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األصلي (عدم اإلعادة القسرية)

سذ ذذت ت

ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى هو أ .أ ،.وهو مواطن أفغاني ُولِد في عام  .1998ويدعي أن الدولة الطرف
حقوقه بموجب المادة  3من االتفاقية إذا رحلته إلى أفغانسذ ذذتان .وأصذ ذذدرت الدولة الطرف اإلعالن
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اللج ذذة إلى الذذدولذذة الطرف ،من خال مقررهذذا المع ي
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عمالا بالمادة  )1(22من االتفاقية ،وأصذ ذذب ناف ا اعتبا ار من  8كانون الثاني/ي اير  .1986ويمثل صذ ذذاحب
البالغ المحاميان روث نوردستروم وريبيكا آلستراند.
وفي  15شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذذاط/فبراير  ،2019طلب ذ

بذالشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذاوى الجذديذدة والتذدابير المؤقتذة ،عمالا بذالفقرة  1من المذادة  114من نظذام ذا الذداخلي ،عذدم ترحيذل
صاحب الشكوى إلى أفغانستان ريثما ت ظر اللج ة في البالغ.

*

اعتمدته اللج ة في دورت ا الثانية والسبعين ( 8تشرين الثاني/نوفمبر  3 -كانون األو /ديسمبر .)2021

**

شذ ذذار في د ارسذ ذذة ه ا البالغ أعنذ ذذاء اللج ة التالية أسذ ذذمايهم :السذ ذذعدية بلمير ،وكلود هيلير ،وأردويان إسذ ذذكان ،وليو هواوين ،وأنا
راكو ،ودييغو رودريغيس  -بي سون ،وسيباستيان توزي ،وبختيار توزموخاميدوف ،وبيتر فيديل كيسي غ.
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الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
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صذ ذذاحب الشذ ذذكوى هو مواطن أفغاني ،ولد في جم ورية إيران اإلسذ ذذالمية ألبوين أفغانيين .ولم يؤهل

قط للحصذو على وثائق ال وية اإليرانية ،وبالتالي لم يلتحق بالمدرسذة .ولم يسذبق له أن زار أفغانسذتان .وانتقل

والدا صذاحب الشذكوى إلى جم ورية إيران اإلسذالمية في التسذعي يات بعد أن تعرضذ

أقارب ما في ظل نزاع عائلي على األ ارضذ ذ ذذي .وفي عام  ،2015اعتقل

حيات ما للخطر من قبل

الشذ ذ ذذرطة اإليرانية صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى

وشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يقذه ،وقيذل ل مذا إن علي مذا القتذا في الجم وريذة العربيذة الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذوريذة وإال تم ترحيل مذا إلى أفغذانسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان.

ولم تتمكن األسذرة من العودة إلى أفغانسذذتان بسذذبب العداء القائم .وبالتالي ،هرب صذذاحب الشذذكوى وأخوه وأبواه

إلى السويد في عام  2015والتمسوا اللجوء في  24تشرين الثاني/نوفمبر .2015

تعرف صاحب الشكوى
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وفي البدايةُ ،رفض طلب اللجوء ال ي تقدم به األسرة .وفي ينون ذل ّ ،
وأسذرته بك يسذة باجاال الخمسذي ية ،وأصذبحوا م خرطين بشذكل كبير في الحياة الك سذية وحصذلوا على قدر كبير

من الدعم من قبل أعنذاء الك يسذة .وقد أدت ه ه التجربة إلى اعت اق صذاحب الشذكوى وشذ يقه المسذيحية ،وتم

للتعبد ود ارسذذة الكتاب المقدس ،إلى فرقة
تعميدهما كمسذذيحيين .واننذذم األخوان ،بجانب ترددهما على الك يسذذة ّ
موسي ية مسيحية ناطقة بالداري وأديا عروضا في ك ائس في مختلف أنحاء شما السويد.
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وقام ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى وش ذ ذ ذ يقه بن ذ ذ ذذم اعت اق ما للمس ذ ذ ذذيحية إلى طلبي ما للجوء ،مؤكدين أن ما

سذيكونان بالتالي معرضذين للخطر إذا أعيدا إلى أفغانسذتان .وجرى ال ظر في الباليين بشذكل م فصذل وم
ش ذ ذذقيق ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى حق اللجوء .وقد ُم
باإلصابة بالسرطان في مراحله األخيرة.
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والداه تص ذ ذريحي إقامة مؤقتة على أس ذ ذذاس تش ذ ذذخيص األب

وفي  15حزيران/يونيه  ،2017اسذتمع

الوكالة السذويدية لشذؤون ال جرة لطلب صذاحب الشذكوى.

وفي قرارهذا برفض ادعذائذه ،رأت أنذه نظ ار للعواقذب الوخيمذة للتحو للمسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيحيذة في أفغذانسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان ،ال بذد أن
ص ذذاحب الش ذذكوى قد وزن بع اية خطر ال يام ب ل مقابل معتقداته ،إال أنه لم يش ذذر بالقدر الكافي األس ذذاس

الم طقي ال ي دفعه لتر اإلس ذ ذ ذ ذ ذذالم واعت اق المس ذ ذ ذ ذ ذذيحية .وأكدت الوكالة أن م طقه ال يعكس على ما يبدو
تجربة ش ذ ذ ذ ذذخص ذ ذ ذ ذذية ،بل ي طوي على إجابات عامة ومب مة ،مما أدى إلى اس ذ ذ ذ ذذت تا يفيد بأن تحوله الدي ي

رد صذاحب الشذكوى ع دما سذلل
لم يكن قائم ا على إيمان ح يقي .فالحظ الوكالة ،على سذبيل المثا  ،أن ّ
عن كيفية معرفته بأنه مس ذ ذذتعد للمعمودية كان أنه قد حن ذ ذذر جميع دروس الك يس ذ ذذة ودورات ا تحس ذ ذذبا ل ل .
ول ل  ،رأت الوكالة أنه لم يثب أن إيمانه ح يقي وأنه لن يواجه أي خطر ي دده ش ذ ذ ذ ذ ذذخيصذ ذ ذ ذ ذ ذا إذا أُعيد إلى
أفغانسذ ذ ذذتان ،س ذ ذ ذواء أكان ذل نتيجة لمعتقداته أم لتاريخ أس ذ ذ ذرة والديه .كما رأت أن الوضذ ذ ذذع في أفغانسذ ذ ذذتان

ال يستدعي االلتزام بتفعيل م
5-2

واستمع

تصري إقامة مؤق

ألسباب إنسانية.

محكمة قنايا ال جرة إلى طعن صاحب الشكوى في  1آب/أيسطس  .2018ورفن

المحكمة الطعن ،على أسذاس أن ردود صذاحب الشذكوى بشذأن أسذباب اعت اقه المسذيحية كان

عامة ومب مة

للغاية ،وأنه لم يتمكن من شذذر ه ه ال قطة بالتفصذذيل ال أمام الوكالة السذذويدية لشذذؤون ال جرة وال المحكمة.
ورأت المحكمة أن ص ذذاحب الش ذذكوى يقدر على ما يبدو الع اص ذذر االجتماعية المرتبطة بالك يس ذذة في المقام

األو  ،وأن تحولذذه للذذدين اآلخر يعكس ريبتذذه في االنتمذذاء إلى المجتمع المحلي وليس أي ق ذذاعذذة دي يذذة.
وخلص ذ ذ

إلى أنه ،إذ لم يتمكن من إثبات كون اعت اقه المسذ ذذيحية يسذ ذذت د إلى إيمان ح يقي ،فإنه لن يعيش

عل ذا كمسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيحي في أفغذانسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان ،وبذالتذالي فذإنذه يير معرض لخطر التعرض لمعذاملذة تؤدي إلى تفعيذل
التزامات الحماية.
يير أن إحدى رئيس ذ ذ ذذات المحكمة ورئيس ذ ذ ذذة محكمة قن ذ ذ ذذايا ال جرة أص ذ ذ ذذدرت رأيا مخالف ا اعترف
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بموجبه بالصذعوبات الكام ة في تقييم األسذاس الح يقي للق اعة الدي ية للمرء والعوامل العديدة التي يمكن أن
تعوق محاولة تقديم سذ ذذرد موجز لمعتقدات المرء ،بغض ال ظر عن صذ ذذدق تل المعتقدات .وإذ أشذ ذذارت إلى
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افتقار تفس ذ ذذير ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى إلى الع اص ذ ذذر المحددة ،رأت ريم ذل أنه قدم س ذ ذذردا مفص ذ ذالا نس ذ ذذبيا أمام
الوكالة الس ذ ذذويدية لش ذ ذذؤون ال جرة والمحكمة ،بش ذ ذذأن نظرته إلى المس ذ ذذيحية وأفكاره الش ذ ذذخص ذ ذذية بش ذ ذذأن أوجه
االختالف بين اإلسذ ذ ذذالم والمسذ ذ ذذيحية .ورأت أينذ ذ ذا أن قدر المعرفة بالمسذ ذ ذذيحية ال ي أبداه مطابق لما يمكن
توقعه من شذخص في مسذتواه التعليمي .وأشذارت بشذكل خاص إلى ف مه للتباين بين اإلسذالم والمسذيحية في

معاملة المرأة ،فنذالا عن تحمسذذه لمشذذاركة إيمانه مع اآلخرين .ولم تجد سذذببا للتشذذكي في صذذدق معتقدات
صاحب الشكوى وصوت لم حه مركز الالجئ واإلقامة المؤقتة .ولم يحصل التصوي على تأييد كاف وتم
ورفض اإلذن باالستل اف ،وبالتالي أصب قرار الترحيل ن ائيا وواجب ال فاذ.
تأييد الرفضُ .

ولقد واصذ ذذل صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أنشذ ذذطته الدي ية ونشذ ذذر مقاطع فيديو لعروض الفرقة وصذ ذذو ار له وهو
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يحنذذر أنشذذطة ك سذذية واقتباسذذات من الكتاب المقدس لمتابعيه على إنسذذتغرام ال اطق معظم م بالداري والبالغ

عددهم  12 000شخصا .ومن ثم ،بدأ يتلقى ت ديدات من األفغان واإليرانيين ،وقام بإبالغ الشرطة ع ا.

وفي  21أيلو /سذ ذذبتمبر  ،2018قدم صذ ذذاحب الشذ ذذكوى طلبا إلى سذ ذذلطات شذ ذذؤون ال جرة لفحص
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ه ه المالبس ذذات المس ذذتجدة في س ذذياق طلب لجوئه .وقا إن ه ه الت ديدات ألق ض ذذوءا جديدا على الخطر
ال ي يواج ه في أفغانس ذذتان ،وبالتالي تش ذذكل ع بة دائمة تحو دون ترحيله بموجب قانون األجانب .وقد تم
وقف أمر الترحيل إلى حين صذدور قرار محكمة قنذايا ال جرة بشذأن الطلب .وقدم صذاحب الشذكوى لقطات

من حسذ ذذاباته على وسذ ذذائل التواصذ ذذل االجتماعي وبعض المحادثات التي هدده في ا أحد أقاربه لكونه كاف ار.
كما أبلغ عن ت ديدات أخرى كان قد قام بح ف ا من حسذ ذ ذذاباته على وسذ ذ ذذائل التواصذ ذ ذذل االجتماعي .وقررت
المحكمة في قرارها المؤرخ  2ش ذ ذذباط/فبراير  2018أن الوقائع المعروض ذ ذذة ليسذ ذ ذ

مالبس ذ ذذات مس ذ ذذتجدة ،بل

إضذافات أو تعديالت على االدعاء السذابق بأن اعت اقه المسذيحية أمر معروفة في أفغانسذتان ،وهو ما سذبق

الب

ورفض اإلذن بالطعن.
ورفع وقف أمر اإلبعاد ُ
فيه من خال قرار ن ائي .ول ل ُرفض الطلبُ ،

ويدعي ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى أن طلب لجوئه يعاني من عيوب إجرائية أثارها المجتمع المدني م ار ار
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فيما يتعلق ب ظام اللجوء عموم ا .وفي حالة ص ذذاحب الش ذذكوى على وجه الخص ذذوص ،ركز ص ذذانعو الق اررات
بش ذذكل يكاد يكون حصذ ذريا على مس ذذتوى معرفته ال ظرية بالدين وليس على تجربته ال اتية للعقيدة في س ذذياق
وي ظر إلى حاالت تغيير الدين في عين المكان بعين الريبة
الك يسذة التي اسذتقبلته والتي ربط ا بالمسذيحيةُ .

وت يَّم وفقا لعبء إثبات مفرط ،مما يقلل فرص ذذة ال جا ألدنى الحدود .وفي حاالت مثل حالته ،كما يتن ذ
من محاض ذ ذ ذ ذ ذ ذذر اإلجراءات ،يتوقع من مقدمي الطلبات أن يش ذ ذ ذ ذ ذ ذذرحوا بإيجاز تبريرهم الالهوتي الختيار دين
أو طائفة دونا عن ييرها ،ردا على أس ذذللة مقتص ذرة على رد مرض واحد ال يير ،دون أي اعتبار لألس ذذباب
العاطفية والثقافية واالجتماعية واالقتص ذ ذذادية والش ذ ذذخص ذ ذذية التي يتوص ذ ذذل المرء من أجل ا إلى ق اعة معي ة،
أو لكيفية تجلي اإليمان وتطوره مع مرور الوق  ،أو لصذعوبة شذر كل ه ه الع اصذر الشذخصذية للغاية في

المقيدة للغاية ،يحكم على
مثل ه ه البيلة المشذ ذذحونة بالنذ ذذغوط .وما لم يتم اسذ ذذتيفاء ه ه المعايير المسذ ذذبقة ّ
الفرد بأنه يفتقر إلى المصذ ذذداقية ،ونتيجة ل ل  ،فإن أي دليل يقدَّم لدعم صذ ذذدق معتقدات الفرد ال يم وزنا
إثباتيا ويرفض من أسذذاسذذه .وفي حالة صذذاحب البالغ ،ف و لم يتلق تعليم ا رسذذميا ،وكان أميا ع دما وصذذل
إلى السذذويد ولم يكن معتادا على م اقشذذة الدين ب ه العبارات ،ول ل اعتُقد أنه يير صذذادق .وبكل بسذذاطة،
لم تؤخ ش ادات من هم في أفنل وضع للحكم على مدى صدقه في االعتبار.
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ويوضذ صذاحب الشذكوى أنه لم يتم مواصذلة البحث في الخطر ال ي يحدق به في أفغانسذتان بعد

نتيجة تقييم المصذذداقية .وبغض ال ظر عن رأي الدولة الطرف في صذذدق اعت اقه للمسذذيحية ،فإن ا لم ت ظر

في أثر كون نش ذذاطه على وس ذذائط التواص ذذل االجتماعي معروفا لدى ال اس في أفغانس ذذتان ،كما يتنذ ذ من
خال الت ذذدي ذذدات التي تلق ذذاه ذذا .ول ذ ل ذ  ،لم ت يم ال ذذدول ذذة الطرف ب ذذالق ذذدر الك ذذافي الخطر ال ذ ي يواج ذذه في
أفغانس ذذتان ،التي تعد ثاني أخطر مكان في العالم للش ذذخص المس ذذيحي ،حيث يعرف أن المس ذذيحيين يعانون

من االضذ ذ ذ ذذط اد الشذ ذ ذ ذذديد .وعلى الريم من أن ال أحد يعرف العدد الح يقي ،إال أن أقل من  0,3في المائة
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وتعد ِّ
الرّدة  -أي التخلي عن اإلسذ ذ ذ ذ ذ ذذالم
من السذ ذ ذ ذ ذ ذذكان تقريبا يعترفون باعت اق م أي عقيدة يير اإلسذ ذ ذ ذ ذ ذذالمّ .
العت اق دين آخر أو اإللحاد  -جريمة حدود ،وهي أخطر أنواع الجرائم ،في أفغانس ذ ذ ذ ذذتان .وب اء على ذل ،
ال يمكن العفو عن المرتدين ،وإذا رفنذ ذوا التوبة أو تص ذذرفوا بعد التوبة بأي ش ذذكل من األش ذذكا التي تش ذذير

إلى ِّ
الرّدة ،فيكون عقاب م اإلعدام .وال يشذ ذ ذ ذذترط أن يمارس المرء الديانة المسذ ذ ذ ذذيحية أو حتى أن يكون ملحدا
ليت َ م بالردة .فمن األمثلة على األعما العديدة التي ت در تح فلة الردة إنكار اإلسذ ذ ذذالم وأركانه الخمسذ ذ ذذة

أو اإلعالن بأن محمدا ليس آخر األنبياء .ووفق ا لص ذذاحب الش ذذكوى ،تفيد مص ذذادر عديدة بوجود خطر أكبر
على المرتدين المتصذ ذ ذَّذورين من قبل أسذ ذ ذذرهم ومجتمع م المحلي .وه ا حاالت موثقة من جرائم القتل دفاعا

عن "الشذذرف" خار نطاق القنذذاء بسذذبب الردة .ويؤكد صذذاحب الشذكوى أن الدولة الطرف لم تحقق في أي
من ه ه الع اصر بعد أن خلص
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إلى أنه يفتقر إلى المصداقية على أساس األدلة الشف ية التي أدلى ب ا.

وحصل شقيق صاحب الشكوى على تصري إقامة ومركز الالجئ على أساس اعت اقه المسيحية،

ال ي ُحكم بصدقه .وعلى ال يض من ذل  ،ونظ ار لعدم استيفاء صاحب الشكوى للمعايير المفروضة تعسفا
التي تعتقد سذذلطات الدولة الطرف أن ا تجسذذد اإليمان ،سذذوف يحرم من مجاورة المسذذيحيين اآلخرين والتآلف

مودة اإليمان التي تم ح ا الص ذ ذ ذذالة المش ذ ذ ذذتركة والتفاني ،والدعم المجتمعي والقدرة على التعبير
مع م ،ومن ّ
عن معتقداته .وبدالا من ذل  ،سذيواجه خط ار جسذيما على الصذعيد الشذخصذي إذا تم ترحيله ،ال سذيما بسذبب
األنشذ ذذطة التي مارسذ ذ ا في عين المكان م أن اعت ق المسذ ذذيحية ،والتي أصذ ذذبح معروف في أفغانسذ ذذتان.
وعالوة على ذل  ،فإن عدم تصذرفه وفقا للمبادئ التوجي ية االجتماعية والدي ية الصذارمة على أسذاس يومي
يشكل خط ار مستم ار على حياته.

الشكوى
يدعي صذذاحب الشذذكوى أنه سذذيواجه خط ار ح ي يا وجسذذيما وشذذخصذذيا على حياته لدى عودته إلى
-3
أفغانستان ،وأن ترحيله دون إجراء تقييم دقيق وفق ا للمعايير الدولية سيرقى بالتالي إلى انت ا الدولة الطرف

للمادة  3من االتفاقية.

مالحظات الهرلة الطرف بش
1-4

قدم

موبول،ة البالغ رويس الموضوع،ة

الدولة الطرف مالحظات ا بشأن المقبولية واألسس الموضوعية ،في م كرة شف ية مؤرخة 4

أيلو /سبتمبر .2019

ال ،تبلغ الذدولذة الطرف اللج ذة بذأن المذادة  )1(22من الفصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل  12من قذانون األجذانذب ت ص على
2-4
أو ا
انقنذذاء سذريان أمر الطرد يير الصذذادر عن المحاكم العامة بعد أربع سذ وات من التاريخ ال ي يصذذب فيه ن ائيا
ويير قابل للطعن .وبالتالي ،فإن قرار طرد صاحب الشكوى سيسقط بالتقادم في  2شباط/فبراير .2022

عامل بطريقة قد ترقى إلى
3-4
وتؤّكد الدولة الطرف أن جزم صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى أنه يواجه خطر أن ي َ
مسذذتوى انت ا التزامات ا بموجب أحكام المادة  3من االتفاقية إذا أعيد إلى أفغانسذذتان هو جزم ال يرقى إلى
مسذ ذ ذ ذذتوى الحد األدنى من اإلثبات المطلوب لغرض المقبولية .وترى الدولة الطرف أن البالغ يفتقر بشذ ذ ذ ذذكل
واضذ ذ ذ إلى أس ذ ذذاس ص ذ ذذحي وأنه يير مقبو وفق ا للمادة  )2(22من االتفاقية والمادة (113ب) من ال ظام
الداخلي للج ة(.)1
يقدم األدلة الكافية إلثبات
4-4
وإذا وجدت اللج ة أن البالغ مقبو  ،وبما أن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى لم ّ
ادعاءاته بأن طرده إلى أفغانسذ ذذتان من شذ ذذأنه أن ي ت المادة  3من االتفاقية بسذ ذذبب الخطر ال ي يواج ه،

( )1
4

على سبيل المثا  ،قنية  .أ .أ .ضد السويد ( ،)CAT/C/30/D/216/2002الفقرة .2-6
GE.22-00670

CAT/C/72/D/918/2019

كمتحو للمس ذذيحية أو كش ذذخص ت س ذذب إليه معتقدات مس ذذيحية ،إذا أعيد إلى ه ا  ،فإن الش ذذكوى تفتقر إلى
األسس الموضوعية وال تكشف عن وقوع انت ا بموجب االتفاقية.

5-4

كان

وإذ تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير الذدولذة الطرف إلى اجت ذادات اللج ذة ،فيجذب على اللج ذة أن تقوم ،ع ذد تحذديذد مذا إذا

ه ا أس ذ ذ ذذباب وجي ة تدعو إلى االعتقاد بأن من ش ذ ذ ذذأن إعادة ش ذ ذ ذذخص ما قسذ ذ ذ ذ ار إلى دولة أخرى أن

تعرض ذ ذذه لخطر التع يب بما يش ذ ذذكل انت اك ا للمادة  3من االتفاقية ،بأخ جميع االعتبارات ذات الص ذ ذذلة في
ّ
الحس ذ ذ ذ ذذبان ،بما في ذل وجود نمط مس ذ ذ ذ ذذتمر من االنت اكات الجس ذ ذ ذ ذذيمة أو الص ذ ذ ذ ذذارخة أو الجماعية لحقوق

اإلنس ذ ذ ذ ذذان في الدولة المع ية( .)2يير أن ال دف من ه ا التقييم ،على ال حو ال ي أكدته اللج ة أين ذ ذ ذ ذا ،هو
تحديد ما إذا كان الفرد المع ي يواجه ش ذ ذ ذذخص ذ ذ ذذيا خط ار ح ي يا ومتوقعا بأن يتعرض للتع يب في البلد ال ي
س ذ ذ ذ ذذيعاد إليه .ويترتب على ذل أن وجود نمط ثاب

من االنت اكات الجس ذ ذ ذ ذذيمة أو الص ذ ذ ذ ذارخة أو الجماعية

لحقوق اإلنسذذان في بلد ما ال يشذذكل سذذببا كافيا في حد ذاته للجزم بأن شذذخص ذا بعي ه سذذيواجه ذل الخطر.
فقبل أن يتم توجيه ات ام بانت ا المادة  3من االتفاقية ،يجب أن تكون ه ا أس ذ ذ ذ ذ ذذباب إض ذ ذ ذ ذ ذذافية تثب أن
الشخص المع ي سيواجه شخصيا خطر التعرض لتل المعاملة(.)3
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وعالوة على ذل ذ  ،ت ذ ّكر الذذدولذذة الطرف بموقف اللج ذذة من أن عذذبء اإلثبذذات يقع على عذذاتق

صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ،إذ يجب عليه تقديم حجج مق عة تثب

أن ما يواج ه من خطر تعرضذ ذذه للتع يب متوقع

وقائم وشذ ذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذ ذذي وح يقي .وباإلضذ ذ ذ ذ ذذافة إلى ذل  ،يجب تقييم خطر التع يب على أسذ ذ ذ ذ ذذس تتجاوز مجرد

االفتراض أو الش  ،على الريم من أنه ال يتعين إثبات أن يكون محتمالا جدا(.)4
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وتشذ ذ ذ ذ ذ ذذير الدولة الطرف إلى المعلومات المقدمة إلى مجلس حقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذذان ،ال ي أشذ ذ ذ ذ ذ ذذار إلى

اإلنجازات المعترف ب ا على نطاق واسذ ذذع في مجا حقوق اإلنسذ ذذان في أفغانسذ ذذتان  .وعلى الريم من أن
()5

الدولة الطرف ال تقلل من ش ذ ذ ذذأن الشذ ذ ذ ذوايل المش ذ ذ ذذروعة التي أُعرب ع ا فيما يتعلق بحالة حقوق اإلنس ذ ذ ذذان

الراه ة في أفغانسذ ذذتان ،إال أن ا ال تجد سذ ذذببا لعدم التقيد بتقييم سذ ذذلطات شذ ذذؤون ال جرة التابعة ل ا ال ي يفيد
بأنه ال يمكن اعتبار الحالة السائدة على أرض الواقع ذات طابع يقتني عامة حماية جميع ملتمسي اللجوء

اء عليه ،يجب على صذذاحب الشذذكوى أن ُيظ ر أنه سذذيواجه شذذخصذذيا خط ار ح ي يا
الم تمين ل ل البلد .وب ا
بالتعرض لمعاملة تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكل انت اك ا للمادة  3من االتفاقية لدى عودته إلى ه ا  .وتالحظ الدولة الطرف أن
الس ذ ذذلطات المحلية لش ذ ذذؤون ال جرة والمحاكم المحلية قد قيَّم

الحالة الس ذ ذذائدة في مجا حقوق اإلنس ذ ذذان في

أفغانسذ ذذتان فيما يتعلق بالظروف الفردية لصذ ذذاحب الشذ ذذكوى ،وخلص ذ ذ إلى أنه لم يثب

إلى حماية دولية.
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ادعاءه بأنه بحاجة

وتوجذذه الذذدولذذة الطرف انتبذذاه اللج ذذة إلى أحكذذام قذذانون األجذذانذذب ،التي ت ص على المبذذادئ التي

تشكل أساس المادة  3من االتفاقية .ول ل  ،فإن ا تدفع بأن سلطات شؤون ال جرة تطبق نفس ه ا ال وع من

االختبار ع د ال ظر في طلب اللجوء المس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتخدم لتقييم الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكاوى بموجب االتفاقية .وتؤكد ك ل أن ه ا
طبق في حالة ص ذذاحب الش ذذكوى ،كما تش ذذير إلى ذل المادتان  1و 2من الفص ذذل  4من قانون
االختبار قد ُ

األجانب ،أث اء الب

في طلب اللجوء ال ي قدمه صاحب الشكوى إلى السلطات المحلية.

( )2

االتفاقية ،المادة .)2(3

( )3

على س ذ ذ ذ ذذبيل المثا  ،أ . .ف .م .ض ذ ذ ذ ذذد الس ذ ذ ذ ذذويد (الوثيقة  ،)CAT/C/31/D/213/2002الفقرة 3-8؛ وأ .ب .ض ذ ذ ذ ذذد الس ذ ذ ذ ذذويد

( )4

على سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبي ذ ذ ذذل المث ذ ذ ذذا  ،ه .أ .ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوي ذ ذ ذذد ( ،)CAT/C/27/D/178/2001الفقرة 13؛ وأ .ر .ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد هول ذ ذ ذذدا

( )5

انظر .https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/afghanistan/

( ،)CAT/C/54/D/539/2013الفقرة .3-7
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( ،)CAT/C/31/D/203/2002الفقرة 3-7؛ وكالونزو ضد ك دا ( ،)CAT/C/48/D/343/2008الفقرة .3-9
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وعالوة على ذلذ  ،تالحظ الذذدولذذة الطرف أن السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذذات المحليذذة ،لذذدى تحذذديذذدهذذا للخطر الذ ي

يواج ه الفرد أث اء ه ه اإلجراءات ،مؤهلة لتقييم المعلومات المقدمة إلي ا ،وبص ذ ذ ذ ذ ذذورة خاص ذ ذ ذ ذ ذذة ،فإن ا تتمتع

بذالقذدرة على قيذاس مصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذداقيذة إفذادات مقذدم الطلذب وادعذاءاتذه .وفي هذ ا الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدد ،قذامذ

كذل من الوكذالذة

الس ذ ذ ذ ذذويدية لش ذ ذ ذ ذذؤون ال جرة ومحكمة قن ذ ذ ذ ذذايا ال جرة بتمحيص ال ظر في قن ذ ذ ذ ذذية ص ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذذكوى وفقا
لتل المعايير.
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وعلى س ذ ذ ذذبيل التوض ذ ذ ذذي  ،تؤكد الدولة الطرف أن الوكالة الس ذ ذ ذذويدية لش ذ ذ ذذؤون ال جرة أجرت مقابلة

تم يدية مع ص ذذاحب الش ذذكوى بش ذذأن طلب اللجوء ال ي قدمه في  5كانون األو /ديس ذذمبر  ،2015وأجري

مقابلة موسذ ذذعة بشذ ذذأن اللجوء في  15حزيران/يونيه  2017بحنذ ذذور محامي صذ ذذاحب الشذ ذذكوى الممو من
القطاع العام .وبعد ذل ُ ،عرض المحن ذ ذ ذ ذ ذ ذذر على محاميه للتعليق عليه .وفي تقييم فردي عام ،خلصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

الوكالة إلى أن صذذاحب الشذذكوى لم يقدم أدلة معقولة على أن اعت اقه المسذذيحية كان قائم ا على ق اعة دي ية
ح ي ية وشذ ذذخصذ ذذية ،أو أنه ي وي العيش كشذ ذذخص معت ق للمسذ ذذيحية لدى عودته إلى أفغانسذ ذذتان .والحظ
الوكالة ،في جملة أمور ،أن صذذاحب الشذذكوى لم يتمكن من تفسذذير سذذبب اختياره تر اإلسذذالم وال ما تع يه

الديانة المس ذ ذ ذ ذذيحية له ش ذ ذ ذ ذذخص ذ ذ ذ ذذيا .وعالوة على ذل  ،لم يتمكن من اإلجابة على ماهية العقيدة المس ذ ذ ذ ذذيحية
إال بعبارات عامة ،ولم يس ذ ذ ذ ذذتطع ربط المعلومات التي قدم ا بأي أحداث مر ب ا .وذكر أينذ ذ ذ ذ ذا أنه لم يكن

على علم بذأي مخذاطر قذد ي طوي علي ذا اعت ذاق الذدين اآلخر ،وادعى أن مثذل هذ ه المخذاطر ليسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

م مذة

بال سذذبة له على أي حا  .واعتبرت الوكالة أين ذا أن رواية صذذاحب الشذذكوى بشذذأن أهمية التعميد في إطار
المسيحية ،وك ل بال سبة له شخصيا ،كان ذات طابع عام .ولم يتمكن من تفسير سبب تعميده في الوق
المختار .وردا على بعض األس ذ ذذللة عن س ذ ذذبب اختياره أن يكون بروتس ذ ذذتانتيا على وجه الخص ذ ذذوص ومع ى
البروتسذذتانتية ،اكتفى صذذاحب الشذذكوى بأن يسذذأ عن سذذبب أهمية ه ه ال قطة ،ولم يتمكن من تفسذذير مع ى
البروتس ذذتانتية .وب اء على ذل  ،رأت الوكالة أن ص ذذاحب الش ذذكوى لم يس ذذتطع أن يش ذذر بأي تفص ذذيل س ذذبب

اختياره للمسذذيحية أو الفرع البروتسذذتانتي للمسذذيحية ،وخلص ذ

إلى أنه لم يقدم أدلة معقولة على وجود ت ديد

فردي عليه في أفغانس ذ ذ ذ ذذتان أو أن الحالة األم ية ه ا يمكن أن تعتبر ذات طابع يس ذ ذ ذ ذذتدعي عموما حماية
جميع طالبي اللجوء من البلد .وتم رفض الطلب.
 11-4وطعن ص ذ ذ ذاحب الش ذ ذ ذذكوى في الحكم أمام محكمة قن ذ ذ ذذايا ال جرة ،وتمكن من المثو ش ذ ذ ذذخص ذ ذ ذذيا
واإلدالء بشذ ذ ذ ذ ادته .وأجري جلسذ ذ ذ ذذة االسذ ذ ذ ذذتماع بمسذ ذ ذ ذذاعدة مترجم فوري .وأيدت المحكمة ،في تقييم ا العام

الفردي ،ال تيجة التي توصذ ذذل

إلي ا الوكالة السذ ذذويدية لشذ ذذؤون ال جرة ،إذ رأت أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى لم يقدم

أدلة معقولة على أنه اعت ق المسذ ذ ذ ذذيحية بدافع ق اعة دي ية شذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذذية ح ي ية .ودفع

المحكمة ،في جملة

أمور ،بأنه على الريم من أن قرار التحو من اإلس ذ ذذالم إلى المس ذ ذذيحية ي طوي على آثار وخيمة ،لم يتمكن

صذذاحب الشذذكوى من تقديم سذذوى ردود مب مة وعامة عن سذذبب اختياره اعت اق الدين اآلخر ،ولم يتمكن من
تقديم تفاصذيل إضذافية لشذر أسذباب ق ارره .واعتبرت معرفته بالمسذيحية ذات طابع عام .وخلصذ

التي لم تش ذذك في أنش ذذطة الك يس ذذة التي ذكرها ص ذذاحب الش ذذكوى ،إلى أن روايته كان
مؤشذ ذذر على تقديره الشذ ذذديد للدعم االجتماعي ال ي يتلقاه من الك يسذ ذذة .وخلصذ ذ

الش ذ ذ ذ ذذكوى لم يثب

على األرج بمثابة

المحكمة إلى أن صذ ذذاحب

بأدلة معقولة أنه س ذ ذ ذ ذذيقيد بالعيش كمس ذ ذ ذ ذذيحي في أفغانس ذ ذ ذ ذذتان أو أن آخرين في الس ذ ذ ذ ذذويد

أو أفغانس ذ ذذتان ي عتونه بالمس ذ ذذيحي .ول ل  ،خلص ذ ذ

المحكمة إلى أن ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى لم يثب

خط ار في أفغانستان يلزم الدولة الطرف بتوفير الحماية.
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المحكمة،

أنه يواجه

وفي ه ا الصذدد ،تدفع الدولة الطرف بأنه ،فيما يتعلق بالقنذية المعروضذة على الوكالة السذويدية

لش ذذؤون ال جرة ،دعي ص ذذاحب الش ذذكوى بمس ذذاعدة مترجم فوري ومحام عام إلى اس ذذتعراض محن ذذر المقابلة
قبل جلسذذة االسذذتماع وتقديم مالحظات خطية لتصذذحي أي معلومات منذذللة .كما دعي إلى تقديم م كرات

خطية دعم ا الس ذذتل افه بعد الجلس ذذة .ول ل  ،أتيح
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الص ذ ذذلة وإجراء أي تص ذ ذذحيحات الزمة .وكان

لدى س ذ ذذلطات صذ ذ ذ ع الق اررات في كلتا ال يلتين ما يكفي من

وقائع ووثائق لنذ ذ ذ ذ ذذمان إجرائ ما تقييمات مسذ ذ ذ ذ ذذت يرة وشذ ذ ذ ذ ذذفافة ومعقولة للمخاطر المتعلقة بحاجة صذ ذ ذ ذ ذذاحب

الشكوى للحماية.
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وفي هذ ا الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدد ،تذ كر الذدولذة الطرف بذاجت ذذادات اللج ذذة التي أفذادت بن ذ ذ ذ ذ ذ ذذرورة إيالء وزن كبير

لالسذ ذذت تاجات التي تخلص إلي ا أج زة الدولة الطرف المع ية بشذ ذذأن الوقائع  .كما تشذ ذذير إلى ق اررات اللج ة التي
()6

ذكرت في ا بوض ذ ذ ذ ذ ذذو أن المحاكم المحلية هي التي علي ا أن ت ّيم الوقائع واألدلة في أي قن ذ ذ ذ ذ ذذية بعي ا ،إال إذا
أمكن إثبات أن األسلوب ال ي ُقّيم به الوقائع واألدلة كان تعسفيا بصورة واضحة أو بلغ حد إنكار العدالة(.)7
14-4

وبال ظر إلى ما تقدم وإلى كون الوكالة والمحاكم السويدية لشؤون ال جرة هيلات متخصصة ذوات

خبرة في قانون اللجوء والممارسذ ذذات المتبعة في ه ا الشذ ذذأن ،تدعي الدولة الطرف بأنه ال يوجد سذ ذذببا يدفع ا
إلى اعتبار ال تائج المحلية التي توصذ ذ ذ ذذل إلي ا قاص ذ ذ ذ ذرة أو تعسذ ذ ذ ذذفية ،أو بمثابة إنكار للعدالة .وب اء عليه،
يجب إيالء أهمية كبيرة لتل الق اررات التي خلصذ

لخطر شخصي على ال حو المتوخى في االتفاقية.
15-4

إلى أن إبعاد صذاحب الشذكوى إلى أفغانسذتان ال يعرضذه

وباإلش ذ ذ ذ ذ ذذارة إلى ادعاء ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذذكوى أنه يواجه خطر التعرض لمعاملة مخالفة للمادة  3من

ال إلى المسذ ذ ذ ذ ذذيحية ،وأن اعت اقه المسذ ذ ذ ذ ذيحية أصذ ذ ذ ذ ذذب معروفا لل اس في
االتفاقية في أفغانسذ ذ ذ ذ ذذتان باعتباره متحو ا
أفغانسذذتان عبر وسذذائط التواصذذل االجتماعي ،كما يتنذ من الت ديدات التي تلقاها ،والتي يدعي أن ا تعرضذذه
لخطر التعرض لمعاملة تت افى مع المادة  ،3تالحظ الدولة الطرف أنه لم يتمكن من تقديم أدلة معقولة إلثبات

أن اعت اقه للمسيحية كان قائما على أساس إيمان صادق ،وبالتالي لم يتبين أنه ذو مصداقية.
16-4

وتؤكد الدولة الطرف أن صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى يريب في الواقع في االسذ ذ ذذتعانة باللج ة كمحكمة من

الدرجة الرابعة لتغيير االس ذ ذ ذذت تاجات المتعلقة بالمص ذ ذ ذذداقية .وت ّكر بأن ه ا ليس دور اللج ة حيث ال يوجد،

كما هو الحا في ه ه القنية ،أساس يمكن االست اد إليه بما يكفي العتبار أن الق اررات المحلية تعاني من
عيوب إجرائية تجعل القرار تعسفيا أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة.
17-4

وتقر الدولة الطرف بأن ه ا معلومات قطرية تشذير إلى أن األفراد ال ين يعودون إلى أفغانسذتان

بعد أن تخلوا عن معتقدات م اإلسذالمية أو اعت قوا دي ا آخر أث اء عملية اللجوء يتعرضذون لخطر االضذط اد
الح يقي ،مما يبرر الحماية الدولية .وأولل هم ملتمس ذ ذ ذ ذ ذذو اللجوء ال ين يتولون عبء إثبات أن تحول م كان
نتيجذة لق ذاعذة دي يذة ح ي يذة .يير أن مجرد ادعذاء التحو إلى دين آخر ال يكفي السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت تذا وجود خطر

اضط اد ح يقي.

 18-4وتؤكد الدولة الطرف أن السذذلطات المحلية قد قيم قنذذية صذذاحب البالغ وفق ا لدليل اإلجراءات
والمعايير الواجب تطبيق ا لتحديد وض ذ ذ ذ ذذع الالجئ بمقتن ذ ذ ذ ذذى اتفاقية  1951وبروتوكو  1967الخاص ذ ذ ذ ذذين
بوض ذذع الالجلين ،وك ل س ذذابقة محكمة اس ذذتل اف قن ذذايا ال جرة( .)8وأجري تقييم ش ذذامل للظروف المحيطة

بالتحو ب دف تحديد ما إذا كان صذ ذذاحب الشذ ذذكوى سذ ذذيعيش بالفعل كمسذ ذذيحي في أفغانسذ ذذتان .وقد أخ في

االعتبذار أن التحو المزعوم حذدث في السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذويذد ،وبذالتذالي لم يكن اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتم ار ار آلراء دي يذة كذان يعت ق ذا قبذل
الوصذو إلى الدولة الطرف .ونتيجة ل ل  ،أولي اهتمام خاص لموثوقية ادعاء صذاحب الشذكوى بأنه اعت ق

المسيحية ومصداقيته.

( )6

ن .ز .س .ضذذد السذذويد ( ،)CAT/C/37/D/277/2005الفقرة 6-8؛ ون .س .ضذذد سذذويس ذ ار (،)CAT/C/44/D/356/2008

( )7

على سبيل المثا  ،غ . .ضد سويس ار ( ،)CAT/C/30/D/219/2002الفقرة .12-6

( )8

انظر محكمة استل اف قنايا ال جرة ،القنية رقم  ،MIG 2011:29حكم.
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 19-4ووفقا للمبادئ التوجي ية لمفوضذ ذذية األمم المتحدة السذ ذذامية لشذ ذذؤون الالجلين ،عقدت محكمة قنذ ذذايا
ال جرة جلسذذة اسذذتماع شذذف ية لل ظر في طبيعة عقيدة صذذاحب الشذذكوى ،ودخوله المسذذيحية ،وأي ق اعات دي ية

كان يؤمن ب ا قبل اعت اقه المسذذيحية أو م ئ  ،واحتما اسذذتيائه من دي ه السذذابق ومعتقداته السذذابقة ،وأسذذلوب
إظ اره إيمانه في سذذياق تجربته الشذذخصذذية ومشذذاركته في األنشذذطة المتصذذلة بالك يسذذة ،وشذذمل ذل ال ظر في
ش ذ ادة المعمودية وش ذ ادات الش ذ ود لدعم ادعاءاته .وخالفا لم ازعم صذذاحب الشذذكوى المعروضذذة على اللج ة،

أخ ت الس ذذلطات المحلية جميع الوثائق المقدمة في االعتبار في تقييم ا .ولم تش ذذك في أن ص ذذاحب الش ذذكوى

قد ُع ّمد أو أنه ش ذ ذذار في أنش ذ ذذطة ك س ذ ذذية .يير أنه تبين عدم كفاية ه ه األدلة إلثبات االدعاء بأن ص ذ ذذاحب
الشكوى قد يير دي ه عن ق اعة ح ي ية وشخصية بالمسيحية ،وفقا لسابقة محلية راسخة(.)9
20-4

وبعد أن رفنذ

محكمة اسذتل اف قنذايا ال جرة طلب الطعن ال ي قدمه صذاحب الشذكوى ،صذار

قرار طرده ن ذائيذا وواجذب ال فذاذ .وفي ذلذ الوقذ  ،قذدم صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى طلبذا إلعذادة ال ظر في أهليتذه
للحصذ ذذو على مركز الالجئ ،عمالا بالمادتين  18و 19من الفصذ ذذل  12من قانون األجانب ،اسذ ذذت ادا إلى
مالبس ذذات مس ذذتجدة تتعلق بتحوله المزعوم إلى المس ذذيحية كان قد طرأت م ذل الحين ،وحص ذذو أسذ ذرته

على تصاري اإلقامة في السويد.
21-4

وفي ه ا السذ ذ ذذياق ،تالحظ الدولة الطرف أنه ال يجوز لسذ ذ ذذلطات ا أن تعيد ال ظر في قرار صذ ذ ذذادر

عن س ذ ذذلطة أعلى وال أن تفحص مدى دقة التقييمات التي تجري ا س ذ ذذلطة أعلى .وال يجوز ال ظر في مس ذ ذذألة
إصذ ذذدار تص ذ ذري إقامة إال في مرحلة ت في أمر الطرد إذا قدم األج بي أدلة على وجود مالبسذ ذذات مسذ ذذتجدة
تشذذكل عائق ا دائم ا أمام الت في ( .)10ولم ُيَر أن األدلة التي قدم ا صذاحب الشذذكوى كمالبسذذات مسذذتجدة ت در
تح تعريف المالبسات المستجدة بالمع ى ال ي حدده قانون األجانب .وعالوة على ذل  ،وبما أن صاحب

الشذكوى كان بالغ ا ،وأن التماسذه اللجوء قد فحص بشذكل م فصذل عن التماس أفراد أسذرته ،فإنه ال يبدو من
يير المعقو طرده إلى أفغانسذ ذذتان ريم أن أفراد أس ذ ذرته م حوا ،ألسذ ذذباب مختلفة ،تصذ ذذاري إقامة مؤقتة في
السذذويد .وب اء عليه ،لم تط أر مالبسذذات مسذذتجدة تكشذذف عن وجود عائق دائم أمام الت في  ،وبالتالي ال يوجد

ما يبرر إعادة ال ظر في قنية صاحب الشكوى.
22-4

وطعن ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى في ه ا القرار أمام محكمة قن ذ ذ ذذايا ال جرة التي رأت أن ما زعم عن تحو

صاحب الشكوى إلى الديانة المسيحية تم ال ظر فيه بالفعل من جانب سلطات شؤون ال جرة .ولم تكن تل األدلة

التي ال تقدم س ذذوى المزيد من الدعم ل فس الزعم ،مس ذذتجدة بالمع ى المقص ذذود في المادة  19من الفص ذذل  12من
قانون األجانب ،التي وضع الستبعاد التعديالت أو اإلضافات على المالبسات التي سبق ذكرها.

23-4

وال عالقة للمالبسذات الم كورة بشذأن صذحة صذاحب الشذكوى وأفراد أسذرته بما ذكره من حاجة إلى

تلقي الحماية الدولية .وعلى أية حا  ،فإن الحالة اإلنسذذانية لصذذاحب الشذذكوى ال تعتبر ذات طابع اسذذتث ائي
يبرر إعادة ال ظر في حاجته إلى البقاء في الدولة الطرف .وبالتالي ،رفن

24-4

محكمة قنايا ال جرة الطعن.

وتالحظ الدولة الطرف ك ل ادعاءات صذ ذذاحب الشذ ذذكوى بوجود أوجه قصذ ذذور م جية في عملية

اللجوء لدى الدولة الطرف ،وتش ذ ذذير إلى مقالة قدم ا مختلف أعن ذ ذذاء الك يس ذ ذذة تأييدا ل ا االدعاء .وتش ذ ذذير
الدولة الطرف إلى أن ه ه المقالة تتنذ ذذمن معلومات عامة ،وهي معلومات نظرت في ا السذ ذذلطات على أي
حا  ،لكون ا ت تمي إلى المجا العام .وبما أن المقالة ال صذلة ل ا بالقنذية الفردية لصذاحب الشذكوى ،فإن ا

ال تنيف شيلا إلى المسألة المطروحة أمام اللج ة .وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن الوكاالت المحلية

8

( )9

المرجع نفسه .رأت محكمة استل اف قنايا ال جرة أنه ال يمكن م اإلفادات العامة المتعلقة بمعتقدات شخص ما أي قيمة إثباتية حاسمة.

()10

أي خطر تعرض األج بي لعقوبة اإلعدام أو التع يب أو االضط اد (قانون األجانب ،الفصل  ،12المواد .)3-1
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أقدر من مؤلفي المقالة ال ين لم يلتقوا باألفراد ال ين أشذ ذذاروا إلي م ،على تقييم المخاطر المزعومة التي ت دد

األفراد من خال مختلف األنشطة ،بما في ذل الم شورات على وسائط التواصل االجتماعي.
25-4

وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنه قد تم بحث جميع االدعاءات التي قدم ا صذ ذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذ ذذكوى
وجود ق ذاعذة دي يذة ح ي يذة وشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة .وتذدفع الذدولذة الطرف بذأنذه

بحثذا كذامالا ،ولكن تبين أن ذا ال تثبذ
ال يوجد ما يدعو إلى اسذ ذ ذذت تا أن إجراءات الدعوى المرفوعة أمام السذ ذ ذذلطات المحلية كان
أو أن الق اررات التي تم التوص ذ ذ ذ ذذل إلي ا كان
العدالة .وبما أن اللج ة ليس ذ ذ

يير م اسذ ذ ذذبة،

تعس ذ ذ ذ ذذفية بأي ش ذ ذ ذ ذذكل من األش ذ ذ ذ ذذكا  ،أو أن ا بلغ

محكمة من الدرجة الرابعة ،ولم تس ذ ذ

حد إنكار

ل ا الفرصذ ذذة لالسذ ذذتماع إلى صذ ذذاحب

الشذذكوى وهو يدلي بشذ ادته وإثبات صذذحة شذ ادته لتتم ّكن من إجراء تقييم مسذذت ير تماما لمصذذداقيته ،ي بغي
أن تعطي أهمية كبيرة لل تائج التي توصذ ذ ذ ذ ذ ذذل إلي ا صذ ذ ذ ذ ذ ذ اع الق اررات ال ين تمك وا من إجراء تحقيق متعمق.
ول ل  ،فإن الدولة الطرف تدفع بعدم وجود أساس إلعادة تقييم الوقائع واألدلة.
عل،وات صاحب الشكوى على مالحظات الهرلة الطرف بش
1-5

موبول،ة البالغ رويس الموضوع،ة

في  7كانون الثاني/ي اير  ،2020قدم صاحب الشكوى تعليقات.

وردا على االدعاء بأن الشذ ذذكوى يير مقبولة الفتقارها الواض ذ ذ إلى أسذ ذذاس سذ ذذليم ،يدفع صذ ذذاحب
2-5
الشكوى بأنه قد قدم ما يكفي من أدلة على صحة ادعاءاته ،وبالتالي فإن البالغ مقبو .
ويؤكد مجددا تص ذ ذ ذريحه بأن ادعاءاته بش ذ ذ ذذأن الخطر ال ي يواج ه المتحولون إلى المس ذ ذ ذذيحية في
3-5
أفغانستان موثقة توثيق ا جيدا .ويشير إلى معلومات قطرية تؤكد أن  0,3في المائة فقط من السكان يعترفون
باتباع العقيدة المسذذيحية .وعالوة على ذل  ،فإن العدد الح يقي يير معروف ألن المسذذيحيين يجبرون على

ممذارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة الت يذة خوفذا من أعمذا االنتقذام التي ت ذدد حيذات م .وتحتذل أفغذانسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان المرتبذة الثذانيذة من حيذث

الخطورة في العالم للمسذذيحيين ،ال ين يواج ون اضذذط ادا شذذديدا ،ويتعرضذذون على وجه الخصذذوص لخطر
االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت ذداف من قبذل المجتمع المحلي ،وفقذا لتقرير صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدر عذام  .)11(2017ولذ لذ  ،فقذد أثبذ أن كونذه

مسذ ذذيحيا  -وهو ما دعمه أين ذ ذا بأدلته الخاصذ ذذة وبش ذ ذ ادة الش ذ ذ ود  -يعرضذ ذذه لمخاطر جسذ ذذيمة تتمثل في
التعرض لمعاملة تشذ ذ ذ ذ ذذكل تع يبا في أفغانسذ ذ ذ ذ ذذتان ،مما يع ي أن الدولة الطرف ملزمة ،بموجب المادة  3من
االتفاقية ،بعدم طرده أو إعادته أو تسليمه إلى ذل البلد.

4-5

ويتفق صذذاحب الشذذكوى مع الدولة الطرف على أن األسذذس الموضذذوعية لمطالباته تسذذت د إلى ما إذا

كان ه ا أسذذباب وجي ة لالعتقاد بأنه يواجه خط ار متوقعا وقائما وشذذخصذذيا وح ي يا للتعرض لمعاملة م افية
لالتفاقية في أفغانسذ ذذتان .وبعد أن ثب أن المعاملة التي يعاني م ا المسذ ذذيحيون في أفغانسذ ذذتان تفي بالمعايير
الالزمة ،األمر ال ي لم يتم االعتراض عليه على ما يبدو ،فإن المسذألة المطروحة هي ما إذا كان التقييم ال ي
أجرته الدولة الطرف ،في حالته على وجه الخص ذ ذ ذ ذ ذذوص ،موثوقا به بما فيه الكفاية من حيث تحديد مس ذ ذ ذ ذ ذذتوى
الخطر ال ي يتعرض له ،وبالتالي ما إذا كان علي ا االلتزام بتوفير الحماية الدولية له.

ويجاد ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى بأن س ذ ذ ذذلطات ال جرة التابعة للدولة الطرف لم ت ّيم ه ا الخطر تقييما
5-5
كافيا ،ألن ا وضع معايير مرهقة بال داع تم اختبار صحة تحوله الدي ي على أساس ا ،مما يع ي فعليا أن
الق اررات المحلية تكاد تكون قد اس ذذت دت حصذ ذريا إلى قدرته على تقديم حجج ش ذذف ية وكتابية مق عة لوص ذذف
دوافعه الشذذخصذذية وق اعته الدي ية .واسذذتُ ِتج أن ادعاءات صذذاحب الشذذكوى تفتقر إلى المصذذداقية ،مما أدى
إلى اعتبار ش ادة الش ود المقدمة دعم ا الدعائه ذات قيمة إثباتية ضليلة أو معدومة .كما ي كر أن األهمية
القصذذوى التي تولي ا السذذلطات لمعرفته الالهوتية ،أو عدم ا ،تتعارض تعارضذا مباشذ ار مع التوجيه القانوني
التفس ذ ذذيري بش ذ ذذأن طلبات اللجوء القائمة على أس ذ ذذاس الدين ،الص ذ ذذادر عن مفوض ذ ذذية األمم المتحدة الس ذ ذذامية
()11
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المدعين المفصلة بدي م ال ترتبط بالنرورة
لشؤون الالجلين  .وفي ذل التوجيه ،يرد بوضو أن معرفة ّ
بصذ ذ ذذدق المعتقد ،وفي المقابل ،فإن جمع المعلومات عن ال وية الدي ية للفرد أو أسذ ذ ذذلوب حياته ،باسذ ذ ذذتخدام

اس ذذتجواب بص ذذيغة س ذذردية ،بما في ذل من خال أس ذذللة مفتوحة تس ذذم للمدعي بش ذذر تجارب ش ذذخص ذذية،

يالبا ما يكون أكثر مالءمة وفائدة بل وربما يكون ض ذذروريا .وكما يتنذ ذ في حالة ص ذذاحب الش ذذكوى ،فإن
األسذللة المغلقة ال تفيد إال في الحصذو على إجابات إلزامية ،مما قد يؤدي إلى الحكم على الشذخص ال ي
يجري المقابلة قياسذ ذا على الرد المتوقع فحسذ ذذب ،عوضذ ذا عن مسذ ذذاعدة صذ ذذانع القرار على بلورة ف م متعمق
للطرق العديدة التي قد يتجلى ب ا اإليمان في حياة ذل الفرد.
ويعيد ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى تأكيد زعمه بأن الس ذ ذذلطات لم ت ّيم حالة حقوق اإلنس ذ ذذان في أفغانس ذ ذذتان
6-5
تقييم ا كافيا في س ذذياق ظروفه الش ذذخص ذذية .ويش ذذير إلى أن الش ذريعة في أفغانس ذذتان ل ا األس ذذب ية على جميع
القوانين األخرى .وبموجب الش ذ ذ ذ ذريعة اإلسذ ذ ذ ذذالمية ،فإن جرائم الحدود ،التي تعتبر األكثر خطورة ،يير قابلة
للتغيير .وفي حالة الردة ،التي يعاقب علي ا باإلعدام ،تم

فترة تفكير للسذذما للفرد بالتوبة .ومع ذل  ،يتم

إعدام األفراد ال ين ي ظر إلي م على أن م متمادون في السلو اإلجرامي .وال تقتصر الردة على تغيير الدين

أو كون الشذذخص ملحدا إلحادا ّبي ا ،بل تشذذمل العديد من األعما األخرى ،مثل اإلدالء بتص ذريحات تفسذذر
على أن ا ت دد باإلسذ ذ ذذالم وركائزه الخمس أو ت في أن يكون محمد آخر األنبياء .ويعاقب باإلعدام على عدم
التوبة أو على عدم القدرة على إق اع اآلخرين بأن التوبة التي تم
7-5

كان

نصوحة.

وعالوة على ذلذ  ،فذذإن األشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخذذاص الذ ين ال يلتزمون بذذاألعراف االجتمذذاعيذذة والثقذذافيذذة والذذدي يذذة

المفروض ذذة بصذ ذرامة يثيرون الريبة لدى اآلخرين ،مما يش ذذكل في حد ذاته خط ار جس ذذيم ا يتمثل في التعرض
لالضذ ذ ذذط اد من خال تشذ ذ ذذويه السذ ذ ذذمعة في األوسذ ذ ذذاط العامة واالعتداءات البدنية وإبالغ السذ ذ ذذلطات .ويؤكد
صذاحب الشذكوى مجددا أن الدولة الطرف لم تحقق في اآلثار المترتبة على ممارسذاته الدي ية بصذورة يومية،

إذ اقتصذذر تركيزها على العواقب المترتبة على االشذذتباه في اعت اقه المسذذيحية في أفغانسذذتان .وه ا ال يجسذذد
الت ازمذات الذدولذة الطرف بموجذب االتفذاقيذة ،كمذا أنذه ال يفي بذالمعذايير الم صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص علي ذا في التشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريعذات
الوط يذذة ،التي تحظر الترحيذذل إلى بلذذد يواجذذه فيذذه الفرد عقوبذذة بذذدنيذذة أو عقوبذذة اإلعذذدام أو االضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذط ذذاد،
باإلضافة إلى خطر التعرض للتع يب أو المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو الم ي ة.

8-5

ويؤكد صذ ذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذ ذذكوى ك ل أنه على الريم من أنه قدم أدلة جديدة ،في شذ ذ ذ ذ ذذكل لقطات من

م شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوراته على اإلنترن

والت ذديدات بالقتذل ذات الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذة التي تلقذاها بعذد انت ذاء إجراءات اللجوء  -وهو

ما يجاد بأنه دليل واض ذ ذ على مالبس ذ ذذات مس ذ ذذتجدة تش ذ ذذكل ع بة دائمة أمام إبعاده ،حيث إنه لم يكن من
الممكن تقديم أدلة على الت ديدات في وق

سذ ذ ذذابق  -إال أن السذ ذ ذذلطات القنذ ذ ذذائية رفن ذ ذ ذ

األدلة ألن ا تتعلق باالدعاء السابق ،وبالتالي تعتبر مكملة له.
9-5

ال ظر في تل

ول ل يؤكد ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى أنه قدم في كل مرة ادعاءات مثبتة بأدلة واض ذ ذذحة لوقي

بالرفض

على أس ذ ذ ذ ذذاس شذ ذ ذ ذ ذ ادته الش ذ ذ ذ ذذف ية .ول ل  ،لم تف الدولة الطرف بالتزام ا المتمثل في أن ت ّيم الت ديد ال ي
يواج ه بوصذفه مسذلما اعت ق المسذيحية ونشذر عل ا معلومات تتعلق بمعتقداته الدي ية وتلقى بالتالي ت ديدات
حتى قبل ترحيله ،تقييم ا دقيق ا.

()12

مفوضذ ذ ذ ذ ذذية األمم المتحدة السذ ذ ذ ذ ذذامية لشذ ذ ذ ذ ذذؤون الالجلين“Guidelines on international protection: religion-based ،
refugee claims under article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the
.Status of Refugees”, document HCR/GIP/04/06, 28 April 2004, section 29
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مالحظات إضاف،ة من الهرلة الطرف
الدولة الطرف أن تعليقات صذذاحب الشذذكوى لم تنذذف شذذيلا

1-6

في  7نيسذذان/أبريل  ،2020الحظ

2-6

وتطعن الدولة الطرف في التقرير الصذ ذذادر عن م ظمات دي ية ال ي قدمه صذ ذذاحب الشذ ذذكوى عن

من حيث المنمون على الشكوى.

وجود أوجه قصذ ذ ذ ذ ذذور إجرائية م جية متأصذ ذ ذ ذ ذذلة في عملية اللجوء في الدولة الطرف ،على أسذ ذ ذ ذ ذذاس أن ه ه

المعلومات ذات طابع عام وال ص ذذلة ل ا بحالة ص ذذاحب الش ذذكوى .ول ل  ،فإن ا تدفع بأنه ي بغي تجاهل ه ا

التقرير .كما تطعن في إد ار ص ذذاحب الش ذذكوى مقاالت (لم تحدد الدولة الطرف المقاالت التي تش ذذير إلي ا)

لم تعرض على السذلطات المحلية كجزء من اإلجراءات المحلية في قنذية صذاحب الشذكوى بعي ا ،ألن أي
ادعاءات في ه ا الصدد يير مقبولة بسبب عدم است فاد سبل االنتصاف المحلية.

3-6

وتؤكد الدولة الطرف أن البالغ يير مقبو  ،وأن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة مب ية على األسس

الموضذ ذ ذ ذ ذذوعية بأن اإلجراءات المحلية اتسذ ذ ذ ذ ذذم

بالتعسذ ذ ذ ذ ذذف أو أن ه ا ع اصذ ذ ذ ذ ذذر لم تقدرها أو ت ظر في ا

السذ ذذلطات .وبالتالي ،ال يوجد في الشذ ذذكوى ما يؤدي إلى اسذ ذذت تا أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى يواجه خط ار ح ي يا
وش ذ ذ ذ ذذخص ذ ذ ذ ذذيا ومتوقعا بالتعرض لمعاملة مخالفة لالتفاقية ،أو أن الدولة الطرف س ذ ذ ذ ذذت ت التزامات ا بموجب

االتفاقية إذا قام

بترحيله.

المسائل راإلجراءات المعررضة على اللجنة

ال ظر في المقبولية
1-7
قبذل ال ظر في أي ادعذاء يرد في بالغ مذا ،يتعين على اللج ذة أن تقرر مذا إذا كذان البالغ مقبوالا
أم ال بموجذذب الم ذذادة  22من االتف ذذاقي ذذة .وقذذد تذذأكذذدت اللج ذذة ،وفق ذا لم ذذا ت ص علي ذذه الم ذذادة ()5(22أ) من
االتفاقية ،من أن المسذ ذ ذ ذ ذ ذذألة نفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ا لم تُبحث وال يجري بحث ا حاليا في إطار أي إجراء آخر من إجراءات
التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

ووفقذا للمذذادة ()5(22ب) من االتفذذاقيذذة ،ال ت ظر اللج ذذة في أي ادعذذاء من فرد مذذا لم تتيقن من أن
2-7
الفرد قد اسذ ذذت فد جميع سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المحلية المتاحة .وتالحظ اللج ة ادعاء الدولة الطرف بأن "المقاالت"

التي قدم ا صذذاحب الشذذكوى إلى اللج ة ،والتي تتنذذمن معلومات عامة ال تتعلق بقنذذيته الفردية ،لم تقدم من

قبذل إلى الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتع ارضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا محليذا .وتالحظ اللج ذة كذ لذ أنذه في حين أن الذدولذة الطرف لم تحذدد
المعلومات التي تشذ ذ ذذير إلي ا بعي ا ،فإن ش ذ ذ ذوايل ا تبدو محصذ ذ ذذورة في معلومات ذات طابع عام ،ولم تعترض

على أن جميع توكيدات صذذاحب الشذذكوى فيما يتعلق بمطالبته الفردية باللجوء قد خنذذع السذذتعراض داخلي
أو أنه اس ذذت فد جميع س ذذبل االنتص ذذاف المحلية المتاحة فيما يتعلق ب ه االدعاءات الفردية .ول ل  ،ترى اللج ة
أنذه ال يوجذد مذا يم ع ذا من أن ت ظر في البالغ بموجذب المذادة ()5(22ب) من االتفذاقيذة ،بعذد أن حذ فذ
نظرها االدعاءات ذات الطابع العام الم تمية إلى الميدان العام.

3-7

من

وتؤكد الدولة الطرف أن البالغ يير مقبو الفتقاره الواضذ ذ لالس ذذت اد إلى األس ذذس الس ذذليمة .بيد أن

اللج ة ترى أن الحجج التي قدم ا صذ ذذاحب الشذ ذذكوى تثير مسذ ذذائل موضذ ذذوعية ي بغي ت اول ا من حيث أسذ ذسذ ذ ا
الموضوعية .وب اء على ذل  ،تعلن اللج ة أن البالغ مقبو وتشرع في ال ظر في أسسه الموضوعية.

ال ظر في األسس الموضوعية
نظرت اللج ذة في البالغ في ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء جميع المعلومذات التي أتذاح ذا ل ذا الطرفذان المع يذان ،وفقذا
1-8
للفقرة  4من المادة  22من االتفاقية.
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2-8

وفي ه ه القن ذ ذذية ،تتعلق المس ذ ذذألة المطروحة أمام اللج ة في الب

فيما إذا كان

إعادة ص ذ ذذاحب

الش ذ ذ ذذكوى إلى أفغانس ذ ذ ذذتان س ذ ذ ذذتش ذ ذ ذذكل انت اكا اللتزام الدولة الطرف بموجب المادة  3من االتفاقية بعدم طرد
أو إعادة شذ ذ ذذخص ("إعادة قس ذ ذ ذرية") إلى دولة أخرى في حا وجود أسذ ذ ذذباب ح ي ية تدعو إلى االعتقاد بأنه
سيواجه في ا خطر التعرض للتع يب.

ه ا أس ذ ذ ذ ذذباب وجي ة لالعتقاد بأن ص ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذذكوى

ويجب على اللج ة أن ت ّيم ما إذا كان
3-8
س ذذيتعرض ش ذذخص ذذيا لخطر التع يب لدى عودته إلى أفغانس ذذتان .وع د تقييم ه ا الخطر ،يجب على اللج ة

أن تأخ في الحس ذ ذذبان جميع االعتبارات ذات الص ذ ذذلة ،عمالا بالمادة  )2(3من االتفاقية ،بما في ذل وجود
نمط ثاب من االنت اكات الجس ذ ذ ذذيمة أو الص ذ ذ ذذارخة أو الجماعية لحقوق اإلنس ذ ذ ذذان .بيد أن اللج ة ت ّكر بأن
ال دف من ه ا التقييم هو تحديد ما إذا كان الش ذ ذ ذذخص المع ي س ذ ذ ذذيتعرض ش ذ ذ ذذخص ذ ذ ذذيا لخطر ح يقي متوقع
يتمثذل في التعرض للتعذ يذب في البلذد الذ ي سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيعود إليذه .ويترتذب على ذلذ أن وجود نمط من االنت ذاكذات
الجسذذيمة أو الصذذارخة أو الجماعية لحقوق اإلنسذذان في بلد ما ال يشذذكل في حد ذاته سذذببا كافيا لتحديد أن
ش ذذخصذ ذا معي ا س ذذيتعرض لخطر التع يب لدى عودته إلى ذل البلد؛ ويجب تقديم أس ذذباب إض ذذافية تبين أن

الش ذذخص المع ي س ذذيكون ش ذذخص ذذيا في خطر .وفي المقابل ،ال يع ي عدم وجود نمط ثاب
الصارخة لحقوق اإلنسان أن شخصا بعي ه لن يتعرض للتع يب في ظروف خاصة به تحديدا.

من االنت اكات

وت كر اللج ة بتعليق ا العام رقم  )2017(4ال ي سذت ّيم اللج ة بموجبه "األسذباب الح ي ية" وتعتبر
4-8
أن خطر التعرض للتع يب متوقع وش ذ ذ ذ ذ ذذخص ذ ذ ذ ذ ذذي وقائم وح يقي ع دما يكون وجود الوقائع الموثوقة المتعلقة
بالخطر في حد ذاته ،ع د اتخاذ قرارها ،سذيؤثر على حقوق صذاحب الشذكوى المكفولة في االتفاقية في حا

ترحيله .ويمكن أن تش ذذمل مؤشذ ذرات الخطر الش ذذخص ذذي ،على س ذذبيل المثا ال الحص ذذر( :أ) األص ذذل اإلث ي

لصذ ذذاحب الشذ ذذكوى؛ (ب) واالنتماء السذ ذذياسذ ذذي أو األنشذ ذذطة السذ ذذياسذ ذذية لصذ ذذاحب الشذ ذذكوى أو ألفراد أس ذ ذرته؛

( ) واالعتق ذذا أو االحتج ذذاز من دون ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذم ذذان الع ذذد في المع ذذامل ذذة والمح ذذاكم ذذة؛ (د) والحكم غي ذذابيذ ذا؛
(ه) والتعرض للتع يب سذ ذ ذ ذ ذذابق ا (الفقرة  .)45وفيما يتعلق باألسذ ذ ذ ذ ذذس الموضذ ذ ذ ذ ذذوعية ألي بالغ يقدم بموجب
المادة  22من االتفاقية ،يقع عبء اإلثبات على صذ ذ ذذاحب البالغ ،ال ي يجب عليه أن يدفع بقنذ ذ ذذية يمكن

الترافع ع ا ،أي أن يقدم حجج ا مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتع يب متوقع وقائم وشذ ذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذ ذذي

وح يقي (الفقرة  .)38وت ّكر اللج ة أينذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا بأن ا تولي وزنا كبي ار لل تائج الوقائعية التي تخلص إلي ا أج زة
الذدولذة الطرف المع يذة ،إال أن ذا يير ملزمذة بذاألخذ ب ذا ،ألن ذا تملذ حريذة تقييم المعلومذات المتذاحذة ل ذا وفقذا
للمادة  )4(22من االتفاقية ،مع مراعاة جميع المالبسات ذات الصلة في كل قنية ت ظر في ا (الفقرة .)50
وتحيط اللج ة علما بإفادة ص ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذذكوى بأن ه ا أسذ ذ ذ ذ ذسذ ذ ذ ذ ذا جوهرية تدعو إلى االعتقاد بأنه
5-8
سذيتعرض ،لدى عودته إلى أفغانسذتان ،للتع يب والمعاملة القاسذية أو الالإنسذانية أو الم ي ة .ف و يدفع بأن ه ا

الخطر نابع من المعلومات التي نش ذذرها على م ص ذذات التواص ذذل االجتماعي ،والتي اطلع علي ا  12 000من

متابعيه على إنسذ ذ ذ ذ ذذتغرام ال اطق معظم م بالداري ،فيما يتعلق بتحوله إلى المسذ ذ ذ ذ ذذيحية ومحتويات أخرى تتعلق

بالمسذ ذ ذذيحية .ومن المرج أن يتفاقم ه ا الخطر مع زيادة نشذ ذ ذذر تل المعلومات ،على ال حو ال ي تيس ذ ذ ذره ه ه

الم صذذات وكما يتنذ من خال الت ديدات التي تلقاها ك تيجة مباشذرة ل شذذاطه على اإلنترن  .وي كر أنه في
س ذذياق المعلومات القطرية المتاحة بش ذذأن معاملة المتحولين إلى المس ذذيحية في أفغانس ذذتان ،فلقد أظ ر بوض ذذو

أن اعت اقه المس ذ ذ ذ ذذيحية ،اس ذ ذ ذ ذذت ادا إلى إيمان ح يقي ،يخلق خط ار ش ذ ذ ذ ذذديدا يتمثل في تعرض ذ ذ ذ ذذه لمعاملة مخالفة
لالتفاقية ،األمر ال ي لم تراعه سذذلطات الدولة الطرف بسذذبب ف م مغا في التوجيه والمحدودية لتطور اإليمان
الشذذخصذذي وتجليه .ويشذذير إلى أن ه ا التفسذذير التقييدي أسذذفر عن اسذذت تا سذذلبي بشذذأن مصذذداقيته ال يسذذت د

س ذذوى إلى شذ ذ ادات ش ذذف ية ،مما أدى إلى التمادي في عدم ال ظر في جميع األدلة الداعمة في القن ذذية ككل،

في س ذ ذ ذ ذذياق خلفيته التعليمية والثقافية .وبالتالي ،فإن ترحيله إلى أفغانس ذ ذ ذ ذذتان س ذ ذ ذ ذذيمثل انت اكا من جانب الدولة
الطرف اللتزامات ا بموجب المادة  3من االتفاقية.
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وتالحظ اللج ة أين ذ ذا تأكيدات الدولة الطرف بأنه قد تم ت او جميع ادعاءات صذ ذذاحب الشذ ذذكوى
6-8
بموضذذوعية ،وأن وكاالت ال جرة المتخص ذصذذة التابعة ل ا ،وهي وكاالت تسذذتمتع بتجارب وخبرة في مسذذائل
اللجوء ،درسذ ذ ذ ذ ذذت ا على ال حو الواجب وتمك

من ال ظر في جميع المعلومات المعروضذ ذ ذ ذ ذذة علي ا ،بما في

ذل الشذ ذ ذ ادات الشذ ذ ذذف ية التي قدم ا صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى في كلتا ال يلتين .يير أن الوكاالت توصذ ذ ذذل
اسذت تا مفاده أن شذ ادة صذاحب الشذكوى كان

إلى

مب مة ومعممة بشذكل مفرط فيما يتعلق بأسذباب تحوله إلى

المس ذ ذذيحية ،ولم تعكس التفكير الجاد ال ي كان ليقتن ذ ذذيه ه ا القرار لو كان ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى مدفوع ا حق ا
بتغيير نظام معتقداته .ولم يتمكن صذذاحب الشذذكوى من عرض أفكاره بالتفصذذيل ،وال تحديد الع اصذذر ال امة
في الرمزية المسذ ذ ذذيحية ،وال شذ ذ ذذر سذ ذ ذذبب انج ابه إلى البروتسذ ذ ذذتانتية على وجه الخصذ ذ ذذوص ،وال سذ ذ ذذبب نب ه

لإلسذذالم .ول ل  ،وجدت الوكاالت أن رواية صذذاحب الشذذكوى لألحداث تفتقر إلى المصذذداقية وخلص ذ

إلى

أن التحو لم يكن قذائمذا على ق ذاعذة دي يذة ح ي يذة .ولم تطعن في ح يقذة وقوع التعميذد في حذد ذاتذه وال تردد
صذ ذذاحب الشذ ذذكوى على الك يسذ ذذة وييرها من األحداث ،ولك ا لم تسذ ذذتشذ ذذعر أن ش ذ ذ ادة الش ذ ذ ود نجح في

معالجة ض ذذعف شذ ذ ادة ص ذذاحب الش ذذكوى نفس ذذه فيما يتعلق بص ذذدق التحو نفس ذذه .وفي ظل ذل  ،خلصذ ذ

السذ ذ ذ ذذلطات إلى أن صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى لن يكون لديه أي دافع لمواصذ ذ ذ ذذلة ممارسذ ذ ذ ذذته الحياة المسذ ذ ذ ذذيحية في

أفغانسذ ذ ذ ذذتان ،وبالتالي فإنه ال يخاطر بإثارة الشذ ذ ذ ذذكو ومواج ة االضذ ذ ذ ذذط اد نتيجة ل ل  .وتالحظ اللج ة أن

الدولة الطرف تزعم أن قن ذ ذذية ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى قد اس ذ ذذتعرض ذ ذ اس ذ ذذتع ارض ذ ذا جيدا وأن جميع الن ذ ذذمانات
اإلجرائيذذة قذد روعيذ  .وتالحظ اللج ذذة كذ لذ تذأكيذذدات الذدولذة الطرف بذأن الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى الحذذاليذذة ال تؤدي إلى

اسذت تا مفاده أن صذاحب الشذكوى سذيواجه خط ار شذخصذيا جسذيم ا إذا أعيد إلى أفغانسذتان ،وبالتالي ال يوجد
دليل على انت ا الدولة الطرف اللتزامات ا الدولية.
وتالحظ اللج ة أنه ،تمش ذ ذذيا مع المش ذ ذذورة الص ذ ذذادرة عن مفوض ذ ذذية األمم المتحدة الس ذ ذذامية لش ذ ذذؤون
7-8
()13
الالجلين بشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن عدم العودة  ،أوقفذ الوكالة السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذويدية لشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذؤون ال جرة جميع عمليذات الترحيذل إلى
أفغانس ذ ذ ذ ذ ذذتان م  16تموز/يوليه  ،2021ولم تعد تص ذ ذ ذ ذ ذذدر ق ار ارت رفض في قن ذ ذ ذ ذ ذذايا اللجوء األفغانية(.)14

ول ل  ،فإن اللج ة على يقين بأنه بمجرد رفع حظر اإلبعاد ،سذذتخنذذع قنذذايا اللجوء األفغانية التي ُرفنذ

سابق ا الستعراض جديد في سياق حالة حقوق اإلنسان في أفغانستان كما هي عليه في ذل الوق .
8-8

ومع أخ ذل في االعتبار ،س ذ ذ ذ ذذتكتفي اللج ة بال ظر في المعالجة اإلجرائية الدعاءات ص ذ ذ ذ ذذاحب

الش ذ ذذكوى .أوالا ،تالحظ اللج ة أن الدولة الطرف ت ّكر بأن عبء اإلثبات يقع على عاتق ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى
ال ي عليه التدليل على ادعائه ،وفق ا لدليل مفوضذ ذ ذ ذ ذذية األمم المتحدة السذ ذ ذ ذ ذذامية لشذ ذ ذ ذ ذذؤون الالجلين .وتالحظ
اللج ة ك ل أن دليل المفوضية يسترسل في شر ه ا المبدأ القانوني األساسي ،مشيرة إلى أن واجب التأكد

من جميع الوقائع ذات الصذذلة وتقييم ا هو واجب مشذذتر بين مقدم الطلب والج ة التي ت ظر في القنذذية،
وفي بعض الحاالت ،قد يعود األمر إلى فاحص الطلب في االس ذذتعانة بجميع الوس ذذائل المتاحة لديه الكفيلة
باستخ ار الدليل النروري الداعم للطلب.

9-8

وقدم صذاحب الشذكوى أدلة شذف ية إلى المصذلحة السذويدية لشذؤون ال جرة في مقابلته الموضذوعية،

في  15حزيران/يونيه  ،2017وكان يبلغ من العمر آن ا  19عاما .وخال المقابلة ،ذكر صاحب الشكوى
أنه ،ريم أنه مواطن من أفغانسذ ذ ذذتان ،لم تطأ قدماه ذل البلد قط؛ وأنه يعاني من االكتلاب والقلق؛ وأن لديه

"الكثير من المشذاكل ول ل ال أسذتطيع التفكير بوضذو "؛ وأنه كان أميا ع دما وصذل إلى السذويد؛ وأن والده
كان مصذ ذذابا بالسذ ذذرطان ،وهو مسذ ذذؤو عن رعاية والديه وه ا األمر ثقيل على كاهله؛ وأنه لم يسذ ذذم له قط
بالد ارسذ ذذة في جم ورية إيران اإلسذ ذذالمية؛ وأن عم والده قد ُقتل بسذ ذذبب العداء حو أرض العائلة؛ وأن أس ذ ذرة

()13

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجلين ،Position on returns to Afghanistan ،آب/أيسطس .2021

()14

الوكالة الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذويدية لش ذ ذ ذ ذ ذ ذذؤون ال جرة( Information regarding the situation in Afghanistan ،آخر تحديث  7كانون
األو /ديسمبر .)2021
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والدته ح رت ا من العودة ألن حيات ا سذذتكون معرضذذة للخطر في أفغانسذذتان؛ وأن عم والدته ال ي از عن ذوا
في حزب اإلسالم ،وعرض صورة له مع الزعيم؛ وأن ش يقه حاو االنتحار.
10-8

وذكر ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ،في ش ذ ذذرحه لمعتقداته ،أنه بس ذ ذذبب كل المش ذ ذذاكل التي يواج ا مع أخيه

ووالده ومشاعر اليأس وخيبة األمل واالكتلاب ،ذهب إلى ك يسة مجاورة للصالة ،واستمع ال اس في الك يسة

إلى قصذة حياته وصذلوا من أجله .وقد أشذعرته تل التجربة بال دوء ،وتبدد شذعوره باليأس والقلق .وم اليوم

ال ي أصذذب فيه مسذذيحيا ،شذذعر بتحسذذن ذه ي .ولم يعد ي هب إلى المسذذجد ألنه مرتبط بالحزن :فقد اعتبر
أنه لو كان اإلسالم مسالم ا لما كان ه ا كل ه ا القتا ولما قتل طالبان ال اس .ولم تعجبه معاملة طالبان
لل س ذذاء ،وأوض ذ أن أس ذرة والدته هددت بقتل ا بس ذذبب عمل ا في قوة الش ذذرطة في أفغانس ذذتان .وعلى ال يض

من ذل  ،كان

المسذذيحية تمثل الب جة في نظره :فالكل سذذعيد في الك يسذذة ،وهو يسذذتمتع بالغ اء والصذذالة،

والكتاب المقدس حافل بال ص ذ ذذائ الطيبة ويعلم أهمية مس ذ ذذاعدة ال اس .واس ذ ذذتشذ ذ ذ د بمقتطفاته المفن ذ ذذلة من

الكتاب المقدس ،وأوضذ ذ أن تعميده يع ي والدته من جديد ،وأنه س ذذيموت من أجل المس ذذيحية ألن يس ذذوع قد

مات من أجل أتباعه ،وأنه يتم ى زيارة بي

لحم .ول ل  ،يبدو أنه قدم صورة لمعتقداته الشخصية وأسباب ا،

ورييته الشخصية ألوجه االختالف بين المسيحية واإلسالم.

11-8

وكان ي بغي أن تؤدي أقوا صذاحب الشذكوى إلى إجراء تقييم فردي للتأكد مما إذا كان قد عانى من

ص ذذدمة أو كان يعاني من أي حاالت ص ذذحية عقلية من ش ذذأن ا أن تؤثر على قدرته على تقديم أدلة واض ذذحة.

كما كان ي بغي ل ا أن تنذع طلب اللجوء في سذياق تعليمي وثقافي كان يتعين أن تصذاغ على ضذوئه توقعات
ال من ذل  ،كان المعيار ال ي
قدرة ص ذذاحب الش ذذكوى على التعبير عن المفاهيم الالهوتية المعقدة وف م ا .وبد ا
طبق هو معيار مس ذذتوى االعتبار الم طقي ال ي يتعين توقعه موض ذذوعيا بال س ذذبة لمدى الجدية التي ُي ظر ب ا
ُ

إلى "الردة" ،التي لم يتم شرح ا لصاحب الشكوى ،في أفغانستان ،البلد ال ي لم يزره يوما.

 12-8ووفق ا للقرار ،أجاب صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى ب "الصذ ذ ذذليب األحمر" ع دما سذ ذ ذذلل عن الرموز التي تعتبر
طر كان في الواقع ما يلي" :هل
أسذاسذية في المسذيحية .ومع ذل  ،يظ ر محنذر المقابلة أن السذؤا ال ي ُ

ه ا شذيء في المسذيحية ،يعاد ال ال في اإلسذالم ،تشذعر أنه م م بال سذبة ل ؟" فأجاب صذاحب الشذكوى
"الصذ ذ ذذليب األحمر ،مسذ ذ ذذاعدة ال اس" .كان ه ا السذ ذ ذؤا منذ ذ ذذلالا للغاية ويير مراع للسذ ذ ذذياق الثقافي المرتبط
بالص ذ ذذورة ال ه ية للص ذ ذذليب األحمر ،بج وره المس ذ ذذيحية يير المباش ذ ذرة ،أو ح يقة أن جمعية ال ال األحمر

اإليرانية ،تعاد الصذليب األحمر تمام ا ،حيثما نشذأ صذاحب الشذكوى( .)15كما أنه لم يراع أن اإلسذالم يرفض
الرمزية وال ي طوي على معاد للصليب المسيحي.
 13-8وفي ه ا القرار أين ذا ،نقل عن صذذاحب الشذذكوى أنه كان يعلم أنه مسذذتعد ألن يتم تعميده ألنه كان
قد حنذر جميع الدروس ال ي يشذترط حنذورها مسذبقا .وفي الواقع ،سذلل كيف عرف األشذخاص ال ين عمدوه

أنه مس ذذتعد ،فأجاب بأن م كانوا يعرفون ألنه اس ذذتوفى الش ذذروط األس ذذاس ذذية .وه ا يغير تماما المع ى فيما يتعلق
بالتزامه الشخصي تجاه تلقي التعميد ،وشكل أساسا إلصدار است تا سلبي ضد صاحب الشكوى.
14-8

وتالحظ اللج ة أن الس ذ ذذلطات ركزت بوجه خاص على أس ذ ذذباب اعت اق ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى المس ذ ذذيحية.

وتالحظ أينذ ذا أن الوكالة الس ذذويدية لش ذذؤون ال جرة وجدت في قرارها أن ص ذذاحب الش ذذكوى لم يتمكن من إين ذذا

الم طق المتعلق بتحوله إلى المس ذ ذ ذ ذ ذذيحية ،وأن إجاباته ظل يامن ذ ذ ذ ذ ذذة وعامة وتفتقر إلى الخبرات المدركة ذاتيا.
ولكن ريم ه ا االسذذت تا ُ ،رفض ببسذذاطة طلب صذذاحب الشذذكوى تقديم ملحق شذذف ي .وتالحظ اللج ة أن محكمة
قنايا ال جرة اتبع ه ا الم طق إلى حد كبير ،على الريم من الرأي المخالف إلحدى القاضيات ،ال ي صرح

فيذه بوض ذ ذ ذ ذ ذ ذذو إن الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكو ال تتعلق على ما يبذدو إال بثغرات في معرفة الكتذاب المقذدس ،وهو ما يمكن تف مذه
بال ظر إلى الخلفية التعليمية والثقافية لص ذذاحب الش ذذكوى .وليس ه ا ما يش ذذير إلى أن جميع األدلة قد خن ذذع

()15
14
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لتقييم مقترن في أي من ال يلتين .ورفنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ المحكمذة أينذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا ال ظر في الت ذديذدات بذالقتذل ،التي وردت نتيجذة

لم ش ذذورات ص ذذاحب الش ذذكوى على وس ذذائل التواص ذذل االجتماعي عن معتقداته الدي ية وما يتص ذذل ب ا من أنش ذذطة،
باعتبارها مالبسذ ذذات مسذ ذذتجدة تشذ ذذكل عائقا أمام ترحيله .وحتى بعد قبو التعريف النذ ذذيق للمالبسذ ذذات المسذ ذذتجدة

بموجب التشذ ذ ذريع المحلي ،وردت ه ه الت ديدات بعد الب ن ائيا في طلب اللجوء ال ي قدمه صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى.
ال لمس ذذائل تم الب في ا ،دون إجراء تقييم بحس ذذن نية الحتما أن يؤدي
ُورفنذ ذ الت ديدات بالقتل باعتبارها مكم ا
وجوده على وسذائل التواصذل االجتماعي إلى تعرضذه للتع يب ،في أي مرحلة من المراحل .وحتى إذا افترض أن

الت ديدات بالقتل قد وج

بسذ ذ ذ ذ ذ ذذوء نية لدعم طلب اللجوء ال ي قدمه ،وهو ما ال يوجد ما يشذ ذ ذ ذ ذ ذذير إليه ،فإن من

واجب الدولة الطرف إجراء مثل ه ا التقييم.

15-8

وفي ه ا الصدد ،تالحظ اللج ة أن الدولة الطرف لم تستفسر في أي وق

من األوقات عن األثر

الفعلي أو المحتمل ال ي يمثله نشذاط صذاحب الشذكوى الغزير على وسذائط التواصذل االجتماعي ،التي ي شذر
في ا محتوى مسذ ذ ذذيحيا واضذ ذ ذذح ا ،على الخطر ال ي يواج ه في أفغانسذ ذ ذذتان .كما أن ا لم تجد أن التشذ ذ ذذخيص
الطبي ال ي قدم بعد مقابلته الموضذذوعية ،وال ي أكد أنه تعرض لحدث صذذادم للغاية خال طفولته واسذذتمر
في مواج ة تحديات خطيرة في مجا الصذذحة العقلية ،يشذذكل سذذببا لتعديل توقعات ا الموضذذوعية فيما يتعلق
بقدرته على اإلدالء بش ذ ذ ذ ذ ذ ادته ،على الريم من التوجيه الواض ذ ذ ذ ذ ذ في ه ا الصذ ذ ذ ذ ذذدد ،أو إلجراء تقييم لتوافر

الرعاية الطبية في أفغانستان ،على نحو ما اعتبره الطبيب أساسيا.
-9

وفي ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء ما تقدم ،ترى اللج ة أن الدولة الطرف لم تقم بواجب ا المتمثل في إجراء تقييم فردي

للمخاطر الش ذ ذذخص ذ ذذية والح ي ية التي قد يواج ا ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى في أفغانس ذ ذذتان .ونظ ار لعدم قيام الدو

الطرف بوضذ ذذع أدلته في سذ ذذياق خلفيته الثقافية والتعليمية ،والحصذ ذذو على أدلة طبية مسذ ذذتقلة إلدراج ا في
تقييم ا ،وال ظر في األدلة ككل ،وتمثيل ردود مقدم الطلب بدقة ،ال سذيما وأن ه ه الردود اسذتخدم

لتشذكل

أسذ ذ ذ ذ ذ ذذاس تقييم المصذ ذ ذ ذ ذ ذذداقية وما يترتب على ذل من رفض الدعائه ،تخلص اللج ة إلى أن الدولة الطرف

لم تقم بتقييم فردي كاف لخطر تعرض صاحب الشكوى للتع يب إذا تم ترحيله إلى أفغانستان.

وعمالا بالفقرة  7من المادة  22من االتفاقية ،تخلص اللج ة إلى أن ترحيل ص ذذاحب الش ذذكوى إلى
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أفغانستان دون مثل ذل التقييم سيشكل انت اك ا من جانب الدولة الطرف للمادة  3من االتفاقية.
وترى اللج ذة أنذه عمالا بذالمذادة  3من االتفذاقيذة ،فذإن الذدولذة الطرف ملزمذة بذإعذادة ال ظر في طلذب
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اللجوء ال ي قدمه ص ذذاحب الش ذذكوى في ض ذذوء التزامات ا بموجب االتفاقية وه ا القرار ،وبالعدو عن ترحيل
صاحب الشكوى ريثما يتم الب

في طلب لجوئه.

وتذدعو اللج ذة الذدولذة الطرف ،عمالا بذأحكذام الفقرة  5من المذادة  118من ال ظذام الذداخلي للج ذة،
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إلى إبالي ا ،في ينذ ذ ذ ذ ذ ذذون  90يوما من تاريخ إحالة ه ا القرار إلي ا ،بما اتخ ته من إج ارءات اسذ ذ ذ ذ ذ ذذتجاب اة
للمالحظات الواردة أعاله.
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