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 1-1صدداحب الشددكوى هددو أ .أ .وهددو م دوا ن مصددري مددن مواليددد عددام  .1988وصدداحب
الد ددبالغ معد د لدر للرتحيد ددل إىل مصد ددر بعد ددد رفد ددل جلد ددن عد ددون الالج د د الد دددامنركي  4آذار/
م ددارس  2015ل ددب اللن ددوء ال ددذي عدم دده .وي ددزع :أن م ددن ش ددأن إبع دداد ال دددامنرك إد ،أن ينته ددك
حقوعدده مبوجددب املددادت  ٦و 7مددن العهددد .وبدددأ ن دداذ الربوتوكددود االلتيدداري ابلنسددبة إىل ال دامنرك
 23آذار/مارس  .197٦وميثل صاحب البالغ ٍ
حمام.
َ
 2-1و  9نيسددان/أبريل  2015لبددا اللننددة إىل الدولددة الطددرف عمددال ابملددادة  92مددن
نظامهددا الددداللي وذلددك عددن ريددق مقررهددا اخلددا املعددي ابلبالغددات اقديدددة والتددداب امل عتددة
ع دددم إبع دداد ص دداحب ال ددبالغ إىل مص ددر م ددا دام ددا عض دديته عي ددد نظ ددر اللنن ددة .و  13نيس ددان/
أبريل  2015أوعف جلن عون الالج إبعاد ،من الدولدة الطدرف حدش إشدعار آلدر امتثداال
لطلب اللننة.
 3-1و  25متوا/يوليه  2017رفضا اللننة من لالد مقررها اخلا
اقديدة والتداب امل عتة لب الدولة الطرف إلغاء التداب امل عتة.

املعي ابلبالغات

الوقائع لما عرضها صاحة البالغ
 1-2ولددد صدداحب الددبالغ مصددر عددام  .1988واخلدمددة العسددكرية إلزاميددة للرجدداد الددذين
ت درتاوع أعم دداره :ب د  18و 30عام ددا مص ددر وال توج ددد ب دددائل للخدم ددة العس ددكرية اإللزامي ددة.
واس ددتيدعي ص دداحب ال ددبالغ للخدم ددة العس ددكرية أوال ددر ع ددام  2008أو أوائ ددل ع ددام .2009
ومل ييرد أداء اخلدمة العسكرية ألن ذلدك عدد يد دي إىل عتدل مددني  .كمدا مسد عصصدا مدن آلدرين
عن مدى صعوبة األمر اقيش .فقد عيتل شقيقه أثنداء لدمتده اقديش املصدري وال يريدد أن
يلقددى ن ددن املص د  .ولددذلك راع جلتبددع اقبدداد علددى عطعددة أر متلكهددا أس درته ابلقددر مددن
مند ددزد أس د درته .و ال د ددرتة مد ددن عد ددام  2008إىل عد ددام  2014كد ددان يتلقد ددى انتظد ددام اسد ددتدعاءات
خبصددو اخلدمددة العسددكرية تددذكر أندده عددد يقددرم إىل حمكمددة عسددكرية إن مل يلتحددق ابخلدمددة .و
بعل األحيان كانا الشر ة تذهب إىل منزد والديه لالستعالم عن مكان وجود.،
 2-2و بداية عام  2011غادر مصر إىل إيطاليا حيث لب اللنوء .غ أن لبه رفل
وأعيددد إىل مصددر رحلددة جويددة إىل القدداهرة .ومل ترافقدده السددلطات اإليطاليددة ومتكددن مددن نلددب
مراعبة جوااات الس ر املطار القاهرة برشوة أحد موظ ي املطار واخلروج من اب جانيب.
 3-2ومكددث صدداحب الددبالغ منددزد والديدده بضددعة أدم .إال أندده كددان جلشددى أن تكتشددف
السلطات أنده عدادل لدذا التبدأ جدددا عطعدة األر الدي متلكهدا أسدرته اقبداد .وبعدد شدهر
من ذلك عدم أفراد من الشر ة إىل منزد والديه وعالوا إهن :على علد :بعودتده وسدألوا عدن مكدان
وجود .،واحتنزت الشر ة والد ،ألنه رفدل أن يبلدا الشدر ة عدن مكدان وجدود صداحب الدبالغ.
مث ا ههتدد :والددد ،ابالنتسددا إىل إلاعددة اإللدوان املسددلم  .وبعددد حدوا  20-15يومددا مددن اعتقدداد
اقباد حيث كان خمتب ا.
الشر ة والد ،التقى بقرابة  10أعضاء من إلاعة اإللوان املسلم
درد عدائال إنده سدينظر
ودعو ،إىل أن يصبح عضوا اقماعة .وكان جلشى أن يرفل على ال ور ف ل
األمدر .وبعددد سددة أدم اتصددل بدده األعضدداء مددرة ألددرى فسددألو ،عددن سددبب عدددم اتصدداله دد:
و لب دوا مندده أن يددذهب معهدد :وأ ََرو ،كه ددا صددغ ا حيددث أل دوا أسددلحته .:و لب دوا مندده أن مددل
حقيبة صغ ة ويضعها حتا سيارة عصد ت ن ها .فرد مرة ألرى أنه سدي كر املوضدوع يديدة.
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لكنده كدان جلشددى هدذ ،ا موعدة فقددرر مغدادرة مصدر جددددا .وبعدد ذلدك بشددهرين تقريبدا مت لكد :مددن
العث ددور عل ددى وس دديل س دداعد ،عل ددى الس د ر إىل أورواب ع ددن ري ددق ليبي ددا .ووص ددل إىل ال دددامنرك ٦
كددانون األود/ديسددمرب  2013و لددب اللنددوء .ورفضددا دائددرة اينددرة الدامنركيددة  22كددانون
األود/ديسمرب  2014لب اللنوء الذي عدمه و عن القرار لدى جلن عون الالج .
 4-2والحددا ا لددن ع درار ،الصددادر  4آذار/مددارس  2015أن صدداحب الددبالغ لتربيددر
لبدده اللنددوء أشددار إىل لوفدده مددن أن ي تنددز وي كدد :عليدده ابلسددنن إن عدداد إىل مصددر ألندده فدلدر مددن
اخلدمددة العسددكرية .كم ددا أشددار إىل لوف دده مددن أن تتهم دده السددلطات املص درية ابالنتمدداء إىل اإلل دوان
املسددلم ومددن اركدد :عليدده نتينددة لددذلك ابلسددنن مددن  10أع دوام إىل  15عامددا .و األل د
أشار صاحب البالغ إىل لوفه من أن يقتلده ثثلدو اإللدوان املسدلمون إن عداد إىل مصدر ألنده رفدل
االنضددمام إد إلدداعته .:واسددتنت ا لددن إىل أن صدداحب الددبالغ أدىل وعدواد غامضددة وغد متسددقة
بش ددأن ع دددد م ددن املس ددائل املتعلق ددة ابألح دددال ال ددي وعع ددا عب ددل دلول دده ال دددامنرك .والح ددا أن ع ددود
صاحب البالغ إنه استيدعي ألود مدرة للخدمدة العسدكرية سدن العشدرين ال يتسدق مد املعلومدات
األساسية املتاحة .والحا أيضا أن صاحب البالغ أشار بيدان لده إىل دائدرة ايندرة أنده أيصددر لده
ج د دواا س د د ر ع ددام  2008دون عل دد :الس ددلطات العس ددكرية وه ددو أم ددر مطل ددو ل د د َذ َكر يتن دداوا
عمددر 18 ،عامددا .وعلددى ذلددك اسددتنت ا لددن أندده ميكددن افدرتا أن السددلطات عبلددا إصدددار جدواا
س ر صاحب البالغ ومغادرته .وللص ا لن إىل أنده ال ميكنده اعتبدار الندزاع املزعدوم مد السدلطات
املصرية بشأن استدعائه للخدمة العسكرية أمر حقيقي .وللص أيضدا إىل أن صداحب الطلدب أدىل
اقباد سنوات عدة دون
وعواد غامضة ومستبعدة ت يد ونه يستطي أن يعيش على عطعة أر
أن تددتمكن السددلطات مددن االتصدداد بدده .ولددذلك للددص ا لددن إىل أندده ال ميكددن إيددالء أي اعتبددار
للنسخة من االستدعاءات إىل اخلدمة العسكرية الي عدمها صاحب البالغ إىل دائرة اينرة.
 5-2وفيما يتعلدق ابدعداء صداحب الدبالغ أنده جلشدى أيضدا إلاعدة اإللدوان املسدلم للدص
ا لددن إىل أن االدعدداء ون املنظمدة حاولددا نيددد ،بعددد عودتدده مددن إيطاليددا مل ددق علددى مددا يبدددو.
داحب الدبالغ وهدو غريدب
ي ثثلدو املنظمدة ترسدانته :ص َ
وللص أيضا إىل أن من غ املرجح أن يير َ
ع ددنه :والح ددا أن إلاع ددة اإلل دوان املس ددلم وفق ددا للمعلوم ددات األساس ددية املتاح ددة لدي دده ن ددد
أشخاصددا هدد :أصددال أتبدداع أليددديولوجيتها وأن التننيددد يكددون أساسددا امل سسددات التعليميددة.
والتت :ا لن كالمه ابلقود إنده مل ددد أن ادعداءات صداحب الدبالغ أنده مطلدو مدن السدلطات
بسبب هروبه من اخلدمة العسكرية أو كونه منتسبا إىل إلاعة اإللدوان املسدلم ذات مصدداعية
كما أنه مل دد ادعاء ،أنه معر ألن يصيبه ضرر من إلاعة اإللوان املسلم ذا مصداعية.
 ٦-2ويشد صدداحب الددبالغ شددكوا ،أيضددا إىل مددذكرة م رلددة  2٦آ /أغسددطن 2014
عدددمتها واارة الش د ون اخلارجيددة الدامنركيددة إىل دائددرة اينددرة بشددأن العقددوابت امل روضددة حدداالت
ايرو من اخلدمة العسكرية مصر .وجاء فيها أنه ال ميكن للهدارب مدن اقنديدة مغدادرة البلدد
بصورة عانونية ألنه ال ييسدمح صصددار جدواا سد ر للدذكور فدو سدن  18وال ييسدمح يد :مبغدادرة
البلددد دون ارصددود علددى شددهادة مددن اقدديش متددنحه :اإلذن مبغددادرة البلددد أثندداء التننيددد اإللزامددي
أو اإلع اء من اخلدمة العسكرية .وجاء املدذ لكرة أيضدا أن عقوبدة ايدرو مدن اخلدمدة العسدكرية
مبوجددب عددانون التننيددد رعدد 127 :لعددام  1980تتوعددف علددى وض د الشددخص وعمددر .،ف د ذا كددان
ايددار مددن اقنديددة دون  30عامددا واعتصددر األمددر علددى عدددم حضددور ،ال حددص الطدديب أو مل يقدددم
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الواثئددق الالامددة لتأكيددد وضددعه العسددكري عنددد بلوغدده  18عامددا كانددا العقوبددة سددنة إضددافية مددن
اخلدمة .وإذا كان ايدار مدن اقنديدة يبلدا مدن العمدر  30عامدا ن دن الوضد مل تق لدل العقوبدة
عددن عددام سددننا و/أو غرامددة ت درتاوع ب د  2 000و 5 000جنيدده مصددري ( ددو 300-100
دوالر) .واستنادا إىل مكتب املدعي العام العسكري ف ن املمارسة املتبعة عدادة هدذ ،ارداالت
تتمث ددل عق ددد جلس ددة اس ددتماع س دريعة حمكم ددة عس ددكرية وف ددر غرام ددة ت درتاوع ب د 2 200
و 2 300جنيدده مصددري ( ددو  125دوالرا) وال ت ددر عقوبددة ابلسددنن .وإذا ع د لدم ايددار مددن
اقندية واثئق مزورة لكي يتننب التننيد كاندا العقوبدة امل روضدة مبوجدب املدادة  50مدن عدانون
التننيد العسكري ترتاوع بد ثالثدة وسدبعة أعدوام .وال يدنص هدذا القدانون علدى عقوبدة حمدددة علدى مدن
يتننب التننيد مبغادرة البلد .ويرى مكتدب املددعي العدام العسدكري أن هدذ ،ارالدة عدد تكدون حمكومدة
ابملددادة  50وذلددك ب ددر عقوبددة ابلسددنن م د لدة ت درتاوع ب د ثالثددة وسددبعة أع دوام أو ابملددادة  54الددي
تتعلددق ب "خمال ددة ألددرى" والددي تددنص علددى عقوبددة ابلسددنن مدددة ال تقددل عددن سددنت و/أو غرامددة
تدرتاوع بد  200و 500جنيدده مصددري ( ددو  30-10دوالرا) .غد أن املدددعى عليدده عددد جلضد
أيضا تبعا للحالة ألحكام أشد صرامة ينص عليها عانون العقوابت ابلنسبة للمددني إن لدب
املدعي العام العسدكري مسداعدة النائدب العدام .وحسدب مكتدب املددعي العدام العسدكري يكدون
حاالت تكرار ايرو من اخلدمدة العسدكرية معرضدا للعقوبدة إ دار املدادة  50مدن
ايار
عددانون التنني ددد العس ددكري مبددا ال يق ددل ع ددن س ددب سددنوات س ددننا .بي ددد أندده ميك ددن للم دددعي الع ددام
العسددكري أن يلددتمن مسدداعدة النائددب العددامل و هددذ ،ارالددة تصددنف السددلطات ايددار مددن
اقندي ددة ون دده "مطل ددو للعدال ددة" وميك ددن حينه ددا تطبي ددق عقوب ددة "أش ددد" وفق ددا لق ددانون العق ددوابت.
وحسب ما ذكر ،مكتب املدعي العام العسكري عادة ما تيدند َ ذ عقوبة ايرو من اقندية.
الشكوى
 -3يدرعي صاحب البالغ أن من شأن إعادته إىل مصر أن ينتهك حقوعه مبوجدب املدادت ٦
و 7مددن العهددد .ودددادد ابلقددود إن احتمدداالت اإلع دداء مددن اخلدمددة العسددكرية مصددر حمدددودة
جدددا وال ينطبددق أي منهددا حالتدده .وفضددال عددن ذلددك ف د ن مصددر ال تتدديح بدددائل عددن اخلدمددة
العسكرية ملن يستنك ون منها على أساس معتقداهت :الدينية أو غ هدا مدن املعتقددات الشخصدية.
ديتعر خلطدر اركد :عليده ابلسدنن مددة تدرتاوع
ويدعي صاحب البالغ أنده إن أعيدد إىل مصدر س ل
ب د سددنت وسددب سددنوات بسددبب عدددم أدائدده اخلدمددة العسددكرية .ويدددعي أيضددا أندده يواجدده لطددر
التعر للتعذيب واإلكرا ،على اخلدمة العسكرية(.)1
مالحظات الاولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-4تدددف الدولددة الطددرف مالحظاهتددا امل رلددة  9تش درين األود/أكت دوبر  2015وندده ينبغددي
اعتب ددار ال ددبالغ غ د مقب ددود مبوج ددب امل ددادة  2م ددن الربوتوك ددود االلتي دداري وامل ددادة  ) (9٦م ددن النظ ددام
الداللي للننة ألن صاحب الدبالغ مل ييقد :الددليل علدى ادعاءاتده ألغدرا املقبوليدة .و حداد اعتدربت
اللننة أن البالغ مقبود ف ن الدولة الطرف تدف ون الشكوى ال تقوم على أسن موضوعية.
__________

()1

4

مل تيق د لدم أيددة معلومددات أو اسددتدالالت ألددرى .ومل يثددر صدداحب الددبالغ االدعدداء الددذي عدمدده للسددلطات احملليددة
وم دا ،أنه جلشى أن يينسب إىل اإللوان املسلم أو انتقامه :منه.
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 2-4وع دددما الدول ددة الط ددرف وصد د ا م ص ددال إلجد دراءات اللن ددوء مبقتض ددى ع ددانون األجان ددب
الدددامنركي وكددذلك لطريقددة تنظددي :جلددن عددون الالج د والتصاصدده( .)2وتسددتند عدرارات ا لددن
إىل تقيي :فردي وحمدد لكدل حالدة علدى حددة .وتيقدير :أعدواد ملدتمن اللندوء بشدأن دوافد التماسده
اللنوء ضوء إلي األدلة املتصلة ابملوضوع مبا ذلك ما هو معدروف عدن الظدروف السدائدة
البل ددد األص ددلي .وا ل ددن ل ددين مس د وال فق ددل ع ددن فح ددص املعلوم ددات املتعلق ددة بوع ددائ احمل ددددة
للقضددية وإظهارهددا بددل هددو مس د ود أيضددا عددن تقدددمي املعلومددات األساسددية الالامددة مبددا يشددمل
املعلومات املتعلقة ابلوض البلد األصلي مللتمن اللنوء أو بلد اللنوء األود(.)3
 3-4وتالحا الدولة الطرف أن صاحب الدبالغ مل يقددم أي معلومدات جديددة عدن حالتده مندذ
تقدمي املعلومات  4آذار/مارس  2015عنددما اذدذ جلدن عدون الالج د عدرار ،بشدأن الطعدن.
وتش د إىل أن ا ل ددن رف ددل ع درار ،ادع دداء ص دداحب ال ددبالغ برمت دده حي ددث اع دد :أن دده مطل ددو م ددن
السلطات بسبب هروبه من اخلدمة العسكرية أو االشتبا ،أنه ن ذ أنشطة لصدا إلاعدة اإللدوان
املس ددلم وأن ه ددذ ،اقماع ددة هددت دده ألن دده رف ددل االنض ددمام إليه ددا .وتشد د إىل أن ا ل ددن رأى أن
صاحب البالغ مل يق :الدليل على األسبا الي دعتده إىل تقددمي اللندوء ألنده أدىل وعدواد غامضدة
وغ متسقة بشأن مسائل عدة تتعلق ابألحدال بلد ،األصدلي وألن عناصدر مدن أعوالده مل تكدن
متسقة م املعلومات األساسية عن األوضاع مصر أو يبدو أهنا خمتلقة أو مستبعدة.
 4-4وفيمددا يتعلددق بعدددم انسددنام أعدواد صدداحب الددبالغ تشد الدولددة الطددرف إىل كيددد ،أندده
عبل مغادرته األوىل من مصر التبدأ اقبداد حدش مغادرتده لكنده عداد الحقدا إنده عدايف اقبداد
مد صددديق أو أصدددعاء لدده .وتش د الدولددة الطددرف أيضددا إىل أن صدداحب الددبالغ ذكددر مقددابلت
أجرهتمددا معدده دائددرة اينددرة الدامنركيددة  3شددبارب/فرباير  2014و 5أدر/مددايو  2014أندده غددادر
4
مصر آذار/مارس  2011ح عاد جلسة االست ناف أمام جلن عون الالج
آذار/مددارس  2015أندده غددادر مصددر كددانون الثاين/يندداير  .2011وتشد كددذلك إىل أن صدداحب
البالغ عاد املقابلة الي أجريا  3شبارب/فرباير  2014إنه سل :جواا سد ر ،إىل السدلطات
اإليطاليددة عندددما لددب اللنددوء إيطاليددا وإن ج دواا الس د ر مل يدي َعددد إليدده ح د ذكددر جلسددة
ليبيدا عنددما
االست ناف أمام جلن عون الالج د أنده سدل :جدواا سد ر ،إىل يمتلندر ابألشدخا
غادر مصر عام  2011وأن املتلنر مل يعد إليه اقواا .وتالحا الدولدة الطدرف أيضدا أنده عداد
مقابلددة أجريددا  5أدر/مددايو  2014إندده متكددن مددن ت ددادي مراعبددة اينددرة عددن ريددق رشددوة أحددد
املددوظ وغددادر املطددار عددرب اب جددانيب ي د دي إىل منطقددة اسددرتداد األمتعددة ح د أندده ذكددر
املقابلد ددة الد ددي أجريد ددا  25حزيران/يونيد دده  2014أن املوظد ددف ألد ددذ ،إىل منطقد ددة كد ددان الركد ددا
ينتظ ددرون رحل ددته :فيه ددا .وتالح ددا الدول ددة الط ددرف ك ددذلك أن دده ذك ددر املقابل ددة ال ددي أجري ددا 3
شددبارب/فرباير  2014أندده مل يصددطحب معدده أي واثئددق سد ر مددن إيطاليددا إىل مصددر .غد أندده ذكددر
املقابلدة الدي أجريدا  5أدر/مدايو  2014إنده يمددنح وثيقدة سد ر عنددما هدبل القداهرة حد
ذكددر جلسددة االسددتماع أمددام جلددن عددون الالج د أندده تلقددى واثئددق عندددما كددان يسددتقل الطددائرة
__________

()2
()3
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انظ ددر حسد د أآ ددد وآل ددرون ض ددد ال دددامنرك ( )CCPR/C/117/D/2379/2014ال قد درات م ددن  1-4إىل 3-4ل
وأ .س .ج .م .ضد الدامنرك ( )CCPR/C/121/D/2612/2015ال قرة .2-4
ذكددرت الدولددة الطددرف أن املددادة األساسددية املتعلقددة مبصددر الددي زددواة جلددن عددون الالج د متاحددة علددى ال درابل
التا .www.fln.dk/da/baggrundsmateriale :
5
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عنددد مغادرتدده إيطاليددا .وأل د ا ددادد الدولددة الطددرف ابلقددود إن صدداحب الددبالغ أدىل وع دواد غ د
متسقة بشأن متويدل مغادرتده مصدر عدام  .2013فهدي تالحدا أنده ذكدر مقابلدة أجريدا 5
أدر/مددايو  2014أن ده عه ددد بددبعل األراض ددي إىل صددديقه لتموي ددل الس د ر .ودف د صددديق ص دداحب
البالغ  7 000دوالر لوسيل كي أيلذ صاحب البالغ إىل إيطاليا وأعطدى صداحب الدبالغ مبلغدا
إضافيا عدر 2 000 ،دوالر .بيد أن صاحب البالغ ذكر أثناء جلسة االستماع أمدام جلدن عدون
الالج أن صديقه اتصل وحدد املتلندرين ابألشدخا ودفد لده  7 000دوالر ملسداعدة صداحب
نر صاحب البالغ  2 000دوالر لرحلته.
البالغ ح أعطى املتل ي
 5-4و ادد الدولة الطرف أيضدا ون أعدواد صداحب الدبالغ غد متسدقة مسدائل عددة مد
املعلومات األساسية املتاحة عن األوضاع مصر .فقد ذكر صاحب البالغ هدذا الصددد أنده
اسددتيدعي أود مددرة للخدمددة العسددكرية ح د كددان يبلددا مددن العمددر  20سددنة تقريبددا .غ د أندده وفقددا
للمذكرة الي أعدهتا واارة اخلارجية وتقرير نشرته حمكمة مراجعة عضاد الالج األسرتالية يتعد
على الرجاد توضيح وضعه :صااء اخلدمة العسكرية عند بلوغه 18 :عاما( .)4وإضافة إىل ذلك
يتضددح مددن تقريددر آلددر أصدددرته حمكمددة مراجعددة عضدداد الالج د أندده يتعد علددى الرجدداد املصدري
أداء اخلدم د ددة العس د ددكرية عن د ددد بل د ددوغه 18 :عام د ددا وأن د دده ال ميك د ددن جي د ددل اخلدم د ددة العس د ددكرية
إال إذا اسددتيوفيا شددرورب معينددة( .)5وتالحددا الدولددة الطددرف أيضددا أن صدداحب الددبالغ ذكددر أندده
أيصدر له جواا س ر حدود سنة  2008أو  2009دون عل :السلطات العسكرية وأنه ذكر
أيضا أنده مل يكدن مع دى مدن اخلدمدة العسدكرية رغد :أن شدقيقه عتدل أثنداء أدائده اخلدمدة العسدكرية.
و ددادد الدولددة الطددرف عائلددة إن ذلددك غ د متسددق م د املعلومددات األساسددية املتاحددة .وتش د إىل
مددذكرة واارة اخلارجيددة الددي جدداء فيهددا أندده ال يسددتطي أي رجددل مصددري يتندداوا عمددر 18 ،سددنة
ارصود على جواا س ر أو مغادرته البالد بدون شهادة من اقيش تسمح له بذلك أثناء تقييد،
لاللتحددا ابخلدمددة العسددكرية أو تع يدده مددن اخلدمددة العسددكرية .ووفقددا للمددذكرة ييع ددى مددن اخلدمددة
العسددكرية "االبددن األكددرب امل هددل (للخدمددة) أو ألددو ضددابل أو جنددد أو متطددوع تيددو أو أصدديب
يدروع ابلغدة أثنداء اخلدمدة علدى دو ميدنعه( :أي املصداب ) إىل أجدل غد حمددد مدن تدوف دلددل".
و ددادد الدولددة الطددرف ون صدداحب الددبالغ لددين ملزمددا مددن مث وداء اخلدمددة العسددكرية مصددر
ابلنظددر إىل أن شددقيقه تددو أثندداء أدائدده إدهددا( .)٦و ددادد أيضددا ابلقددود إن ذلددك يوضددح السددبب
الذي م لكن صاحب البالغ من أن يستصدر جواا س ر من السلطات املصرية.
 ٦-4وتالح ددا الدول ددة الط ددرف أن ص دداحب ال ددبالغ ذك ددر أيض ددا أن ثثلد د قماع ددة اإللد دوان
املس ددلم ح دداولوا ني ددد ،وأ ََرو ،ترس ددانته .:و ددادد ون ه ددذا االدع دداء غ د متس ددق م د املعلوم ددات
__________

()4

()5
()٦
6

انظددر أسدرتاليا حمكمددة مراجعددة عضدداد الالج د  Country Advice: Egypt, 12 March 2010متدداع علددى الدرابل
الت د ددا  .www.refworld.org/pdfid/4f42239c2.pdf :وأيحي د ددل ه د ددذ ،الوثيق د ددة إىل هي د ددومن راي د ددتن ووت د ددش ه د ددودت
ثنوعة :انتهاك الدولة رريدة املعتقدد (تشدرين الثداين/نوفمرب ( 44 )2007مدن النسدخة اإلنكليزيدة) حيدث جداء أنده
عندددما يبلددا الطلبددة الددذكور  18عامددا يوجددب علدديه :القددانون إمددا أداء اخلدمددة العسددكرية اإللزاميددة مدددة تدرتاوع ب د سددنة
وثالل سنوات أو ارصود على "بطاعة آراء" تسمح ي :بتأجيل اخلدمة العسكرية إىل ح إهناء دراسته :اقامعية.
انظر أسرتاليا حمكمة مراجعدة عضداد الالج د  RRT Research Response, 18 June 2009متداع علدى الدرابل
التا .www.refworld.org/pdfid/4b6fe1cf5.pdf :
صاحب البالغ هو االبن األكرب األسرة.
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األساسددية املتاحددة .فقددد جدداء تقريددر أصدددر ،معهددد واشددنطن( )7أن إجدراءات التننيددد إلاعددة
اإلل دوان املسددلم جددد انتقائيددة وحددذرة واألعضدداء احملليددون يبحثددون عددن ا ندددين اقامعددات
يعرف ددون ون س دده :ددذ ،الصد د ة وإمن ددا دداولون إعام ددة
املص درية .وبداي ددة ف د ن أعض دداء اقماع ددة ال ل
عالعددات ابألشددخا الددذين يسددتهدفوهن :لتحديددد مددا إذا كددانوا مييلددون إىل أيددديولوجيته .:وتدددعي
الدولددة الطددرف أيضددا أندده بغددل النظددر عددن أسدداليب التننيددد اقماعددة تبدددو أع دواد صدداحب
صاحب الدبالغ الدذي هدو
ي اإللوان املسلمون ترسانته:
َ
البالغ مل قة ألنه من املستبعد أن يير َ
غريب عنه .:وأل ا تالحا الدولدة الطدرف أن صداحب الدبالغ يبددو شخصدا مغمدورا ومل يكدن
مناضال سياسيا وال يبدو أنه متدديلن ومدن مث فد ن السدلطات املصدرية لدن تشدتبه أنده عضدو
إلاعة اإللوان املسلم أو متعا ف معها.
 7-4وتالحا الدولة الطرف أن جلن عون الالج مل يطلدب التحقدق مدن صدحة النسدخة
املزعومة من استدعاءات اخلدمة العسكرية امل رلة  11نيسان/أبريل  2011الي عددمها صداحب
البالغ املقابلة م دائرة اينرة الدامنركية  3شبارب/فرباير  .2014فعند حتديد ا لن مدى
صحة الواثئق الي يقدمها الب اللنوء يستند ا لن إىل تقيي :شامل قملة مدن األمدور منهدا
بيعددة الواثئددق وحمتواهددا للوعددوف علددى مددا إذا كددان مددن املمكددن أن يد دي هددذا التحقددق إىل تقيددي:
خمتل ددف ل،دل ددة وتوعي ددا وظ ددروف تق دددمي الواثئ ددق ومص ددداعية بي دداانت ال ددب اللن ددوء ض ددوء
املعلومات األساسية العامة املتاحة بشأن األوضاع السائدة البلد .و ادد الدولدة الطدرف بنداء
على ذلك ون ا لدن لدين ملزمدا بطلدب التحقدق مدن صدحة األدلدة ارداالت الدي يقددم فيهدا
ال ددب اللن ددوء واثئ ددق ت دددع :األس ددن ال ددي اس ددتند إليه ددا لطل ددب اللن ددوء .وت دددف الدول ددة الط ددرف
ون ا لددن ألددذ االعتبددار ع درار ،إلي د املعلومددات ذات الصددلة وأن الددبالغ مل يكشددف عددن
أي معلومات تثبدا أن صداحب الدبالغ سديتعر خلطدر االضدطهاد أو االعتدداء لددى عودتده إىل
مصددر .وتالحددا أيضددا أن صدداحب الددبالغ مل يددزع :شددكوا ،أمددام اللننددة أن السددلطات املصدرية
ستتهمه ابالنتماء إىل إلاعة اإللوان املسلم .
كعليقات صاحة البالغ على مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 18متوا/يوليدده  2017عدددم صدداحب الددبالغ تعليقاتدده علددى مالحظددات الدولددة الطددرف.
1-5
فه ددو ي ك ددد أن دده ع دددم أدل ددة كافي ددة عل ددى ادعاءات دده ألغ درا املقبولي ددة .ود ددادد ابلق ددود إن جل ددن ع ددون
الالج بق مبدأ اإللزام بعبء إثبات على و غد معقدود لددى تقيدي :ادعاءاتده .وددادد أيضدا ون
الدولددة الطددرف اهلددا مالحظاهتددا الضددغل الددذي كددان يتعددر لدده عندددما تقدددمي معلومددات عددن
ومددن ابلتحديددد أعطددا ،إد ،أثندداء سد ر .،ويالحددا أن ا لددن وجددد تصددر اته ت تقددر
إصدددار جدواا سد رَ ،
إىل املصددداعية ألندده مل يكددن ابإلمكددان إصدددار ج دواا س د ر ،بدددون إذن مددن اقدديش .ودددادد عددائال إندده
مل يددذكر املقددابالت الددي أيجريددا معدده التدداريخ الددذي أيصدددر لدده فيدده ج دواا الس د ر وإمنددا جددرد التدداريخ
الذي سافر فيه وإنه كان من املمكن من مث أن يصدر له جواا س ر بدون إذن من اقيش.
 2-5ويكددرر ص دداحب ال ددبالغ أن دده ال يرغ ددب أداء اخلدمددة العس ددكرية بس ددبب احتم دداد أن يَقت ددل
مددني أبدردء أو ييقتدل هدو ن سده .ويددف ون سدلطات الدولدة الطدرف مل تنظدر ادعاءاتده كمدا ددب

__________

()7
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”Eric Trager, “The unbreakable Muslim Brotherhood: grim prospects for a liberal Egypt

).(Washington Institute, October 2011
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وذلددك بعدددم لبهددا التحقددق مددن صددحة االسددتدعاءات الددي عدددمها .ويدددف أيضددا ون سددلطات الدولددة
الطددرف برفضددها لددب قوئدده مل لددذ ارسددبان لوفدده مددن االضددطهاد بسددبب عدددم أدائدده اخلدمددة
العسكرية وما يرتتب عليه من لطر السنن والتعذيب واإلكرا ،على اخلدمة العسكرية.
القضااي واإلملراءات املعروضة على اللجنة

النظر املقبولية
 1-٦عبل النظر أي ادعاء يرد بدالغ مدا يتعد علدى اللنندة أن تقدرر وفقدا للمدادة 93
من نظامها الداللي ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجب الربوتوكود االلتياري.
 2-٦وعددد اس ددتيقنا اللننددة وفق ددا ملددا ت ددنص علي دده ال قددرة (2أ) م ددن املددادة  5م ددن الربوتوك ددود
االلتياري من أن املسألة ن سها ليسا عيد البحث إ ار إجراء آلر مدن إجدراءات التحقيدق
الدو أو التسوية الدولية.
 3-٦وتش اللننة إىل ادعاء صاحب البالغ أنه استن د إلي سبل االنتصاف احملليدة ال عالدة
املتاح ددة أمام دده .و غي ددا أي اع د درتا م ددن الدول ددة الط ددرف ه ددذا الص دددد ت ددرى اللنن ددة أن
مقتضيات املادة  ) ()2(5من الربوتوكود االلتياري عد استوفيا.
 4-٦وحتدديل اللننددة علمددا بطعددن الدولددة الطددرف مقبوليددة الددبالغ علددى أسدداس أن ادعدداءات
ص دداحب ال ددبالغ مبوج ددب امل ددادت  ٦و 7م ددن العه ددد مل يق دد :عليه ددا ال دددليل .وتالح ددا اللنن ددة أن
صدداحب الددبالغ مل يقدددم أي معلومددات عددن سددبب اعتقدداد ،أندده سدديكون لطددر التعددر ملعاملددة
تتعار م املادة  ٦من العهد إن يرحل إىل مصر .وعليه تعلن اللننة عددم مقبوليدة هدذا اقدزء مدن
البالغ بسبب عدم إعامته الدليل عليه مبوجب املادة  2من الربوتوكود االلتياري .غد أهندا تدرى أنده
أع ددام ال دددليل مب ددا يك ددي عل ددى ادعاءات دده مبوج ددب امل ددادة  7ألغد درا املقبولي ددة .وحي ددث أن دده مل يق دددم
أي اعدرتا آلددر علدى مقبوليددة الدبالغ تعلددن اللنندة أن الددبالغ مقبدود مددن حيدث تعلقدده ابدعدداءات
صاحب البالغ مبوجب املادة  7من العهد ومن مث تشرع النظر أسسه املوضوعية.

النظر األسن املوضوعية
 1-7نظ ددرت اللنند ددة الد ددبالغ ض د دوء إلي د د املعلومد ددات الد ددي ع د د لدمها يد ددا الطرفد ددان وفقد ددا
لل قرة ( )1من املادة  5من الربوتوكود االلتياري.
 2-7وحتدديل اللننددة علمددا ابدعدداء صدداحب الددبالغ أندده سدديتعر لدددى ترحيلدده مددن الدولددة الطددرف
إىل مصر خلطر ارك :عليه ابلسنن ملدة ترتاوع ب سدنت وسدب سدنوات بسدبب عددم أدائده اخلدمدة
العسكرية وأنه سيتعر خلطر التعدذيب واإلكدرا ،علدى اخلدمدة العسدكرية األمدر الدذي ينتهدك حقوعده
مبقتضددى املددادة  7مددن العهددد .وحتدديل اللننددة علمددا أيضددا مبددا دفعددا بدده الدولددة الطددرف مددن أن صدداحب
الددبالغ مل يقدد :الدددليل علددى صددحة هددذ ،االدعدداءات وأن جلددن عددون الالج د اسددتعر ادعدداءات
صاحب البالغ استعراضا شامال وانتهى إىل أنه مل يكن زاجة إىل اللنوء أو ارماية الدولية.
بالغدده أمددام اللننددة ابألسددن الددي عددد
 3-7وتالحددا اللننددة أن صدداحب الددبالغ مل ددت
يتعددر بسددببها لدد،ذى مددن إلاعددة اإلل دوان املسددلم أو اشددتبا ،السددلطات انتسددابه إىل هددذ،
اقماعة وهي األسن الي احت ا صاحب البالغ أمام السلطات احمللية.
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 4-7وت ددذ لكر اللنن ددة بتعليقه ددا الع ددام رع دد )2004(31 :بش ددأن بيع ددة االلتد دزام الق ددانوين الع ددام
امل رو على الدود األ راف العهد الذي تش فيه إىل التزام الددود األ دراف "بعددم تسدلي:
أو ترحيل أو رد أو نقل أي شخص وية ريقة ألرى من إعليمهدا عنددما توجدد أسدبا وجيهدة
تدددعو إىل االعتقدداد ابحتمدداد إصددابة ذلددك الشددخص بضددرر يتعددذر إصددالحه علددى ددو مددا يددرد
املددادت  ٦و 7مددن العهددد" (ال قددرة  .)12وأشددارت اللننددة اجتهادهددا القضددائي إىل أن اخلطددر
دددب أن يكددون ذا دداب شخصددي وأن تكددون األسددبا وجيهددة للغايددة زيددث تددربهن علددى وجددود
لطر حقيقي ينت عنه ضرر ال ميكن جدرب .،وبنداء علدى ذلدك ددب أن تي لدذ االعتبدار إليد
الوعددائ والظددروف مبددا فيهددا الوضد العددام رقددو اإلنسددان البلددد األصددلي لصدداحب الددبالغ(.)8
وتذ لكر اللننة ابجتهاداهتا القضائية الي تقضي ونه ينبغي إيالء تقيي :الدولة الطرف اعتبارا كب ا
وأنه يق على عاتق أجهزة الدود األ راف العهد بوجه عام استعرا أو تقيي :الوعائ واألدلة
ارالة املعنية لتحديد ما إذا كان هذا اخلطر موجدودا مدا مل يتس لدن إثبدات أن ذلدك التقيدي :كدان
واضح التعسف أو أنه يرعى إىل حد اخلطأ الب ل أو رفل إعامة العدد(.)9
 5-7و القضية حمدل النظدر حتديل اللنندة علمدا ابدعداء صداحب الدبالغ أنده سديتعر خلطدر
اركدد :عليدده ابلسددنن مدددة تصددل إىل سددب سددنوات بسددبب عدددم أدائدده اخلدمددة العسددكرية ولطددر
التعر للتعذيب .وحتديل علمدا أيضدا زندة الدولدة الطدرف الدي م داهدا أن صداحب الدبالغ أدىل
أثناء إجراءات اللنوء وعواد غامضدة وغد متسدقة بشدأن مسدائل عددة تتعلدق ابألحددال بلدد،
األصددلي وأن بعددل عناصددر أعوالدده تبدددو أهنددا مل قددة أو مسددتبعدة .وتالحددا اللننددة علددى وجدده
التحديد أن صاحب البالغ أدىل وعواد غ متسقة فيما يتعلدق ب قددان جدواا سد ر ،إذ إنده عداد
إحدى املقابالت إنه سلمه إىل السلطات اإليطالية وإن هذ ،السلطات مل تعد ،إليهل وعداد
مقابلددة أل ددرى إن أح ددد الوس ددطاء ليبي ددا اح ددت ا ب دده .وتالح ددا أيض ددا أن ص دداحب ال ددبالغ أدىل
وع دواد غ د متسددقة بشددأن الطريقددة الددي متكددن ددا مددن ت ددادي مراعبددة ج دوااات الس د ر القدداهرة
وبشأن متويدل سد ر ،مدن مصدر إىل الددامنرك .وتالحدا أن أوجده عددم االتسدا هدذ ،تثد الشدكوك
مصددداعية صدداحب الددبالغ .وإضددافة إىل ذلددك تالحددا اللننددة أن التدداريخ الددذي أيصدددر فيدده
ج دواا س د ر مص ددري لص دداحب ال ددبالغ ال ي دزاد موض د ن دزاع ب د الط ددرف  .ول ددذلك ف د ن اللنن ددة
ال تستبعد إمكانية أن يكون جواا الس ر أيصددر لصداحب الدبالغ عنددما كدان دون سدن التننيدد
اخلدمددة العسددكرية اإللزاميددة .وتالحددا أيضددا أن صدداحب الددبالغ عدددم نسددخة مددن اسددتدعاءات
اخلدمة العسكرية م رلة  11نيسان/أبريل  2011إىل دائرة اينرة أثناء إجراءات اللنوء حيث
أشد إىل أندده عددد َميثدل أمددام حمكمددة عسدكرية إن مل يلتحددق ابخلدمددة .وتالحدا إضددافة إىل ذلددك أن
سددلطات الدولددة الطددرف مل حتقددق صددحة االسددتدعاءات .وحتدديل علمددا ابملعدداي الددي عرضددتها
الدولة الطرف للتحقق من صحة الواثئق املقدمة أثنداء إجدراءات اللندوء وتالحدا أنده القضدية
موض د النظددر كددان مددن املمكددن أن ي د دي هددذا التحقددق مددن االسددتدعاءات الددي عدددمها صدداحب
الددبالغ إىل تقيددي :خمتلددف ل،دلددة وهددو أن صدداحب الددبالغ عددد يواجدده هتمددا مصددر بعدددم أداء
اخلدمددة العسددكرية .وعلددى هددذا تددرى اللننددة أندده ال ميكددن اسددتبعاد احتمدداد أن يواجدده صدداحب
البالغ اهتامات جنائية مصر بسبب عدم التحاعه ابخلدمة العسكرية.

__________
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 ٦-7وتالحددا اللننددة أن العقددوابت احملتملددة امل روضددة علددى ايددارب مددن اقنديددة مصددر عددد
تكددون ويلددة كمددا جدداء املددذكرة الددي عدددمتها واارة اخلارجيددة الدامنركيددة .غ د أن اللننددة تددذكر
ابجتهادها القضائي عضية يف .ه .و .ضد كندا الذي رأت فيه أن إبعاد صداحب الدبالغ إىل
بل ددد ،األص ددلي حي ددث ك ددان متوعع ددا أن يعاع ددب ابلس ددنن بس ددبب رفض دده أداء اخلدم ددة العس ددكرية
ال يرعددى إىل حددد انتهدداك العهددد مددا مل يقدد :الدددليل علددى أن االدعدداء والسددنن سيشددكالن ضددررا
ال ميكددن جددرب .)10(،و هددذ ،القضددية تالحددا اللننددة أن صدداحب الددبالغ ادعددى أندده سدديتعر
وسددنن مصددر وأندده مل يقدددم أي معلومددات شخصددية إضددافية ومل يقدد:
للتعددذيب إذا مددا حددوك :ي
الدددليل علددى وجددود هددذا اخلطددر املزعددوم .وتالحددا أيضددا أن التقددارير ال يقطريددة تش د إىل أن ظددروف
السنن مصر عاسية وأن السدنناء عدد يتعرضدون العتدداءات شدديدة مدن السدلطات مبدا فيهدا
التعددذيب وااللت دداء القسددري ال سدديما حالددة أعضدداء إلاعددة اإللدوان املسددلم أو مناصدريها
وأن اإلفددالت مددن العقددا علددى االنتهاكددات اقسدديمة ال يدزاد عائمددا( .)11غد أن اللننددة تالحددا
القض ددية حم ددل النظد ددر أن ص دداحب الد ددبالغ مل ي ددزع :أند دده عض ددو أو مناصد ددر ل ل د دوان املسد ددلم
أو أي إلعي ددة أو منظم ددة سياس ددية أو ديني ددة أل ددرى ث ددا ع ددد يعرض دده خلط ددر س ددوء املعامل ددة بل ددد،
األصلي كما أنه مل يقدم أي معلومات تب ل أنه سيينظر إليه على أنه منتسب إىل إلاعة من هدذا
القبيددل .كمددا أندده مل يقدددم أي معلومددات ألددرى تب د ل أندده سدديواجه لط درا حقيقيددا وشخصدديا يهدددد
حياتدده أو لطددر التعددر للتعددذيب أو سددوء املعاملددة إن أعيددد إىل مصددر .وعليدده تددرى اللننددة أن
صدداحب الددبالغ مل يثبددا أن اإلدانددة احملتملددة علددى ايددرو مددن اخلدمددة العسددكرية ومددا يليهددا مددن
سنن عد حتدل ضررا ال ميكن جرب ،على النحو الوارد املادة  7من العهد.
 7-7وتالحددا اللننددة أن صدداحب الددبالغ ادعددى أيضددا أندده يواجدده لطددر اإلكدرا ،علددى اخلدمددة
العسددكرية إن أعيددد إىل مصددر .بيددد أهنددا تالحددا أندده وفقددا للمددذكرة الددي عدددمتها واارة اخلارجيددة
الدامنركية ووثيقة حمكمة مراجعة عضاد الالج األسرتالية امل رلدة  18حزيران/يونيده  2009الدي
أشار إليها صاحب البالغ شكوا ،يكون املوا ن م هال للخدمة العسكرية فقل ما دام عمر،
يقد لدل عددن  30سددنة .وتالحددا إضددافة إىل ذلددك أن صدداحب الددبالغ سددوف يبلددا  30عامددا وعددا
ترحيلدده احملتمددل إىل مصددر وأندده جدداء املعلومددات ال دواردة مددذكرة واارة اخلارجيددة أن املمارسددة
املتبعة اراالت الي ك :فيها على املتهمد ابلسدنن تتمثدل فصدله :مدن القدوات املسدلحة
عنددد اإلف دراج عددنه :مددن السددنن .وإضددافة إىل ذلددك تالحددا اللننددة أن صدداحب الددبالغ اعدد :أن
شددقيقه تددو أثندداء اخلدمددة العسددكرية وأندده مل يدددحل حنددة الدولددة الطددرف وندده عددد يع ددى مددن
اخلدمة العسكرية يذا السبب .وعليه ذلص اللننة إىل أنه مل يَثبا أن صاحب الدبالغ سديكون
معرضا خلطر اإلكرا ،على اخلدمة العسكرية إن أعيد إىل بلد ،األصلي.
 8-7وبناء على ذلك ال ميكن للننة أن تستنت أن ترحيل صاحب البالغ إىل مصر سوف
ينتهك املادة  7من العهد.
 -8واللننددة إذ تتصددرف وفقددا لل قددرة ( )4مددن املددادة  5مددن الربوتوكددود االلتيدداري تددرى أن
ترحيل صاحب البالغ إىل مصر لن ينتهك حقوعه مبوجب املادة  7من العهد.
__________

( )10يف .ه .و .ضد كندا (.)CCPR/C/118/D/2195/2012
[ 233من النص اإلنكليزي] .انظدر
( )11انظر على سبيل املثاد هيومن رايتن ووتش التقرير العاملي 2017
أيضا منظمة الع دو الدوليدة تقريدر منظمدة الع دو الدوليدة للعدام  :201٦/2015حالدة حقدو اإلنسدان العدامل
 295-291وأ .س .ج .م .ضد الدامنرك ( )CCPR/C/121/D/2612/2015ال قرة .5-7
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