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اعتمدته الل نة في دورتها  12( 130تشرين األو /أكتوبر  6 -تشرين الثاني/نوفمبر .)2020
شذذارك في د ارسذذة االا البالغ أعاذذاء الل نة التالية أسذذمايام :تانيا ماريا أبدو روتشذذو

وعياب بن عاشذذور وعارف بلقان وأحمد

أمين فتح هللا وفورويا س ذ ذ ذ ذذويتش ذ ذ ذ ذذي وكريس ذ ذ ذ ذذتوفر ااينف وبا مريم كويتا ومارس ذ ذ ذ ذذيا ف . .كران ودي يد  .مور ودن ان الكي

مواومو از وفوتيني اا ازرتفيس وايرنان كيسذذادا كابري ار وفاسذذيل ا سذذانسذذين وةوسذذيه مانويل سذذانتوف ااييس ويوفا شذذاني وايلين

تيغرودجا وأندرياف زيمرمان وجنتيان زيبيري.
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صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ او ف .م .واو موا ن أفغذاني(ُ .)1رفض لبذه الل وء في الذدانمرك ويواجذه
1-1
ةطر لاعاده للى أفغانسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتان .ويدعى صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن الدانمرك افاعاداا له تنته حقو ه المك ولة
صاحب البالغ.
اموجب المادتين  6و 7من العهد .ويمثل محام
َ

2-1

في  3شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذذاط/فبراير 2017

لذذب المقرر الخذذاج لل نذذة المعني اذالبالتذات والتذذدابير المؤ تذذة

ال ديد نيااة عن الل نة للى الدولة الطرف عدم لعاد ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ريثما تنظر الل نة في ا ذ ذ ذ ذذيته.

وفي  6شذ ذ ذ ذذباط/فبراير  2017علق م لس عون الالجئين التااعة للدولة الطرف للى لشذ ذ ذ ذذعار لةر المهلة
الفمنية المحدد لصاحب البالغ امغادر الدانمرك.

الوقائع نما عرضها صاحت الي
1-2

فرَّت أسذذر صذذاحب البالغ من أفغانسذذتان للى جمهورية ليران اإلسذذالمية اسذذبب اندالع نفاع أس ذ ر

عن اةتطذذاف والذذده وتعذذاليبذذه وا الع النذذار عليذذه ون ذذاتذذه من الموت م للذ ُ .ولذذد ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ في
جمهورية ليران اإلسذ ذذالمية وانتقلر أسذ ذرته داةل البلد عد مرات وتادرته في نهاية المطاف اسذ ذذبب ةوف
والذده من أن يتعرب لذلى من ببذل األشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخذاج أن سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذهم الذالين اعتذدوا عليذه من بذل .ولم يخبره والذده

لال االقليل عن نفاعه في أفغانسذتان ااسذتثناء أنه يخشذى العود للى أفغانسذتان وأن اناك أشذخاصذال يبحثون
عنه في منف أسرته في جمهورية ليران اإلسالمية.
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وصاحب البالغ ال يعرف االتأكيد تاريخ مغادرته جمهورية ليران اإلسالمية او وأسرته .فقد أ اموا

اعد لل في تركيا لمد  11ش ذ ذذه الر تقريبال .وانقط ص ذ ذذاحب البالغ وش ذ ذذقيقه األص ذ ذذغر عن اقية أفراد أسذ ذ ذرته
ط ار اسذ ذ ذ ذذبب ضذ ذ ذ ذذيق المسذ ذ ذ ذذاحة للى ركو اربين اثنين أثناء محاولتهما السذ ذ ذ ذ ر للى اليونان.
عندما اضذ ذ ذ ذ ُ
واعتقلتهما السلطات في الدانمرك حيث ُمنح شقيقه األصغر حق الل وء ألنه اصر.

مر في السذ ذذنة .ولم يعد صذ ذذاحب

ولصذ ذذاحب البالغ جد في أفغانسذ ذذتان يتحدر معه عبر الهات
3-2
البالغ على علم امكذان ج هبذده اذالاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبع أو مذا للا كذان على يذد الحيذا حتى .ولذه ج َّذد في جمهوريذة ليران
اإلس ذذالمية ل ن عندما تادر ص ذذاحب البالغ وأس ذرته البلد أةبرته جدته اأنها لربما عادت للى أفغانس ذذتان.

ولم يعد لصاحب البالغ أي اتصا م َّ
جدته وال يعرف مكان وجوداا .وليس لديه أ ار لةرون أو شبكة

معارف أةرى في أفغانسذ ذ ذ ذذتان .ولم يسذ ذ ذ ذذبق له أن زار أفغانسذ ذ ذ ذذتان وال يتقن لغتها وتقاليداا اما ايه ال اية.
فهو على سبيل المثا
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تير ادر على التمييف بين العادات اإليرانية والعادات األفغانية.

في  17تموز/يوليه  2016رفا ذ ذ ذ ذ ذذر دائر اله ر الدانمركية لب الل وء الالي دمه ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب

ووضذ ذ ص ذذاحب البالغ
البالغ .وفي  5كانون الثاني/يناير  2017أيد م لس عون الالجئين االا القرار ُ

ران االحت از السابق لإلاعاد.

وفي تاذون لل وشذم صذاحب البالغ في  31كانون األو /ديسذمبر  2016صذليبال وورد على
5-2
لراعه .وأوضذح أنه يدرك اأن الصذليب رمف مسذيحي وأنه يميل للى المسذيحية ويدرك أنه دين الحب ل ن
ال يعلم شذ ذذيئال لةر عنها وأنه لم يعتنق المسذ ذذيحية .وعندما سذ ذذئل لن كان على علم امخا ر وشذ ذذم صذ ذذليب
على لراعه في أفغانسذ ذ ذ ذ ذ ذذتان أوضذ ذ ذ ذ ذ ذذح أنه ال يسذ ذ ذ ذ ذ ذذتوعب ف ر الالاا للى اناك ألنه لم يفر المكان ع
ولم ي ر في االه المخا ر .وردال على سذ ذ ذؤا لن كان سذ ذ ذذيفيل االا الوشذ ذ ذذم في حا لاعاده للى أفغانسذ ذ ذذتان

( )1

يدعي ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ اأنه ُولد في عام  .1998و د ةلص اةتبار تحديد س ذ ذ ذ ذذنه أجرته س ذ ذ ذ ذذلطات الدولة الطرف في  26تشذ ذ ذ ذ ذرين
الثذاني/نوفمبر  2015للى أن عمره على األرجح او  19عذامذال أو أكثر ل ن "انذاك احتمذا ولو أنذه اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيع اذأن عمره ال يقذل
عن  17عامال" .وفي  3شذ ذ ذذباط/فبراير  2016تأكدت دائر اله ر الدانمركية أن صذ ذ ذذاحب البالغ ُولُد في عام 1996؛ وأكدت وزار
اله ر واالندما واإلسكان لل في و ر الحق.
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ولن يفيل ما او موجود في فؤاده .وأوضذ ذذح كالل أنه كان

أشذ ذذار صذ ذذاحب البالغ للى أنه ال يسذ ذذتطي لل

يرتدي حو عنقه تعويال في شكل صليب في جمهورية ليران اإلسالمية وكان يخ يها عن ال مي ااستثناء

أ ر أص ذذد ائه .ولم ُيطل س ذذلطات الدولة الطرف عن الص ذذليب أو الوش ذذم في و ر س ذذابق ألنه لم يعتقد أن
لل وثيق الصلة اقايته.
لب ص ذ ذ ذذاحب البالغ لعاد فتح لبه الل وء في  13كانون

6-2

وبناء على االه المعلومات ال ديد

7-2

ويذدف صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ اذأنذه ال ي وز الطعن في اررات م لس عون الالجئين أمذام المحكمذة

الثاني/يناير  .2017وبعد أربعة أيام رد م لس عون الالجئين اأن الطلب س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ُذيعال في تا ذ ذ ذ ذ ذ ذذون 10
للى  12شه الر وأنه لن يترتب على االا اإلجراء أي أثر ليقافي على لعادته.
اما في لل في ض ذ ذذوء الطاا تير اإليقافي لطلبه لعاد فتح لبه الل وء وبأنه اس ذ ذذتن د بالل جمي س ذ ذذبل

االنتصاف المحلية المتاحة(.)2
ال كوى
-3

يدعي صذ ذ ذذاحب البالغ أن ترحيله للى أفغانسذ ذ ذذتان من شذ ذ ذذأنه أن يعرضذ ذ ذذه لخطر حقيقي امعاملته

معاملة تخال المادتين  6و 7من العهد ألنه ُولد ةار أفغانسذتان ولم يفر البلد ع وألنه صذغير السذن
وال يلم بلغات أفغانس ذ ذذتان وتقاليداا وليس ذ ذذر له أس ذ ذذر أو ش ذ ذذبكات اجتماعية أةرى وألةيه األص ذ ذذغر ل امة
()3

انونية في الدنمارك (منحر له ألنه اص ذذر) وأن ليس لديه ليمان ارس ذذخ ااإلس ذذالم وأنه وش ذذم ص ذذليبال على

لراعه ويميل للى المسذ ذذيحية .ويشذ ذذير صذ ذذاحب البالغ للى لراء الل نة في اذ ذذية أ .أ .ف .ضذ ذذد الدانمرك

ويدف اأن الدولة الطرف لم تو ااتمامال كاايال لذثر التراكمي لهاله الظروف(.)4
م حظات الابلة الطرف ب ن مقيولية الي
1-4

بأسس الموضوعية

في مالكر ش ذ ذ وية مؤرةة  1ل /أتسذ ذذطس  2017دمر الدولة الطرف مالحظاتها على مقبولية

البالغ وأسذسذذه الموضذذوعية .وتدف الدولة الطرف اأن البالغ تير مقبو ألنه ال يسذذتند للى أسذذس واضذذحة

وأن لعاد صاحب البالغ للى أفغانستان لن تشكل انتهاكال للماد  7من العهد.
2-4

وص ذ ذذل ص ذ ذذاحب البالغ للى الدانمرك و دم لبه الل وء في  7أيلو /س ذ ذذبتمبر  .2015ورفا ذ ذذر

دائر اله ر الذذدانمركيذذة لبذذه في  17تموز/يوليذذه  .2016وأيذذد م لس عون الالجئين اذذالا القرار في 5

كانون الثاني/يناير  .2017و بل الم لس رواية صذذاحب البالغ عما حدر له ل نه الحأ أنه لم يشذذهد أي
ن افع في أفغانسذذتان وأنه او وحده الالي ي ترب أنه سذ ُذيبحث عنه اناك اسذذبب نفاع والده ايما ماذذى واو
نفاع اندل بل والدته .وبالمثل افترب وحده أن األفراد الم هولين الالين اتصذلوا امنف أسذرته في جمهورية
ليران اإلس ذذالمية ام األش ذذخاج أن س ذذهم الالين اةتط وا والده .واحت اجه االظروف االجتماعية واال تص ذذادية

في أفغانستان اما في لل الحالة العامة اناك وكونه لم يفر البلد ع وأن ليسر له أي شبكة اجتماعية
لم ت ض جميعها للى تقييم مختل

حيث الحأ الم لس أنه شذا

الظروف التي أثاراا ةار نطاع تقييم الم لس.

في صذحة جيد و ادر على العمل وأن

( )2

يش ذ ذذير ص ذ ذذاحب البالغ للى المعلومات التي دمتها حكومة الدانمرك اش ذ ذذأن تن يال المالحظات الختامية لل نة القا ذ ذذاء على التمييف

( )3

ال يوجد في الرس ذ ذ ذ ذ ذ ذذالة األولى أي ادعاء اانتهاك الماد  6من العهد ل ن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ يقدم لل في تعليقاته على مالحظات

( )4
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وفي  11نيسذ ذذان/أبريل  2017رفض م لس عون الالجئين لب صذ ذذاحب البالغ المقدم في 13

كانون الثاني/يناير  2017إلعاد فتح اذ ذذيته التي أشذ ذذار فيها للى وشذ ذذم صذ ذذليب وورد على لراعه وااتمامه

االمسذذيحية .وارتأى الم لس أنه لم يقدم أي معلومات أسذذاسذذية جديد وأنه ما كان لميله للى المسذذيحية ووشذذمه

أن ُي ا ذ ذذيا للى اس ذ ذذتنتا مختل  .والحأ الم لس أنه لكر ةال مقابلة اس ذ ذذتعراب مل ه التي أجرااا م دائر

اله ر الدانمركية في  13تشذ ذرين الثاني/نوفمبر  2015أنه مس ذذلم س ذذني ويص ذذوم رما ذذان وال يص ذذلي كثي الر
وليس لديه سذذبب معين للصذذال أو االمتناع عن الصذال  .والحأ الم لس أياذلا أنه لم ُيشذذر للى وشذذمه الالي

يدعي أنه رمف مسذ ذذيحي في جلسذ ذذة اسذ ذذتماع الم لس وأنه لم يشذ ذذر للى ااتمامه االمسذ ذذيحية لال عندما لب

لعاد فتح اذ ذذيته .ونظ لار للى أنه لم يعتبر ن سذ ذذه مسذ ذذيحيلا فقد ارتأى الم لس أن وشذ ذذم ما يدعي أنه صذ ذذليب
ال ينطوي في حد لاته على احتما النظر لليه في أفغانستان على أنه مسيحي.
وتالحأ الذدولذة الطرف أنذه وفقذال للمذذاد (53أ) من ذانون األجذانذب (ال ذذام ) ي وز اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتئنذذاف
4-4
لبات الل وء التي ترفاذ ذ ذ ذ ذذها دائر اله ر الدانمركية تلقائيال أمام م لس عون الالجئين وأن االه الطعون
ت ا ذ ذ ذذي للى و

تن يال اررات الرفض .فالم لس ايئة ش ذ ذ ذذبه ا ذ ذ ذذائية مس ذ ذ ذذتقلة ورئيس ذ ذ ذذها ونائب رئيس ذ ذ ذذها

اض ذ ذ ذ ذ ذذيان وي ب أن يكون األعا ذ ذ ذ ذ ذذاء ا ةرون محامين أو عاملين في وزار اله ر واالندما  .وبموجب

الماد  )1(53من انون األجانب (ال ام ) يتمت أعا ذ ذذاء الم لس ااالس ذ ذذتقاللية وال يقبلون أو يلتمس ذ ذذون
توجيهات من سذ ذ ذ ذذلطات التعيين أو الترشذ ذ ذ ذذيح وتتخال محكمة االتهام والمراجعة اررات تعليقهم أو فصذ ذ ذ ذذلهم

كما او الحا االنسذ ذذبة للقاذ ذذا  .و اررات الم لس نهائية .وم لل

ي وز لذجانب اموجب الدسذ ذذتور أن

يسذ ذذتأن وا األحكام أمام المحاكم العادية التي لها ال صذ ذذل في المسذ ذذائل المتعلقة احدود اةتصذ ذذاج السذ ذذلطات

العامة .ومن ثم فالمراجعة القاائية لق اررات الم لس تقتصر على المسائل القانونية.

وتالحأ الدولة الطرف أن األجانب ُيمنحون تصذ ذ ذ ذ ذريحال ااإل امة اموجب انون األجانب (ال ام )
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للا كانر لهم صذ ة الالج اموجب االت ايية الخاصذة بوضذ الالجئين أو للا كانوا عرضذة لعقوبة اإلعدام
أو التعاليب أو تيره من ضذرو المعاملة أو العقوبة القاسذية أو الاللنسذانية أو المهينة .وينص القانون على
تطبيق مبدأ عدم اإلعاد القسذ ذرية دون أي اس ذذتثناءات؛ ويك ل عدد من المالكرات المتعلقة االحماية القانونية

لملتمسي الل وء اموجب القانون الدولي للسلطات اةتصاج اتخال ارراتها تمشيال م االه االلتفامات.

وتالحأ الدولة الطرف أن م لس عون الالجئين يعين ض ذ ذ ذ ذذمن ممارس ذ ذ ذ ذذاته محاميال االم ان في
6-4
جمي القا ذذايا وأنه يحيل للى المحامي مل القا ذذية بل جلس ذذة االس ذذتماع .وفي الممارس ذذة العملية و بل

عقد جلسذ ذ ذ ذ ذذة اسذ ذ ذ ذ ذذتماع ي تم ملتمسذ ذ ذ ذ ذذو الل وء دائمال امحاميهم الالين يقدمون في تالب األحيان مالكرات
اشذ ذذأنهم .ويحاذ ذذر اإلجراءات المعروضذ ذذة على الم لس ملتمس الل وء ومحاميه ومترجم ش ذ ذ وي وممثل
عن دائر اله ر الدانمركية .ويدلي ملتمس الل وء ببيان وي وز له تقديم أدلة لضذذااية .وتُطرأ أسذذئلة عليه

وبعذد للذ ي وز للمحذامي وممثذل دائر اله ر الذدانمركيذة تقذديم مرافعذات شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ويذة .وي وز لملتمس الل وء

اإلدالء ببيان ةتامي .وعاد ما يصذ ذ ذذدر الم لس ارره مباشذ ذ ذذر اعد جلسذ ذ ذذة االسذ ذ ذذتماع .وتسذ ذ ذذتند ارراته للى

تقييمات فردية محدد تُ رى في ضذوء جمي األدلة لات الصذلة اما في لل المعلومات المتعلقة ببلد منشذأ
ملتمس الل وء.
وتالحأ الدولة الطرف أن ملتمس ذ ذذي الل وء ُي َّبلغون بوجو تقديم معلومات مس ذ ذذتميا ذ ذذة وبأامية
7-4
القيام بالل  .ويسذ ذذتند م لس عون الالجئين في تقييمه للى تقييم عام لبيانات ملتمس الل وء وسذ ذذلوكه أثناء

جلس ذ ذ ذ ذذة االس ذ ذ ذ ذذتماع فاذ ذ ذ ذ ذالل عن معلومات أةرى اما في لل معلومات عن بلد المنش ذ ذ ذ ذذأ .ولدى الم لس
م موعة كاملة من االه المعلومات ب
يحدثها ااس ذ ذذتمرار اس ذ ذذتنادال للى م موعة متنوعة من المص ذ ذذادر .ويأةال
ه
الم لس عاد بيانات ملتمس الل وء على أنها حقيقة للا كانر متسذ ذ ذذقة ومتناسذ ذ ذذقة ويطلب توضذ ذ ذذيحات للا
ارتأى أن ثمة تاذ ذ ذذاربال أو تغيي الر أو زياد أو حالفال للبيانات .ومن شذ ذ ذذأن التصذ ذ ذريحات تير المتسذ ذ ذذقة اشذ ذ ذذأن
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عناصذذر حاسذذمة أن تاذذع

مصذذدايية ملتمس الل وء؛ وفي االه الحاالت ينظر الم لس في جملة أمور

في توض ذ ذ ذ ذ ذ ذذيحات ملتمس الل وء وحالته اما في لل االةتالفات الثقااية وعمره وحالته الص ذ ذ ذ ذ ذ ذذحية .وفي

اعض الحاالت يتطلب األمر التركيف اشذذكل أكبر على الظروف الموضذذوعية اسذذبب عمر ملتمس الل وء

أو حالته الصحية العقلية.

وتالحأ الدولة الطرف أن بالغ صذذاحب البالغ ال ب
يقدم أي أسذذاف لعدم األةال االتقييم الالي أجراه
8-4
ه
م لس عون الالجئين .وتدف الدولة الطرف اأن صذذاحب البالغ لم يثبر أن لعادته للى أفغانسذذتان تشذذكل
انتهاكال لحقو ه المك ولة اموجب الماد  7من العهد .وتشذ ذ ذ ذ ذذير الدولة الطرف للى العتبة العالية التي حددتها
الل نة أس ذ ذذبااال جوارية تثبر وجود ةطر حقيقي االتعرب لا ذ ذذرر ال يمكن جبره( .)5وتش ذ ذذير الدولة الطرف

أياذ ذال للى معيار اس ذذتعراب الل نة الالي ينص على أنه ينبغي ليالء أامية كبير لتقييم الدولة الطرف وأن
يتبين أن االا التقييم تعسذ ذ ذ ذ ي اشذ ذ ذ ذذكل
ألجهف الدولة الطرف بوجه عام أن تراج وتقيم الو ائ واألدلة ما لم ه
واض ذ ذذح أو أنه بلغ حد جحود العدالة( .)6وتؤكد الدولة الطرف أن ص ذ ذذاحب البالغ لم يس ذ ذذتوف االا المعيار
في االه القاذ ذذية ألنه لم يحدد ايما عدا عدم موافقته على التقييم أي مخال ة في عملية صذ ذذن القرار أو

أي عوامذل ةطر لم يذأةذالاذا التق ييم في االعتبذار على النحو الواجذب .وتذدف الذدولذة الطرف اذأن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب

البالغ يحاو اسذ ذذتخدام الل نة اص ذ ذ ة ايئة اسذ ذذتئناف إلعاد تقييم اذ ذذيته على الرتم من أن حالته ُييمر
اال عل مرتين في الدانمرك وأوتي فرصذ ذ ذذة عرب لرائه شذ ذ ذ ويال وكتابيال امسذ ذ ذذاعد محام واو ما أسذ ذ ذ ر عن
تقييم شامل وجام لطلبه من جانب م لس عون الالجئين.

9-4

وتالحأ الدولة الطرف أن البالغ ال يتاذ ذ ذذمن أي معلومات جديد عن حالة صذ ذ ذذاحب البالغ في

أفغانستان .وتالحأ أن الحالة العامة في أفغانستان لم تبلغ حدال يبرر منحه الل وء  .وتشير الدولة الطرف
للى اسذذتنتاجات م لس عون الالجئين وتالحأ أن صذذاحب البالغ لم يظهر أن من المحتمل أن يتعرب
()7

لخطر فردي ومحدد ااالضذ ذ ذذطهاد أو االعتداء في أفغانسذ ذ ذذتان .وليس عدم للمامه اعادات الم تم األفغاني

وتقاليده وعدم وجود أس ذ ذ ذ ذذر له أو ش ذ ذ ذ ذذبكة اجتماعية أةرى اناك امبرر كاف لوحده لمنحه الل وء أياذ ذ ذ ذ ذال.
فصذ ذذاحب البالغ ش ذ ذا أعف و ادر على العمل وال يعاني أي مشذ ذذاكل صذ ذذحية وبالنظر للى أ واله اشذ ذذأن

جده وجدته ال يمكن اعتبار أن ليسذذر لديه أسذذر في أفغانسذذتان .فهو لم يشذذهد ع أي نفاع في أفغانسذذتان
ويبدو أنه شخص عادي .واو ي ترب لوحده مالحقته اناك اسبب نفاع والده ايما ماى.

 10-4أما االنسذذبة الاتمامه االمسذذيحية ووشذذمه و الدته التي تحمل صذذليبال فلم يثر صذذاحب البالغ االه
األمور بل لبه لعاد فتح اذ ذ ذ ذ ذذيته على الرتم من أنه أُبلغ اأامية ال ش ذ ذ ذ ذ ذ عن جمي المعلومات لات
الصذ ذ ذ ذذلة وكان ينبغي له ال شذ ذ ذ ذ

عن االه المعلومات بل جلسذ ذ ذ ذذة اسذ ذ ذ ذذتماع الم لس في  5كانون الثاني/

 .أ .ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ال ذ ذ ذذدان ذ ذمذ ذذرك ( )CCPR/C/116/D/2402/2014ال ذ ذ ذ ذقذ ذذر 5-6؛ وف .ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ال ذ ذ ذذدان ذ ذمذ ذذرك

( )5

أ .أ .ل .وأ.

( )6

أ .ف .م .ور .أ . .ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الذذدانمرك ( )CCPR/C/117/D/2378/2014ال قرتذذان  3-8و6-8؛  .ت .ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الذذدانمرك
( )CCPR/C/113/D/2272/2013ال قر 2-7؛ ن .ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الذدانمرك ( )CCPR/C/114/D/2426/2014ال قر 6-6؛ ك.
ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الذدانمرك ( )CCPR/C/114/D/2393/2014ال قرتذان  4-7و5-7؛ السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذد فالن والسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذد فالنذة ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الذدانمرك
( )CCPR/C/112/D/2186/2012ال قر 5-7؛ وز .ضد الدانمرك ( )CCPR/C/114/D/2329/2014ال قر .4-7

( )7

تشذ ذذير الدولة الطرف للى المبادئ التوجيهية لم وضذ ذذية األمم المتحد السذ ذذامية لشذ ذذؤون الالجئين اشذ ذذأن تقييم شذ ذذروط الحماية الدولية
لملتمسذي الل وء من أفغانسذتان  30ل /أتسذطس ( 2018الوثيقة )HCR/EG/AFG/18/02؛ والى القاذية م .أ .ضذد الدانمرك

( )CCPR/C/110/D/2007/2010ال قر .2-9

( )CCPR/C/119/D/2240/2013ال قر  .7-7انظر أياالThe judgments of the European Court of Human :
Rights in A.G.R. v. the Netherlands (application No. 13442/08), para. 59; M.R.A. and Others v. the
Netherlands (application No. 46856/07), para. 112; S.S. v. the Netherlands (application No.
.39575/06), para. 66; and A.W.Q. and D.H. v. the Netherlands (application No. 25077/06), para. 71
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يناير  .2017وعالو على لل

سذ ذ ذذئل عن انتمائه الديني في عد مناسذ ذ ذذبات أثناء اإلجراءات فأجا

اأنه

مسذ ذذلم سذ ذذني وان لم يكن على ليمان ارسذ ذذخ .وترى الدولة الطرف أن ت سذ ذذيره الحت اجه المتأةر احيث لم

يعتبر أن لظروفه صذ ذذلة اقاذ ذذيته ت سذ ذذير تير مقن  .وترى الدولة الطرف أنه من الغريب أن يا ذ ذ وشذ ذذمال
لما يدعي أنه ص ذ ذذليب بل اا ذ ذذعة أيام فقع من جلس ذ ذذة اس ذ ذذتماع م لس عون الالجئين ولم يبلغ محاميه

أو الم لس بالل على الرتم من أنه يالكر أن ااتمامه االمسيحية وما يرمف لليه وشمه أمران مهمان جدال
االنسبة لليه .وتخلص الدولة الطرف للى أن ااتمامه المفعوم االمسيحية يبدو مل قال وأن وشمه في حد لاته
ال ينطوي على احتما النظر لليه في أفغانسذذتان على أنه مسذذيحي؛ فصذذاحب البالغ ال يعتبر ن سذذه كالل ؛
وت يد المعلومات المتوافر عن البلد اأنه حتى لما يص ذذبح من المعروف أن ش ذذخصذ ذال ما تحو للى دين لةر
عند لبه الل وء ففن لل ال يعني أنه سذ ذ ذ ذ ذ ذذيواجه ةط الر ألن لذفغان فهمال واسذ ذ ذ ذ ذ ذذعال عن روف الموا نين
الالين يطر ون كل األبوا

11-4

للحصو على اإل امة في أوروبا(.)8

وتالحأ الدولة الطرف أن لش ذ ذ ذ ذذار ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ للى لراء الل نة في ا ذ ذ ذ ذذية أ .أ .ف .ض ذ ذ ذ ذذد

الدانمرك والقو اأنه ما كان لتقييم الس ذ ذ ذ ذذلطات التي لم تو ب ااتمامال كاايال ااألثر التراكمي لظروفه ال ردية
أن ي اذذي للى تقييم مختل ألن م لس عون الالجئين أجرى تقييمال شذذامالل اسذذتنادال للى بيانات صذذاحب
البالغ والمعلوم ذذات المتوافر للم لس عن البل ذذد .وترى ال ذذدول ذذة الطرف أن تقييم الم لس ال ي اذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي للى

استنتا أن صاحب البالغ د يتعرب لالضطهاد أو لسوء المعاملة ايكون لل مبر الر لمنحه الل وء.
لعليقات صاحت الي
1-5

وكرر ح

2-5

على م حظات الابلة الطرف ب ن مقيولية الي

بأسس الموضوعية

في  15كانون الثاني/يناير  2019دم صذ ذ ذذاحب البالغ تعليقاته على مالحظات الدولة الطرف
ه األولى (انظر ال قرات  3-2 - 1-2أعاله).

ويدف ص ذذاحب البالغ اأنه من تير الا ذذروري االس ذذتعانة امحام أو لب ثالث مس ذذتقل لمس ذذاعد

ملتمس الل وء على اإلجراءات أمذام دائر اله ر الذدانمركيذة .ويؤكذد م ذددال أنذه ال ي وز الطعن في اررات
م لس عون الالجئين أمذام المحذاكم العذاديذة اموجذب القذانون الذدانمركي حتى لمذا ت ون القا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذايذا التي
ي ري تناولها حاسذذمة .ويدف اأن الم لس ليس محكمة ألن اجتماعاته ليسذذر علنية وال ُيسذذمح ااسذذتدعاء
ويعيَّن أحد أعا ذذائه وعاد ما يكون مو ال من ببل
الش ذذهود لال في روف اس ذذتثنائية ال يمكن التنبؤ بها ُ
الوزار التي تعمذل سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذ لة لداريذ لة عليذا تذااعذة لذدائر اله ر الذدانمركيذة تتخذال القرار األو واو لجراء يقوب

من ثم حياد الم لس.
3-5

ويؤكد صذ ذذاحب البالغ أن من شذ ذذأن و ائ

اذ ذذيته أن ت اذ ذذي للى تعرضذ ذذه لمعاملة تتعارب م

المادتين  6و 7من العهد في حا ترحيله للى أفغانسذ ذ ذ ذ ذ ذذتان .فهو يدف

أوالل اأن الدولة الطرف تقبل روايته

عما حدر له؛ وبأن الدولة الطرف ثانيال لم ت سذ ذ ذ ذ ذ ذذر الشذ ذ ذ ذ ذ ذ لصذ ذ ذ ذ ذ ذذالحه ايما يتعلق بنفاع والده ومن تير
المعروف ما للا كان ماطهدو والده سيسعون جاادين الضطهاد صاحب البالغ أياال .ثالثال يشكل األثر
التراكمي لص ذذغر س ذذنه وعدم رس ذذوخ ممارس ذذته للدين اإلس ذذالمي واالس ذذتنتا من لغته أنه لم يفر أفغانس ذذتان

ع وعدم امتالكه مكانال معروفال يؤوي لليه لحماية ن س ذ ذ ذ ذذه في أفغانس ذ ذ ذ ذذتان أس ذ ذ ذ ذذبااال تبلغ جميعها حد ةطر

( )8

ُوجه انتباه الل نة للى تقرير أعده مركف المعلومات النروي ي عن بلدان المنش ذذأ ) )Landinfoاش ذذأن أوض ذذاع المس ذذيحيين ومعتنقي
المس ذذيحية في أفغانس ذذتان الص ذذادر في  4أيلو /س ذذبتمبر ( 2013االلغة النروي ية) .وتش ذذير الدولة الطرف أياذ ذال للى أن ال قر 36
من المبادئ التوجيهية للم وضذ ذ ذ ذ ذذية اشذ ذ ذ ذ ذذأن الحماية الدولية لطلبات الل وء القائمة على الدين المؤرةة  28نيسذ ذ ذ ذ ذذان/أبريل 2004

الوارد ضذمن الماد 1أل ( )2من االت ايية الخاصذة بوضذ الالجئين و/أو بروتوكولها لعام ( 1967الوثيقة )HCR/GIP/04/06

تنص على أن "ما يسذذمى اأنشذذطة "الخدمة الالاتية" ال تنشذ ةوفال مبر الر من االضذذطهاد على أسذذاف االت ايية في بلد منشذذأ صذذاحب
الطلب للا كانر الطبيعة االنتهازية لهاله األنش ذ ذ ذذطة واض ذ ذ ذذحة لل مي اما في لل الس ذ ذ ذذلطات اناك ولن تترتب على لل عوا ب
سلبية ةطير في حا لعاد الشخص".
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للحاع ضذ ذذرر اه ال يمكن جبره في حا ترحيله .رااعال ي ا م وشذ ذذم الصذ ذذليب االا الخطر .ولم يكن صذ ذذاحب
البالغ على علم اأامية الوشذذم ايما يتعلق اطلبه الل وء ومن ثم فهو يعترب على مالحظة الدولة الطرف
أن تو ير لبه "مشذذبوه" .و د أشذذار صذذاحب البالغ في لجراءات الل وء للى أن محدودية ممارسذذته اإلسذذالم
منال وص ذ ذ ذذوله للى الدانمرك وميله للى المس ذ ذ ذذيحية كما يد على لل وش ذ ذ ذذمه على الرتم من أنه ال يدعي

اعتنا ها وعدم للمامه االعادات األفغانية وتقاليداا تنش ذ ذ جميعها ةط الر كبي الر في أن تحوم الشذ ذذبهات حو

اعتنا ه المسيحية في حا ُرحل من بلد أوروبي.
م حظات إضافية من الابلة الطرف
-6

في  8شذ ذ ذ ذذباط/فبراير  2019الحظر الدولة الطرف أن تعليقات صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ال تختل

عن

بياناته السذذااقة .وتؤكد أنه ينبغي اعتبار البالغ تير مقبو ألن من الواضذذح أن ال أسذذاف له وتؤكد م ددال
أن ترحيل صاحب البالغ للى أفغانستان لن ينته أحكام الماد  7من العهد.

القضايا باإللراءات المعربضة على اللجنة

النظر في المقبولية
1-7

بذذل النظر في أي ادعذذاء يرد في أي بالغ ي ذذب على الل نذذة أن تقرر

نظامها الداةلي ما للا كان البالغ مقبوالل اموجب البروتوكو االةتياري.

بق ذال للمذذاد  97من

و ذذد ت ذذأك ذذدت الل ن ذذة وفق ذال لم ذذا تنص علي ذذه الم ذذاد ()2(5أ) من البروتوكو االةتي ذذاري من أن
2-7
المسألة ن سها ليسر يد النظر في ل ار لجراء لةر من لجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
3-7

وتالحأ الل نة ادعاء صذاحب البالغ اأنه اسذتن د جمي سذبل االنتصذاف المحلية ال عالة المتاحة

وأن اررات م لس عون الالجئين ال ت يف اسذتئنافها أمام المحكمة .وفي ل عدم اعتراب الدولة الطرف

في االا الصدد ترى الل نة أن مقتايات الماد  ) ()2(5من البروتوكو االةتياري د استوفير.

4-7
وتالحأ الل نة أيا ذ ذ ذ ذال ادعاء صذ ذ ذ ذذاحب البالغ اأن سذ ذ ذ ذذلطات الدولة الطرف لم تو ب ااتمامال كاايال
لذثر التراكمي للظروف الناشذئة عن أنه ُولد ةار أفغانسذتان ولم يفر لل البلد ع واو شذا وله للمام

ضذ ذذعيغ بلغات أفغانسذ ذذتان وتقاليداا وليسذ ذذر له أسذ ذذر أو شذ ذذبكات اجتماعية أةرى في لل البلد وشذ ذذقيقه

األص ذ ذذغر مقيم انونيال في الدنمارك ألنه اص ذ ذذر وليس له ليمان ارس ذ ذذخ ااإلس ذ ذذالم وله وش ذ ذذم ص ذ ذذليب على
لراعه وميل للى المس ذ ذ ذ ذ ذذيح ية .وتالحأ الل نة أن االا التأكيد يبين عدم موافقة ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ على تقييم
السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات المحليذة المختصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة ل نذه ال يثبذر وجود أي أةطذاء اعينهذا .وتالحأ الل نذة معلومذات الذدولذة

الطرف التي ت يد اأنها نظرت في جمي

روف صاحب البالغ وةلصر للى أنه لم يشهد ع أي نفاع في

أفغانستان ويبدو شخصال عاديال واو شا
الل نذة كالل أنه وفقذال للمعلومات المتذاحة في المل
بها راء ل وكتاا لة وتحدثال وفهمال.

5-7

أعف و ادر على العمل وال يعاني أي مشاكل صحية .وتالحأ
فلغذة داري اي اللغذة األم لصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ واو يلم

وفي الو ر الالي بلر سذ ذ ذذلطات الدولة الطرف رواية صذ ذ ذذاحب البالغ عن ت اربه السذ ذ ذذااقة تالحأ

الل نة أن ص ذذاحب البالغ لم يوض ذذح على أي أس ذذاف كان ينبغي لس ذذلطات الدولة الطرف بو تأكيده الخطر

المفعوم الالي يش ذذكله أش ذذخاج م هولو الهوية مس ذذؤولون عن تعاليب والده وا الع النار عليه في أفغانس ذذتان

واو حادر و بل والد ص ذ ذ ذ ذاحب البالغ .وتالحأ الل نة أيا ذ ذ ذ ذلا أن صذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يثبر أن من تير
المعقو أن تستنت السلطات أنه ام رده من ي ترب أنه سيالحق اسبب نفاع والده وأن األشخاج الم هولين
الالين جايوا للى منف أسرته في جمهورية ليران اإلسالمية ام األشخاج أن سهم الالين اعتدوا على والده.
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وتالحأ الل نة ايما يتعلق بوشذ ذذم صذ ذذاحب البالغ وميله للى المسذ ذذيحية أنه هب
يعرف ن سذ ذذه اأنه مسذ ذذلم

س ذذني وأنه حتى لو اعترف اأن ممارس ذذته ليس ذذر " ارس ذذخة" فهو يمارف الدين اإلس ذذالمي ولم يعتنق المس ذذيحية

ع .وتالحأ الل نة أياال أن صاحب البالغ على الرتم من ادعائه اأن ثمة ةط الر أن ُينظر لليه في أفغانستان

على أنه اعتنق المسيحية لم يعلق على لشار الدولة الطرف للى المعلومات القطرية التي تشير للى أن لذفغان
فهمال واسعال عن روف الموا نين الالين يطر ون كل األبوا للحصو على اإل امة في أوروبا.

هب
وتالكر الل نة اال قر  12من تعليقها العام ر م  )2004(31حيث تش ذ ذذير للى االلتفام الم روب على
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الدو األ راف اعدم تس ذ ذ ذ ذذليم أي ش ذ ذ ذ ذذخص أو لاعاده أو رده اأية ريقة أةرى من ل ليمها ولل حيثما ت ون

اناك أسذس وااية تبرر االعتقاد اأن ثمة ةط الر حقيقيال في أن يتعرب االا الشذخص أللى ال يمكن جبره مثل

لل المتص ذ ذ َّذور في المادتين  6و 7من العهد .وأش ذ ذذارت الل نة للى أن الخطر ي ب أن يكون ش ذ ذذخص ذ ذذيلا وأن
يوجد احتما كبير أن تُقدَّم أسذ ذ ذذبا موضذ ذ ذذوعية تثبر وجود ةطر حقيقي ينت عنه ضذ ذ ذذرر ال يمكن جبره(.)9

وعند لجراء االا التقييم ي ب مراعا جمي الو ائ والمالاسذ ذ ذ ذ ذذات لات الصذ ذ ذ ذ ذذلة اما فيها الحالة العامة لحقوع

()10
الكر الل نة كالل ااجتهاداتها الس ذذااقة التي ارتأت فيها أنه ينبغي
اإلنس ذذان في بلد منش ذذأ ص ذذاحب البالغ  .وتُ ه

ليالء أامية كبير للتقييم الالي ُت ريه الدولة الطرف وتؤكد م ددلا أن اةتص ذ ذ ذ ذذاج اس ذ ذ ذ ذذتعراب الو ائ واألدلة
لقا ذذية اعينها وتقييمها لحس ذذم وجود االا الخطر من عدمه يق عمومال على عاتق أجهف الدو األ راف في

العهد ما لم يتاح أن التقييم كان تعسميلا اشكل واضح أو أنه بلغ حد جحود العدالة(.)11
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وفي ض ذ ذ ذ ذ ذذوء ما تقدم تالحأ الل نة أن ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يحدد أي مخال ة من االا القبيل في

عملية ص ذ ذذن س ذ ذذلطات اله ر الدانمركية لق ارراتها في ل ار لجراءات الل وء الخاص ذ ذذة اه ولم يثبر اما ايه
ال اية السذذبب الالي ي عل اررات االه السذذلطات تعسذذمية اشذذكل واضذذح أو ةا ئة اشذذكل واضذذح أو تبلغ

حد جحود العدالة .وايما يتعلق افشذذار صذذاحب البالغ للى لراء الل نة في اذذية أ .أ .ف .ضذذد الدانمرك

تالحأ الل نة أنه على الرتم من اعض أوجه التشذ ذذااه الواضذ ذذحة ففن تل القاذ ذذية تختل اةتالفال جواريال
عن القاذ ذ ذ ذ ذذية المطروحة االنظر للى السذ ذ ذ ذ ذذياع المختل في الصذ ذ ذ ذ ذذوما حينها والظروف ال ردية المتمايف

لصاحب البالغ والتي جعلته جميعها ضعي ال اشكل ةاج واي من ثم تير لات صلة االظروف الراانة.
ودون المسذ ذ ذ ذذاف االمسذ ذ ذ ذذؤولية المسذ ذ ذ ذذتمر للدولة الطرف عن مراعا الحالة في البلد الالي ُيبعد لليه
9-7
صذاحب البالغ وعدم التقليل من شذأن الشذواتل التي ي وز اإلع ار عنها ايما يتعلق احالة حقوع اإلنسذان
العامة في أفغانسذذتان ترى الل نة في ضذذوء جمي المعلومات المتاحة اشذذأن الظروف الشذذخصذذية لصذذاحب
البالغ أنذه لم يثبذر ادعذاءاتذه اموجذب المذادتين  6و 7من العهذد اذأدلذة كذاايذة ألتراب المقبوليذة وأنهذا بنذاء

على لل
-8

( )9

ادعاءات تير مقبولة اموجب الماد  2من البروتوكو االةتياري.

وبناء عليه تقرر الل نة ما يلي:
ل
(أ)

عدم مقبولية البالغ اموجب الماد  2من البروتوكو االةتياري؛

( )

لحالة االا القرار للى الدولة الطرف والى صاحب البالغ.

انظر على سذذبيل المثا

ف .ضذذد الدانمرك ال قر 2-9؛ ف .ر .ون .ر .ضذذد الدانمرك ()CCPR/C/117/D/2745/2016

ال قر 4-4؛  .ل .ضد السويد ( )CCPR/C/128/D/3032/2017ال قر 3-7؛ أ .ل .ضد السويد ()CCPR/C/128/D/3300/2019
ال قر .3-9
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()10

المرج ن سه.

()11

ف .ر .ون .ر .ضد الدانمرك ( )CCPR/C/117/D/2745/2016ال قر 4-4؛ ف . . .ضد كوستاريكا
(  )CCPR/C/109/D/1612/2007ال قر 2-4؛ فيرنانديف مورسيا ضد لسبانيا ( )CCPR/C/92/D/1528/2006
ال قر 3-4؛ وشيدكو ضد بيالروف ( )CCPR/C/77/D/886/1999ال قر .3-9
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