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اع مدهتا اللجنة دورهتا  26-1( 126متوز/يوليه .)2019
شررارك دراسررة ا ر ا ال رربالغ أعةرراء اللجنررة ال اليررة أاي رراوام :اتنيررا مرراراي عبرردو روتش ررول ،وعيرراض بررن عاش ررور،
وإل رربي بران رردز كه رريو ،وكريس ر وفر ع ررارف بلق رران ،وأت ررد أم ررو ف ر ف ه ،وشوي ش ر ف ررورواي ،وكريس ر وف اين ررب،
وابمرمي كوي ا ،ودنكان الك مواوموزا ،وفوتيين ابزارتربيو ،وارركين كير بادا كررابريرا ،وفاسرريلكا سانسررو ،و وسرريه
مانويل سان وس ابييو ،ويوفال شاين ،وايلو تيغرودجا ،وأندرايس زميرمان ،وجن يان زيبكي.
ير رررد مرفر ررق ار ر اآلراء رأاين فر رررداين ألعةر رراء اللجنر ررة شوي شر ر فر ررورواي ،وفر رروتيين ابزارتر ربيو ،ويوفر ررال شر رراين،
وأندرايس زميرمان.
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 1-1صرراحبا الرربالغ مهررا املواطنرران األفغانيرران ر .م ،.املولررود  12آذار/مررارس ،1989وزوج رره ف .م،.
مه ا يقرردمان الرربالغ ابايهمررا وابلنيابررة عررن طفليهمررا :س ،.املولررود 23
املولرود  23نيسرران/أبريل  .1994و ر
شباط/فرباير  ،2011وص ،.املولرود  23أاير/مرايو  .2014ومهرا يردعيان أن إاردام الردامنرك علرى ترحيلهمرا اسررا
إىل أفغانس ان سين هك حقواهما اليت تكفلها املواد  6و 7و 17و 23من العهد .ومتثل صاحيب البالغ مامية.
 2-1و  25تش ر ر ررين الث ر ر رراين/نوفمرب  ،2015طل ر ر ر املقر ر ر رررر ات ر ر رراص املع ر ر ررين ابلبالغ ر ر ررات ا دير ر ر ررد
وال رردابك املؤا ررة ،عمررال ابملرراد  92مررن ن ررام اللجنررة الرردا ل  ،إىل الدولررة الطرررف أن مت ن ر عررن ترحيررل
صاحيب البالغ وولديهما إىل أفغانس ان ريثما تفرغ اللجنة من الن رر اةري هما .واررر املقررر اتراص،
 27ك ر ررانون الثاين/ين ر رراير  2017مث  9نيس ر رران/أبريل  ،2018رف ر ررا طلب ر ررات الدول ر ررة الط ر رررف إلغ ر رراء
ال دابك املؤا ة.

الوقائع لا رضها صاحبا البالغ
 1-2فررر صرراحبا الرربالغ مررن أفغانسر ان بعررد أن أاامررا عالاررة جنسررية ررار إطررار الرربوا مسرركن
ف .م .أثناء غيرا عائل هرا عرن املنربل؛ و وارت الحرق ،تلرت ف .م .)1(.وعنردما كانرت الشرهر
الثال ررن مر ررن احلمر ررل ،أل طبر ررت رايير ررا ألحر ررد أصر رردااء عمهر ررا ،الر ر ي كر رران يكربار ررا سر ررنا ومل يكر ررن ر ررا أي
معرفة سابقة به .وبعد مغادر صاحيب البالغ للبلد ،اددت أسر ف .م .)2(.أسر ر .م .وا ل ابن عم
ف .م .شقيق ر .م .ألنه ساعد صاحيب البالغ على الفرار( .)3ومكن صراحبا الربالغ رو سر ة أشرهر
تركيا ،حين ولد ابنهما األول .وتوجها بعد ذلك إىل اليوين حين أااما ملد  14شهرا.
 2-2ود لررت ف .م .الرردامنرك دون واثئررق سررفر صرراحلة  23نيسرران/أبريل  ،2012ود ررل ر .م.
 11ك ررانون األول/ديس ررمرب  .)4(2012وطل ر ك ر ارل منهم ررا اللج رروء ي رروم الوص ررول .وأعلن ررت ف .م.
أهنا ختشى أن يق لها عمها أو طيبها ألهنا أاامت عالاة جنسية م ر .م .وتلت منه .وأعلن ر .م.
أنرره ىشررى االن قررام مررن اوبررل عررم زوج رره ألنرره أاررام عالاررة جنسررية م ر شررابة دون زوا مث سرراعداا علررى
ا ر من أسرهتا .وأعلن أيةا أنه ىشرى علرى حياتره ألن شرقيقه األ رل علرى أيردي عائلرة ف .م .ومر ذلرك،

__________

()1

() 2
()3

() 4
2

بي رره .وأفررادت هنررا

أعلنت ف .م  .أمام السلطات الدامنركية أهنا نشررأت مر عمهررا ،وابل رراع كانررت تعرريف
اابلت ر .م .منبل عم ه اليت كانت تعيف املنبل اجملاور.
أعلررن صرراحبا الرربالغ أمررام السررلطات الدامنركيررة أهنمررا ا ببررا بعررد مغررادر بي يهمررا منطقررة أ رررى مررن كررابول
ملررد  20يومررا ،وتبوجررا ررالل ا ر الفرررت علررى أيرردي مررأذون، ،ةررور والرردي ر .م ،.منرربل الوكيررل ال ر ي
رت عملية مغادرهتما أفغانس ان .وغادرا بعد ذلك إىل تركيا.
وفقا ل قرير دائر ا جر الدامنركية عن املقابلة اليت جرررت مر ر .م 18 .شررباط/فرباير  2013بشررأن اللجرروء،
ارردم ر .م .وثيقررة كرردليل علررى وفررا شررقيقه .ووفقررا لرتيررة املرررتجم الشررفوي لنسررخة تلررك الوثيقررة ،األ ررل ابررن م.
ق 12 .متوز/يولي رره  2011وعث ررر علي رره زا رراق ااس ررم ررام؛ وألقر ر الق رربا عل ررى ثالث ررة أش ررخاص ار ر ا
املع ررين .وذكررر املرررتجم الش ررفوي أن الوثيقررة مؤر ررة 23
الصرردد وأدينرروا  .وكان ررت الوثيقررة شررهاد وف ررا الشررخ
تشر ررين األول/أك رروبر  ، 2012وحتم ررل ثالث ررة توايع ررات وتواير ر م رررر الوثيق ررة ،وأهن ررا ص ررادر م ررن الر رردائر األوىل
للشرطة .وأعلن ر .م .أن الوثيقة صادر مررن الشرررطة كررابول وأهنررا دليررل علررى وفررا شررقيقه .غررك أن املرررتجم
الشفوي مل ي مكن من حتديد صحة ذلك ،حين كانت الك ابة "مطموسة".
أعلن صاحبا البالغ أمام السلطات الدامنركية أن ر .م .مكن اليوين بعد مغادر ف .م.
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رفةر ررت دائر ررر ا جر ررر الدامنركير ررة طلر ر اللجر رروء الر ر ي ادم ر رره ف .م.
وطل اللجوء ال ي ادمه ر .م 17 .أاير/مايو .)6(2013

 15آ /أغسر ررطو ،)5(2012

 3-2وأيد جملو طعون الالجبو ،ملوج ارارين صدرا  22تشرين األول/أك روبر  ،2013ارراراي
دائر ا جر الدامنركيرة .ورأى اجمللرو ،حتديردا ،أن تفسركات صراحيب الربالغ لربعا النقراط م باينرة وغرك
مقنعة وملفقة لغرض طل اللجوء .والحظ اجمللرو بوجره راص أن ال براين إفاداهتمرا ي علرق ب وايرت
عالا همر ررا ا نسر ررية ،ورأى ،ضر رروء املعلومر ررات األساسر ررية ذات الصر ررلة امل علقر ررة فغانسر ر ان ،أن مر ررن
املس ر بعد أن يك ررون ص رراحبا ال رربالغ ا ررد مارس ررا ا ررنو من رربل ف .م .و ررل ا ر ال ررروف ،رأى
اجمللو أن الواثئق اليت ادمها ر .م .عن روف وفا شقيقه ليست ا ايمة إثباتية.
 4-2و  1أيلول/س ررب مرب  ، 2015طل ر ص رراحبا ال رربالغ إع رراد ف ر ف مل ررع اة رري هما .وأبقي ررا عل ررى
أاوا مررا السررابقة وأوضررحا أن بعررا األ طرراء امل علقررة ابملواعيررد ترجر إىل أن ف .م .أميررة .وأفررادا أيةررا
هنما اتصال ملحام أفغاين أكد ما أهنما سيواجهان طرا كبكا إن عادا إىل أفغانس ان(.)7
 5-2و  3حبيران/يونير رره  ،2016رفر ررا جملر ررو طعر ررون الالجبر ررو إعر رراد فر ر ف ملر ررع القةر ررية ألن
صاحيب البالغ مل يثب ا أهنما معرضان تطر املعاملة أو العقوبة املهينة إذا أألعيدا إىل أفغانس ان.

الشكوى
 1-3أف ر رراد ص ر رراحبا ال ر رربالغ ن ال ر رردامنرك ،إذا أا ر رردمت عل ر ررى ترحيلهم ر ررا إىل أفغانس ر ر ان ،س ر ر ن هك
حقواهمررا الرريت تكفلهررا امل رواد  6و 7و 17و 23مررن العهررد ،حيررن ىشرريان علررى حياهتمررا أفغانس ر ان.
وختشى ف .م .أن تألرجم حىت املوت ألهنا أاامت عالاة جنسية رار إطرار الربوا ( .)8ومرن املررجف أن
السر ررلطات األفغانير ررة ل ر ررن ت ر ر مكن م ر ررن تاي هر ررا أو ل ر ررن تكر ررون مس ر ر عد حلماي هر ررا( .)9و ع ر ررام ،2013

__________

()5

()6
()7

()8

()9
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اع ررربت دائررر ا جررر روايررة ف .م .غررك موثواررة .وأحاطررت علمررا فادهتررا ن عمهررا كرران يراار بداررة مكرران وجوداررا،
وأنرره مل يكررن يألسررمف ررا ابترررو مررن املنرربل إال للر اا إىل منرربل جارهتررا لر املرراء .ولر لك ،رأت الرردائر أن مررن غررك
احمل مررل أن تكررون اررد أاامررت عالاررة مر ر .م - .الر ي كرران غري رب ا ابلنسرربة ررا  -بعررد لقائ ره ا برره أول مررر مباشررر ؛ ومررن
غ ررك احمل مر ررل أية ررا أن تر رردعو إىل منب ر ررا ،وأن تق رريم عالار ررة جنس ررية معر رره ،وأن ت ر ررا ررا الفرصر ررة ملواص ررلة لقائر رره بعر ررد أن
أل طبت لرجل آ ررر .والح ررت الرردائر أيةررا أن عالاررة ف .م .ب ر ر .م .وتلهررا وارونررا مررن أفغانسر ان كانررت نفررو
الفرت اليت كانت فيهررا طوبررة لرجررل آ ررر ،واررو أمررر مسر بعد أيةررا ن ررا للقيررود املفروضررة علررى حتركاهتررا .وأكرردت الرردائر
أيةا أن صاحيب البالغ مكثا كابول ملد  20يوما ومل ي صل نما تلك الفرت عم ف .م .أو طيبها.
سرراات الرردائر العديررد مررن األسرربا املماثلررة الرريت بررررت نررا اراراررا بشررأن ط رل ف .م .واسر ن جت أن مررن املسر بعد أن
ي مكن صاحبا البالغ من االل قاء منبل ف .م .أرب مرات غةون ثالثة أسابي تقريبا دون أن يالح هما أحد.
ارردم صرراحبا الرربالغ وثيق ررو ابللغررة األصررلية ،م ر تررري و ابلدامنركيررة واالنكليبيررة ،وادعيررا أهنمررا إفرراداتن مررن مررام
أفغاين وأشخاص من جملو الشيوخ احملل  .وادعيا أيةا أن إمام مسجد القرية واّ أيةررا الوثيقررة .وابإلضررافة إىل
ذلك ،ادعيا أن "ممثال عن املنطقررة" أكررد أيةررا أن صرراحيب الرربالغ يواجهرران طررا شررديدا أن أل اكمررا ملوجر
اانون العقوابت األفغاين لواوعهما البي.
ج ررائم الشرررف شررائعة أفغانس ر ان؛ ان ررر ال قريررر املواضرريع عررن أفغانس ر ان :الثررأر للرردم ،البحرروو واملعلومررات
امل علقة ابلبلد األصل  ،شباط/فرباير  .2014واد أألبلغ عن  406حاالت من جرائم الشرررف واالع ررداءات ا نسررية
الف رررت م ررن  21آذار/م ررارس  2011إىل  21نيس رران/أبريل  ،2013وإن ك رران يألع ق ررد أن ع رردد احل رراالت غ ررك املبل ررغ
عنه ررا أك رررب بكث ررك (ال ق ررارير القطري ررة ع ررن ممارس ررات حق رروق اإلنس رران لس ررنة  - 2013أفغانسر ر ان ،وزار ارجي ررة
الوالايت امل حد  27 ،شباط/فرباير  ،2014الصفحة .)39
دون مبيررد مررن ال فاصرريل ،يفيررد صرراحبا الرربالغ ن اجمللررو الرردامنرك أكررد ،ا ررارين نش ررمها تقريررر السررنوي
لعام  ،2014أن طاليب اللجوء املعنيو  -الر ين يرألربعم أهنررم نفررو وضر صرراحيب الرربالغ  -ال ررق ررم احلصررول
عل ررى أي تاي ررة م ررن الس ررلطات األفغاني ررة .ورأى ص رراحبا ال رربالغ أن م ررن الغري ر أن ي رررى اجملل ررو ،اة رري هما،
أن ف .م .ميكنها أن حتصل على تاية من السلطات األفغانية.
3
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أفررادت بعثررة األمررم امل حررد ل قرردمي املسرراعد إىل أفغانسر ان ن الشرررطة حت جررب أفررادا – النسرراء بشرركل
حصري تقريبا  -بسب جرائم أ الاية(.)10
 2-3ويشررك ال قريررر نفسرره إىل أن "مسررؤوع الشرررطة واملسررؤولو القررانونيو عرراد مررا يوجهررون للنسرراء
هتمة اصد ارتكا البي ل ربير اع قا ن وسجنهن على جرائم اج ماعية ( .)11()...ومتنف املاد  130من
الدس ور احملاكم سلطة تقديرية تطبيق أحكام الشريعة (الشريعة اإلسالمية) ( .)...وأفاد املراابون ن
املسؤولو القانونيو يس خدمون ا املاد الهتام النساء والرجرال برر "الفجرور" أو "ا ررو مرن املنربل".
وكثكا ما حت جب الشرطة النساء ب همة البي بناء على طل أفراد األسر "(.)12
 3-3ويشك تقرير آ ر لبعثة األمم امل حد ل قدمي املساعد إىل أفغانس ان إىل أنه على الرغم من أن
مك ر املرردع العررام و يجرره تعليمررات للمحققررو األفغرران بعرردم توجيرره اهتامررات إىل النسرراء بر ر "ا رررو "
أو "الشررروع الرربي"  -وا ر أفعررال مل ترردون الواا ر القررانون األفغرراين بوصررفها ج ررائم ،علررى ررو
مر ررا أكدتر رره احملكمر ررة العلير ررا أيةر ررا  -فاملعلومر ررات الر رريت ار رردم ها احملكمر ررة العلير ررا إىل البعثر ررة بشر ررأن ثر ررالو
مقاطعات ،ملا فيهرا كرابول ،تبرو أن السرلطات تواصرل سرجن النسراء والف يرات ب همرة "ا رو /الشرروع
الرربي" ،ان هرراك ل وجيهررات املك ر وتعليمررات احملكمررة العليررا( .)13ولر لك ،مررن املرررجف أن ت عرررض
ف .م .حملاكمة جنائية إذا أألعيدت إىل أفغانس ان ،لكوهنا م نبة ابرتكا البي و"ا رو من املنبل".
 4-3وتن املاد  427من اانون العقوابت األفغاين على معاابة مرتك البي ابلسجن مد طويلة،
ال تقل ،وفقا للماد  ،100عن مخو سنوات وال تبيد على  15سنة .وتشمل ال روف املش ّودد للعقوبة
أن يقررل سررن الةررحية ع ررن  18عامررا ،أو أن تكررون م بوجررة أو بك ررا .وابل رراع ،ف ر ن ر .م .اررد ي ع رررض
للس ررجن مل ررد تص ررل إىل  15س ررنة .وا ررو ىش ررى أية ررا الث ررأر من رره ألن رره م ررارس ا ررنو مر ر ف .م .دون
زوا وألنه ساعداا على الفرار من أسرهتا .واد ا ل ابن عم ف .م .ابلفعل شقيق ر .م .واربت عائلة
ر .م .إىل ابكس ان بعد أن رفةت دف الدية وا ت لقى هتديدات من عائلة ف .م.)14(.
 5-3وا ررد أ ط ررأ جمل ررو طع ررون الالجب ررو عن رردما ل ر إىل أن رواي ررة ص رراحيب ال رربالغ غ ررك ج رردير
ابلثقة .وينبغ إيالء وزن اص لكون ف .م .أجنبت طفال شباط/فرباير  ،2011مما يعين أهنا تلت
ابلطف ررل ر ررو أاير/م ررايو  ، 2010أي عنر رردما ك رران صر رراحبا ال رربالغ ال ير رباالن أفغانسر ر ان .ويعر رررتف
ص رراح با ال رربالغ بوج ررود ا الف ررات تفس ركاهتما امل علق ررة ب واي ررت عالا هم ررا ا نس ررية ،ولك ررن ال توج ررد
ا الفات املةمون األساس  .ويألعد االتصال ا نس ار إطار البوا جرمية أفغانس ان وميكن
أن يررؤدي إىل سررجن املررأ ملررد طويلررة .ولر لك فر ن عرردد األايم الرريت انقةررت بررو واررت ال قرراء صرراحبا
البالغ ألول مر وممارس هما للجماع ،أو عدد األايم بو مرات ا ماع ،من األمور القليلة األمهية.
 6-3ومل يث ر ر ررق اجملل ر ر ررو مص ر ر رردااية الواثئ ر ر ررق ال ر ر رريت ا ر ر رردمها ص ر ر رراحبا ال ر ر رربالغ وتألري ر ر ررت إىل اللغ ر ر ررة
الدامنركيررة ،والرريت تبررو أن شررقيق ر .م .األ ررل بسررب العالاررة بررو صرراحيب الرربالغ .و اةررية أ .ه ضررد
الدامنرك ،أحاطت اللجنة علما ابدعاءات أ .ار .اليت تفيد ن أاي من دائر ا جر أو اجمللرو مل ررر أي
__________

( )10ال قرير القطري لعام  ،2013وزار اتارجية األمريكية ،الصفحة .10
( )11املصطلف املس خدم القانون األفغاين للداللة على العالاات ا نسية ار إطار البوا .
( )12ال قرير القطري لعام  ،2013الصفح ان  11و.12
(UNAMA, A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence )13
 ،against Women in Afghanistan, December 2013الصفحة .24
( )14تألدف الدية بعد ا ل الشرف للحصول على العفو.
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حتقي ررق ص رردق وص ررحة األدل ررة ال رريت ا رردمها ل رردعم ادعاءات رره املفص ررلة( .)15وينطب ررق األم ررر نفس رره عل ررى اة ررية
صاحيب البالغ.
 7-3واررد عألرضررت اةررية صرراحيب الرربالغ وسررائا اإلعررالم الدامنركيررة ،حيررن رواي اص ر هما علررى
شاشة ال لفبيون( .)16ومن شأن ا ا ال هور اإلعالم  ،اليت رملا عألرف وسرائا اإلعرالم األفغانيرة ،أن
رعل من الصع عليهما العود إىل أفغانس ان دون أن يالح هما أحد.
 8-3وتع رراين ف .م .م ررن ت ررداور ص ررح ها العقلي ررة؛ فق ررد حاول ررت االن ح ررار ع ررد م ررات .وس ر بداد
حال هررا النفس ررية س رروءا إذا عررادت إىل أفغانس ر ان ،وابل رراع ميكررن اع ب ررار أن ا ر األسررر معرض ررة تط ررر
ش ررديد .ول ررن ي ر مكن ص رراحبا ال رربالغ م ررن احلص ررول عل ررى أي مس رراعد م ررن الس ررلطات األفغاني ررة بس ررب
العالاة اليت أاامااا ار إطار البوا .
 9-3وتن املبادئ ال وجيهية ملفوضية شؤون الالجبو بشأن تقييم شروط احلماية الدولية ملل مس
اللجرروء مررن أفغانسر ان علررى أن الفبررات ال اليررة مررن النسرراء ،اجررة علررى األرجررف إىل احلمايررة الدوليررة الرريت
ألمتر ررنف لالجبر ررو( :أ) النسر رراء ضر ررحااي العنر ررع ا نسر ر أو ا نسر رراين ،أو املعرضر ررات تطر ررر ار ر ا العنر ررع،
( ) النساء ضحااي املمارسات ال قليدية الةار أو املعرضات تطر ا املمارسات ( ) النساء الاليت
يألع قد أهنن ىالفن األعراف االج ماعية .وتن م ف .م .إىل اثن و من تلك الفبات(.)17

 10-3وأ كا ،يعرتف صاحبا البالغ بوجود تنااةات بسيطة رواايت ر .م .أمام السلطات الدامنركية،
ويرج ر ذل ررك أساس ررا إىل أن ر .م" .يف ق ررر إىل اإلدراك احلس ررا للو را ر ت" ،وأن رره عن رردما ي ح رردو ع ررن أش ررهر
ال قررومي ال يسر خدم ن ررام ال قررومي املسر خدم البلرردان الغربيررة .ويقررر ر .م .بواجبرره إثبررات أسرربا طلر
اللجوء ،ويرى م ذلك أن أي شك معقول ينبغ أن يألفسر لصاحل طال اللجوء .ولك يألرفا طل
اللج رروء ،ينبغ ر أن تك ررون ال فس ركات غ ررك موثوا ررة متام ررا ،وال ينبغ ر ل رردائر ا ج ررر أن تس ر خدم معي ررار
"عدم االا ناع".

مالحظات الو لة الطرف بشأن املقبولية األسس املوضو ية
 1-4أعلنت الدولة الطرف  15متوز/يوليه  2016أن الربالغ ينبغر اع برار غرك مقبرول .و حرال
ابول اللجنة للبالغ ،ف ن املواد  6و 7و 17و 23من العهد لن تألن هك إن أألعيد صاحبا البالغ وطفالمها
إىل أفغانس ان.
 2-4و  10ك ررانون األول/ديس ررمرب  ،2014رف ررا جمل ررو طع ررون الالجب ررو إع رراد ف ر ف اإلج رراءات
ألن صاحيب البالغ مل يقدما أي معلومات جديد وألن اجمللو اد أجرى ابلفعل  22تشررين األول/
أك وبر  2013تقييما شامال للمعلومات املقدمة ،ابالارتان م املعلومات األساسية امل علقرة فغانسر ان.
ومل يسر ر بعد اجمللر ررو ار ررار الصر ررادر عر ررام  2013إمكانير ررة إاامر ررة عالار ررات ر ررار إطر ررار الر رربوا
أفغانس ان ،ولكنه وجد أن من غك املرجف أن يكون صاحبا الربالغ ارد مارسرا ا رنو منربل ف .م.
عد مرات ،مما يعرضهما دون شك تطر ال عرض لعقوابت طك من أسرتيهما ومن السلطات.
__________

( )15اةية أ .ه .ضد الدامنرك ( ،)CCPR/C/114/D/2370/2014الفقر .7-8
( )16مل تألقديم أي معلومات إضافية.
( )17تن املبادئ ال وجيهية أيةا على أنه الفرت من تشررين األول/أك رروبر  2011إىل أاير/مررايو  ،2013ارتفر عرردد
الف يات والنساء احمل جبات بسب "جرائم أ الاية" بنسبة  50املائة (الصفحة .)56
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 3-4ورأى جمل ررو طع ررون الالجب ررو ،ا ررار امل ررؤرخ  3حبيران/يوني رره  ،2016أن رره ال ميك ررن م ررنف أي
ايمة إثباتية للواثئق اليت ادمها صاحبا البالغ ،ألهنا تبدو ملفقرة لغررض اللجروء .ومرن مث أجررى اجمللرو
حتليال لطبيعة تلرك الواثئرق وم وايهترا .والحرظ اجمللرو أوال ،مرن واار املعلومرات امل علقرة ابلبلرد األصرل
اليت نشررهتا دائرر ا جرر الدامنركيرة أاير/مرايو  ،2012والريت تألسر خدم البرت طلبرات اللجروء ،أن
أفغانس ان وأن ر الواثئرق سرواا سروداء .ومل يكرن اتريرخ 23
الواثئق املبور م احة على نطاق واس
متوز/يوليرره  2010املر كور الوثيقررة ،واررو اتريررخ ف ررار صرراحيب الرربالغ مررن البلررد مطابقررا إلعررالن ر .م.
أهنما غادرا أفغانس ان  13أيلول/سب مرب 2010؛ ومل ي فق ا ال اريخ متاما أيةرا مر بيران ر .م .أن
شقيقه األ رل  12متوز/يوليره  ،2011أي بعرد أكثرر مرن عرام .وعرالو علرى ذلرك ،فر ن بيرايت صراحيب
البالغ عن تسلسل األحداو ال ت فق م سن طفلهما األول؛ فالطفل ألولد  23شباط/فرباير ،2011
ومع ر ذل ررك أن تل رره ب رردأ وا ررت اري ر م ررن  23أاير/م ررايو  .2010وال ي ف ررق تسلس ررل األح ررداو امل علق ررة
ابلواررت الرريت أدركررت فيرره ف .م .أهنررا حامررل ،و طب هررا ابإلكررا  ،وإبالغهررا ر.م .عررن تلهررا ،ومغررادر املنرربل،
ورحيلهما عن البلد ،أي أن يي األسو اليت اس ند إليها طل اللجوء ال ت سق م اإلفادات اليت أدليا نا.
 4-4ورأى اجمللررو أيةررا أن مررن الغرير أن صرراحيب الرربالغ مل ررردوا أي مررربر لل حقررق مررن أاوا مر ا
إال بعد سن و تقريبا من رفا اجمللرو لطلريب وئهمرا .وارد دعر هم السرلطات الدامنركيرة مررارا إىل تقردمي
واثئررق .واررد مكررن صرراحبا الرربالغ اليرروين ،وفقررا ألاوا مررا ،أكثررر مررن عررام ررال ال ررا علررى اتصررال
سر ر .م ،.وزعما أهنما طلبا من والد ر .م .احلصرول علرى وثيقرة تؤكرد مق رل شرقيقه .ولر لك مل ررد
اجمللو أي مربر ألن يطل ال حقق من الواثئق ذات الصلة .وأ كا ،ف ن ال روف اليت أحاطت ب هور
صرراحيب ال رربالغ عل ررى شاش ررة ال لفبي ررون ال رردمنارك ال ميك ررن أن ت ررؤدي إىل تقي رريم ل ررع .ورف ررا اجملل ررو
بيررايت صرراحيب الرربالغ بشررأن أسرربا اللجرروء؛ ول ر لك ،مل يوجررد مررربر الف ررتاض أهنمررا معرضرران تطررر
االضطهاد ن را ألن املعلومات املدىل نا الربيمج ال لفبيوين ال ميكن اع باراا صحيحة.
 5-4ومل يثب ررت ص رراحبا ال رربالغ وجاا ررة ال رردعوى ألغ رراض املقبولي ررة ،ن ر ررا إىل ع رردم وج ررود أس رربا
موضوعية تدعو إىل االع قاد هنمرا سي عرضران ،مهرا وطفالمهرا ،حرال إعرادهتم إىل أفغانسر ان ،تطرر
احلرمان من احليا أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة .ومن مث ف ن بالغهما اار البطالن.
 6-4وع ر ررال و عل ر ررى ذل ر ررك ،يس ر ررعى ص ر رراحبا ال ر رربالغ إىل تطبي ر ررق االل بام ر ررات املنص ر رروص عليه ر ررا
املررادتو  17و 23مررن العهررد ررار احلرردود اإلاليميررة .وار ا ا رربء ي عررارض أيةررا مر أحكررام العهررد مررن
حين اال صاصو املكاين واملوضروع  .وال ميكرن اع برار الردامنرك مسرؤولة عرن االن هاكرات الريت يأل وار
أن ترتكبها دولة طرف أ رى للمادتو  17و.23
 7-4وفيما ي علق ابألسو املوضوعية ،مل يقدم صاحبا البالغ أي معلومات جديد مل يسبق جمللو
تصرر ات صراحيب الربالغ
طعون الالجبو االطالع عليها .وتشك الدولة الطرف إىل وجود تةرار
أمام السلطات الدامنركية فيما ي علق بكل من توايت ا ماع( ،)18والطريقة اليت أبلغت ف .م .نا ر .م.
__________

( )18ذكرت ف .م .عندما املقابلة الرريت أجرهتررا معهررا دائررر ا جررر الدامنركيررة  7حبيران/يونيرره  ،2012أهنمررا مارسررا ا ررنو
ألول مر لقائهما الراب  .غك أهنررا االررت أمررام جملررو طعررون الالجبررو  22تشررين األول/أك روبر  2013إهنمررا مارسررا
ا ررنو ألول مررر لقائهمررا الثالررن .وأعلنررت أمررام دائررر ا جررر  15أاير/مررايو  2012أن الفرررت بررو ا مرراعو كانررت
ش ررهرا ،ح ررو ذك رررت  7حبيران/يوني رره  2012و  22تش ررين األول/أك روبر  2013أن الف رررت ب ررو ا م رراعو كان ررت
أس رربوعا واح رردا .وأعل ررن ر .م .املقابل ررة ال رريت أجرهت ررا مع رره دائ ررر ا ج ررر  4ش ررباط/فرباير  2013أهنم ررا مارس ررا ا ررنو
ألول مررر لقائهمررا الثالررن .غررك أنرره ذكررر  18شررباط/فرباير  2013أهنمررا مارسررا ا ررنو ألول مررر لقائهمررا
الراب  ،واو تصريف غك أثناء املقابلة حين اال إن ذلك كان لقائهما الثالن.
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عن تلها( ،)19واالتصال بينهما بعد ممارس هما ا ماع للمر الثانية( ،)20والفرت اليت انقةرت برو طبرة
ف .م .القسررية وارونمررا( ،)21ومق ررل شررقيق ر .م ،)22(.وابررن عرم ف .م .)23(.واررد أشررار جملررو طعررون
الالجبرو ،عنردما أعلرن اررار بعردم إعراد فر ف ملررع اةري هما  10كرانون األول/ديسررمرب  ،2014إىل
أنه أ بعو االع برار ،سرياق تقييمره لل نااةرات بيرايت صراحيب الربالغ ،الوارت الر ي انقةرى
من مغادرهتما أفغانس ان وكوهنما أميو ،من يحية ،وأن ال نااةات جوارية وت علق سو بسيطة جدا
للجوء وبفرت اصك جدا ،وأن تسلسل لألحداو يبدو أال اح ماال.
 8-4وأ جملو طعون الالجبو اع بار أيةا ،تقييمه للعالارة السررية برو صراحيب الربالغ،
املعلوم ررات األساس ررية ذات الص ررلة .ووفق ررا ل قري ررر ع ررن بعث ررة تقصر ر احلق ررائق ال رريت أوف رردهتا دائ ررر ا ج ررر
الدامنركية إىل كابول الفرت من  25شباط/فرباير  2012إىل  4آذار/مرارس  ،2012نألشرر أاير/مرايو ،2012
أكد معهد مس قل للبحوو كابول أن "يي البرات تقريبا أفغانس ان ار زررات مرتبرة (،)...
وأن ثقافة جم م أفغانس ان يس حيل تقريبا معها إاامرة عالارات رار الربوا أو ابلره .وعراد مرا تنسرج
أسر الشابة شبكة حو ا حلماي ها ولةمان عدم متكنها من إاامة أي عالاة" .وبينما ال يس بعد اجمللو
إمكانية إاامة عالاات ار إطار البوا  -وإن كانت يدر جدا  -رأى اجمللو أن من غك املرجف أن
ي مكن صاحبا البالغ من ممارسة ا نو منبل ف .م .عد مررات ،األمرر الر ي يعرضرهما برال شرك
تطرر الواروع ابةرة أسررتيهما والسرلطات و ةروعهما لعقروابت شررديد  .وارد أفراد ر .م .مقابلررة
ضبطا أثناء زايرته لر ف .م ..ويبدو من
أألجريت معه  18شباط/فرباير  ،2013هنما كاي سيألق الن لو أل
املس بعد أن ىاطر صاحبا البالغ ،والسيما أن كليهما مل يكن يعرف مىت تعود أسر ف .م .إىل املنبل.
__________

()19
()20

()21

()22

()23

GE.20-09660

ذكررر ر.م أمررام جملررو طعررون الالجبررو  22تشررين األول/أك ر وبر  ،2013أن ف .م .اتصررلت برره ااتفيررا ل خرررب
هنا حامل ،بينما ذكر  18شباط/فرباير  2013أهنا أ ربته الشارع أمام منب ا.
أعلررن ر .م 4 .شررباط/فرباير  2013أهنمررا ال قيررا مررتو أو ثررالو مررات أ رررى منرربل ف .م .بعررد أن مارسررا
ا ررنو ألول مررر  .و  18شررباط/فرباير  ،2013ذكررر أوال أهنمررا ررال علررى اتصررال وثيررق بعررد أن مارسررا االتصررال
ا نس ر ألول مررر وأهنمررا كرراي يل قيرران كلمررا وجرردا وا ررا .وغر يرك ر .م .ذلررك ال ص رريف واررت الحررق املقابلررة
نفسها اائال إهنمررا ،بعررد أن مارسررا ا ررنو للمررر الثانيررة ،مل ي حررداث إال ااتفيررا ألهنمررا كرراي ررائفو .واحر فظ نر ا
ال صر رريف جلس ررة االسر ر ماع أمر ررام جمل ررو طع ررون الالجب ررو .وعلر ررى النق رريا م ررن ذل ررك ،ذكر رررت ف .م7 .
حبيران/يونيه  2012أهنما ال قيا ثالو أو أرب مرات منبل عم ها بعد أن مارسا ا ررنو للمررر الثانيررة .غررك أهنررا
غرركت ار ا البيرران جلسررة االسر ماع أمررام جملررو طعررون الالجبررو ،اائلررة إهنمررا ررال بعيرردين عررن األن ررار وكرراي
ي حداثن ااتفيا فقا بعد ا ماع الثاين.
 18شباط/فرباير  ،2013أعلنت ر .م .أهنما ّفرا بعد أربعة أشررهر مررن لقائهمررا األول ،حررو أعلنررت ف .م.
 15أاير/م ررايو  2012أهن ررا أألبلغ ررت هن ررا أل طب ررت لرج ررل آ ررر اب ررل ش ررهر م ررن فرارمه ررا ،وأن العالا ررة ب ررو ص رراحيب
البالغ كان اد مر عليهررا أربعررة أشررهر ذلررك الواررت .و  4شررباط/فرباير  ،2013أعلررن ر .م .أن ارونمررا كرران
بعد أسبوعو من طبة ف .م.
أوض ررف ر .م 4 .ش ررباط/فرباير  2013أن اب ررن ع ررم ف .م .وشخص ررو أو ثالث ررة أش ررخاص آ ررين اع رردوا عل ررى
شر ررقيقه ،وأن شر ررقيقه طألعر ررن بسر رركو علر ررى ير ررد ابر ررن عر ررم ف .م .أو أحر ررد أصر ررداائه .ومر ر ذلر ررك 18 ،شر ررباط/
فرباي ررر  ،2013أعل ررن ر .م .أن أربع ررة أو مخس ررة أش ررخاص ،مل ررن ف رريهم ع ررم ف .م .واب ررن عمه ررا ،اتص ررلوا سر ررته.
و  22تش ررين األول/أك رروبر  ،2013ذك ررر ر .م .أم ررام جمل ررو طع ررون الالجب ررو أن اب ررن ع ررم ف .م .واثن ررو م ررن
أصر ررداائه طعن ر روا شر ررقيقه بسر رركو .وي بر ررو أيةر ررا مر ررن الوثيقر ررة الر رريت ار رردمها ر .م .أن شر ررقيقه األ ر ررل  12مت ر رروز/
يوليه  .2011وأعلن ر .م .أهنما غادرا أفغانس ان ربي عام  .2010ف ن كان ا ررل شررقيق ر .م .لرره صررلة بعالاررة
صاحيب البالغ ابل البوا وارونما ،يبدو غريبا أن يألق ل شقيقه بعد أكثر من عام على فرارمها.
 18ش ررباط/فرباير  ،2013أعل ررن ر .م .أن اب ررن ع ررم ف .م .ك رران ا ررد أ رررب عمه ررا عن رردما رأى ص رراحيب ال رربالغ
معا .غك أن ر .م .غك ذلك البيان ،اائال إن ابن عم ف .م .مل ىرب عمها إال بعررد فررار صرراحيب الرربالغ .وعلررى
النقيا من ذلك ،ذكرت ف .م .أن ابن عمها رآمها ي حداثن معا مرتو.
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وكرران ميكررن للجركان أن يك شررفوا أن ر .م .يرربور ف .م .منب ررا أثنرراء غيررا سررائر أفرراد أسررهتا عررن
املنرربل .وذكررر ر .م .ك ر لك أن كليهمررا نرردم علررى أول يرراع بينهمررا ،ول ر لك يبرردو مر ن غررك املرررجف أن
يقدما على ذلك مر أ رى .وأعلن صاحبا البالغ أهنما توارا عن األن ار بعد اثين يراع بينهمرا ألهنمرا
كاي ائفو والقو.
 9-4ويشررك تقريررر "أشرركال الرربوا أفغانس ر ان" ،ال ر ي نشررر مركررب توثيررق الالجبررو (أيرلنرردا)
أبريل/نيسان  ،2015إىل أنه رغم احلريرة املبدئيرة ا يرار الربو والبوجرة ،فر ن الربوا أفغانسر ان ير م
عرراد بعررد اتفرراق بررو عررائل و .ومررن املع رراد أال ر م ر الطرفرران ابررل البفرراف ،وأن ال يرفةررا أبرردا الرربوا
املردبر ،حيرن ال ميكنهمرا معارضررة رغبرات عائل يهمرا .و ر ا السرب أيةرا يبرردو مرن املسر بعد أن يكررون
صرراحبا الررب الغ اررد أاامررا عالاررة ،يايررك عررن العالاررة ا نسررية ،ابلن ررر إىل أن املفهرروم العررام للرربوا اررو
اتفاق بو أسرتو أو جمموع و دون الن ر إىل رغبات األشخاص املعنيو.
 10-4وتشك الدولة الطررف كر لك إىل أن أاروال صراحيب الربالغ شراب ها جوانر مرن عردم االتسراق
فيما ي علق ملغادرهتما أفغانس ان ووالد ابنهما .فصاحبا البالغ يشكان إىل أهنما مكثا اسطنبول ملد
س ة أشهر تقريبا ،مث غرفرة منربل أثينرا ملرد عرام تقريبرا ،وكران الوكيرل الر ي تروىل هتريبهمرا يردف
اإلرررار طروال ار ا الواررت .ومررن الصررع تصررديق أن يرردف واحررد أو أكثررر مررن امل رراجرين ابلبشر ر إرررار
مسرركن صرراحيب الرربالغ  -ورملررا أيةررا الغر اء  -ملررد عررام ونصررع عررام .وعررالو علررى ذلررك ،يبرردو مررن
الغري أن كال صاحيب البالغ مل ي مكن من تقدمي أي تفاصيل عن املناطق اليت عاشا فيها اسطنبول
18
وأثين ررا .وا ررد أعل ررن ر .م .للش رررطة الدامنركي ررة  18ك ررانون األول/ديس ررمرب  2012ول رردائر ا ج ررر
شرباط/فرباير  2013أن الشررطة اليوينيرة أ ر ت صراحيب الربالغ إىل ريم لالجبرو حيرن م تسررجيلهما
وأ ر ر بصر ررماهتما وتصر ررويرمها .ومر ر ذلر ررك ،ال توجر ررد بير ررايت لر رردى الن ر ررام األورو ملةر ررااا بصر ررمات
األصاب (يوروداك) خت صاحيب البالغ اليوين .ويبدو من الغري أيةا أن ر .م .مل ي مكن ،أثناء
املقابل ررة ال رريت أجرهت ررا مع رره دائ ررر ا ج ررر  23نيس رران/أبريل  ،2013م ررن ذك ررر وا ررت والد ابن رره .ب ررل إن رره
مل ي مكن من ذكر الوات من السنة ،أو مرا إذا كانرت والدتره الصريع أو الشر اء .غرك أنره متكرن مرن
القول على وجه اليقو إن األسر حاولت ألول مر مغادر تركيا إىل اليوين عندما كان ابنهما يبلغ من
العمر  20يوما.
 11-4ومل ي سن جمللو طعون الالجبو تصديق بيان ف .م .بشأن طر تعرضها للمقاضا أو بياهنا
بش ر ررأن عالا ه ر ررا بص ر رراح ال ر رربالغ ابع بارا ر ررا حق ر ررائق .ويش ر ررك تقرير ررر حقر رروق اإلنسر رران أفغانس ر ر ان
لعام  ،2015ال ي نشرته وزار اتارجية األمريكية  13نيسان/أبريل  ،2016وال ي كان م احا عنردما
رفا اجمللو إعاد ف ف ملع وء صاحيب الربالغ  3حبيران/يونيره  ،2016إىل أن " مك ر النائر
العام أمر عام  2012بواع ماكمة النسراء ب همرة "ا ررو " ،الر ي ال يألعرد جرميرة ملوجر القرانون".
غك أنه ن را ألن اجمللو مل يصدق أاوال صاحيب البالغات بشأن حال هما ،ملا ذلك اإلفراد امل علقرة
نرو ف .م .من أسرهتا ،ترى الدولة الطرف أن من غك اجملدي ال عليق جمددا على ا املسألة.
 12-4واد تألريت الواثئق اليت ادمها صاحبا الربالغ بنراء علرى طلر جملرو طعرون الالجبرو ،و ر ا
السرب كران اجمللرو علررى علرم ملح وايهترا .وتبرو للمجلررو أنره ال ميكرن إيرالء أمهيررة اصرة للوثيقرة الرريت
ا رردمها ر .م .بش ررأن ررروف وف ررا ش ررقيقه .وتؤك ررد الوثيق ررة فيم ررا يب رردو أن ش ررقيق ر .م .تع رررض إلص ررابة
 12متوز/يولي رره  2011وت ررو فيم ررا بع ررد .ويب رردو أية ررا م ررن الوثيق ررة أن ثالث ررة أش ررخاص األرربا عل رريهم
فيما ي صل ابحلادو .ويبدو ك لك أن الوثيقة صدرت  24تشرين األول/أك وبر  .2012ورأى اجمللو
أن م ررن الغرير ر أن ش ررقيق ر .م .األ ر ررل بع ررد أكثر ررر م ررن عر ررام عل ررى مغر ررادر ص رراحيب الر رربالغ أفغانسر ر ان.
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وعرالو علرى ذلرك ،برردا مرن الغرير أيةرا أن الوثيقررة مل تصردر إال بعرد مررور أكثررر مرن عرام علرى مق ررل
شقيق ر .م .ويفيد ر.م .ن أسرته كانت ابكس ان ذلك الوات.
 13-4أما الوثيقرة األ ررى ،الريت يبردو أهنرا بيران مرن جملرو شريوخ اريرة صراحيب الربالغ وأهنرا صردرت
فقا فيما ي علق ابلبالغ املقدم إىل اللجنة ،فال ميكن أيةا منحها أي ايمة إثباتية .وشدد اجمللو علرى
توايت إصدار الوثيقة وم وايهتا ،مشكا أيةا إىل أن اتريخ ارو صاحيب البالغ من البلد ،املسجل
الوثيقة ،واو  23متوز/يوليه  ، 2010ال ي فق م املعلومات اليت اردمها ر .م .هنمرا ارراب مرن أفغانسر ان
 13أيلول/سب مرب .2010
 14-4ورررري جملررو طعررون الالجبررو ،سررياق اخترراذ اررار بشررأن طلر ال حقررق مررن صررحة الواثئررق الرريت
يقرردمها طالر اللجرروء ،تقييمررا شررامال ملررة أمررور ،يشررمل كررال مررن طبيعررة الواثئررق وم وااررا ،للوارروف علررى
مرا إذا كرران مررن املمكررن أن يررؤدي ار ا ال حقررق إىل تقيريم لررع لألدلررة ،وتوايررت و ررروف تقرردمي الواثئررق،
ومصردااية بيررايت طالر اللجرروء ضرروء املعلومررات األساسرية العامررة امل احررة بشررأن األوضرراع السررائد
البلد .وال يقر علرى اجمللرو أي ال ربام بطلر ال حقرق مرن صرحة الواثئرق يير احلراالت الريت يقردم فيهرا
طال ر اللج رروء واثئ ررق ت رردعم أس ررو طلب رره اللج رروء .و اة ررية  .ك .وآ رررون ض ررد الس ررويد ،مل تش رركك
احملكم ررة األوروبي ررة حلق رروق اإلنس رران أن الس ررلطات الس ررويدية مل تطل ر ال حق ررق م ررن ص ررحة الواثئ ررق ال رريت
األدمت .والواثئق املربور واسرعة االن شرار أفغانسر ان ،برل توجرد الواار سروق سروداء ر الواثئرق(.)24
واس نادا إىل املعلومات امل احة القةية وطبيعة وم وايت الواثئق املقدمرة ،مل ررد جملرو طعرون الالجبرو
سببا لطل ال حقق من صح ها.
 15-4ومل تألثبت ابألدلة االدعاءات امل علقة ابلصحة العقلية لر ف .م .وال صلة أيةا لصح ها العقلية
ب قي رريم ط ررر تع رررض ص رراحيب ال رربالغ لالض ررطهاد ملوج ر امل رراد  7م ررن ا ررانون األجان ر إن أألعي رردا إىل
أفغانس ان .وعالو علرى ذلرك ،ال ميكرن مقارنرة اةرية صراحيب الربالغ بقةرية أ .ه .ضرد الردامنرك ألن
ال روف خت لع ا الفا كبكا.
 16-4أمررا هررور صرراحيب الرربالغ علررى شاشررة ال لفبيررون الرردامنرك وتكرارمهررا الرررواايت الرريت مل يع رباررا
اجمللو حقائق ،فال ميكن أن يؤدي إىل تقيريم لرع للمسرألة ،ن ررا ألن اجمللرو رفرا بيرايت صراحيب
الرربالغ امل علقررة سرربا طلبهمررا اللجرروء .ولرريو ىلررة مررا يرردعو إىل افررتاض أن صرراحيب الرربالغ معرضرران
تطر االضطهاد ،ألن املعلومات املقدمة الربيمج ال لفبيوين ال ميكن اع باراا صحيحة .وعالو على
ذلك ،ذكر صاحبا البالغ إفاداهتما أهنما مل يواجها أي مشاكل م السلطات األفغانية ،ول لك ف ن
السلطات تع ربمها فيما يبدو أفرادا عاديو من يي ا وان .
 17-4و ات ررام ،أ ر جملررو طعررون الالجبررو اع بررار يي ر املعلومررات ذات الصررلة واملعلومررات
األساسية العامة عن األوضاع أفغانس ان .وتفيد السوابق القةائية للجنة نه ر إيالء أمهيرة كبرك
لل قييم ال ي جتريه الدولة الطرف ،و ن الدول األطراف يق على عاتقها مراجعة وتقييم الواائ واألدلة
مرا مل ي برو أن ال قيرريم كران رراار ال عسرع أو وصررل إىل مسر وى إنكررار العدالرة .ومل يسر لا ار ا الرربالغ
الةرروء علررى أي تفاصرريل مرردد جديررد عررن وضر صرراحيب الرربالغ .ومل رردد صرراحبا الرربالغ أيةررا أي
الفررة عمليررة اخترراذ القررار أو أي عوامررل طررر مل ر اا اجمللررو اع بررار كمررا رر  .واررال إهنمررا
رراوالن اسر خدام اللجنررة كهيبررة اسر بنافية لكر تعيررد تقيرريم ال ررروف الواائعيررة الرريت اس شررهدا نررا لرردعم
طلبهما اللجوء .ولكن ينبغ للجنة أن تقيم وزي كبكا للن ائج اليت ل إليها جملو طعرون الالجبرو،
__________
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ال ي او أجدر ب قييم ال روف الواائعية اةرية صراحيب الربالغ .وال يوجرد أي أسراس لل شركيك
ال قييمررات الرريت أجرااررا اجمللررو ،يايررك عررن اسر بعاداا ،وار ال قييمررات الرريت لصررت إىل أن صرراحيب
ال رربالغ مل يثب ر ررا وج ررود أسر ررو وجيه ررة تر رردعو إىل االع ق رراد هنمر ررا سي عرض رران لعقوبر ررة اإلع رردام أو تطر ررر
ال ع ي أو غك من ضرو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة إن أألعيدا إىل أفغانس ان.

عليقات صاحيب البالغ لى مالحظات الو لة الطرف بشأن املقبولية األسس املوضو ية
 1-5يؤك ررد ص رراحبا ال رربالغ تعليقاهتم ررا املؤر ررة  17تش ررين الث رراين/نوفمرب  2016أن إعادهتم ررا إىل
أفغانس ر ر ان س ر ر ن هك امل ر ررادتو  6و 7م ر ررن العه ر ررد ،وأهنم ر ررا "ل ر رريو ل ر ررديهما أي تعليق ر ررات أ ر رررى عل ر ررى
االن هاكات احمل ملة ملوج املادتو  17و 23من العهد".
 2-5ويبردو أن الدولررة الطررف تسر ند تقييمهرا للمصرردااية إجرراءات اللجرروء إىل معيرار إثبررات
ابلغ االرتفراع .وارد اسر خدم جملرو طعرون الالجبرو معيرار "احمل مرل" ،حرو أن املعيرار الصرحيف ارو
"املمك ررن بش رركل معق ررول" ،عل ررى النح ررو املس ر خدم اإلرش ررادات الدولي ررة ذات الص ررلة ملفوض ررية األم ررم
امل حد لشؤون الالجبو(.)25
ال عرض للةرر،
 3-5وفيما ي علق ملقبولية بالغ صاحيب البالغ ،يوجد طر شخص وحقيق
ينشررأ عررن إجرراء تقيرريم فررردي حلالررة صرراحيب الرربالغ وعررن املعلومررات األساسررية ذات الصررلة .واررد أعررر
صر رراحبا الر رربالغ ابسر ر مرار عر ررن وفهمر ررا مر ررن ال عر رررض لةر رررر ابلر ررغ اتطر ررور علر ررى أير رردي أسر ررر ف .م.
أو السررلطات األفغانيررة ،وترردعم املعلومررات األساسررية العواا ر البالغررة اتطررور الرريت ترتتر علررى العالاررة
ا نسررية بررو صرراحيب الرربالغ وارونمررا .وابل رراع ،فر ن الةرررر الر ي ال ميكررن جرررب لصرراحيب الرربالغ اررو
عاابة الزمة وم واعة لرتحيلهما إىل أفغانس ان.
 4-5وفيمرا ي علرق ابألسرو املوضروعية ،تشرك الدولرة الطررف إىل عردد مرن ال نااةرات الطفيفرة الرريت
ال ختررر عررن جرروار طلر اللجرروء الر ي ا ّدمرره صرراحبا الرربالغ .وترردعم السروابق القةررائية الدوليررة ذات
الصرلة اسر ن ا املصرردااية رغرم وجررود تنااةررات طفيفرة روايررة ملر مو اللجروء .ففر اةررية إ .ي .ر.
ضد الدامنرك ،لصت اللجنة إىل حدوو ان هاك للماد  ،7حين رأت ،يلة أمور ،أن ال نااةات
ال واريخ نفسها غرك كافيرة إلبطرال مصردااية االدعراء برم هرا ،وأن أوجره عردم االتسراق ليسرت موريرة
االدعرراء العررام لصرراح الرربالغ( .)26و تلررك احلالررة ،املماثلررة لقةررية ر .م ،.كرران صرراح الرربالغ
أيةا على غك دراية ابل قومي الغريغوري .إذ إن ف .م .أمية ومل ت لق أي تعليم.
 5-5وأكرردت احملكمررة األوروبيررة حلقرروق اإلنسرران أيةررا اةررية أ .أ .ضررد فرنسررا أن اال الفررات
الطفيفررة ال سلسررل الرربمين ال تراررى إىل مسر وى ال برراين الكبررك ال ر ي يررؤثر علررى املصرردااية العامررة(.)27
وا ا البالغ مماثل ل لك القةية ،ن را لوجود ا الفات زمنيرة طفيفرة برو رواايت صراحيب الربالغ .و
اةية ر .س .ضد السويد ،رأت احملكمة ،الفا لرأي السلطات السويدية ،أن القصرة األساسرية ملقردم
__________

( )25ان ررر مفوض ررية ش ررؤون الالجبررو ،م ر كر بش ررأن ع ر ء ومعيررار اإلثب ررات فيم ررا ي علررق بطلب ررات اللج رروء 16 ،ك ررانون
األول/ديسر ر ررمرب  ،1998الفقر ر ررتو  11و17؛ ومفوضر ر ررية شر ر ررؤون الالجبر ر ررو ،الر ر رردليل واملبر ر ررادئ ال وجيهير ر ررة امل علقر ر ررة

جراءات ومعايك حتديد مركب الالجئ ملوج اتفااية عام  1951وبروتوكول عام  1967اتاص بوض الالجبررو،

كانون األول/ديسمرب .2011
( )26اةية إ .ي .ر .ضد الدامنرك ( ،)CCPR/C/117/D/2469/2014الفقرات من  7-9إىل .9-9
( )27اةية أ .أ .ضد فرنسا ،الدعوى رام  15 ،11/18039كانون الثاين/يناير .2015
10

GE.20-09660

CCPR/C/126/D/2685/2015

الطل م سقة وذات مصدااية ،رغم بعا الشكوك مصدااية اصة اروبره( .)28ويؤيرد ار ا االج هراد
القةائ اس ن ا أن طل اللجوء األساس ال ي ادمه صاحبا البالغ او الواا ذو مصدااية.
سررياق الطل ر بكاملرره وابلن ررر إىل

 6-5وينبغ ر فهررم أي تنااةررات رواايت صرراحيب الرربالغ
ررروفهم الفردي ررة .وتش ررك مفوض ررية ش ررؤون الالجب ررو ،ال رردليل واملب ررادئ ال وجيهي ررة امل علق ررة ج رراءات
ومعايك حتديد مركب الالجئ  ،إىل أن "بيايت مقدم الطل ال ميكن ( )...الن ر فيها بصور جمرد  ،بل
ر أن ين ر فيها سياق الوض األساس ذي الصلة"( .)29ويشمل الوضر األساسر طائفرة واسرعة
مررن املواضر ي  ،منهررا اتلفيررة الشخصررية ملقرردم الطل ر  ،وسررنه ،وجنسرري ه ،وأصررله العرا ر  ،ونرروع جنسرره،
وميله ا نس و/أو اوي ه ا نسية ،وتعليمه ،وحال ه االج ماعية ،ودينه ،و لفي ه الثقافية( .)30و الفرت
املعنيررة ،كانررت ف .م .ي يمررة أميررة تبلررغ مررن العمررر  16عامررا ،راباررا عمهررا؛ ومل تل حررق ي شرركل مررن
أشركال ال علريم ،ويدرا مرا كانرت تغرادر املنربل .أمررا ر .م .فقرد ال حرق ملدرسرة ملرد ىلراين سرنوات ،لكنرره
يف قرر إىل الفهررم احلسرا للواررت ومل يكرن علررى درايرة ابل قررومي الغريغروري واررت تقردمي طلر اللجرروء.
وا األوجه من عدم االتساق أمر طبيع جدا ابلنسبة ألي طال وء وضعهم.
 7-5وينبغر أيةررا الن ررر أوجرره عرردم االتسرراق بيررايت صرراحيب الرربالغ ضرروء فرررت الررثالو
س ررنوات الفاص ررلة ب ررو األح ررداو وص رردور ا ررار جمل ررو طع ررون الالجب ررو .وا ررد أش ررارت املفوض ررية إىل أن
مقدم الطلبات رملا ال ي مكنون من ت كر يي ال فاصيل الواائعية أو سرداا بداة أو اد ىلطون بينها
بسررب الفرررت البمنيررة املنقةررية أو كثافررة األحررداو .أمررا عرردم القرردر علررى تر كر أو تقرردمي يير ال رواريخ
أو تفاصيل بسيطة ،أو ال نااةات البسيطة ،أو الغموض الطفيع ،أو عدم صحة البيايت اليت ليست
جوارير ررة أار روا م ،فر رريم كن أن تؤ ر ر االع بر ررار ال قير رريم النهر ررائ للمصر رردااية ،ولكر ررن ال ينبغ ر ر
اس ر خدامها كعوام ررل حااي ررة( .)31وال تألع ررد تنااة ررات ص رراحيب ال رربالغ موري ررة ابلنس رربة إىل ج رروار طل ر
اللجوء ،فه تنااةات معقولة ،ن را تلفياهتم الفردية والوات املنقة بو األحداو املعنية وإجراءات
اللجوء الدامنرك.
 8-5وتالحر ررظ الدولر ررة الطر رررف أن عر ررددا مر ررن عناصر ررر رواير ررة صر رراحيب الر رربالغ "غر ررك م ملر ر ة" .و
اةية  .ك .وآ رون ضد السويد ،أيدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسران مبردأ االسر فاد مرن ارينرة
الشك سياق عمليات تقييم املصدااية .وتؤكد الدولة الطرف طأ أن صراحيب الربالغ مارسرا ا رنو
"عد مرات" منبل ف .م ،.ألن صاحيب البالغ ّادعيا فقرا أهنمرا مارسرا ا رنو مررتو رالل الفررت
املعنية .وتشك املعلومات األساسية إىل أن العالاات ار إطار البوا ممكنة أفغانس ان .ويشك اهتام
العديررد مررن النسرراء والف يررات ملمارسررة أنشررطة جنسررية إىل أن ار املمارسررات ممكنررة فعررال ،علررى األاررل
إىل حد ما(.)32
__________

()28
()29
()30
()31
()32

GE.20-09660

ر .س .ضد السويد ،الدعوى رام  9 ،07/41827آذار/مارس .2010
مفوضية شؤون الالجبو ،الدليل واملبادئ ال وجيهية ،الفقر .42
مفوضية شؤون الالجبو ،ما وراء الرباان :تقييم املصدااية ن م اللجوء االحتاد األورو  ،أاير/مايو ،2013
الصفحة .36
مفوضية شؤون الالجبو ،م كر بشأن ع ء ومعيار اإلثبات فيما ي علق بطلبات اللجوء ،الفقر .9
يش ررك ص رراحبا ال رربالغ إىل ال رردليل واملب ررادئ ال وجيهي ررة ملفوض ررية ش ررؤون الالجب ررو لع ررام  2013امل علق ررة جر رراءات
ومعايك حتديد مركب الالجئ ،وك لك إىل وزار ارجية الوالايت امل حررد  ،2015 ،ال قررارير القطريررة عررن ممارسررات
حقوق اإلنسان  -أفغانس ان ،الرريت تررن علررى أنرره مررن بررو  92جرميررة شرررف فرررت ثالثررة أشررهر عررام ،2015
كان نصفها ييا عن ممارسة ا نو ار إطار البوا (الصفحة .)35
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 9-5وتالحر ر ررظ الدولر ر ررة الطر ر رررف أن صر ر رراحيب الر ر رربالغ مل ي مكنر ر ررا مر ر ررن تقر ر رردمي "أي تفاصر ر رريل" عر ر ررن
مكان سكنهما اسطنبول أو أثينا .وا ا غك صحيف .فقد أعلن ر .م .أمرام جملرو طعرون الالجبرو
 22تش ررين األول/أك رروبر  2013أهنم ررا أاام ررا منطق ررة أكس ررا اس ررطنبول و ش ررارع أ ررارنون
أثينررا ،ابلقررر مررن حديقررة فيك رروراي .وي سررق جهررل ف .م .ب فاصرريل مكرران إاام همررا تركيررا واليرروين
مر كوهنررا شررابة أميررة اربررت مررن أفغانسر ان .وتالحررظ الدولررة الطرررف أيةررا أنرره يبرردو أن مررن "الغرير "
أن ر .م .مل ي ر مكن م ررن حتدي ررد وا ررت والد ابن رره .فق ررد أعل ررن ر .م .مقابل رره األ ررك م ر الس ررلطات
الدامنركيررة أنرره ال ميكنرره ت ر كر اتريررخ مرريالد ابنرره ألن تلررك الفرررت كانررت عصرريبة للغايررة .وا ر ا ي سررق م ر
شخصية ر .م .كشخ اار من أفغانس ان ضعيع ال عليم وال يدري شيبا عن ال قومي الغريغوري.
 10-5وتشك الدولة الطرف أيةا فيما يبدو إىل أن وف ف .م .من االضطهاد بسب ارونا من
املنبل ال يس ند إىل أساس سليم .وم ذلك ،تقدم مصادر عديد معلومات تثبت بوضو أن املالحقة
تعرض ف .م .لرر "الق رل دفاعرا عرن الشررف" علرى
القةائية مس مر ( .)33ويوجد أيةا طر حقيق
أي رردي أسر ررهتا( .)34ول ر لك ،توج ررد جمموع ررة مر ررن املعلوم ررات األساس ررية ذات الص ررلة ال رريت تب ررو العواار ر
الو يمة للغاية اليت تن ر النساء ،مثل ف .م ،.ا ارابت من البرات املرتبة واملش به ارتكانن جرائم
أ الايررة (مثررل العالاررات ررار نطرراق الرربوا ) .وترردعم املعلومررات األساسررية أيةررا وجررود طررر حقيقر
ين ر ر .م :.فاملبادئ ال وجيهية ملفوضية شرؤون الالجبرو بشرأن تقيريم شرروط احلمايرة الدوليرة ملل مسر
اللجرروء مررن أفغانسر ان تررن علررى أن "الرجررال الر ين يألن ررر إلرريهم علررى أهنررم ي صرررفون علررى ررو ررالع
لألعرراف السررائد اررد يكونررون أيةررا عرضررة تطررر سرروء املعاملررة ،ال سرريما حرراالت االهتامررات ابلرربي
والعالاات ا نسية ار إطار البوا " .و اما ،ف ن ا املعلومات األساسية تدعم ادعاءات صراحيب
البالغ أن لديهما وفا مربرا من ال عررض لالضرطهاد بسرب عالا همرا الريت أااماارا رار إطرار الربوا
وارونما من أفغانس ان.

مالحظات إضافية مت الو لة الطرف
 17أاير/مايو  ،2017أشارت الدولة الطرف إىل أن مالح ات صراحيب الشركوى ال تقر ّدم
1-6
أية معلومات جديد بشأن وضعهما .وتفيد الدولة الطرف اللجنة أيةا ن صاحيب البالغ أجنبا طفال
اثلثا  14متوز/يوليه .2016
 2-6وفيمررا ي علررق ابدعرراء صرراحيب الرربالغ أن جملررو طعررون الالجبررو يس ر ند فيمررا يبرردو تقييمرره
للمصرردااية إىل معيررار إثبررات ابلررغ االرتفرراع ،فر ن املرراد  40مررن اررانون األجانر تأللر وبم الشررخ األجنرريب
ب قدمي املعلومات املطلوبة ل قرير مرا إذا كران ذلرك الشرخ تنطبرق عليره املراد  7مرن القرانون .ولر لك
و
يرجف أنه يس و شروط منف اللجوء .ويألبليغ طال اللجوء ،عند الن ر
ي عو على طال اللجوء أن ّ
طلبه ،بواجبه تقدمي املعلومات ،و مهية تقدمي يي املعلومات ذات الصلة .وجمللرو طعرون الالجبرو
احلرية تقييم األدلة؛ ول لك ف ن مثل ا ا ال قييم ال حتكمه اواعد إثبات اصة.
__________

( )33ان ررر  ،CEDAW/C/AFG/CO/1-2الفقررر 24؛ وكينيررن كاتبمرران ،أفغانسر ان :احلكررم مرحلررة مررا بعررد طالبرران،
واألمن ،والسياسة األمريكية ،دائر البحوو الكونغرس 22 ،كررانون األول/ديسررمرب  ،2015الصررفحة 15؛ وزار
الدا لية اململكة امل حد  ،املعلومات وال وجيهات القطريررة  -أفغانسر ان :النسرراء الرراليت ىشررو األذى/العنررع
القر ر ر ررائم علر ر ر ررى نر ر ر رروع ا ر ر ر ررنو ،ش ر ر ر ررباط/فرباير  ،2016الفق ر ر ر ررر 2-5-8؛ و ،A/HRC/29/27/Add.3الفق ر ر ر ررر 23؛
و ،A/HRC/25/41الفقررر 45؛ واملبررادئ ال وجيهيررة ملفوضررية األمررم امل حررد السررامية لشررؤون الالجبررو بشررأن تقيرريم
شروط احلماية الدولية ملل مس اللجوء من أفغانس ان 19 ،نيسان/أبريل  ،2016الصفحة .59
( )34يس شهد صاحبا البالغ ب قرير وزار اتارجية األمريكية لعام .2015
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 3-6ويسعى اجمللو إىل حتديد أي املعلومات املقدمة ميكرن اع بارارا حقرائق .فر ن بردت املعلومرات
م وافقة وم سقة ،فمن املع اد أن يع ربارا اجمللرو حقرائق .وعنردما ت سرم أاروال ملر مو اللجروء سرياق
اإلجرراءات ابل ةررار أو تغررك البيررايت أو الربايد أو احلر ف ،فيحرراول اجمللررو توضرريف األسرربا  .و
كثررك مررن احلرراالت ،تصرربف البيررايت الرريت يرردع نررا طال ر اللجرروء سررياق اإلج رراءات أكثررر تفصرريال
لفة ،مثل ال طورات اإلجراءات والوض اتاص لطاليب اللجوء،
وداة .واد يألعبى ذلك إىل أسبا
وا أمور يدرجها اجمللو تقييمه ملصدااية طال اللجوء.
 4-6غك أن عدم اتساق بيايت مل مو اللجوء بشأن أجباء أساسية مرن أسرو طلبره اللجروء ارد
يألةررعوع مصرردااي ه .ومررن ال ررروف الرريت ر اا اجمللررو االع بررار تفسررك طالر اللجرروء ألوجرره عرردم
االتسرراق .ويراع ر اجمللررو احلالررة اتاصررة لطال ر اللجرروء ،مثررل اال الفررات الثقافيررة والعمررر والصررحة.
ويألوىل اع بار اص لطاليب اللجوء األميو.

 5-6ويرتتر علررى الفق ررات مررن  206إىل  219مررن دليررل املفوضررية بشررأن إج رراءات ومعررايك حتديررد
مرك ررب الالج ررئ أن رره ا ررد يك ررون م ررن الة ررروري بع ررا احل رراالت ،بس ررب س ررن طال ر اللج رروء أو حال رره

العقلير ررة ،الرتكير ررب علر ررى ال ر ررروف املوضر رروعية أكثر ررر مر ررن البير ررايت الر رريت ير رردع نر ر ا طالر ر اللجر رروء أثنر رراء
اإلجرراءات .ورررري جملررو طعررون الالجبررو تقييمررا لقرردر طرراليب اللجرروء علررى اخترراذ اإلج رراءات ويكررون
بشرركل عررام أا ررل تشررددا عنرردما ي عل ررق األمررر بع ر ء اإلثب ررات إن كرران طررالبو اللج رروء اررم مررن األطف ررال
أو كررانوا يعررانون مررن اضررطرا عقل ر أو إعااررة .وأ ركا ،يقرريّم اجمللررو دائمررا مرردى تطبيررق مبرردأ تفسررك
الشك لصاحل طال اللجوء إذا شك اجمللو مصدااي ه.
 6-6وا ررد أ ر جمل ررو طع ررون الالجب ررو االع ب ررار احلال ررة اتاص ررة لص رراحيب ال رربالغ ،مل ررا ذل ررك
كون ف .م .أمية .غك أن ر .م .ال حق ابملدرسة ملرد ىلراين سرنوات وتلقرى دروسرا صوصرية اللغر ة
اإلجنليبية ملد ىلانية أشهر .ول لك ف ن مرا أدىل نرا صراحبا الربالغ مالح اهتمرا املؤر رة  17تشررين الثراين/
نرروفمرب  2016م ررن معلوم ررات تفي ررد ن ر .م" .ض ررعيع ال عل رريم" غ ررك ص ررحيحة .كم ررا أن احل رراالت ال رريت
اس شهد نا صاحبا البالغ ال متاثل اةية صاحيب البالغ.

مالحظات إضافية مت صاحيب البالغ
 11آ /أغسطو  ، 2017اعرتض صاحبا البالغ على تقييم الدولة الطرف ال ي رأت فيره
1-7
أهنم ررا رراوالن اس ر خدام اللجن ررة كهيب ررة اس ر بنافية .ومه ررا يش ركان إىل أن الدول ررة الط رررف مل حت رررتم أاي م ررن
توصيات اللجنة.
 2-7وكران لردى ر .م .و يفرة جيرد جردا أفغانسر ان ،حيرن كران يعمرل مر والرد شررك هما
اتاصة اليت كانت تس خدم العديد من العمال .وكان ي م ملس وى معيش جيد ،ل لك مل يكن لديره
أي مربر ملغادر أفغانس ان سوى املشكلة اليت ج نرا .وكران مرن املمكرن أن ي م ر صراحبا الربالغ
أفغانس ان "،يا أفةل بكثك" مما ام عليه الردامنرك ،الريت ارم فيهرا طالبرا روء .وينبغر أيةر ا للجنرة
أن تدر ا ا ال رف تقييم مصدااي هما .وروز للجنة أيةا أن تقيّم ال روف الواائعية القةية،
وليو فقا جملو طعون الالجبو ،كما أعلنت الدولة الطرف.
 3-7وح ىت لو كان ر .م .ال حق ابملدرسة ملرد ىلراين سرنوات ،فقرد انقطر عرن الدراسرة عرد فررتات
بسب احلر  .وعالو على ذلرك ،مل تربد دور اللغرة اإلجنليبيرة الريت اسر مرت ىلانيرة أشرهر علرى حصر و
أسبوعيا مد كل منهما ساعة ونصع ساعة.
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 4-7ومن غك املمكن أن يعود صاحبا البالغ إىل أفغانس ان .فعم ر.م .يسكن جبوار عم ف .م،.
ل ا س نبه العائل ان إذا عراد صراحبا الربالغ .ولصراحيب الربالغ اآلن ثالثرة أطفرال ،ولر لك سريكون مرن
الصع عليهم االس قرار مكان آ ر أفغانس ان حين ال توجرد رم أسرر  .وارد عألرضرت اصر هما
الص ررحافة وال لفبي ررون؛ وأص رربف طل ر وئهم ررا ال رردمنارك معروف ررا للجمي ر  ،مم ررا رع ررل م ررن الص ررع
عليهما العود إىل أفغانس ان.

القضااي اإل راءات املعر ضة لى اللجنة

الن ر املقبولية
 1-8ابل الن ر أي ادعاءات ترد بالغ ما ،ر علرى اللجنرة أن تقررر ،وفقرا للمراد  97مرن
ن امها الدا ل  ،ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال ملوج الربوتوكول اال ياري.
 2-8واد أتكدت اللجنة ،وفق ما تق ةيه الفقر (()2أ) مرن املراد  5مرن الربوتوكرول اال يراري ،مرن أن
املسألة ذاهتا ليست ايد الن ر إطار أي إجراء آ ر من إجراءات ال حقيق الدوع أو ال سوية الدولية.
 3-8وحتيا اللجنة علما ابدعاء صاحيب البالغ أهنما اس نفدا يير سربل االن صراف احملليرة الفعالرة
امل احررة مررا .ون ررا إىل عرردم ورود أي اع ررتاض مررن الدولررة الطرررف ا ر ا الصرردد ،ترررى اللجنررة عرردم
وجود ما مينعها من الن ر البالغ ملوج الفقر  ) (2من املاد  5من الربوتوكول اال ياري.
 4-8وحترريا اللجنررة علمررا أيةررا ابدعرراء صرراحيب الرربالغ أن الدولررة الطرررف ،عادهتمررا مهررا وأطفررا م
اسرا إىل أفغانس ان ،س ن هك حقواهم اليت تكفلها املواد  6و 7و 17و 23من العهد.
 5-8وتالحررظ اللجنررة أوال أن صرراحيب الرربالغ ير ّدعيان وارروع ان هرراك للمررادتو  17و 23مررن العهررد،
ولك ررن مل يق رردما أي معلوم ررات أو أدلر ررة أو إية رراحات تب ررو كي ررع سر ر ن هك الدول ررة الط رررف حقواهمر ررا
املنصر رروص عليهر ررا ار رراتو املر ررادتو إذا أار رردمت علر ررى ترحيلهمر ررا إىل أفغانسر ر ان .وبنر رراء علير رره ،ختلر ر
اللجنررة إىل أن ا ر ا ا رربء مررن الرربالغ ال تدعم رره أدلررة كافيررة وتعل ررن عرردم مقبولي رره ملوج ر املرراد  2م ررن
الربوتوكول اال ياري.
 6-8وحترريا اللجن ررة علم ررا بطع ررن الدول ررة الطرررف مقبولي ررة ال رربالغ اس ر نادا إىل أن ادع رراء ص رراحيب
البالغ ملوج املادتو  6و 7مرن العهرد ال تدعمره أدلرة .غرك أن اللجنرة تررى أن صراحيب الربالغ اردما،
ألغ رراض املقبوليررة ،شرررحا كافيررا ألسرربا وفهمررا مررن أن ي عرضررا إذا أألعيرردا اس ررا إىل أفغانس ر ان تطررر
املعاملة اليت ت ناىف م املادتو  6و 7من العهد .وبناء على ذلك ،تعلن اللجنة مقبولية البالغ من حين
إنه يطر مسائل تندر ضمن املادتو  6و 7من العهد ،وتن قل إىل الن ر أسسه املوضوعية.

الن ر األسو املوضوعية
 1-9ن رررت اللجنر ررة ال رربالغ ضر رروء يي ر املعلومر ررات الر رريت أاتحه ررا ر ررا الطرف رران ،علر ررى النحر ررو
املنصوص عليه املاد  )1(5من الربوتوكول اال ياري.
 2-9وتالحظ اللجنة ادعاء صاحيب البالغ أن إعادهتما إىل أفغانس ان س عرضهما وأطفا ما تطر
الةرررر ال ر ي ال ميكررن جرررب  ،واررو مررا ين هررك املررادتو  6و 7مررن العهررد .وتالحررظ اللجنررة أيةررا حجررة
صاحيب البالغ أن ف .م .س عرض ملالحقة جنائية بسب العالاات ا نسية اليت أاام هرا رار إطرار
ال رربوا وارون ررا م ررن املن رربل ،وأن ر .م .س رري عرض ملالحق ررة جنائي ررة ب هم ررة ال رربي وللث ررأر م ررن أس ررر زوج رره.
وتالحظ ك لك إفاد صراحيب الربالغ ن اةري هما عألرضرت وسرائا اإلعرالم الدامنركيرة ،ورملرا تكرون
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معروف ررة أية ررا لوس ررائا اإلع ررالم األفغاني ررة .وتالح ررظ اللجن ررة أية ررا اع ررتاف الدول ررة الط رررف ،املس ر ند إىل
تق ررارير لف ررة ،ن العالا ررات ررار إط ررار ال رربوا حت رردو أفغانس ر ان ،وإن كان ررت يدر ج رردا ،وأن
البرات أفغانس ان عاد ما تألعقد بناء على اتفاق بو األسرتو.
 3-9وتأل ّكر اللجنة ب عليقها العام رام  )2004(31بشأن طبيعة االل بام القانوين العام املفرروض علرى
الر رردول األطر رراف العهر ررد ،الر ر ي أشر ررارت فير رره إىل ال ر ربام الر رردول األطر رراف بعر رردم تسر ررليم أي شر ررخ
أو ترحيل ر رره أو ط ر رررد أو إبع ر رراد بطريق ر ررة أ ر رررى م ر ررن إاليمه ر ررا إن ألوج ر رردت أس ر رربا جواري ر ررة ت ر رردعو إىل
االع قاد بوجود طر حقيق مرن أن ي عررض ار ا الشرخ لةررر ال ميكرن جررب  ،مرن ابيرل مرا يررد
35
املادتو  6و 7من العهد (الفقر  .)12وأشارت اللجنة أيةا إىل أن اتطر ر أن يكون شخصيا( )،
ال عر رررض لةر رررر ال ميكر ررن جر رررب ىة ر ر
وأن تقر رردمي أسر رربا وجيهر ررة إلثبر ررات وجر ررود طر ررر حقيقر ر
الش ررتاطات صررارمة( .)36وبنرراء علررى ذلررك ،ر ر أن يألؤ ر االع بررار يي ر الواررائ واملالبسررات ذات
الصلة ،ملا فيها الوض العام حلقوق اإلنسان البلد األصل لصاح البالغ(.)37
 4-9وتأل ّكور اللجنة نه يق عموما على عاتق أجهب الدول األطرراف مهمرة دراسرة الوارائ واألدلرة
امل علقة ابلقةية املعنية لكر حتردد مردى وجرود ار ا اتطرر( ،)38مرا مل يثبرت أن ذلرك ال قيريم كران راار
البو أو إنكار العدالة(.)39
ال عسع أو يراى إىل حد اتطأ ّ

 5-9وتالحظ اللجنرة مرا لر إليره جملرو طعرون الالجبرو مرن أن صراحيب الربالغ مل يثب روا وجرود
أسرربا حقيقيررة ت رردعو إىل االع قرراد هنمررا ا ررد ي عرضرران ،ن يج ررة عالا همررا ررار إط ررار الرربوا  ،تط ررر
اإلعرردام أو املعامل ررة أو العقوب ررة الالإنسررانية أو املهين ررة إذا أألعي رردا إىل أفغانس ر ان ،وم ررن أهنم ررا يف ق رران إىل
املص رردااية .و ا ر ا الص رردد ،تالح ررظ اللجن ررة أن اجملل ررو الح ررظ تنااة ررات أار روال ص رراحيب ال رربالغ
فيما ي علق ب وايت اتصا ما ا نس  ،واتصا ما املن م ،وارو ف .م ،.وا ل أسر ف .م .لشقيق ر .م.
 6-9وم ذلك ،ف ن املسألة املطروحة على اللجنة ا أن حتدد ،بغا الن ر عن صحة ما أدىل به
صاحبا البالغ من بيايت ،مردى وجرود أسرو اويرة تردعو إىل االع قراد ن ال رروف املس شرهد نرا ارد
ال عررض لةررر ال ميكرن جررب  ،علرى
تكون ا عواا و يمة البلد األصل  ،مثرل اتطرر احلقيقر
النحررو املنص رروص علي رره امل ررادتو  6و 7مررن العه ررد .ول ر لك ،ح ررىت لررو تب ررو أن اص ررة مل ر مو اللج رروء
م ةرراربة بعررا ا وانر  ،ينبغر للسررلطات أن تقرريوّم ،ررل مالبسررات القةررية ،مررا إذا كرران سررلوك
صرراح الرربالغ وأنشررط ه ذات الصررلة ب صررر اته أو الرريت تررربر تصررر اته س ر رتت عليهررا عواا ر سررلبية
و يمة بلد األصل  ،مثل ال عرض تطر الةرر ال ي ال ميكن جرب (.)40
__________

( )35ان ررر اة ررية ك .ض ررد ال رردامنرك ( ،)CCPR/C/114/D/2393/2014الفق ررر  ،3-7واة ررية  .ت .ض ررد ال رردامنرك
( ،)CCPR/C/113/D/2272/2013الفق ررر  ،2-7واة ررية ف ررالن ض ررد ال رردامنرك (،)CCPR/C/110/D/2007/2010
()36
()37
()38
()39
()40
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 7-9و ا ر القة ررية ،تالح ررظ اللجن ررة أن رره ال ج رردال أن ص رراحيب ال رربالغ أاام ررا عالا ررة جنس ررية
ررار إطررار الرربوا  ،وأن مررا يألطعررن فيرره اررو أساسررا ال ررروف الرريت نشررأت فيهررا ا ر العالاررة .ومل تطعررن
السر ررلطات الدامنركير ررة أيةر ررا أن الطفر ررل األول لصر رراحيب الر رربالغ ألتر ررل بر رره أفغانسر ر ان أو أهنمر ررا
مل يكوي م بوجو ذلك الوات .وأيةا ،رفةت السلطات الدامنركية أدلة صراحيب الربالغ فيمرا ي علرق
ملق ل شقيق ر .م .ابع باراا ملفقرة لغررض طلر اللجروء ،وإن كران ذلرك دون أن ت حقرق مرن الوارائ ،
وإمنررا اع م رردت فق ررا عل ررى املالح ررة العام ررة ال رريت تفي ررد ن الواثئ ررق املرربور م اح ررة عل ررى نط رراق واس ر
أفغانسر ان وأن انرراك سررواا سروداء ر الواثئررق .وتالحرظ اللجنررة أن اجمللررو اسر ند تعليلرره إىل أوجرره
بيايت صاحيب البالغ ،و ل إىل أهنما مل ي مكنا من ترجيف طر تعرضهما لالضطهاد
ال ةار
أو لإلي اء من جان أفراد األسر أو أشخاص آ رين.
 8-9وت ّكر اللجنة نه ينبغ للدول األطراف أن توع وزي كافيا للخطر احلقيق والشخص ال ي
حررال ترحيلرره ،وترررى أنرره ي عررو علررى الدولررة الطرررف إجرراء تقيرريم فررردي للخطررر
اررد يواجهرره الشررخ
الر ي سرريواجهه صرراحبا الرربالغ وأطفا مررا أفغانسر ان برردال مررن الرتكيررب علررى أوجرره تةررار معينررة
إفاداهتمرا .وتالحرظ اللجنرة ،علرى وجره اتصروص ،أن اجمللررو مل يقريّم مرا إذا كران سريرتت علرى العالاررة
الرريت أاامهررا صرراحبا الرربالغ ررار إطررار الرربوا عواار و يمررة البلررد األصررل تعرضررهما تطررر الةرررر
ال ر ي ال ميك ررن ج رررب  .ض رروء م ررا تق رردم ،ت رررى اللجن ررة أن الدول ررة الط رررف مل جت ررر تقييم ررا كافي ررا للخط ررر
احلقيق والشخص وامل وا النراجم عرن العرود إىل أفغانسر ان .ولر لك ،تررى اللجنرة أن الدولرة الطررف
االع بار على النحو الواج عواا الوض الشخص لصاحيب البالغ بلدمها األصل .
مل أت
 -10واللجنرة ،إذ ت صررف ملوجر املراد  )4(5مررن الربوتوكرول اال يراري ،تررى أن ترحيرل صرراح
البالغ إىل أفغانس ان سيشكل ،حال تنفي  ،ان هاكا للمادتو  6و 7من العهد.
 -11ووفقررا للمرراد  )1(2مررن العهررد ،الرريت تألل ر وبم الرردول األط رراف ابح ررتام احلقرروق املعرررتف نررا فيرره،
وبكفالة ا احلقوق مي األفراد املوجودين إاليمها واتاضرعو لوالي هرا ،يقر علرى الدولرة الطررف
ال ربام عرراد الن ررر اةررية صرراحيب الرربالغ ،واضررعة اع باراررا ال باماهتررا ملوجر العهررد وآراء اللجنررة
ا ر  .ويألطل ر أيةررا إىل الدولررة الطرررف االم نرراع عررن طرررد صرراحيب الرربالغ ريثمررا يألعرراد الن ررر طل ر
اللجوء ال ي ادما .
 -12وا للجنررة ،إذ تة ر اع باراررا أن الدولررة الطرررف ،ابنةررمامها إىل الربوتوكررول اال يرراري ،اررد
اعرتفت اب صاص اللجنة حتديد ما إذا كان حردو ان هراك ألحكرام العهرد أم ال ،وتعهردت ،عمرال
ابمل رراد  2م ررن العه ررد ،بة ررمان مت ر يي ر األف رراد املوج ررودين إاليمه ررا واتاض ررعو لوالي ه ررا ابحلق رروق
املعرررتف نررا العهررد وإاتحررة سرربيل ان صرراف فعررال واابررل لإلنفرراذ مررىت ثبررت حرردوو ان هرراك ،تررود أن
ت لقر ر ررى مر ر ررن الدولر ر ررة الطر ر رررف ،غةر ر ررون  180يومر ر ررا ،معلومر ر ررات عر ر ررن ال ر ر رردابك امل خر ر ر لوضر ر ر آراء
اللجنررة موضر ال نفير  .ويألطلر إىل الدولررة الطرررف أيةررا نشررر ار اآلراء وتعميمهررا علررى نطرراق واسر
بلغاهتا الرايية.
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املرفق األ
رأي فر ي (خمالف) قومه ضو اللجنة السيو سوياشي فور اي
ال ميكنين أن أتفق م اس ن ا اللجنة أن ترحيرل صراحيب الربالغ إىل أفغانسر ان سيشركل،
-1
حال تنفي  ،ان هاكا حلقواهما اليت تكفلها املاداتن  6و 7من العهد.
وي مث ررل األس رراس الرئيس ر لالس ر ن ا أن الدول ررة الط رررف ،اس ر نادا إىل تنااة ررات معين ررة
-2
بيايت صراحيب البالغرات ،مل تر مكن مرن تقيريم اتطرر احلقيقر لل عررض لةررر ال ميكرن جررب (الفقرر .)8-9
غررك أن ا ر ا االس ر ن ا يغف ررل ،رأي ر  ،ا يك ررل األساس ر إلج رراء ال حق ررق م ررن مرك ررب الالج ررئ .ف قي رريم
اح مررال تعرررض مل ر مو اللجرروء لالضررطهاد بلررد األصررل ألررررى علررى مرررحل و :األوىل ا ر أتكيررد
ال روف الواائ عية لطال اللجوء وحتديد األسو احمل ملة لل عرض لالضطهاد؛ والثانية ار تقيريم مرا إذا
ال عررض لالضرطهاد ضروء الوضر السرائد البلرد
كانت ا الواائ س فة إىل طر حقيق
املعين ،وإىل أي مردى .و ار ا الصردد ،فر ن دراسرة صرحة األاروال والواثئرق الريت اردمها طالر اللجروء
لشر روفه ا شرط ال غ عنه للشروع تقييم املخاطر.
ول لك ،ال يصف ا القةية القول ن السلطات الدامنركية مل جتر تقييما فرداي للمخراطر
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اليت اد يواجهها صاحبا البالغ أفغانس ان .بل ي ةف من املالح رات الريت أبردهتا الدولرة الطررف أن
الس ررلطات ا ررد درس ررت ال ررروف الواائعي ررة لص رراحيب ال رربالغ ع ررن طري ررق االسر ر ماع بص رردق إىل أاوا م ررا
وال حق ررق م ررن ص ررحة الواثئ ررق ال رريت ا رردمااا م ررن أج ررل إجر رراء تقي رريم للمخ رراطر .وم ر ذل ررك ،اسر ر ن جت
السرلطات مررن الدراسرة أن بيررايت وواثئرق صرراحيب البالغرات مشرركوك فيهرا كثررك مرن النقرراط احلاايررة .و
حالة عدم ال أكد الكا من مصدااية ال روف الواائعية ،فمن املعقرول أال تن قرل السرلطات  -أو أال تر مكن
من االن قال  -إىل املرحلة الثانية :وا تقييم تعرض صاحيب البالغ لةرر ال ميكن جرب .
ووفقا الس ن ا اللجنة الفقر  ،4-9تق عموما على عراتق أجهرب الدولرة الطررف مسرؤولية
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دراسة الواائ واألدلة امل علقة ابلقةية املعنية لك تبت وجود ا ا اتطر من عدمره ،مرا مل يثبرت أن
البو أو إنكار العدالرة .ولر لك ينبغر للجنرة
ذلك ال قييم كان اار ال عسع أو يصل إىل درجة اتطأ وّ
أن ت حقق مما إذا كان تقييم السلطات الدامنركية ملصدااية بيايت وواثئق صاحيب البالغ اد أألجرى على
البو.
و واف ،حىت ال يألع رب اار ال عسع أو يصل إىل درجة اتطأ وّ

ووفقا لسوابق اللجنة ،ي عو على صاحيب البالغ أن يثب وا واوع ار ا ال عسرع أو اتطرأ الب وّرو
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ال قييم ال ي أجرته السلطات الدامنركيرة .و ار القةرية ،اسر معت السرلطات إىل أاروال صراحيب الربالغ
عررد م ررات ون رررت الواثئررق ذات الصررلة ،مث شررككت الواررائ احلاايررة ذات الصررلة ابح مررال ال ع رررض
لالضر ررطهاد ،مثر ررل تواير ررت االتصر ررال ا نسر ر بر ررو صر رراحيب الر رربالغ (الفقر ررر  ،2-2احلاشر ررية  ،5الفقر ررر ،)8-4
ومغررادرهتم أفغانس ر ان ،وإا ررام هم تركيررا والي رروين ،ووالد ابنهمررا (الفق ررر  ،)10-4ومق ررل ش ررقيق ر .م.
(الفقر  ،)1-2احلاشية  ،3الفقرر  .)12-4وبنراء علرى ذلرك ،كران ي عرو علرى صراحيب الربالغ أن يثب روا للجنرة
أن م ررا لص ررت إلي رره الس ررلطات م ررن الش ررك مص رردااية بي ررايهتم وواثئقه ررم ك رران اطب ررا .بي ررد أن ررين أرى أن
صراحيب الربالغ مل يرردوا علررى أوجره عردم اليقرو املر كور أعرال دلرة مقنعرة ،ولر لك مل يقنعروا اللجنرة ن بيررايهتم
وواثئقهم ذات مصدااية كافية الفرتاض أن تقييم السلطات كان اطبا إىل درجة اع بار اار ال عسع.
 6و7

و ا السب  ،ال يسعين إال اس ن ا أن ادعاءات صاح البالغ بشأن ان هاك املادتو
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ال تدعمها أدلة كافية ألغراض املقبولية ،وابل اع ف ن ا ا ا بء مرن الربالغ غرك مقبر ول ملوجر املراد
من الربوتوكول اال ياري.
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املرفق الثاين
رأي مشرتك لفو يين ابزار زيس ،يوفا شاين ،أنورايس زميرمان (خمالف)
يؤسفنا أنه ال ميكننا أن ننةم إىل أغلبية أعةاء اللجنة اس ن اجهم أن الدامنرك ،ابختاذاا
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اررارا برتحيررل صرراحيب الرربالغ إىل أفغانس ر ان ،إن نف ر ت القررار ،تكررون اررد ان هكررت ال باماهتررا ملق ةررى
املادتو  6و 7من العهد.
وتأل ّكور اللجنة ،الفقر  ،4-9ن أجهب الدول األطراف يقر علرى عاتقهرا ،عمومرا ،دراسرة
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الواائ واألدلة امل علقرة ابلقةرية املعنيرة لكر حتردد مردى وجرود ار ا اتطرر ،مرا مل يثبرت أن ال قيريم كران
رراار ال عسررع أو يصررل إىل درجررة اتطررأ البر وّرو أو إنكررار العدالررة .ورغررم ذلررك ،رفةررت أغلبيررة أعةرراء
كل من دائر ا جر الدامنركية وجملو طعون الالجبو ،واو
اللجنة االس ن ا الواائع ال ي ل إليه ا
أن صراحيب الرربالغ مل يقرردموا أسربااب وجيهررة لطلر اللجروء ألن ادعاءاهتمررا بشررأن طرر ال عرررض لعقوبررة
شر ررديد مر ررن أسر ررتيهم ا ومر ررن السر ررلطات تف قر ررر إىل املصر رردااية بسر ررب ال نااةر ررات الكبر ررك والعدير ررد
إفاداهتما (الفقر .)3-4

ويس ر ند رأي األغلبيررة إىل عرردم ،ررن الدولررة الطرررف مررا إذا كرران مررن املمكررن أن ترتت ر علررى
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العالاررة ررار إطررار الرربوا عواار و يمررة البلررد األصررل  ،ممررا يعرضررهم تطررر الةرررر الر ي ال ميكررن
ج رررب  .وا ررد رأت األغلبي ررة أن عل ررى الدول ررة الط رررف أن جت ررري تقييم ررا ف رررداي للمخ رراطر ال رريت ا ررد يواجهه ررا
صر رراحبا الر رربالغ وأطفا مر ررا أفغانسر ر ان ،بر رردال مر ررن الرتكير ررب علر ررى أوجر رره تةر ررار معينر ررة إفاداهتمر ررا
(الفقر .)8-9
و ررن ال ن فررق مر ال حليررل الر ي ادم رره األغلبيررة .فقررد أجرررت دائررر ا جررر الدامنركيررة وجملررو
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طعون الالجبو دراسة مس فيةة مي ادعاءات صاحبا البالغ ،ورفةااا بوصرفها تف قرر إىل املصردااية بسرب
أوجه ال ةار الشديد إفاداهتمرا ،األمرر الر ي جعرل رواي همرا لألحرداو أارل اح مراال (الفقرر  .)7-4وعرالو
علررى ذلررك ،برردت الواثئررق املقدمررة ملفقررة وال ت فررق مر أاروال صرراحيب البالغررات (الفقررر )3-4؛ فعلررى سرربيل
املثال ،ادم صاحبا البالغ عددا من الرواايت غرك امل سرقة عرن اتريرخ بردء عالا همرا رار إطرار الربوا
(احلاشررية  ،)20وال ررروف الرريت أ ررربت ف .م .فيهررا ر .م .عررن تلهررا (احلاشررية  ،)21وترواتر لقاءاهتمررا
أثنرراء عالا همررا (احلاشررية  ،)22وواررت ارونمررا مررن املنرربل (احلاشررية  .)23وأعربررت السررلطات الدامنركيررة
أيةا عن شكوكها معقولية رواية صاحيب البالغ لألحداو امل علقرة اامرة عالارة رار إطرار الربوا
منبل ف .م ومنبل عم ها ،ابلن ر إىل األعراف االج ماعية السائد أفغانس ان ،والشك فيمرا إذا
كان مق ل شقيق ر .م ،لو كان اد وا  ،له صلة ابلعالاة ار إطار البوا  ،ابلن ر إىل الفجو البمنية
بو ارو البوجو وحادو الق ل.
ورأت السررلطات الدامنركيررة ،الرريت أ ر ت انطباعهررا بشرركل مباشررر عررن صرراحيب الرربالغ ،علررى
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عكو اللجنة ،أن أوجه ال ةار وعدم االح مال ذات طاب جواري ،مما أدى إىل رفا األسو اليت
اس ر ند إليهررا صرراحبا الرربالغ طل ر اللجرروء .وال جنررد احملةررر املعررروض علينررا أي سررب يرردعو إىل
الن ر إىل اس ن اجات دائر ا جر الدامنركية وجملو طعون الالجبو بشرأن مصردااية صراحيب البالغرات
وآاثر ار ر االسر ر ن اجات علر ررى تقير رريم املخر رراطر الر ر ي أجر رراي ابع بارار ررا اسر ر ن اجات ر رراار ال عسر ر ع
البو أو إنكار العدالة .ون يجة ل لك ،نرى أن أغلبية أعةاء اللجنة مل يطبقوا
أو تصل إىل درجة اتطأ وّ
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علر ررى النحر ررو الواجر ر معير ررار املراجعر ررة الر ر ي حددتر رره اللجنر ررة ،ومل يسر رركوا علر ررى املوار ررع املسر ر قر ،وار ررو
أال تعمل اللجنة كهيبة اةائية رابعة منوط نا إعاد تقييم الن ائج الواائعية(.)1
و احلاالت السابقة اليت اع ربت فيها اللجنرة أن اررار ايبرات الدولرة برتحيرل فررد مرا ي عرارض
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مر العهررد ،سررعت اللجنررة إىل أن تسر ند موافهررا إىل أوجرره القصررور عمليررة صررن القررارات احملليررة،
مثل عدم املراعا الواجبة لألدلة امل احة أو للحقوق احملدد لصاح البالغ ملوجر العهرد( ،)2أو أوجره
اتل ر ررل اتط ر ررك س ر ررك إج ر رراءات املراجع ر ررة احمللي ر ررة( ،)3أو عج ر ررب الدول ر ررة الط ر رررف ع ر ررن تق ر رردمي م ر ررربرات
معقولة لقراراا(.)4
و ا القةية ،تشرك أغلبيرة أعةراء اللجنرة إىل إجرراءات اللجروء الردامنرك شرانا عيبران،
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مهر ررا :عر رردم الن ر ررر اآلاثر اتطر ررك املرتتبر ررة علر ررى العالار ررة ر ررار إطر ررار الر رربوا  ،ورفر ررا الدولر ررة الطر رررف
للوثيق ررة ال رريت ت رردع مق ررل ش ررقيق ف .م ،.وذل ررك ب ريع ررة ان ش ررار الواثئ ررق الرايي ررة امل رربور أفغانس ر ان
(الفقر  .)7-9و ن ال ن فق ك لك م ا ا ا ان من حتليل األغلبية.
وار ررد أدت ال نااةر ررات امل عر رردد رواير ررة صر رراحيب الر رربالغ لألحر ررداو إىل أن تسر ر ن ج الدولر ررة
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الط رررف أن ادع رراء ص رراحيب ال رربالغ أهنم ررا ا رراب م ررن أس ررتيهما ال تدعم رره أدل ررة واائعي ررة (الفق ررر .)11-4
والح ت الدولة الطرف أيةا أن "ا رو " مل يعد جرمية يعاا عليها القانون األفغاين (الفقر .)11-4
و ررل ار ال ررروف ،ي عررو علررى صرراحيب الرربالغ أن يثب روا  -واررو مررا مل يفعلررو  -أن األزوا الر ين
عقدوا زواجهم مثلهم يواجهون ابلفعل أفغانس ان طرا حقيقيا ي مثل ال عرض لالضطهاد بسب
عالارراهتم ا نسررية السررابقة للرربوا  ،وأن يثب روا أن ال فاصرريل احملرردد ل ررارىهم الشخصر سر كون معروفررة
جيدا أفغانس ان ومن املرجف أن جت ان با السلطات أو اجمل م ككل.
و السر ررياق نفسر رره ،ال ميكننر ررا اسر ر ن ا أن موار ررع الدولر ررة الطر رررف الر ر ي ير رررى ،ال ر ررروف
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اتاصرة للقةررية ،عرردم وجررود مررربر لل حقرق بشرركل مسر قل مررن الوثيقررة الريت تفيررد بوفررا شررقيق صرراح
ا لبالغ ،او مواع غك معقول .ونالحظ ا ا الصدد أن صاحيب البالغ مل يوضحا كيع كان ميكرن
ا ال حقق أن يعاجل املشاكل اتطك جدا امل علقة ملصدااية ادعاءاهتما ذات الصلة ب روف مغادرهتما
أفغانس ان وال روف احمليطة جبرمية الق ل.
 -10و ضوء ا العوامل ،ال نرى أدلة علرى أن اإلجرراءات القةرائية شرانا لرل إجرائر
على ال شكيك ن يجة عملية اللجوء أو نباا ها.

ملنرا

__________
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