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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

االختيدددار  ( مدددل الوكوو دددو  4)5آراء اعتمددد اا اللجندددة ملودددد  املدددا     
 *** ** *2603/2015بشأن البالغ رقم 
أ. ب. ه. )متثلهها اميم ههر  مسيد   ههدجمل مههن ا لهه     بالغ مقدم من:

 الدامنركي لالجئني(

 صيحب البالغ  الشخص املدعى أنا ضح ر:
 الدامنرك    الدمسلر الطرف:

 )الرسيلر األمسىل( 2015ن سين/أبريل  28  اتييخ تقدمي البالغ:

مهههن الم هههيم الهههدا لي  97القهههراي امل خههه  عاهههال   ملهههي      ملرجع ر:الواثئق ا
حيل ي (جمل اميل إىل الدمسلر الطرف يف  92للجمر )املي   

 )مل يصدي يف شكل مسث قر( 2015ن سين/أبريل  30
 2019متوز/يول ا  8  اتييخ اع اي  اآلياء:

 إبعي  صيحب البالغ من الدامنرك إىل أفغينس ين     املوضوع:
عهههدم املقبول هههر فجهههر اوف قهههيي الواضههه  إىل أسهههي      املسيئل اإلجرائ ر:

 مسمدى  عم او عيءات أب لر
 طر ال عهر  لل عه يب مسههمن مهن ضهرمسب املعيملهر    املسألر املوضوع ر:

 أمس العقوبر القيس ر أمس الالإنسين ر أمس امله مر
 7   العهد:مي   

 2  مي   الربمستوكول او   ييي:
__________ 

 (.2019متوز/يول ا  26-1) 126اع ادهتي اللجمر يف  مسيهتي  *
شييك يف  ياسر ه ا البالغ أعضيء اللجمر ال يل ر أ يؤهم: اتن ي ميياي عبدمس يمسشولجمل مسع ي  بن عيشهويجمل مسإله ي  **

برانههد  ك هههري جمل مسعههييف بولكههينجمل مسأتههد أمههني فهه   وجمل مسسوي شههي فههويمسايجمل مس مههييايم كوي ههيجمل مسمييسهه ي ف.  .  
 ا كهيبريراجمل مسفيسه لكي سينسهنيجمل مس وسه ا مينويهل كرانجمل مس نكين وكي موهوموزاجمل مسفوت ين ب اه ه ي جمل مسههم ن ك ه ا

 سين و   ي جمل مسيوفيل شيينجمل مسه لني ت غرمس جيجمل مسأندياي  تس اممينجمل مسجين  ين زيبمي.
 ير  يف مرفق ه ن اآلياء يأي فر ي ألعضيء اللجمر مييس ي ف.  . كران مسفيس لكي سينسني مسيوفيل شيين )خميلف(. ***
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 آذاي/ 8مسههههههههههو مهههههههههوا ن أفغهههههههههيين مُسلهههههههههد يف  جمل(1)يُهههههههههدعى صهههههههههيحب الهههههههههبالغ أ. ب. ه. 1-1
مههن  7. مسيههديعي أن مههن شههأن إبعههي  الههدامنرك إاين إىل أفغينسهه ين أن يم ههه  املههي   1977 مههيي 

الدمسلههر الطههرف عههن إبعههي ن إىل العهههد. مسسههأل اللجمههر أن تطلههب تههدابم منع ههر كههي مت مهه  سههلطيت 
 . (2)أفغينس ين ييثاي تفرغ اللجمر من الم ر يف بالها. مسمتّثل حميم ر صيحب البالغ

مهن  92جمل  لبت اللجمر إىل الدمسلر الطهرفجمل عاهال   ملهي   2015ن سين/أبريل  30مسيف  1-2
اجلديهد  مسال هدابم  حيل ي (جمل عن  ريق مقريهي اخليص املعين  لبالهيت 94ن يمهي الدا لي )املي   

املنع هههرجمل أن  جهههم عهههن إبعهههي  صهههيحب الهههبالغ إىل أفغينسههه ين ييثاهههي تفهههرغ اللجمهههر مهههن الم هههر يف 
 جمل عّلقت الدمسلر الطرف تمف   أمر إبعي  صيحب البالغ. 2015أايي/مييو  7عض  ا. مسيف 

جمل يف ضهههوء املعلومههيت الهها عهههدم هي الدمسلههر الطهههرف 2015كههينون األمسل/ يسههارب   1مسيف  1-3
عن أن جمل   عون الالجئني الدامنركي عري إعهي   فه   القضه رجمل علقهت اللجمهر ن رههي يف الهبالغ 

 21حىت إشعيي آ ر مسذّكرت الدمسلر الطرف بعدم إبعي  صيحب البالغ أثميء تعل ق القض ر. مسيف 
 18جمل أبلغههههت الدمسلههههر الطههههرف اللجمههههر أبن جملهههه   عههههون الالجئههههني عههههري يف 2016ن سهههين/أبريل 

أتي د عراي يفض  لب صيحب البالغ اللجوءجمل مس لبهت يفه  تعل هق الهبالغ.  2016ل ن سين/أبري
جمل عريت اللجمر يف  تعل ق القض ر مسمتديهد الفه   امل يحهر للدمسلهر الطهرف  2016متوز/يول ا  15مسيف 

 كي تقدم مالح يهتي بشأن مقبول ر البالغ مسأسسا املوضوع ر. 

 الوقائع  ما عرضها صاح  البالغ  
لبالغ من إثم ر البش ون مسعي م مهن مقي عهر ُكمهر أبفغينسه ين. مسينكهد أنها يواجها صيحب ا 2-1

 طههر ال عههر  لالضههطهي  إن أُبعههد إىل أفغينسهه ين ألنههاجمل بعههد أن عاههل تهه  سههموات يف القههوات 
الدمسل رجمل   ل يف ن اع م   يلبين. مسإضيفر إىل ذل جمل تش با السهلطيت األفغين هر  طهأ  يف ايتبي ها 

 بطيلبين.
لهدى املديريهر الو م هر ل مهن األفغين هر مهن  كر صهيحب الهبالغ أنها كهين يعاهل جمهداي  مسي   2-2

مسكين ي ديب مسيعال م  القوات األفغين هر مسعهوات الهووايت امل حهد   2012إىل عيم  2007عيم 
األمريك هههر. مسكهههين مهههن مهيمههها اع قهههيل أعضهههيء حركهههر  يلبهههين. مسبسهههبب عالهههاجمل هد تههها  يلبهههين يف 

  مسبُع د الرسيلر األمسىلجمل أُ لقهت أعهم  (3)ن  يلبين يسيلاي هتديد يف مم لامميسبيت عد . مستلقى م
جمل ا  طف ههها  يلبهههين مساح ج تههها 2012 ييهههر علهههى سههه ييتا عصهههد ع لههها. مسيف كهههينون األمسل/ يسهههارب 

ثالثر أشهر أمس أيبعهر عبهل أن يه اكن مهن الفهراي. مسكهين يف سه يي  أجهر  بع ّهر أيبعهر أشهخيص  مسيف 
جمل ُأجههربمسا علههى اون قههيل إىل اجلبههيل. مسمل يكشههف عههن هوي هها ا ق ق ههر أثمههيء إحههدى نقههيت ال ف هه  

اح جيزن. مسمتكن من إ فيء بطيعر هوي ا الو م ر يف س يي  األجر  عمدمي أمسعفتجمل مسمل ي عريف عل ا 
أعضيء  يلبين ألهنم كينوا يم اون إىل فص ل من حركر  يلبين من ممطقر خم لفر عن املقي عر الا 

 هي صيحب البالغ. مسمتكن من الفهراي مهن  يلبهين  هالل ههيي  جويهر. مسيف مسعهت وحهقجمل يم اي إل
أعيم م  عاا ثالثر أايم أمس أيبعر عبل أن يغي ي أفغينس ين إىل  كس ين. مسبعد مغي يتاجمل ُأ رب أبن 

__________ 

 ف عن هوي ا.  لب صيحب البالغ عدم الكش (1)
 لقد حليت حمل ترمسيل  ب   كوخ  مسيد   د من ا ل  الدامنركي لالجئني.  (2)
يدف  صيحب البالغ أبنا فّكر يف مغي ي  اجل   بسبب الرسيئل. مسيأى يف هنيير املطهيف أن تلّقهي هتديهدات مهن  (3)

 مل حي فظ  لرسيئل. ذل  القب ل ج ء من عالاجمل مسا  يي جتيهلهي مسمواصلر عالا م  اجل  . ل ل 
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أسههرتا تلقههت يسههيلر هتديههد أ ههرى مههن  يلبههين موجيهههر إل هها. مسأبلغهها مسالههدن أن زمههالءن السههيبقني يف 
   ف شوا مم لا مسأنا ُيش با يف تعيمسنا م   يلبين بسبب  ول ه يبا.اجل 

 مسن أي مساثئهههق  2013كهههينون األمسل/ يسهههارب   8مس  هههل صهههيحب الهههبالغ الهههدامنرك يف  2-3
 سفر صي ر مس لب اللجوء يف ال وم نفسا. مستق م أ  ا مسزمسجهي مسأ فيهلاي يف الدامنرك. مسيق م بق ر

 زمسج ا مسأ فيلا الس رجمل يف أفغينس ين. جمل بن ف همأفرا  عيئل ا املقريبني

جمل يفضهت  ائهر  اهلجهر  الدامنرك هر  لهب اللجهوء اله ي عدمها 2014آذاي/مهيي   26مسيف  2-4
جمل أحهههيل جملههه   عهههون الالجئهههني القضههه ر إىل  ائهههر  2014متوز/يول ههها  10صهههيحب الهههبالغ. مسيف 

جمل 2014الثهههيين/نوفارب تشهههرين  27اهلجهههر  الدامنرك هههر إلعهههي   الم هههر ف ههههي بمهههيء علهههى  لبههههي. مسيف 
جمل 2015آذاي/مههيي   9يفضههت  ائههر  اهلجههر  الدامنرك ههر جمههد ا  مههم  صههيحب الههبالغ اللجههوء. مسيف 

أيههد جملهه   عههون الالجئههني  ألهلب ههر يفههض  لههب اللجههوء الهه ي عدمهها صههيحب الههبالغ. مسمهه  أن 
 العيملني جمل   عون الالجئني اع رب عال صيحب البالغ يف املديرير الو م ر ل من بوصفا كبم

الطب ني أمرا  مسع   لفعلجمل فإن هيلب ر أعضيئا وح وا أنا يف الوعت ال ي اس طيع ف ا اوس فيضهر 
يف تقدمي تفيص ل عن عالا  سيب املديريهر مستوث قههيجمل اف قهرت أعوالها بشهأن اح جهيز  يلبهين إاين 

ون الالجئههني . لهه ل  مل يكههن جملهه   عهه(4)ألي تفيصهه ل يهههم أن اح جههيزن  ام عههو أيبعههر أشهههر
ممههي جههيء يف يمسايههر صههيحب الههبالغ عههن األحههدا  ذات مصههداع رجمل ألن أعوالهها بشههأن  ل ع ههرب كثههما  

ن اعهها مهه   يلبههين مسالطريقههر الهها يهه عم أهنههم حههيمسلوا اههي ال عههرف عل هها هيمضههر مسبع ههد  اوح اههيل يف 
 أموي عد . 

يم المهيئ ههر الهها تصههدي عههن مسن ههرا  لعههدم إمكين ههر الطعههن أمههيم امههيكم الدامنرك ههر يف األحكهه 2-5
جمله   عههون الالجئهنيجمل يههدف  صهيحب الههبالغ أبنها اسهه مفد ص ه  سههبل اون صهيف امل ههر الفعيلههر 
مسامل يحر. مسه ا البالغ مل يُم ر ف ا مسل   ع د الم ر يف إ هيي أي مهن إجهراءات ال حق هق الهدمس  أمس 

 ال سوير الدمسل ر.

لهه   عههون الالجئههني إعههي   فهه   القضهه ر  جمل عههري جم2015تشههرين األمسل/أك ههوبر  26مسيف  2-6
جمل يفض جمل   عهون 2016ن سين/أبريل  18كي يم ر ف هي فريق جديد يف جلسر شفوير. مسيف 

 جمل بقراي م خ   إلصيعجمل  لب اللجوء ال ي عدما صيحب البالغ. الالجئني جمد ا  

 الشكوى  

نهها سهه كون يف يههدعي صههيحب الههبالغ أنهها توجههد أسههبيب جوهريههر تههدعو إىل اوع قههي  أب 3-1
 طر ال عر  لل ع يب أمس لغمن مهن ضهرمسب املعيملهر أمس العقوبهر القيسه ر أمس الالإنسهين ر أمس امله مهر 
لههدى عو تهها إىل أفغينسهه ين ن  جههر عالهها  سههيب جهههيز اوسهه خبييات األفغههيين مسعههوات الههووايت 

 امل حد  ت  سموات. 

__________ 

سههيص صههيحب الههبالغ أعههواو  م عييضههر عههن اح جههيزنجمل بشههأن مههي إذا كينههت حركههر  يلبههين أ هه ت ثالثههر يكههيب أمس  (4)
أيبعههر مههن سهه يي  األجههر  إىل اجلبههيل مسمههي إذا كههين عُ ههد فبههل أمس بسلسههلر. مسمسجههد ا لهه  أيضههي  أن مههن املسهه بعد مههي 

اح ج تهها أيبعهههر أشهههر  مسن أن  هههيمسل ال حقههق مهههن صههحر أعوالههها جههيء يف أعهههوال صههيحب الهههبالغ مههن أن  يلبهههين 
بشههأن هوي هها امل عومههرجمل بههل حيمسلههت بههدو  مههن ذلهه جمل حسههباي زعههمجمل ال عههرف عل هها عههن  ريههق إيسههيل شههخص مههن 
السلطيت أمس عضو يف  يلبين ممن تعرضوا لالع قيل سيبقي . مسشد  ا ل  على أن ه ا األمهر يثهم اسه غرا   أكهرب 

 طلب مل يشييك يف اوس جوا ت مسكين مقميعي  ف اي ي علق  وع قيوت.إذ إن مقدم ال
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ُيشهه با  طههأ  يف  عاهها  يلبههين. السههلطيت األفغين ههر ألنهها  مسخيشههى صههيحب الههبالغ أيضههي   3-2
مسيههدف  أبن مههن الصههعب للغييههر ال ربئههر مههن ههه ن ال هاههر لوجههو  أمثلههر عههد  علههى جمههو  ان قلههوا إىل 

أن مقييبر املديرير الو م ر ل من هي ايتكهيب اخلطهأ تو  هي   ياسخي   الطرف اآل رجمل مسيع قد اع قي ا  
صههيحب الههبالغ معلومههيت أسيسهه ر  مههن املخههي ر  بوجههو  م سههلل مههن  يلبههين. مسعههدم للحهه ي بههدو  

عن ال هديدات الا ي عر  هلي من يعالهون مه  جمهو  أجينهب أمس عهوات األمهن الو م هر األفغين هرجمل 
 .(5)مساملش با يف  عاهم "العميصر املميمسئر للحكومر"

مسف اي ي علق ب ق  م ا عيءات صيحب البالغ يف اإلجراءات امل رجمل يدف  أبنا تُهُوصل إىل  3-3
 ألهلب هههر مسلههه    إلصهههيع. مسمههه  أن  2015آذاي/مهههيي   9جملههه   عهههون الالجئهههني املهههنيخ عهههراي 

ا ل  سّلم أبنا عال لدى املديريهر الو م هر ل مهن مسعهوات الهووايت امل حهد  ته  سهمواتجمل فإنها 
مسجههد أن أعوالهها بشههأن اح جههيز  يلبههين إاين أضههعفت مصههداع  ا العيمههرجمل بههي يف ذلهه  عولهها بشههأن 

د مسحهي   إ هالص المهيي. مسوحهظ ا له  يف هه ا الصهد  أن مهن الغريهب ف اهي يبهدمس يسيئل ال هدي
أن صهههيحب الهههبالغجمل الههه ي عهههدم مساثئهههق كثهههم  عهههن عالههها مسان ايئههها إىل املديريهههر الو م هههر ل مهههنجمل مل 
ي اكن من تقدمي يسهيئل ال هديهد. مساسه مي ا  إىل تق ه م شهيملجمل  لصهت هيلب هر أعضهيء ا له  إىل 

 يوفيههق يف أن لعههل مههن ام اههل أن تكههون  يلبههين تعّرفههت عل هها أمس أنهها كههين أن صههيحب الههبالغ مل
لديها نه اع حمهد  مه   يلبههين. مسيهدف  صهيحب الهبالغ يف هه ا املقههيم أبنها عهدم يمسايهر مفصهلر مسكيف ههر 

أبنها  عن اح جيزن مسأنا أيضي  أجيب على أسئلر بشأن اح جيزن أبعصى مهي يسه ط  . مسيهدف  أيضهي  
موثقههر توث قههي  ج ههدا  عههن عالهها تهه  سههموات يف املديريههر الو م ههر ل مههن ألن  اسهه طيع تقههدمي أ لههر

ه ن األ لر كينت م وفر جمل خبهالف نقهص الواثئهق امل علقهر  ح جهيزن اله ي  ام أيبعهر أشههر. مسيهرى 
أن حجهر ا لهه  و أت ه  يف ا سههبين الطب عههر ا ق ق هر لالح جههيز مسحيلهها البدن هر مسالعي ف ههر أثمههيء 

اهي خيهص مالح هر ا له  الها أعهرب ف ههي عهن اسه غرابا أن يكهون صهيحب الهبالغ اح جيزن. مسف 
عن تقدمي يسيلاي ال هديد الل ني تلقيمهي من  يلبينجمل يدف  أبنا مل حي فظ ااهي ألنها يأى أن  عيج ا  

أبن  تلّقي يسيئل من ه ا القب ل ج ء من عالاجمل مسمن مث جتيهلهاي مساس ار يف عالا. مسيدف  أيضي  
أن الواثئههق مههن أفغينسهه ين هههم مقبولههر مسو يول هههي أي أمه ههرجمل  ون الالجئههني لههد عاومههي  جملهه   عهه

ح ث يبدمس من م كر  من مسزاي   ييج ر الهدامنرك أن مهن الصهعب للغييهر ال حقهق مهن صهحر هه ن 
الواثئههق مسأن الواثئهههق املههه مسي  مساسهههعر اون شهههيي يف أفغينسهه ين. مسإضهههيفر إىل ذلههه جمل يهههدف  أبن جملههه  

ئني أيمْسىل أمه ر كبم  ل عييضيت  ف فر يف أعوالا بشأن أيْسرن مث اح جيزن مسأن اس دول  عون الالج
أنها و ككهن اع بهيي أعوالها ههم  أيضهي   علهى ال خاهني مسو يسه مد إىل أ لهر. مسيه عم ا ل  يمبين كثهما  
مسأنهههها كههههين يمبغههههي تفسههههم الشهههه  لصههههي ا. مسيف اخل ههههيمجمل يههههدف  أبن جملهههه   عههههون  مقمعههههر عاومههههي  

لالجئههههنيجمل لههههدى ن ههههرن يف  عمههههاجمل مل يطبههههق املبههههي ا ال وج ه ههههر ملفوضهههه ر األمههههم امل حههههد  لشههههنمسن ا
 .(6)الالجئني بشأن تق  م املصداع ر

__________ 

 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing theمفوضهه ر األمههم امل حههد  السههيم ر لشههنمسن الالجئههنيجمل  (5)

International Protection Needs of Asylum Seekers from Afghanistan, 6 August 2013 

(HCR/EG/AFG/13/01)  ان ههر أيضههي . European Asylum Support Office, Afghanistan: Insurgent 

Strategies – Intimidation and Targeted Violence against Afghans, December 2012. 
 املرج  نفسا.  (6)
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 .(7)يف أفغينس ين مسيف اخل يمجمل يشم صيحب البالغ إىل ا يلر العيمر للعيئدين عسرا   3-4

ح ههل الههدامنرك إاين إىل مسبمههيء  علههى مههي مسي  أعههالنجمل يههدعي صههيحب الههبالغ أن مههن شههأن تر  3-5
 من العهد. 7أفغينس ين أن يم ه  حقوعا املكفولر بوجب املي   

 مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية كاألسس املوضوعية  
 متهوز/ 19تطعن الدمسلر الطرف يف مقبول ر البالغ مسأسسا املوضوع ر يف يسهيل هي املني هر  4-1

يت مسجيهههر الههدعوى ألهههرا  املقبول ههر تقهه  علههى عههيتق . مستشههم إىل أن مسههنمسل ر إثبهه2016يول هها 
يف قهههر  7صهههيحب الهههبالغ. مسجتهههي ل أبن مهههن الواضههه  أن ا عهههيء صهههيحب الهههبالغ بوجهههب املهههي   

 بوضوح إىل أسي جمل مسل ل  يمبغي اع بيين هم مقبول لعدم كفيير األ لر. 

بي ف ههي ه كل هر مسعدمت الدمسلر الطرف شرحي  للقوانني مساإلجراءات الو م ر ذات الصلرجمل  4-2
. (8)جملههه   عهههون الالجئهههنيجمل الههه ي تع هههربن ه ئهههر مسههه قلر شهههبا عضهههيئ رجمل مستشهههك ل ا مسسهههم عالههها

مسأشههييت أيضههي  إىل اإلجههراءات امل بعههر يف تق هه م أمسجهها ال ضههييب يف أعههوال ملهه ا  اللجههوءجمل األمههر 
 ال ي عد ينثر يف مصداع  ا.

شهههرمست مهههم  ي صهههر اإلعيمهههر عهههد  مستالحهههظ الدمسلهههر الطهههرف أنههها عمهههد تق ههه م مهههي إذا كينهههت 4-3
جمل أي   جمل   عون الالجئني يف اوع بيي مسجو   وف مربي (9)اس وف ت بوجب عينون األجينب

مههن تعههر  الشههخص وضههطهي  فههر ي حمههد  بديجههر  طههوي  مع مههر إن أع ههد إىل بلههدن األصههلي. 
علقهههر بسهههألر جمل أي ههه  ا لههه  يف ا سهههبين املعلومهههيت امل مسلهههدى  ديهههد مهههي إذا كهههين اخلهههوف مهههربيا  

ي( األصههلي  مساألهههم مههن ذلهه  ا يلههر الشخصهه ر اوضههطهي  عبههل مغههي ي  ملهه ا ) ( اللجههوء بلههدن)
 ي( األصلي.ي( إىل بلدن)إعي تا) الا س ع شهي/س ع شهي مل ا ) ( اللجوء يف حيل

مسإضيفر إىل ذله جمل تس شههد الدمسلهر الطهرف فكهم امكاهر األمسيمسب هر  قهوص اإلنسهين يف  4-4
بشهأن مهوا ن أفغهيين كهين يعاهل م صهي  شهفواي  لهدى عهوات  . مسب. ضهد املالكهر امل حهد هعض ر 

الهههووايت امل حهههد  يف أفغينسههه ينجمل مسههههو حكهههم يفضهههت ف ههها امكاهههر او عهههيء القيئهههل إن صهههيحب 
البالغ لن يكون آممي  يف كيبول بسبب مسضعا الشخصي مسا يلر األمم ر هميك. مسيأت امكاهر أنها 

طهههر يف كههيبول  هههر  أنههها كههين يعاهههل سهههيبقي  م صهههي  و ككمهههي اع بهههيي صهههيحب الههبالغ معرضهههي  للخ
شههفواي  لههدى عههوات الههووايت امل حههد جمل مسلكههن يمبغههي هلههي عوضههي  عههن ذلهه   ياسههر ال ههرمسف الفر يههر 
لقض  ا مس ب عر صالتا مسمسضعا الشخصي. مس لصهت امكاهر إىل أن صهيحب الهبالغ مل يثبهت أن 

 تييههر حقههوص اإلنسههين مسا ههرايت األسيسهه ر اتفيع ههرمههن  3إعي تهها إىل أفغينسهه ين سهه م ه  املههي   
 . (10))اوتفيع ر األمسيمسب ر  قوص اإلنسين(

__________ 

 2015شهبيت/فرباير  26املهني  ني يشم صيحب البالغ إىل امله كرتني الشهفوي ني لسهفيي  أفغينسه ين يف المهرمسي   (7)
 الداع  ني إىل مسعف ص   عال يت اإلبعي  القسري إىل أفغينس ين. 2015آذاي/ميي   2مس

 .3-4إىل  1-4(جمل الفقرات من CCPR/C/117/D/2379/2014) أتد ضد الدامنركان رجمل على سب ل املثيلجمل عض ر  (8)

( مههن عههينون األجينههبجمل تصههدي ي صههر اإلعيمههر ل جمهه  بمههيء 1)7تبلهها الدمسلههر الطههرف اللجمههر أبنهها عاههال   ملههي    (9)
( مهن عهينون 2)7على  لبا إن كين يس ويف األحكيم الواي   يف اوتفيع ر اخليصر بوض  الالجئني. مسعاال   ملهي   

األجينبجمل كم  األجم  ي صر إعيمهر أيضهي  إن كهين مهن ام اهل أن ي عهر  لعقوبهر اإلعهدام أمس ال عه يب أمس سهوء 
 ملعيملر.ا

 (.44539/11مسيعم  70073/10)الطلبين يعم  2013ن سين/أبريل  9ا كم املنيخ  (10)
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مسيف القض ر حمهل الم هرجمل تالحهظ الدمسلهر الطهرف أن جمله   عهون الالجئهني عهري أن يع هد  4-5
الههبالغ يف جلسههر شههفوير كههي يع ههد الم ههر ف هههي فريههق جديههد. مسأجههرى  بفهه   عضهه ر جلههوء صههيح

 جمل تق  اههي  2016ن سههين/أبريل  18يف عههراين اجلديههد امل خهه   إلصههيع يف جملهه   عههون الالجئههنيجمل 
ل ههرمسف صههيحب الههبالغ امههد  جمل بههي ف هههي مصههداع  اجمل مساملعلومههيت األسيسهه ر امل يحههر عههن  شههيمال  

أفغينس ين. مسم  أن ا ل  عِبل عميصر جوهرير يف أعهوال صهيحب الهبالغ علهى أهنهي مسعهيئ  مقيينهر  
جمل فقههد مسجههد أن صههيحب الههبالغ مل يوفيههق يف أن لعههل 2015آذاي/مههيي   9املههنيخ  فكههم ا لهه 

مههن ام اههل أن يكههون عرضههر للق ههل أمس ال عهه يب أمس املعيملههر أمس العقوبههر الالإنسههين ر أمس امله مههر إن 
أع ههد إىل أفغينسهه ين. مسعلهههى مسجهها اخلصههوصجمل اع هههرب ا لهه  مههي يلهههي مسعههيئ ي: أن صههيحب الهههبالغ 

ل هههر يف عيعهههد  للهههووايت امل حهههد  يف مقي عهههر ُكمهههرجمل مسأن  يلبهههين مسعهههدم إسهههعيفيت أمس  عاهههل جمهههداي  
مسجهت إل ا هتديدات ك يب ر مرتني يف ه ا الصد . مسم  ذل جمل مسجد ا له  أن ال هديهداتجمل الها 

جمل مل تكههن ذات  ب عههر مسكثيفههر 2012مسأمسائههل عههيم  2011أيسههلت إىل ممهه ل أسههرتا يف أمسا ههر عههيم 
كاههههي اع هههرب ا لهههه   لفعههههل أن  يلبههههين   .(11)تصههههيل بههههاجتعهههل مههههن ام اههههل أن تواصههههل  يلبهههين او

جمل لكمها يأى أن اخلطهف مل يكهن مرتبطهي  بعاهل صهيحب 2013ا  طفت صيحب البالغ يف عيم 
البالغ  سيب عوات الووايت امل حد . كاي اع رب ا ل   لفعل أنها مل يُ عهّرف عل ها أثمهيء أيْسهرن. 

ن ام ال أن تكون حي ثر إ الص الميي الا تعهر  مسمسجد أن مقدم الطلب مل يوفيق يف أن لعل م
مرتبطر بعالا  سيب عوات الووايت امل حد جمل ألن مسجو  ايتبيت كه ا يع اد  2011هلي يف عيم 

 يزا  ن  جههر  فقههع علههى اف اضهها هههو. مسمسجههد ا لهه  مههن مث أن صههيحب الههبالغ مل يصههب  شخصههي  
وس اراي اوضطهي  بسبب او  طيف أمس  لعال ر اخلطف تل  مسأن مقدم الطلب مل يكن معرضي  

جمل مسجد ا له  أن عهول مقهدم الطلهب . مسأ ما  (12)بسبب عالا السيبق يف عيعد  الووايت امل حد 
إنا خيشهى السهلطيت األفغين هر ألهنهي تشه با يف انضهايما إىل  يلبهين كهين يسه مد فقهع إىل افه ا  

بالغ أ رب عوات الووايت امل حد  صيحب البالغ. مسوحظ ا ل  يف ه ا الصد  أن صيحب ال
 برسيلاي ال هديد من  يلبين مسخبوفا من  يلبين. 

مستههه كِّر الدمسلهههر الطهههرف أبنههها يقههه  عاومهههي  علهههى عهههيتق سهههلطيت الهههدمسل األ هههراف  ياسهههر  4-6
الوعيئ  مساأل لر امل صهلر  لقضه ر ل حديهد مهي إذا كهين رهر  طهر ال عهر  لضهري و ككهن جهربنجمل إو 

ق ه م كهين تعسهف ي  أمس بلهها حهد إسهيء  تطب هق أحكههيم العدالهر. ب هد أن جمله   عههون إذا ثبهت أن ال 
الالجئهههني مسجهههد يف القضههه ر ع هههد الم هههر أن صهههيحب الهههبالغ لهههن ي عهههر  خلطهههر اضهههطهي  حمهههد  أمس 

عو تهها إىل أفغينسه ين. مستضهه ف الدمسلهر الطههرف أنها مل تُقههديم أي معلومهيت جديههد   فهر ي يف حهيل
سههبق أن عّ اهههي ا لهه . لهه ا تههرى الدمسلههر الطههرف أنهها و يوجههد أسههي  إىل اللجمههر هههم تلهه  الهها 

ال ق هه م الهه ي أجههران ا لهه جمل  ه هه  عههن إلغيئههاجمل مسهههو يف ههد أبن صههيحب الههبالغ مل  لل شههك   يف

__________ 

ُشهد  علهى أن مقهدم الطلهب ذكهر يف جلسهر ا له  أن تلقهي يسهيئل مميثلهر جه ء مهن عالها مسأن هه ن خمهي ر  عبِههل  (11)
أي مسعت من األمسعيتجمل مسأنها بهداجمل اي. مسيدعم ه ا الب يني كون  يلبين مل ت صل أبسر  مقدم الطلب أمس هتد هي يف 

هههم  يز يف ن ههر حركههر  يلبههين الهها مل تكشههف هوي هها ا ق ق ههر يهههم عالهها يف عيعههد   عمههدمي ا ُ طههفجمل شخصههي  
 الووايت امل حد .

مل يكهههن جملههه   عهههون الالجئهههني ل ع هههرب مهههن الوعهههيئ  أن مسالهههد صهههيحب الهههبالغجمل بعهههد   هههول صهههيحب الهههبالغ إىل  (12)
تلقهى يسهيلر هتديههد أ هرى تهوع  إىل مقهدم الطلهب  ل وعههف عهن العاهل  سهيب عههوات  جمل2014الهدامنرك يف عهيم 

الووايت امل حد . مسشد  ا ل  يف ه ا الصهد  علهى أنها يبهدمس مهن ههم ام اهل أو تكهون  يلبهين علهى علهم أبن 
 مقدم الطلب توعف عن العال  سيب عوات الووايت امل حد  عبل عيمني.
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جوهرير  اهل علهى اوع قهي  أبنها سه كون معّرضهي  خلطهر الق هل أمس لضهرمسب  يثبت أن هميك أسبي   
  ر أمس الالإنسين ر أمس امله مر إن أع د إىل أفغينس ين.من املعيملر أمس العقوبر القيس

مستههدف  الدمسلههر الطههرف أبن ال قههييير الهها اع اههد عل هههي صههيحب الههبالغ جهه ء مههن ب ههي ت  4-7
جملههه   عهههون الالجئهههني األسيسههه ر عهههن أفغينسههه ينجمل مسعهههد ُأ ههه ت يف ا سهههبين يف تق ههه م ا لههه  

إشههيي  صههيحب الههبالغ إىل األمسضههيع العيمههر للاعههي ين لقضهه  ا. هههم أن الدمسلههر الطههرف تههدف  أبن 
 عسرا  يف أفغينس ين و ككن أن تن ي إىل تق  م خم لف لقض  ا.

مستبلهها الدمسلههر الطههرف اللجمههر أبن جملهه   عههون الالجئههني علههقجمل بمههيء  علههى  لههب اللجمههر  4-8
آ هر. مساسه مي ا  إىل   اختيذ تدابم منع رجمل املوعد املقهري ملغهي ي  صهيحب الهبالغ الهدامنرك حهىت إشهعيي

 جمل تطلب الدمسلر الطرف إىل اللجمر مراجعر  لبهي اختيذ تدابم منع ر.مسي  اعالن كل مي

 وعليقات صاح  البالغ على مالحظات ال كلة الطرف   
تعل قههههيت علههههى مالح ههههيت الدمسلههههر  2017آذاي/مههههيي   10عههههدم صههههيحب الههههبالغ يف  5-1

 اوع قي  أبنا عد ي عهر  لسهوء املعيملهرجمل األمهر مسزعم أنا توجد أسبيب جوهرير تدعو إىل الطرفجمل
 من العهد إن أُبعد إىل أفغينس ين. 7ال ي يم ه  حقوعا املكفولر بوجب املي   

مسي ا  على املعلوميت الواي   من الدمسلر الطرف أبهني مل تسهّلم ب لّقهي مسالهد صهيحب الهبالغ  5-2
نا حهىت لهو تلهت الدمسلهر الطهرف تطعهن يسيلر هتديد أ رى بعد مغي يتاجمل يدف  صيحب البالغ أب

يف صهحر ههه ا او عههيءجمل فههإن ههه ا و يههنثر علههى الوعههيئ  الثيب ههر الهها تف ههد أبن  يلبههين أيسههلت إل هها 
يسهههيئل هتديهههد مساح ج تههها. كاهههي يمهههيزع يف أتك هههد الدمسلهههر الطهههرف أن  يلبهههين مل ت عهههرف عل ههها ألن 

أبنههها حهههىت لهههو مل يُع هههرب  . مسيهههدف  أيضههي  الرسههيل ني الل هههني تلقيمههههي عبهههل مغي يتهها مُسجه هههي إل ههها شخصههه ي
ا  طيفا مرتبطي  برسيلاي ال هديدجمل فإهناي مسحدمهي تثب هين اسه هداف  يلبهين إاين بسهبب تعيمسنها مه  

 عوات الووايت امل حد .
 . ك. مسحي ههل صههيحب الههبالغ إىل حكههم امكاههر األمسيمسب ههر  قههوص اإلنسههين يف عضهه ر  5-3

جمل يهدف  (13)  مستطب قي  ملي  لصت إل ها امكاهر مهن ن هيئ  علهى عضه  ا امهد  مسآ رمسن ضد السويد
أبن ا  طهههيف  يلبهههين إاين منشههههر عهههوي علهههى مسجههههو   طهههر مسههه قبلي مسحق قههههي  ل عهههر  لسههههوء 

إلثبيت يق  على عهيتق الدمسلهر الطهرف ل بديهد أي شهكوك حهول هه ا املعيملر. مسعل اجمل فإن عبء ا
اخلطهههر. مسإضهههيفر إىل ذلههه جمل ت وافهههق يمسايهههر صهههيحب الهههبالغ ل حهههدا  مههه  املعلومهههيت الهههواي   مهههن 
مصههي ي موثوعههر مسموضههوع ر حههول األمسضههيع العيمههر يف البلههد. مسف اههي ي علههق فكههم امكاههر األمسيمسب ههر 

جمل الهها اس شهههدت اههي الدمسلههر الطههرفجمل ملالكههر امل حههد عضهه ر هههه. مسب. ضههد ا قههوص اإلنسههين يف 
يالحظ صهيحب الهبالغ أن امكاهر أعهرت عهدم مصهداع ر مقهدم الطلهبجمل مثلاهي أثب هت ا كومهرجمل 

يف عدم مسجهو  ان ههيك يف تله  القضه ر. لكهن يف القضه ر موضه  الم هرجمل  يئ س ي   مسكين ذل  عيمال  
  اجمل فال جميل للاقيينر بني القض  ني.عُبلت مع م أعوال صيحب البالغ على أهني مسعيئ   ل

__________ 

: "تهرى امكاهر أن حق قههر 102(جمل الفقههر  59166/12)الطلهب يعهم  2016أهسههط  /آب 23ا كهم املهنيخ  (13)
جمل 3سوء املعيملر يف امليضي توفر إشيي  عوير إىل مسجهو   طهر حق قهي مسه قبلي  ل عهر  ملعيملهر ت مهيا مه  املهي   

فههق مهه  يمسايههر م سههقر مسذات مصههداع ر ل حههدا  ت  يف ا ههيوت الهها يكههون ف هههي مقههدم الطلههب عههد عههر  عاومههي  
املعلومههيت الههواي   مههن مصههي ي موثوعههر مسموضههوع ر عههن األمسضههيع العيمههر يف البلههد املعههين. مسيف مثههل ههه ن ال ههرمسفجمل 

 ي عني على ا كومر نفسهي تبديد أي شكوك حول ذل  اخلطر".
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أبنهها لههن يسهه ط   اون قههيل إىل أي ممطقههر مههن أفغينسهه ين  مسيههدف  صههيحب الههبالغ أيضههي   5-4
 طر ال عر  لسوء املعيملر. مسلي ل  لقهولجمل مع اهدا  علهى املعلومهيت الُقطريهر العيمهرجمل إن  بسبب

مسأشخيصههي  يشهه با يف أهنههم يعالههون  حركههر  يلبههين تقههوم بعال ههيت  طههف مسهه هِدفر  أفههرا ا  معّ مههني
مهههي يعاهههل  سهههيب القهههوات  . لههه ل  فهههإن اويت هههيب يف أن شخصهههي  (14) سهههيب القهههوات الدمسل هههر

 الدمسل ر كيٍفجمل حىت لو مل يكن لدى خميبرات  يلبين ال قني اوير الشخص املخ طف أمس مست ف ا.

ههي يف يسهيل ا األمسىل مسإضيفر إىل ذل جمل ي ّكر صيحب البالغ بخ لف ال قهييير املشهيي إل  5-5
إلثبههيت ا عيئهها أن العاههل  سههيب القههوات العسههكرير الدمسل ههر يمطههوي علههى  طههر كبههم  ل عههر  

 لسوء املعيملر على أيدي  يلبين.

 جمل يطلب صيحب البالغ إىل اللجمر اإلبقيء على  لبهي اختيذ تدابم منع ر.مسأ ما   5-6

 مالحظات إضافية مل ال كلة الطرف  
جمل عهههّدمت الدمسلهههر الطهههرف مالح هههيت إضهههيف ر بشهههأن مقبول هههر 2017ز/يول ههها متو  28يف  6-1

 البالغ مسأسسا املوضوع رجمل مسكريت عوهلي إن ا عيءات صيحب البالغ هم منيد  أب لر.

جمل مستههههههه ّكر أيضهههههههي  2016مست اسههههههه  الدمسلهههههههر الطهههههههرف بالح يهتهههههههي املني هههههههر متوز/يول ههههههها  6-2
يالء أمه ر كبم  لل ق  ايت الها جتريههي الدمسلهر  وج هي ات القضيئ ر للجمرجمل الا تقضي بضرمسي  إ

الطهرفجمل مهي مل ي ضه  أن ال ق هه م كهين تهيهر ال عسههف أمس يبلها حهد إسههيء  تطب هق أحكهيم العدالههرجمل 
مسأنا يعو  بوجا عيم إىل ه ئيت الدمسل األ راف يف العهد اس عرا  أمس تق  م الوعيئ  مساأل لر ل بنين 

. مستضه ف الدمسلهر الطهرف أن صهيحب الهبالغ مل يوضه  (15)لمي إذا كين ه ا اخلطر موجو ا   لفع
 سبب تعيي  عراي جمل   عون الالجئني م  ه ا املع يي.

امل علقهههر  فوضههه ر شهههنمسن الالجئهههنيالهههدل ل مساملبهههي ا ال وج ه هههر ملمسيف معهههر  اإلشهههيي  إىل  6-3
ن جمل تههههه ّكر الدمسلهههههر الطهههههرف أب إلجهههههراءات مساملعهههههييم الواجهههههب تطب قههههههي ل حديهههههد مسضههههه  الالجههههه 

اح جيز  يلبين صيحب البالغ مسو توج ههي يسيلاي ال هديد الل ني أيسهل هاي ككهن أن يهن ايجمل   و
مهن  7كل ممهاي على حد جمل إىل اوس م ي  أن حيلهر صهيحب الهبالغ تمهدي  ضهان نطهيص املهي   

عههينون األجينههب. مستالحههظ الدمسلههر الطههرف أن فهه   عاههل صههيحب الههبالغ  سههيب عههوات األمههن 
األفغين هههر مسعهههوات الهههووايت امل حهههد  ان ههههت ممههه  أكثهههر مهههن أيبههه  سهههمواتجمل مسأنههها و ككهههن اع بهههيي 

 صيحب البالغ شخصي   يزا  يف ن ر  يلبين أمس السلطيت األفغين ر.

 . ك. مسآ ههرمسن ضهههد مسف اههي ي علههق فكههم امكاهههر األمسيمسب ههر  قههوص اإلنسهههين يف عضهه ر  6-4
تههدف  الدمسلههر الطههرف أبنهها خي لههف عههن القضهه ر حمههل  جمل الهه ي اس شهههد بهها صههيحب الههبالغجملالسههويد

 ل هديهدات الها تلقيههي مهن  جمل ح هث مل يُع هرب اح جهيز صهيحب الهبالغ مرتبطهي  كبما    الم ر ا  الفي  
ه. مسب. ضههد  يلبههين بسههبب تعيمسنهها مهه  عههوات الههووايت امل حههد . مستهه ّكر الدمسلههر الطههرف بقضهه ر 

__________ 

(14) Immigration and Refugee Board of Canada, “Afghanistan: Whether the Taliban has the capacity to 

pursue individuals after they relocate to another region; their capacity to track individuals over the 

long term; Taliban capacity to carry out targeted killings (2012–January 2016), 15 February 2016; 

and European Asylum Support Office, Country of Origin Information Report – Afghanistan: 

Security Situation, November 2016 . 

 .6-8مس 3-8(جمل الفقراتن CCPR/C/117/D/2378/2014) أ.  . م. مسي. أ. هه. ضد الدامنركعض ر  (15)
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يمسب ههر  قههوص اإلنسههينجمل الهها تههدف  أبهنههي أكثههر صههلر املعرمسضههر علههى امكاههر األمس  املالكههر امل حههد 
 لقض ر ع د الم رجمل ألنا حهىت لهو أُعلهن عهدم عبهول أجه اء مع مهر مهن الطلهبجمل فهإن امكاهر ن هرت 
علههى مسجهها ال حديههد يف اخلطههر العههيم الهه ي ي عههر  لهها األشههخيص الهه ين تعههيمسنوا يف السههيبق مههه  

 عوات الووايت امل حد .
ف أيضههي  أنهها علههى الههرهم مههن أن ب ههي ت املفوضهه ر األسيسهه ر الهها مستالحههظ الدمسلههر الطههر  6-5

اس شهههد اههي صههيحب الههبالغ تشههم  لفعههل إىل أشههخيص تعههيمسنوا مهه  القههوات الدمسل ههر علههى أهنههم 
معرضر للخطرجمل فإن ه ن اإلشيي  و ككن أن تربي لوحهدهي مهم  حُي ال أن تكون يم اون إىل فئر 

مهن عهينون األجينهب. مستسه ار الدمسلهر الطهرف يف ا ي لهر  7  اإلعيمر صيحبي البالغ بوجب املي 
أبن العيمل ا يسم هو معرفر مي إذا كين صيحب البالغجمل عمد تق  م املعلوميت الواي   يف القض ر 

إىل جمههب مهه  املعلومههيت األسيسهه ر ا يل ههر عههن أفغينسهه ينجمل سهه كون عرضههر خلطههر  املطرمسحههر جمبههي  
 ا إىل أفغينس ين. اضطهي  حمد  مسفر ي يف حيل إعي ت

 ألن صيحب البالغ مل يوفيهق يف أن لعهل حمه اال  تعّرضها خلطهر اضهطهي  أمس جمل ن را  مسأ ما   6-6
سوء معيملر حمد  مسفر ي يف حيل عو تها إىل أفغينسه ينجمل تهدف  الدمسلهر الطهرف أبنها لهن ُلهرب علهى 

 ت صلر.إلي    يي فراي  ا لي  مسمن مث يل م اع بيي حججا يف ه ا الصد  هم ذا

مستكهري الدمسلهر الطهرف أن ا عهيءات صهيحب الههبالغ تف قهر بوضهوح إىل أسهي  مسههي مههن  6-7
مث هههم مقبولههر. فههإن مسجههدت اللجمههر الههبالغ مقبههوو جمل فههإن الدمسلههر الطههرف تنكههد أنهها مل يثبههت مسجههو  
أسهههبيب جوهريهههر  اهههل علهههى اوع قهههي  أبن مهههن شهههأن إعهههي   صهههيحب الهههبالغ إىل أفغينسههه ين أن 

 من العهد. 7 تم ه  املي  

 معلومات إضافية مق مة مل الطرفني  

 من صيحب البالغ  

جمل كههري صههيحب الههبالغ أن الدمسلههر الطههرف أثب ههت أنهها عاههل 2017أيلول/سههب ارب  8يف  7-1
مسعُبهل  لفعهل  سموات عد   سهيب عهوات األمهن األفغين هر مسعهوات الهووايت امل حهد . مسثبهت أيضهي  

مهن  يلبهين بسهبب عالها. له ل  يه عم صهيحب الهبالغ أن تلّقي صهيحب الهبالغ يسهيل ني اثم هني 
جمل تكفهههههي إلثبهههههيت أنههههها يواجههههها  طهههههر (16)هههههه ن الوعهههههيئ جمل إىل جينهههههب املعلومهههههيت الُقطريهههههر امل يحهههههر

 اوضطهي  عمد عو تا  مسمن مث فإن تق  م اميكم امل ر يبلا حد إسيء  تطب ق أحكيم العدالر.

__________ 

إىل ال قهههييير ال يل هههر:  إضهههيفر إىل ال قهههييير الههها اس شههههد اهههي صهههيحب الهههبالغ يف إفي اتههها السهههيبقرجمل ههههو يسههه مد أيضهههي   (16)
“Afghanistan: Taliban’s intelligence and the intimidation campaign” جمل الهه ي أعههدن املركهه  اإلعالمههي

 آب/ 23(جمل املهههنيخ Norwegian Country of Origin Information Centreالمرمسلههي عهههن البلهههدان األصهههل ر )
 :Afghanistan“  مسwww.landinfo.no/asset/3590/1/3590_1.pdfجمل مسههههههو م هههههيح علهههههى الهههههرابع 2017أهسهههههط  

Taliban’s organization and structure”23عهدن املركه  اإلعالمهي المرمسلهي عهن البلهدان األصهل رجمل املهنيخ جمل اله ي أ 
 Rättsligt“  مسwww.landinfo.no/asset/3589/1/3589_1.pdfجمل مسههههههو م هههههيح علهههههى الهههههرابع 2017آب/أهسهههههط  

ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan”, Migrationsverket آب/أهسهط   29جمل املهنيخ
 .www.ecoi.net/en/file/local/1408296/1226_1505138361_170829550.pdfجمل مسهو م يح على الرابع 2017

file:///C:/Users/marianna.levai/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RFZSU80E/www.landinfo.no/asset/3590/1/3590_1.pdf
file:///C:/Users/marianna.levai/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RFZSU80E/www.landinfo.no/asset/3590/1/3590_1.pdf
file:///C:/Users/marianna.levai/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RFZSU80E/www.landinfo.no/asset/3589/1/3589_1.pdf
file:///C:/Users/marianna.levai/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RFZSU80E/www.landinfo.no/asset/3589/1/3589_1.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ecoi.net/en/file/local/1408296/1226_1505138361_170829550.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ecoi.net/en/file/local/1408296/1226_1505138361_170829550.pdf
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 من الدمسلر الطرف  

جمل أضهيفت الدمسلهر الطهرف أن جمله   عهون الالجئههني  2017بر تشهرين األمسل/أك هو  3يف  7-2
مههههن املعلومههههيت  كهههين علههههى  يايهههر  لواثئههههق الههها احهههه   اههههي صهههيحب الههههبالغ مسالههها كينههههت جههه ءا  

األسيس ر العيمر عن أفغينس ين. مسو تُهعيدن الواثئق الا اح   اي صيحب البالغ معلوميت إضيف ر 
  الدمسلههر الطههرف بوعفهههي امل اثههل يف أنهها يمبغههي إعههالن تسهه ل م إعههي   تق هه م القضهه ر. لهه ل  ت اسهه

عدم مقبول ر البالغ أمس أنا مل يثبت مسجو  أسبيب جوهرير تدعو إىل اوع قهي  أبن إعهي   صهيحب 
 من العهد. 7البالغ إىل أفغينس ين س شكل ان هيكي  للاي   

 القضااي كاإلدراءات املعركضة على اللجنة  

 الم ر يف املقبول ر  

 97عبل الم ر يف أي ا عهيء يهر  يف بهالغ مهيجمل لهب علهى اللجمهر أن تقهريجمل مسفقهي  للاهي    8-1
 من ن يمهي الدا ليجمل مي إذا كين البالغ مقبوو  أم و بوجب الربمستوكول او   ييي. 

()أ( من الربمستوكول او   يييجمل من 2)5مسعد اس  قمت اللجمرجمل مسفقي  ملي تمص عل ا املي    8-2
فسههههي ل سهههت ع هههد البحهههث يف إ هههيي إجهههراء آ هههر مهههن إجهههراءات ال حق هههق الهههدمس  أمس أن املسهههألر ن

 ال سوير الدمسل ر.

 2015كهههينون األمسل/ يسهههارب   1مستالحهههظ اللجمهههر أن جملههه   عهههون الالجئهههني عهههري يف  8-3
عههراي يفههض  2016ن سهين/أبريل  18إعهي   فهه   عضهه ر صهيحب الههبالغجمل لكمهها ههو نفسهها أيههد يف 

اللجههوء. مسن ههرا  إىل عههدم إمكين ههر الطعههن يف عههرايات ا لهه جمل مل يعههد م يحههي   لههب صههيحب الههبالغ 
لصههيحب الههبالغ أي سههبل ان صههيف أ ههرى. مستالحههظ اللجمههر أن الدمسلههر الطههرف مل تعهه   علههى 

من الربمستوكول او   ييي. مسعل اجمل تع رب اللجمهر  5)ب( من املي   2مقبول ر البالغ بوجب الفقر  
 من الربمستوكول او   ييي عد اسُ وف ت. 5( من املي   )ب2أن مق ض يت الفقر  

مسأ هههما جمل  ههه ع اللجمهههر علاهههي  بطعهههن الدمسلهههر الطهههرف يف املقبول هههر علهههى أسهههي  أن ا عهههيء  8-4
مهههن العههههد ههههم مهههدعم أب لهههر مثب هههر. ههههم أن اللجمهههر تهههرى أن  7صهههيحب الهههبالغ بوجهههب املهههي   

 ل سبيب الا جتعلا خيشى أن تفضي عو تا صيحب البالغ عدمجمل ألهرا  املقبول رجمل شرحي  كيف ي  
مههن العهههد. مسبمههيء  علههى ذلهه جمل  7القسههرير إىل أفغينسهه ين إىل  طههر تعرضهها ملعيملههر ت مههيا مساملههي   

جمل مستشههرع يف 7تع ههرب اللجمههر الههبالغ مقبههوو  يف حههدمس  مههي يثههمن مههن مسههيئل تمههدي  يف إ ههيي املههي   
 الم ر يف أسسا املوضوع ر.

 املوضوع رالم ر يف األس    

ن هههرت اللجمهههر يف الهههبالغ يف ضهههوء ص ههه  املعلومهههيت الههها أاتحههههي هلهههي الطرفهههينجمل حسهههباي  9-1
 ( من الربمستوكول او   ييي.1)5تق ض ا املي   

إن أع هههد إىل أفغينسههه ينجمل  سههه  عر جمل   عهههيء صهههيحب الهههبالغ أنههها مس ههه ع اللجمهههر علاهههي   9-2
يف القههوات  ألنهها عاههل تهه  سههموات جمههداي   خلطههر إسههيء  املعيملههر علههى أيههدي  يلبههين مههن جهههرجمل

األفغين ههههر مسعههههوات الههههووايت امل حههههد جمل مسمههههن جهههههر أ ههههرى وفهههه ا  السههههلطيت األفغين ههههر ان اههههيءن 
مسبعهههد تلق ههها لطيلبهههين. مسيهههدعي أنههها تلقهههى عبهههل مغي يتههها يسهههيلاي هتديهههد مهههن  يلبهههين بسهههبب عالههها  



CCPR/C/126/D/2603/2015 

11 GE.19-19879 

أن  يلبهين ا  طف هها مساح ج تهها  الرسهيلر األمسىل أُ لههق المهيي علههى سه ييتا ميمسلههر ع لهها. مسيهدعي أيضههي  
أيبعر أشهر تعّر   الهلي لل ع يب لالش بين يف أنا يعاهل  سهيب جههيز اوسه خبييات األفغهيين 

 قهني. مسيه عم أيضهي  مسعوات الووايت امل حد جمل يهم عدم اس طيعر  يلبين  ديد هوي ا على مسجها ال
أن أسرتاجمل بعد مغي يتاجمل تلقت يسيلر هتديد أ رى موجيهر إل ا من  يلبين. مسعدم صيحب البالغ 
معلومههيت أسيسهه ر عههن ال هديههدات الهها ي عههر  هلههي مههن يعالههون مهه  اجلمههو  األجينههب أمس عههواِت 

 األمن الو م ر األفغين رجمل مساملش با يف  عاهم "العميصر املميمسئر للحكومر". 
مسمن  ح ر أ رىجمل تالحظ اللجمر أن الدمسلر الطرف  عمت يف مقبول ر ه ن او عهيءات  9-3

مسمضهاوهنيجمل مسأن الدمسلههر الطههرف مسافقههت علهى تق هه م جملهه   عههون الالجئهنيجمل الهه ي  لههص إىل أنهها 
يهم عبول عميصر جوهرير يف أعوال صيحب البالغ على أهني مسعيئ جمل فإن صيحب الهبالغ مل يوفيهق 

  أسبيب جوهرير  ال علهى اوع قهي  أبنها سه كون عرضهر خلطهر الق هل أمس املعيملهر يف إثبيت مسجو 
أمس العقوبر القيس ر أمس الالإنسين ر أمس امله مر إن أُع د إىل أفغينس ين. مسعلى مسجها اخلصهوصجمل تضه  

جمل 2016ن سهين/أبريل  18اللجمر يف اع بييهي أن جمله   عهون الالجئهنيجمل يف اسه م يجيتا املني هر 
م أعههوال صههيحب الههبالغ مس لههص إىل الوعههيئ  ال يل ههر: )أ( عاههل صههيحب الههبالغ جمههداي  أعههي  تق هه 

مسأجهههرى إسهههعيفيت أمسل هههر يف عيعهههد  للهههووايت امل حهههد  يف مقي عهههر ُكمهههر  )ب( مسههههد ت  يلبهههين 
صههههيحب الههههبالغ ك يبههههر  مههههرتني يف ذلهههه  الصههههد   ) ( مسا  طفههههت  يلبههههين صههههيحب الههههبالغ يف 

يسههيلا ال هديههد مل تكههو  ذات  ب عههر مسكثيفههر جتعههالن مههن . ب ههد أن ا لهه  مسجههد أن 2013 عههيم
ام ال أن تواصل  يلبهين اوتصهيل بصهيحب الهبالغ. مساع هرب ا له  أيضهي  أن صهيحب الهبالغ مل 

ا  طيفهها مههرتبع بعالهها  سههيب عههوات الههووايت امل حههد جمل مسوحههظ أن هوي هها مل  يثبههت بوضههوح أن
 يزا  ن  جهر عال ههر  صهيحب الههبالغ مل يصهب  شخصههي   تُعهرف أثمههيء أيْسهرن. مسمسجههد ا له  مههن مث أن

اخلطههف تلههه  مسأنههها ههههم معههر  خلطهههر اسههه اراي اوضهههطهي  بسههبب او  طهههيف أمس بسهههبب عالههها 
 السيبق يف عيعد  الووايت امل حد .

( بشههههأن  ب عهههر اول هههه ام القههههينوين العههههيم 2004)31مستههه ّكر اللجمههههر ب عل قهههههي العهههيم يعههههم  9-4
راف يف العههدجمل اله ي تشهم ف ها إىل ال ه ام الهدمسل األ هراف بعهدم تسهل م املفرمس  على الدمسل األ 

أي شخص أمس إبعي ن أمس  ر ن أمس إ راجا بطريقر أ رى من إعل اههي إن مُسجهدت أسهبيب جوهريهر 
بوجهههو   طهههر حق قهههي  ل عهههر  لضهههري و ككهههن جهههربنجمل مهههن عب هههل مهههي يهههر  يف  تهههدعو إىل اوع قهههي 

اللجمهر أيضهي  إىل أن اخلطهر لهب أن يكهون شخصه ي  مسأن  . مسأشهييت(17)من العههد 7مس 6املي تني 
تقهههدمي أسهههبيب جوهريهههر إلثبهههيت مسجهههو   طهههر حق قهههي  ل عهههر  لضهههري و سهههب ل إىل جهههربن مق هههد  

. مسبمههيء  علههى ذلهه جمل لههب أن يُن هه  يف اوع بههيي ص هه  الوعههيئ  مساملالبسههيت (18) شهه ا يت صههييمر
 .(19)ن يف البلد األصلي لصيحب البالغذات الصلرجمل بي ف هي الوض  العيم  قوص اإلنسي

 ج هي اهتهي القضهيئ ر الها تف هد أبنها يمبغهي إيهالء أمه هر كبهم  لل ق ه م  مست ّكر اللجمر أيضهي   9-5
الهه ي جتريهها الدمسلههر الطههرفجمل مسأنهها ي عههني علههى أجههه   الههدمسل األ ههراف يف العهههدجمل بوجهها عههيمجمل أن 

__________ 

 من ال عل ق العيم. 12  الفقر  (17)

 أ. ي.  . ضههههههههههههد أسهههههههههههه ال ي  مسعضهههههههههههه ر 2-9(جمل الفقههههههههههههر  CCPR/C/110/D/2007/2010)  . ضههههههههههههد الههههههههههههدامنركعضهههههههههههه ر  (18)
(CCPR/C/60/D/692/1996  جمل الفقر)ضد السويد  مسعض ر 6-6 .  (CCPR/C/103/D/1833/2008  جمل الفقر)18-5. 

  . ضههههههههههد السههههههههههويد  مسعضهههههههههه ر 2-9(جمل الفقههههههههههر  CCPR/C/110/D/2007/2010)  . ضههههههههههد الههههههههههدامنركعضهههههههههه ر  (19)
(CCPR/C/103/D/1833/2008  جمل الفقر)18-5. 
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إذا كين ه ا اخلطر عيئاي جمل مي مل يثبهت أن ال ق ه م  تس عر  الوعيئ  مساأل لر مستقّ اهي بغ ر  ديد مي 
 .(20)كين تيهر ال عّسف أمس يبلا حد اخلطأ البنّي أمس إسيء  تطب ق أحكيم العدالر

مست ّكر اللجمر إضيفر إىل ذل   ج هي اهتي القضيئ رجمل ح ث إن عض ر تشبا ه ن القضه ر   9-6
 القوات الدمسل هر يف بلهدان مع مهر ككهن أن كين ي عني ف هي الم ر ف اي إذا كين اون ايء السيبق إىل

 . (21)من العهد 7يشم إىل  طر ال عر  وضطهي  يف املس قبل ي ميا م  املي   

مستهههه ّكر اللجمههههر  وج هههههي ات القضههههيئ ر للاحكاههههر األمسيمسب ههههر  قههههوص اإلنسههههين ح ههههث  9-7
لهههب بوصهههفا أبن الوت فهههر السهههيبقر ملقهههدم الط ه. مسب. ضهههد املالكهههر امل حهههد حكاهههت يف عضههه ر 

 سههيب الههووايت امل حههد  و ككههن أن تثبههت بفر هههي أن مقههدم الطلههب سهه  عر   شههفواي   م صههي  
يف املالبسهيت الفر يهر لقضه  اجمل مس ب عهر ايتبي يتها  خلطر يف بلهدن األصهليجمل مسإمنهي يمبغهي الم هر أيضهي  

 . ك. مسآ ههههرمسن ضههههد إىل عضهههه ر  مسحيل هههها الشخصهههه ر. مسمههههن  ح ههههر أ ههههرىجمل تشههههم اللجمههههر أيضههههي  
جمل الههها أثب هههت أن سهههوء املعيملهههر يف امليضهههي عهههدم منشهههرا  عهههواي  علهههى مسجهههو   طهههر حق قهههي السهههويد

ملهههه ا  اللجههههوء عههههدم ف هههههي يمسايههههر  لل عههههر  يف املسهههه قبل لسههههوء املعيملههههر يف ا ههههيوت الهههها يكههههون
م ايسهههكر مسذات مصهههداع ر ل حهههدا  بوجههها عهههيم ت وافهههق مههه  املعلومهههيت الُقطريهههر امل يحهههر. مسيأت 
امكاههر يف ههه ن ال ههرمسف أنهها ي عههني علههى ا كومههر تبديههد أي شههكوك حههول ذلهه  اخلطههر. مستهه ّكر 

عيمر الدل ل علهى مسجهو  على إ اللجمر أبن امكار يأت أن اش ات أن يكون مل ا  اللجوء عي يا  
خمي ر فر ير بصهرف الم هر عهن املخهي ر العيمهر يف بلهد املقصهد ههوجمل مه  ذله جمل أعهل صهرامرجمل مهثال  

 .(22)عمدمي يكون فر ا  من فئر ضع فر معرضر لسوء معيملر مممه 

املبهي ا ال وج ه هر ملفوضه ر األمهم امل حهد  السهيم ر إىل آ ر نسهخر مهن  مستشم اللجمر أيضي   9-8
الالجئهههني امل علقهههر  ألهل هههر ل ق ههه م اح  يجهههيت تهههوفم ا اييهههر الدمسل هههر ملل اسهههي اللجهههوء مهههن لشهههنمسن 

جمل الهها تههمص علههى أن املههدن ني املههرتبطني  لقههوات العسههكرير الدمسل ههر أمس الهه ين يُ صههّوي أهنههم أفغينسهه ين
 .(23)ءيدعاوهني يمديجون ضان  ائر  خمي ر مسعد حي يجون من مث إىل تيير  مسل ر يف جميل اللجو 

__________ 

 .3-9(جمل الفقر  CCPR/C/107/D/1957/2010) لني ضد أس ال يعض ر  (20)
ر ( إىل عدم مسجهو  ان ههيك للعههد  لم هCCPR/C/114/D/2393/2014) ك. ضد الدامنركان هت اللجمر يف عض ر  (21)

جوهريههههر لههههدعم او عههههيء أبنهههها سهههه  عر  خلطههههر شخصههههي إن أع ههههد إىل  إىل أن صههههيحب الههههبالغ مل يقههههدم أسههههبي   
 سهيب عهوات الهووايت امل حهد . مسعمهد توصهل  شهفواي   أفغينس ين فقع على أسي  جترب ا السيبقر بوصهفا م صهي  

م امل ههر يف ا عههيءات صههيحب الههبالغ اللجمههر إىل ههه ا اوسهه م ي جمل مسجههدت أن مههن األمه ههر ا ي ههر أن تم ههر امههيك
جمل بهههي يف ذلههه  ال هديهههدات امل عومهههر الههها تلقيههههيجمل لكمههههي مسجهههدت أهنهههي ههههم م سهههقر. ب هههد أن اللجمهههر شهههيمال   ن هههرا  

جمل 7(جمل إىل ان ههههههيك الهههههدامنرك للاهههههي   CCPR/C/114/D/2370/2014) أ. ه. ضهههههد الهههههدامنرك لصهههههتجمل يف عضههههه ر 
فهه افمهيجمل بههي ف هههي املعلومههيت عههن تههرمسف صههيحب الههبالغ الشخصهه رجمل مثههل ممصههبا مسب يمههت أن مسعههيئ  القضهه رجمل 

السيبق يف مكيفحر جرائم املخديات مستعيمسنها مه  عهد  مسكهيوت أجمب هر اه ن الصهفرجمل إىل جينهب ال هديهدات الها 
ء معيملهر تلقيهيجمل يهم أن اميكم امل ر مل جتد أهني ذات مصداع رجمل كشفت عن مسجو   طر حق قي ي اثل يف سهو 

 من العهد. 7ت ميا م  املي   

 70073/10)الطلبههههههين يعههههههم  ه. مسب. ضههههههد املالكههههههر امل حههههههد امكاههههههر األمسيمسب ههههههر  قههههههوص اإلنسههههههينجمل عضهههههه ر  (22)
  . ك. مسآ هرمسن ضهد السهويدجمل مسعض ر 100جمل الفقر  2013ن سين/أبريل  9(جمل القراي املنيخ 44539/11 مسيعم

 .103مس 102جمل الفقراتن 2016آب/أهسط   23(جمل القراي املنيخ 59166/12)الطلب يعم 
املبههي ا ال وج ه ههر ملفوضهه ر شههنمسن الالجئههني امل علقههر  ألهل ههر ل ق هه م اح  يجههيت تههوفم   مفوضهه ر شههنمسن الالجئههني (23)

(جمل م يحهر HCR/EG/AFG/18/02) 2018آب/أهسهط   30جمل ا ايير الدمسل هر ملل اسهي اللجهوء مهن أفغينسه ين
 .www.refworld.org/docid/5b8900109.htmlعلى الرابع 

file:///C:/Users/marianna.levai/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RFZSU80E/www.refworld.org/docid/5b8900109.html
file:///C:/Users/marianna.levai/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RFZSU80E/www.refworld.org/docid/5b8900109.html
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مسيف القض ر موض  الم رجمل تالحهظ اللجمهر أنها علهى الهرهم مهن أن ا له  مسجهدجمل يف عهراين  9-9
جمل أن مع هم مه اعم صهيحب الهبالغ ههم موثهوص اهي  سه ثميء أتك هدن 2015آذاي/ميي   9املنيخ 

إنا عال  سيب القوات الدمسل هر ته  سهمواتجمل فإنها أعهي  تق ه م أعهوال صهيحب الهبالغ يف عهراين 
مسعيبِهل عميصهر جوهريهر ممههي  ع بييههي مسعهيئ . مسي تهب علهى ذله   2016ن سين/أبريل  18خ املني 

أن األمهر و ي علههق بعهدم مصههداع ر صهيحب الههبالغجمل مسإمنهي  ملههدى اله ي ككههن ف ها للحههوا   الهها 
سهه اي يف ضههوء عههدم إثبههيت صههيحب الههبالغ العالعههر بههني نشههي ا يف  و -عُبلههت بوصههفهي مسعههيئ  

أن تثبههههت أن صههههيحب الههههبالغ سهههه واجا  طههههرا  حق ق ههههي  مسشخصهههه ي   - مسا  طيفهههها القههههوات الدمسل ههههر
 عمد عو تا القسرير.  ل عر  لضري و ككن جربن

مستههههه ّكر اللجمهههههر أبنههههها يمبغهههههي للهههههدمسل األ هههههراف أن تهههههو  أمه هههههر كيف هههههر للخطهههههر ا ق قهههههي  9-10
طهرف إجههراء مسالشخصهي اله ي يواجهها الشههخص يف حهيل إبعهي نجمل مستههرى أنها ي عهني علههى الدمسلهر ال

سهبق أن تعهيمسن مه  القهوات  تق  م فر ي للخطر ال ي س واجها صيحب الهبالغ  ع بهيين شخصهي  
الدمسل ر. مسترى اللجمر أنا يف س يص تسل م ا ل  أبن صيحب البالغ عدم يمسايهر م ايسهكر مسذات 

كه ل  ل حدا جمل بي يف ذل  اإلشيي  إىل يسيئل ال هديد الا مسجه ههي  يلبهين مس  مصداع ر عاومي  
ا  طيف  يلبين إاين مساح جيزن أيبعر أشهرجمل تقدِّم حهوا   سهوء املعيملهر السهيبقر إشهيي  عويهر إىل 

مهن العههد. مسملهي كينهت يمسايهر  7مسجو   طر اضطهي  حق قي مسشخصي مس قبال  ي ميا م  املهي   
يف  صيحب البالغ م سقر م  املعلوميت الواي   من مصهي ي موثوعهر مسموضهوع ر عهن ا يلهر العيمهر

س اي املعلوميت امل علقر  ألفرا  ال ين يم اون إىل فئهر مسه هدفرجمل فهإن ذله  يهدعم  أفغينس ينجمل و
 ه ن اإلشيي  بقدي أكرب. 

مستضههه  اللجمهههر يف اع بييههههي حجههههر الدمسلهههر الطهههرف الرئ سهههه رجمل مسههههي أن ا لههه  مسجههههد أن  9-11
  مسأنها مل يُ عهّرف عل ها اح جيز صهيحب الهبالغ ههم مهرتبع بعالها  سهيب عهوات الهووايت امل حهد

أثميء أسرن. ب د أن اللجمر تالحظ يف ه ا الس يص أن كهون  يلبهين مل ت عهّرف علهى هويهر صهيحب 
البالغ أثميء اح جيزن و يس بعد أن يكهون ا  طيفها مرتبطهي  بعالها  سهيب القهوات الدمسل هر أمس أن 

مههن ال هديههدات السههيبقر  عمههد عو تههاجمل مسههه ا اوفهه ا  يمبهه  بشههكل معقههول  يلبههين س أسههرن جمههد ا  
الهها تلقيهههي مسالهها عيِبلهههي ا لهه  علههى أهنههي مسعههيئ . مسعلههى ههه اجمل تههرى اللجمههر أنهها  لم ههر إىل تههرمسف 
صيحب البالغ الشخص ر العيمرجمل مسا وا   الا ثب هت مصهداع  هي علهى املسه وى املهيجمل مل يقه ِّم 

سههوء معيملههر صههيحب الههبالغ يف ا لهه  علههى عههو مساٍف املخههي ر ا ق ق ههر مسالشخصهه ر مسامل وععههر ل
 بلدن األصلي.

مسإضههيفر إىل ذلهه جمل مل تثبههت الدمسلههر الطههرف أن السههلطيت األفغين ههر سهه كون عههي ي  علههى  9-12
تهههوفم ا اييهههر لصهههيحب الهههبالغجمل  لم هههر علهههى مسجههها اخلصهههوص إىل ال قهههييير ذات الصهههلر امل علقهههر 

 ب القوات العسكرير الدمسل ر. هلجايت على املدن ني األفغين ال ين عالوا أمس يعالون  سي

مسيف تههل ههه ن ال ههرمسفجمل تههرى اللجمههر أن جملهه   عههون الالجئههني مل يقههّ م علههى عههو مساٍف  9-13
املخي ر ا ق ق ر مسالشخص ر مسامل وععر الا س  عر  هلي صهيحب الهبالغ إن أع هد إىل أفغينسه ينجمل 

يف القههوات الدمسل ههر فحسههبجمل بههل إىل  سههيبقي   لهه    وسهه مي  إىل مسضههعا الشخصههي بوصههفا موتفههي  
جمل مسهههو أمههر يمبهه  بشههكل معقههول اح اههيل تعرضهها لسههوء املعيملههر يف املسهه قبل علههى يههد  يلبههين أيضههي  

 يف بلدن األصلي. من ترمسفا الفر يرجمل بي ف هي سوء معيمل ا سيبقي  
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مسعههن أتك ههد صههيحب الههبالغ إنهها خيشههى السههلطيت األفغين ههر مسعههوات الههووايت امل حههد   9-14
هناي يش بهين يف انضايما إىل حركر  يلبينجمل و ترى اللجمر أنها مهن الضهرمسيي ال شهك   يف مهي أل

 لص إل ا ا ل  من أن ه ا يس مد إىل اف ا  صيحب البالغ نفساجمل مسمن مث فهو ههم مقبهول 
 على أنا من الوعيئ  على املس وى الو ين. 

( 4)5جمل مسهههي ت صههرف بوجههب املههي   مسيف ضههوء اوع بههييات املهه كوي  أعههالنجمل تههرى اللجمههر -10
مهههن الربمستوكهههول او   هههيييجمل أن مهههن شهههأن ترح هههل صهههيحب الهههبالغ إىل أفغينسههه ينجمل إن نُفههه جمل أن 

 من العهد. 7يم ه  حقوعا املكفولر بوجب املي   

( مهن العههدجمل الها تهمص علهى أن ت عههد الهدمسل 1)2مسالدمسلر الطرف مل مرجمل مسفقهي  للاهي    -11
قهههوص املعههه ف اهههي ف هههاجمل مسبكفيلهههر هههه ن ا قهههوص جلا ههه  األفهههرا  املوجهههو ين يف األ هههراف  حههه ام ا 

هههد إىل إعهههي   الم هههر يف عضههه ر صهههيحب الهههبالغجمل مساضهههعر  يف  إعل اههههي مساخليضهههعني لووي ههههيجمل أبن تعاي
اوع بهههيي اول  امهههيت الواععهههر عل ههههي بوجهههب العههههد مسآياء اللجمهههر هههه ن. مسيُطلهههب أيضهههي  إىل الدمسلهههر 

 ن  ر  صيحب البالغ أثميء إعي   الم ر يف  لبا اللجوء. الطرف اوم ميع ع

مسإذ تضهههه  اللجمههههر يف اع بييهههههي أن الدمسلههههر الطههههرف اع فههههتجمل عمههههدمي أصههههبحت  رفههههي  يف  -12
الربمستوكهههول او   هههيييجمل    صهههيص اللجمهههر يف  ديهههد مهههي إذا كهههين رهههر ان ههههيك للعههههد أمس وجمل مسأن 

العهههدجمل بضهاين مت ه  ص هه  األفهرا  املوجههو ين يف مهن  2الدمسلهر الطهرف عههد تعههدتجمل عاهال   ملههي   
أياض هي أمس اخليضعني لووي هي   قوص املع ف اي يف العهد مسإاتحر سبل ان صيف فعيلر يف حيل 

يومهي جمل معلومهيت  180تهو  أن ت لقهى مهن الدمسلهر الطهرفجمل يف هضهون  اإلعراي بوعهوع ان ههيكجمل فإهنهي
 نشههر أيضههي   الطههرف الدمسلههر إىل مسيُطلههب موضهه  ال مف هه .عاههي اخت تهها مههن تههدابم لوضهه  آياء اللجمههر 

  للغر الر  ر للدمسلر الطرف. مساس  نطيص على مستعا اهي اآلياء ه ن
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 املرفق

رأ  فدددر   ألعضددداء اللجندددة مارسددديا فا يا  دددران كفاسددديلكا سانسدددني   
 كيوفا  شاين )خمالف(

و ككممههي ل سههف ضههم أصههواتمي إىل مههي  لصههت إل هها أهلب ههر أعضههيء اللجمههر مههن أن مههن  -1
 شأن إبعي  الدامنرك لصيحب البالغ إىل أفغينس ين أن يم ه  العهد. 

أعهههالنجمل تههه ّكر اللجمهههر أبنههها "ي عهههني علهههى أجهههه   الهههدمسل األ هههراف يف  5-9ففهههي الفقهههر   -2
مستقّ اهي بغ ر  ديد مي إذا كين ه ا اخلطر عيئاي جمل العهدجمل بوجا عيمجمل أن تس عر  الوعيئ  مساأل لر 

مهههي مل يثبهههت أن ال ق ههه م كهههين تهههيهر ال عّسهههف أمس يبلههها حهههد اخلطهههأ البهههنّي أمس إسهههيء  تطب هههق أحكهههيم 
تسه ل م  جمل مسههي(1)مستمعك  ه ن القيعد   س اراي يف ص   اوج هي ات القضيئ ر للجمر العدالر".

عمهي يف ه يب مسعيئ  مقمعهر تثبهت بوضهوح تعسهفي  أمس  اش ا يت صييمرجمل مسيمبغي عدم اوس عيضر
  طأ بّ مي  أمس إسيء  تطب ق ألحكيم العدالر.

مسف اهي ي علههق  ديهدا  بههي إذا كهين ان اههيء شههخص مهي للقههوات الدمسل هر يف امليضههي ككههن أن  -3
مههن العهههدجمل تس شههههد  7لالضههطهي  بطريقهههر ت مههيا مهه  املههي    يشههم إىل  طههر ال عههر  مسهه قبال  

. هههههم أن مسعههههيئ  تلهههه  (2)أ. ه. ضههههد الههههدامنركأعههههالنجمل بقضهههه ر  6-9مههههرجمل يف حيشهههه ر الفقههههر  اللج
عهههن مسعهههيئ  القضههه ر حمهههل الم هههرجمل مسههههي و تهههربي اخللهههوص إىل نفههه   كبهههما    القضههه ر خم لفهههر ا  الفهههي  

جمل كينههت صههحر صههيحب الههبالغ العقل ههر هههم أ. ه. ضههد الههدامنركاوسهه م ي  القههينوين. ففههي عضهه ر 
ل مسصههولا إىل الههدامنرك يعاههل مهه  مم اههيت م عههد   مرتبطههر بكههل مههن حكومههر مسهه قر جمل مسكههين عبهه

الووايت امل حد  األمريك ر مسحكومر أفغينس ين لل حق ق يف جرائم ت علق  ملخديات. مسعلهى مسجها 
اخلصههوصجمل لقههد سههيعد علههى اع قههيل اثمههني مههن أ  ههر  املخههديات املههرتبطني بطيلبههينجمل األمههر الهه ي 

 يلبهههين  مسيف سههه يص عالههها السهههيبقجمل كهههين ضهههح ر حميمسلهههر ا  طهههيفجمل يثبهههت مسجهههو  نههه اع حمهههد  مههه  
مههن ههه ن األمههوي. مسيف مسعههت  مستلقههى هتديههدات ك يب ههرجمل مسعُ ههل أ ههونجمل مسمل تههدحض الدمسلههر الطههرف أاي  

الم ر يف البالغ أيضي جمل كينت هميك معلوميت جديد  م يحر للجمر ألن صيحب البالغ عد أُبعهد 
داء جسههدي مسمل يمفههّ  ي لقههى هتديههدات هيتف ههر موجهههر  لفعههل إىل أفغينسهه ين ح ههث تعههر  وع هه

 إل ا مسإىل أسرتا.

مسيف القض ر موض  الم رجمل كين صيحب البالغ كبمي العيملني الطب ني يف املديريهر الو م هر  -4
مسأجرى إسعيفيت أمسل ر يف عيعد  للووايت  2012إىل عيم  2007ل من يف أفغينس ين من عيم 
مسجهههدت  2012مسأمسائهههل عهههيم  2011لقههى هتديهههدات يف أمسا هههر عههيم امل حههد  يف مقي عهههر ُكمهههر. مست

__________ 

إ.   مسعضهه ر 6-8مس 3-8(جمل الفقههراتن CCPR/C/113/D/2378/2014) لههدامنركأ.  . م. مسي. أ. ه. ضههد ا عضهه ر (1)
  . ضهههد الهههدامنركجمل  وس شههههي  بقضههه ر 7-9(جمل الفقهههر  CCPR/C/117/D/2469/2014) ي. ي. ضهههد الهههدامنرك

(CCPR/C/110/D/2007/2010  جمل الفقههههر)ضههههد السههههويد  مسعضهههه ر 3-9 .  (CCPR/C/103/D/1833/2008 جمل)
  4-11مس 2-11(جمل الفقهراتن CCPR/C/101/D/1763/2008) ي مسآ رمسن ضد كمداب ال  مسعض ر 18-5الفقر  

 أ. أ. ضهههههههههد كمههههههههههدا  مسعضههههههههه ر 3-9(جمل الفقهههههههههر  CCPR/C/107/D/1957/2010) لهههههههههني ضهههههههههد أسههههههههه ال يمسعضههههههههه ر 
(CCPR/C/103/D/1819/2008  جمل الفقههههههر)ز. ضههههههد أسهههههه ال ي  مسعضهههههه ر 8-7 (CCPR/C/111/D/2049/2011 جمل)

 .3-10(جمل الفقر  CCPR/C/74/D/580/1994) أش  ضد تريم دا  مستو هو. ان ر أيضي  عض ر 3-9الفقر  

 (.CCPR/C/114/D/2370/2014) أ. ه. ضد الدامنركعض ر  (2)
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الدامنرك ههر أهنههي مرتبطههر بمصههبا يف عيعههد  الههووايت امل حههد جمل لكمهههي كينههت تههر  بكثيفههر  السههلطيت
ممخفضرجمل األمر ال ي لعل من هم املرج  أن تواصهل  يلبهين اوتصهيل بها بعهد  دم ها الفعل هرجمل 

ئل مميثلهههر جههه ء مهههن عالههها مسأن ذلههه  خمهههي ر  عِبلههههي مسذكهههر صهههيحب الهههبالغ نفسههها أن تلّقهههي يسهههي
إىل ال ق  م ال ي أجرتا الدمسلر الطهرفجمل مل يثبهت  (. هم أن صيحب البالغجمل اس مي ا  5-4 )الفقر 

على أيهدي  يلبهين  2013أمس ا  طيفا عيم  2011أن حي   إ الص الميي ال ي اس هدفا عيم 
 اثن يف سههه يص عالههها. مسمل يقهههدم صهههيحب مسبعبهههيي  أ هههرىجمل مل يمشهههأ هههه ان ا هههي -مهههرتبع بمصهههبا 

 البالغجمل  س ثميء ا عيئاجمل أي  ل ل يثبت مسجو  ه ا اويتبيت.

مسيبهدمس مهن الواضه  لهدى اسه عرا  هه ن املعلومهيت أن الدمسلهر الطهرف ن هرت يف الوعهيئ   -5
 امدي   هل ن القض ر. مس حت لصيحب البالغ  لطعن يف الم يئ  الا توصلت إل هي  ائر  اهلجهر 

يف  الدامنرك ههرجمل مسأعههي ت فهه   القضهه ر للم ههر ف هههي أمههيم فريههق جديههد. مسن ههرت الدمسلههر الطههرف أيضههي  
ا يلهههر العيمهههر  قهههوص اإلنسهههين يف أفغينسههه ين بمهههيء  علهههى تقهههييير مقدمهههر مهههن صهههيحب الهههبالغجمل يف 

 . (3)س يص ترمسف صيحب البالغ الشخص ر
الهبالغ يف مسضه  أصهعب مهن  مسم  أنمي نهرى أن اإلبعهي  إىل أفغينسه ين عهد يضه  صهيحب -6

يف الدامنركجمل فهإن هه ن اللجمهر مل ت لهقي معلومهيت مهن شهأهني أن تسها   الوض  ال ي يواجها حيل ي  
لمي  لطعن يف تق  م املخي ر ال ي أجرتا السلطيت الدامنرك هر. مسعلهى مسجها اخلصهوصجمل بهني أيهديمي 

غ عمهههههد عو تههههها إىل معلومهههههيت و تكفهههههي لمع هههههرب أن الصهههههعو ت الههههها سههههه واجههي صهههههيحب الهههههبال
أفغينسه ين مههن املههرج  أن تصهل إىل حههد الضههري اجلسه م الهه ي و ككههن جهربن مسالهه ي سهه ن ي إىل 

 من العهد. 7ان هيك املي   

مسيف ههههه ن ال ههههرمسفجمل و ككممههههي أن نسهههه م   أن عههههراي السههههلطيت الدامنرك ههههر يفههههض  لههههب  -7
تطب ههق أحكهيم العدالهر ف ههث  صهيحب الهبالغ اللجهوء تعسههفي  أمس يبلها حهد اخلطههأ البهنّي أمس إسهيء 

 من العهد. 7يس  ب  ان هيك الدامنرك ألحكيم املي   

    

__________ 

ي ايشهههى هههه ا ال حل هههل مههه  اوج ههههي ات القضهههيئ ر للجمهههرجمل الههها جهههيء ف ههههي أن ال قهههييير العيمهههر للام اهههيت ههههم  (3)
تكفي بفر هي إلثبيت سوء املعيملر  مسعل اجمل لب تو ي العميير عمد تق  م إفهي   صهيحب الهبالغ إذا   ا كوم ر و

 كويهههههههههد  ضهههههههههد ال هههههههههو نكينهههههههههت ههههههههههم مدعومهههههههههر أب لهههههههههر إضهههههههههيف ر ككهههههههههن ال حقهههههههههق ممههههههههههي. ان هههههههههر عضههههههههه ر 
(CCPR/C/86/D/1070/2002 جمل الفقرتني)4-7مس 3-7. 


