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الدولة الطرف:
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تاريخ البالغ:

 ١٠حزيران/يونيه ( ٢٠١٣الرسالة األوىل)

الوثائق املرجعية:

القرار املتّخذ مبوجب املادة  97من النظام الداخلي
للجن ةةةل وال ةةذىل أحي ةةا طىل الدول ةةة الط ةةرف ١٢
حزيران/يونيه ( ٢٠١٣مل يصدر شكا وثيقة)

تاريخ اعتماد اآلراء:

 ١٦آذار/مارس ٢٠١7

املوضوع:

التع ة ة ة ة ةةذيبو واملعامل ة ة ة ة ةةة أو العقوب ة ة ة ة ةةة القاس ة ة ة ة ةةية أو
الالطنسةةانية أو املنينةةةو والرتحيةةا طىل ونوريةةة طي ةران
اإلسالميةو وحرية التعبريو واملساواة أمام القانون

املسائا اإلجرائية:

عدم دعم االدعاءات باألدلة

املسائا املوضوعية:

التع ة ة ة ة ة ة ةةذيبو واملعامل ة ة ة ة ة ة ةةة أو العقوب ة ة ة ة ة ة ةةة القاس ة ة ة ة ة ة ةةية
أو الالطنسانية أو املنينة

مواد العند:

 7و ١9و٢٦

مواد الربوتوكول االختيارىل:

٢

اعتمدهتا اللجنة دورهتا  ٦( ١١9آذار/مارس  ٢9 -آذار/مارس .)٢٠١7
شةةارك النظةةر اةةذا الةةبالغ أعنةةاء اللجنةةة التاليةةة أاةةا ام :تانيةةا ماريةةا عبةةدر روشةةولل وعيةةا بةةن عاشةةورل
وطلزر براندس كرييسل وأمحةد أمةف حةتهلل اول وأوليهييةه دىل حروحيةال وكريسةتوف اةاينزل ويةوجي طواسةاوال وباماريةام
كويتةةال ومارشةةيا ف .ج .ك ةرانل ودنكةةان الكةةي مواومةةواال وحةةوتيم بةةااارتزيسل ومةةاورو ب ةولي ل وخوسةةيه مانويةةا
سانتوس باييسل وآنيا اايربت  -حورل ويوحال شاينل ومارغو واترحال.
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 ١-١صةةاحب الةةبالغ يأةةدع أ .ب .ج.ل واةةو م ةوامجن مةةن ونوريةةة طي ةران اإلسةةالمية مولةةود
 ٢٣تشةرين األول/أكتةةوبر  .١9٨١وي ة ّدعي صةةاحب الةةبالغ أن ترحيلةةه مةةن كبةةا الةةدامنرك طىل
ونوري ةةة طية ةران اإلس ةةالمية سيش ةةكا انتناك ةةا للمة ةواد  7و ١9و ٢٦م ةةن العن ةةد .وأاث ةةا ص ةةاحب
الةةبالغ اماميةةة ماريةةان حولونةةد .وكةةد دخةةا الربوتوكةةول االختيةةارىل حيةةز النهةةاذ الدولةةة الطةةرف
 ٢٣آذار/مارس .١97٦
 ٢-١و  ١٢حزيران/يوني ةةه ٢٠١٣ل ك ة ّةررت اللجن ةةةل عم ةةال بامل ةةادة  9٢م ةةن نظامن ةةا ال ةةداخلي
وعن مجريق مقرراا اخلاص املعم بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤكتةل أالّ تطلب اختاذ تدابري مؤكتة.
ور ّحةةا صةةاحب الةةبالغ طىل ونوريةةة طي ةران اإلسةةالمية  ١٠حزيران/يونيةةه ٢٠١٣ل بعةةد
 ٣-١أ
اكتيةةادر ةةر اةراسةةة طىل مطةةار مجن ةران .وكةةد كبلةةر السةةلطات اإليرانيةةة عةةودة صةةاحب الةةبالغ طىل
البلد بعد استالمنا جواا سهرر اإليراين املنتنية صالحيته ونسخة من وثيقة تثبر جنسيته اإليرانية.
الوقائع وما عوضها صاحب الرالغ
 ١-٢ينتمةةي ص ةةاحب ال ةةبالغ ووال ةةدار طىل طثني ةةة األك ةراد واةةم مس ةةلمون س ةةنيون .وك ةةد ح ة ّةر وال ةةدا
الرمةادىلل
صاحب البالغ من ونورية طيران اإلسةالمية طىل العةراح حيةُ أولةد اةيم الطةا
عةةادوا طىل طي ةران عنةةدما كةةان صةةاحب الةةبالغ سةةن اةاديةةة عشةةرة .وكةةد عاش ةوا س ةربا ذاةةاب
حيُ تلق صاحب البالغ تعليمه ملدة أربع سنوات تقريبا .ويقول صةاحب الةبالغ طنةه ال يسةتطيع
القةراءة أو الكتابةةة بالللةةة الهارسةةية أو الكرديةةة .واةةو يةةزعم أنةةه مل يكةةن عنةوا أىل منظمةةة كرديةةةل
لكن ي ّدعي أينا أن شقيقه كان عنوا نشطا اةزب الدميقرامجي لكردستان اإليرانية.

ع
 ٢-٢وي ّدعي صاحب البالغ أنه بةدأ عةام  ٢٠٠٨مسةاعدة صةديق لةه يأةدع أ .م .ويةوا ّ
األدويةةة املنربةةة مةةن العةراح طىل ونوريةةة طيةران اإلسةةالمية .وكةةد اتّصةةا أ .م .بصةةاحب الةةبالغ ألن
أسرته كانةر الةأ أرضةا كريةة تقةع علة اةةدود وألن أحةراد األسةرة كةانوا يسةتهيدون مةن بطاكةة
تسمهلل هلم بدخول املدينة دون تهتيش .وكد ساعد صةاحب الةبالغ صةديقه نقةا األدويةة ١5
مرة تقريبال لكنه حطن املرتف األخريتف طىل أن الصديق كان ينقا أينا وثائق سياسية للحةزب
الدميقرامجي لكردستان اإليرانية.

 ٣-٢و  ٢٢تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٨ل حتشر السلطات اإليرانية منزل صاحب الةبالغ
حبثا عنهل لكنه كان غائبا حيُ كان يزور صديقا له يقيم املدينةة نهسةنا .ولتهةادىل االعتقةالل
اختبأ صاحب الةبالغ مةرآب ابةن عمةه .وبينمةا كةان صةاحب الةبالغ تتبةز اارر شةقيقه وأبللةه
بأن دائرة االسةتخبارات اعتقلةر والةد ا .وبعةد اةاع اةذر األخبةارل ك ّةرر صةاحب الةبالغ ملةادرة
وتوجه طىل تركيا مبساعدة أحةد املنةربف( .)١واةو ية ّدعي أنةه كة ّدم رشةوة لسةلطات اةةدود مةن
البلد ّ
أجةةا خ ةةتم ج ةواا س ةةهرر دون تس ةةجيله النظةةام اةاس ةةو  .ويش ةةري ص ةةاحب ال ةةبالغ طىل أن ةةه
مجريقه طىل الدامنرك أوكف اليونان وأملانيا وطيطاليا حيُ أأخذت بصماته .ويشري كذلأ طىل أن
املنرب مجلةب طليةه عةدم طمجةالع السةلطات الدامنركيةة علة التةاريخ اةقيقةي مللادرتةه ونوريةة طيةران
__________

()١

2

كة ةةال صة ةةاحب الة ةةبالغ للسة ةةلطات الدامنركية ةةة أول األمة ةةر طنة ةةه غة ةةادر ونورية ةةة طي ة ةران اإلسة ةةالمية  ١9شة ةةبا /
حربايةةر  .٢٠٠9بيةةد أن سلةةس مجعةةون الالجرةةف أشةةار ك ةرارر طىل أن صةةاحب الةةبالغ غةةادر البلةةدل وحقةةا للخةةتم
املوضوع عل جواا سهررل  ٢9تشرين األول/أكتوبر .٢٠٠٨
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اإلسالميةل أىل التاريخ الظاار جواا سهرر .وي ّدعي أنه اتبع تعليمات املنرب ألنه كةان تشة
عل حياته وألن املنرب أخذ منه جواا سهرر بينما كانا تركيا(.)٢
 4-٢ويةدحع صةاحب الةةبالغ بأنةه أعقةاب ملادرتةةه البلةد اسةتأجوب والةةدر مةرتف واكتيةد مةةرة
واح ةةدة طىل مرك ةةز الشة ةرمجة ليأس ةةأل ع ةةن مك ةةان وج ةةودر .ويش ةةري أين ةةا طىل أن ش ةةقيقه أبلل ةةه ب ةةأن
السلطات ظلر تسأل عنه ملةدة شةنر تقريبةا بعةد ملادرتةهل وطىل أنةه أأبلةن بةأن السةلطات اعتقلةر
صديقه أ .م .كبيا تهتيش منزل صاحب البالغ تشةرين األول/أكتةوبر  .)٣(٢٠٠٨كمةا ية ّدعي
أن شقيقه نصحه بعدم العودة طىل الومجنل ألنه يواجه خطر االعتقال.
 5-٢و  9آذار/مارس ٢٠٠9ل وصا صاحب الةبالغ طىل الةدامنرك .ومبةا أنةه شةخص أم ّةيل
حقد تع ّذر عليه تقدمي مجلةب اللجةوء كتابةة .وكةد اسةتجوبته الشةرمجة  9آذار/مةارس و ٢٦أيةار/
مة ةةايو و ١١حزيران/يونية ةةه ٢٠٠9ل واسة ةةتجوبته دائة ةةرة اهلجة ةةرة الدامنركية ةةة  ١١تش ة ةرين الثة ةةاين/
نةةوحمرب  .٢٠٠9ويةةدحع صةةاحب الةةبالغ بأنةةه شةةارك أثنةةاء طكامتةةه الةةدامنرك عةةدة مظةةاارات
مناانة للسلطات اإليرانيةة نظّمةر أمةام السةهارة اإليرانيةةل ويفاصةة عةامي  ٢٠١٢و٢٠١٣ل
مب ةةا ذل ةةأ طض ةراب ع ةةن الطع ةةام أيار/م ةةايو وحزيران/يوني ةةه  .٢٠١٢ويش ةةري طىل وج ةةود ص ةةور
متاحةة للجمنةور علة موكةع يوتيةوب وعلة صةهحة عامةةة إلحةدع ا موعةات علة حيسةبوك حيةةُ
يظنر حامال ملصقات مناانةة ةكومةة ونوريةة طيةران اإلسةالمية .وعةالوة علة ذلةأل انتقةد أثنةاء
مش ةةاركته اإلض ةراب ع ةةن الطع ةةام النظ ةةام اإلية ةراين س ةةياح ح ةةيلم وث ةةائقي بأةةُ ونوري ةةة طية ةران
اإلسالمية .وعل الرغم من أن تصرحياته االنتقادية اكتطعر من اذا الهيلم وبات الهةيلم أداة دعايةة
لصةةاا اةكومةةةل ية ّدعي صةةاحب الةةبالغ أن اةةرج الهةةيلم مةوال للنظةةام ويةةرجهلل مةةن أن يكةةون كةةد
ّاود السلطات اإليرانية بنسخة كاملة من الهيلمل مبا ذلأ املقابلة ال ينتقد حينا اةكومة.
 ٦-٢و  ٢5تشة ةرين الث ةةاين/نوحمرب ٢٠٠9ل رحن ةةر دائ ةةرة اهلج ةةرة الدامنركي ةةة مجل ةةب اللج ةةوء
املقةةدم مةةن صةةاحب الةةبالغل واةةو كةرار مجعةةن حيةةه صةةاحب الةةبالغ لةةدع سلةةس مجعةةون الالجرةةف.
و  ٢٨نيسةةان/أبريا ٢٠١٠ل رحةةا ا لةةس الطعةةن .حقةةد خلأةةص طىل أن تقةةدمي صةةاحب الةةبالغ
تارتةا اائهةا مللادرتةه ونوريةة طيةران اإلسةالمية نةال مةن مصةداكية ادعاءاتةةهل والحة أينةا أنةه كة ّدم
معلومةةات متناكنةةة بشةةأن تةةاريخ اعتقةةال صةةديقه أ .م .وباإلضةةاحة طىل ذلةةأل أبةةدع ا لةةس عةةدم
اكتناعةةه بتصةةرحيات صةةاحب الةةبالغ بشةةأن هتريةةب سةةلع ووثةةائق للحةةزب الةةدميقرامجي لكردسةةتان
اإليراني ةةةل واح ةةرت أن ص ةةاحب ال ةةبالغ علة ة علم ةةه ب ةةاخلطر ال ةةذىل يواجن ةةه جة ةراّء هتري ةةب ا ةةذر
املنشورات واصا القيام بذلأل مع أنّه صرح للسلطات الدامنركية أنه مل ميارس أىل نشا سياسي
ط( .)4وخلص ا لس أينةا طىل أنةه مةن ملاملةذاا جةدامل أال يكةون صةاحب الةبالغ كةد سةع طىل
كّ

__________

()٢
()٣

()4
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أوضةةحر الدولةةة الطةةرف أن صةةاحب الةةبالغ دخةةا الةةدامنرك دون أىل وثةةائق سةةهر صةةاةة .غةةري أن ج ةواا سةةهرر
أأرسا الحقا طىل عنوان الدامنرك كبا أن تصادرر السلطات الدامنركية.
أشةةار ك ةرار سلةةس مجع ةةون الالجرةةف طىل أن صةةاحب الةةبالغ أبلةةن الش ةرمجة الدامنركيةةة  5أيار/مةةايو  ٢٠٠9أن
ص ةةديقه أ.م .اعتأق ةةا ح ةةدود  ١5ش ةةبا /حرباير  .٢٠٠9كم ةةا أش ةةار القة ةرار طىل أن ص ةةاحب ال ةةبالغ أ ّك ةةد
مقابلة أخرع مع الشةرمجة الدامنركيةة  ١١تشةرين الثةاين/نوحمرب ٢٠٠9ل أن صةديقه أ.م .أوكةف  ٢١تشةرين
الثةةاين/نوحمرب  .٢٠٠٨وعنةةدما سةةرا صةةاحب الةةبالغ عةةن تنةةاكا تصةةرحياتهل كةةال طن الت ةواريخ اختلطةةر عليةةه.
وأشار ا لس أينا كرارر طىل أن صاحب البالغ كال ّردا عل سؤال بشأن صةديقه أ.م .طنةه يعتقةد أنةه مةا اال
وجنر طليه اهتامات أو أدين.
حمتجزال لكنه ال يعرف ما طذا ّ
انظر اةاشيتف  ١و ٣أعالر.
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االسةةتعالم أكثةةر عةةن حالةةة صةةديقه أ .م .بعةةد احتجةةاارل مبةةا ذلةةأ مةةا طذا أحكةةم عليةةهل ألن
اعتقال أ .م .عنصر أساسي من العناصر ال استند طلينا صةاحب الةبالغ لتقةدمي مجلةب اللجةوء.
وع ةةالوة علة ة ذل ةةأل أش ةةار ا ل ةةس طىل أن الوض ةةع الع ةةام ل كة ةراد ونوري ةةة طية ةران اإلس ةةالمية
ال ميكن أن يربر لوحدر مجلب اللجوء.
 7-٢ومجلة ة ة ةةب صة ة ة ةةاحب الة ة ة ةةبالغ طعة ة ة ةةادة حة ة ة ةةتهلل طج ة ة ة ةراءات اللجة ة ة ةةوء املتعلقة ة ة ةةة بة ة ة ةةه آب/
أغس ة ة ة ةةطس  )5(٢٠١٠وأرس ة ة ة ةةا معلوم ة ة ة ةةات طض ة ة ة ةةاحية طىل سل ة ة ة ةةس مجع ة ة ة ةةون الالجر ة ة ة ةةف آب/
أغسةةطس  .)٦( ٢٠١٢وأشةةار طىل أنةةه مل يسةةتطع شةةرح وضةةعه مبةةا يكهةةي طمجةةار طجةراء اللجةةوءل
ألنةةه خن ةةع للن ةةلط وك ةةان ملغةةري مرت ةةاح نهس ةةيامل خ ةةالل مقابالت ةه م ةةع س ةةلطات اهلج ةةرةل بس ةةبب
األحةةدال ال ة عاشةةنا ونوريةةة طي ةران اإلسةةالمية والتنديةةدات ال ة تلقااةةا مةةن املن ةربف أثنةةاء
رحلته طىل الدامنرك .واكذا انتن به األمر طىل اخللط بف التهاصيا والتواريخ عند عرضةه الوكةائع.
كما ك ّدم صاحب البالغ طىل ا لس األمر الذىل تلقار للحنور أمام الدائرة السادسةة للمحكمةة
املي ةةة  ١9تشة ةرين الث ةةاين/نوحمرب  ٢٠٠٨طمج ةةار ملكن ةةيتهمل املعروض ةةة علة ة امكم ةةة .وك ة ّةرر
ص ةةاحب ال ةةبالغ ّادعاءات ةةه بش ةةأن م ةةا س ةةيواجنه م ةةن خط ةةر ح ةةال طعادت ةةه طىل ونوري ةةة طية ةران
اإلسةةالميةل وأضةةاف كةةائال طن اخلطةةر الةةذىل يواجنةةه ونوريةةة طيةران اإلسةةالمية بسةةبب مشةةاركته
طضةراب عةن الطعةام نأظّةم أيار/مةايو  ٢٠١٢النتقةاد النظةام اإليةراين واالحتجةاج علة حالةةة
املناجرين الدامنركل كد اادل ال سيما بعد أن انتشرت صور االحتجاج عل نطةاح واسةع علة
حيسةةبوك .كمةةا أحةةاد صةةاحب الةةبالغ بةةأن السةةلطات اإليرانيةةة وضةةعر املشةةاركف اإلضةراب عةةن
الطعام كائمة سوداءل وبأن واارة االستخبارات اإليرانية مارسر منايقات عل أحراد أسرام.
 ٨-٢و  ٢7آذار/م ةةارس ٢٠١٣ل رح ةةا سل ةةس مجع ةةون الالجر ةةف مجل ةةب ص ةةاحب ال ةةبالغ
طعةةادة حةةتهلل طج ةراءات اللجةةوء املتعلقةةة بةةهل ألنةةه يةةرع أن صةةاحب الةةبالغ مل يق ة ّدم أىل معلومةةات
جديةةدة منمةةة( .)7وأشةةار طىل أنةةه ال ميكةةن اعتبةةار األمةةر باةنةةور املقةةدم مةةن صةةاحب الةةبالغ ذا
كيمةةة طثباتيةةةل ألنةةه اسةةتلمه  ١٠تشةرين الثةةاين/نوحمرب ٢٠٠٨ل أىل بعةةد ملادرتةةه ونوريةةة طيةران
اإلسالمية .وأشار ا لس طىل أن سلطات اهلجرة الدامنركية سألر صاحب البالغ عما طذا كانر
السةةلطات اإليرانيةةة كةةد أصةةدرت حقةةه أىل أمةةر باةنةةور بعةةد ملادرتةةه البلةةد حأجةةاب بةةالنهي.
يوضةةهلل كيةةف اسةةتلم األمةةر باةنةةور وملةةاذا مل يق ّدمةةه وكةةر سةةابق طىل
وباإلضةةاحة طىل ذلةةأل مل ّ
سةةلطات الدولةةة الطةةرفل باعتبةةار أنةةه مةةؤر عةةام  .٢٠٠٨ورأع ا لةةس أن ادعةةاءات صةةاحب
الةةبالغ بشةةأن حالتةةه النهسةةية عنةةدما اسةةتجوبته الش ةرمجة الدامنركيةةة ال ميكننةةا أن تلة ّةري نتةةائ تقيةةيم
مصداكيتهل ألن التصرحيات ال ك ّدمنا طمجار طجراءات اللجوء كانر غري معقولةة وغةري متسةقة
ومتنةاربة .وحيمةا يتعلةق باضةراب الطعةةامل ذكةر ا لةس أن صةاحب الةةبالغ مل يب ّةف مبةا يكهةي أنةةه
كةةد يتعةةر خلطةةر االضةةطناد طي ةرانل كونةةه مل يق ة ّدم أىل معلومةةات تهيةةد بأنةةه أدىل بتصةةرحيات
ص ةةحهية أو ب ةةأىل تص ةةرحيات أخ ةةرع بش ةةأن ح ةةدل ك ةةد يعرض ةةه خلط ةةر م ةةا عن ةةد عودت ةةه طىل بل ةةدر.
وباإلض ةةاحة طىل ذل ةةأل مل يقة ة ّدم أىل أدل ةةة ت ةةدعم ادع ةةاءر أن أس ةةر املنة ةربف ع ةةن الطع ةةام تعرضة ةوا
للمنايقة من جانب واارة االستخبارات اإليرانية.
__________

()5
()٦
()7
4

مل يقدم صاحب البالغ نسخة من مجلبه.
أرسة ةةا صة ةةاحب الة ةةبالغ رسة ةةالة طىل ا لة ةةس بشة ةةأن مشة ةةاركته
مايو .٢٠١٢
كدمر الدولة الطرف نسخة من القرار.

اإلض ة ةراب عة ةةن الطعة ةةام الة ةةذىل نأظة ةةم

أية ةةار/
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الشكوى
 ١-٣ي ّدعي صاحب البالغ أنه سةيواجه خطةر التعةر للمعاملةة الالطنسةانية واملنينةة حةال
ترحيلةةه طىل ونوريةةة طي ةران اإلسةةالميةل مةةا يش ة ّكا انتناكةةا للمةةادة  7مةةن العنةةد .واةةو ي ة ّدعي أن
السةةلطات اإليرانيةةة تعلةةم بأنشةةطته املناانةةة ةكومةةة ونوريةةة طي ةران اإلسةةالمية الةةدامنركل ألن
املعلوم ةةات املتعلق ةةة ط ةةذر األنش ةةطةل مب ةةا ذل ةةأ اإلضة ةراب ع ةةن الطع ةةامل متاح ةةة علة ة يوتي ةةوب
وحيسبوك .و حةال مل تكةن السةلطات اإليرانيةة تعةرف بالهعةا أن لصةاحب الةبالغ حسةابا علة
حيسبوكل حانه يوجد احتمال كبري أن تكتشهه حال طبعةادر طىل طيةران( .)٨وباإلضةاحة طىل ذلةأل
يأعلةةم جيةةدا أن السةةلطات اإليرانيةةة تصة ّةور املظةةاارات أمةةام سةةهاراهتا وأةةةا تراكةةب شةةبكة اإلنرتنةةر.
ول ةةذلأل ي ةةدحع ص ةةاحب ال ةةبالغ بأن ةةه ك ةةد يواج ةةهل ب ةةالنظر طىل مش ةةاركته ع ةةدة مظ ةةاارات أم ةةام
الس ةةهارة اإليراني ةةة ال ةةدامنركل خط ةةر التع ةةر لس ةةوء املعامل ةةة أو التع ةةذيب ح ةةال ترحيل ةةه طىل
ونورية طيران اإلسالمية(.)9
 ٢-٣وي ّدعي صةاحب الةبالغ كةذلأ أنةه ال ميلةأ جةواا سةهر صةاةا واكةذا سةيتعر خلطةر
انتنةاك آخةةر للمةةادة  7عنةد عودتةةه طىل ونوريةةة طيةران اإلسةالمية( .)١٠وية ّدعي أن اإليةرانيف الةةذين
يع ةةودون طىل بل ةةدام دون ج ةواا س ةةهر أو أىل وثيق ةةة س ةةهر ص ةةاةة يعتقل ةةون ويقة ة ّدمون طىل حمكم ةةة
خاصةةة توجةةد مبطةةار مجن ةران .وتنظةةر امكمةةة خصةةائص اةةؤالء األح ةراد وتةةاريخ ملةةادرهتم البلةةد
وسةةبب ملةةادرهتم بص ةةورة غةةري كانوني ةةة وارتبةةامجنم بةةأىل منظم ةةة أو واعةةاتل و غ ةةري ذلةةأ م ةةن

__________

( )٨يشةري صةاحب الةبالغ طىل التقريةر الةذىل نشةرته واارة داخليةةة اململكةة املتحةدة لربيطانيةا العظمة وآيرلنةدا الشةةمالية
كةانون الثاين/ينةةاير ٢٠١٣ل ملIran: country of origin information (COI) reportمل .ويشةةري التقريةةر طىل
صةةحيهة وول س ةرتير الة أحةةادت عةةام  ٢٠٠9بةةأن ونوريةةة طي ةران اإلسةةالمية كانةةرل وحقةةا ملشةةرعف طي ةرانيف
سةةابقف وأشةةخاص آخ ةرين يعرحةةون الربنةةام ل تشةةن محةةالت منةةايقة وترايةةب ال تقتصةةر عل ة املنشةةقف البةةاراين
وطمنةا تشةما أينةا أحةرادا ينتقةدون النظةام مةن الشةةتات اإليةراين ويةع أءةاء العةامل .وحسةب مصةادر الصةةحيهةل
ملتش ةةما اجلن ةةود املبذول ةةة ا ةةذا الس ةةياح تعق ةةب نش ةةا اإلية ةرانيف وي ةةع أء ةةاء الع ةةامل عل ة حيس ةةبوك وت ةةويرت
ويوتيةةوبل و ديةةد اويةةة اإليةرانيف الةةذين يشةةاركون احتجاجةةات املعارضةةة اخلةةارجمل .كمةةا أشةةارت الصةةحيهة
طىل أن عشرات األحراد الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ممن انتقةدوا ونوريةة طيةران اإلسةالمية علة حيسةبوك
أو تةةويرت صةةرحوا بةةأن أكةةارطم ونوريةةة طيةران اإلسةةالمية خنةةعوا لالسةةتجواب أو االحتجةةاا مؤكتةةا بسةةبب تلةةأ
املنشةةورات .وكةةال بعةةا األح ةراد الةةذين اسةةتجوبوا ألغ ةرا طعةةداد اةةذا املقةةال وسةةاحروا مةةؤخرا طىل ونوريةةة طي ةران
اإلسةالمية طن الشةرمجة أجةربهتم مطةار مجنةران علة حةتهلل حسةاباهتم علة حيسةبوك .وأحةاد الكثةري مةننم مبصةةادرة
جوااات سهرام بسبب انتقادام الالذع عل شبكة اإلنرتنر لطريقة تدبري اةكومة االنتخابات الة نظمةر
حزيران/يونيه  ٢٠٠9وكانر موضوع جدل.
( )9يشةري صةاحب الةبالغ طىل منظمةة مراسةلون بةال حةدودل مل"Enemies of the Internet 2011 − Iranل متةاح علة
ال ةرابط التةةا  .www.ecoi.net/local_link/156365/273147_de.html :ووحقةةا هلةةذا التقريةةرل انتنةةر السةةلطات
كانون الثاين/يناير  ٢٠١١من طنشاء أول شرمجة طلكرتونية طيرانية من أجا تعزيةز كمنةا شةبكة اإلنرتنةر.
و  ٢٠أيار/مةةايول أ ّكةةد أحةةد كةةادة ك ةوات حةةرس الثةةورة اإلسةةالمية رايةةا طنشةةاء ملجةةيش طلكةةرتوينمل طي ةراينل واةةو
ملمدمرةمل وأوكف مرات املوامجنف .كمةا يشةري طىل
اجلناا الذىل كن بالهعا عل الشبكات اإللكرتونية ال تعترب ِّ
التقريةةر أعةةالر الةةذىل نشةرته واارة داخليةةة اململكةةة املتحةةدة عةةام  ٢٠١٣حةةول بلةةد املنشةةأل ويهيةةد بأنةةه نأظّمةةرل
حسةةب مقةةال جريةةدة التةةاميز الصةةادرة  ١١اوا/يوليةةه ٢٠٠9ل احتجاجةةات خةةارج السةةهارة اإليرانيةةة لنةةدن.
وكتةةب صةةاحب املقةةال املالحظةةة التاليةةة :ملمةةن حةةوح سةةطهلل مب ة السةةهارة اإليرانيةةة لنةةدن تصةةور كةةامريا حيةةديو
طلكرتونية وجور املتظاارين اللاضبف الذين احتشدوا نايتسربيدجمل.
( )١٠يشةةري صةةاحب الةةبالغ طىل أن السةةهارة اإليرانيةةة الةةدامنرك ظلةةر تةرحال لسةةنوات عديةةدةل طصةةدار وثةةائق سةةهر
للم ةوامجنف اإلي ةرانيف الةةذين ال يل ةةادرون الةةدامنرك مجوعةةا .واك ةةذال لةةن تكةةون لديةةه وثيقةةة سةةهر صةةاةة حةةال
ترحيله طىل ونورية طيران اإلسالمية.
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الظ ةةروف( .)١١وألن ا ةةذر اإلج ةراءات تطبّةةق عل ة األش ةةخاص ال ةةذين يرحلّةةون طىل ونوري ةةة طية ةران
اإلسالمية دون جواا سهر يتنمن تأشرية خةروج()١٢ل وألن صةاحب الةبالغ اةو شةخص ينحةدر
مةةن أصةةا كةةردىل اضةةطلع بأنشةةطة غةةري مشةةروعة (هتريةةب وثةةائق للحةةزب الةةدميقرامجي لكردسةةتان
اإليرانيةةة طىل البلةةد) كبةةا ملةةادرة ونوريةةة طي ةران اإلسةةالميةل وشةةارك أنشةةطة سياسةةية مناانةةة
ةكومة ونورية طيران اإلسالمية أثناء طكامته الدامنركل يهيد صاحب البالغ أنه سيواجه خطةرا
طضاحيا بالتعر لالضطناد(.)١٣
 ٣-٣وي ّدعي صاحب البالغ أن الدولة الطةرف سةتنتنأ أينةا املةادة  ١9مةن العنةد ألنةه لةن
يكةةون بامكانةةه طبةةداء تعامجهةةه مةةع األح ةزاب السياسةةية الكرديةةة والتعبةةري عةةن آرائةةه حبريةةة حةةال
طعادتةةه طىل ونوريةةة طي ةران اإلسةةالميةل ممةةا سةةينتنأ حقةةه حريةةة التعبةةري .وباإلضةةاحة طىل ذلةةأل
تش صةاحب الةبالغ أن يأنتنةأ أينةا حقةه عةيش خةال مةن التمييةزل علة النحةو املنصةوص
عليةةه امل ةةادة  ٢٦م ةةن العن ةةدل ب ةةالنظر طىل ظ ةةروف ع ةةيش األك ةراد ونوري ةةة طي ةران اإلس ةةالمية
وحبكم دعمه السياسي ملنظمات كردية.
مالحظات الدتلة الطوف
 ١٢كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣ل ك ّدمر الدولة الطةرف مالحظاهتةا بشةأن مقبوليةة
١-4
البالغ وأسسه املوضوعية .واي تدحع بأن البالغ غري مدعوم بأدلة كاحية ألن صةاحب الةبالغ مل
يربان عل أىل انتناك حمتما للعند بسبب ترحيله طىل ونورية طيران اإلسالمية.
 ٢-4وتشرح الدولة الطرف ايكا سلس مجعون الالجرف وتركيبته وعمله( )١4وكذا التشةريعات
املنطبقة عل طجراءات اللجوء( .)١5ويبر ا لس ما طذا كان مللتمس اللجوء ما يربر خوحه من
التعر الضطناد حم ّدد وحردىل أو خلطر التعر لالضةطناد لةدع عودتةه طىل بلةدر األصةليل مةع
األخةةذ بعةةف االعتبةةار كةةا املعلومةةات املتعلقةةة باالضةةطناد الةةذىل تعة ّةر لةةه صةةاحب الةةبالغ كبةةا
ملادرة بلدر األصلي (املادة  )١(7من كانون األجانب)ل وينظر أينا ما طذا كان مثة خطر أن
يتعةةر أجنةةق لعقوبةةة اإلعةةدام أو التعةةذيب أو سةةوء املعاملةةة حةةال عودتةةه طىل بلةةدر األصةةلي.
ويةةرع ا لةةس أن شةةرو طصةةدار تصةريهلل اإلكامةةة تسةةتوم عنةةد وجةةود عوامةةا حمة ّددة وحرديةةة تنطةةوىل
عل ة احتمةةال أن يتعةةر ملةةتمس اللجةةوء خلطةةر حقيقةةي يتمثةةا املةةوت أو اخلنةةوع للتعةةذيب
أو سوء املعاملة حال طعادته طىل بلدر األصلي (الهصا  )٢(7من كانون األجانب).
__________

()١١
()١٢
()١٣

()١4
()١5
6

يش ةةري ص ةةاحب ال ةةبالغ طىل تقري ةةر املعلوم ةةات أع ةةالر املتعلةةق بالبل ةةد األص ةةلي والص ةةادر ع ةةن واارة داخلي ةةة اململك ةةة
املتحدةل الصهحة .٢٦٠
املرجع نهسه.
يشري صاحب البالغ طىل التقرير املشرتك املقدم من دائرة اهلجرة الدامنركية واملركةز النرويةي للمعلومةات املتعلقةة بالبلةد
األصةلي وسلةس الالجرةف الةدامنركي واملعنةون مل On conversion to Christianity: issues concerning Kurds and
)post-2009 election protestors as well as legal issues and exit procedures” (2013ل
.www.nyidanmark.dk/nr/rdonlyres/a8c2c897-1ca9-49d1-ba32-ec3e599d646d/0/iranendeligudgave.pdf
ووحقةةا هلةةذا التقريةةر املشةةرتكل ال توجةةد معلومةةات متاحةةة بشةةأن حالةةة املةةرحلف ونوريةةة طي ةران اإلسةةالميةل ألن
املنظمة الدولية للنجرة ال هتتم سوع حبالة األشخاص الذين عادوا طىل البلد مجوعا.
انظةةر الةةبالغ ركةةم ٢٠١4/٢٣79ل أوبةةار حسةةف أمحةةد ضةةد الةةدامنركل اآلراء املعتمةةدة  7اوا/يوليةةه ٢٠١٦ل
الهقرات  ١-4طىل .٣-4
يا الدولة الطرف طىل املادة  )١(7و( )٢واملادة  )١(٣١و( )٢من كانون األجانب.
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 ٣-4وتةةدحع الدولةةة الطةةرف بةةأن صةةاحب الةةبالغ مل يثبةةر وجااةةة الةةدعوع ألغ ةرا مقبوليةةة
الةةبالغ حيمةةا يتعلةةق باالنتنةةاك املزعةةوم للمةةادة  7مةةن العنةةدل ألنةةه مل يثبةةر باألدلةةة أنةةه يواجةةه أىل
خطةةر أعقةةاب ترحيلةةه طىل ونوريةةة طي ةران اإلسةةالميةو ولةةذلأل ينبلةةي اعتبةةار ادعاءاتةةه مبوجةةب
اةةذا اةكةةم بةةدون أسةةاس .وحيمةةا تةةص ّادعاءاتةةه مبوجةةب املةةادة ١9ل تشةةري الدولةةة الطةةرف طىل
تصرحيات صاحب البالغ ال تهيد بأن الدول األمجراف ملزمة بعدم ترحيا األشةخاص املعرضةف
خلطر اةرمان من حقوكنمل مبا ذلأ حرية التعبةريل مبةا يشةما طمكانيةة التعةامجف مةع األحةزاب
السياس ةةية الكردي ةةة وت ةةروي آرائن ةةا .وتش ةةري الدول ةةة الط ةةرف طىل أن تص ةةرحيات ص ةةاحب ال ةةبالغ مل
تتن ةةمن تهاص ةةيا ع ةةن الكيهي ةةة ال ة انتأنك ةةر ط ةةا أو س ةةتأنتنأ ط ةةا حريت ةةه التعب ةةري م ةةن خ ةةالل
ترحيل ةةهل وينبل ةةي بالت ةةا اعتب ةةار ا ةةذر االدع ةةاءات غ ةةري مقبول ةةة لع ةةدم كهاي ةةة األدل ةةة .وحيم ةةا يتعلّةةق
بادع ةةاءات ص ةةاحب ال ةةبالغ مبوج ةةب امل ةةادة  ٢٦م ةةن العن ةةدل تش ةةري الدول ةةة الط ةةرف طىل تصة ةريهلل
ّ
صةاحب الةبالغ الةذىل يهيةد بةأن ترحيلةه ءةو ونوريةة طيةران اإلسةالمية أسةهر عةن انتنةاك حقةةه
أن يعيش كشخص كردىل حياة خالية من التمييز .وتشةري الدولةة الطةرف طىل أن صةاحب الةبالغ
مل يقدم تهاصيا أكثرل وتطلب من اعتبار االدعاءات غري مقبولة لعدم كهاية األدلة.
 4-4وتشةةري الدولةةة الطةةرف كةةذلأ طىل عةةدم اختصةةاص اللجنةةة باسةةتعرا ادعةةاءات صةةاحب
الةةبالغ مبوجةةب املةةادتف  ١9و٢٦ل ألن ذلةةأ يهةةرت تطبيةةق العنةةد خةةارج طكلةةيم الدولةةةل بةةالنظر
طىل أن اذر االنتناكات لن تقع الدامنرك أو أىل طكليم يقع ر السيطرة الهعلية للسلطات
الدامنركيةل وطمنا ونورية طيران اإلسالمية .وتشري الدولة الطرف طىل عةدة كةرارات حيةُ مجبقةر
امكم ةةة األوروبي ةةة ةق ةةوح اإلنس ةةان امل ةةادة ( ٢اة ةةق اةي ةةاة) وامل ةةادة ( ٣حظ ةةر التع ةةذيب) م ةةن
اتهاكيةةة محايةةة حقةةوح اإلنسةةان واةريةةات األساسةةية (االتهاكيةةة األوروبيةةة ةقةةوح اإلنسةةان) خةةارج
نطةةاح اإلكلةةيم حبكةةم األ يةةة األساسةةية هلةةذين اةكمةةف( .)١٦غةةري أن الدولةةة الطةةرف تشةةري طىل أن
امكمةة أكةةدت أينةةا أنةةه ملال ميكةن أن يأطلةةب مةةن دولةةة متعاكةدة تطةةرد شخصةةا أجنبيةةا أال تعيةةدر
طال طىل بلد يأعمةا طعمةاال تامةا وحعةاال ويةع اةقةوح واةريةات املنصةوص علينةا االتهاكيةةمل(.)١7
وترع الدولةة الطةرف أنةه ميكةن تطبيةق التعليةا نهسةه اةذر القنةيةل وتشةري طىل أن املةادة  ١مةن
الربوتوكةةول االختيةةارىل واملةةادة (9٦أ) مةةن النظةةام الةةداخلي للجنةةة تنصةةان عل ة أن اللجنةةة اولةةة
النظر البالغات املقدمة من أحراد تنعون لوالية دولةة مجةرف وية ّدعون أن تلةأ الدولةة الطةرف
انتنكر أيا من اةقوح املنصوص علينا العنةد .وخلصةر اللجنةة عةدد مةن املناسةبات طىل
أن عمليةةات ترحيةةا األشةةخاص مةةن دولةةة مجةةرف طىل دول أخةةرع مةةن شةةأةا أن تسةةهر عةةن انتنةةاك
متوكّةةع ةقنةةم اةيةةاة أو عةةدم التعةةر للتعةةذيب علة النحةةو املنصةةوص عليةةه املةةادتف ٦
ط مةةن حيةةُ األسةةس املوضةةوعية أىل شةةكوع تتعلةةق برتحيةةا
و 7مةةن العنةةدل لكننةةا مل تنظةةر كة ّ
املرحةا طلينةا .وعمليةة تسةليم
شخص تش انتنةاك أحكةام أخةرع غةري املةادتف  ٦و 7الدولةة ّ
أو ترحيا أو مجرد أو طبعاد شخص تش انتناك حقوكه مبوجب املادتف  ١9و ٢٦من كبا دولة
أخة ةةرع لة ةةن تتسة ةةبب حة ةةدول أذع ال ميكة ةةن جة ةةربرل واة ةةو املعية ةةار الة ةةذىل ح ّددتة ةةه اللجنة ةةة

__________

( )١٦تش ةةري الدول ةةة الط ةةرف طىل كن ةةية س ةةورينن ض ةةد اململك ةةة املتح ةةدة (امكم ةةة األوروبي ةةة ةق ةةوح اإلنس ةةانل الطل ةةب
ركةةم ٨٨/١4٠٣٨ل اةكةةم الصةةادر  7اوا/يوليةةه  )١9٨9وكنةةية ا .وت .ضةةد اململكةةة املتحةةدةل (الطلةةب
ركم ٠5/٢7٠٣4ل اةكم الصادر  ٢٨شبا /حرباير .)٢٠٠٦
( )١7امكم ةةة األوروبي ةةة ةق ةةوح اإلنس ةةانل الطل ةةب رك ةةم ٠٣/١7٣4١ل ف .ض ةةد اململك ةةة املتح ةةدةل القة ةرار الص ةةادر
 ٢٢حزيران/يونيه ٢٠٠4ل الصهحة .١٢
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اجتناداهتا السابقة( .)١٨وبناء عل ذلأل تطلب الدولة الطرف طعالن اذا اجلةزء مةن الةبالغ غةري
مقبول من حيُ االختصاص املكاين واملوضوعي عمال باملادة (9٦د) من النظام الداخلي للجنة
مقروءة باالكرتان مع املادة (9٦أ) من النظام الداخلي للجنة واملادة  ٢من الربوتوكول االختيارىل.
 5-4وحيمةةا يتعل ةةق باألس ةةس املوضةةوعية لل ةةبالغل ت ةةدحع الدول ةةة الطةةرف ب ةةأن ص ةةاحب ال ةةبالغ
مل يثبر أن طعادته طىل ونورية طيران اإلسالمية تشكا انتناكا للمواد  7و ١9و ٢٦من العنةد.
وحيمة ةةا يتعلة ةةق باملة ةةادة 7ل تشة ةةري الدولة ةةة الطة ةةرف طىل أن التزاماهتة ةةا مبوجة ةةب اة ةةذا اةكة ةةم تة ةةرد
املةادة  )٢(7مةن كةانون األجانةبل الة تةنص علة مةنهلل تصةريهلل طكامةة ل جانةب الةذين يواجنةةون
خطةةر التعةةر لعقوبةةة اإلعةةدام أو التعةةذيب أو سةةوء املعاملةةة بلةةدام األصةةلي .وتشةةري الدولةةة
الطةةرف طىل أن صةةاحب الةةبالغ ّادع ة أنةةه سةةيتعر خلطةةر انتنةةاك املةةادة  7مةةن العنةةد حةةال
طعادته طىل بلدر لتورمجه هتريب أدوية ومادة سياسية للحزب الدميقرامجي لكردستان اإليرانيةة مةن
الع ةراح طىل ونوريةةة طي ةران اإلسةةالميةل ومشةةاركته عةةدة مظةةاارات ضةةد حكومةةة ونوريةةة طي ةران
اإلسةةالمية أثنةةاء طكامتةةه الةةدامنركل مبةةا ذلةةأ اإلضةراب عةةن الطعةةام الةةذىل نشةةرت صةةورر علة
ةُ ونوريةة طيةران اإلسةالمية .كمةا أبةدع
نطاح واسةع مةن خةالل حيسةبوكل و حةيلم وثةائقي بأ ّ
صاحب البالغ خوحه من العودة طىل ونورية طيران اإلسالمية دون وثيقة سهر صاةة.
ومعمقا ل دلةة
 ٦-4وتشري الدولة الطرف طىل أن سلس مجعون الالجرف أجرع ححصا شامال ّ
املقدمةةة مةةن صةةاحب الةةبالغ .وتةةرع الدولةةة الطةةرف أن صةةاحب الةةبالغ حيةةاول اسةةتخدام اللجنةةة
كنيرةةة اسةةترناف لكةةي يعةةاد تقيةةيم الظةةروف الوكائعيةةة لطلةةب اللجةةوء املقةةدم منةةه .وتةةدحع الدولةةة
الطرف بةأن اللجنةة ينبلةي أن تةو االعتبةار الواجةب لنتةائ ا لةس ألنةه أكةدر علة تقيةيم الوكةائع
املستشةةند طةةا كنةةية صةةاحب الةةبالغ .وتشةةري الدولةةة الطةةرف طىل أن ا لةةس رأع أن مصةةداكية
صةةاحب الةةبالغ تقوضةةر بسةةبب تقدميةه معلومةةات متناكنةةة خةةالل طجةراءات اللجةةوءل وال سةةيما
بشأن تاريخ ملادرته ونورية طيران اإلسالمية وتةاريخ اعتقةال صةديقه أ .م .وباإلضةاحة طىل ذلةأل
راعة ا لةةس كةةول صةةاحب الةةبالغ طنةةه ال يعتةةرب نهسةةه ناشةةطا سياسةةيا وطنةةه غةةادر ونوريةةة طيةران
اإلسالمية جبواا سهرر اةقيقي.
 7-4وت ة ةةدحع الدول ة ةةة الط ة ةةرف ب ة ةةأن كة ة ةرارىل سل ة ةةس مجع ة ةةون الالجر ة ةةف امل ة ةةؤرخف  ٢٨نيس ة ةةان/
أبريةةا  ٢٠١٠و ٢7آذار/مةةارس  ٢٠١٣ا خختةةذا بعةةد طج ةراء اسةةتعرا دكيةةق لالدعةةاءات واألدلةةة
املقدمة من صاحب البالغ ووحقا للتشريعات املية .وتتّهق الدولة الطرف مع ا لس لعدم طيالئه
أىل كيمةةة طثباتيةةة ل مةةر باةنةةور املقةةدم مةةن صةةاحب الةةبالغ عنةةدما مجلةةب طعةةادة حةةتهلل طج ةراءات
اللج ة ةةوء املتعلق ة ةةة ب ة ةةهل كون ة ةةه مل يهس ة ةةر أس ة ةةباب تقدمي ة ةةه الوثيق ة ةةة مرحل ة ةةة مت ة ةةأخرة ج ة ةةدا م ة ةةن
اإلجراءات( .)١9وعالوة عل ذلأل مل يقدم تهسريا مقنعا بشأن تاريخ استالمه األمر باةنور -

__________

( )١٨تشري الدولة الطرف طىل الهقرة  ١٢من التعليق العام للجنة ركم  )٢٠٠4(٣١بشأن مجبيعة االلتةزام القةانوين العةام
املهرو عل الدول األمجراف العنةدل الةذىل يةنص علة أن االلتةزام الةذىل تهرضةه املةادة  ٢والةذىل يقتنةي أن
ة ةةرتم الة ةةدول األمج ة ةراف وتكهة ةةا اةقة ةةوح املشة ةةمولة بالعنة ةةد جلمية ةةع األشة ةةخاص املوجة ةةودين طكليمنة ةةا ووية ةةع
األشخاص اخلاضعف لسيطرهتا يستتبع التزاما بعدم تسليم أىل شخص أو طبعادر أو مجةردر بأيةة مجريقةة أخةرع مةن
طكليمنا وذلأ حيثما تكون اناك أسس واحية تةربر االعتقةاد بةأن مثةة خطةرا حقيقيةا أن يتعةر اةذا الشةخص
ألذع ال ميكةةن جةةربرل مثةةا ذلةةأ املتصة نيةور املةةادتف  ٦و 7مةةن العنةةدل سةواء البلةةد الةةذىل سةةيأبعد طليةةه أو
أىل بلد آخر كد يأبعد طليه اذا الشخص وكر الحق.
( )١9انظر الهقرة  7-٢أعالر.
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  ١٠تشةرين الثةةاين/نوحمرب ٢٠٠٨ل أىل بعةةد ملادرتةةه ونوريةةة طيةران اإلسةةالمية  -أو بشةةأنأسباب عدم طشارته طىل اةذر الوثيقةة التصةرحيات الة أدىل طةا للمجلةس عنةدما سةرا عمةا طذا
تلق أىل أمر باةنور .وتشةدد الدولةة الطةرف أينةا علة أن صةاحب الةبالغ مل يبةف مبةا يكهةي
أنه كد يتعر لالضةطناد ونوريةة طيةران اإلسةالمية بسةبب مشةاركته اإلضةراب عةن الطعةام
الةةذىل نأظّةةم أيار/مةةايو  ٢٠١٢الةةدامنرك .وتةةدحع الدولةةة الطةةرف بأنةةه ال يوجةةد مةةا يثبةةر أن
صاحب البالغ كان موضوع حديُ الصحاحة أو أنه برا بصورة خاصةةل طذ ال يبةدو شخصةا
منما أىل من صور اإلضراب عن الطعام ال حصا علينا ا لس.
 ٨-4وتشةةري الدولةةة الطةةرف أينةةا طىل أن سلةةس مجعةةون الالجرةةف كةةد راع ة ويةةع املعلومةةات
ذات الصةلة كراراتةةه وتةةرع أن صةةاحب الةةبالغ مل يقةةدم طىل اللجنةةة مةةا يكهةةي مةةن املعلومةةات أو
األدلة اإلضاحية ليبف أنه من امتما أن تنتنأ حقوكةه مبوجةب املةادة  7مةن العنةد .وحيمةا يتعلةق
بالتصةةرحيات ال ة أدىل طةةا صةةاحب الةةبالغ أمةةام اللجنةةة ومهاداةةا أن ارجةةا أجةةرع معةةه ألغ ةرا
طعداد حيلم وثائقي مقابلة بشأن مشاركته مظاارات مناانة ةكومة ونورية طيران اإلسةالمية
ةُ ا ةةذا
و اإلضة ةراب ع ةةن الطع ةةام ال ةةذىل نأظّةةم أيار/م ةةايو ٢٠١٢ل وأن التلهزي ةةون اإلية ةراين ب ة ّ
الهةةيلمل تةةذ ّكر الدولةةة الطةةرف بةةأن صةةاحب الةةبالغ مل يشةةر كةةط طىل اةةذر املقابلةةة خةةالل طجةراءات
اللجوء وبةأن املعلومةات املقدمةة تقتصةر علة تصةرحياته وبأنّةه مل يقة ّدم أىل مةربر مقنةع لعةدم طبةالغ
الس ةةلطات الدامنركي ةةة ط ةةذر املقابل ةةة .ول ةةذلأل ت ةةدحع الدول ةةة الط ةةرف بأن ةةه ال ميك ةةن اعتب ةةار ا ةةذر
املعلومات حقيقة.
 9-4وختلة ةةص الدولة ةةة الطة ةةرف طىل أن صة ةةاحب الة ةةبالغ مل يبة ة ّةف مبة ةةا يكهة ةةي أن مشة ةةاركته
املظاارات واإلضةراب عةن الطعةام الةدامنرك تةدل علة ااتمةام سياسةي عميةقل ال سةيما بةالنظر
طىل تصرحياته السابقة ال تهيد بأنه ال ينطلع بأىل نشةا سياسةي( .)٢٠وبنةاء عليةهل تةرع الدولةة
الطرف أن صاحب البالغ مل يأعرف كمعار ةكومة ونورية طيةران اإلسةالمية وأنةه لةن يتعةر
بالتة ةةا ألىل خطة ةةر بلة ةةدر األصة ةةلي .وتكة ة ّةرر الدولة ةةة الطة ةةرف أينة ةةا أن االنتناكة ةةات املزعومة ةةة
للمادتف  ١9و ٢٦من العند ال تستند طىل أدلة كاحية.
تعليقات صاحب الرالغ على مالحظات الدتلة الطوف
 ٦ش ةةبا /حرباير ٢٠١4ل ك ة ة ّدم ص ةةاحب ال ةةبالغ تعليقات ةةه عل ة ة مالحظ ةةات الدول ةةة
١-5
الطةةرف .ويشةةري صةةاحب الةةبالغ طىل أنةةه عنةةد وص ةوله طىل مطةةار مجنةران بعةةد ترحيلةةه مةةن الةةدامنرك
 ١٠حزيران/يونيةه  ٢٠١٣اسةةتأجوب البدايةة مةةن كبةا مكتةةب جةوااات السةةهر بعةد ذلةةأ
من كبا الشرمجة .وكد أسرا عن مكان وجودر اخلارج واألشخاص الذين كان يتصا طم انةاك
وعمةةا طذا كةةان يشةةارك أنشةةطة سياسةةية خةةالل حةةرتة تواجةةدر باخلةةارج .وية ّدعي أنةةه سةةرا ديةةدا
عمةةا طذا شةةارك ملاإلض ةراب عةةن الطعةةام املةةنظم الةةدامنركمل وعمةةا طذا كةةان يعةةرف األشةةخاص
تعمةد طصةابة نهسةه جبةروح كبةا ترحيلةه
الذين شاركوا حيهل لكنه نه كةا شةيء .ويشةري طىل أنةه ّ
حماولةةة لتجنةةب الرتحيةةا وأن ةه س ةةرا عةةن اةةذر اجلةةروح ح ةةال وص ةوله طىل ونوريةةة طي ةران اإلس ةةالمية.
وي ة ّدعي صةةاحب الةةبالغ أينةةا أنةةه سةةرا عةةن أسةةباب عةةدم مجلبةةه اديةةد صةةالحية ج ةواا سةةهرر كبةةا
انتنائنةةال وأنةةه واجةةه بعةةا املشةةاكا بسةةبب والدتةةه الع ةراحل حيةةُ مجأرحةةر طمكانيةةة ترحيلةةه طىل

__________

( )٢٠انظر الهقرة  ٦-٢أعالر.
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العراح .وبعد انتناء االستجوابل احتأجز ملدة ثالثة أيام أمجلق سةراحه .واحتهظةر الشةرمجة جبةواا
سهرر وكيا له طنه ينبلي العودة طىل مكتب اجلوااات ملواصلة استجوابه استعادة جواا سهرر.
 ٢-5و تشة ةرين األول/أكت ةةوبر ٢٠١٣ل امتث ةةا ص ةةاحب ال ةةبالغ طىل التعليم ةةات وذا ةةب طىل
مكتب اجلوااات مجنران .ومجألب طليه ماء استبيان بأسةرلة مماثلةة لتلةأ الة مجأرحةر عليةه عنةد
وصةوله .كمةةا مجألةةب طليةةه أن يبةةف كيةةف غةةادر ونوريةةة طيةران اإلسةةالمية وأن يقةةدم معلومةةات عةةن
الذين ساعدور عل ملادرة البلد .وكد احتأجز ملدة  4٨ساعة ومل يعد طليه جواا سهرر وأأبلةن بةأن
السةةلطات بصةةدد حبةةُ حالتةةه وال ميكنةةه بالتةةا ملةةادرة البلةةد .وكةةد أوعةةز طليةةه البقةةاء منطقةةة
كرمانشةةار .وي ة ّدعي صةةاحب الةةبالغ كةةذلأ أن عمليةةات االسةةتجواب حنةةراا ضةةبا مةةن دائةةرة
االستخبارات .وبعد انتناء االستجوابل عاد طىل منزل جديه كرية بابلي حيُ او اآلن اتبز
انتظةةار أن يةةد مجريقةةة للخةةروج مةةن البلةةدل ألنةةه تشة أن تعلةةم السةةلطات بأنةةه انتقةةد اةكومةةة
أثناء املقابلة ال أجرااا مع ارج الهيلم الوثائقي.
 ٣-5وي ة ة ّدعي صة ةةاحب الة ةةبالغ أينة ةةا أن غة ةةرير مة ةةن اإلي ة ةرانيف الة ةةذين يلتمسة ةةون اللجة ةةوء وأجة ةةروا
مقابالت مماثلة ألغرا الهيلم منحوا مركز الجز الدامنرك بسبب مشاركتنم اذا الهيلم(.)٢١
مالحظات إضافية م الدتلة الطوف
 ٢4حزيران/يونيةةه ٢٠١4ل ك ة ّدمر الدولةةة الطةةرف مالحظةةات طضةةاحية طىل اللجن ةةة.
١-٦
وتشري الدولة الطرف طىل ادعاء صةاحب الةبالغ أن املقابلةة الة أجرااةا مةع اةرج الهةيلم الوثةائقي
مةن شةأةا أن تنةاعف مةةن اخلطةر الةذىل يواجنةه ونوريةةة طيةران اإلسةالميةل وأن سلةس مجعةةون
الالجرةةف مةةنهلل مركةةز الالجةةز كنةةية مماثلةةة مللةةتمس جلةةوء آخةةر أجةةرع بةةدورر مقابلةةة مةةع املخةةرج
ألغرا الهيلم الوثائقي ذاته .وتشري الدولة الطةرف طىل أن ظةروف ملةتمس اللجةوء اآلخةر اتلهةة
عةةن ظةةروف صةةاحب الةةبالغ .حعل ة سةةبيا املثةةالل كةةان ملةةتمس اللجةةوء اةةذال عكةةس صةةاحب
البالغل ناشطا سياسيا ونورية طيران اإلسالمية والدامنرك عل حد سواء .لذا رأع ا لس أنةه
من الثابر أن ملتمس اللجوء كان يشارك أنشطة اتلهة الةدامنرك حيةُ كةان ينتقةد النظةام
اإليراين طىل حد ما .وعالوة عل ذلةأل راعة معظةم أعنةاء ا لةس املقابلةة الة أجرااةا ملةتمس
ةُ عل ة التلهزيةةون اإلي ةراينل حيةةُ اسةةتأخدم
اللجةةوء ألغ ةرا الهةةيلم املعةةم وتأكةةدوا أن الهةةيلم بأة ّ
كأداة دعاية لصاا اةكومة اإليرانية .ولذلأل رأع ا لس أن ملتمس اللجوء ب ّةف مبةا يكهةي أنةه
كد يتعر للخطر حال طعادته طىل ونورية طيران اإلسةالميةل طذ مةن املمكةن أن يكةون الهةيلم
كد أسلّم طىل السلطات اإليرانية .ومبراعاة اذر العناصر وملادرة صةاحب الةبالغ طيةران بصةورة غةري
كانونيةةةل خلةةص ا لةةس طىل أن ملةةتمس اللجةةوء سةةيتعر خلطةةر االضةةطناد حةةال طعادتةةه طىل
ونورية طيران اإلسالمية(.)٢٢
 ٢-٦وتأكةّةرر الدولةةة الطةةرف أينةةا أن سلةس مجعةةون الالجرةةف يتّخةةذ كراراتةةه علة أسةةاس تقيةةيم
حم ة ّدد وحةةردىل ألسةةباب التمةةاس اللجةةوء ومعرحتةةه باةالةةة العامةةة البلةةد املعةةم والتهاصةةيا اخلاصةةة
بالقنية .ولذلأل تؤكد الدولة الطرف أنه ال يوجد أىل أسةاس للتشةكيأ التقيةيم الةذىل أجةرار
ا لةةس ك ةرارر املةةؤر  ٢٨نيسةةان/أبريا  ٢٠١٠وك ةرارر املةةؤر  ٢7آذار/مةةارس  ٢٠١٣اللةةذين

__________

( )٢١يقةةدم صةةاحب الةةبالغ نسةةخة مةةن ك ةرار سلةةس مجعةةون الالجرةةف مةةؤر  ١٨تش ةرين الثةةاين/نوحمرب  ٢٠١٣وتروةةة
جزئية غري راية للقرار .انظر اةاشية  ٢4أدنار.
( )٢٢انظر اةاشيتف  ٢١و.٢4
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اعتةةرب حينمةةا ا لةةس أن صةةاحب الةةبالغ مل يثبةةر وجةةود أسةةباب وجينةةة لالعتقةةاد أن حياتةةه
خطر أو أنه يواجه خطر التعر للتعذيب أو سوء املعاملةة ونوريةة طيةران اإلسةالمية .وعةالوة
عل ذلأل تالح الدولة الطرف أن املعلومات املقدمةة مةن حماميةة صةاحب الةبالغ ال تظنةر أن
اذا األخري كد تعر للتعذيب أو سوء املعاملة منذ طعادته.
 ٣-٦لذا تؤكد الدولة الطةرف أنةه ينبلةي اعتبةار الةبالغ غةري مقبةول ألنةه يسةتند طىل أسةس غةري
سةةليمة .وتكة ّةرر أينةةا أن ادعةةاءات صةةاحب الةةبالغ مبوجةةب املةةادتف  ١9و ٢٦غةةري مقبولةةة مةةن
حيةةُ االختصةةاص املكةةاين واالختصةةاص املوضةةوعي .وتشةةري الدولةةة الطةةرف كةةذلأ طىل أنةةه
حال اعتربت اللجنة البالغ مقبوال حانه يتعف علينا أن تعلةن عةدم اسةتنادر طىل أسةس موضةوعيةل
ألن ص ةةاحب ال ةةبالغ مل يثب ةةر وج ةةود أس ةةباب حقيقي ةةة ت ةةدعو طىل االعتق ةةاد أن عودت ةةه طىل طية ةران
تشكا انتناكا للمواد  7و ١9و ٢٦من العند.
مالحظات إضافية مقدمة م صاحب الرالغ
 5آب/أغس ةةطس ٢٠١4ل ك ة ّدمر حمامي ةةة ص ةةاحب ال ةةبالغ تعليق ةةات طض ةةاحية علة ة
١-7
مالحظات الدولة الطرف .وأبللر امامية اللجنة بأن ا لس كان كد رحةا مجلةب اللجةوء األول
القنية ال منهلل حينا حيما بعد مركز الالجز مللتمس آخر أجرير معه مقابلة ألغةرا الهةيلم
الذىل دل عنةه صةاحب الةبالغل معتةربا أن مقةدم الطلةب مل يكةن مةن الناشةطف السياسةيف
ونوريةةة طيةران اإلسةةالمية( .)٢٣كمةةا رحةةا ا لةةس مجلبةةف إلعةةادة حةةتهلل طجةراءات اللجةةوءل كةةدمنما
ملةةتمس اللجةةوء نهسةةه  ١٠تش ةرين األول/أكتةةوبر  ٢٠٠٨و ١آذار/مةةارس ٢٠١٢و ومل ميةةنهلل
مركةةز الالجةةز هلةةذا امللةةتمس طال بعةةد تقدميةةه مجلبةةا ثالثةةا إلعةةادة حةةتهلل اإلج ةراءات املتعلقةةة بةةه عل ة
أسةةاس أنشةةطته السياسةةية الةةدامنرك .وتشةةري اماميةةة طىل أن ملةةتمس اللجةةوء مل يقةةدم الطلةةب
الثالةةُ معلومةةات جديةةدة عةةن أنشةةطته السياسةةية ونوريةةة طي ةران اإلسةةالمية ومل يأسةةأل خةةالل
اجللس ة ة ةةة املعق ة ة ةةودة  ١٨تشة ة ة ةرين الث ة ة ةةاين/نوحمرب  ٢٠١٣س ة ة ةةوع ع ة ة ةةن أنش ة ة ةةطته السياس ة ة ةةية
ال ةةدامنرك( .)٢4ول ةةذلأل ت ةةرع امامي ةةة أن ا ل ةةس اس ةةتند كة ةرارر طىل األنش ةةطة السياس ةةية ملل ةةتمس

__________

( )٢٣كرار ا لس املؤر  ١٨تشرين الثاين/نوحمرب  .٢٠١٣انظر الهقرتف  ٣-5و ١-٦أعالر.
( )٢4كدم صاحب البالغ تروة غةري رايةة كاملةة لقةرار ا لةس املةؤر  ١٨تشةرين الثةاين/نوحمرب  .٢٠١٣ويشةري القةرار
طىل أن مقدم الطلب ادع أنه كان ونورية طيران اإلسالمية عنوا حزب سياسي حمظورل او جبنةة ميلةي
مةذاقل لهةرتة ثةالل سةنواتل وأنةةه اضةطلع بالعديةد مةن األنشةطة السياسةةية الةدامنركل مبةا ذلةأ كمتحةةدل
باسم املشاركف اإلضةراب عةن الطعةامل وأنةه شةارك مظةاارات ومقةابالت و ملنشةرمل مقةاالت .كمةا ّادعة
ص ّةور واةو ينةرب شةرمجيا كبةا ملةادرة ونوريةة
مقدم الطلب أنةه تشة أن تتعةرف عليةه السةلطات اإليرانيةة ألنةه أ
طيةةران اإلسةةالمية وألنةةه يظنةةر صةةور نش ةرهتا وسةةائط اإلعةةالم اإليرانيةةة تبة ّةف أنةةه يشةةارك أنشةةطة سياسةةية
الةةدامنرك .وأش ةةار ا ل ةةس ك ةرارر طىل مللقط ةةة حي ةةديومل ومقابل ةةة طذاعيةةة انتق ةةد حينم ةةا مق ةةدم الطل ةةب نظ ةةام اللج ةةوء
الدامنركي وحكومة ونورية طيةران اإلسةالميةل وأحةاد بةأن ملةتمس اللجةوء أجةرع مقابلةة مةع اةرج طيةراين مولةود مةن
أبوين طيرانيف ومقيم أملانيا كةان يص ّةور حيلمةا وثائقيةا عةن ملتمسةي اللجةوء الةدامنرك .وشةااد ا لةس شةريط
ةُ كنةاة تلهزيونيةة ومجنيةة ونوريةة طيةران اإلسةالمية .وخلةص ا لةس
حيديو مسجال حيةُ يظنةر أن الهةيلم بأ ّ
طىل أن ملةةتمس اللجةةوء ل ة باملصةةداكية عنةةد تقدميةةه شةةروحات يفصةةوص مشةةاركته الهةةيلم واآلراء ال ة أعةةرب
عننةةا حيةةهل وأخةةذ االعتبةةار أن الهةةيلم أخةةرج عل ة مةةا يبةةدو بطريقةةة علةةه أداة دعايةةة لصةةاا حكومةةة ونوريةةة
طيةران اإلسةةالمية .وخلةةص ا لةةس طىل أن ملةةتمس اللجةةوء كةةد يتعةةر للخطةةر حةةال طعادتةةه طىل ونوريةةة طيةران
اإلسةةالمية بةةالنظر طىل مشةةاركته الهةةيلم وملادرتةةه البلةةد بصةةورة غةةري كانونيةةةل وكةةد تنةةع لالسةةتجواب مةةن كبةةا
السةةلطات اإليرانيةةة ال ة سةةتهرت أن ملادرتةةه وغيابةةه الطويةةا ومشةةاركته الهةةيلم أمةةور تةةدل عل ة تبنيةةه موكهةةا
انتقاديا ار اةكومة .ولذلأ منحه ا لس مركز الالجز.
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اللج ةةوء ال ةةدامنركل ول ةةيس طىل أنش ةةطته ونوري ةةة طي ةران اإلس ةةالميةل خالح ةةا مل ةةا تؤّك ةةدر الدول ةةة
الطةةرف مالحظاهتةةا .وتةةدحع اماميةةة أينةةا بأنةةه يظنةةر جليةةا م ةن ك ةرار ا لةةس املتعلةةق بالقنةةية
املشةةار طلينةةا أعةةالر أن السةةبب الرئيسةةي ملةةنهلل مركةةز الالجةةز مللةةتمس اللجةةوء اثةةا املقابلةةة ال ة
أجرااةةا ألغ ةرا الهةةيلم الوثةةائقيل ولةةيس أنشةةطته األخةةرع الةةدامنركل مبةةا ذلةةأ وظيهتةةه
كمتحدل راي باسم املنربف عن الطعام.
 ٢-7وتؤكد امامية أينا أنه ميكةن كةذلأ اعتبةار أن صةاحب الةبالغ كةان ناشةطا سياسةيا
ونوري ةةة طية ةران اإلس ةةالمية وال ةةدامنرك علة ة ح ةةد سة ةواءل مب ةةا أن ةةه ش ةةارك هتري ةةب وث ةةائق للح ةةزب
الةةدميقرامجي لكردسةةتان اإليرانيةةة مةةن الع ةراح طىل ونوريةةة طي ةران اإلسةةالميةل وشةةارك الةةدامنرك
مظاارات و طضراب عن الطعام احتجاجا عل النظام اإليراين حيُ التقطر صور لةه ونأشةرت
عل صهحته علة الهيسةبوك .وباإلضةاحة طىل ذلةأل أجةرع صةاحب الةبالغل كلةرير مةن املنةربف
عن الطعامل مقابلة ألغرا الهيلم املذكور أعالر حيُ ك ّدم نهسه بااه اةقيقةي وانتقةد حكومةة
ونوريةةة طي ةران اإلسةةالمية .كمةةا أكةةدت اماميةةة أن صةةاحب الةةبالغ علةةم بعةةد طج ةراء املقابلةةة أن
ةُ علة التلهزيةةون اإليةراين وأنةةه اكتأطعةةر منةةه
الهةةيلم ميثةةا أداة دعايةةة لصةةاا النظةةام اإليةراين وأنةةه بةأ ّ
األج ةزاء ال ة يظن ةةر حين ةةا املن ةربون ع ةةن الطع ةةام وا ةةم ينتق ةةدون اةكوم ةةة .وتش ةةري امامي ةةة طىل أن
صةةاحب الةةبالغ تش ة أن يكةةون اةةرج الهةةيلم امل ةوا ةكومةةة ونوريةةة طي ةران اإلسةةالمية كةةد ّاود
السلطات اإليرانية بنسخة كاملة من الهةيلم .كمةا تكةرر اماميةة أن ا لةس اعتةرب املشةاركة اةذا
الهةةيلم عامةةا خطةةر بالنسةةبة مللتمسةةي اللجةةوء اآلخةرين الةةذين شةةاركوا حيةةه ومةةنهلل اثنةةف مةةننم عل ة
األكا مركز الالجز عل اذا األساس( .)٢5وعالوة عل ذلةأل تشةري اماميةة طىل أن عةدم تعةر
صاحب البالغ للتعذيب أو سوء املعاملة أعقاب عودته طىل ونوريةة طيةران اإلسةالمية ال يعةم
أنه سيكون مأمن من ذلأ مستقبال.
__________

( )٢5ك ّدم صاحب البالغ طىل اللجنةة كةرارا آخةر لةس مجعةون الالجرةف مؤرخةا  ١7آذار/مةارس  ٢٠١4وتروةة جزئيةة
غةةري رايةةة هلةةذا القةرار .و اةةذر القنةةيةل ادعة ملةةتمس اللجةةوء أنةةه تشة التعةةر لالضةةطناد حةةال طعادتةةه
طىل ونوريةةة طي ةران اإلس ةةالمية بس ةةبب اضةةطالعه بأنش ةةطة مناص ةةرة للح ةةزب الةةدميقرامجي لكردسةةتان اإليرانيةةة من ةةذ
وسةةجن
عةةام  .٢٠٠٦وباإلضةةاحة طىل ذلةةأل اود عناصةةر البيشةةمركة املتحصةةنف اجلبةةال باألغذيةةة أربةةع م ةرات أ
ملةةدة سةةتة أيةةام عةةام  .٢٠٠٨وكةةد غةةادر ملةةتمس اللجةةوء ونوريةةة طي ةران اإلسةةالمية بعةةد أن ألقةةر السةةلطات
القبا عل عمه اخليمة ال كانر تقطن حينا أسرته .وبعد ملةادرة ملةتمس اللجةوء البلةدل عةادت السةلطات
طىل ذلأ املكان مرة واحدة عل األكا للبحُ عنه .وادع ملتمس اللجوء أينا أنه تش التعةر لالضةطناد
ونوري ةةة طية ةران اإلس ةةالمية بس ةةبب أنش ةةطته السياس ةةية ال ةةدامنرك حي ةةُ واص ةةا مناص ةةرة اة ةةزب ال ةةدميقرامجي
لكردسةةتان اإليرانيةةة مةةن خةةالل املشةةاركة املظةةاارات و اإلض ةراب عةةن الطعةةام املةةنظم أيار/مةةايو .٢٠١٢
وأشار ملتمس اللجوء طىل أن وسائط اإلعالم اإليرانيةة نشةرت صةورة التقطةر لةه بينمةا كةان يشةارك اإلضةراب
عةةن الطعةةام .وعةةالوة علة ذلةةأل ّادعة أنةةه أجةةرع مقابلةةة مةةع اةةرج انتقةةد حينةةا حكومةةة ونوريةةة طيةران اإلسةةالمية.
ةُ ونوريةةة طيةران اإلسةةالمية وأنةةه اكتطعةر منةةه األجةزاء الة انتقةةد حينةةا األشةةخاص
وبعةد ذلةةأل علةةم أن الهةيلم بةأ ّ
املسةةتجوبون النظةةام .و ّادع ة ملةةتمس اللجةةوء أمةةام سلةةس مجعةةون الالجرةةف أنةةه تش ة أن يكةةون اةةرج الهةةيلم الةةذىل
يبدو مواليا للحكومةة كةد ّاود دائةرة االسةتخبارات اإليرانيةة بنسةخة كاملةة مةن الهةيلم .كمةا ّادعة ملةتمس اللجةوء أنةه
تشة التعةةر لالضةةطناد ألنةةه اعتنةةق املسةةيحية ملةةا كةةان مقيمةةا الةةدامنرك .وخلةةص ا لةةس طىل أن مقةةدم الطلةةب
أعطة تهس ةريا معقةةوال لعمليةةة طنتةةاج وتوايةةع الهةةيلم ولةةذلأ رأت أنةةه مةةن غةةري املسةةتبعد أن تكةةون السةةلطات اإليرانيةةة
علة معرحةة مبقةدم الطلةةب وب رائةه املناانةة للحكومةةة .وباإلضةاحة طىل ذلةأل رأع ا لةس أن مقةةدم الطلةب كةد شةةرح
بطريقةةة متماسةةكة أنشةةطته السياسةةية األخةةرع الةةدامنركل وأنةةه مةةن املعقةةول أن يكةةون مقةةدم الطلةةب كةةد نشةةر صةةورا
مناانة للحكومة عل صةهحته علة حيسةبوك .ورأع ا لةس كةذلأ أن مقةدم الطلةب كةدم شةروحا متسةقة لظةروف
اعتناكه املسيحية .وبعد طجراء تقييم شاما الدعاءات مقدم الطلبل كرر ا لس منحه مركز الالجز.
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 ٣-7وأبللر امامية اللجنة أينا بأنه تع ّذر علينةا التواصةا مةع صةاحب الةبالغ منةذ شةبا /
حربايةةر  .٢٠١4وكبةةا أن ينقطةةع اةةذا التواصةةال كةةان كةةد أبللنةةا صةةاحب الةةبالغ بةةأن السةةلطات
اإليرانية استجوبته مةرتف ومل تعةد طليةه جةواا سةهرر ومل يسةمهلل لةه مبلةادرة منطقةة كرمانشةار .وتةدحع
امامية بأن اذا كد يعم أن السلطات اإليرانية ما االةر قةق مةع صةاحب الةبالغل واكةذا تةرع
أن مثةةة خطةرا أن تكتشةةف السةةلطات شةريط حيةةديو املقابلةةة املةةذكورة أعةةالر .وتهيةةد اماميةةة كةةذلأ
بةأن صةةاحب الةةبالغ ظةةا حةةا شةةبا /حرباير  ٢٠١4اتبرةا منةةزل جديةةه كريةةة بةةابليل لكننةةا
ال تعرف طن كان ما اال موجودا اناك أم غادر البلد أم ألقي عليه القبا.
القضايا تاإلجواءات المعوتضة على اللجنة

النظر املقبولية
 ١-٨كبةةا النظ ةةر أىل ادع ةةاء يةةرد ب ةةالغ م ةةال يةةب عل ة اللجن ةةةل وحقةةا للم ةةادة  9٣م ةةن
نظامنا الداخليل أن تقرر ما طذا كان البالغ مقبوال أو ال مبوجب الربوتوكول االختيارىل.
 ٢-٨وتأكدت اللجنةل وحقا ملا او منصوص عليه الهقرة (٢أ) من املادة  5من الربوتوكول
االختيةارىلل أن املسةألة ذاهتةةا ليسةر معروضةةة بالهعةا علة نظةر ايرةةة أخةرع مةةن ايرةات التحقيةةق
الدو أو التسوية الدولية.
 ٣-٨وتشري اللجنة طىل ادعاء صاحب البالغ أنه استنهد ويع أسبأا االنتصاف امليةة الهعالةة
املتاح ةةة أمام ةةه .وطذ مل ي ةةرد أىل اع ةرتا م ةةن الدول ةةة الط ةةرف ا ةةذا اخلص ةةوصل ت ةةرع اللجن ةةة أن
متطلبات املادة ()٢(5ب) من الربوتوكول االختيارىل كد استوحير.
 4-٨وتالح ة ة اللجنة ةةة كة ةةذلأ اع ة ةرتا الدولة ةةة الطة ةةرف عل ة ة مقبولية ةةة الة ةةبالغ حيمة ةةا يتعلة ةةق
بادعاءات صاحب البالغ أن حقوكه مبوجب املادتف  ١9و ٢٦من العند ستنتنأ جراء ترحيله
طىل ونوري ةةة طي ة ةران اإلس ةةالميةل ألن ا ةةذر االدع ةةاءات غ ةةري مدعوم ةةة باألدل ةةة .وتالح ة ة اللجن ةةة
ادعةاءات صةةاحب الةةبالغ أن حقةةه حريةة التعبةةريل كمةةا ةةددر املةادة  ١9مةةن العنةةدل سةةيأنتنأ
جةراء ترحيلةةه طىل ونوريةةة طيةران اإلسةةالميةل ألنةةه لةةن يسةةتطيع اإلعةراب عةةن تعامجهةةه مةةع األحةزاب
السياسية الكردية والتعبري عن آرائه حبرية .وتالح اللجنة أينا ّادعاء صاحب البالغ أن ترحيله
طىل طيةران سيشةةكا انتناكةةا ةقةةه العةةيش دون اييةةزل كمةةا ةةددر املةةادة  ٢٦مةةن العنةةدل بةةالنظر
طىل ظةةروف عةةيش األكةراد ذلةةأ البلةةد وحبكةةم دعمةةه السياسةةي للمنظمةةات الكرديةةة .وتالحة
اللجنة أن صاحب البالغ مل يق ّدم أىل معلومات أو أدلّةة بشةأن الكيهيةة الة انتنكةر طةا الدولةة
الطة ةةرف أو سة ةةتنتنأ طة ةةا حقوكة ةةه مبوجة ةةب املة ةةادتف  ١9و ٢٦مة ةةن العنة ةةد مة ةةن خة ةةالل ترحيلة ةةه
طىل ونوريةةة طي ةران اإلسةةالمية بطريقةةة كةةد تسةةهر عةةن أذع ال ميكةةن جةةربر مثةةا ذلةةأ املتصةةور
املادتف  ٦و 7من العنةد( .)٢٦وبنةاء علة ذلةأل تسةتنت اللجنةة أنةه ظةا ظةروف اةذر اةالةةل
ال تتواح ةةق ّادع ةةاءات ص ةةاحب ال ةةبالغ مبوج ةةب امل ةةادتف  ١9و ٢٦م ةةن العن ةةد م ةةع أحك ةةام العن ةةد
وتعلن عدم مقبوليتنا مبوجب املادة  ٣من الربوتوكول االختيارىل.
 5-٨وتالح اللجنة أينةا مجعةن الدولةة الطةرف مقبوليةة الةبالغ علة أسةاس أن ادعةاءات
صاحب البالغ مبوجب املادة  7من العند تستند طىل أسس غري سليمة .كما تالحة اللجنةة أن

__________

( )٢٦انظر التعليق العام ركم ٣١ل الهقرة .١٢
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ص ةةاحب ال ةةبالغ أح ةةاد بأن ةةه ترحيل ةةه طىل ونوري ةةة طية ةران اإلس ةةالمية س ةةيرتتب علي ةةه انتن ةةاك حقوك ةةه
مبوجةب املةادة  7مةن العنةد .و اةذا الصةددل يةدحع بأنةه ال يةزال يواجةه خطةر التعةر للتعةةذيب
أو س ةةوء املعامل ةةة بس ةةبب م ةةا اض ةةطلع ب ةةه م ةةن أنش ةةطة غ ةةري مش ةةروعة كب ةةا ملادرت ةةه ونوري ةةة طي ةران
اإلسةةالميةل أىل هتريةةب وث ةةائق اةةةزب ال ةةدميقرامجي لكردسةةتان اإليرانيةةة م ةةن الع ةراحل ومش ةةاركته
العديد من االحتجاجات املناانة للنظام اإليراين الدامنركل مبا ذلةأ اإلضةراب عةن الطعةام
واملقابلة ال أجرااا ألغرا الهيلم الوثائقي وانتقد حينا السلطات اإليرانيةةل وبسةبب رحةا مجلبةه
التماس اللجوء وطعادته طىل ونورية طيةران اإلسةالمية دون جةواا سةهر أو أىل وثيقةة سةهر صةاةة.
وبةةالنظر طىل مةةا سةلفل تةةرع اللجنةةة أن صةةاحب الةةبالغ كة ّدم أدلةةة كاحيةةة لةةدعم ادعاءاتةةه طمجةةار
املادة  7من العند ألغرا املقبولية.

النظر األسس املوضوعية
 ١-9نظرت اللجنة البالغ ضوء ويع املعلومات ال أتاحنا هلا الطرحانل وحقا ملا تنص
عليه الهقرة  ١من املادة  5من الربوتوكول االختيارىل.
 ٢-9وتةةذ ّكر اللجنةةة بةةالهقرة  ١٢مةةن تعليقنةةا العةةام ركةةم  )٢٠٠4(٣١بشةةأن مجبيعةةة االلت ةزام
القانوين العام املهرو عل الدول األمجراف العندل ال تشةري حينةا طىل التةزام الةدول األمجةراف
بعةةدم تسةةليم أىل شةةخص أو ترحيلةةه أو طبعةةادر أو مج ةةردر بأيةةة مجريقةةة أخةةرع مةةن طكليمن ةا وذل ةةأ
حيثما تكون اناك أسس واحية تربر االعتقاد بأن مثةة خطةرا حقيقيةا أن يتعةر اةذا الشةخص
ألذع ال ميكن جربرل مثا ذلأ املتصور املادتف  ٦و 7مةن العنةد .وأشةارت اللجنةة أينةا طىل
أن اخلطر يب أن يكون شخصيا وأن اناك عتبةة عاليةة لتقةدمي أسةباب موضةوعية إلثبةات وجةود
خطةةر حقيقةةي للتعةةر ألذع ال ميكةةن جةةربر( .)٢7ولةةذلأل يةةب مراعةةاة ويةةع الوكةةائع والظةةروف
ذات الصلةل مبا ذلأ اةالة العامة ةقوح اإلنسان البلد األصلي لصاحب البالغ(.)٢٨
 ٣-9وتةةذ ّكر اللجنةةة أينةةا باجتناداهتةةا السةةابقة ال ة تةةذاب طىل أنةةه ينبلةةي طيةةالء أ يةةة كبةةرية
للتقييم الذىل أ ريه الدولة الطرفل وطىل أنه يعود طىل أجنزة الدول األمجراف عموما دراسة الوكائع
واألدلة املعروضة القنية لتحديد ما طذا كان مثا اذا اخلطر كائمةال طالّ طذا تسة طثبةات وكةوع
البف أو طنكار العدالة(.)٢9
تعسف التقييم تعسها جليا أو يرك طىل حد اخلطأ ِّ
 4-9وتالحة ة اللجن ةةة ادع ةةاء ص ةةاحب ال ةةبالغ أن الدول ةةة الط ةةرف مل تة ةراع أن ةةه يواج ةةه خط ةةر
التعر للتعذيب أو سوء املعاملة برتحيله طىل ونورية طيران اإلسالميةل بسبب انتمائه طىل اإلثنيةة
__________

( )٢7انظ ة ةةرل ول ة ةةة أم ة ةةورل ال ة ةةبالغ رك ة ةةم ٢٠١٣/٢٢٨٠ل كن ة ةةية ىل .ض ة ةةد كن ة ةةدال اآلراء املعتم ة ةةدة  ٢٢ا ة ةةوا/
يوليه ٢٠١5ل الهقرة ٢-7و والةبالغ ركةم ٢٠١٣/٢٢7٢ل كنةية ب .ت .ضةد الةدامنركل اآلراء املعتمةدة ١
نيسان/أبريا ٢٠١5ل الهقرة ٢-7و والبالغ ركم ٢٠١٣/٢٣١4ل كنية ىل .ضد كنةدال اآلراء املعتمةدة ٢٢
آذار/مارس ٢٠١٦ل الهقرة ٢-7و
( )٢٨انظ ةةر الة ةةبالغ ٢٠١٣/٢٢٨٠ل كن ةةية ىل .ض ةةد كن ةةدال الهقة ةةرة ٢-7و وركة ةةم ٢٠١٠/٢٠٠7ل كن ةةية س ض ةةد
الةةدامنركل اآلراء املعتمةةدة  ٢٦آذار/مةةارس ٢٠١4ل الهقةةرة  .٢-9والةةبالغ ركةةم ٢٠٠٨/١٨٣٣ل كنةةية س.
ضد السويدل اآلراء املعتمدة  ١تشرين الثاين/نوحمرب ٢٠١١ل الهقرة .١٨-5
( )٢9انظةةر ولةةة أمةةور الةةبالغ ركةةم ٢٠١٣/٢٢٨٠ل كنةةية ىل .ضةةد كنةةدال الهقةةرة 5-7و والةةبالغ ركةةم ٢٠١٣/٢٢5٨ل
كنة ة ة ة ةةية راسة ة ة ة ةةابو ضة ة ة ة ةةد كنة ة ة ة ةةدال اآلراء املعتمة ة ة ة ةةدة  4تش ة ة ة ة ةرين الثة ة ة ة ةةاين/نوحمرب ٢٠١5ل الهقة ة ة ة ةةرة ٣-7و والة ة ة ة ةةبالغ
ركم ٢٠١4/٢٣٦٦ل كنية س .ضد كندال اآلراء املعتمدة  5تشرين الثاين/نوحمرب ٢٠١5ل الهقرة .٣-9
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الكردي ةةة واض ةةطالعه بأنش ةةطة غ ةةري مش ةةروعة كب ةةا ملادرت ةةه البل ةةدل ال س ةةيما هتريب ةةه وث ةةائق للح ةةزب
الدميقرامجي لكردستان اإليرانية طىل ونوريةة طيةران اإلسةالميةل وبسةبب اضةطالعه بأنشةطة سياسةية
مناانة ةةة ةكومة ةةة ونورية ةةة طي ة ةران اإلسة ةةالمية أثنة ةةاء وجة ةةودر الة ةةدامنركل ويفاصة ةةة مشة ةةاركته
مظاارات ضد اةكومة و اإلضراب عةن الطعةام املةنظم أيار/مةايو  .٢٠١٢وتالحة اللجنةة
كذلأ حجة الدولة الطرف أن سلس مجعون الالجرف أجةرع حبثةا شةامال وعميقةا ل دلةة املقدمةة
من صاحب البالغل واعتربل عل أساس ذلأ البحُل أن صاحب البالغ يهتقر طىل املصداكيةل
كونه ك ّدم معلومات متناكنة بشأن ملادرته ونورية طيران اإلسةالميةل وأن األنشةطة الة اضةطلع
طا أثناء وجودر الدامنرك لن تعرضه للخطر عند عودتهل ألنه مل يثبر أنه كان موضوع حديُ
الصحاحة أو أنه برا بصورة خاصةل طذ ال يبدو شخصةا منمةا أىل مةن صةور اإلضةراب عةن
الطعةةام الة حصةةلر علينةةا السةةلطات امليةةة .و ةةيط اللجنةةة علمةةا كةةذلأ بةةدحوع الدولةةة الطةةرف
بةةأن اللجنةةة يةةب أن تةةو ااتمامةةا كب ةريا السةةتنتاجات السةةلطات امليةةةل ويفاصةةة سلةةس مجعةةون
الالجرةةفل ألةةةا أكثةةر كةةدرة عل ة تقيةةيم الوكةةائع كنةةية صةةاحب الةةبالغ .وتالح ة اللجنةةة أن
صةةاحب الةةبالغ مل يشةةر طىل وجةةود أىل االهةةات طجرائيةةة عمليةةة اختةةاذ القةرار مةةن جانةةب دائةةرة
اهلجرة الدامنركية أو سلس مجعون الالجرف .ومل يثبر صاحب البالغ أن كرار طعادته طىل ونوريةة
طيران اإلسالمية كان غري معقول بشكا جلي أو تعسهي الطابع.
 5-9وتالح ة اللجنةةة أينةةا ّادعةةاء صةةاحب الةةبالغ أن املقابلةةة ال ة أجرااةةا مةةع اةةرج الهةةيلم
الوثةةائقي وانتقةةد حينةةا السةةلطات اإليرانيةةة مةةن شةةأةا أن تعةةزا اخلطةةر الةةذىل يواجنةةهل ال سةةيما وأن
اذا املخرج السينمائي موال ةكومة ونورية طيران اإلسالمية وكد يةزود السةلطات مةن بنسةخة
وعرب عن آرائه املناانة للحكومة .كمةا
عرف حيه صاحب البالغ بنهسه ّ
كاملة من الهيلم الذىل ّ
يط اللجنة علما بادعاء صاحب الةبالغ أن سلةس مجعةون الالجرةف مةنهلل مركةز الجةز للةرير مةن
ملتمسةةي اللجةةوء الةةذين شةةاركوا اةةذا الهةةيلم واعتةةرب اةةذر املشةةاركة عنصةرا حااةةا للبةةر تلةةأ
القنايا .و اذا الصةددل تالحة اللجنةة حجةة الدولةة الطةرف أن صةاحب الةبالغ مل يشةر كةط
طىل املقابلة أثناء طجراءات اللجوء وأن املعلومات تقتصر عل أكواله وأنه مل يقدم أىل تهسةري مقنةع
ألس ةةباب ع ةةدم طب ةةالغ س ةةلطات الدول ةةة الط ةةرف ب ةةذلأ .كم ةةا تالحة ة اللجن ةةة أن سل ةةس مجع ةةون
الالجرةةف أجةةرع الق ةرارات املتعلقةةة بلةةرير مةةن ملتمسةةي اللجةةوء الةةذين شةةاركوا الهةةيلم تقييمةةا
شةةامال للظةةروف الشخصةةية ملقةةدمي الطلبةةات ال ة ختتلةةف عةةن ظةةروف صةةاحب الةةبالغ .واكةةذا
ترع اللجنة أنه عل الرغم من أن صاحب الةبالغ ال يواحةق علة االسةتنتاجات الة خلةص طلينةا
ا لةةس حيمةةا يتعلةةق بالوكةةائعل حانةةه مل يثبةةر أةةةا تعسةةهية أو خامجرةةة بشةةكا بة ّةف أو أةةةا تصةةا طىل
درجة طنكار العدالة.
 ٦-9و ضوء ما تقدمل ال ميكن للجنة أن ختلص طىل أن املعلومات املعروضةة علينةا تبةف أن
صةةاحب الةةبالغ كةةان سةةيواجه خطةرا شخصةةيا وحقيقيةةا للتعةةر طىل معاملةةة مناحيةةة للمةةادة  7مةةن
العند بسبب ترحيله طىل ونورية طيران اإلسالمية.
 -١٠وترع اللجنةةل طذ تتصةرف مبوجةب الهقةرة  4مةن املةادة  5مةن الربوتوكةول االختيةارىلل أن
ترحيةةا صةةاحب الةبالغ طىل ونوريةةة طيةران اإلسةةالمية مل يشةةكا انتناكةةا ةقوكةةه مبوجةةب املةةادة 7
من العند.

GE.17-06608

15

