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اعتمدته اللجبة يف دورهتا الرابعة والستني ( 23متوز/يوليه  10 -آب/أغسطس .)2018
ش ررارك أعا رراء اللجب ررة التالي ررة أ ررا هم يف دراس ررة ه ررإا الر ر الغ :الس ررعدية بلم رربد فيل رريس غ ررايرد ع ررد الوه رراب
ه رراي كل ررود هي رر ،رواس رراند آو راك ررود دييغ ررو رودريغي ررز  -ببث رروند سي اس ررتيان توزي ررهد اتي ررار توزموخامي رردوفد
هونر ر ر مونر ر ر زانر ر ر  .وعم ر ررال ابمل ر رراد  109م ر ررن البل ر ررام ال ر ررداخلي للجب ر ررةد م يش ر ررارك الس ر رريد ي ر رربس مودفير ر ر يف
دراسة ال الغ.
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 1-1صاحب الشكوى س .أ .م .مواطن من أفغانسرتان مولرود يف عرام  .)1(1992وهرو مرن
إثبيرة ازرزار مرن كرديرزد يف أفغانسرتان .ويردعي أن ترحيلره إىل أفغانسرتان يشرك ،انتقاكرا مرن ق رر،
الدامنرك للمادتني  3و 16من االتفاقية( .)2وميث ،صاحب الشكوى حمام.
 2-1ويف  30متوز/يوليه و 30أيلول/س تمرب 2015د قررت اللجبةد وهي تتصرف عن طريق
مقررها املعين ابلشكاوى اجلديد والتردابب املققترةد عردم توجيره طلرب ابدراري تردابب مققترة وجرب
املرراد  114مررن البلررام الررداخلي للجبررةد وقررررت أنرره ال حاجررة إىل أال مالحلررات مررن الدول ررة
الطرف من أج ،التأكد من مق ولية ال الغ.
ل ا ال قائع
 1-2صاحب ال الغ موطن أفغاي من إثبية ازرزار مرن كرديرز يف مقاطعة كتياةاأ غاناتاةيا
ويف عام  1990بدغ والده العمل يف مجهوري إيرا اإلسالما تاائق شاحن لقوات حرس الثةور
اإلسالما أ غحد اروع اجلاش اإليراين ويف عام 1995د نشب نرزاع برني والرد صراحب الشركوى
وابررن عم رره غررب الش ررقيق س .وهررو ض ررابا رفيرري يف حرك ررة طال رران يف كردي ررزد ألن والررد ص رراحب
الشر ر ر رركوى م يسر ر ر رراعد ابر ر ر ررن عمر ر ر رره املر ر ر ررإكور يف تو ي ر ر ر ر شر ر ر ررقيق  .أ .يف اجلر ر ر رري .اإلي ر ر ر رراي.
ويف ع ررام 1996د وص رر . ،أ .إىل مجقوري ررة إير رران اإلس ررالمية حير ر ألق رري علي رره القر ر واهت ررم
ابلتجسررس أ أعرردم الحقررا .ويررتقم س .والررد صرراحب الشرركوى نرره دبرلرر عمليررة الق ر عليررهد
وكرران يقرردد والررد صرراحب الشرركوى عرررب ازررات لسرربوات .كمررا اتصرر ،س .بصرراحب الشرركوى
وأس ررته بررززم يف أفغانسررتان وهررددهم ابلقترر .،ويف عررام 1996د وبس ر ب التقديرردات املسررتمر د
انتق ،صاحب الشكوى وبقية أسرته إىل مجقورية إيران اإلسالمية.
 2-2ويف عررام 2007د توفيررا وال ررد صرراحب الشرركوى( .)3ويف أوائ رر ،عررام 2008د رج رري
والد صاحب الشكوى إىل أفغانستان مري اببيره بعرد أن علرم بتحسرن ااالرة األمبيرة يف أفغانسرتان
وأن الق روات األمريكيررة اعتقلررا ابررن عمرره س .وبعررد شررقر مررن ريلرركد تعرض روا العتررداء يف مبررززم
بواسطة رجال مسلحني واقتيدوا إىل الطابق السفلي حي تعرضوا للتعإيب .أ جاء س .وأعوانه
يف وقررا الحررق مررن ريلررك اليرروم وطلررب مررن والررد صرراحب الشرركوى أن يعر ف بتورطرره يف إعرردام
شررقيقه .واخاررعقم س .لتعررإيب برردي وكسررر السرراب اليمر لصرراحب الشرركوى وأحرررب سرراعد
األيسر بصب ماء ساخن عليه .أما والد صاحب الشركوى فقرد أخرإ إىل مكران مرا وم يرر أحرد
__________

()1

()2
()3
2

يف  23حزيران/يونيرره 2011د أجرررت إدار الطررب الش رررعي فحصررا س رريرا ش ررامال لصرراحب الشرركوى تا ررمن
فحصررا لاسرربان وفحصررا ابألشررعة السرريبية ليررد اليسرررىد ورأت أن عمررر ي ر او علررى األرج ر بررني  19و23
عامررا .وهبرراك إمكانيررة ضررريلة ن عمررر قررد يكررون  17عامررا .ويف  10تش ررين األول/أكترروبر  2011أصرردرت
دائ ررر ازج ررر الدامنركي ررة قر ررارا بش ررأن عم ررر ص رراحب الش رركوى وس ررجلا أن رره م ررن موالي ررد حزيران/يوني رره .1992
واع ع صاحب الشكوى وادعى أنه كان قاصررا يف ريلرك الوقرا .وترواريخ املريالد الر وردت يف لتلر طل اتره
كانر ررا علر ررى البحر ررو التر ررا  :يف رسر ررالته األوىل إىل الشر رررطةد  7حزيران/يونير رره 1995؛ يف طلر ررب اللجر رروءد 25
شر ا//فرباير 1996؛ ويف مقابلررة أجرهتررا معره دائررر ازجررر الدامنركيرةد  27كررانون األول/ديسررمرب 1995؛ ووفقررا
لشقاد اجلبسية املقدمة إىل السلطات السويديةد  25ش ا//فرباير .1991
اسررتبادا إىل املعلومررات ال روارد مررن الدولررة الطرررف يف  1ش ر ا//فرباير 2016د مت إبعرراد صرراحب الشرركوى إىل
أفغانستان يف  15كانون األول/ديسمرب .2015
ال توجد معلومات عن مالبسات وفاته.
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مبإ ريلك ااني( .)4ومتكن صاحب الشكوى وشرقيقه مرن الفررار سراعد شريخ مسرن .وقرد وفلرر
زم هإا الشيخ سيار وسائقا أخإهم إىل مبزل خالتقم يف كابر .،ويف اليروم الترا د سراعدهم زو
اخلالر ررة يف ااص ر ررول عل ر ررى ج ر روازات س ر ررفر فس ر ررافروا ج ر روا إىل ه ر ربات ومبق ر ررا إىل مجقوري ر ررة إي ر رران
اإلسالمية.
 3-2وبق رري ص رراحب الش رركوى يف مجقوري ررة إير رران اإلس ررالمية ررو س رربتني ق رر ،االنتق ررال إىل
كوببق رراغن (ع ررن طري ررق الي ررووند وإيطالي رراد وفرنس رراد وأملاني ررا)د حير ر ق رردم طل ررب جل رروء يف 17
حزيران/يونيه .2011
 4-2ويف  16تشر ررين الث رراي/نوفمرب 2011د رفا ررا دائ ررر ازج ررر الدامنركي ررة طل ررب اللج رروء
الررإال قدمرره صرراحب الشرركوى .ويف  25متوز/يوليرره 2012د أيلررد لررس طعررون الالجرررني هررإا
القررار .وقرردم املررس مالحلررة عامررة مفادهررا أن صرراحب الشرركوى قرردم إفررادات متسررقة ومفصررلة
لكررن بعر عباصرررها كانررا غررب مقبعررة وت رردو غررب موثوقررة وغررب حمتملررة الوقرروع وغررب متسررقة إىل
حد مراد وال سريما إفادتره املتعلقرة ببزاعره مري س .واالنتقاكرات املزعومرة و رروف هروبره .واسرتبادا
إىل تقي رريم ش ررام،د خل ررص امل ررس إىل أن تفس ر ربات ص رراحب الش رركوى ق ررد أع رردت م ررن أج رر،
إجراءات التماس اللجوء .والحظ املس أياا أن صاحب الشكوى م يكن عاروا يف أال رابطرة
أو مبلم ررة سياس ررية أو ديبي ررةد وم يك ررن ل رره نش ررا /سياس رري ال طريق ررة أخ رررى .وخل ررص إىل أن
صاحب الشكوى لن يتعرع خلطر االضطقاد إريا أعيد إىل أفغانستان.
 5-2ويف وق ررا الح ررقد خار رري ص رراحب ال ر ر الغ لفح ررص ط ر ر مت ترتي ر رره س رراعد املر ررس
الدامناركي لاللجرني .وخوفا من تعرضه لل حي ،بصور وشيكةد م يبتلرر صراحب الشركوى نترائ
الفحرص الطر فغررادر إىل اليرووند حير أقررام وعمر ،حروا تسرعة أشرقر .و رري أثبراء وجررود يف
اليوون ن س .غادر أفغانسرتان إىل ازبردد فرأبل السرلطات اليوونيرة عرن عزمره العرود طوعرا إىل
أفغانس رتان .ويرردعي أياررا أنرره كرران ااجررة إىل العررود إىل أفغانسررتان مررن أجرر ،الررزوا بصررديقته.
ويف آب/أغسررطس 2014د رافقترره الشرررطة اليوونيررة إىل املطررار مرري عرردد مررن امل رواطبني األفغرران
فسررافروا ج روا إىل كابرر .،وريهررب صرراحب الشرركوى إىل بلدترره بعررد وص روله وحصرر ،هبرراك علررى
شقاد جبسية(.)5
 6-2ويدعي صاحب الشكوى وقوع حراد مرروع متثر ،يف انفجرار قب لرة ابلقررب مرن حمطرة وقرود
يف كرديز أدى إىل مقت ،شخصني وتعرضه هو إىل إصرابة ريراعره ارروب( .)6ويعتقرد صراحب الشركوى
أن اا رراد ك رران يس ررتقدفه شخص رريا وق ررد دب ررر أعر روان س .ويف ك ررانون الثاي/يب رراير 2015د ه رررب
صاحب الشركوى إىل مجقوريرة إيرران اإلسرالمية أ إىل أورواب .ويف نيسران/أبري - ،أار/مرايو 2015د
وصرر ،إىل السرويد حير قرردم طلررب جلرروء .ويف  17حزيران/يونيرره 2015د مت ترحيلرره مررن السرويد إىل
الدامنرك وجب الئحة دبلن(.)7
__________

()4
()5
()6
()7
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يف ع صاحب الشكوى أن والد قت.،
استبادا إىل تلك الوثيقةد فإن اتريخ ميالد صاحب الشكوى هو  25ش ا//فرباير .1991
كان مصااب ببدوب يف ريراعه يدعى أهنا وجتة عن اعتداء تعرع له يف عام .2008
الالئحة رقم ( 2013/604االحتراد األورو)) الصرادر عرن الربملران األورو) واملرس يف  26حزيران/يونيره 2013د
ال ر حترردد شرررو /وآليررات حتديررد الدولررة العاررو املسررقولة عررن دراسررة طلررب ايررة دوليررة قدمرره يف إحرردى الرردول
األعااء مواطن بلد اثل أو شخص عدمي اجلبسية.
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 7-2ويف  15متوز/يوليه 2015د طلب حمامي صاحب الشكوى إىل لس طعرون الالجررني
الدامناركي إعاد فت مل القاية بس ب عدم قيام السرلطات ججرراء فحرص طر ااثر اارروب
املوج ررود عل ررى ي ررد ص رراحب الش رركوى .ويف  29متوز/يولي رره 2015د رفر ر امل ررس إع رراد ف ررت
إجرراءات اللجرروء بس ر ب االفتقررار إىل معلومررات أو آراء جديررد مقمررة فيمررا عرردا املعلومررات ال ر
أتيح ررا يف جلس ررة االس ررتماع األوىل للمجل ررس .وأش ررار أيا ررا إىل أن رره ل ررن يطل ررب إج رراء فح ررص
للكش عن عالمات التعإيبد ألنه م يوافق على أن رواية صاحب الشكوى حقيقية.
 8-2ويف  17آب/أغسررطس 2015د ق رررر املررس إع رراد فررت مل ر القاررية رردف إع رراد
البلررر يف مصررداقية إفرراد صرراحب الشرركوى يف ضرروء نتررائ الفحررص الط ر  .ويف هررإا السرريابد
أشار املس إىل التقرير الصادر يف  2آب/أغسطس  2013من الفريق الط لفرع مبلمة العفو
الدولية يف الدامنرك بشأن الكش عن عالمات التعإيب الإال تعررع لره صراحب الشركوى(.)8
ووفقا لإلك التقرير الطر د فرإن االسرتبتاجات املاديرة كانرا متوافقرة مري إفراد صراحب الشركوى
املتعلقة بتعرضه لسوء املعاملة يف املاضي.
 9-2ويف  17أيلول/س ر ر تمرب 2015د أي ررد امل ررس ق ر ررار دائر ررر ازج ررر الدامنركي ررة ع رردم مر ررب
صاحب الشكوى مركز الالجئ .ووجدت أغل ية أعااء املرس أن صراحب الشركوى قردم عرد
إف ررادات غ ررب موثوق ررة وغ ررب متس ررقة فيم ررا يتعل ررق بفر ررار م ررن أعر روان الس رريد س .يف ع ررام 2008د
و سر ر اب عودت رره إىل أفغانس ررتان وزواج رره يف ع ررام  .2014والح ررظ امل ررس أيا ررا أن ما ررمون
شررقاد اجلبسررية ال ر قرردمقا صرراحب الشرركوى يف املرحلررة األوليررة مررن إج رراءات اللجرروءد ررا يف
ريلررك اتريررخ مرريالد وطريقررة كتابررة ا رره واسررم والررد وجررد د ال تتوافررق مرري ماررمون الوثيقررة ال ر
قدمقا بعد عودته للمر الثانية إىل الدامنركد ومن أ خلرص املرس إىل أن واحرد علرى األقر ،مرن
تلررك الواثئررق قررد مت ااصررول عليقررا بطريقررة غررب مشررروعة مررن أجرر ،تقرردمي طلررب اللجرروء .وخلررص
غال ي ر ررة أعا ر رراء امل ر ررس إىل أن ه ر ررإ املالبس ر ررات ق ر ررد س ر ررا ا يف إض ر ررعاف مص ر ررداقية ص ر رراح ة
الش ركوى .وأش ررار املررس أيا ررا إىل أنرره ح ررل لررو كان ررا مجيرري الواثئ ررق حقيقيررةد وح ررل لررو ك رران
صرراحب الشرركوى قررد عرراد إىل أفغانسررتان بعررد مغادرترره الرردامنركد فإنرره م يقرردم دلرريال يررربهن أنرره
تعرع لالضرطقاد هبراك .وخلرص املرس أال عردم وجرود أسراس لتأجير ،إجرراءات القارية ريثمرا
ُيرى فحص لعالمات التعإيب.
 10-2ويف  8و 22تشرين األول/أكتروبر 2015د قارا حمكمرة مقاطعرة هيلررود بتمديرد فر
احتجرراز صرراحب ال ر الغ ق رر ،ترحيلرره( .)9وطعررن صرراحب الشرركوى يف هررإا األمررر أمررام احملكمررة
العليررا لشرررب الرردامنركد حي ر أدعررى أنرره كرران ضررحية للتعررإيب وال ُيرروز سررلب حريتررهد وطالررب
ابإلفرا عبه .ويف  4تشرين الثاي/نوفمرب 2015د أيردت احملكمرة العليرا القررار السرابق .ويف 12
تشرين الثاي/نوفمرب 2015د طلب من لس تصاري االسترباف أن أيرين له بتقردمي طعرن أمرام
احملكم ر ر ررة العلي ر ر رراد لك ر ر ررن هر ر ر ررإا الطل ر ر ررب رف ر ر ر ر يف  4ش ر ر ر ر ا//فرباير  .2016ويف  15كر ر ر ررانون
األول/ديسمرب 2015د مت ترحي ،صاحب الشكوى إىل أفغانستان.
 11-2ويدَّعي صاحب الشكوى أنه استبفد مجيي س  ،االنتصاف احمللية املتاحة.

__________

()8
()9
4

طلررب اللجرروء

مت ترتيررب الكش ر بواسررطة املررس الرردامناركي لالجرررني عقررب الق ررار الررإال ادررإ املررس ب ررف
املقدم من صاحب الشكوى يف متوز/يوليه .2012
م يكن من املمكن ترحيله يف  20تشرين األول/أكتوبر حس ما كان مقررا ألنه قاوم عملية إدخاله إىل الطائر .
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البك ى
 1-3يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطررف م تقريم بصرور كافيرة خطرر تعرضره للتعرإيب
إريا أعيررد إىل أفغانسررتان .ويرردعي أنرره سرريتعرع شخصرريا خلطررر االضررطقاد والتعررإيب علررى أيردال
أفراد مجاعة طال اند مما يشك ،انتقاكا للماد  3من االتفاقية.
 2-3ويقكرد صرراحب الشرركوى أنرره علررى الرررغم مرن األدلررة الط يررة املقدمررة وطل رره اخلارروع للمزيررد
من الفحص الط املتخصصد فقد رف املس طلب اللجوء الإال قدمهد دون أن أيمر ااروعه
زرإا الفحرص .وببراء علرى ريلرركد قرال إن عردم قيرام الدولرة الطرررف ابلبلرر يف املعلومرات الط يرة الر
()10
قدمقاد ورف طل ه اخلاوع للمزيد من الفحص الط يشك ،انتقاكا للماد  3من االتفاقية .
 3-3وي رردعي ص رراحب الش رركوى أيا ررا أن الدول ررة الط رررف م تبل ررر يف ادعاءات رره وتقيمق ررا يف
س ررياب حال ررة حق رروب اإلنس رران يف أفغانس ررتاند أال أن تا رري يف االعت ررار عل ررى وج رره اخلص ررو
ال يرراوت ال ر أدىل ررا مسررقولون حكوميررون مررن أفغانسررتان وحث روا فيقررا ااكومررات الغربيررة علررى
وق مجيري عمليرات اإلعراد القسررية إىل أفغانسرتان بسر ب انعردام األمرن وعردم قردر السرلطات
األفغانية على اية حقوب اإلنسان ملواطبيقا.
 4-3ويدعي أياا أن الدولة الطرف قد انتقكرا املراد  16مرن االتفاقيرةد ألنره سرلب ااريرة
ملد ستة أشقر تقري ا ق  ،ترحيله إىل أفغانستان.
م حظات ال ولة الط ف لب ا ة ل ة واأل س ا ض د ة
 1-4يف  1شر ا//فرباير 2016د قرردما الدولررة الطرررف مالحلاهتررا بشررأن املق وليررة واألسررس
املوضرروعية .وأكرردت عرردم مق وليررة الشرركوى .ويف حررال قررر للجبررة أن الشرركوى مق ولررةد تر لدعي
الدولة الطرف أهنا م تبتقك املاد  3من االتفاقية ب حي ،صاحب الشكوى إىل أفغانستان.
 2-4وقدما الدولة الطررف وصرفا مفصرال زيكر ،لرس طعرون الالجررني وتركي تره واسرتقالله
واختصاصرراته وأدائ ره .وقالررا إن املررس هيرررة ش ر ه قاررائية مسررتقلة ويعترررب ثابررة حمكمررة ابملع ر
املقص ررود يف امل رراد  39م ررن األم ررر الت رروجيقي مل ررس االحت رراد األورو)  2005/85/ECيف  1ك ررانون
األول/ديسررمرب  2005املتعلررق ابملعررايب الرردنيا لتجرراءات املتخررإ يف الرردول األعارراء ملررب صررفة
الالجررئ وسررح قا .ويتمترري أعارراء املررس ابالسررتقالليةد وجررب قررانون األجانرربد وال ُيرروز زررم
التمرراس التوجيقررات مررن السررلطة الر عيبررتقم أو رشررحتقم .وقررارات املررس هنائيررة .بيررد أنرره ُيرروز
لاجانب تقدمي طعن لدى احملاكم العادية ال تتمتري بسرلطة قارائية يف أال مسرألة تتعلرق اردود
اختصررا سررلطة عامررة .ويارراف إىل ريلررك أن احملكمررة العليررا قاررا ن مراجعررة احملرراكم العاديررة
لقرارات املس تبحصر يف املسائ ،القانونية؛ وال جتوز مراجعة تقييم املس لادلة.
 3-4وتالحررظ الدولررة الطرررف أن املررس عبرردما ميررارس صررالحياته وجررب قررانون األجانرربد
فإنه يلتزم قانوو راعا االلتزامات الدولية للردامنرك .ولارمان اتسراب قراراتره مري هرإ االلتزامراتد
قام املس ابالش اك مي دائرر ازجرر الدامنركيرة بصرياغة عردد مرن املرإكرات الر تشرر علرى رو
تفصيلي ااماية القانونية مللتمسي اللجروء الر يوفرهرا القرانون الردو د وال سريما اتفاقيرة مباهارة
التعإيب وغب من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املقيبةد واالتفاقية املتعلقة

__________

( )10انلر ك .ه .ضد الدامنرك (.)CAT/C/49/D/464/2011
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رك ررز الالجر ررنيد واالتفاقي ررة األوروبير ررة اماي ررة حق رروب اإلنسر رران واا رررات األساس ررية (االتفاقير ررة
األوروبي ررة اق رروب اإلنس رران) والعق ررد ال رردو اخل ررا اباق رروب املدني ررة والسياس ررية .وتش ررك ،ه ررإ
املإكرات جزءا من األساس الإال تقوم عليه القرارات الصادر عن املس.
 4-4وتشب الدولة الطرف إىل أنره عبردما ترت ابلتعرإيب سر ا لطلرب اللجروءد أيخرإ املرس
يف ااس ان عوام ،من ق ي ،ط يعة التعإيبد ا يف ريلك مدى االنتقراك وجسرامته ووتبتره وعمرر
مل ررتمس اللج رروء وامل ررد الفاص ررلة ب ررني التع ررإيب املزع رروم ومغ ررادر مل ررتمس اللج رروء بل ررد األص ررلي.
والبقطررة ااا ررة إلجرراء اسررتعراع طلررب اللجرروء تتمثرر ،يف الوضرري يف ال لررد األصررلي عبررد العررود
إليه( .)11ويراعي املس أياا معلومرات عمرا إريا كران بلرد املبشرأ يشرقد وقروع انتقاكرات مبقجيرة
أو فادحة أو صارخة أو مجاعية اقوب اإلنسان.
 5-4وتشررب الدولررة الطرررف إىل أن تعر لررع ملررتمس اللجرروء للتعررإيب أو سرروء املعاملررة يف بلررد
األصلي قد يكون أساسيا يف تقييم املس ملدى استيفاء الشرو /ال يبص عليقا قانون األجانرب.
غ ررب أن رره ال ميك ررند وفق ررا لسر روابق امل ررسد اعت ررار أن ش رررو /م ررب اللج رروء ق ررد اس ررتوفيا يف مجي رري
اااالت ال يكون فيقا ملتمس اللجوء قد تعرع للتعرإيب يف بلرد األصرلي( .)12وتالحرظ الدولرة
الطرف أنهد حل إريا اف ع أن صاحب الشكوى تعررع يف املاضري لالحتجراز والتعرإيب يف بلرد
األصليد فإن ريلك ال يستت ي تلقائيا أنه سيل ،معرضا خلطر التعإيب إريا أعيد إىل بلد (.)13
 6-4وعن ادعاء صاحب الشكوى املتعلق برف السلطات الدامنركيرة إجرراء فحرص طر مرن
أج رر ،ال ح ر ع ررن أم ررارات التع ررإيب عل ررى جس ررد د تش ررب الدول ررة الط رررف إىل أن رره عب رردما ت ررت
ابلتعررإيب سر ا لطلررب اللجرروءد ُيرروز للمجلررس أن أيمررر ججرراء هررإا الفحررصد لكررن هررإا القررار
ال يتخررإ إال أثبرراء جلسررة املررس ألن تقيرريم اااجررة إىل فحررص طر يتوق ر علررى أق روال ملررتمس
اللجرروءد وال سرريما مصررداقيته .واملررس ال أيمررر عمومررا بفحررص للكش ر عررن أمررارات التعررإيب
عبدما يفتقر ملتمس اللجوء إىل املصداقية أثباء إجراءات اللجوء .ويرى املس أنره حرل لرو ث را
أن ملتمس اللجوء قد تعررع للتعرإيب يف السرابقد فإنره ال أيمرر ججرراء فحرص طر إن رأى أنره
ال يوجد خطر حقيقي ابلتعرع للتعإيب عبد العود يف الوقا الراهن( .)14وحتي ،الدولة الطرف
__________

()11

()12

()13
()14
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تشررب الدولررة الطرررف إىل قاررية س .ال .ز .ضررد السررويد ()CAT/C/20/D/61/1996د الر اعتررربت فيقررا اللجبررة
أن التعإيب الإال وقي يف املاضي هو أحد العباصر ال يتعني أن أتخإها اللجبة يف االعت ار عبد فحرص ادعراء
يتعلق ابملاد  3مرن االتفاقيرةد ولكرن هردف اللجبرة مرن ار الر الغ هرو معرفرة مرا إريا كران أصرحابه سيتعرضرون
خلطررر التعررإيب إن أعيرردوا إىل مجقوريررة الكونغررو الدميقراطيررة .وتشررب أياررا إىل قاررية م .س .م .ف .ف .ضررد
السويد ()CAT/C/35/D/237/2003د الر راعرا فيقرا اللجبرة تغرب ااالرة يف ال لرد األصرلي لصراحب الشركوىد
السلفادورد حي توق البزاع املسل ق  ،تقدمي الشكوى إىل اللجبة ب  10سبوات.
تشررب الدولررة الطرررف إىل قاررية ن .ز .س .ضررد السررويد ( )CAT/C/37/D/277/2005ال ر رأت فيقررا اللجبررة أن
منا اثبا من االنتقاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية اقوب اإلنسان يف ٍ
وجود ٍ
بلد ما ال يشر لك ،يف حر لد
ٍ
شخص بعيبه خلطرر التعرإيب بعرد إعادتره إىل ريلرك ال لرد .فيجرب وجرود
تعرع
رياته س ا كافيا لتحديد احتمال ل
أس اب إضافية إل قار أن الشخص املعين سيكون معرضا للخطر بشك ،شخصي.
املرجي نفسه.
يف هررإا الصررددد حتيرر ،الدولررة الطرررف إىل قاررية م .و .ضررد الرردامنرك (( )CAT/C/31/D/209/2002حي ر رأت
اللجبة أنه م يكن هباك انتقراك لالتفاقيرةد وريلرك بسر ب عردم مصرداقية صراحب الشركوى رغرم قولره إنره تعررع
للتع ررإيب واألدل ررة الط ي ررة الر ر ق رردمقا إلث ررات ه ررإا االدع رراء .انل ررر أيا ررا قا ررية جنم رردين أل ررب ض ررد ال رردامنرك
(.)CAT/C/52/D/466/2011
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أيا ر ررا إىل حك ر ررم احملكم ر ررة األوروبي ر ررة اق ر رروب اإلنس ر رران يف قا ر ررية ك ر ررروز ف ر رراراس وآخ ر رررون ض ر ررد
السررويد( )15د ال ر قاررا فيقررا احملكمررة نرره علررى الرررغم مررن األدلررة الط يررة ال ر قرردمقا صرراحب
الطلبد فإنه م ي ني أس ااب وجيقة تدعو إىل االعتقاد ن طرد يعرضره خلطرر حقيقري ن يعامر،
معاملرة ال إنسررانية أو مقيبررة لرردى عودتره إىل بلررد األصررلي بسر ب تارارب أقوالرره أثبرراء إجرراءات
اللجوء .وزإاد ترى الدولة الطرف أنه م تكن هباك حاجةد كما قرر املسد إىل فحرص طر يف
القاية حم ،البلرد استبادا إىل عدم مصداقية صاحب الشكوى.
 7-4وفيما يتعلق بفحص صاحب الشكوى من ق  ،الفريق الط لفررع مبلمرة العفرو الدوليرة
يف الرردامنرك للكشر عررن عالمررات التعررإيبد تشررب الدولررة الطرررف إىل أهنررا أخررإت يف ااس ر ان
مررن جانررب املررس لرردى ال ررا يف االسررترباف يف  17أيلول/س ر تمرب  .2015كمررا تالحررظ أن
نتررائ الفحررص الط ر ال ميكررن أن تفارري إىل تقيرريم لتل ر ملصررداقية إفرراد صرراحب الشرركوى
املتعلقة س اب طلب اللجوء.
 8-4وتالح ررظ الدول ررة الط رررف أتكي ررد ص رراحب الش رركوى أن رره أق ررام يف الي رروون بع ررد مغادرت رره
الدامنرك يف عام  2013أ عاد بعد ريلك أفغانستان حير أقرام يف املبطقرة الر كران يعري .فيقرا
س .وتقول إن ريلك ال يدعم ادعاء صاحب الشكوى خوفه من س .ورأت أن هرإ اإلفراد غرب
متسقة مي إفادته السابقة ال ريكر فيقا أن س .من القاد املقثرين يف حركة طال ران الرإين لرديقم
الكثب من املخربين يف املديبة وجمكانه رشو أال أحد من أج ،حتقيق نواا .
 9-4وتش ر ررب الدولر ر ررة الطر ر رررف إىل أن لر ر ررس طع ر ررون الالجرر ر ررني خلر ر ررص يف ق ر ر ررار املر ر ررقر 17
أيلول/سر تمرب  2015إىل أن إفرراد صرراحب الشرركوى أنرره عرراد إىل أفغانسررتان بغرررع الررزوا تفتقررر
إىل املصررداقية .وم يررإكر صرراحب الشرركوى يف أال وقررا أثبرراء البلررر يف طل رره مررن ق رر ،دائررر ازجررر
الدامنركير ر ررة أن لدير ر رره صر ر ررديقة يف أفغانسر ر ررتاند أو يف جلسر ر ررة االسر ر ررتماع ال ر ر ر نلمقر ر ررا املر ر ررس يف
عام 2012د أ قدم إفادات غب متسقة فيمرا إريا كران علرى اتصرال بصرديقته .وعرالو علرى ريلركد
قدم صاحب الشركوى إفرادات مت ايبرة عمرا إريا كران قرد ترزو علرى اإلطرالبد ومكران امترام الرزوا .
ويف هررإا الص ررددد أبل ر صرراحب الش رركوى الش رررطة يف  26حزيران/يونيرره  2015أن رره ت ررزو ابم ررأ
أفغانيرة يف أواخرر عرام 2014د إال أن املشراك ،الر واجققررا إثرر عودتره إىل أفغانسرتان م متكبره قررا
م ر ررن اس ر ررتخرا ش ر ررقاد زوا  .وم ر رري ريل ر رركد ويف جلس ر ررة االس ر ررتماع الر ر ر عق ر رردها امل ر ررس يف 17
أيلول/س ر تمرب 2015د أفرراد صرراحب الشرركوى ن صررديقته ليسررا زوجترره يف حقيقررة األمرررد ألن
الزوا مت بصور غب ر ية يف مجقورية إيران اإلسالمية.
 10-4وتالحظ الدولرة الطررف أن املعلومرات عرن اتريرخ مريالد صراحب الشركوى وهتجررة ا ره
واسررم والررد وجررد ألبيرره يف شررقاد اجلبسررية املقدمررة أثبرراء إج رراءات اللجرروء األوىل ال تتوافررق مرري
مارمون الواثئرق الر قردمقا بعررد عودتره إىل الردامنرك يف عررام  .2015وعلرى هررإا األسراسد يرررى
ل ررس طع ررون الالجر ررني أن واح ررد عل ررى األق رر ،م ررن الواثئ ررق مت ااص ررول عليق ررا ألغ رراع طل ررب
اللجرروء .وتتفررق الدولررة الطرررف مرري تقيرريم املررس ن هررإ املعلومررات املتارراربة قللررا أكثررر مررن
مصررداقية صرراحب الشرركوى .وتارري الدولررة الطرررف قائلررة إن صرراحب الشرركوىد عبرردما قرردم
طلب اللجوء إىل السويدد م يقدم إىل السلطات السويدية شقاد اجلبسية ال حص ،عليقا عبد
__________

( )15انلر الطلب رقم 89/15576د ااكم الصادر يف  20آريار/مارس 1991د الفقرات .82-77
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عودته املزعومة إىل أفغانستاند كما يت ني من طلرب السرلطات السرويدية يف  8أار/مرايو 2015
إعرراد صرراحب الشرركوى مررن السررويد إىل الرردامنرك وجررب الئحررة دبلررن .ويتبرراق ريلررك بشررك،
م اش ررر م رري ما ررمون إف رراد ص رراحب الش رركوى إىل امل ررس يف  17أيلول/سر ر تمرب 2015د الر ر
ادعى فيقا أنه قدم شقاد اجلبسية إىل السلطات يف السويد.
 11-4وترى الدولة الطرف أن انتماء صاحب الشكوى إىل إثبيرة ازرزار الر تعري .يف مقاطعرة
ابكتيررا ال يعررد يف حررد رياترره مررربرا حلولرره ااررق يف اامايررة الدوليررة .وخررالل إج رراءات اللج رروء يف
الرردامنركد فإنرره م يشررر إىل العرررب ابعت ررار رفررا مررربرا للجرروء .ووفقررا للم ررادي التوجيقيررة ملفوضررية
األمررم املتحررد السررامية لشررقون الالجرررني بشررأن األهليررة لتقيرريم احتياجررات اامايررة الدوليررة لطررال
اللجروء مررن أفغانسرتاند فررإن حركرة طال رران تشرن هجمررات ضرد املرردنيني يف امتمعرات احملليررة الر
ال تدعم ااركةد وتستقدف بشك ،خا شيو الق ائ ،والزعماء الديبيني والبساء الباشطات يف
اايررا العامررة وشرراغلي املباصررب العامررة .وتالحررظ الدولررة الطرررف أن صرراحب الشرركوى م يكررن
لديه أال نشا /يإكر وم تكن لديه أال مشاك ،مي السلطات األفغانية .كما أن مرن غرب املررج
إىل حررد بعيررد أن حترراول حركررة طال رران جتبيررد أشررخا مررن تمعررات از رزار قس ررا ألن الطرررفني
ال يثقرران يف بعاررقا ال ر ع ( .)16وببرراء علررى ريلرركد تقكررد الدولررة الطرررف أن صرراحب الشرركوى
لن يتعرع إليإاء يف أفغانستان يتعارع مي املاد  3من االتفاقية بس ب السن والعرب.
 12-4وفيمررا يتعلررق جشررار صرراحب الشرركوى إىل قاررية ك .ه .ضررد الرردامنركد توضر الدولررة
الطرف أن هإ القاية دتل عرن القارية اااليرة .ففري قارية ك .ه .رأى املرس أن صراحب
الشكوى قدم ادعاءات معقولة بشأن احتمال تعرضه للتعإيب على أيردال الطال ران إريا أعيرد إىل
أفغانستان.
 13-4وتش ررب الدول ررة الط رررف أيا ررا إىل قا ررية ز .ض ررد ال رردامنرك (CAT/C/55/D/555/2013د
الفقر  )5-7ال رأت فيقا اللجبة أنه رغم رف الدولة الطرف طلرب صراحب الشركوى إجرراء
فح ررص طر ر د فإن رره م يوف ررق يف إث ررات عباص ررر أساس ررية الدعاءات ررهد ل ررإلك رأت أن رره م ينث ررا أن
السلطات م جتر تقييما سليما خلطر التعرع للتعإيب.
 14-4وفيم ررا يتعل ررق ررا ريك ررر ص رراحب ال ر الغ ع ررن امل ررادي التوجيقي ررة لتقي رريم ش رررو /ااماي ررة
الدولية مللتمسي اللجوء مرن أفغانسرتاند وإشرار السرلطات األفغانيرةد يف آريار/مرارس  2015إىل
رغ تقررا يف إعرراد التفرراوع بشررأن اتفرراب اإلعرراد إىل الرروطن املررربم مرري السررلطات الدامنركيررةد ترررى
الدولررة الطرررف أن ريلررك ال ميكررن أن يفارري إىل إعرراد البلررر يف التقيرريم القررانوي ألهليررة صرراحب
الشرركوى للحصررول علررى اللجرروء .وتعتقررد الدولررة الطرررف أن ااالررة العامررة يف أفغانسررتاند ررا يف
ريلرك يف كابر،د ليسرا ريات طرابي ُيعلقراد زررإا السر ب وحرد د درول االعر اف بوضري صرراحب
الشكوى كالجئ.
 15-4وتكررر الدولرة الطرررف أتكيرد أن إعراد صرراحب الشركوى إىل أفغانسرتان يف  15كررانون
األول/ديسمرب 2015د ال تشك ،انتقاكا للماد  3من االتفاقية.
__________

( )16انلررر تقريررر بعثررة تقصرري ااقررائق الر أرسررلتقا دائررر ازجررر الدامنركيررة إىل كابرر ،املعبررون "أفغانسررتان  -معلومررات
بشررأن بلررد املبشررأ لالسررتخدام يف عمليررة ال ررا يف طل ررات اللجرروء"د  25شر ا//فرباير  4 -آريار/مررارس 2012
(كوببقاغند .)2012
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اعو ةات صاحب البك ى دوى م حظات ال ولة الط ف
 1-5يف  18آب/أغسطس 2016د علق صاحب الشكوى على مالحلات الدولرة الطررف
وأكد أن الدامنرك انتقكا املراد  3مرن االتفاقيرةد ال سريما وأن طل ره ااصرول علرى فحرص طر
قد رف من ق  ،سلطات الدولة الطرف.
 2-5وأكد صراحب الشركوى أن الدولرة الطررفد عرالو علرى انتقراك املراد  3مرن االتفاقيرةد
ق ررد انتقك ررا أيا ررا امل رراد  16بوض ررعه ره ررن االحتج رراز مل ررد س ررتة أش ررقر تقري ررا ق رر ،إعادت رره إىل
أفغانستان يف  15كانون األول/ديسمرب .2015
 3-5ويررإكر صرراحب الشرركوى أنرره طعررن يف احتجرراز أمررام احملكمررة العليررا يف شرررب الرردامنرك.
ويف  4تش ر ررين الث ر رراي/نوفمرب 2015د أير رردت احملكم ر ررة العلي ر ررا الق ر ررار الس ر ررابق .ويف  12تش ر ررين
الثرراي/نوفمرب 2015د قرردم صرراحب الشرركوى طل ررا إىل لررس اإلرين بتقرردمي الطعررون للحصررول
على إرين ابالسترباف أمام احملكمة العلياد ولكن دون جدوى.
 4-5ويقكد صاحب الشكوى أن استبتاجات الفحرص الطر الرإال أجررا الفريرق الطر لفررع
مبلمة العفو الدولية م تق لقا الشرطة وال احملاكم.
 5-5كمررا يرردعي صرراحب الشرركوى أنرره قررد يعترررب شخصررا معارضررا ألحكررام اإلسررالم بعررد
إقامترره يف اخلررار  .وابإلضررافة إىل ريلرركد وبسر ب سرربهد قررد ُيرررب علررى القتررال إىل جانررب حكومررة
أفغانستان أو حركة طال اند وقد يتعرع لالعتداء اجلبسي()17د كما يدعي صاحب الشكوى أنه
ال تلى ابامايةد ألنه ليس لديه أسر يف أفغانستان ويبتمي إىل إثبية اززار ال تشك ،أقلية.
 6-5ويرردعي صرراحب الشرركوى أنرره اسررتبفد مجيرري س ر  ،االنتصرراف احملليررةد ويرررى أنرره يب غرري
اعت ار شكوا مق ولة والبلر فيقا إىل جانب بالغه األصلي.
م حظات إضاف ة مة مة مال ال ولة الط ف
 1-6يف  31آريار/مارس 2017د كررت الدولة الطرف أتكيد أن لس طعون الالجررني قرد
نلررر بعبايررة يف مجيرري عباصررر القارريةد ررا يف ريلررك البتررائ املقدمررة مررن الفريررق الطر لفرررع مبلمررة
العفو الدولية يف الدامنركد لكبقا قررت عدم التمراس رأال اثن مرن إدار الطرب الشررعي للكشر
عن عالمات التعإيب ألنه ال ميكن توقي أن يسقم ريلرك يف تروفب املزيرد مرن الوقرائي ريات الصرلة
ابلقا ررية .وابإلش ررار إىل املالحل ررات الس ررابقةد تالح ررظ الدول ررة الط رررف أن ررهد اس ررتبادا إىل التقي رريم
الشام ،للمعلومات املتاحة يف املل د ا يف ريلرك نترائ الفحرص الطر د فرإن صراحب الشركوى
م يتمكن من إث رات صرحة ادعاءاترهد را يف ريلرك احتجراز وتعرضره للتعرإيب وغرب مرن أشركال
اإلي ررإاء ال رردي عل ررى أي رردال س .وأعوان رره يف ع ررام  .2008وتش ررب الدول ررة الط رررف أيا ررا إىل أن
الفحررص الط ر قررد بر لرني وجررود اتسرراب بررني التعرررع للتعررإيب املزعرروم واألع رراع ال دنيررة والعقليررة
والبترائ املوضروعية للفحرصد غرب أن ريلرك ال يرقدال إىل ق رول أن صراحب الشركوى قرد احتجررز
يف عام  2008وتعرع للتعإيب وغب من أشكال االنتقاك ال دي على أيدال س .و موعته.
__________

( )17انلر قاية ف .ك .ضد الدامنرك (.)CAT/C/56/D/580/2014
GE.18-15209
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 2-6وتالحررظ الدولررة الطرررف أن صرراحب الشرركوى م يث ررا وجررود دعرروى رراهر الوجاهررة
لغرع مق ولية شكوا وجب املاد  16من االتفاقيرةد وعليره فرإن هرإا اجلرزء مرن الشركوى يعتررب
غررب مق ررول ألن مررن الواض ر أنرره ال أسرراس لرره مررن الصررحةد وفقررا للمرراد 113د الفقررر الفرعيررة
(ب) مرن البلررام الررداخلي للجبرة .وترردعي الدولررة الطررف أن الشرركوى ال تث را را يكفرري وجررود
أس ر اب جوهريررة ترردعو إىل االعتقرراد ن الرردامنرك قررد انتقكررا التزاماهتررا وجررب املرراد  16مررن
االتفاقير ررة بس ر ر ب احتجر رراز صر رراحب الشر رركوى .وم يوض ر ر صر رراحب الشر رركوى طريقر ررة انتقر رراك
السرلطات اللتزامرات الدولرة الطررف املتعلقرة بري أشركال سروء املعاملرة األخررى الر ال تصر ،إىل
حررد التعررإيب .فجميرري الق ررارات املتعلقررة بسررلب ااريررة صرردرت عررن احملرراكم وجررب األحكررام
املبط قة من قانون األجانب.
 3-6وتشب الدولة الطرف أياا إىل أن االجتقادات القانونية للمجلس تشم ،حاالت مماثلرة
دعمررا فيقررا اسررتبتاجات الفحررص الطر ادعرراءات أصررحاب ال الغررات هنررم تعرضروا إلصرراابت
بدنية أو عقلية من جراء التعإيب بس ب االختالف مري السرلطات .ومري ريلركد يقروم املرس يف
هررإ اارراالت ابلتأكررد مررن أن طالررب اللجرروء يعرراي مررن ضرررر برردي أو عقلرريد ولكررن ال ميكررن
حتديد س ب اإلصابة واملتس ب فيقا .وعالو على ريلكد فإن الفحص ال يوض ابلارور ما إريا
كانررا إص رابة صرراحب الشرركوى وجتررة عررن تعررإيب أم حادثررة مثرر ،ع رراك أو اعتررداء أو حرراد
أو عمرر ،مررن أعمررال اارررب .وال ميكررن علررى اإلطررالب أن يوضر الفحررص صررحة إفرراد ملررتمس
اللجوء بشأن س ب تعرضه لتيإاء واجلقة الفاعلة.
 4-6وفيمررا يتعلررق ابدعرراء صرراحب الشرركوى بشررأن احتجرراز املطررولد تالحررظ الدولررة الطرررف
أن رره مت تس ررجي ،إخط ررار يف الس ررج ،اجلب ررائي ال رردامناركي يف  30أيلول/سر ر تمرب  2013ألغر رراع
احتجراز وإعادتره إىل أفغانسررتان عقرب اختفائرره وعردم مثولره عبرردما اسرتدعي .ومررن أجر ،ضررمان
وج ررود ص رراحب الش رركوى م ررن أج رر ،إعادت رره إىل أفغانس ررتاند عل ررى البح ررو املس ررمو ب رره وج ررب
امل رراد  )1(36م ررن ق ررانون األجان رربد مت احتج رراز بع ررد نقل رره م ررن الس ررويد إىل ال رردامنرك يف 17
حزيران/يونيه  2015وجب الئحة دبلن .ويف  19حزيران/يونيه 2015د أقرت حمكمة مقاطعة
هيلرود شرعية احتجاز د وقررت متديد  .وأمرت احملكمرة بتمديرد فر احتجراز صراحب الشركوى
عررد مررات بسر ب بع ر تطررورات هررإ القارريةد ررا يف ريلررك القررار الررإال ادررإ املررس بتعليررق
القاية حل إشعار آخر وفش ،حماولة إعادته عبدما قاوم فعليا حماوالت وضعه على مر الطرائر
يف  20تش ررين األول/أكت رروبر  .2015واحتج ررز ص رراحب الش رركوى مل ررد  5أش ررقر و 28يوم رراد
ويعزى ريلك يف املقام األول إىل روف تتعلق بصاحب الشكوىد ا يف ريلك عدم تعاونه.
 5-6وتالحررظ الدولررة الطرررف أن تط يررق أحكررام قررانون األجانررب املتعلقررة ابالحتجرراز بغرررع
اإلعرراد يتوقر علررى إجرراء تقيرريم فررردال وحتديررد مررا إريا كرران هبرراك أسرراس لسررلب حريررة األجبر
أو ما إريا كانا هباك تدابب أخ كافية لامان مثولره .وهرإا التقيريم قرد يشرم ،لتلر املسرائ،
املتعلقررة ابللررروف الشخصررية زررإا األجب ر ومالبسررات القاررية بشررك ،عررامد ررا يف ريلررك مررا إريا
كان األجب قد اح م واجب املثول عبد استدعائهد وما إريا كان قد اختفرى يف السرابقد ومرا إريا
كران قرد تعراون فيمرا يتعلرق بتحديرد هويترره وجبسريته أو سراهم بطريقرة أخررى يف تقردمي معلومررات
تتعلق ججراءات الدعوىد وما إريا كانا هباك روف أخرى تقتاي احتجاز .
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 6-6وفيم ررا يتعل ررق ابدع رراء ص رراحب الش رركوى أن الدول ررة الط رررف انتقك ررا امل رراد  16م ررن
االتفاقيرة وقولره إنرره كران يب غري للشرررطة واحملراكم ق رول حمترروات التقريرر الطر الصررادر عرن مبلمررة
العفو الدولية لدى إصدار قرارها بشأن سلب حريتهد تشب الدولرة الطررف إىل أن الشررطة أجررت
تقييما بشأن مرا إريا كران ميكرن اسرتمرار احتجراز صراحب الشركوىد مري مراعرا حالتره الصرحية.
وكانا الشررطة يف حروار مسرتمر مري صراحب الشركوى بشرأن حالتره الصرحيةد را يف ريلرك عبرد
أخ ررإ إىل احملكم ررة كلم ررا انتق ررا ف ر االحتج رراز .وق رر ،تبفي ررإ إج رراءات إعادت رره يف  20تشر ررين
األول/أكتوبر و 15كانون األول/ديسمرب 2015د أبلر صراحب الشركوى الشررطة االرة صرحية
جيد وأنه ال يتباول أال عالجات.
 7-6وتالحظ الدولة الطرف أياا أن احملكمة العليا لشرب الدامنرك أخإت يف االعت رار تقريرر
مبلمررة العفررو الدوليررة املتعلررق ابلكشر عررن عالمررات التعررإيب عبررد البلررر يف ادعرراءات صرراحب
الشكوى بشأن احتجاز  .ويف هإا الصددد فرإن القواعرد القانونيرة ال حتردد الروزن الرإال يب غري أن
تعطيرره احملكمررة لادلررةد ومررن أد يعررود إىل احملكمررة أن تقرررر موثوقيررة ووزن األدلررة .وم تقرردم أال
معلومات إىل احملكمة تشب إىل أن صاحب الشكوى ال ميكرن أن يلر ،قيرد االحتجرازد وم تعتررب
حالته الصحية عائقا تول دون عودته إىل أفغانستان.
الةضااي واإل اءات ا ع وضة دوى الوجنة

البلر يف مق ولية ال الغ
 1-7ق رر ،البلررر يف أال شرركوى َّ
مقدمررة يف بررالغ مرراد يتعررني علررى اللجبررة أن تقرررر مررا إريا كرران
ال الغ مق وال أم ال وجب املراد  22مرن االتفاقيرة .وقرد أتكردت اللجبرةد حسر ما هرو مطلروب
مبقا وجب الفقر (5أ) من املاد  22من االتفاقيرةد مرن أن املسرألة نفسرقا م ت حر وال ُيررى
اثقا يف إطار أال إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدو أو التسوية الدولية.
 2-7وتر رإ لكر اللجب ررة هن رراد وفق ررا للم رراد ()5(22ب) م ررن االتفاقي ررةد ال تبل ررر يف أال ب ررالغ
إال إريا حتققا من أن صاح ه قد استبفد مجيي س  ،االنتصاف احملليرة املتاحرة .وتالحرظ اللجبرةد
يف هإ القايةد أن الدولرة الطررف م تعر ع علرى أن صراحب الشركوى قرد اسرتبفد مجيري سر ،
االنتصرراف احملليررة املتاحررة .ولررإاد ترررى اللجبررة أنرره لرريس هبرراك مررا ميبرري مررن أن تبلررر يف ال ر الغ
وجب املاد ()5(22ب) من االتفاقية.
 3-7وتالح ررظ اللجب ررة ادع رراء ص رراحب الش رركوى أن الدول ررة الط رررف ق ررد انتقك ررا أحك ررام
املاد  16من االتفاقية ابحتجراز ملرد  5أشرقر و 28يومرا ق ر ،إعادتره إىل أفغانسرتان .وتالحرظ
اللجبررة أن احملكمررة العليررا لشرررب الرردامنرك وضررعا يف االعت ررار نتررائ الفحررص الط ر املقدمررة مررن
مبلمررة العفررو الدوليررة عبرردما رفاررا اسررترباف صرراحب الشرركوى .وعررالو علررى ريلرركد تقررول
الدولررة الطرررف إنرره م تقرردم أال معلومررات تشررب إىل أن صرراحب الشرركوى ال ميكررن أن يلرر ،قيررد
االحتج ررازد أو تش ررب إىل أن حالت رره الص ررحية تش ررك ،عائق ررا ت ررول دون إعادت رره إىل أفغانس ررتان.
ويف  ،هإ اللروفد ويف غياب أال معلومات إضافية أو إيااحات يف املل د ترى اللجبة أن
سلب اارية يف حد رياته غب كاف إلث رات ادعراء صراحب الر الغ وقروع انتقراك للمراد  16مرن
االتفاقيررة .وابلتررا د ترررى الدولررة الطرررف أن هررإا اجلررزء مررن الشرركوى لرريس مرردعما ررا يكفرري مررن
األدلة ألغراع املق ولية.
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 4-7وتالحررظ اللجبررة أياررا أن الدولررة الطرررف تقررول إنرره يب غرري اعت ررار الشرركوى غررب مق ولررة
عمررال ابملرراد (113ب) مررن نلررام اللجبررة الررداخلي إري إنرره ال أسرراس زررا علررى اإلطررالب .بيررد أن
اللجبررة تالحررظ أن صرراحب الشرركوى قرردم معلومررات مفصررلة ررا فيرره الكفايررة عررن وقررائي وأسررس
ادعاءات رره املتعلق ررة بوق رروع انتق رراك للم رراد  3م ررن االتفاقي ررة .وإري ال ت رررى اللجب ررة أال موان رري أخ رررى
للمق وليررةد فإهنررا تعلررن ق ررول الشرركوى املقرردم وجررب املرراد  3مررن االتفاقيررة وتبتقرر ،إىل البلررر يف
أسسقا املوضوعية.

البلر يف األسس املوضوعية
 1-8نلرررت اللجبررة يف الشرركوى يف ضرروء مجيرري املعلومررات الر أاتحقررا زررا الطرفرراند وجررب
املاد  )4(22من االتفاقية.
 2-8ويف ااالة قيد البلرد تتمث ،املسرألة املعروضرة علرى اللجبرة يف حتديرد مرا إريا كران اإلبعراد
القس رررال لص رراحب الش رركوى إىل أفغانس ررتان سيش ررك ،انتقاك ررا اللتر رزام الدول ررة الط رررف وج ررب
("رد") ش ررخص إىل دول ررة أخ رررى إريا كان ررا هب رراك
امل رراد  3م ررن االتفاقي ررة بع رردم ط رررد أو إع رراد ل
أس اب وجيقة تدعو إىل االعتقاد نه سيكون معرضا خلطر التعإيب.
 3-8وُيرب علرى اللجبررة أن تقريلم مررا إريا كانرا هبرراك أسر اب حقيقيررة لالعتقراد ن صرراحب
الشكوى سريواجه شخصريا خطرر التعرإيب عبرد عودتره إىل أفغانسرتان .وُيرب عليقرا أياراد عبرد
تقديرها زإا اخلطرد مراعا مجيي االعت ارات املتصلة ابملوضوعد وفقا للماد  )2(3مرن االتفاقيرةد
ا يف ريلك وجود منا اثبا من االنتقاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعيرة اقروب اإلنسران.
بيررد أن اللجبررة تررإ لكر ن ازرردف املترروخى يتمثرر ،يف حتديررد مررا إريا كرران الشررخص املعررين سرريواجه
شخصرريا خط ررا متوقعررا وحقيقيررا ابلتعرررع للتعررإيب يف ال لررد الررإال يعرراد إليرره .ويسررتت ي ريلررك أن
وجود منا من االنتقاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية اقروب اإلنسران يف بلرد مرا لريس يف
حد رياته س ا كافيا للجزم ن شخصا بعيبه سيكون يف خطر التعرع للتعإيب لدى عودتره إىل
ريلرك ال لرد؛ فيجرب تقردمي أسرس إضرافية ت ررني أن الفررد املعرين سريتعرع شخصريا للخطرر .وعلررى
البقي من ريلكد ال يعرين عردم وجرود منرا اثبرا مرن االنتقاكرات الصرارخة اقروب اإلنسران أن
الشخص املعين قد ال يواجه خطر التعرع للتعإيب يف  ،اللروف احملدد اخلاصة به.
 4-8وترإ لكر اللجبررة بتعليققررا العرام رقررم  )1997(1بشررأن تبفيررإ املراد  3مررن االتفاقيررةد ومفرراد
أنه يب غي تقييم خطر التعرع للتعإيب على أسس تتجاوز رد االف اع أو الشك .ولرن كان مرن
غب الارورال إث ات أن وقوع هإا اخلطرر "مررج بشرد " (الفقرر )6د فرإن اللجبرة ترإ لكر ن عربء
اإلث ات يقي عموما علرى عراتق صراحب الشركوىد الرإال ُيرب عليره أن يعررع قارية وجيقرة ي رني
فيقررا أن رره يواج رره خط ررا متوقع ررا وحقيقي ررا وشخصرريا .واللجب ررة لول ررةد وجررب أحك ررام تعليقق ررا الع ررام
رقم 1د تقييم الوقائي ارية استبادا إىل موع املالبسات املتصرلة بكر ،قاريةد لكبقرا تقريم وزو ك ربا
لالستبتاجات ال تتوص ،إليقا أجقز الدولة الطرف املعبية بشأن الوقائي (الفقر .)9
 5-8ويف إطررار تقيرريم خطررر التعرررع للتعررإيب يف هررإ القارريةد حترريا اللجبررة علمررا ابدعرراء
صاحب الشكوى أن مثة خطرا متوقعا وحقيقيا وشخصيا يتمثر ،يف تعرضره لالضرطقاد والتعرإيب
على أيردال أفرراد مجاعرة طال ران أو السرلطات يف حرال إعادتره إىل أفغانسرتان بسر ب البرزاع الرإال
وقرري بررني والررد وأحررد ك ررار ض ر ا /حركررة طال رراند مرري األخررإ يف ااس ر ان أنرره س ر ق وأن تعرررع
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للما ررايقة والتقدي ررد واالعت ررداء لتل ررك األس ر ر اب .ويف ه ررإا الص ررددد تالح ررظ اللجب ررة ادع رراءات
صاحب الشكوى أنه تعرع هو ووالد وشقيقه لالعتداء يف مبرززم مرن ق ر ،مسرلحني مرن حركرة
طال ان لدى عودهتم إىل أفغانستان يف عام 2008د وأخإوا إىل الطابق السفلي مرن امل ر حير
تعرض روا ملعامل ررة س رريرة وتع ررإيب .ونتيج ررة لالعت ررداء ال ررديد كس رررت س رراقه اليم ر وأح رررب ريراع رره
األيسر ابملاء الساخن .أما والد د فقرد أخرإ إىل مكران غرب معلروم وم يرر أحرد مبرإ ريلرك اارني.
وبعد ريلكد متكن صاحب الشكوى وشقيقه من الفرار إىل مجقورية إيران اإلسالمية.
 6-8وتالحر ررظ اللجبر ررة أن لر ررس طعر ررون الالجرر ررني الر رردامنركي رف ر ر طلر ررب جلر رروء صر رراحب
الشرركوى يف  25متوز/يوليرره 2012د وخلررص إىل أن اإلفررادات الر أدىل ررا غررب مقبعررةد وت رردو
عدمية املصداقية وغب حمتملة اادو وغب متسقة إىل حرد مراد وال سريما إفادتره املتعلقرة بدخولره
يف ن رزاع م رري س.د وه ررو ض ررابا رفي رري يف حرك ررة طال رراند واالنتقاك ررات ال ر ي ررزعم أن رره تع رررع ز ررا
ومالبسات فرار .
 7-8وتالحررظ اللجبررة أنررهد علررى الرررغم مررن أن املررس رف ر إج رراء فحررص ط ر متخصررص
للتحقق مما إريا كانا اإلصاابت ال تعرع زا صاحب الشكوى قد نتجا عرن التعرإيبد فرإن
املس م يفت القاية من جديد يف  17أيلول/س تمرب  2015دف إعراد البلرر يف مصرداقية
إفرراد صرراحب الشرركوى يف ضرروء البتررائ اجلديررد لفحررص طر أجررا الفريررق الطر لفرررع مبلمررة
العفررو الدوليررة يف الرردامنرك .وتشرردد اللجبررة علررى أ يررة الفحررو الط يررة ال ر جتريقررا مقسسررات
مس ررتقلةد ررا يف ريل ررك الفري ررق الطر ر لف رررع مبلم ررة العف ررو الدولي ررة يف ال رردامنرك .وتش ررب أيا ررا إىل
مالحلة الدولة الطرف أن "الفحص ال يوضر ابلاررور مرا إريا كانرا إصرابة صراحب الشركوى
وجت ررة ع ررن تع ررإيب أم حادث ررة مث رر ،عر رراك أو اعت ررداء أو ح رراد أو عم رر ،م ررن أعم ررال اا رررب".
وتالحررظ اللجبررة أياررا أنررهد وبعررد تقيرريم مجيرري األدلررة الر قرردمقا صرراحب الشرركوىد ررا يف ريلررك
تقرير الفريرق الطر لفررع مبلمرة العفرو الدوليرة يف الردامنركد رأت السرلطات املختصرة أن صراحب
الشرركوى يفتقررر إىل املصررداقيةد وم تررر ضرررور إلج رراء فحررص ط ر آخررر( .)18وتشررب اللجبررة إىل
س روابققا القاررائية ال ر خلصررا فيقررا إىل أن األجقررز املسررقولة يف الدولررة الطرررف أجرررت تقييمررا
دقيقا جلميي األدلة ال قدمقا صاحب الشكوى ووجدت أهنا تفتقر إىل املصداقية( .)19ويف ضوء
هررإ االعت رراراتد ترررى اللجبررة أن صرراحب الشرركوى م يث ررا أن سررلطات الدولررة الطرررف ال ر
نلرت يف القاية م جتر أال تقييم سليم خلطر تعرضه للتعإيب يف أفغانستان.
 8-8وتشر ر ررب اللجبر ر ررة إىل أن صر ر رراحب الشر ر رركوى عر ر رراد إىل أفغانسر ر ررتان بصر ر ررور طوعير ر ررة يف
عررام 2014د وترررى أن هررإا العامرر ،يزيررد اضررعاف حجررة طلررب اللجرروء الررإال قدمرره .وتالحررظ
اللجبر ررة أيار ررا أن املر ررس رأى عر رردم مصر ررداقية ادعر رراءات صر رراحب الشر رركوى بشر ررأن عودتر رره إىل
أفغانسررتاند ألنرره قرردم العديررد مررن اإلفررادات املتباقاررة .وتالحررظ اللجبررة أياررا أن املررس أخررإ يف
االعت ررارد عبررد البلررر يف القارريةد العديررد مررن اإلفررادات املتارراربة واملتباقاررة الر قرردمقا صرراحب
الشرركوى خررالل إج رراءات التمرراس اللجرروءد ررا يف ريلررك يف السررويد ال ر نقرر ،مبقررا الحقررا إىل
الدامنرك وجب الئحة دبلن.
__________

( )18انلر قاية جنمدين ألب ضد الدامنرك.
( )19انلر قاية ز .ضد الدامنركد الفقر .5-7
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 9-8ويف ضوء االعت ارات الوارد أعال د وابالستباد إىل مجيي املعلومات الر قردمقا صراحب
الش رركوى والدول ررة الط رررفد ررا يف ريل ررك املعلوم ررات املتعلق ررة اباال ررة العام ررة اق رروب اإلنس رران يف
أفغانستاند ترى اللجبة أن صاحب الشكوى م يث ا ابلقدر الكايف وجود أس اب حقيقية تدعو
إىل االعتقاد ن عودته إىل أفغانستان يف الوقا ااا د ستعرضه خلطر التعإيب بشرك ،حقيقري
وحمدد وشخصيد حس ما تقتايه املاد  3من االتفاقية.
 -9وتس ررتبت اللجب ررةد وه رري تتص رررف قتا ررى الفق ررر  7م ررن امل رراد  22م ررن االتفاقي ررةد أن
ترحي ،الدولة الطرف صاحب الشكوى إىل أفغانستان ال يشك ،انتقاكا للماد  3من االتفاقية.
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