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تاريخ اعتما اآلراء:

 23تموز/يوليه 2021

الموضوع:

الترحيل إلى أفغانستان

المسائل اإلجرائية:

استنفا سبل االنتصاف المحلية؛ مستوى إثبات اال عاءات بأ لة

المسائل الموضوعية:

التع يب؛ ضذذرو المعاملة أو العقوبة القاسذذية أو الالإنسذذانية أو

موا العهد:

 ،7و17

موا البروتوكول اال تياري:

 ،2و) ()2(5

المهينة؛ الحق في الحيا األسرية

ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ هو ه .ج ،.مواطن من أفغانس ذ ذ ذ ذ ذذتان ،مولو في  6كانون الثاني/يناير .1999

ويذدعي أن الذدولذة الطرف ،بترحيلذه إلى أفغذانسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان ،تنتهذ حقوقذه المكفولذة بموجذب المذا تين  ،7و 17من

*

اعتمدته اللجنة في ورتها  28( 132حزيران/يونيه  23 -تموز/يوليه .)2021

**

شذ ذذار في ارسذ ذذة ه ا البالغ أعضذ ذذاء اللجنة التالية أسذ ذذما هم :تانيا ماريا عبدو روتشذ ذذول ،ووفاء أشذ ذذرف محرم بسذ ذذيم ،وعياض بن

عاش ذ ذ ذ ذ ذذور ،وعارف بلقان ،والمحجو الهيبة ،وفورويا ش ذ ذ ذ ذ ذذويتش ذ ذ ذ ذ ذذي ،وكارلوس غوميث مارتينيث ،و نكان الكي موهوموزا ،وفوتيني
با ازرتزيس ،وهيرنان كيسذا ا كابريرا ،وفاسذيلكا سذانسذين ،و وسذيه مانويل سذانتوس بيس ،وسذو شذانغرو  ،وكوباويا تشذامدجا كباتشذا،

وإيلين تيغرو جا ،وإيميرو تامرات إغيزو ،وجنتيان زبيري.
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العهذد .وقذد

ذل البروتوكول اال تيذاري حيز النفذا بذالنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذة للذدولذة الطرف في  23آ ار/مذارس .1976

وتمثل صاحب البالغ محامية.
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وفي  19تشذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2018طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ،عمالا بالما  94من

نظذذامهذذا الذذدا لي ،عن طريق مقررهذذا الخذذا

المعني بذذالبالغذذات الجذذديذذد والتذذدابير المؤقتذذة ،وقف ترحيذذل

صاحب البالغ إلى أفغانستان ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته.
الوقائع كما عرضها صاح البالغ
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ينتمي ص ذ ذذاحب البالغ إلى إثنية الهزار  .وهو في األص ذ ذذل من غازني بأفغانس ذ ذذتان ،لكنه نش ذ ذذأ في

جمهورية إيران اإلس ذ ذ ذذالمية .وهو مثلي اعتنق المس ذ ذ ذذيحية أثناء وجو في الدولة الطرف .ويش ذ ذ ذذير ص ذ ذ ذذاحب
البالغ إلى أنه نشذأ في جمهورية إيران اإلسذالمية ،ومن ثم ال يعرف شذياا عن أفغانسذتان ،وليسذت له روابط
اجتماعية في ل البلد .ويدعي أنه غا ر جمهورية إيران اإلسذ ذذالمية ألنه كان عرضذ ذذة للوصذ ذذم والضذ ذذغو
بس ذذبب ميوله الجنس ذذية ،وأنه وص ذذل إلى الس ذذويد في عام  2015والتمس اللجوء فيها .لكن طلبه ه ا ُرفض.

ويشذير صذاحب البالغ إلى أنه كان يشذعر بالخجل الشذديد من كر ميله الجنسذي عندما التمس اللجوء ألول

مر .

ويرتبط صذاحب البالغ بخليل في الدولة الطرف ال يريد االنفصذال عنه .وقد عاشذا مع ا ألكثر من
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عامين .وتعرض ص ذ ذذاحب البالغ للتهديد من أس ذ ذذر ليله الس ذ ذذابق في أفغانس ذ ذذتان ،ألنها تش ذ ذذعر بأنه انته

ش ذ ذ ذ ذرفها .وقد التقى بخليله السذ ذ ذ ذذابق في جمهورية إيران اإلسذ ذ ذ ذذالمية عندما كان عمر  13عام ا .وارتبطا في
عالقة حميمة لمد عام ،لكن أسذ ذرتيهما علمتا باألمر ،فنش ذذب نزاع بين األسذ ذرتين .وتعرض ص ذذاحب البالغ
للضذ ذ ذذر من قبل أس ذ ذ ذرته ،وهد شذ ذ ذذقيق ليله بسذ ذ ذذكين ،وتعرض للتحرش في جمهورية إيران اإلسذ ذ ذذالمية.
بعدها ،أ ته والدته إلى طبيب بغية "عالجه" .ولمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا أ بر الطبيب والدته بأنه ال يوجد ما ينبغي عالجه،

أ ته إلى "قائد مجتمعي" أ برها بأن على صذاحب البالغ عالج نفسذه بنفسذه باالسذتغفار من طايا بالصذال

و راسة القرآن .ولم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا كانت والد صاحب البالغ ترى أن مثليته مرض ،أضر ل باحترامه ل اته وجعله
يخجل من نفسه .وله ا السبب ،لم يجر على اإلشار إلى ميله الجنسي عندما قدم طلب اللجوء ألول مر .

وقذدم صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ طلبذا لمنع تنفيذ قرار ترحيلذه الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ر في حقذه في  30كذانون الثذاني/
3-2
يناير  2018على أس ذذاس ميله الجنس ذذي .ورفض ذذت وكالة ش ذذؤون الهجر طلبه في  28ش ذذبا /فبراير .2018
والحظت الوكالة أنه لم ي كر ميله الجنسذ ذذي في أول مقابلة معه بشذ ذذأن التماسذ ذذه اللجوء ،بالرغم من أنه كان

حينها يعيش بالفعل في السذ ذ ذ ذذويد من سذ ذ ذ ذذنتين .ولم يحتج ب ل أيضذ ذ ذ ذا أثناء إجراءات االسذ ذ ذ ذذتاناف ،أو أثناء
تواصذله مع الوكالة بشذأن عو ته إلى أفغانسذتان ،بعد أن اكتسذب أمر طر قو القانون .و كرت الوكالة أنها

ال تش ذذك في أن شذ ذخصذ ذا عاش س ذذابق ا في بلد تس ذذو فيه آراء س ذذلبية عن المثلية قد يجد ص ذذعوبة في إبالغ
شخص آ ر علنا بميله الجنسي .غير أنها الحظت أنه وقت التواصل مع صاحب البالغ بشأن عو ته إلى
أفغانسذذتان ،كان قد أقام في السذذويد لمد سذذنتين تقريبا ،وكان يعلم أن اآلراء بشذذأن المثلية أكثر تسذذامح ا في
السويد ،ويمكن االحتجاج بها أسبابا اللتماس اللجوء.

وقدم ص ذ ذ ذذاحب البالغ الحق ا ش ذ ذ ذذها تعميد ،واحتج باعتناقه المس ذ ذ ذذيحية وتعميد في  12حزيران/
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يونيه  2018أسذ ذ ذ ذ ذذاسذ ذ ذ ذ ذذين يمنعان إنفا قرار ترحيله .ورفضذ ذ ذ ذ ذذت وكالة شذ ذ ذ ذ ذذؤون الهجر طلبه في  16تموز/
يوليه  .2018و لص ذ ذذت إلى أن األس ذ ذذبا

التي قدمها ص ذ ذذاحب البالغ العتناقه المس ذ ذذيحية كانت عامة في

طبيعتهذا ،وأنذه لم يبين أن قولذه بذاعتنذا المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيحيذة عن اقتنذاع يني حقيقي أمر محتمذل .وأيذدت محكمذة
قض ذ ذذايا الهجر ه ا القرار في  31آ /أغس ذ ذذطس  .2018و لص ذ ذذت المحكمة أيض ذ ذا إلى أن رواية ص ذ ذذاحب

البالغ لألحداث غامضذ ذ ذ ذذة وغير موثوقة ،وأنه فشذ ذ ذ ذذل في التعبير عن مشذ ذ ذ ذذاعر فيما يتعلق بميله الجنسذ ذ ذ ذذي
2
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واعتناقه المسذ ذ ذ ذذيحية على نحو موثو  .ورفضذ ذ ذ ذذت محكمة اسذ ذ ذ ذذتاناف قضذ ذ ذ ذذايا الهجر في  9تشذ ذ ذ ذرين األول/

أكتوبر  2018طلب صذذاحب البالغ اإل ن له باالسذذتاناف .ويدفع صذذاحب البالغ بأن السذذلطات المحلية لم
تأ في االعتبار صذ ذذغر سذ ذذنه ،ومفاهيمه الثقافية عند تقييم طلبات اللجوء التي قدمها .ويجا ل أيض ذ ذا بأن
السلطات المحلية لم تفهم أن ا تيار اعتنا المسيحية ارتبط بميله الجنسي والتحرشات الشديد التي تعرض

لها بس ذذبب ل أثناء وجو في جمهورية إيران اإلس ذذالمية .ويش ذذير ص ذذاحب البالغ إلى أنه س ذذبق أن حاول
االنتحار في إحدى المناسذبات ،وأنه سذيحاول مر أ رى إن ُرحل إلى أفغانسذتان ،ألنه يرفض أن يعيش من
جديد المعاملة التي تعرض لها أثناء وجو في جمهورية إيران اإلسالمية.
الشكوى
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يدفع صذ ذذاحب البالغ بأن من شذ ذذأن ترحيله إلى أفغانسذ ذذتان أن يضذ ذذعه في طر حقيقي للتعرض

لمعاملة تخالف الما  7من العهد بس ذ ذ ذذبب ميله الجنس ذ ذ ذذي واعتناقه المس ذ ذ ذذيحية .ويدعي أنه عرض ذ ذ ذذة لخطر
العنف إ ا تم ترحيله إلى أفغانس ذ ذ ذ ذ ذذتان ،ألن أس ذ ذ ذ ذ ذذر ليله الس ذ ذ ذ ذ ذذابق ،وهي أس ذ ذ ذ ذ ذذر ات نفو  ،قد عا ت إلى
أفغانسذذتان ،وألنه تلقى تهديدات على وسذذائل التواصذذل االجتماعي بسذذبب ينه وميله الجنسذذي على الس ذواء.

ويذدعي ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ كذ لذ أن الذدولذة الطرف ،بفصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذه عن ليلذه ،تنتهذ حقوقذه المكفولذة بموجذب

الما  17من العهد.

مالحظات ال ولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
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في  2أيلول/سذ ذ ذ ذذبتمبر  ،2019قدمت الدولة الطرف مالحظاتها بشذ ذ ذ ذذأن مقبولية البالغ وأس ذ ذ ذ ذسذ ذ ذ ذذه

الموضذ ذذوعية .وتدفع بأنه ينبغي رفض البالغ ألن صذ ذذاحبه لم يثبت ا عاءاته بأ لة كافية .وفيما يتعلق به

اال عاءات في إطار الما  7من العهد ،ال تعترض الدولة الطرف على أن جميع سذبل االنتصذاف المحلية

المتاحة قد اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتُنفدت .غير أنه فيما يتعلق باال عاءات التي س ذ ذ ذ ذ ذ ذذيقت في إطار الما  ،17تالحظ الدولة
الطرف أن ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يثر ه اال عاءات في أي وقت أثناء اإلجراءات المحلية أمام الس ذ ذ ذ ذ ذذلطات

المحلية .وتدعي ،له ا الس ذ ذ ذذبب ،أنه ينبغي رفض ا عاءاته في إطار الما  17لعدم اس ذ ذ ذذتنفا جميع س ذ ذ ذذبل
االنتص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاف المحليذة المتذاحذة .وفي حذال ارتذأت اللجنذة أن البالغ مقبول ،تذدفع الذدولذة الطرف بذأن البالغ

ال يستند إلى أسس موضوعية.
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وتالحظ الدولة الطرف أن صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ طلب في البداية اللجوء في السذ ذ ذ ذ ذذويد في  5تشذ ذ ذ ذ ذرين

الثاني/نوفمبر  .2015ورفض ذ ذذت وكالة ش ذ ذذؤون الهجر طلبه في  3ش ذ ذذبا  /فبراير  .2017واس ذ ذذتؤنف القرار

أمام محكمة قضذ ذ ذذايا الهجر  ،لكنها رفضذ ذ ذذته في  6تموز/يوليه  .2017ورفضذ ذ ذذت محكمة اسذ ذ ذذتاناف قضذ ذ ذذايا
الهجر  ،في  17آ /أغس ذذطس  ،2017منح ص ذذاحب البالغ إ نها باالس ذذتاناف ،وأص ذذبح قرار ترحيله نهائيا.
ووضع في مركز لالحتجاز.
وفي  4كانون األول /يسمبر ُ ،2017قبض على صاحب البالغ ُ

وقدم ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ الحقا طلبا إلى وكالة ش ذ ذ ذ ذ ذذؤون الهجر للحص ذ ذ ذ ذ ذذول على ر ص ذ ذ ذ ذ ذذة اإلقامة
3-4
عمالا بالما  18من الفصذ ذ ذ ذذل  12من قانون األجانب ،أو إعا النظر في مسذ ذ ذ ذذألة ر صذ ذ ذ ذذة اإلقامة عمالا
بالما  19من الفصذ ذ ذ ذذل  12من قانون األجانب ،مسذ ذ ذ ذذتشذ ذ ذ ذذهدا في ل بالعوائق التي تحول ون تنفي أمر
ترحيله .وفي  28ش ذ ذ ذ ذ ذذبا /فبراير  ،2018وبعد النظر مجد ا في الطلب الم كور الخا

بحاجة ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب

البالغ إلى الحماية ،رفضذ ذذت وكالة شذ ذذؤون الهجر طلبه .فاسذ ذذتؤنف القرار أمام محكمة قضذ ذذايا الهجر  ،التي
أحالت القضذذية في  18حزيران/يونيه  2018إلى وكالة شذذؤون الهجر لزيا النظر فيها .وبعد مقابلة أ رى

للتحقيق في طلبه ،رفضذ ذ ذ ذ ذ ذذته الوكالة في  16تموز/يوليه  2018مر أ رى .واسذ ذ ذ ذ ذ ذذتؤنف القرار أمام محكمة
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قض ذذايا الهجر  ،لكنها رفض ذذته في  31آ /أغس ذذطس  .2018وقررت محكمة اس ذذتاناف قض ذذايا الهجر في 9

تشرين األول/أكتوبر  2018عدم منح صاحب البالغ إ نها باالستاناف ،فأصبح قرار رفض الطلب نهائيا.
4-4

وفيما يتعلق باألسذذس الموضذذوعية للشذذكوى ،تالحظ الدولة الطرف أن وكالة شذذؤون الهجر أجرت

مقابلة تمهيدية مع صذاحب البالغ فيما يتعلق بطلب اللجوء ال ي قدمه في  8تشذرين الثاني/نوفمبر .2015
وأُجري تحقيق موس ذ ذذع بش ذ ذذأن التماس اللجوء في  29تشذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2016اس ذ ذذتمر ثالث س ذ ذذاعات
بحض ذ ذذور المس ذ ذذتش ذ ذذار القانوني العام .وأُبلغ المس ذ ذذتش ذ ذذار القانوني العام بمحض ذ ذذر المقابلة والتحقيق .وأجريت

المقابلة والتحقيق أيضذ ذا بمسذ ذذاعد مترجمين شذ ذذفويين أكد صذ ذذاحب البالغ اللهما أنه يفهم كالم المترجمين
بالكامل .وبعد أن حققت الس ذ ذذلطات المحلية لش ذ ذذؤون الهجر في األس ذ ذذس األولية التي اس ذ ذذتند إليها ص ذ ذذاحب

البالغ اللتماسذ ذ ذ ذذه اللجوء ونظرت فيها ،وأصذ ذ ذ ذذبح قرار ترحيله نهائيا ،قبلت بمنحه فرصذ ذ ذ ذذة نظرها مجد ا في
مس ذذألة منحه ر ص ذذة اإلقامة اس ذذتنا ا إلى األس ذذس الجديد التي احتج بها في طلبه الحماية الدولية .وأجرت
وكالة شذ ذ ذذؤون الهجر  ،في  12شذ ذ ذذبا /فبراير  ،2018تحقيقا جديدا بشذ ذ ذذأن التماس صذ ذ ذذاحب البالغ اللجوء،
اس ذ ذ ذذتمر أكثر من أربع س ذ ذ ذذاعات ،وركز بش ذ ذ ذذكل أس ذ ذ ذذاس ذ ذ ذذي على ميله الجنس ذ ذ ذذي المزعوم .وفي  14ش ذ ذ ذذبا /
فبراير  ،2018أُجري تحقيق تكميلي اسذتمر سذاعة واحد  ،وركز بالتحديد على ميله الجنسذي المزعوم .وأُبلغ

المسذ ذذتشذ ذذار القانوني العام الحق ا بمحضذ ذذر التحقيق .وفي جلسذ ذذة االسذ ذذتاناف ،عقدت محكمة قضذ ذذايا الهجر
جلسة شفوية مع صاحب البالغ في  5حزيران/يونيه .2018
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وفي  18حزيران/يونيه  ،2018أحالت محكمة قضذ ذ ذذايا الهجر القضذ ذ ذذية إلى وكالة شذ ذ ذذؤون الهجر

إلجراء مزيد من التحقيقات بشذ ذ ذذأن اعتنا صذ ذ ذذاحب البالغ المسذ ذ ذذيحية .وأجرت وكالة شذ ذ ذذؤون الهجر الحق ا،
في  28حزيران/يونيه  ،2018تحقيقا آ ر بشذأن التماس صذاحب البالغ اللجوء ،اسذتمر أكثر من سذاعتين،

وركز بشذذكل أسذذاسذذي على اعتناقه المزعوم المسذذيحية .وأُبلغ المسذذتشذذار القانوني العام الحقا بمحضذذر التحقيق.
وفي جلس ذذة االس ذذتاناف ،عقدت محكمة قض ذذايا الهجر جلس ذذة اس ذذتماع ش ذذفوية مع ص ذذاحب الش ذذكوى في 13
آ /أغسذذطس  .2018وأجريت التحقيقات وجلسذذات االسذذتماع جميعها بحضذذور المسذذتشذذار العام وبمسذذاعد

مترجمين ش ذ ذ ذ ذذفويين أكد ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أنه يفهم كالمهم بالكامل .وُ عي ص ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذذكوى ،من طريق
مس ذذتش ذذار القانوني العام ،إلى التدقيق في محاض ذذر المقابالت وتقديم مالحظاته عليها طيا ،وتقديم إفا ات
وطعون مكتوبة في ه ا الش ذ ذذأن .ويترتب على ه المعطيات أن ص ذ ذذاحب البالغ منح ما يكفي من الفر

لتوض ذ ذ ذذيح الوقائع والظروف ات الص ذ ذ ذذلة عم ا ال عاءاته و فاع ا عن قض ذ ذ ذذيته ،ش ذ ذ ذذفويا وكتابيا ،أمام وكالة
شذؤون الهجر ومحكمة قضذايا الهجر  .وله ا السذبب ،تدفع الدولة الطرف بأنه يجب اعتبار أن لوكالة شذؤون

الهجر ومحكمة قض ذ ذذايا الهجر معلومات كافية ،إض ذ ذذافة إلى الوقائع والمس ذ ذذتندات المتص ذ ذذلة به القض ذ ذذية،
تضذ ذمن اسذ ذذتنا ها إلى أسذ ذذس متينة في تقييم المخاطر تقييما مسذ ذذتني ار وشذ ذذفافا ومعقوالا لمدى حاجة صذ ذذاحب
البالغ إلى الحماية في الدولة الطرف .وبالنظر إلى أن وكالة ش ذذؤون الهجر ومحكمة قض ذذايا الهجر هياتان
متخصذ ذصذ ذذتان تملكان بر اصذ ذذة في مجال قانون اللجوء والممارسذ ذذات ات الصذ ذذلة ،تدفع الدولة الطرف
بأنه ال يوجد ما يدعو الى اس ذ ذ ذ ذذتخال

أن ق اررات المحاكم الوطنية غير مناس ذ ذ ذ ذذبة ،أو أن نتيجة اإلجراءات

المحلية كانت تعس ذ ذ ذ ذ ذ ية بأي حال من األحوال ،أو أنها تبلغ حد جحو العدالة .وتدفع بأنه ال يترتب من ثم

على إعا صاحب البالغ إلى أفغانستان انتها لحقوقه المكفولة بموجب الما  7من العهد.
6-4

وتالحظ الذدولذة الطرف أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ كر في طلذب اللجوء الذ ي قذدمذه ألول مر أن من

شذأن إعا ته قسذ ار إلى أفغانسذتان أن تعرضذه لخطر القتل أو العنف بسذبب انتمائه إلى إثنية الهزار  ،وبسذبب
الحالة األمنية العامة هنا  .وا عى أيضذا أنه معرض لخطر إجبار على أن يصذبح ِّ
مفج ار انتحاريا .وارتأت
السذلطات المحلية أنه لم يثبت بشذكل معقول أنه يواجه تهديدا في أفغانسذتان بسذبب انتمائه إلى إثنية الهزار،
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أو بسذ ذذبب الحالة األمنية العامة في أفغانسذ ذذتان .وعالو على ل  ،لم يكن هنا ما يشذ ذذير إلى أنه سذ ذ ُذيجبر

على أن يصبح مفج ار انتحاريا.
7-4

وتالحظ الدولة الطرف أنه لم يدع في البداية أنه مثلي وأنه ارتد عن اإلسذ ذ ذذالم واعتنق المسذ ذ ذذيحية

إال عندما ُوضذع رهن االحتجاز في  4كانون األول /يسذمبر  2017في انتظار طر  .وعمالا بالما  1من
الفص ذذل  4من قانون األجانب ،تالحظ الدولة الطرف أن طر االض ذذطها بس ذذبب الميل الجنس ذذي يمكن أن
يشذذكل أسذذاس ذا للحماية .ففي  2تش ذرين األول/أكتوبر  ،2015اعتمدت الوكالة السذذويدية لشذذؤون الهجر ورقة
موقف قانوني عام بشأن طريقة إجراء تقييم استشرافي للمخاطر فيما يتعلق بالطلب الم كور الخا بحاجة

صذذاحب البالغ إلى الحماية على أسذذاس الميل الجنسذذي ،أو تغيير الهوية الجنس ذانية أو التعبير عنها .ووفق ا
لتلذ الورقذة ،يجذب على مقذدم الطلذب ،ام أر كذانذت أو رجالا ،أن يثبذت أوالا وبشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل معقول أنذه ينتمي ،أو
ُيتصذذور أنه ينتمي ،في بلد األصذذلي إلى مجموعة معرضذذة لخطر االضذذطها على ه األسذذس .وشذذد ت

الورقة ك ل على أن مهمة وكالة الهجر ليسذ ذ ذ ذ ذذت تحديد الميل الجنسذ ذ ذ ذ ذذي لملتمس اللجوء ،وإنما تقييم ما إ ا

كان قد أثبت أنه ينتمي إلى ه المجموعة إثباتا معقوالا.
8-4

وتشذ ذذير الدولة الطرف أيض ذ ذا إلى قرار المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذ ذذان في قضذ ذذية م . .ن.

ضذذد السذذويد  ،التي قيمت المحكمة فيها مصذذداقية ا عاء مقدم الطلب بأنه سذذوف يتعرض لمعاملة تخالف
()1

الما  3من اتفاقية حماية حقو اإلنسذذان والحريات األسذذاسذذية (االتفاقية األوروبية لحقو اإلنسذذان) بسذذبب

عالقتذه المثليذة المزعومة .و لصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت المحكمذة إلى أن مقذدم الدعوى لم يقذدم تفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ار معقوالا ألنه لم يحتج
با عائه المتعلق بميله الجنسذ ذ ذ ذذي إال عندما طعن في أمر طر ال ي أصذ ذ ذ ذذدرته وكالة شذ ذ ذ ذذؤون الهجر  ،وبعد
مرور أكثر من عام على وصوله إلى السويد .وفيما يتعلق بظروف تل القضية ،ارتأت المحكمة أن ا عاء

مقدم الطلب بشأن عالقته المثلية الم كور ا عاء غير موثو .

وتؤكد الدولة الطرف مجد ا أن وكالة شذؤون الهجر أجرت تحقيقين منفصذلين مع صذاحب البالغ
9-4
اما ما مجموعه مس سذ ذ ذذاعات ،رك از على ميله الجنسذ ذ ذذي المزعوم .وشذ ذ ذذار أحد األ صذ ذ ذذائيين في التقييم

أيض ذ ذ ذا .وعلى الرغم من إعطاء ص ذ ذ ذذاحب البالغ فرص ذ ذ ذا وافر لش ذ ذ ذذر حاجته الم كور إلى الحماية ،ش ذ ذ ذذفويا
وكتابيا ،اعتبرت الوكالة ،في جملة أمور ،أن روايته غامض ذ ذ ذذة ،وتنقص ذ ذ ذذها التفاص ذ ذ ذذيل فيما يتعلق بتص ذ ذ ذذور
الش ذ ذذخص ذ ذذي لميله الجنس ذ ذذي المزعوم والش ذ ذذعور ب ل  .و الل التحقيقات المتعلقة باللجوء ،أتيحت له فرص ذ ذذة

وص ذ ذ ذ ذذف عالقته المزعومة في جمهورية إيران اإلس ذ ذ ذ ذذالمية ،وش ذ ذ ذ ذذر الطريقة التي كانت ينظر بها إلى ميله

الجنس ذذي وهو طفل .و كر ص ذذاحب البالغ أنه ش ذذعر بالخجل بعدما اكتش ذذفت والدته عالقته بالص ذذبي ،فتغير
ش ذ ذذعور بعد ل ألن والدته انزعجت له ا األمر .غير أن الوكالة الحظت أنه لم يتمكن من تفس ذ ذذير الكي ية

التي أعر بها عن شذذعور بالعار المزعوم في حياته اليومية ،أو تفسذذير ما كان يشذذغل باله عندما أ ر أن

له ميالا إلى أشذ ذ ذذخا

مثليين .وارتأت الوكالة ك ل أن انشذ ذ ذذغاالته الشذ ذ ذذخصذ ذ ذذية ات طابع عام ،وليس لها

صذلة حقيقية بتصذوراته عن األحداث .وعالو على ل  ،لم يتمكن من وصذف عالقته المثلية المزعومة في

الس ذذويد بطريقة مفص ذذلة ،على الرغم من أنه ا عى أنها جزء أس ذذاس ذذي من حياته .و لص ذذت الوكالة في تقييم

عام إلى أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى لم يتمكن من إثبات أنه ينتمي إلى مجموعة معرضذ ذذة لخطر االضذ ذذطها في
أفغانستان بسبب ميله الجنسي أو الميل الجنسي المنسو إليه.
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وتالحظ الدولة الطرف أن محكمة قضذ ذذايا الهجر  ،في جلسذ ذذة االسذ ذذتاناف ،عقدت جلسذ ذذة اسذ ذذتماع

ش ذ ذذفوية لمنح صذ ذ ذذاحب البالغ فرص ذ ذذة أ رى لتوضذ ذ ذذيح حاجته الم كور إلى الحماية بس ذ ذذبب ميله الجنسذ ذ ذذي.
والحظت المحكمة في البداية أن صذاحب البالغ لم ي كر أنه مثلي ألول مر إال بعد مرور أكثر من عامين
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على وصذوله إلى السذويد ،وبعد صذدور قرار طر نهائيا ،في حين ا عى أنه كان على علم بآراء السذلطات
السذويدية بشذأن المثلية قبل وصذوله إلى السذويد .وقد كان له الحقائق تأثير سذلبي على مصذداقيته .وعالو
على ل  ،اعتبرت المحكمة روايته المتعلقة بأفكار ومش ذذاعر بش ذذأن ميله الجنس ذذي غامض ذذة بش ذذكل ملحوظ،
حتى بالنظر إلى مفاهيمه الثقافية .و الل جلسذ ذذة االسذ ذتماع ،أتيحت له الفرصذ ذذة للبسذ ذذط في تصذ ذذور لنفسذ ذذه
ومشذ ذذاعر الشذ ذذخصذ ذذية فيما يتعلق بعالقته المثلية المزعومة في جمهورية إيران اإلسذ ذذالمية .ف كر ،في جملة

أمور ،أنه ال يحمل أي أفكار أو مش ذ ذ ذذاعر بش ذ ذ ذذأن كونه ش ذ ذ ذذخص ذ ذ ذا مختلفا ،وأن جميع األمور طبيعية وعلى
أحس ذ ذ ذذن ما يرام .وا عى ك ل أنه ال يعرف الش ذ ذ ذذيء الكثير عن وجهات النظر بش ذ ذ ذذأن المثلية في جمهورية
إيران اإلسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالميذذة ،وعن المواقف المختلفذذة تجذذا العالقذات مع الجنس اآل ر والعالقذات المثليذذة .والحظذت

المحكمة في ه ا الص ذ ذذد أن أفكار الناس ومش ذ ذذاعرهم المتص ذ ذذلة به األنواع من القض ذ ذذايا أفكار ومش ذ ذذاعر
شذخصذية وفر ية للغاية .غير أنها ارتأت أن ا عاء صذاحب البالغ بأنه ال يعرف الشذيء الكثير عن وجهات

النظر بشذ ذذأن المثلية في جمهورية إيران اإلسذ ذذالمية ا عاء غير موثو  .وعالو على ل  ،اعتبرت المحكمة

ر و ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى بش ذ ذذأن ش ذ ذذعور بالعار والخوف ،بعد أن ض ذ ذذبطته والدته كما يدعى مع الص ذ ذذبي في
جمهورية إيران اإلس ذذالمية ،ر و ا ميكانيكية تنقص ذذها الدقة .ومع مراعا جميع األحداث التي ا عى ص ذذاحب
البالغ أنه عايشذها والسذيا ال ي نشذأ فيه ،ارتأت المحكمة أنه كان بإمكانه تقديم مزيد من التفاصذيل .وبناء

على ل  ،ارتأت المحكمة أنه لم يثبت بش ذ ذذكل معقول أنه ينتمي إلى مجموعة معرض ذ ذذة لخطر االض ذ ذذطها
في أفغانستان بسبب الميل الجنسي ألف ار ها أو الميل الجنسي المنسو إليهم.

11-4
أشذخا

وتالحظ الذدولذة الطرف كذ لذ أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ ا عى أمذام اللجنذة أنذه تعرض لتهذديذدات من

في أفغانسذتان هم أقار للصذبي ال ي زعم أنه كانت له عالقة معه في جمهورية إيران اإلسذالمية

عنذدمذا كذان عمر  13عذامذا .وتالحظ أنذه لم يقذدم أي ليذل يذدعم هذ ا اال عذاء ،سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذواء أمذام اللجنذة أو أمذام
السذذلطات المحلية .وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يقدم أي تفسذذير معقول لسذذبب اتصذذال هؤالء األشذذخا به
بعد عد س ذ ذذنوات ،أو الوس ذ ذذيلة التي مكنتهم من االتص ذ ذذال به .وتدفع بأن ا عاءات ص ذ ذذاحب البالغ في ه ا

الصد غير موثوقة وتفتقر إلى أي ليل مؤيد.
12-4

وفيما يتعلق بتحول صذ ذ ذذاحب البالغ من اإلسذ ذ ذذالم إلى المسذ ذ ذذيحية ،تالحظ الدولة الطرف أنه عند

ارسذ ذذة ما إ ا كان قد أثبت بشذ ذذكل معقول أن اعتناقه المسذ ذذيحية حقيقي ،أجرت سذ ذذلطات الهجر تقييما فر يا
وفق ا لدليل مفوضذ ذ ذذية األمم المتحد السذ ذ ذذامية لشذ ذ ذذؤون الالجاين لإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد
وضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع الالجئ ،والمبذا

الخا

التوجيهيذة المتعلقذة بذالحمذايذة الذدوليذة بموجذب اتفذاقيذة عذام  ،1951والبروتوكول

بوضذ ذ ذ ذ ذذع الالجاين لعام  ،1967فضذ ذ ذ ذ ذالا عن حكم توجيهي من محكمة اسذ ذ ذ ذ ذتاناف قضذ ذ ذ ذ ذذايا الهجر

(القضذ ذ ذذية رقم  .)MIG 2011:29وأجري تقييم شذ ذ ذذامل للظروف التي ار فيها اعتناقه المسذ ذ ذذيحية ،وما إ ا
في االعتبار

كان من المتوقع أن يعيش ص ذذاحب البالغ معتنق ا المس ذذيحية عند عو ته إلى أفغانس ذذتان .وأُ
أن اعتناقه المسذ ذ ذ ذ ذذيحية المزعوم قد حدث في السذ ذ ذ ذ ذذويد بعد أن أصذ ذ ذ ذ ذذبح أمر طر نهائيا ،وأثناء وجو رهن
االحتجاز في انتظار تنفي أمر طر  .ولمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا لم يكن اعتنا صاحب البالغ المسيحية استم ار ار آلراء ينية

كان يؤمن بها قبل وصوله إلى السويد ،فقد أولي اهتمام ا

لموثوقية اعتناقه الم كور المسيحية .وأجرت

وكالة ش ذذؤون الهجر تحقيق ا موس ذذع ا بش ذذأن اللجوء مع ص ذذاحب البالغ ،وعقدت محكمة قض ذذايا الهجر جلسذذة
اس ذ ذذتماع ش ذ ذذفوية للنظر في عقيد ص ذ ذذاحب البالغ ،والس ذ ذذبيل ال ي س ذ ذذلكه للتعرف على المس ذ ذذيحية ،وطبيعة

المعتقدات الدينية والروابط القائمة بينها قبل اعتناقه المس ذ ذ ذذيحية ،وتل التي يعتنقها من ل الحين ،فض ذ ذ ذالا
عن أي اس ذ ذ ذذتياء محتمل من الدين ال ي كان يعتنقه س ذ ذ ذذابقا .و لص ذ ذ ذذت وكالة ش ذ ذ ذذؤون الهجر إلى أن رواية
صاحب البالغ تفتقر إلى األسس العميقة التي يمكن توقعها من شخص لديه اقتناع يني حقيقي وشخصي
قرر صذذاحبه اعتنا ين غير ينه .والحظت الوكالة ،في جملة أمور ،أن صذذاحب الشذذكوى ُع ِّمد في مركز
االحتجذذاز في  12أيذذار/مذذايو  .2018ومع لذ  ،لم يكن قذذا ار على اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتيعذذا أهميذذة تعميذذد فيمذذا يتعلق
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باقتناعه الشذ ذ ذذخصذ ذ ذذي بالمسذ ذ ذذيحية .وعوض ذ ذ ذا عن ل  ،اعتُبرت ر و عن تعميد عامة .وأُتيحت لصذ ذ ذذاحب
البالغ أيض ذا فرصذذة التوسذذع في أفكار بشذذأن المخاطر المرتبطة بتحوله من اإلسذذالم إلى المسذذيحية وعالقة
ل بطر الحق ا .وعلى الرغم من طر عد أسذ ذذالة عليه في ه ا الصذ ذذد  ،لصذ ذذت الوكالة إلى أنه لم ُير
بغير عبارات عامة عن المس ذ ذ ذذيحية ،وليس عن تص ذ ذ ذذوراته الش ذ ذ ذذخص ذ ذ ذذية .و كر ،في جملة أمور ،أنه ا تار

الطريق الصحيح ،وأنه يعترف بنبو يسوع وأنه غير نا م على فعلته .و لصت الوكالة في تقييمها العام إلى

أنه كان ينبغي لصاحب البالغ التوسع في أفكار ومشاعر بشأن قرار اعتنا المسيحية بمزيد من التفصيل.
وعند االسذ ذ ذذتاناف ،لصذ ذ ذذت محكمة شذ ذ ذذؤون الهجر إلى أن صذ ذ ذذاحب البالغ واجه ،أثناء جلسذ ذ ذذة االسذ ذ ذذتماع
الشذ ذ ذذفوية ،صذ ذ ذذعوبات كبير في سذ ذ ذذر ما يدور في لجه من أفكار بأسذ ذ ذذلو عميق ،وهي أفكار ال بد وأنها

سذ ذ ذ ذ ذذبقت تحوله عن ينه واعتناقه المسذ ذ ذ ذ ذذيحية .والحظت المحكمة أن لديه بالفعل بعض معرفة بالمسذ ذ ذ ذ ذذيحية

والكتذذا

المقذذدس .غير أن المحكمذذة اعتبرت روايتذذه المتعلقذذة بذذإيمذذانذذه المزعوم بذذالمسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيحيذذة ومذذا تعني لذذه

شذ ذذخصذ ذذيا غامضذ ذذة وتنقصذ ذذها التفاصذ ذذيل .وله ا السذ ذذبب ،لصذ ذذت سذ ذذلطات الهجر إلى أن صذ ذذاحب البالغ

لم يثبت بشذذكل معقول أن اعتناقه المسذذيحية كان قائما على اقتناع يني حقيقي وشذذخصذذي ،أو أنه سذذيعيش
يثبت أيضذ ذا أنه أثبت بشذ ذذكل معقول أنه قد يتعرض
حيا شذ ذذخص مسذ ذذيحي عند عو ته إلى أفغانسذ ذذتان .ولم ُ

لمعاملة تشذذكل أسذسذا اللتماس الحماية بسذذبب معتقد يني ُينسذذب إليه .وتدفع الدولة الطرف بأنه ال يوجد ما
يدعو إلى اس ذ ذ ذ ذذتنتاج أن األحكام الص ذ ذ ذ ذذا ر عن الس ذ ذ ذ ذذلطات المحلية غير مناس ذ ذ ذ ذذبة ،أو أن نتيجة اإلجراءات
المحلية كانت تعس ية بأي شكل من األشكال ،أو أنها بلغت حد جحو العدالة.

عليقات صاح البالغ على مالحظات ال ولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
1-5

في  16نيسذذان/أبريل  ،2020قدم صذذاحب البالغ تعليقاته على مالحظات الدولة الطرف .ويشذذد
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ويشذير صذاحب البالغ إلى رسذالته األولى في  19تشذرين الثاني/نوفمبر  ،2018ويؤكد أن ترحيله

3-5

ويدفع صاحب البالغ بأن من المتع ر عليه أن يستنفد ا عاءاته بموجب الما  17من العهد في

ضمنها على أن البالغ مقبول.

إلى أفغانستان يبلغ حد انتها حقوقه المكفولة بموجب الما  7من العهد.

الدولة الطرف .فأوالا ،يسذ ذ ذذتحيل عليه تقديم طلب للحصذ ذ ذذول على ر صذ ذ ذذة اإلقامة بناء على عالقته بخليله،

ألن السذ ذ ذ ذذلطات ال تصذ ذ ذ ذذد أن لديه ليالا .وثانيا ،ال توجد سذ ذ ذ ذذبل انتصذ ذ ذ ذذاف متاحة .ووسذ ذ ذ ذذيلة االنتصذ ذ ذ ذذاف
االسذتثنائية الوحيد تكمن في تقديم طلب لوقف تنفي أمر ترحيله ألنه يرتبط بعالقة مع شذخص في السذويد.

غير أنه ولكي تمنح السذ ذ ذ ذذلطات ر صذ ذ ذ ذذة اإلقامة على ه ا األسذ ذ ذ ذذاس ،يجب أن تكون ه العالقة مع طفل
مثالا؛ وحتى في ه الحالة ،يجب أن يكون لدى مقدم الطلب جواز س ذ ذ ذ ذ ذذفر معتمد ،وهي وثيقة ليس ذ ذ ذ ذ ذذت في
حوز صاحب البالغ.
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ويكرر صذذاحب البالغ ا عاءاته الوار في شذذكوا األولى .وفيما يتعلق بإشذذار الدولة الطرف إلى

قضذذية م . .ن .ضذذد السذذويد ،يشذير صذذاحب البالغ إلى أن مالبسذذات الشذذكوى الم كور مختلفة تمام ا عن
مالبسذذات حالته .فمقدم الطلب في قضذذية م . .ن .ضذذد السذذويد رجل متزوج بالغ ووالد طفلين يرغبان في

البقاء مع زوجته ،وال ينوي العيش مثليا .ويدفع صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ في قضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيته بأن ا عاءاته ُقيمت بتحيز
س ذ ذذلبي ،ومن منظور يخالف حقو اإلنس ذ ذذان ،ووض ذ ذذع على عاتقه عبء إثبات يتع ر عليه تحمله .ويجا ل
بأن طلبات اللجوء التي قدمها لم تُقيم بطريقة عقالنية وموضوعية بل بتحيز وعلى أساس ال اتية.
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ويالحظ صذ ذ ذ ذذاحب البالغ حجة الدولة الطرف بأن ا عاءاته تنقصذ ذ ذ ذذها الموثوقية ألنه لم يحتج بها

حتى أصذ ذ ذ ذذبح أمر ترحيله نهائيا .ويجا ل بأن ه ا غير معقول ألن عمر كان  16عام ا فقط عندما وصذ ذ ذ ذذل
إلى السذ ذذويد .وأنه عانى من التحرش والعنف لمد ثالث سذ ذذنوات في جمهورية إيران اإلسذ ذذالمية بسذ ذذبب ميله
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الجنسذذي .وأشذذار إلى أن أس ذرته ض ذربته واعتبرته مصذذابا بمرض .وفي ه الظروف ،ما كان ُليتوقع منه أن
يحتج بميله الجنس ذذي في مرحلة مبكر  .ويالحظ حجة الدولة الطرف بأن الس ذذلطات المحلية لص ذذت إلى أن

روايته غامض ذ ذ ذ ذ ذذة ،وأنه لم يتمكن من التعبير عن مش ذ ذ ذ ذ ذذاعر  .ويجا ل بأنه ص ذ ذ ذ ذ ذعب عليه الحديث عن ميله
الجنس ذذي بس ذذبب تجاربه الس ذذابقة في جمهورية إيران اإلس ذذالمية ،ونش ذذأته في بلد يس ذذتش ذذري فيه كر المثليين.

وعندما بدأ عالقته بخليله في السذ ذ ذذويد ،كان يخشذ ذ ذذى في البداية أن يتكرر الوضذ ذ ذذع نفسذ ذ ذذه ال ي عاشذ ذ ذذه في

جمهورية إيران اإلس ذ ذ ذذالمية ،أي أن يعامله الناس بالطريقة التي عومل بها في ل البلد .وأوض ذ ذ ذذح أنه كان
يخش ذ ذذى أن تنتش ذ ذذر الش ذ ذذائعات بش ذ ذذأنه .وعالو على ل  ،يجا ل بأن مس ذ ذذألة عدم اعتيا الحديث عن ميله
الجنس ذ ذ ذذي ،أو اال تالفات الثقافية بين الس ذ ذ ذذويد وأفغانس ذ ذ ذذتان لم تؤ

في االعتبار .والس ذ ذ ذذويد مجتمع فر اني

وأفغذانسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان على الف لذ  ،ومواطنو أفغذانسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذان ال يملكون في كثير من األحيذان الخبر للتفكير في

المس ذ ذذائل المتعلقة بهم ،وتل المتعلقة بش ذ ذذخص ذ ذذهم .ومن الص ذ ذذعب بش ذ ذذكل ا

من المحرمات.
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تدبر القض ذ ذذايا التي تعتبر

ويكرر صاحب البالغ الحجج التي ساقها بأنه سيكون عرضة لخطر معاملة تخالف الما  7من

العهد بس ذ ذ ذبب اعتناقه المسذ ذ ذذيحية .ويجا ل بأنه أعر بوضذ ذ ذذو عن أسذ ذ ذذبا

اعتناقه المسذ ذ ذذيحية ،وأن تحوله

الديني حقيقي .ويجا ل أيضذ ذ ذا بأن من المهم في الحاالت التي تش ذ ذذبه حالته ،تقييم األثر التراكمي للمخاطر
عنذدمذا ينتمي ملتمس اللجوء إلى عذد فاذات ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعيفذة ،أو أنمذا معرضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة للخطر .والحذاجذة إلى الحمذايذة
(لس ذ ذ ذذببي الر والمثلية) ثنائية ومتش ذ ذ ذذابكة ،ويش ذ ذ ذذكل ه ان الس ذ ذ ذذببان مع ا جزءا كبي ار من هويته .وفي حالته،
يتشذذاب ينه وميله الجنسذذي ،ويرتبط ا تيار اعتنا المسذذيحية ور ته عن اإلسذذالم بميله الجنسذذي ،والتحرش

الشديد ال ي واجهه من قبل.

القضايا واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
قبذذل النظر في أي ا عذذاء ير في بالغ مذذا ،يجذذب أن تبذذت اللجنذذة ،وفق ذا للمذذا  97من نظذذامهذذا
1-6
الدا لي ،فيما إ ا كان البالغ مقبوالا أم ال بموجب البروتوكول اال تياري.
وق ذذد ت ذذأك ذذدت اللجن ذذة ،وفق ذا لم ذذا تنص علي ذذه الم ذذا ()2(5أ) من البروتوكول اال تي ذذاري ،من أن
2-6
المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آ ر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
3-6

وتالحظ اللجنذة مذا كرتذه الذدولذة الطرف من أنذه ينبغي إعالن عذدم مقبوليذة ا عذاءات صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب

البالغ بموجب الما  17من العهد لعدم اسذ ذ ذذتنفا جميع س ذ ذ ذبل االنتصذ ذ ذذاف المحلية المتاحة ألن صذ ذ ذذاحب
البالغ لم يثر ه اال عاءات أمام السذ ذ ذذلطات المحلية .وتالحظ اللجنة حجة صذ ذ ذذاحب البالغ بأنه لم يتمكن

من اس ذ ذ ذ ذ ذذتنفا ا عاءاته بموجب الما  17من العهد في الدولة الطرف ألن ر ص ذ ذ ذ ذ ذذة اإلقامة ال تُمنح عا
إال لمقدمي الطلبات ال ين لهم روابط أسرية مثل تل التي ترتبط بطفل مثالا ،وهو ما ال ينطبق على حالته.
وت كر اللجنة باجتها اتها الس ذذابقة التي ارتأت فيها أنه على الرغم من أن اس ذذتنفا س ذذبل االنتص ذذاف المحلية

إجراء غير ملزم عندما يكون احتمال نجاحها معدوما ،يجب على أصذ ذ ذ ذ ذ ذذحا
في سذ ذ ذذعيهم إلى سذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذذاف المتاحة ه  ،وأن مجر الشذ ذ ذذكو أو االفت ارضذ ذ ذذات بشذ ذ ذذأن مدى فعاليتها
البالغات ب ل العناية الواجبة

ال تعفيهم من اسذذتنفا ها( ،)2وتالحظ اللجنة أن صذذاحب البالغ لم يحاول في ه القضذذية إثار ا عاءاته في

()2

8

انظر ،في جملة أمور ،ف .س .ضذ ذ ذذد نيوزيلندا ( ،)CCPR/C/115/D/2072/2011الفقر 3-6؛ وغارسذ ذ ذذيا بيريا ضذ ذ ذذد إسذ ذ ذذبانيا
( ،)CCPR/C/95/D/1511/2006الفقر 2-6؛ وفرغاي ضد كندا ( ،)CCPR/C/96/D/1639/2007الفقر .3-7
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إطذار المذا  17من العهذد أمذام السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات المحليذة .ولهذ ا السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذب ،ترى اللجنذة أن ا عذاءاتذه في إطذار

الما  17من العهد غير مقبولة بموجب الما  ) ()2(5من البروتوكول اال تياري.
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وتالحظ اللجنة أن صذذاحب البالغ يدفع بأن من شذذأن ترحيله إلى أفغانسذذتان أن يضذذعه في طر

حقيقي للتعرض لمعاملة تخالف الما  7من العهد ،بس ذ ذ ذ ذذبب ميله الجنس ذ ذ ذ ذذي واعتناقه المس ذ ذ ذ ذذيحية .وتالحظ

اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صذ ذذاحب البالغ لم يثبت ا عاءاته باأل لة ألغراض المقبولية .وتالحظ حجة
الدولة الطرف أنه ال يوجد ما يدعو إلى اسذذتنتاج أن الق اررات الصذذا ر عن السذذلطات المحلية غير مناسذذبة،

أو أن نتيجة اإلجراءات المحلية كانت تعسذ ذ ذ ية بأي شذ ذ ذذكل من األشذ ذ ذذكال ،أو أنها بلغت حد جحو العدالة.
وتالحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن وكالة شذ ذذؤون الهجر أجرت تحقيقين منفصذ ذذلين مع صذ ذذاحب البالغ
اما ما مجموعه مس سذذاعات ،ورك از على ميله الجنسذذي المزعوم ،وشذذار فيهما أ صذذائي ،لكن تبين أن

رواية ص ذذاحب البالغ غامض ذذة وتنقص ذذها التفاص ذذيل فيما يتعلق بتص ذذور لنفس ذذه .وتالحظ اللجنة ك ل حجة

الدولة الطرف بأن محكمة قضذايا الهجر عقدت أيضذا جلسذة اسذتماع شذفوية إلعطاء صذاحب البالغ فرصذة
أ رى لتبيان حاجته الم كور إلى الحماية بسبب ميله الجنسي ،وأن المحكمة لصت إلى أن ا عاءاته غير
موثوقة ،نظ ار لعوامل منها أنه لم يشر إلى مثليته ألول مر إال بعد مرور أكثر من عامين على وصوله إلى
السذ ذذويد ،وبعد أن أصذ ذذبح أمر طر نهائيا ،بينما ا عى أنه كان على علم بوجهة نظر السذ ذذلطات السذ ذذويدية
بشأن المثلية قبل وصوله إلى السويد .وتالحظ اللجنة أيضا حجة الدولة الطرف بأن صاحب البالغ لم يقدم

أي ليل يدعم ا عاء بأنه تلقى تهديدات من أشذذخا

في أفغانسذذتان ،س ذواء أمام اللجنة أو أمام السذذلطات

المحلية .وتالحظ اللجنة ك ل حجة الدولة الطرف بأن الس ذذلطات المحلية لص ذذت إلى أن اعتنا ص ذذاحب
البالغ المسذ ذ ذ ذ ذذيحية غير موثو ألنه حدث بعد أن أصذ ذ ذ ذ ذذبح أمر طر نهائيا ،بينما كان محتج از في انتظار
تنفي أمر طر  ،وأن روايته غامضة وتنقصها التفاصيل واقتناع صاحبها بها.
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وتالحظ اللجنة حجة صذ ذ ذذاحب البالغ بأن السذ ذ ذذلطات المحلية لم تأ

في االعتبار صذ ذ ذذغر سذ ذ ذذنه

ومفاهيمه الثقافية عند تقييم طلبات اللجوء التي قدمها ،وا عاء بأنه كان في البداية يشذ ذ ذذعر بالحرج الشذ ذ ذذديد

من عرض ا عاءاته على أسذاس ميله الجنسذي أمام السذلطات المحلية .وتالحظ اللجنة حجته بأن السذلطات
المحلية قيمت ا عاءاته بتحيز س ذ ذذلبي ،وأنها وض ذ ذذعت على عاتقه عبء إثبات يتع ر عليه تحمله .وتالحظ
اللجنة ك ل حجته بأنه كان يصذ ذذعب عليه الحديث عن ميله الجنسذ ذذي بسذ ذذبب تجاربه السذ ذذابقة في جمهورية

إيران اإلس ذذالمية ،ونش ذذأته في بلد تس ذذتش ذذري فيه آراء سذ ذلبية بش ذذأن المثلية .وتالحظ اللجنة أيضذ ذا حجته بأن
السذذلطات المحلية لم تسذذتوعب أن ا تيار اعتنا المسذذيحية مرتبط بميله الجنسذذي ،وحجته بأنه بين بوضذذو
أسبا
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اعتنا المسيحية.

وت كر اللجنذة بالفقر  12من تعليقهذا العذام رقم  )2004(31بشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن طبيعذة االلتزام القذانوني العذام

المفروض على الدول األطراف في العهد ،ال ي تشير فيه إلى التزام الدول األطراف بعدم تسليم أي شخص
أو إبعا أو طر بأية طريقة أ رى من إقليمها و ل حيثما تكون هنا أسس وافية تبرر االعتقا بأن ثمة

ط ار حقيقيا في أن يتعرض ه ا الشخص أل ى ال يمكن جبر  ،مثل ل المتصور في الما تين  6و 7من
العهد .وأش ذ ذذارت اللجنة أيضذ ذ ذا إلى أن الخطر يجب أن يكون ش ذ ذذخص ذ ذذيا( )3وأنه يوجد احتمال كبير أن تُقدم
أسذ ذ ذ ذذبا

موضذ ذ ذ ذذوعية تثبت وجو

طر حقيقي ينتج عنه ضذ ذ ذ ذذرر ال يمكن جبر ( .)4ويجب النظر في جميع

()3

 .ضد الدانمر ( ،)CCPR/C/114/D/2393/2014الفقر 3-7؛ و  .ت .ضد الدانمر (،)CCPR/C/113/D/2272/2013

()4

س .ضذ ذذد الدانمر  ،الفقر 2-9؛ وس .ضذ ذذد السذ ذذويد ( ،)CCPR/C/103/D/1833/2008الفقر  .18-5و  .أ .ضذ ذذد السذ ذذويد،
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الفقر 2-7؛ وس .ضد الدانمر ( ،)CCPR/C/110/D/2007/2010الفقر 2-9؛ و  .أ .ضد السويد
( ،)CCPR/C/127/D/3070/2017الفقر 3-9؛ وأ .إ .ضد السويد ( ،)CCPR/C/128/D/3300/2019الفقر .3-9
الفقر 3-9؛ وأ .إ .ضد السويد ،الفقر .3-9
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الوقائع والمالبس ذ ذذات ات الص ذ ذذلة ،بما في ل الحالة العامة لحقو اإلنس ذ ذذان في البلد األص ذ ذذلي لص ذ ذذاحب
البالغ( .)5وتُ ِّكر اللجنة بأن أجهز الدول األطراف هي من يقع على عاتقها ،عموما ،ارسذذة الوقائع واأل لة
المتعلقة بالقض ذ ذ ذ ذذية المعنية لكي تحد مدى وجو ه ا الخطر( ،)6ما لم يثبت أن ل التقييم بائن التعسذ ذ ذ ذذف

أو يشكل طأا واضحا أو إنكا ار للعدالة(.)7
7-6

وت كر اللجنة باجتها اتها السابقة التي ور ضمنها أن صاحب البالغ يتحمل عبء اإلثبات لدعم

ا عاءاته باحتمال وقوع ض ذذرر ش ذذخص ذذي وحقيقي ال يمكن جبر  ،إن أبعد ،بما في ل االلتزام بتقديم األ لة
قبل ص ذ ذ ذ ذذدور ق اررات الس ذ ذ ذ ذذلطات الوطنية بوقت كاف ،فيما عدا اس ذ ذ ذ ذذتحالة تقديم المعلومات قبل ل  .وفيما
يتعلق با عاءات صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ في ه القضذ ذ ذ ذ ذذية بأنه عرضذ ذ ذ ذ ذذة لخطر االضذ ذ ذ ذ ذذطها في حال أعيد إلى

أفغانسذ ذذتان بسذ ذذبب ميله الجنسذ ذذي ،تالحظ اللجنة أن صذ ذذاحب البالغ ي كر أنه أ ر ميله الجنسذ ذذي في سذ ذذن

مبكر  .وتشذذير اللجنة إلى أنه وصذذل إلى السذذويد في عام  ،2015لكنه لم يطالب بالحماية على أسذذاس ميله
الجنسذ ذ ذذي حتى كانون الثاني/يناير  ،2018بعد أن أصذ ذ ذذبح رفض طلبه األولي للجوء نهائيا ،وأثناء احتجاز
وهو يواجه الترحيل إلى أفغانس ذذتان .وتالحظ اللجنة ك ل اس ذذتنتاجات الس ذذلطات المحلية بأن رواية ص ذذاحب

البالغ غامض ذذة وتنقص ذذها التفاص ذذيل فيما يتعلق بتص ذذور ش ذذخص ذذيا لميله الجنس ذذي المزعوم والش ذذعور ب ل .
وتالحظ أيض ذ ذا ما لص ذ ذذت إليه محكمة قض ذ ذذايا الهجر من أن ا عاءات ص ذ ذذاحب البالغ لم تعتبر موثوقة،

ألنه احتج بها بعد أكثر من عامين من وصوله إلى السويد ،وعلى الرغم من أنه كر أثناء إجراءات اللجوء
أنه كان على علم بآراء السذلطات السذويدية بشذأن المثلية قبل وصذوله إلى السذويد .وترى اللجنة أن ا عاءات
صذ ذ ذ ذذاحب البالغ فيما يتعلق بالتحقيق في ميله الجنسذ ذ ذ ذذي تعكس أسذ ذ ذ ذذاسذ ذ ذ ذا عدم موافقته على االسذ ذ ذ ذذتنتاجات
الوقائعية التي توص ذ ذ ذذلت إليها س ذ ذ ذذلطات الدولة الطرف بش ذ ذ ذذأن موثوقية ا عاءاته .غير أن اللجنة تالحظ أن

السلطات المحلية نظرت في جميع اال عاءات التي أثارها صاحب البالغ ،وترى أنه لم يثبت أن استنتاجات
السلطات المحلية كانت تعس ية بشكل واضح ،أو أنها تبلغ حد طأ واضح أو جحو للعدالة(.)8
8-6

وفيما يتعلق با عاءات صذ ذذاحب البالغ بأنه عرضذ ذذة لخطر االضذ ذذطها بسذ ذذبب اعتناقه المسذ ذذيحية

في حال إعا ته إلى أفغانسذ ذ ذذتان ،ت كر اللجنة باجتها اتها السذ ذ ذذابقة أنه بصذ ذ ذذرف النظر عن موثوقية اعتنا
ين آ ر ،يظل األمر يكمن في معرفة ما إ ا كانت هنا أسبا

جوهرية لالعتقا بأن اعتنا

ين آ ر قد

يفضذذي إلى عواقب سذذلبية طير في بلد المنشذذأ ،مثل نشذذوء طر حقيقي لضذذرر ال يمكن جبر  ،كما تنص

على ل الما تان  6و 7من العهد .ول ل حتى عندما يتض ذ ذ ذذح عدم ص ذ ذ ذذد االعتنا المزعوم لدين آ ر،
ينبغي للسذ ذذلطات ،في ضذ ذذوء مالبسذ ذذات ه القضذ ذذية ،الشذ ذذروع في تقييم ما إ ا كان من شذ ذذأن سذ ذذلو طالب

اللجوء وأنش ذذطته المرتبطة بمعتقداته أو باعتناقه ينا جديدا أن يفض ذذيا إلى عواقب و يمة في البلد األص ذذلي
على نحو يعرضه لضرر ال يمكن جبر (.)9

()5

المرجع نفسه.

()6

بيالي وآ رون ضذذد كندا ( ،)CCPR/C/101/D/1763/2008الفقر 4-11؛ وز .ه .ضذذد أسذذتراليا (،)CCPR/C/107/D/1957/2010

()7

انظر ،على سبيل المثال . ،ضد الدانمر  ،الفقر  .4-7وي .أ .أ .وف .ه .م .ضد الدانمر (،)CCPR/C/119/D/2681/2015

()8

انظر ،على سذ ذ ذ ذ ذ ذذبيل المثال ،إ . .ضذ ذ ذ ذ ذ ذذد الدانمر ( ،)CCPR/C/125/D/2373/2014الفقر 7-9؛ وم . .وآ رون ضذ ذ ذ ذ ذ ذذد
الدانمر ( ،)CCPR/C/121/D/2643/2015الفقر 7-8؛ وأ .إ .ضد السويد ،الفقر .7-9

()9

س .أ .ه .ضذ ذذد الدانمر ( ،)CCPR/C/121/D/2419/2014الفقر 8-11؛ و  .أ .ضذ ذذد السذ ذذويد ،الفقر 5-9؛ وج .إ .ضذ ذذد
السذويد ( ،)CCPR/C/128/D/3032/2017الفقر  .5-7وانظر أيضذ اEuropean Court of Human Rights, F.G. v. :

الفقر .3-9

الفقر 3-7؛ ورضايفر ضد الدانمر ( ،)CCPR/C/119/D/2512/2014الفقر 3-9؛ و  .أ .ضد السويد ،الفقر 3-9؛ وأ .إ.
ضد السويد ،الفقر .3-9

.Sweden, Application No. 43611/11, Judgment, 23 March 2016, para. 156
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9-6

وفي ه القض ذ ذ ذذية ،تالحظ اللجنة أن ص ذ ذ ذذاحب البالغ يدعي أن س ذ ذ ذذلطات الهجر لم تدرس على

النحو المناس ذ ذ ذ ذذب ا عاء بش ذ ذ ذ ذذأن اعتناقه المس ذ ذ ذ ذذيحية .وتالحظ حجة الدولة الطرف بأن الس ذ ذ ذ ذذلطات المحلية
لص ذ ذذت إلى أن روايته غامض ذ ذذة وينقص ذ ذذها التدبر ،وأن اعتناقه المس ذ ذذيحية غير موثو  .وتالحظ ك ل أن

صذ ذ ذذاحب البالغ لم يقدم أي أ لة تثبت الطريقة التي سذ ذ ذذتكتشذ ذ ذذف بها السذ ذ ذذلطات األفغانية أو غيرها في بلد

األص ذ ذ ذذلي بأنه اعتنق ينا آ ر .وترى اللجنة أن ا عاءات ص ذ ذ ذذاحب البالغ بش ذ ذ ذذأن الخطر ال ي يتهد في
أفغانس ذذتان ،لكونه تحول حديثا إلى ين آ ر ،ا عاءات ات طابع عام وغامض ،وأن ا عاء بش ذذأن النظر

في تحوله إلى ين آ ر يعكس أسذاسذا عدم موافقته على االسذتنتاجات الوقائعية التي توصذلت إليها سذلطات

الدولة الطرف بشذذأن موثوقية ا عاءاته .وترى اللجنة أيض ذا أن سذذلطات الدولة الطرف أجرت تحقيقا موسذذعا
بش ذذأن اللجوء مع ص ذذاحب البالغ في ه ا الص ذذد  ،وأن محكمة قض ذذايا الهجر عقدت جلس ذذة اس ذذتماع ش ذذفوية

للنظر في عقيد صذاحب البالغ والدافع إلى تحوله إلى ين آ ر .وبناء على ل  ،ترى اللجنة أن صذاحب
البالغ لم يثبت أن اسذتنتاجات السذلطات المحلية كانت تعسذ ية بشذكل واضذح ،أو أنها تبلغ حد طأ واضذح

أو جحو للعدالة.
10-6

وله ا الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذبب ،تخلص اللجنة إلى أن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يثبت ،ألغراض المقبولية ،ا عاءاته

-7

وبناء على ل  ،تقرر اللجنة ما يلي:
ا

بموجب الما  7من العهد ،وتعلن أن البالغ غير مقبول بموجب الما  2من البروتوكول اال تياري.
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(أ)

عدم مقبولية البالغ بموجب الما تين  2و ) ()2(5من البروتوكول اال تياري؛

( )

إحالة ه ا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البالغ.
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