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** شــارك راســة هـ ا الــبالغ أعنــاء اللجنــة ال اليــة أيــابه  :الســيد عيــاض بــن عاشــور ،والســيد لزهــاري بوزيــد،
والس ــيدة س ــارة كليوالن ــد ،والس ــيد أوليويي ــه و أروأي ــل ،والس ــيد أ ــد أم ــني أـ ـ ا  ،والس ــيد ي ــوجي واس ــاوا،
والس ـ ــيدة يوان ـ ــا يليـ ـ ـ ش ،والس ـ ــيد أ ـ ــوتيب ب ـ ــازارتزي  ،والس ـ ــيد م ـ ــاورو بـ ـ ـولييت ،والس ـ ــل ناد ـ ــل رو  ،والس ـ ــيد
أيك ــور مانويــل رو ريغــي  -ريســيا ،والســيد أابيــان ع ــر ســالويو  ،والســيد يــروجالل سي ولســين  ،والســيدة
آنيا زاي ت  -أور ،والسيد يوأال شاين ،والسيد كونس ان ني أار زيالشويلي ،والسيدة مارغو واترأال.
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 ١-١ص ــاحب ال ــبالغ يـ ـدعى م .ك .ح ،)١(.وه ــو مـ ـوانن بنغ ــا مس ــل ين ــي ىل اإلثني ــة
البنغالي ــة ،ويّــدعى أن ــه ول ــد  ٢١ك ــانون األول /يسـ ـ  .١99٤وه ــو م ــن مل س ــي اللج ــوء
املعرضـني لببعـا  .ويـ ّدعي صـاحب الـبالغ أنـه حـال عو تـه ىل
املرأوضة نلباهت الـدامنرك و ّ
بنغال يش س ن هك الدامنرك حقوقه اليت تكولها املا ة  7من العهد. وقد اتصلت به الشرنة مراراً
ونلبـت ليـه ال عــاون معهـا ل يســل عو تـه( .)٢وكــان يواجـه حملطـر بعــا وشـيكاً عنــد تقـدمي الرســالة
األوىل( .)3وقد حملل ال وتوكول االحمل ياري امللحق بالعهد حيز النواذ بالنسبة ىل الدامنرك ٢3
آذار/مارس .١97٦ وميثل صاحب البالغ احملامي هيلي هومل تومسني .
 ٢-١وعند تسجيل البالغ  ٢9أيلول/سب  ،٢٠١٤نلبت اللجنـة ،مـن حملـالل مقررهـا
اخلــامل املعــب بالبالغــات اتديــدة وال ــدابل امل ق ــة وأق ـاً لل ــا ة  9٢مــن ن امهــا الــداحمللي ،ىل
الدولــة الطــرف عــدم بعــا صــاحب الــبالغ ىل بــنغال يش أثنــاء ن ــر اللجنــة قنــي ه. وأشــارت
اللجنة أيناً ىل أهنا قد تعيد الن ر مدى ضرورة االح وا هب ا الطلب بعد تلقـي مالح ـات
الدولــة الطــرف .و  ٢9أيلول/ســب  ،٢٠١٤علّــق ل ـ نعــون الالج ــني (اجملل ـ ) املوعــد
احملـد ملغــا رة صــاحب الــبالغ الــدامنرك ىل حــني شــعار آحملــر ،بنــاءً علــى نلــب اللجنــة. و 3٠
آذار/مارس  ،٢٠١5نلبت الدولة الطرف ىل اللجنة أن تراجع نلبها اختاذ تدابل م ق ة ه ه
القنــية.و  ٤حزيران/يوني ــه  ،٢٠١5رأنــت اللجن ــة ،عــن نري ــق املقــرر نوس ــه ،نلــب الدول ــة
الط ــرف هن ــاء ال ــدابل امل ق ــة. و  ٢٦ش ــبارب/أ اير  ،٢٠١٦ك ـ ّـررت الدول ــة الط ــرف نلبه ــا ىل
اللجنــة مراجعــة نلبهــا بشــختن اختــاذ تــدابل م ق ــة .و ال ــاريخ نوســه ،رأنــت اللجنــة ،عــن نريــق
املقرر اخلامل ،ه ا الطلب اتديد.

الرالغ
الوقائع وما عوضها صاحب
الو ــنة م ــن متوز/يولي ــه  ٢٠١٠ىل متوز/يولي ــه  ،٢٠١١ك ــان ص ــاحب ال ــبالغ يق ــي
١-٢
عالقة جنسية مثلية مع أحد أصدقاء الطوولة .وقد قبض عليه ـا حـدى األمسـيات حقـل
لألرز مث نقال ىل ل القرية حيـ تعرضـا للنـرب وال عـ يب ،مبـا ذلـك تعليقه ـا شـجرة
وســكب املــاء الس ــاحملن عليه ــا وض ـرهب ا علــى بــانن أق ــدامه ا( .)٤ونــر ص ــاحب الــبالغ م ــن
أسرته وقري ه وهد بالق ل ن هو عا  .وقد ذهب أول األمـر ىل رانغبـور حيـ تع ّـرف عليـه أحـد
سكان القرية ،مث ىل اكا ،أإىل اهلند  5كـانون الثاين/ينـاير  ،٢٠١٢ليغـا ر منهـا ـو أوروبـا.
و  3شــبارب/أ اير  ،٢٠١٢حملــل صــاحب الــبالغ الــدامنرك بــدون وثــائق ســور صــا ة مث نلــب

اللجوء.

__________

()١
()٢
()3
()٤
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نلب احملامي حملواء هوية صاحب البالغ.
أصدرت وثائق سور لصاحب البالغ.
نلــب ىل صــاحب الــبالغ أن يغــا ر الدولــة الطــرف غنــون ســبعة أيــام مــن يــوم  ٤كــانون األول /يس ـ
أي تاريخ صدور قرار ل نعون الالج ني.
ان ر بيان الوقائع قرار ل نعون الالج ني امل رخ  ٤كانون األول /يس .٢٠١٢

،٢٠١٢
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 ٢-٢و  ١5شبارب/أ اير  ،٢٠١٢اس جوبت الشرنة صاحب الـبالغ بشـختن هوي ـه ومسـار
ســوره ،أختوضـ أنــه ولــد  ٢١كــانون األول /يسـ  ١99٤رانغــاليبويف قلــي ناغاشــري
وت ــابع راسـ ـ ه ىل ح ــدو الص ــت ال اس ــع لكن ــه مل ي ــه ل ــروف شخص ــية .و  ١7ش ــبارب/
أ اير  ،٢٠١٢قدم صاحب البالغ نلـب تـوء الـدامنرك ،مـ ّدعياً أنـه غـا ر بلـده األصـلي ألن
سكان قري ه اك شووا سلوكه املثلي أبات خيشى على حياته ن هـو عـا ىل بـنغال يش .ومل يكـن
صــاحب الــبالغ من ي ـاً ىل أي مجعيــة أو من ــة سياســية أو ينيــة ،ومل يكــن ي ـزاول أي نشــارب
سياسي. وبناءً على امل هر اتسـدي لصـاحب الـبالغ ،اع ـ ت الشـرنة أن ع ـره ي جـاوز الثامنـة
عشرة رغ ا عائه أنه قاصر .و  7آذار/مارس  ،٢٠١٢أجرى له قس الطب الشرعي للشـرنة
الوننيـة الدامنركيـة أحصـاً ل حديـد سـنّه ،وقـ ّدر بختنـه ال اسـعة عشـرة مـن ع ـره أو أكثـر .غــل أن
القس ـ أشــار ىل وجــو اح ــال معــني أن يكــون ع ــره رمبــا ال ي جــاوز  ١7ســنة( .)5و ١١
نيســان/أبريل  ،٢٠١٢كانــت لصــاحب الــبالغ مواجهــة مــع الشــرنة أ ّكـد أيهــا توضــيحاته بشــختن
ع ــره بنــاءً علــى املعلومــات الــيت حصــل عليهــا مــن والديــه .و  ٤حزيران/يونيــه  ،٢٠١٢قـ ّـررت
ائرة اهلجرة الدامنركية ( ائرة اهلجـرة) عـدم اع بـار صـاحب الـبالغ قاصـراً ،وحـد ت تـاريخ مـيال ه
 ١99٢وعدلت نلبه وأقاً ل لك .
 ٢١كانون األول /يس
 3-٢و  3١متوز/يوليـه  ،٢٠١٢أجـرى صـاحب الــبالغ مقابلـة مـع ائــرة اهلجـرة أشـار حملالهلــا
ىل عالق ــه املثليــة مــع أحــد األصــدقاء وأ ّك ـد أن ع ــره  ١7ســنة .و  ٢8آب/أغســط ،٢٠١٢
رأنــت ائ ــرة اهلج ــرة نل ــب اللجــوء املق ـ ّدم م ــن ص ــاحب الــبالغ أل ّهن ــا اع ت ــه م ــن ون مص ــداقية
بســبب عــدم اتّســا جوانــب عديــدة مــن توضــيحاته .و تــاريخ غــل ــد  ،ق ـ ّدم صــاحب الــبالغ
نعناً ىل اجملل مدعياً أن املعلومات اليت قدمها قيقة وأنـه معـرض خلطـر االضـطها احملـل اجمل ـع
احمللي ولن يكون باس طاع ه ال اس ا اية بنغال يش حي تع املثليـة سـلوكاً خمالوـاً للقـانون.
وأأا أيناً بختنه ال ميكن جبـاره علـى حملوـاء سـلوكه املثلـي نّبـاً لالضـطها وبختنـه ا ـاىل ىل ا ايـة
وأقـ ـاً لل ــا ة  ١أل ــت( )٢م ــن اتواقي ــة ع ــام  ١95١اخلاص ــة بوض ــع الالج ــني بص ــو ه من ي ـ ـاً ىل
أ ــة اج اعيــة معينــة معرضــة لالضــطها  .و  ٤كــانون األول /يس ـ  ،٢٠١٢أيـّـد اجملل ـ رأــض
نلب اللجوء املقدم من صاحب البالغ بعد أن حمللص ىل عدم موثوقية ا عاءاته.
 ٤-٢و  ١٢نيســان/أبريل  ،٢٠١3نلــب صــاحب الــبالغ ىل اجمللـ عــا ة أـ جـراءات
نلب اللجوء وقدم وثيق ني جديدتني لدع ا عائه ،ومها :مقال صحوي يـزع أن والـدة صـاحب
البالغ ان حرت بسبب مشاكل م صلة بسـلوك ابنهـا املثلـي ،ونسـخة مـن شـها ة مـيال ه تبـني أنـه
ولـد  ٢١كـانون األول /يسـ  .)٦(١99٤و هـ ا الصـد  ،يـدأع صــاحب الـبالغ بـختن ســنّه
مل يعد تقديره من صدار شها ة مـيال ه وبـختن اجمللـ مل يـراع أنـه كـان قاصـراً عنـد بـدء جـراءات
نلب اللجوء .ويدأع أيناً بختنه يصعب على قاصر نشخت بلد ترتبط أيه املثليـة اتنسـية بالوصـ
__________

()5
()٦
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املرجع نوسه ،الصوحة ( ٤ات لة األحمللة).
قدم صاحب البالغ الوثيقة باللغة األصلية أقط.
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والعـار أن ي حــدص بصـراحة ويقـ ّدم تواصــيل عــن أســباب نلبــه اللجــوء عنــدما تكــون مرتبطــة مبيلــه
اتنســي .و  ٤آذار/مــارس  ،٢٠١٤أ ّكــد بيــان صــا ر مــن من ــة غــل حكوميــة ،هــي من ــة
الــدأاع عــن حق ـو املثليــات واملثليــني ومز وجــي امليــل اتنســي ومغــايري اهلويــة اتنســية ن ــام
اللجوء الدامنركي ،أن صـاحب الـبالغ كـان عنـواً املن ـة منـ تشـرين األول/أك ـوبر ،٢٠١3
وكان يشـارك اج اعاهتـا .و  ١9أيلول/سـب  ،٢٠١٤أكـد اجمللـ قـراره املـ رخ  ٤كـانون
األول /يسـ  ٢٠١٢الـ ي يــرأض مبوجبــه عــا ة أـ جـراءات نلــب اللجــوء مــن ون أحــص
الوثيق ني اتديدتني املقدم ني من صاحب البالغ( .)7ورأى اجملل أنه من غل املنطقي أن يواجـه
صــاحب الــبالغ حملطــر ال عــرض لالضــطها بســبب مثلي ــه اتنســية أقــط ألن ه ـ ا الســلوك ،و ن
كان غل قانوين بنغال يش ،أإن ال شريعات ذات الصلة ال تطبّق .وي كـد صـاحب الـبالغ أنـه
كان ينبغي لل جل أن يّبع اإلجراءات ك ا تطبـق البلـدان األحملـرى .و هـ ا الصـد  ،يشـل
ىل السوابق القنائية لل حك ة العليا لل لكة امل حـدة ل يطانيـا الع ـى وآيرلنـدا الشـ الية عنـد
اللجوء مثلياً وما ذا كـان سـي عرض حـال عو تـه ىل بلـده األصـلي
البت أي ا ذا كان مل
()8
خيوله ا ق اللجوء .
الضطها أو سوء معاملة ميكن أن ّ
 5-٢و نــار ج ـراءات نلــب اللجــوء ،ذكــر مقــدم الطلــب أن الســلطات بلــده األصــلي
غــل قــا رة علــى اي ــه مــن ســكان قري ــه .واعــنف صــاحب الــبالغ بختنــه مل يكــن يعــرف القــانون،
لكــن مل يكــن غائب ـاً عنــه أن املثليــة اتنســية غــل مقبولــة مــن من ــور يــب واج ــاعي .ك ــا كــان
خيشى أن ميوت جوعاً حال عو ته ىل بلده األصلي ألنه مل يكن ميلك منزالً وال مالب .
 ٦-٢ومبا أنه ال ميكن الطعن قرارات اجملل أمام احملاك الدامنركية( ،)9أإن صاحب الـبالغ
ي كد أنه اس نود مجيع سبل االن صاف احمللية امل احة والوعالة.
 7-٢ومل يق ــدم ص ــاحب ال ــبالغ ش ــكواه ىل أي جـ ـراء آحمل ــر م ــن جـ ـراءات ال حقي ــق ال ــدو
أو ال سوية الدولية.

الشكوى
 ١-3ي ـ ـ ّدعي ص ـ ــاحب ال ـ ــبالغ أن الدولـ ــة الط ـ ــرف س عرض ـ ــه ،بإعا تـ ــه ىل ب ـ ــنغال يش ،خلط ـ ــر
ال ع يب وغله من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الال نسـانية أو املهينـة ،مبـا خيـالت املـا ة 7
من العهد ،ذ سي عرض خلطر االضطها هناك بسبب مثلي ه اتنسية.
 ٢-3ويق ّدم صاحب البالغ تقارير عن املثلية اتنسية بنغال يش تشـل ىل أهنـا سـلوك غـل
ق ــانوين ه ـ ا البل ــد وأن الش ــرنة تس ـ خدم الق ــانون لل يي ــز ض ــد األش ــخامل املثلي ــني وتعن ــيوه
وهتديده باس رار.

__________

()7
()8
()9

4

اع باراً من ذلك ال اريخ ،بات نر صاحب البالغ ىل بنغال يش وشيكاً.
يش ــل ص ــاحب ال ــبالغ ىل حكـ ـ احملك ــة العلي ــا ال يطاني ــة القن ــي ني املش ــنك ني ح .ىل ( .يـ ـران) وح .ت.
(الكاملون) ضد وزارة الداحمللية ،امل رحمل ني  7متوز/يوليه .٢٠١٠
ان ر املا ة  )8(5٦من قانون األجانب الدامنركي.
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 3-3ويع صاحب البالغ أنه ال يس طيع حملواء ميله اتنسي ل وا ي االضـطها  ،ألن هـ ا
األمــر س ـي ناىف مــع حقوقــه مبوجــب أحكــام العهــد .وأحملــلاً ،ي كــد صــاحب الــبالغ أن ســلطات
الدولة الطـرف ،مبـا أيهـا الشـرنة و ائـرة اهلجـرة ،مل تـراع مسـختلة أنـه كـان قاصـراً عنـدما أجـرت معـه
أول مقابلة.

الموضوعية
مالحظات الدتلة الطوف بشأن المقرولية تاألسس
 3٠آذار/م ــارس  ،٢٠١5قـ ـ ّدمت الدول ــة الط ــرف مالح اهت ــا بشـ ـختن مقبولي ــة ال ــبالغ
١-٤
وأسسه املوضوعية ونلبت ىل اللجنة هناء ال دابل امل ق ة .وهي تع أنـه دـب عـالن عـدم مقبوليـة
الــبالغ ألن املــدعي مل يثبــت وجاهــة عــواه  .و ه ـ ا الصــد  ،تــدأع الدولــة الطــرف ب ـختن صــاحب
الــبالغ مل يق ـ ّدم أســباباً وجيهــة إلثبــات أنــه ســيواجه حملطــر ال عــرض لل ع ـ يب أو غــله مــن ضــروب
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الال نســانية أو املهينــة حــال عو تــه ىل بــنغال يش .وتــرى الدولــة
الطرف أيناً أن صاحب البالغ مل يقدم تواصـيل ـد ة عـن حال ـه الشخصـية وأن اجمللـ أجـرى
تقيي ـاً شــامالً مل ـدى مصــداقية صــاحب الــبالغ ولل علومــات األساســية امل احــة ول ــروف صــاحب
البالغ اخلاصة وأن السلطات الوننية هي األقدر علـى تقيـي الوقـائع واملصـداقية حـاالت نلـب
اللج ــوء( .)١٠ك ــا ت ــدأع الدول ــة الط ــرف ب ـختن ج ـراءات نل ــب اللج ــوء املطبق ــة مت ث ــل ملب ــا ا مراع ــاة
األصول القانونية ام ثاالً تاماً(١١).
 ٢-٤وتـدأع الدولــة الطــرف أينـاً بختنــه ينبغــي للجنــة أن تع ـ شــكوى صــاحب الــبالغ بــدون
سند حال أعلنـت مقبولي هـا ألن صـاحب الـبالغ مل يثبـت أن بعـا ه ىل بـنغال يش سيشـكل
ان هاك ـاً لل ــا ة  7مــن العهــد .و ه ـ ا الســيا  ،تــدأع الدولــة الطــرف بــختن اجملل ـ يــرى ع وم ـاً
أن شــرورب مــن تص ـري اإلقامــة مبوجــب املــا ة  )١(7مــن قــانون األجانــب قــد اس ـ وأيت عنــدما
اللجــوء خمــاوف وجيهــة مــن أن ي عــرض بشــكل ـ ّد وأــر ي لدرجــة معينــة مــن
تكــون ملل ـ
االض ــطها الش ــديد ح ــال عو ت ــه ىل بل ــده األص ــلي. وعن ــدما خيل ــص اجمللـ ـ ىل أن بيان ــات
اللجوء بشختن ان ائه اإلثب أو ينه أو آرائه السياسية أو ان ائـه ىل أ ـة اج اعيـة معينـة
مل
ميكن أن ت طابق مع الوقائع ،وخيلص املقابل ىل أن أنشط ه أو ال دابل امل خـ ة ضـده بلـده
األصــلي ال تش ــكل أساس ـاً كاأي ـاً لك ــي تش ـ له امل ــا ة  ١أل ــت( )٢م ــن االتواقي ــة امل علق ــة بوض ــع
الالج ني ،يرأض نلب اإلقامة املقدم منه مبوجب املا ة  7من قانون األجانب .
__________

( )١٠تشل الدولة الطرف ىل السوابق القنـائية لل حك ـة األوروبيـة قـو اإلنسـان بشـختن هـ ه املسـختلة .ان ـر ،علـى
سبيل املثال قنية ر .س .ضد السويد (الطلب رق  ،)٠7/٤١8٢7الوقرة  .5٢ك ـا تشـل الدولـة الطـرف ىل
اج ها ات اللجنة أي ا ي علق بالبالغ رق  X ،٢٠١٢/٢١8٦و Xضـد الـدامنرك ،اآلراء املع ـدة  ٢٢تشـرين
األول/أك وبر  ،٢٠١٤الوقرة .5-7
( )١١تشــل الدولــة الطــرف أين ـاً ىل ا ك ـ ال ـ ي صــدر عــن احملك ــة األوروبيــة قــو اإلنســان وتنــاول اإلج ـراءات
الوننية املطبقة قنية توء صاحب البالغ ،م .أ .ضد الدامنرك (الطلب رق  ،)١٠/583٦3الوقرة .٦3
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 3-٤وتالحــا الدولــة الطــرف أن س ـوابق اجملل ـ القنــائية تع ـ املثليــني أ ــة اج اعيــة معينــة
وأنه ميكن ،تبعاً لل روف ،أن تش له االتواقية امل علقة بوضع الالج ني .و ه ه القنية ،أحملـ
االع بــار املعلومــات املق ّدمــة بشــختن االضــطها ال ـ ي تعــرض لــه صــاحب الــبالغ قبــل
اجملل ـ
مغا رة بلده األصلي واس ند ىل تقيي ال ـه ن هـو عـا ىل بلـده األصـلي .ورأى مع ـ أعنـاء
اجملل  ،قراره امل رخ  ٤كانون األول /يس  ،٢٠١٢أن ا ّعاءات صاحب الـبالغ تو قـر ىل
املصــداقية وتبــدو ملوقــة ألغ ـراض ج ـراءات نلــب اللجــوء .واس ـ غرب اجملل ـ أال يكــون صــاحب
البالغ قد اتّصل شخصـياً بختمـه الـيت بونـل أغـراض يينـة مجّعـت مبلغـاً قي ـه حـوا ٦٠٠ ٠٠٠
تاكا أع ىل الوكيل ال ي رتّب ع لية حملروجه من البلد( .)١٢وا ّعى صاحب البالغ أن اتصاالته
أن يكون صاحب البالغ قد
كانت ت عن نريق شخص ال قاه بالصدأة .ك ا شك اجملل
جســر علــى قامــة عــدة عالقــات جنســية مــع صــديق لــه حقــل لــألرز .وأحملــلاً ،رأى اجمللـ أن
صرح لدائرة اهلجرة الدامنركية أنـه كـان جالسـاً
مقدم الطلب قدم بيانات م ناربة ،وهي ك ا يليّ :
مقهى عندما رآه أحـد سـكان القريـة رانغبـور ،حـني ص ّـرح لل جلـ أنـه كـان الشـارع
عنـدما تع ّـرف عليـه شـخص مـن القريـة كــان جالسـاً مقهـى .واسـ نا اً ىل تقيـي شـامل ،حمللــص
مع ـ ـ أعن ــاء اجمللـ ـ ىل أن ص ــاحب ال ــبالغ مل يق ــدم حججـ ـاً موثوق ــة ل عزي ــز نلب ــه ال ــاس
اللجــوء .وحمللــص اجملل ـ ىل أن صــاحب الــبالغ لــن يواجــه حملطــراً حقيقي ـاً ب ـال عرض لالضــطها
مبق نــى املــا ة  )١(7أو االع ــداء مبق نــى املــا ة  )٢(7مــن قــانون األجانــب حــال عو تــه ىل
بلده األصلي .وهل ه األسباب ،أيّد اجملل قرار ائرة اهلجرة.
 ٤-٤و  ١٢نيســان/أبريل  ،٢٠١3نلــب صــاحب الــبالغ ىل اجمللـ عــا ة أـ جـراءات
اللجوء .وك ر إلعا ة أ حها ،أع بختنه ي ن من قرار اجملل أنه مل يراع ان ـاءه ىل أ ـة

نلب
املثلي ــني اتنس ــيني .وا ّع ــى ص ــاحب ال ــبالغ أن ــه سـ ـيواجه حملط ــر االض ــطها أق ــط بس ــبب ميل ــه
اتنسي ،بغض الن ر ع ا ذا كان يقي عالقة جنسية مثلية أم ال .ك ا اعنض على ال قيـي غـل
الصــحي الـ ي أجــري ملصــداقي ه ّجـاً بــختن حقــول األرز ميكنهــا أن تبلـ مــن الطــول مــا يسـ
ثالص وثـائق قـدمها
بت اجملل
للشخص أن خي بئ وسطها .و  ١9أيلول/سب ّ ،٢٠١٤
صاحب البالغ (املرأقات ألت وباء وجي بطلبه عا ة أ جراءات نلب اللجوء) الـيت قـ ّدمت
ىل اللجن ــة أينـ ـاً ،وحملل ــص ىل ع ــدم وج ــو معلوم ــات جدي ــدة ع ــل حملط ــر االض ــطها ـ ـ الً
أو مثب ـاً ح ــال ع ــو ة ص ــاحب ال ــبالغ ىل ب ــنغال يش .وتالح ــا الدول ــة الط ــرف أن ص ــاحب
ال ــبالغ مل يق ــدم أي معلوم ــات جدي ــدة ىل اللجن ــة م ــن ش ــختهنا أن تـ ـ ر مراجع ــة تقيي ه ــا لقن ــية
صــاحب الــبالغ مــن جانــب ســلطات الدولــة الطــرف .وتــدأع الدولــة الطــرف ك ـ لك بختنــه ح ـ
عندما يقدم شخص بيانات م سقة أإهنا ال تكون بالنرورة صحيحة وال ميكن بالنرورة اع بارها
ل وال يعك أي ا يبدو ربة شخصية .
وقائع عندما يكون واها غل

__________

( )١٢حوا  7 ٦38والراً من والرات الواليات امل حدة.
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 5-٤و ه ا الصد  ،تالحا الدولة الطرف أن مهارات صاحب الـبالغ ال علي يـة والشخصـية
مكن ه من تكرار نو السر مراراً ون أن يقع تناقنات جوهرية .ك ا تدأع بـختن بيـان صـاحب
البالغ ال ي ي ّدعي أن ائرة اهلجرة واجملل اس ندا قراريه ا ىل كونه مثلياً جنسياً بيـان مشـكوك
أي ــه م ــن حيـ ـ ن ــه مل ين ــه أي م ــن القـ ـرارين ىل مكاني ــة االأـ ـناض أن ص ــاحب ال ــبالغ مثل ــي
جنس ــياً .وتالح ــا الدول ــة الط ــرف أن ص ــاحب ال ــبالغ ك ــان يش ــل باس ـ رار ىل اك ش ــاف عالق ــه
اتنســية املثليــة مــع صــديقه تــوهني وتعرضــه ثــر ذلــك لالع ــداء واالضــطها قبــل مغا رتــه وأنــه كــان
خيشــى أن ي عـ ّـرض مــرة أحملــرى ملعاملــة تنــدرىل ض ـ ن املــا ة  7مــن قــانون األجانــب ن هــو عــا ىل
قـراره املـ رخ  ٤كـانون األول /يسـ  ٢٠١٢ىل أن صـاحب الـبالغ
بنغال يش .وان هى اجمللـ
مل ي ّبني اح ال أنه تعرض لالع داء واالضطها قبـل مغا رتـه البلـد ك ـا وصـت ذلـك .وبنـاء عليـه،
رأض اجملل بيانات صاحب الـبالغ باع بارهـا غـل لـة وملوقـة علـى مـا يبـدو .وحمللـص اجمللـ ،
قـ ـراره املـ ـ رخ  ١9أيلول/س ــب  ،٢٠١٤ىل أن األس ــباب ال ــيت ق ــدمها ص ــاحب ال ــبالغ ل ي ــر
حملطر تعرضه لالضطها لدى عو ته ترتبط ارتباناً وثيقاً ب لـك األحـداص ومل يقـدم أي سـبب آحملـر.
ولـ لك ،اسـ ن اجمللـ أن صــاحب الــبالغ مل يثبــت ا ّعــاءه ب ـختن مثلي ــه اتنســية احمل لــة أ ت ىل
حملوله نزاع مع السلطات أو أأرا عا يني بنغال يش ميكن أن ي ّر منحه اللجوء.
 ٦-٤و املقابــل ،تع ـ الدولــة الطــرف حــدثاً واقعـاً أن صــاحب الــبالغ مل ي عــرض الضــطها
أو اع ــداء أو معاملــة قاثلــة قبــل مغا رتــه ،ألنــه اس ـ طاع العــيش بــنغال يش ك ثلــي ىل حــني
مغا رته البلد الونة  ٢٠١٢/٢٠١١ون الدحملول نـزاع مـع سـلطات الدولـة الطـرف أو مـع
مواننني .وت وق الدولة الطرف مع تقيي اجملل ال ي يويـد بختنـه ال تكوـي اإلشـارة ىل املعلومـات
األساســية العامــة امل احــة بشــختن وضــع املثليــات واملثليــني ومز وجــي امليــل اتنســي ومغــايري اهلويــة
اتنســية بــنغال يش إلثبــات اال عــاء أن صــاحب الــبالغ ســيواجه حملطــر ال عــرض لالضــطها
ق ـ ـراره امل ـ ـ رخ  ١9أيلول/سـ ــب
أو االع ـ ــداء لـ ــدى عو تـ ــه ىل بـ ــنغال يش .والحـ ــا اجملل ـ ـ
 ٢٠١٤أن وضــع املثليــني بــنغال يش ّسـن كثــلاً الســنوات األحملــلة وأن القــانون مينــع املثليــة
اتنســية ع ـالً باملــا ة  337مــن القــانون اتنــائي لكنــه ال ينو ـ امل ارســة الع ليــة .وتالحــا
الدولــة الطــرف ك ـ لك نشــاء العديــد مــن شــبكات ع ـ املثليــني البل ـد .وأي ــا ي علــق بعنــوية
صاحب البالغ من ة الدأاع عـن حقـو املثليـات واملثليـني ومز وجـي امليـل اتنسـي ومغـايري
اهلوي ــة اتنس ــية ن ــام اللج ــوء ال ــدامنركي ،مل يك ــن اجمللـ ـ ق ــا راً عل ــى مراع ــاة ذل ــك قـ ـراره
امل ـ ـ رخ  ٤كـ ــانون األول /يس ـ ـ  ٢٠١٢ألنـ ــه مل يص ــب عنـ ــواً أيهـ ــا سـ ــوى تش ـ ـرين األول/
أك وبر  ٢٠١3ك ا أشار ىل ذلك صاحب البالغ نوسه ورسالة ات عية.

ايلــي بــانغالر مــانويف

 7-٤و ــيط الدولــة الطــرف عل ـاً باملقــال الصــحوي ال ـ ي صــدر
 ١٢نيس ــان/أبريل ٢٠١3
 ٢٤آذار/م ــارس  ،٢٠١3وقدم ــه ص ــاحب ال ــبالغ ىل اجمللـ ـ
بع ــد أن ص ــل علي ــه م ــن حمل ــالل أص ــدقاء ص ــديقه( .)١3وأأ ــا املق ــال ب ــختن س ــيدة عج ــوزاً تـ ـدعى
__________

( )١3مل يوأّر صاحب البالغ نسـخة منمجـة مـن الوثيقـة ،وهـو مـا حـ علـى اجمللـ ال ك ّوـل ب وألهـا ،ومل يشـرح كيـت
حاز على الوثيقة.
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رقيّـة بيغــوم شــنقت نوســها  ٢٢آذار/مــارس  ٢٠١٢قريــة رانغــارللبويف .وحملــالل ال حقيــق،
اك شــت أي ــا زع ـ أن م ـراهقني اثنــني ،أحــدمها صــاحب الــبالغ ،أقامــا عالقــة جنســية مثليــة
متوز/يوليــه  ،٢٠١١وق ـبض عليه ــا وق ـ ّدما ىل أحــد أعنــاء ل ـ القريــة وقنــيا الليلــة وأيــديه ا
موثقة حمللت ظهريه ا .ك ا أأا املقال بختن املراهقني نر ا من القرية وبختن أحدمها عا ليها بعـد
شــهرين لربيــة أحمل ــه أق ـبض عليــه حملــالل ه ـ ه الزيــارة وع ـ ّ ب بطــر منهــا نــزع أعنــائه ال ناســلية،
قا أ ى ىل وأاته .وأأا املقال ك لك بختن أسرة صاحب البالغ تعيش اليوم منعزلة بسبب مثلي ه
اتنس ــية وب ــختن وال ــده ت ــو بس ــك ة قلبي ــة  ٢آذار/م ــارس  .٢٠١٢ورأى اجملل ـ أن ــه ال ميكن ــه
ـحة املقــال بــالن ر ىل تــاريخ صــدوره وعــدم وضــوح مصــا ره ب ـنغال يش
ال حقــق مــن مــدى صـ ّ
ونريقـة ا صـول عليـه مـن حملـالل أصـدقاء صـاحب الـبالغ امل لكـة العربيـة السـعو ية .وحمللــص
اجملل أيناً ىل أن وى املقال يو قر ىل املصـداقية ،باع بـار كـ ّ ال واصـيل الدقيقـة الـيت تنـ نها،
وي طابق بالنبط مع بيانـات صـاحب الـبالغ بشـختن أسـباب نلبـه اللجـوء .وهكـ ا ،يبـدو أن املقـال
ل ّوــق ألغ ـراض ه ـ ه القنــية باع بــار أن تزويــر الوثــائق أمــر شــائع بــنغال يش وأق ـاً لل علومــات
املقدمــة مــن وزارة الش ـ ون اخلارجيــة .و ه ـ ا الصــد  ،مل خيلــص اجملل ـ ىل ضــرورة ال حقــق مــن
مدى أصـلية املقـال الصـحوي علـى الـرغ مـن تختكيـد مك ـب من ـة األمـ امل حـدة للنبيـة والعلـ
والثقاأة بنغال يش وجو صحيوة هب ا االس  .واس نا اً ىل ذلـك ،ال ميكـن للدولـة الطـرف أن
تعطي أي قي ة ثباتية للوثيقة اليت قدمها صاحب البالغ.
 8-٤وتالحـ ــا الدولـ ــة الطـ ــرف أن صـ ــاحب الـ ــبالغ مل يقـ ــدم أ لـ ــة تـ ــدع أسـ ــباب اع قـ ــا ه أن
االس ن اجات امل علقة بع ره ينتب عليها ان هاك ألحكام املا ة  7من العهد .وت كـد الدولـة الطـرف أن
ائرة اهلجرة هي السلطة املكلوة ب حديد سن مل سي اللجـوء ،مـ كـان ذلـك ضـرورياً .وأجـرى قسـ
الط ــب الش ــرعي أحص ـ ـاً لص ــاحب ال ــبالغ وح ـ ـ ّد ع ــره ال اس ــعة عش ــرة أو أكث ــر .و  ٤مت ــوز/
يولي ـ ــه  ،٢٠١٢ق ـ ــررت ائ ـ ــرة اهلج ـ ــرة دي ـ ــد ت ـ ــاريخ م ـ ــيال ص ـ ــاحب ال ـ ــبالغ  ٢١ك ـ ــانون األول/
يس ـ  .١99٢ونع ــن ص ــاحب ال ــبالغ هـ ـ ا ا كـ ـ أم ــام وزارة الع ــدل ال ــيت أيّدتـ ـه  9آذار/
مارس  .٢٠١5ورأى اجملل بعني دابية أينـاً مت ـع صـاحب الـبالغ بالقـدرة اإلجرائيـة والننـ الـالزم
لالضــطالع بــإجراءات اللجــوء .وتــدأع الدولــة الطــرف أينـاً بختنــه ا ــاالت الــيت يشــل أيهــا ملـ
اللجــوء ىل حياتــه اتنســية أو هوي ــه اتنســية ،يقــيّ اجمللـ مــا ذا كــان هـ ا الشــخص يعــاين مــن حالــة
ض ــعت ش ــديد ،م ــع مراع ــاة املب ــا ا ال وجيهي ــة ذات الص ــلة ملك ــب مو ــوض األمـ ـ امل ح ــدة الس ــامي
لش ـ ون الالج ــني (املووض ـية)( .)١٤وتس ـ غرب الدولــة الطــرف أال يقــدم صــاحب الــبالغ أي معلومــات
عن الكيويـة الـيت حصـل هبـا علـى شـها ة املـيال املزعومـة والصـا رة  ١8شـبارب/أ اير  ٢٠١3بين ـا
تـ ــو والـ ــداه قب ـ ــل ذلـ ــك ال ـ ــاريخ بس ـ ــنة تقريب ـ ـاً ،وال ي ص ـ ــل بختس ـ ـرته ،حسـ ــب أا ت ـ ــه ،من ـ ـ مغا رت ـ ــه
__________

( )١٤ان ــر املووضــية الســامية لش ـ ون الالج ــني ،ليــل اإلج ـراءات واملعــايل الواجــب تطبيقهــا ل حديــد وضــع الالجــئ
(جنيــت )٢٠١١ ،واملبــا ا ال وجيهيــة ملووضــية األمـ امل حــدة لشـ ون الالج ــني بشــختن ا ايــة الدوليــة (نلبــات
ا صول على وضع الجئ اس نا اً ىل امليل اتنسي و/أو اهلويـة اتنسـية سـيا املـا ة  ١ألـت( )٢مـن اتواقيـة
عام  ١95١و/أو بروتوكوهلا لعام  ١9٦7امل علقني مبركز الالج ني) ٢3 ،تشرين األول/أك وبر .٢٠١٢
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بــنغال يش( .)١5و ه ـ ا الصــد  ،تنــيت الدولــة الطــرف أن صــاحب الــبالغ مل يكشــت عــن هويــة
الشخص ال ي يزع أنه نلب صدار شها ة امليال وعن األساس ال ي أصدرت عليه.
 9-٤وت ّكد الدولة الطـرف أن صـاحب الـبالغ اك وـى بعـدم املواأقـة علـى ال قيـي الـ ي أجـراه
اجملل ـ ملصــداقي ه واملعلومــات األساســية نــار قنــي ه ،لكــن تــرى أنــه مل يقــت علــى ارتكــاب
اجملل ـ ألي خمالو ــة عن ــد اخت ــاذ الق ـرار أو ع لي ــة تقي ــي عوام ــل اخلط ــر .وهك ـ ا ،ت ــرى الدول ــة
الط ــرف أن ص ــاحب ال ــبالغ ا ــاول اسـ ـ خدام اللجن ــة كهي ــة اسـ ـ ناف إلع ــا ة تقي ــي ال ــروف
الوقائعيــة لقنــي ه .وتشــل الدولــة الطــرف ىل أن اللجنــة دــب أن تــو أمهيــة كبــلة للن ــائ الــيت
حمللــص ليهــا اجملل ـ ألنــه أقــدر علــى تقيــي ال ــروف الوقائعيــة قنــية صــاحب الــبالغ. وتــرى
قنــية صــاحب
الدولــة الطــرف أنــه ال يوجــد أســاس لل شــكيك ال قيــي الـ ي أجـراه اجمللـ
الــبالغ أو اهلــه ،وهك ـ ا تــدأع بــختن عــو ة صــاحب الــبالغ ىل بــنغال يش لــن تشــكل ان هاك ـاً
لل ا ة  7من العهد. 

الطوف
تعليقات صاحب الرالغ على مالحظات الدتلة
 ٢9أيار/م ــايو  ،٢٠١5ق ـ ـ ّدم ص ــاحب ال ــبالغ تعليقات ــه بش ــختن مالح ــات الدول ــة
١-5
الطــرف .وي ـ ّدعي أنــه قــدم معلومــات كاأيــة تبــني أنــه ســيواجه بصــو ه مــن املثليــني اتنســيني حملطــر
ال عرض ملعاملة خمالوة لل ا ة  7من العهد حال عو ته ىل بنغال يش .وي كـد أنـه ينبغـي قبـول
بالغه ألنه ّع ه مبا يكوي مـن األ لـة واسـ نو مجيـع سـبل االن صـاف احملليـة امل احـة ،وأنـه ينبغـي
رأض نلب هناء ال دابل امل ق ة.
 ٢-5وأي ــا ي علــق باألسـ املوضــوعية ،ي ّكـد صــاحب الــبالغ أن الدولــة الطــرف أحملطــختت
تقيــي ســنّه ومل تقــدم ليــه املســاعدة الــيت يس ـ حقها كقاصــر ن ـوال ج ـراءات نلــب اللجــوء (مثــل
تعيــني وصــي قــانوين) .ك ــا ي كــد أن الدولــة الطــرف مل ت ـراع مســختلة أنــه كــان قاصــراً عنــد تقيــي
الوقائع ومصداقية أا اته(.)١٦
 3-5ويرى صاحب الـبالغ أنـه ينبغـي يـالء االه ـام نوسـه ىل كونـه شـاباً مثليـاً نبـ ه اجمل ـع
احمللي وأأرا أسرته قبيل املغا رة ىل الدامنرك .وتك ن حالة النـعت الـيت يعيشـها والـيت تـ ر نلبـه
عـه وأسـرته و يان ـه .ومل يـراع
اللجوء كونه شاباً وكون املثلية اتنسية تع ـ وصـ ة بـني أأـرا
اجملل ال روف اخلاصة لصاحب البالغ وحالة ضعوه .ويدأع أيناً بـختن الدولـة الطـرف أحملطـختت
اس ن اجها امل رخ  ١9أيلول/سب  ٢٠١٤أن املقال الصحوي ال ي قدمه كان زائواً ،ويويد
بختنه ميلك نسخة كاملة أصيلة من الصحيوة اليت أ ّسست عام  ٢٠٠5وتر املوقع الشـبكي
__________

( )١5يشــل ق ـرار اجمللـ امل ـ رخ  ١9أيلول/ســب  ٢٠١٤ىل أن ــامي صــاحب الــبالغ أأــا بـختن موكلــه مل تكــن
ـجلت شــها ة املــيال  ١١متوز/يوليـه  ،٢٠٠8ألنـه مل يصــب صــدار
حوزتــه شــها ة املــيال األصــلية .ولقــد سـ ّ
ه ه الشها ات لزامياً سوى عام  ٢٠٠٤عندما سنت بنغال يش قانون شها ات امليال .
( )١٦ان ــر ليــل اإلج ـراءات واملعــايل الواجــب تطبيقهــا ل حديــد وضــع الالّجــئ لل ووضــية الســامية لش ـ ون الالج ــني،
األجزاء .٢١9-٢١3
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لقاعــدة بيانــات وســائط اإلعــالم الرق يــة ببــنغال يش علــى أهنــا صــحيوة قلي يــة .ول ـ لك يــدأع
صاحب البالغ بختن الدولة الطرف مل تقي الوقائع والوثائق تقيي اً شامالً ع لية اختاذ القرار.

 ٤-5ويــدأع صــاحب الــبالغ أينـاً بــختن اجمللـ مل ين ــر قـراره األول أي ــا ذا كــان الســلوك
املثلي سيشكل حد ذاته حملطراً بختن ي عرض لالضطها حال عو ته ىل بنغال يش .وعـالوة
على ذلك ،أوحى اجملل  ،قراره الثاين ،بختن وضع املثليني بنغال يش ّسـن علـى الـرغ مـن
تقدميه معلومات أساسية تويد عك ذلـك .وأحملـلاً ،يـدأع صـاحب الـبالغ بـختن ال نـاقض الوحيـد
بيانه ،أي مـا ذا هـو الـ ي كـان بالوعـل جالسـاً املقهـى ،يعـزى رمبـا ىل
ال ي وجده اجملل
حملطخت ال وسل وال ميكن االس نا ليه لرأض بيانه.
 5-5وا ّ صاحب البالغ أيناً على اسـ ن اىل اجمللـ أن وضـع املثليـني سـن كثـلاً السـنوات
األحمللة بنغال يش .و ه ا الصـد  ،يـدأع بختنـه ال تقريـر وزارة حملارجيـة الواليـات امل حـدة األمريكيـة
بشـختن قارســات حقــو اإلنســان لعــام  ٢٠١3وال تقريــر وزارة احملليـة امل لكــة امل حــدة عــن املعلومــات
امل علقة بالبلد األصـلي لعـام  ٢٠١3بشـختن بـنغال يش يسـ هبـ ا االسـ ن اىل .ويـدأع صـاحب الـبالغ
أينـ ـاً بـ ـختن امل ــا ة  377م ــن الق ــانون اتن ــائي ال تن ّوـ ـ امل ارس ــة الع لي ــة ،غ ــل أن الش ــرنة ال تـ ـزال
تسـ خدمها ،ىل جانـب املـا ة  5٤مــن قـانون اإلجـراءات اتنائيـة ،ل هديــد املثليـات واملثليـني ومز وجــي
املي ــول اتنس ــية ومغ ــايري اهلوي ــة اتنسـ ـانية ومن ــايق ه  .وال يون ــي اسـ ـ خدام امل ــا ة  5٤ىل توجي ــه
هتـ ـ جنائي ــة أو مالحق ــة قن ــائية و من ــا ىل ارتك ــاب ان هاك ــات م ــن قبي ــل اب ـ ـزازات واع ــداءات بدني ــة
ال دــرب النــحايا علــى اإلبــالغ عنهــا( .)١7وأحملــلاً ،يشــل صــاحب الــبالغ ىل االج هــا ات الســابقة
للجنة قنية م .أ .ضد السويد ،حي اع ت أن من شـختن بعـا صـاحب الـبالغ ىل بـنغال يش،
وهو شخص مثلي ،أن يشكل ان هاكاً لل ا ة  7من العهد(.)١8
مالحظات إضافية للدتلة

الطوف 


 ٢٦ش ـ ــبارب/أ اير  ،٢٠١٦ق ـ ـ ّدمت الدول ـ ــة الط ـ ــرف رس ـ ــالة أحمل ـ ــرى ت ك ـ ــد أيه ـ ــا أن
١-٦
صــاحب الــبالغ مل يثبــت وجاهــة الــدعوى ألغ ـراض مقبوليــة بالغــه مبوجــب املــا ة  7مــن العهــد،
وبال ا ينبغي اع باره غل مقبول .
 ٢-٦و ح ــال حمللص ــت اللجن ــة ىل مقبولي ــة ال ــبالغ ،أ ــإن الدول ــة الط ــرف تص ــر عل ــى أنّـ ـه
ال توجــد أس ـ موضــوعية لالع قــا أن بعــا صــاحب الــبالغ ىل بــنغال يش سيشــكل ان هاك ـاً
ألحكام العهد  .وتكرر الدولـة الطـرف أنـه ال يوجـد أي أسـاس لل شـكيك ال قيـي الـ ي أجـراه
قراريــه الصــا رين  ٤كــانون األول /يس ـ  ٢٠١٤و ١9أيلول/ســب ٢٠١٤
اجملل ـ
قنــية صــاحب الــبالغ ،ناهيــك عــن اهلــه. ك ــا يوجــه االن بــاه ىل االج هــا ات الســابقة للجنــة
ال ـ ــيت توي ـ ــد بختنـ ـ ـه ينبغ ـ ــي ي ـ ــالء أمهي ـ ــة كب ـ ــلة ل قي ـ ــي الدول ـ ــة الط ـ ــرف م ـ ــا مل ي ب ـ ـ ّـني أنـ ـ ـه شـ ـ ـ ّكل
__________

( )١7ان ر تقرير وزارة احمللية امل لكة امل حدة بشختن املعلومات امل علقة بالبلد األصلي لعام .٢٠١3
( )١8ان ر البالغ رق  ،٢٠١٢/٢١٤9م .أ .ضد السويد ،اآلراء املع دة  ٢5متوز/يوليه  ،٢٠١3الوقرة .5-7
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يوسـر ملـاذا
تعسواً واضحاً أو نكاراً للعدالة ( .)١9وترى الدولـة الطـرف أن صـاحب ال
ـبالغ) ال ّ
ّ
(٢٠
ـي
ي
ق
ال
ن
و
سيك
تعسـوياً أو سيشـ ّكل حملطـختً واضـحاً أو نكـاراً للعدالـة قنـي ه  .وتـ ّكر أينـاً
ّ
بــختن أجهــزة الدولــة الطــرف هــي الــيت ت ــوىل ع ومـاً الن ــر الوقــائع وأ لّـة القنــية ل حديــد مــا ذا
كــان يوجــد حملطــر أم ال .وتــدأع كـ لك بــختن اجمللـ أجــرى مــا يلــزم مــن ال قيي ـات للخلــومل ىل
مت ـع صــاحب الـبالغ بالقــدرة اإلجرائيـة والننـ الـالزم لالضــطالع بـإجراءات نلــب اللجـوء رغـ
أنه ثبت أنه مل يبلـ الثامنـة عشـرة .وتـدأع الدولـة الطـرف بـختن اجمللـ راعـى سـن صـاحب الـبالغ
واحمل الأه الثقا ومدى ننجه وميله اتنسي املزعوم .

 3-٦وتعنض الدولة الطرف أيناً على شارة صاحب البالغ ىل آراء اللجنة قنية م .أ.
ضد السويد ،ألن ه ه القنية خت لت عن ا الة الراهنة نقارب أساسية .أوي قنية م .أ .ضـد
السـويد ،مل تعــنض الدولـة الطــرف علـى امليــل اتنسـي لصــاحبة الـبالغ وا ّعاءاهتــا الـيت تويــد بختهنــا

اغ صبت من قبل أأرا الشرنة بنغال يش أثناء اح جازها واع ت سلطات الدولة الطرف أن
صـاحبة الـبالغ تعرضـت بالوعـل لالع ـداء بلـدها األصـلي .و هـ ه القنـية ،أجـرت ســلطات
الدولــة الطــرف تقيي ـاً شــامالً لبيانــات صــاحبة الــبالغ والوثــائق الــيت قــدم ها (ان ــر قـراري اجملل ـ
امل ـ ـ رحملني  ٤كـ ــانون األول /يس ـ ـ  ٢٠١٢و ١9أيلول/سـ ــب  )٢٠١٤لكـ ــن اجملل ـ ـ رأـ ــض
عناصر حاية بيانات صاحب البالغ باع بارها غل ذات مصداقية وملوقة ألغراض جـراءات
نلب اللجوء .وبناء عليه ،ال ميكن لل جل قبول مـا جـاء تصـراات صـاحب الـبالغ بشـختن
أســباب نلبــه اللجــوء علــى أنــه وقــائع .و اإلضــاأة املرأقــة نيــه ،ت كــد وزارة الشـ ون اخلارجيــة
الدولة الطرف أن صحيوة ايلي بانغالر مـانويف ت هـر علـى البوابـة اإلعالميـة كومـة بـنغال يش
وتع ل بوصوها صحيوة ليـة تع ـد باألسـاس علـى مصـا ر مباشـرة .ومـع ذلـك ،اك وـى اجمللـ
قراره الصا ر  ١9أيلول/سب  ٢٠١٤بالن ر أي ا ذا كان املقال الصحوي املقـدم ملوقـاً
هلـ ا الغــرض أم ال ومل ين ـر أي ــا ذا كانـت الصــحيوة ذات الصـلة موجــو ة .وتـرى الدولــة الطــرف
أنه دب اع بـار نشـر املقـال صـحيوة ايلـي بـانغالر مـانويف أمـراً واقعـاً لكنهـا ال تـرى أن نشـره
سيعرض صاحب البالغ ىل ه ا القدر من االضطها أو سوء املعاملة ال ي ي ر منحه اللجـوء،
ألن الصحيوة املشار ليها توزع على نطا دو .
المسائل تاإلجواءات المعوتضة على اللجنة

الن ر مقبولية البالغ
 ١-7قبل الن ر أي ا عاء ير أي بالغ ،ي عني على اللجنة أن تقـرر ،وأقـاً لل ـا ة 93
من ن امها الداحمللي ،أي ا ذا كان البالغ مقبوالً مبوجب ال وتوكول االحمل ياري.

__________

( )١9ان ــر الــبالغ رق ـ  ،٢٠١3/٢٢7٢قنــية ب .ت .ضــد الــدامنرك ،اآلراء املع ــدة
الوقرة .3-7
( )٢٠ان ـ ــر ،عل ـ ــى س ـ ــبيل املث ـ ــال ،ال ـ ــبالغ رق ـ ـ  ،٢٠١٤/٢393ك .ض ـ ــد ال ـ ــدامنرك ،اآلراء املع ـ ــدة  ١٦مت ـ ــوز/
يوليه  ،٢٠١5الوقرتان  ٤-7و 5-7والـبالغ رقـ  ،٢٠١٤/٢٤٢٦ن .ضـد الـدامنرك ،اآلراء املع ـدة ٢3
متوز/يوليه  ،٢٠١5الوقرة .٦-٦
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 ٢-7وقد ققـت اللجنـة ،وأقـاً ملق نـيات الوقـرة (()٢أ) مـن املـا ة  5مـن ال وتوكـول االحمل يـاري،
مــن أن املس ـختلة نوســها ليســت قيــد الدراســة نــار أي ج ـراء آحملــر مــن ج ـراءات ال حقيــق الــدو
أو ال سوية الدولية.
 3-7وت ّكر اللجنة ك لك مبا ذهبت ليه اج ها اهتا السـابقة مـن أنـه دـب علـى أصـحاب
البالغ ــات االسـ ـ وا ة م ــن مجي ــع س ــبل االن ص ــاف احمللي ــة السـ ـ يواء الش ــررب املنص ــومل علي ــه
الوق ــرة (()٢أ) م ــن امل ــا ة  5م ــن ال وتوك ــول االحمل ي ــاري ،م ــا ام أن ه ـ ه الس ــبل تب ــدو أعال ــة
القنــية املطروحــة ومــا ام أهنــا م احــة حبكـ الواقــع لصــاحب الــبالغ( .)٢١وتالحــا اللجنــة تختكيــد
صاحب البالغ أنـه اسـ نود مجيـع سـبل االن صـاف احملليـة امل احـة ألنـه ال ميكـن الطعـن قـرارات
اجملل ـ ـ ـ  .ك ـ ــا تالح ـ ــا أن الدول ـ ــة الط ـ ــرف مل تع ـ ــنض عل ـ ــى أوع ـ ــات ص ـ ــاحب ال ـ ــبالغ
ه ا الصد .
 ٤-7وتالح ــا اللجن ــة أينـ ـاً أن الدول ــة الط ــرف ت ــرى أن ــه ينبغ ــي ع ــالن ع ــدم مقبولي ــة ا ع ــاءات
ص ــاحب ال ــبالغ املقدم ــة مبوج ــب امل ــا ة  7لع ــدم وج ــو أ ل ــة ت ـدع ها. وم ــع ذل ــك ،ت ــرى اللجن ــة أن
صــاحب الــبالغ قـ ّدم مــا يكوــي مــن ال واصــيل واأل لــة الوثائقيــة ألغـراض املقبوليــة .ولعــدم وجــو عوائــق
أحملرى تعنض مقبولية البالغ ،أإن اللجنة تع ه مقبوالً وتشرع الن ر أسسه املوضوعية.

الن ر األس

املوضوعية

 ١-8ن ــرت اللجنــة الــبالغ ضــوء مجيــع املعلومــات الــيت أتاحهــا هلــا الطرأــان ،وأق ـاً للوقــرة ١
من املا ة  5من ال وتوكول االحمل ياري.
 ٢-8وتالحا اللجنة ا عاء صاحب البالغ أنه سيواجه حملطـر ال عـرض لل عـ يب واالضـطها
بسبب ميله اتنسي حال عو ته ىل بنغال يش .و ه ا الصد  ،تالحا اللجنة أن صاحب
الــبالغ أقــام ،وأق ـاً مل ـا صـ ّـرح بــه ،عالقــة جنســية مثليــة مــع صــديق لــه مــن متوز/يوليــه  ٢٠١٠ىل
متوز/يولي ــه  ،٢٠١١وأن ــه ق ــبض عليه ــا حق ــل ل ــألرز ونق ــال ىل لـ ـ القري ــة حيـ ـ تعرض ــا
للنرب وال ع يب .وتالحا اللجنة أيناً أن صاحب البالغ نر من أسرته وقري ـه وهـ ّد بالق ـل
حــال عو تــه ،وأن ش ـريكه تعــرض ألع ــال تع ـ يب أ ّت ىل وأاتــه ملــا ع ــا ىل القريــة لزي ــارة
شــقيق ه .ك ــا تالحــا اللجنــة أن ال قــارير الــيت قــدمها صــاحب الــبالغ تويــد مــا يلــي( :أ) ا ــر
القانون بنغال يش املثلية اتنسية وال توأر السلطات ا اية لل ثليات واملثليني ومز وجي امليل
اتنسي ومغايري اهلوية اتنسانية (ب) وتس خدم الشرنة القانون بغرض قارسة ال ييز والعنـت
ضد املثليني (ىل) ويشكل القانون هتديداً مس ّراً ح و ن مل يطبق بشكل منهجي.
 3-8وتالحا اللجنة ك لك أا ة صاحب البالغ أن سلطات الدولـة الطـرف مل تـول حملـالل
ع لية اختاذ القرار االع بار الواجب لأل لّة اليت ق ّدمها .وعلى وجه اخلصومل ،تالحا اللجنة أنه

__________

( )٢١ان ـ ــر ،علـ ــى سـ ــبيل املثـ ــال ،الـ ــبالغ رق ـ ـ  ،٢٠١١/٢٠97تي ـ ــر ضـ ــد هولن ـ ـدا ،اآلراء املع ـ ــدة
يوليه  ،٢٠١٤الوقرة .3-٦
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عنــدما قـ ّدم صــاحب الــبالغ شــها ة املــيال تبــني أنــه ولــد  ٢١كــانون األول /يسـ ،١99٤
وبال ــا ك ــان ع ــره س ــبع عش ــرة س ــنة عن ــدما وص ــل ىل ال ــدامنرك ،شـ ـ ّككت الدول ــة الط ــرف
مصــداقي ه لكنهــا مل ت خـ أي تــدابل ضــاأية لل حقــق مــن املعلومــات املقدمــة عــن ع ــره الوعلــي.
وتالحـا اللجنــة أينـاً أنــه عنـدما قــدم صـاحب الــبالغ نسـخة مــن املقـال الـ ي نشـر صــحيوة
ايلي بنغالر مانويف وال ي يشل ىل األحداص اليت وقعت بعد اك شاف عالق ه اتنسية املثليـة،
شـ ّككت الدولـة الطــرف أول األمـر وجـو الصــحيوة املـ كورة مث مـدى أصــلية املقـال .ويــرى
صاحب البالغ أن الدولة الطرف مل ر تقيي اً شامالً للوقائع والوثائق اليت قـ ّدمت ليهـا .ويـدأع
بختن اجملل مل يقي قراره األول ما ذا كان السـلوك املثلـي يشـكل حملطـراً بـال عرض لالضـطها ،
حسن حالة املثليني بنغال يش على الرغ من تقدمي معلومات أساسية
وأوحى قراره الثاين ب ّ
تويد عك ذلك.
 ٤-8وتالح ــا اللجن ــة أين ـاً تقي ــي الدول ــة الط ــرف الـ ـ ي يوي ــد ب ــختن املعلوم ــات املقدم ــة م ــن
صــاحب الــبالغ ال تس ـ هلــا بــختن ختلــص ىل أنــه ســي عرض خلطــر االضــطها عنــد عو تــه ىل
بــنغال يش ح ـ و ن كــان مثلي ـاً وبــختن املــا ة  337مــن قــانون العقوبــات لعــام  ١8٦٠ال ـيت ـ ّـرم
العالقــات اتنســية املثليــة ال تطبــق امل ارســة الع ليــة وبــختن حالــة املثليــني قــد ســنت كثــلاً
السنوات األحمللة.
 5-8وتـ ـ ّكر اللجن ــة ب عليقه ــا الع ــام رقـ ـ  )٢٠٠٤(3١بش ــختن نبيع ــة االل ـ ـزام الق ــانوين الع ــام
املوروض على الدول األنراف العهد ،الـ ي تشـل أيـه ىل ال ـزام الـدول األنـراف بعـدم تسـلي
أي شـ ــخص أو بعـ ــا ه أو نـ ــر ه أو حملراجـ ــه بطريقـ ــة أحملـ ــرى مـ ــن قلي هـ ــا ذا وجـ ــدت أسـ ــباب
موض ــوعية ت ــدعو ىل االع ق ــا أن ــه مع ــرض بش ــكل حقيق ــي لن ــرر ال ميك ــن جـ ـ ه ،عل ــى النح ــو
املنص ــومل علي ــه امل ــا ة  7م ــن العه ــد .وأش ــارت اللجن ــة أينـ ـاً ىل أن اخلط ــر د ــب أن يك ــون
شخصــياً( )٢٢وأن يــة ع بــة عاليــة ل قــدمي أســباب موضــوعية تثبــت وجــو حملطــر حقيقــي لل عــرض
لنــرر ال ميكــن ج ـ ه( .)٢3ول ـ لك دــب الن ــر مجيــع الوقــائع وال ــروف ذات الصــلة ،مبــا أيهــا
()٢٤
البلد األصلي لصاحب البالغ . 
ا الة العامة قو اإلنسان
__________

( )٢٢ان ــر ال ــبالغ رق ـ ـ  ،٢٠١٠/٢٠٠7س .ض ــد ال ــدامنرك ،اآلراء املع ــدة  ٢٦آذار/م ــارس  ،٢٠١٤الوق ــرة ٢-9
وال ـ ــبالغ رق ـ ـ ـ  ،١99٦/٦9٢أ .ر .ىل .ض ـ ــد أس ـ ـ ـناليا ،اآلراء املع ـ ـ ــدة  ٢8متوز/يوليـ ـ ــه  ،١997الوقـ ـ ــرة .٦-٦
ان ــر أين ـاً وثــائق تنــة مناهنــة ال ع ـ يب ،الــبالغ رق ـ  ،٢٠٠5/٢8٢س .ب .أ .ضــد كنــدا ،الق ـرار املع ــد
 7تش ـرين الثــاين/نــوأ  ٢٠٠٦والــبالغ رق ـ  ،٢٠٠7/333ت .ي .ضــد كنــدا ،الق ـرار املع ــد ١5
تشرين الثاين/نوأ  ٢٠١٠والبالغ رقـ  ،٢٠٠8/3٤٤أ .م .أ .ضـد سويسـرا ،القـرار املع ـد  ١٢تشـرين
. ٢٠١٠
الثاين/نوأ
( )٢3ان ـر الــبالغ س .ضــد الــدامنرك ،الوقــرة  ٢-9والــبالغ رقـ  ،٢٠٠8/١833س .ضــد الســويد ،اآلراء املع ــدة
 ،٢٠١١الوقرة . ١8-5
 ١تشرين الثاين/نوأ
( )٢٤املرجع نوسه.
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 ٦-8وتشــل اللجنــة أين ـاً ىل اج ها اهتــا الســابقة الــيت تــنص علــى يــالء أمهيــة كبــلة ل قيــي
الدولة الطرف ،مـا مل ي بـني أنـه شـ ّكل تعسـواً واضـحاً أو نكـاراً للعدالـة( ،)٢5وعلـى تك ّوـل أجهـزة
الدول األنراف العهد ع ومـاً بدراسـة الوقـائع واأل لـة أو تقيي هـا بغيـة ديـد مـا ذا كـان هـ ا
اخلطر موجو اً أم ال(.)٢٦
 7-8و ه ـ ا الــبالغ ،تالحــا اللجنــة أن الدولــة الطــرف اع ـ ت أن ع ــر صــاحب الــبالغ
ي جــاوز  ١8ســنة ،حــني حمللــص قس ـ الطــب الشــرعي ىل وجــو اح ــال معــني أن يكــون
ع ــره رمبــا  ١7ســنة .وتالحــا اللجنــة أينـاً حجـ الدولــة الطــرف أ ّن ع ــر صــاحب الــبالغ ق ــيّ
على النحو الواجب من قبل ائرة اهلجرة وأ ّكدته وزارة العدل وأن اجملل قيّ القدرات اإلجرائية
لصاحب البالغ ك ا لو أن ع ره اوز الثامنـة عشـرة ،وأن حالـة ضـعت صـاحب الـبالغ قـيّ ـت
على النحو الواجب وأقـاً لل بـا ا ال وجيهيـة لل ووضـية ذات الصـلة .وتالحـا اللجنـة أن الدولـة
الطــرف مل تشــكك مــدى أصــلية شــها ة املــيال الــيت قــدمها صــاحب الــبالغ ،لكنهــا تســاءلت
عن نريقة ا صول عليها .وتالحـا اللجنـة أن الدولـة الطـرف مل تـراع ،هـ ا السـيا  ،مكانيـة
أن يكـون صـاحب الــبالغ قاصـراً ومل تقــدم ليـه حملــالل جـراءات نلــب اللجـوء أيــة مسـاعدة مــن
القصـر ومل تـراع حقيقــة أن صـاحب الـبالغ قـد يواجـه باع بـاره قاصــراً
املسـاعدات الـيت يسـ حقها ّ
حملطــراً شخصــياً عنــد تقيــي مــا ذا كانــت عو تــه ىل بــنغال يش س ش ـ ّكل ان هاك ـاً لل ــا ة  7مــن
العهـد .وتــرى اللجنــة أن هـ ه امل ارسـة تشــكل عيبـاً جرائيـاً عنــد راسـة نلــب اللجــوء املقـ ّدم مــن
صاحب البالغ.
 8-8وتالحا اللجنة كـ لك أن ائـرة اهلجـرة واجمللـ حمللصـا ىل أن املثليـة اتنسـية لصـاحب
البالغ مشكوك أيها و ىل أنه مل يكشت أن مثلي ه املزعومـة س عرضـه للخطـر حـال عو تـه ىل
بـ ــنغال يش .وتالح ـ ــا اللجنـ ــة أين ـ ـاً أن الدولـ ــة الط ـ ــرف رّكـ ــزت ،م ـ ــن أجـ ــل الوص ـ ــول ىل ه ـ ـ ا
االس ن اىل ،على تقيي مدى مصداقية صـاحب الـبالغ نـوال اإلجـراءات ،ون أن تقـيّ البيانـات
يوض ـ  ،قـراره امل ـ رخ ٤
املعروضــة عليهــا .وتالحــا اللجنــة علــى وجــه اخلصــومل أن اجملل ـ مل ّ
كانون األول /يس  ،٢٠١٢األسباب اليت اهل على أساسها ديد صاحب البالغ بنوسـه
هلوي ــه املثليــة وا عاءاتــه وجــو حملطــر حقيقــي ب ـختن ي عــرض لالضــطها أو ســوء املعاملــة حــال
عو تــه ىل بــنغال يش .وعــالوة علــى ذلــك ،مبــا أن اجملل ـ و ائــرة اهلجــرة ىل أن مثليــة صــاحب
تعرضــه هــو وش ـريكه لل ع ـ يب والطــر مــن
الــبالغ مشــكوك أيهــا ،مل يراعيــا ا عاءاتــه ال اليــة( :أ) ُّ
قري ه ـا عنــد اك شــاف عالق ه ــا اتنســية املثليـة (ب) وهتديــده بالق ــل ن هــو حــاول العــو ة ىل
وتعرض شريكه لل ع يب ح ّد املـوت عنـدما حـاول العـو ة ىل قري ه ـا للزيـارة
قري ه وأسرته (ىل) ُّ
__________

( )٢5املرجع نوسه .وان ر ،مجلة أمور ،البالغ رق  ،١993/5٤١سي ز ضد جامايكا ،قرار عدم املقبوليـة املع ـد
 3نيسان/أبريل  ،١995الوقرة  .٢-٦
( )٢٦ان ــر ال ــبالغ رقـ ـ  ،٢٠٠8/١7٦3ب ــيالي وآحمل ــرون ض ــد كن ــدا ،اآلراء املع ــدة  ٢5آذار/م ــارس ،٢٠١١
الوقــرة  ،٤-١١والــبالغ رق ـ  ،٢٠١٠/١957لــني ضــد أس ـناليا ،اآلراء املع ــدة  ٢١آذار/مــارس ،٢٠١3
الوقرة .3-9 
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( ) وعدم مكانية توقّع ا صول علـى ايـة السـلطات الوننيـة مـن هـ ا الق ـع الـ ي ي عـرض لـه
املثليــون اتنســيون وميــارس علــى نطــا واســع بــنغال يش .وعلــى املن ـوال نوســه ،مل تـراع الدولــة
الطرف املعلومات اليت ق ّدمها صـاحب الـبالغ والـيت تويـد بـختن املثليـني اتنسـيني ي عرضـون للوصـ
بــنغال يش وأن املثليــة اتنســية مــا زالــت ّرمــة مبوجــب املـا ة  377مــن القــانون اتنــائي ،وهــو
ما يشـ ّكل حـد ذاتـه عقبـة أمـام ال حقيـق أع ـال اضـطها املثليـات واملثليـني ومز وجـي امليـل
اتنس ــي ومغ ــايري اهلوي ــة اتنس ـ ـانية واملعاقب ــة عليه ــا .وباإلض ــاأة ىل ذل ــك ،تالح ــا اللجن ــة أن
صاحب البالغ مسل وأنه وقـت صـدور هـ ا القـرار ،كثـلاً مـا كـان ي عـرض هـ الء األشـخامل
بنغال يش لل هديد بالعنت ،وال سي ا بعد ما أ ىل به قـا ة سـالميون مـن تصـراات عامـة ت سـ
بكراهيــة املثليــة اتنســية .و ضــوء مــا تقــدم ،تــرى اللجنــة أن الدولــة الطــرف مل تـراع ،عنــد تقيــي
املخانر اليت يواجهها صاحب البالغ ،بشكل كاف رواي ه لألحداص اليت عاشها بـنغال يش،
والوثائق الـيت قـ ّدمها واملعلومـات األساسـية امل احـة بشـختن املخـانر الـيت يواجههـا املثليـات واملثليـون
ومز وجو امليل اتنسي ومغايرو اهلوية اتنسانية بنغال يش ،ومن مث رأنت ا عاءات صاحب
ال ــبالغ تعس ــواً( .)٢7و هـ ـ ه ال ــروف ،ت ــرى اللجن ــة أن بع ــا ص ــاحب ال ــبالغ ىل ب ــنغال يش
ِّ
يشكل ان هاكاً لل ا ة  7من العهد.
 -9وترى اللجنة ،وهـي ت صـرف نـار الوقـرة  ٤مـن املـا ة  5مـن ال وتوكـول االحمل يـاري،
أن مــن شــختن بعــا صــاحب الــبالغ ىل بــنغال يش أن ين هــك حقوقــه املكوولــة مبوجــب املــا ة 7
من العهد.
 -١٠ووأق ـاً للوق ــرة  ١م ــن امل ــا ة  ٢م ــن العه ــد ال ــيت ت ــنص عل ــى أن ت عه ــد ال ــدول األنـ ـراف
ب ــاحنام ا ق ــو املع ــنف هب ــا أي ــه ،وبكوال ــة هـ ـ ه ا ق ــو ت ي ــع األأ ـرا املوج ــو ين قلي ه ــا
واخلاضـعني لوالي هــا ،أــإن الدولــة الطــرف ملزمــة بالشــروع جـراء اسـ عراض ال عــاءات صــاحب
الــبالغ ،مــع مراعــاة ال زامــات الدولــة الطــرف مبوجــب العهــد وآراء اللجنــة هـ ه .ويطلــب أينـاً ىل
نلبه اللجوء .
الدولة الطرف االم ناع عن نر صاحب البالغ أثناء عا ة الن ر
 -١١و ذ تنـع اللجنــة اع بارهـا أن الدولــة الطــرف ،باننـ امها ىل ال وتوكــول االحمل يــاري،
ديـد مـا ذا كـان قـد حـدص ان هـاك للعهـد أم ال ،وأن الدولـة
قد اعنأت باحمل صـامل اللجنـة
الطرف تعهدت ،ع ـالً باملـا ة  ٢مـن العهـد ،بـختن تكوـل مت ـع مجيـع األأـرا املوجـو ين قلي هـا
أو اخلاضــعني لوالي هــا بــا قو املعــنف هبــا العهــد وبــختن ت ــي ســبيل ان صــاف أعــاالً وواجــب
ال نوي ـ عن ــدما ي ب ــني ح ــدوص ان ه ــاك ،تع ــرب ع ــن رغب ه ــا أن ت لق ــى م ــن الدول ــة الط ــرف،
غنون  ١8٠يوماً ،معلومـات عـن ال ـدابل امل خـ ة ل نويـ آراء اللجنـة .وتطلـب أينـاً مـن الدولـة
الطرف أن تنشر آراء اللجنة.
__________

( )٢7ان ر موهوم ال عست ال عليق العام رق  )٢٠١٤(35للجنة املعنية حبقو اإلنسان بشختن حق الوـر
و األمان على شخصه ،الوقرة .١٢
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