
البالغ عقيدته سيعرضه للخطر إن أعيد إىل أفغانستان .ولد أغ ل العديد من تلك اإلشارات إىل تغيا
العقيد الرتمجة اإلنكليزية لطلب اللجوء ال ي لدمه صاحب البالغ.
 9-4و  20متوخ/يولير رره 2017و رفمسر ررت حمكمر ررة ارجر ررر لر ررب االسر ررتفماف الر ر ي لدمر رره صر رراحب
البالغو حي لصت إىل أن ا عاءاته زر تكملة ملا سبق أن ذكره عن املسيحية .وعالو على ذلكو
وحو لو كان موظ و الس ار األفغانيرة علرى علر ملعتقردات صراحب الربالغو فرال يك ر ذلرك كأسراس
لتمتيعه ابكماية الدوليةو إذ ال ير التقارير املتاحة بشأن بلده األصل أي ش ء يثبت أن السلطات
أ ا االضطها .
األفغانية ستمسطلع بدور فعل
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 10-4وفيمررا يتعل ررق ملقبولي ررة ال رربالغو ت رردفع الدول ررة الط رررف أبن رره مل ي رردع مل ررا يك ر م ررن األ ل ررة وم ررن
الواضر ررح أنر رره ال يسر ررتمد إىل أي أسر رراسو وأر ررو مر ررا اعلر رره غر ررا مقبر ررول ملوجر ررب املر ررا  3مر ررن الربوتوكر ررول
اال تياري واملا (96ف) من الم ام الدا ل للجمة .و صوص ا عاء صاحب البالغ املدرج إ رار
املا 18و تتكد الدولة الطرف أن املا 18و الفان للما تني  6و7و ال تمطبق رارج اكردو اإللليميرة.
وترردفع أبنرره يمبغ ر ابلترران اعتبررار أ ر ا اجلررزء مررن الرربالغ غررا مقبررول مررن حي ر اال تصرراص املوضرروع
عمالن ابملا  3من الربوتوكول اال تياري(.)1
 11-4وفيم ر ررا يتعل ر ررق ابالنته ر ررار املزع ر رروم للم ر ررا تني  6و 7م ر ررن العه ر رردو تالح ر ررا الدول ر ررة الط ر رررف أن
االعتب ررارات التالي ررة مهم ررة لتحدي ررد م ررا إذا ك رران ترحي ررل ص رراحب ال رربالغ إىل أفغانس ررتان يش رركل انتهاك ران
للم ررا  6أو امل ررا  7م ررن العه ررد :اكال ررة العام ررة كق ررو اإلنس رران أفغانس ررتانو وال س رريما احتم ررال أن
يتعر رررل صر رراحب الر رربالغ عقر ررب إعا تر رره إىل أفغانسر ررتان خلطر ررر شخصر ر ومتولر ررع وحقيقر ر فير رره انتهر ررار
للما  6أو املا  7من العهد .وتشا الدولة الطرف أيمسان إىل أنه يمبغ إيالء اعتبار كبا للتقيي ال ي
أجرتهو ألن السلطات احمللية أر املختصرة عمومران ابسرتعرال الولرائع واأل لرة أو تقييمهرا بشركل مباشرر
لتحديررد م ررا إذا ك رران هررة ط ررر حقيق ر بول رروع ضرررر ال يك ررن ج ررربهو م ررا مل يتبررني أن ذل ررك التقي رري ك رران
تعس يان بصور جلية أو ملثابة طأ نبني أو إنكار للعدالة.

 12-4و صوص اكالرة العامرة كقرو اإلنسران أفغانسرتانو تالحرا الدولرة الطررف أن أفغانسرتان
رف العهدو وك لك ات الية مماأمسة التعر يب وغراه مرن ضرروف املعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو
الالإنسانية أو املهيمة .وفيل أيمسان إىل ورلة املولف القانو اجلديد لوكالة ارجر بشأن أفغانستانو الم
تشررا إىل أنررهو رغ ر ترردأور اكالررة األمميررة البلرردو ال يرزال هررة تبرراين كبررا بررني املمررا ق حررد الم رزاع.
وترردفع الدولررة الطرررفو مررع عرردم تقليلهررا مررن شررأن الشرواغل املتصررلة ابكالررة الراأمر ة أفغانسررتانو أبن
الوضررع العررام بلررد م ررا ال يشرركل حررد ذات رره أساس ران كافي ران إلثبررات أن ترحي ررل صرراحب الرربالغ إلي رره
يتعارل مع املا تني  6و 7من العهد .ويمبغ ابلتان أن يركز تقيي اللجمة للولائع على العوالب املتولعة
لرتحيل صاحب البالغ إىل أفغانستان ضوء ظروفه الشخصية.

 13-4وتدفع الدولة الطرف أبن صاحب البالغ مل يدع ابأل لة ا عراءه أنره سريواجه طرران شخصريان
وحقيقيان يتمثل التعرل أفغانستان ملعاملة تشكل انتهاكان للما تني  6و 7من العهد .وتشا الدولة
املرا تني )1(6
الطرف إىل أن عد أحكام لانون األجانب السويدي تعك املبا ئ ذاهترا احملرد
و 7مرن العهررد .وابلتررانو فرةن السررلطات السررويدية تطبنرق لرردى ن رأررا لبرات اللجرروء ملوجررب لررانون
األجانب املعايا ذاهتا الم تعتمدأا اللجمة لدى راسة أي شكوى ملوجب العهد.
 14-4وأجرت وكالة ارجر عد مقابالت مرع صراحب الربالغ رمسرور حمرام عرام ومرتمجرني شر ويني.
وابلتانو فقد أتيحت له عد فرص لتوضيح الولرائع واملالبسرات ذات الصرلة لردع لبرهو وللردفاع عرن
لمسيتهو ش و ن وكتابيان أمام وكالة ارجر وكتابيان أمام حمكمة ارجر .
 15-4وبماءن على ذلكو ترى الدولة الطرف أنه ال بد من استمتاج أنه أتيحت لوكالرة ارجرر وحمكمرة
ارج ررر املعلوم ررات الكافي ررةو إىل جان ررب ول ررائع أ ر ه القمس ررية واأل ل ررة املتص ررلة رراو لك ال ررة اس ررتما مها إىل
أس رراس مت ررني إلج رراء تقي رري مس ررتما وش ر اف ومعق ررول للمخ ررا ر فيم ررا يتعل ررق بقمس ررية ص رراحب ال رربالغ.
وعالو على ذلكو وابلم ر إىل أن وكالة ارجر وحماك ارجر أيفات متخصصة ذات ررب اصرة
زال اللجوء من حي القانون واملمارسةو فةن الدولة الطررف تتكرد عردم وجرو أي سربب السرتمتاج أن
__________
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أحكررام اريفررات الو ميررة زانِّبررة للصرواف أو تعسر يةو أبي حررال مررن األحروالو أو ملثابررة إنكررار للعدالررة.
وبماءن على ذلكو ترى الدولة الطرف أنه اب إيالء اعتبار كبا آلراء سلطات ارجر السويدية.

 16-4وفيم ررا يتعل ررق اب ع رراء ص رراحب ال رربالغ أن رره يواج رره ط ررر االض ررطها النتمائ رره إىل مجاع ررة أ رزار
اإلثميةو فيل الدولة الطرف إىل معلومات لطرية م ا أا أن ألليم الشيعة وأرزار مهرا األسراس مجاعرة
واحررد أفغانسررتان وأن حركررة البرران تعتربمهررا إ ر و  .وتشررا الدولررة الطرررف ك ر لك إىل أنرره مل اررر
توثيررق القصررد التمييررزي القررائ علررى أسرراس االنتمرراء اإلثررين أو الرردين ضررمن الرردوافع الكاممررة وراء العديررد
م ررن ح رراالت اس ررتهداف مجاع ررة أ رزار  .و ح ررني ال ي رزال التميي ررز ض ررد أف ررا أللي ررة أ رزار اإلثمي ررة لائم رانو
فقررد أ ر التمييررز بررني السررمة والشرريعة االا ررال ويمحصررر بعرره البلرردات .و ضرروء مررا تقرردمو
حرد ذاهترا إلثبرات
لصت سلطات الدولة الطرف إىل أن اكالة العامة ألللية أزار اإلثمية ال تك ر
اكاجة إىل اكماية الدولية.
 17-4وتعر رررتف الدولر ررة الطر رررف أبن املسر رريحيني املوجر ررو ين أفغانسر ررتان والعائر رردين إليهر ررا معرضر ررون
عمومران خلطررر االضررطها بسرربب معتقررداهت  .غررا أهنررا تشررا إىل أنرره يمبغر مللررتم اللجرروء أن يثبررت أنرره
يمتمر إىل مجاعررة معرضررة خلطررر االضررطها بسرربب معتقررداهتا الديميررة .وترردفع الدولررة الطرررف أيمسران أبنرره
ا ررب أن تق رروم عقي ررد ص رراحب ال رربالغ املس رريحية عل ررى إي رران حقيق ر  .ول ررد لص ررت س ررلطات الدول ررة
الط رررفو بع ررد إج رراء مق ررابالت مست يمس ررة م ررع ص رراحب ال رربالغو إىل أن روا ت رره غ ررا موثول ررة أو عدي ررة
املصرردالية .وعلررى وجرره اخلصرروصو الح ررت وكالررة ارجررر إفررا صرراحب الرربالغ أبن والديرره املسرريحيني
مل يلقما أبماءمها تعالي املسيحية أو معىن أن يكون الشخص مسيحيان .وابلم ر إىل مدى غرابة املسيحية
أفغانستان والمسغُ الكبرا علرى املسريحيني أمرارو فقرد رأت الوكالرة أن أسرر صراحب الربالغ ال برد
أن تكررون لررد عاشررت ظروفران غررا عا يررة وصررعبة وأن أكثررر املررتممني تررديمان وصرردلان أر وحرردأ الر ين لررد
ااخفون ابلعيو كمسيحيني أفغانستان .واستغربت ابلتان أن والدي صاحب الربالغ مل يرلقمراه املزيرد
عررن املسرريحية .وعررالو علررى ذلرركو تبررني أن ر و ه علررى األسررفلة املتعلقررة رياترره املسرريحية أفغانسررتان
تتس ابال تصار الشديد وغياف الت اصيل .وإذ الح ت الوكالة صغر سمه ذلك الولتو فقد رأت
أنه يمبغ أن يكون لا رانو بوص ه شاابن ابلغانو على تقدمي مزيد من التوضيحات بشأن أ ه التمشرفة مرن
مم روره اخلراص الولرت اكران .والح رت الوكالرة كر لك أن صراحب الربالغ مل يقردم أي توضرريحات
بشأن أفكاره أو مشاعره صوص ا تالفه عن األ ال اآل رين املمطقة.
 18-4وعالو على ذلكو تالحا الدولة الطرف إفا صاحب البالغ أبنه مل يكن يعررف شريفان عرن
املسيحية الل فرت وجو ه أفغانستان أو عمدما ذأب وشرقيقه إىل مجهوريرة إيرران اإلسرالمية .وأفرا
صاحب البالغ أيمسان أبنه حصل على معلومرات عرن املسريحية مرن رالل مشراأد فريل عرن يسروع
مكان عمله مجهورية إيران اإلسرالمية .و لصرت الوكالرة إىل أن أر ه الروايرة غرا معقولرةو ابلم رر إىل
مكانة اإلسالم ذلك البلد .ورأت الوكالة أيمسان أن صاحب البالغ مل يصف بطريقة م صلة وحقيقيرة
ما ج به إىل املسيحية وملاذا لرر استكشاف أ ه الد نة السويد .و ا اخلصروصو أحا رت الوكالرة
علمان فا صاحب البال غ أبنه غا ر مجهورية إيران اإلسالمية لتأمني مستقبله واكصول علرى التعلري .
وعرالو علررى ذلرركو اعترربت ا عرراء صرراحب الرربالغ أن والديره مرراات بسرربب يمهمرا ضررابن مررن التخمررنيو
إذ مل يتمكن من شرإ كي ية حصوله على أ ه املعلومات ومل يتلق لُ أي أتكيد لوفاهتما.
 19-4وابإلضررافة إىل ذلرركو تالحررا الدولررة الطرررف أن صرراحب الرربالغ مل يثررر لررب االسررتفماف
ال ي لدمه إىل حمكمة استفماف لمسا ارجر ا عاءه أن لرار حمكمة ارجر كان ا فان .فقد اكت ى
لب استفمافه ابإلشار إىل أن لرار حمكمة ارجر تشوبه حاالت من سوء ال ه وأ طاء مل حيد أا.
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 20-4و اخلتامو تالحا الدولة الطررف أن روا ت صراحب الربالغ رالل إجرراءات اللجروء احملليرة
كانت مقتمسبة و الية من الت اصيل ومتمالمسة إىل حد أنره ال يكرن اعتبارأرا جتسريدان لتجربرة شخصرية.
السرويد
أفغانسرتان وال إفا تره بشرأن رغبتره العريو كمسريح
فليست روايته لتمشفته كمسيح
موثول ررة .و ل ررص الدول ررة الط رررف إىل أن ص رراحب ال رربالغ مل يثب ررت أن عقيدت رره تق رروم عل ررى لماع ررة يمي ررة
شخصية حقيقية أو أنه يعتزم ممارسة املسيحية بعد عو ته إىل أفغانستان .وترى الدولة الطرف ابلتان أن
ترحيل صاحب البالغ لن يشكل إ الالن ابلتزاماهتا ملوجب املا تني  6و 7من العهد.

وعليقات صاح البالغ على مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية كاألسس املوضوعية
1-5

لدم صاحب البالغ تعليقاته على مالح ات الدولة الطرف  15تشرين األول/أكتوبر .2018

 2-5ف يما يتعلق اب عائه املدرج إ ار املا 18و يعرتف أبن أ ه املا ال تمطبق رارج اكردو
اإللليميةو ولكمه يتمسك اب عاءاته املدرج إ ار املا تني  6و.7
 5-3ويكررر صراحب الربالغ أنره مل يوافررق علرى عقرد أي جلسرة اسررتماع جديرد بعرد اسرتم ا سرربل
االنتصاف العا يةو ومل ترتح له ابلتان أي فرصة ليثبت ش و ن مجيع األ لة اخلطية املقدمة بشرأن ممارسرته
ال علية للمسيحية السرويد .ورغر أنره ولِّرد أسرر مسريحيةو فلر تكرن لديره البدايرة معرفرة عميقرة
ابملسريحيةو وكانررت عقيدتره عقيررد رل .غررا أن سررلطات ارجرر مل أت ر أبردان االعتبررار أن عقيدترره
تطورت السويد وأن ممارسته ال علية للمسيحية تعرضه خلطر اعتباره مرتدان .وعالو على ذلركو ورغر
أن مجاعترره الديميررة أبرردت اسررتعدا أا لررإل الء بشررها هتا لصرراكهو فررةن سررلطات ارجررر مل متمحهررا فرصررة
القيام ب لك.
 4-5وحياج صاحب البالغ أبن شرإ االحتجاج ملالبسات جديد الوار ال صل  12من لانون
األجانب يمطوي على مشاكلو إذ ي سر كثرا مرن األحيران بطريقرة فرول ون ربرُ أر ه املالبسرات
أبسباف اللجوء األصلية .ويبدو أن سلطات ارجر ت سر املالبسات اجلديد ابعتبارأا أسباابن جديرد نو
وأررو مررا حيررول ابلترران ون تقيرري ا عرراءات ملتمسر اللجرروء اجلديررد  .وبسرربب أر ه املمارسررةو تعرضررت
الدولة الطرف لالنتقا و بال جدوى .و أ ا الصد و يدع صاحب البالغ أن إفا ته بشرأن مشراركته
ال عليرة أنشررطة الكميسررة والطقرروس الديميرة مررد ثررالر سررموات اعترربت زررر تعررديل ألسررباف اللجرروء
األصلية الم لدمهاو ومت ابلتان جتاألها.
لررب اللجرروء إىل أنرره اعتمررق املسرريحيةو يتكررد أن الشررخص ال ر ي كرران
 5-5و صرروص اإلشررار
حماميره ذلرك الولررت لردم أر ا اال عرراء مرن ون علمره .ويرردع صراحب الربالغ كر لك أنرهو بصرررف
الم ر عما إذا اعتمق املسيحية أو ولد مسيحيانو سيواجه طر التعرل لالضطها إن أعيد إىل أفغانستان.
وابإلضافة إىل ذلكو يشرا صراحب الربالغ إىل أن املرتمجرني الشر ويني الح روا أنره وشرقيقه حيمرالن ا رني
مسرريحيني .ويتكررد أيمسران أن سررلطات ارجررر تصررفت بتعسررف عمرردما لصررت إىل أنرره ال يكررن ألحررد أن
يعرريو كمسرريح غررز و رغر أن وكالررة ارجررر سرربق أن ممحررت صر ة الالجرري ملروا مني أفغررانيني آ ررين
مررن أر ه املقا عررة علررى أسرراس عقيرردهت املسرريحية .وفيمررا يتعلررق شررار الدولررة الطرررف إىل أن السررلطات
األفغانيررة جتهررل اعتمالرره املسرريحيةو يرردع أنرره اررب علررى السررلطات السررويدية أال تطلررب أ لررة علررى مررا إذا
كانت السلطات األفغانية على عل ابعتماله املسيحية أو تطالبه اء يمه أفغانستان.
 6-5و صرروص اال تبررارات املتعلقررة ابملسرريحية الررم جتريهررا السررلطات السررويديةو يشررا صرراحب
السويدو م ا أرا أن أر ه اال تبرارات غرا
البالغ إىل انتقا ات أعرف عمها بعه احملامني والكمائ
مالئمة ومعقد للغاية وأن سلطات ارجر تعترب أمية املسائل الديمية .وعالو على ذلركو يردع أن
السررلطات جتاألررت رغبترره المررأي بم سرره عا ي رانو برردافع الولايررة ال اتيررةو عررن روايررة مررا ولررع لوالديررهو
8
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ألن ذلر ررك يشر رركل ابلمسر رربة لر رره ذكر رررى متملر ررة .وير رردفع أبن يمر رره لر رره ارتبر رراإ وثير ررق ربر رره وشر رروله لوالدير رره.
ويشررعر أنرره فقرردمها ألهنمررا كررا مسرريحيني وأن يمرره أررو كررل مررا تبقررى لرره ممهمررا .ويرردع أن السررلطات
االعتبار أ ا اجلانب العا والم س لدى تقيي لبه اللجوء .أما صوص استمتاج عدم
مل أت
مصدالية ا عائه أنه اكتسب معارفه عن املسيحية من الل مشاأد فيل مجهورية إيران اإلسالميةو
فيتكررد أنرره توجررد ألليررات إثميررة و يميررة كثررا ذلررك البلررد وأن ن ررام البلررد ليسررت لديرره أي مشرراكل مررع
املسيحية .وأ اانو ي يد صاحب البالغ أبنه اللىو إحدى مقابالته الل إجراءات اللجوءو صعوبة
فه املرتج الش وي ال ي كان يتكل رجة خمتل ة عن رجته.
 7-5وي يد صاحب الربالغ أبن امرتالر شربكة اجتماعيرة متيمرة ون رام للردع وك ر اء ثقافيرة مسرألة
ابلغة األمهية أفغانستانو ولكن لي لديه أي أسر أو ألارف أمار .ولديه لكمةٌ يكن لألفغانيني أن
يستش وا ممها أنه عاش اخلارجو ومن شأن عدم مشراركته الطقروس اإلسرالمية أن ي مسرح هنايرة
املطاف عقيدته املسيحية .وابإلضافة إىل ذلكو تدأورت حالة حقو اإلنسان مسقُ رأسهو غز و
حير تسرريطر حركررة البرران علررى أجرزاء كثررا مررن املديمررة .ويرررى صرراحب الرربالغ أنرره مررن السر اجة أن
تصررد الدولررة الطرررف بيرران حركررة البررانو الر ي ترردع فيرره أن املمتمررني إىل مجاعررة أرزار اإلثميررة إ ررو
ألعمسائها .و ضوء ما تقدمو يردع صراحب الربالغ أنر ه سريواجه طرران جسريمان ابلتعررل لالضرطها
بعد عو ته إىل أفغانستان.

املسائل كاإلدراءات املعركضة على اللجنة

الم ر املقبولية
 1-6لبررل الم ررر أي ا عرراء يررر بررالغ مرراو اررب علررى اللجمررة أن تقررررو وفق ران للمررا  97مررن
ن امها الدا ل و ما إذا كان البالغ مقبوالن أم ال ملوجب الربوتوكول اال تياري.
 2-6ولد أتكدت اللجمةو وفقما تقتمسيه املا ()2(5أ) من الربوتوكرول اال تيراريو مرن أن املسرألة
إ ار أي إجر ٍاء آ ر من إجراءات التحقيق الدون أو التسوية الدولية.
ذاهتا ليست ليد البح
 3-6وفرريُ اللجمررة علمران اب عرراء صرراحب الرربالغ أنرره اسررتم د مجيررع سرربل االنتصرراف احملليررة ال عالررة
املتاح ررة ل رره .و غي رراف أي اع ررتال م ررن الدول ررة الط رررف أ ر ا الص ررد و ت رررى اللجم ررة أن رره ل رري أم ررار
ما يمعها من الم ر البالغ ملوجب املا ()2(5ف) من الربوتوكول اال تياري.
 4-6ورغ ا عاء الدولة الطرف أن املا  18ال تمطبق ارج اكدو اإللليميةو فةن اللجمة تالحا
أن صرراحب الرربالغ حيررتج فقررُ ابملررا  18مررن العهررد مررن ون تقرردمي أي حجررج لرردع أ ر ا اال عرراء.
وابلتانو ترى اللجمة أن أ ا اال عاء مل يدع ملا يك من األ لة ألغررال املقبوليرة .وبمراءن علرى ذلركو
تعلن اللجمة أن أ ا اجلزء من البالغ غا مقبول ملوجب املا  2من الربوتوكول اال تياري(.)2
 5-6وفيُ اللجمة علمان بطعن الدولة الطرف املقبولية علرى أسراس أن صراحب الربالغ مل يردع
ابأل لة ا عاءه املدرج إ رار املرا تني  6و 7مرن العهرد .غرا أن اللجمرة تررى أن صراحب الربالغ لردمو
ألغرال املقبوليةو ما يك من املعلومات لدع ا عائه أن ترحيله إىل أفغانسرتان سريجعله يواجره طرر
التعررل ملعاملررة تتمرراا واملررا تني  6و 7مررن العهررد .وابلترانو تعلررن اللجمررة مقبوليررة الرربالغ ابلم ررر إىل أنرره
يثا مسائل تمدرج إ ار املا تني  6و 7من العهدو وتمتقل إىل الم ر أسسه املوضوعية.
__________

()2
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الم ر األس املوضوعية
 1-7ن رت اللجمة
من الربوتوكول اال تياري.

البالغ

ضوء مجيع املعلومات الم أاتحهرا ررا الطرفرانو وفقران للمرا )1(5

 2-7وفيُ اللجمة علمران اب عراء صراحب الربالغ أن إعا تره إىل أفغانسرتان ستعرضره خلطرر حقيقر
يتمثررل ض رررر ال يك ررن ج ررربهو و ذلررك انته ررار للم ررا تني  6و 7م ررن العهررد .وي رردع أن رره س رريواجه
أفغانسررتان اضررطها ان لررد يشرركل طرران علررى حياتررهو ابلم ررر إىل ضررعف وضررعه الشررديد بسرربب عقيدترره
املسرريحيةو الررم شرراع ربأررا عرررب وسررائل التواصررل االجتمرراع و وبسرربب انتمائرره إىل ألليررة أرزار اإلثميررة.
ومما يت ي إىل ت رال أر ه العوامرل أنره غرا ر أفغانسرتان سرن العاشرر ولري لديره أي أسرر أو شربكة
اجتماعية البلدو وأن اكالة األممية تز ا سوءان بشكل طا.
 3-7وت نكِّر اللجمة بتعليقها العام رل  )2004(31بشأن بيعة االلتزام القانو العام امل ررول علرى

الدول األ راف العهدو ال ي تشا فيه إىل التزام الدول األ راف بعدم تسلي أي شخص أو إبعرا ه
أو ر ر ه أبي ريق ررة أ رررى م ررن إلليمه ررا عم رردما تك ررون أم ررار أس ررباف وجيه ررة لالعتق ررا أبن ه ررة ط رران
حقيقير ران أبن يتعر رررل أر ر ا الشر ررخص ألذى ال يكر ررن ج ررربهو مثر ررل ذلر ررك املتصر ررور املر ررا تني  6و 7مر ررن
العهررد( .)3وأشررارت اللجمررة أيمس ران إىل أن اخلطررر اررب أن يكررون شخصرريان( )4وإىل أن هررة معررايا ص ررارمة
لتقدمي أسباف وجيهة إلثبات وجو طر حقيق ابلتعرل لمسرر ال يكرن جرربه( .)5وابلترانو ارب أن
تت ر االعتبرار مجيررع الولرائع واملالبسررات ذات الصرلةو ملرا ذلررك اكالرة العامررة كقرو اإلنسرران
البلد األصل لصاحب البالغ( .)6وت نكِّر اللجمة أبن راسة ولائع القمسية وأ لتها بغية فديد ما إذا كان
أ ر ا اخلطررر موجررو ان تقررع العمرروم علررى عرراتق أجهررز الرردول األ رراف()7و مررا مل يثبررت أن تقيرري تلررك
الولائع كان تعس يان بشكل واضح أو ملثابة طأ ِّنبني أو إنكار للعدالة(.)8
 4-7و أ ه القمسيةو تالحا اللجمة أن سلطات الدولة الطرف رأت أن روا ت صاحب الربالغ
بشررأن والديرره املسرريحيني وتمشررفته وعقيدترره املسرريحيتني عديررة املصررداليةو وأنرره مل يثبررت ابلترران أن إيانرره
حقيق ر و رغ ر ش ررها التعمي ررد ورس ررائل ال رردع املقدم ررة م ررن ل ر مس رريح  .وف رريُ اللجم ررة علم ران أيمس ران
ابس ررتمتاج الس ررلطات أن ص رراحب ال رربالغ مل يثب ررت أن رره ل ررد يتع رررل أفغانس ررتان خلط ررر االض ررطها م ررن
جانب السلطات األفغانية بسبب عقيدته املسيحية .و ا اخلصوصو فيُ اللجمة علمان برأي صاحب
ال رربالغ أن تقي رري ا عائ رره بش ررأن عقيدت رره املس رريحية ك رران تعس ر يانو ألن الس ررلطات جتاأل ررت الول ررائع ال ررم
م ا أ ررا أن ررهو وإن ول ررد أس ررر مس رريحيةو ك رران رالن عم رردما فق ررد والدي ررهو وأن عقيدت رره كان ررت ابلت رران
عقي ررد ررلو تط ررورت أكث ررر بع ررد وص رروله إىل الس ررويد .و أ ر ا الص ررد و تالح ررا اللجم ررة أن س ررلطات
الدولررة الطرررف لصررت إىل أن صرراحب الرربالغ مل يصررف بطريقررة م صررلة ومقمعررة كيررف علر ابملسرريحية

__________

()3
()4
()5
()6
()7
()8
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اللجمررة املعميررة رقررو اإلنسررانو التعليررق العررام رلر  )2004(31بشررأن بيعررة االلترزام القررانو العررام امل رررول علررى
الدول األ راف العهدو ال قر .12
لمس ر ر ررية ر .ض ر ر ررد ال ر ر رردامنرر ()CCPR/C/114/D/2393/2014و ال ق ر ر ررر 3-7؛ ولمس ر ر ررية ف .ت .ض ر ر ررد ال ر ر رردامنرر
()CCPR/C/113/D/2272/2013و ال ق ر ررر 2-7؛ ولمس ر ررية س .ض ر ررد ال ر رردامنرر ()CCPR/C/110/D/2007/2010و
ال قر .2-9
لمسية س .ضد السويد ()CCPR/C/103/D/1833/2008و ال قر .18-5
املرجع ن سه .وان ر أيمسان لمسية س .ضد الدامنرر ()CCPR/C/110/D/2007/2010و ال قر .2-9
بر ر ر ر رريالي وآ ر ر ر ر رررون ضر ر ر ر ررد كمر ر ر ر رردا ()CCPR/C/101/D/1763/2008و ال ق ر ر ر ر ررر 4-11؛ ولر ر ر ر ررني ضر ر ر ر ررد أسر ر ر ر ررتاليا
()CCPR/C/107/D/1957/2010و ال قر .3-9
ان رو على سبيل املثالو لمسية ر .ضد الدامنررو ال قر .4-7
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مجهورية إيران اإلسالميةو وملاذا لرر مواصلة استكشاف املسيحية لدى وصوله إىل السويد .وتالحا
اللجمة أيمسان أن سلطات الدولة الطرف أحا ت علمان فرا صراحب الربالغ أبنره غرا ر مجهوريرة إيرران
اإلسالمية لتأمني مستقبله واكصول على التعلي .
 5-7وترى اللجمة أن ما يمبغ إثباته على أية حال فيما يتعلق اب عاء ملتم للجوء بشأن اعتماله
يم ران أو لماعت رره الديمي ررة يكم ررنو بص رررف الم ررر عم ررا إذا ك رران ص ررا لان أم الو معرف ررة م ررا إذا كان ررت ه ررة
أسباف وجيهة لالعتقا أبن ذلك لد تكون له عوالب سلبية طا بلده األصل يمشرأ عمهرا طرر
حقيق ابلتعرل لمسرر ال يكن جربهو مثل ذلرك املتصرور املرا تني  6و 7مر ن العهرد .ولر لكو وحرو
لو تبني أن ملتم اللجوء لي صا لان اعتماله الدين املبلغ عمه أو إيانره برهو فعلرى السرلطات أن
تقيِّن و ظل مالبسات القمسيةو ما إذا كانت سترتتب على سلوكه وأنشطته ذات الصلة عوالب سلبية
و يمة بلده األصل على حنو نِّ
يعرضه خلطر ضرر ال يكن جربه(.)9
 6-7و أ ه القمسيةو فريُ اللجمرة علمران ابسرتمتاج وكالرة ارجرر أن صراحب الربالغو رغر ا عائره
وجو طر ابلتعرل للمسرر أفغانستان بسبب عقيدته املسيحيةو مل يقردم أ لرة كافيرة إلثبرات ا عائره
أن عقيدته لد أاثرت اأتمام :السلطات األفغانية من الل كتاابته على شبكات التواصرل االجتمراع
وظهرروره وسررائُ اإلعررالم السررويدية؛ ومرروظ الس ر ار األفغانيررة سررتوكهومل؛ واحملتج رزين األفغررانيني
اآل رين مركز احتجراخ املهراجرين .وتررى اللجمرة أيمسران أن صراحب الربالغو رغر اعرتاضره علرى تقيري
السررلطات السررويدية واسررتمتاجاهتاو مل يقرردم إىل اللجمر ة أي ليررل إلثبررات ا عائرره أن السررلطات األفغانيررة
استهدفته على أساس عقيدته املسيحيةو أو أهنا ابل عل على عل بعقيدته املسيحية املزعومة.
 7-7وتر رررى اللجمر ررة أن املعلومر ررات املتر روافر رر ررا تبر ررني أن الدولر ررة الطر رررف أ ر ر ت االعتبر ررار مجير ررع
العماصر ررر املتاحر ررة لر رردى تقير رري طر ررر تعر رررل صر رراحب الر رربالغ لمسر رررر ال يكر ررن جر ررربه بعر ررد عو تر رره إىل
أفغانس ررتان .وت رررى اللجم ررة أيمس ران أن ص رراحب ال رربالغو رغ ر اعرتاض رره عل ررى اس ررتمتاجات س ررلطات الدول ررة
الطرررف بشررأن الولررائعو مل يثبررت أن لررار وكالررة ارجررر الصررا ر  30كررانون األول /يسررمرب  2015كرران
تعس يان أو ا فان بشكل ِّنبني أو ملثابة إنكار للعدالة.
 8-7وت ر نكِّر اللجمررة أبن االلت رزام بعرردم إبعررا شررخص مرراو إذا كرران ررالف التزامررات الدولررة الطرررف

ملوجررب العهرردو يمطبررق ولررت اإلبع ررا و وأبنرره يمبغ ر أن يت رزامن تقي رري أ ر ه املسررألةو حرراالت اإلبع ررا
الوشرريكو مررع الم ررر القمسررية( .)10وبمرراءن علررى ذل رركو اررب علررى اللجمررة أيمسر ان أن أت ر االعتب ررار
م ررا يس ررتجد م ررن تط ررورات م ررن ش ررأهنا أن ت ررتثر املخ ررا ر ال ررم ل ررد يواجهه ررا ص رراحب ال رربالغ املع رررل
لإلبعرا و لردى تقييمهرا الولررائع املقدمرة إليهرا مررن األ رراف للم رر فيهرا سرريا إجرراء تقردمي البالغررات
ملوج ررب الربوتوك ررول اال تي رراري .و أ ر ه القمس رريةو تش ررا املعلوم ررات املتاح ررة للعم رروم إىل أن الوض ررع
أفغانسررتان ترردأور إىل حررد كبررا اآلونررة األ ررا ( .)11غررا أن اللجمررة ال تسررتطيع أن تقرريِّن و بمرراءن علررى
املعلومات الوار ملف القمسيةو مدى إمكانية أتثا الوضع الراأن البلد األصل لصاحب البالغ
اخلطررر الشخصر الر ي يواجهر ه .و أر ا السرريا و تر نكِّر اللجمررة أبن الدولررة الطرررف تبقررى املسررتولة
__________

( )9س .أ .ه .ضررد الرردامنرر ()CCPR/C/121/D/2419/2014و ال قررر  .8-11وان ررر أيمسران حكر احملكمررة األوروبيررة
كقررو اإلنسرران لمسررية ف .ج .ضررد السررويد (الرردعوى رلر )11/43611و الصررا ر  23آذار/مررارس 2016و
ال قر .156
( )10ان رو على سبيل املثالو لمسية س .خ .ضد الدامنرر ()CCPR/C/120/D/2625/2015و ال قر .9-7
( )11ان رررو علررى سرربيل املثررالو Samuel Hall, Norwegian Refugee Council and Internal Displacement
Monitoring Centre, Escaping War: Where to Next? A Research Study on the Challenges of IDP
).Protection in Afghanistan (Oslo, 2018
GE.20-06951
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عررن إجرراء تقيرري متواصررل للخطررر الر ي لررد يواجهرره أي شررخص
تتخ الدولة أي إجراء هنائ بشأن إبعا ه أو ترحيله.

حالررة إعا ترره إىل بلررد آ ررر لبررل أن

 9-7ومررن ون التقليررل مررن شررأن الش رواغل الررم يكررن اإلع رراف عمهررا بصررور مشررروعة فيمررا يتعلررق
ابكال ررة العام ررة كق ررو اإلنس رران أفغانس ررتانو و ون املس رراس ابملس ررتولية املس ررتمر للدول ررة الط رررف ع ررن
مراعا اكالة الراأمة البلد ال ي ساحل إليه صاحب البالغو ترى اللجمة أن األ لة واملالبسات الرم
احتج ا صاحب البالغ لي فيها من األس ما يك إلثبات أنه سريواجه طرران حقيقيران وشخصريان
ابلتعرل ملعاملة تتماا مع أحكام املا تني  6و 7من العهد إن أعيد إىل أفغانستان.
إن اللجمةو إذ تتصرف ملوجب املا  )4(5من الربوتوكول اال تياريو ترى أن إعا صاحب
-8
البالغ لسران إىل أفغانستان لن تشكل انتهاكان من جانب الدولة الطرف للما تني  6و 7من العهد.
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املرفق
رأ فر

(خمالف) لعضو اللجنة دينتيان زيبري

لألسررفو ال يكمررين أن أسيررد اللجمررة تقييمهررا ن رران لألسررباف التاليررة .أوالنو رغ ر أن مع ر
-1
القمسا الم عرضها موا مون من أفغانستان على اللجمرة تتعلرق ابعتمراله املسريحية بعرد مغرا رهت البلرد
كسبب الحتمال تعرضه الضطها واخلطر بعد عو هت و فرةن صراحب الربالغ أر ه القمسرية يردع
أنرره نشررأ أفغانسررتان كمسرريح ممر ولترره .واثنيرانو يطرررإ تطبيررق معيررار اعتمررا نررة عررن صررد
فررد ت كبررا و إذ م ررن الصررعب للغاي ررة علررى العم رروم تقيرري مررا إذا ك رران شررخص م ررا صررا لان اأتمام رره
ابلمشرراإ املعررينو سرواء تعلررق األمررر بقمسررية سياسررية أو ِّيررنو أو مررا إذا شررارر فيرره فقررُ مررن أجررل إاررا
أسباف لالحتجاج ا بعد فراره مرن بلرده( .)1وتقيري مرا إذا كران اأتمرام الشرخص املعرين حقيقيران مسرألة
أصرعب أر ه اكالرة .واثلثرانو تعرررل أفررا ألليرة أرزار اإلثميرة لالضررطها مرن جانرب حركرة البرران
ال رت )2(2001-1996و ومن احملتمل أن تعو أ ه اكركة إىل السلطة أفغانستان( .)3وتشكل املسرائل
املر كور أعرراله عوامررل تعررزخ احتمررال أن يواجرره صرراحب الرربالغ طرران حقيقي ران ومتولعران ابلتعرررل لمسرررر
ال يكررن جررربه مررن جانررب جهررة فاعلررة ابرخ غررا اتبعررة للدولررة لررد تترروىل السررلطة عمررا لريررب .وال يكررن
لصاحب البالغو بوص ه مسيحيان حقيقيان أو متصوران من مجاعة أرزار اإلثميرةو أن يرعرول علرى أي محايرة
سرواء مرن جانرب سررلطات الدولرة أو مجاعرة أرزار الررم يمتمر إليهرا .ورابعرانو تتعلررق أر ه القمسرية بشرراف
ابلغ تعليمه الر ضفيل إن مل يكن ممعدمان؛ وليست لديه أي أسر أو شبكة اجتماعية أفغانستانو
إذ عاش مع حياته ارج البلد؛ ويدين ابملسريحية؛ ويمحردر مرن مقا عرة غرز و حير الوضرع األمرين
غررا مسررتقر إىل حررد مررا( .)4ويزيررد اجتمرراع أر ه ال ررروف الشخصررية احتمررال انتهررار املررا تني  6و 7مررن
العهد فيما يتعلق بصاحب البالغو إن أعيد إىل أفغانستان.
و إجراءات اللجوءو يقع عبء اإلثبات على الشخص ال ي يقدم لب اللجوء( .)5غا أنه
-2
لررد يبقررى هررة نقررص األ لررة فيمررا يتعلررق برربعه اإلفررا ات بعررد أن يبر ل مقرردم الطلررب جهرردان حقيقي ران
إلثبات روايته .وألنه ال يكن لالجي أن يثبت كل جزء من لمسيته إال رانو فمن المسروري كثا من
األحيان ت سا الشك لصرا مقردم الطلرب( .)6وال اعر للقرول إن روايرم صراحب الربالغ والسرلطات
السويدية املختصة تل ان إىل حد كبا (ان ر ال قر  .)4-7فكيف يكن ملروا ن أفغرا و فرر مرن البلرد
وأو لاصررو أن يقردم أ لرة علرى ِّسرمه وأويتره ومرا حردر لوالديره وأرل كران علرى السرلطات السرويديةو
ال ررم تتمت ررع بوض ررع وإمكاني ررات أفمس ررل لالتص ررال ابلس ررلطات األفغاني ررةو أن ف رراول إثب ررات أ ر ه اكق ررائق

__________

()1

احملكم ررة األوروبي ررة كق ررو اإلنس ررانو لمس ررية ف .ج .ض ررد الس ررويد (ال ر دعوى رل ر )11/43611و اكك ر الص ررا ر
 23آذار/مارس ( 2016الدائر الكربى)و ال قر .123
فيما يتعلق ابضطها أفرا مجاعة أرزار اإلثميررةو ان رررLandinfo, “Report: Hazaras and Afghan insurgent :

()3

الدوحررة

()2

()4
()5
()6
GE.20-06951

groups”, (3 October 2016), p. 11, stating that “Hazaras and other ethnic groups suffered serious
”.abuse under the reign of the Taliban from 1996 to 2001.

جتدر اإلشار و فيما يتعلق ابحتمال عو حركة البان إىل السلطة أفغانسررتانو إىل االت ررا املولررع
بني حكومة الوال ت املتحد األمريكية وحركة البانو  29شباإ/فرباير .2020

European Asylum Support Office, Country of Origin Information Report: Afghanistan Security
Situation (June 2019), pp. 130–131. Of the 19 districts in Ghazni province, 12 are under the control of
.the Taliban. Available at www.ecoi.net/en/file/local/2010329/Afghanistan_security_situation_2019.pdf

م وضررية األمر املتحررد السررامية لشررتون الالجفررنيو ليررل اإلجرراءات واملعررايا الواجررب تطبيقهررا لتحديررد وضررع الالجرري
ملقتمسى ات الية عام  1951وبروتوكول عام  1967اخلاصني بوضع الالجفني ()HCR/IP/4/Eng/Rev.1و ال قر .196
املرجع ن سهو ال قر .203
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األساس ررية لق ررد ك رران وال ررد ص رراحب ال رربالغ يعم ررل فري ررق إع ررا إعم ررار املقا ع ررات .وأ ررو عب ررار ع ررن
وحردات مدنيرة  -عسركرية اسرتحدثتها حكومرة الروال ت املتحرد األمريكيرة لردع جهرو إعرا اإلعمرار
الدول غا املستقر  .ولد أنشفت أر ه الوحردات أفغانسرتان مطلرع عرام  .2002وأرل يكرن اسرتخالص
اسررتمتاجات معقولررة أ رررى مررن أر ه الولررائع فيمررا يتعلررق ابملعتقررد الررديين لألسررر و وكر لك أبسررباف اسررتهداف
حركررة البرران ألسررر صرراحب الرربالغ لقررد تول ررت املمارسررة املتمثلررة إجرراء فديررد سررن األشررخاص بيرانو
الر ي كرران يمسررطلع برره آنر ار ا لر الررو ين للطررب الشرررع  .وعررالو علررى ذلرركو يشررا تقريررر أر ا ا لر
بشأن صاحب البالغ أيمسان إىل وجو احتمال نسبته  16املائة أبن يكون عمره  16سمة.
-3
وال ج رردال أن املس رريحيني أو معتمق ر املس رريحية ال ر ين يع ررو ون إىل أفغانس ررتان يواجه ررون طر رران
حقيقي ران ابلتع رررل لالض ررطها والعقوب ررةو مل ررا ذل ررك عقوب ررة اإلع رردامو ملوج ررب الم ررام الق ررانو األفغ ررا و وأن
اكالة األمميرة أفغانسرتان لرد تردأورت بشركل طرا( .)7وال جردال أيمسران أن أفررا ألليرة أرزار اإلثميرة
أفغانس ررتان يتعرضر ررون للتميير ررز وأحير ررا ن رجمر ررات حمر ررد األأر رردافو وأن األشر ررخاص الر ر ين لر رري لر ررديه أي
عاللات البلد أو معلومات بشأنه سيكون وضعه ضرعي ان .ويمتمر صراحب الربالغ إىل كرل أر ه ال فرات
المسعي ة .وابلم ر إىل الولائع املر كور أعرالهو وممهرا أن صراحب الربالغ أعلرن صرراح نة عقيدتره املسريحية علرى
شبكات التواصل االجتماع وظهر وسائُ اإلعالم الو مية السويدية وأرو يشرارر لداسرات الكميسرةو
وابلم ر أيمسان إىل أن موظ الس ار األفغانية ستوكهومل على عل بعقيدته املسيحيةو فمن احملتمل إىل حرد
كبر ررا أن تسر رررتع أويتر رره وعقيدتر رره املسر رريحية انتبر رراه السر ررلطات واألشر ررخاص أفغانسر ررتان .وأرى أن ر ررات
ضعف صاحب البالغو إىل جانب ظروف أ رى متعد تعزخ احتمال تعرضره للخطررو سرتكون ررا عوالرب
سر ررلبية و يمر ررة بلر ررده األصر ررل مر ررن شر ررأهنا أن تعرضر رره لمسر رررر ال يكر ررن جر ررربه .و أر ر ه القمسر رريةو يبر رردو أن
سررلطات ارجررر ليمررت بشرركل مم صررل كررل ٍاع مررن واعر اكمايررة الررم ا عاأررا صرراحب الرربالغو ولكمهرراو
االعتبار أن أ ه الدواع زتمعةن تزيد حد اخلطر ال ي يواجهه(.)8
رغ تعد ات ضع هو مل أت
ويمبغ للدول األ راف أن تون االعتبار الكا للخطر اكقيق والشخص ال ي لد يواجهه
-4
شررخص مررا حالررة ترحيلررهو ويتعررني علررى الدولررة الطرررف املعميررة أن جتررري تقييم ران فررر ن للخطررر ال ر ي
لرد يواجهره صرراحب الربالغ أفغانسرتانو ركر ضرع ه املتعرد اجلوانررب .وممرا يزيرد حررد اخلطرر الر ي
لر د يواجهره صرراحب الربالغ حالررة إعا تره إىل أفغانسررتان أنره لرري لديره أي أسررر أو ألرارف ذلررك
البلدو ال ي مل يزره مم أن غا ره وأو سن العاشر (.)9
و ضوء ما تقدمو مل تقيِّن السلطات السويدية على المحو املالئ اخلطرر اكقيقر والشخصر
-5
واملتولع ال ي لرد يواجهره صراحب الربالغ حالرة إعا تره إىل أفغانسرتان ابعتبراره مسريحيان وابلم رر إىل
وجررو عوامررل إضررافية تزيررد حررد أ ر ا اخلطرررو ومل أت ر االعتبررار علررى المحررو الواجررب العوالررب الررم
يمطوي عليها الوضع الشخصر لصراحب الربالغ بلرده األصرل  .وابلترانو فرةن لررار ترحيرل صراحب
البالغ إىل أفغانستان سيمتهكو إن ن و حقوله املك ولة ملوجب املا تني  6و 7من العهد.
__________

()7

()8
()9
14

ان رررEuropean Asylum Support Office, Country of Origin Information Report: Afghanistan Security :
situation (June 2019). In the “Afghanistan 2018 International Religious Freedom Report” by the United
States Department of State, it is reiterated that “Conversion from Islam to another religion is considered
apostasy, which is punishable by death, imprisonment, or confiscation of property according to the Sunni
Islam’s Hanafi school of jurisprudence”. It is also noted that: “There were no reports of government
prosecutions for blasphemy or apostasy during the year, but converts from Islam to other religions reported
”.they continued to fear punishment from the government as well as reprisals from family and society

 .أ .ضد السويد ()CCPR/C/127/D/3070/2017و ال قر .6-9
املرجع ن سهو ال قر .7-9
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