
GE.15-15600(A) 



 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

 2343/2014البالغ رقم   
 24 - حزيران/يونييييي  29) 114اآلراء التييييت اتتمييييجنةا اللجنيييية  ييييت   رنةييييا   

(2015 يولي /نموز
 (متثله احملامية أنا أكوو باكمند برنثسن) ه. إ. أ. ك. :من املقدم

 صاحب البالغ الشخص املدعى أنه ضحية:
 الدامنرك :الطرف الدولة

)تاااريخ تقاادمي الر ااالة  2014كااانوا الثاينيناااير   26 تاريخ تقدمي البالغ:
 األوىل(

 92القاارار الااختذ ااااختر املقاارر ا اااد نيوجااب املااا ت   الوثائق املرجعية:
 6إىل الدولااااااااااااة الطااااااااااااارف    والااااااااااااختذ أ حياااااااااااا  97و

 )مل يصدر   شك  وثيقة( 2014شباطنفرباير 
 201٥ متوزنيوليه 23 :اآلراء اعتما  تاريخ
 الرتحي  إىل مصر :البالغ موضوع

عااادم و  -مقبولياااة اصاتصااااد املوضاااوع   -املقبولياااة  املسائ  اإلجرائية:
 اص عاءات بأ لةالتوافق، ومستوى  عم 

املعاملااااااة   وإ اااااااء  لتعااااااختيباعاااااادم التميياااااا   واطاااااار  :املوضوعية املسائ 
 وحرية التعبري  تعسفيا   واصعتقال واصحتجاز

 19  و9  و7  و2  و1 موا  العهد:
 3  و2  و1  :اصاتيارذ الربوتوكول موا 
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 المر ق

من  5من الما ة  4آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بموجب الفقرة   
البر نوكول االختياري الملحيق بالعةيج اليج لت الخياص بيالحقوق المجنيية 

 (114)الدور   السياسية 
 بشأا

 *2343/2014البالغ رقم   
 (متثله احملامية أنا أكوو باكمند برنثسن) ه. إ. أ. ك. :من املقدم

 صاحب البالغ الشخص املدعى أنه ضحية:
 الدامنرك :الطرف الدولة

)تاااريخ تقاادمي الر ااالة  2014كااانوا الثاينيناااير   26 تاريخ تقدمي البالغ:
 األوىل(

مان العهاد الادوخل ا ااد  28املاا    نيوجاب، املنشاأ  إا اللجنة املعنية حبقوق اإلنساا 
 باحلقوق املدنية والسيا ية،

 201٥، متوزنيوليه 23   اجتمعت وقد 
 حبقااوق املعنيااة اللجناة إىل املقاادم 2014ن2343 رقام الاابالغ   النظاار مان فرغاات وقاد 
 املدنيااااااة باااااااحلقوق ا اااااااد الاااااادوخل بالعهااااااد امللحااااااق اصاتيااااااارذ الربوتوكااااااول نيوجااااااب اإلنساااااااا
 والسيا ية،
مجيااامل املعلوماااات املكتوباااة الاااص أتاحهاااا  اااا صااااحب الااابالغ  وضاااعت   اعتبار ااااوقاااد  

 والدولة الطرف،
 ما يل : تعتمد 

__________ 

شااارك أعءاااء اللجنااة التاليااة أداااة م    را ااة  ااختا الاابالغ: الساايد عياااز باان عاشااور، والساايد ل  ااارذ بوزيااد،  *
والساايد   اااار  كليفالنااد، والسااايد أوليفيياااه  و فروفياا ، والسااايد يااوج  إوا ااااوا، والسااايد  إيفانااا يليااات ، والسااايد 

والسااري نا اا  رو خل، والساايد فيكتااور وليص، والساايد مااورو باا نكاااا مو ومااوزا صكاا ، والساايد فااوتيس بااازارت ي ، 
 الفيوخل، والسايد  ياروجالل  يتولساينو، والسايد يوفاال شااي،  عمرريسيا، والسيد فابياا  -مانوي  رو ريغي  
 والسيد  مارغو واترفال.فارجيالشفيل ، والسيد كونستونت  
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  ختيارياال البر نوكول من 5 الما ة من 4 الفقرة بموجب اآلراء  
و عى  وا . 1984مصرذ اجلنسية ومولو    عام ، ه. إ. أ. ك. و  صاحب البالغ 1-1

مغاا ر  البلاد  2013كاانوا األولن يسامرب   17 ب إلياه  ل اط  الادامنرك، و  إىل اللجاوء إىلجادوى 
                كاااااانوا الثااااااين  6 لقااااارار علااااا  طعاااااوا الالج ااااا  الااااادامنرك . و وفقاااااا  ، يوماااااا   1٥  غءاااااوا 

 10  و إجاااراءات اللجاااوء.  ملااا  لااا  فااات يعياااد اجأا  صااااحب الااابالغ، طلاااب 2014ينااااير 
الصاا ر قارارر  إجراءات اللجوء، وأكد عد ا   مل  ل  إعا   فت اج، رفض 2014شباطنفرباير 

قارر تغاا ر  البلاد، باأمر ممل يلتا م  صااحب الابالغونياا أا . 2013 ن يسمربكانوا األول  17  
 قاادما  الادامنرك  مءا أا  صااحب الابالغ ويادع . 2014شاباطنفرباير  12ترحيلاه إىل مصار   

ثاا  ومت ماان العهااد. 19و 9و 7و 2و 1قوقااه نيوجااب املااوا  ا  حلانتهاكاا يشااك   ترحيلااه  إجااراء 
   النفاا   ا  الربوتوكول اصاتيارذ حي وقد أنا أكوو باكمند برنثسن.  ةاحملامي صاحب البالغ

 .1976مارس آ ارن 23  لدامنرك ا
ماااان نظامهااااا  92وفقااااا  للمااااا   و ، عنااااد تسااااجي  الاااابالغ، 2014شااااباطنفرباير  6  و  1-2

تعم  من االل مقرر ا ا اد املعس بالبالغات اجلدياد  والتادابري طلبت اللجنة و   الداال ، 
 .قءااايتهنظااار اللجناااة   أثنااااء  الدولاااة الطااارف اصمتنااااع عااان ترحيااا  صااااحب الااابالغ إىلاملؤقتاااة، 

اللجنااااة إىل الدولااااة الطاااارف  ت، طلباااا2014آبنأغسااااط   6ونيوجااااب مااااختكر  شاااافوية مؤراااااة 
           نشاااااباط 14اجلااااا  قاااااد علاااااق    اللجناااااة أا تاااااااا  تااااادابري مؤقتاااااة، وأبلغااااا طلبهاااااا ا اااااتعراز
               ولنأيلاااااا 3 منيااااااة لرتحياااااا  صاااااااحب الاااااابالغ حاااااا  إشااااااعار آااااااار. و  الهلااااااة امل 2014 فرباياااااار

، 2014أيلولن ااااابتمرب  30تعليقاااااات    اااااختا الشاااااأا. و   ةاحملاميااااا ت، قااااادم2014 ااااابتمرب 
            صااحب الابالغ وص يا ال. األولياة رفءت اللجنة طلب الدولة الطرف إهناء تادابري احلماياة املؤقتاة

   الدامنرك.
 ائع كما ترضةا صاحب البالغالوق  

إىل  2007 مان عاام عم    القاا ر و والدته.  مملولد صاحب البالغ ونشأ   القا ر   2-1
           ، ماااان  لاااا  غءااااوا وعماااا    ،تكنولوجيااااا املعلومااااات  عااااال ماااادير   وظيفااااة  2012عااااام 
تكنولوجياااا املعلوماااات   شاااركة موظااا  ادماااة عماااالء   عاااال  ،2012إىل عاااام  2010عاااام 
حا  كاانوا  2012مان تشارين األولنأكتاوبر   الفارت   عان العما  كاا عااطال  و لندا.   مقر ا 

 عماا  مشاارفا  و  ،جتماااع اص التواصاا  طو ااائ لكنااه تطااوع بالعماا    عااال ،2014الثاينيناااير 
                   اصجتماااااااااااع التواصاااااااااا   طو ااااااااااائب معنيااااااااااا   وموظفااااااااااا   ،  القااااااااااا ر شاااااااااابكية  قااااااااااملامو  علااااااااااى
 ، و و مشروع يديرر الصليب األمحر الدامنرك .newtimes.dkعلة 
صاااحب الاابالغ إىل الاادامنرك ل يااار  أايااه   ااافر، 2012 نأكتااوبرتشاارين األول 1٥  و  2-2

، 2013كاانوا الثاينينااير   7و  . (1) اارية الصاالحية تأشاري   اياحيةبغري الشاقيق )ابان أبياه( 
__________ 

 .2013 كانوا الثاينيناير  12انتهت صالحية تأشريته    (1)
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  مصاار، وبناااء  2012كااانوا األولن يساامرب     الااص حاادثت   ضااوء اصضااطرابات السيا ااية
، 2013كااانوا الثاينيناااير   2٥و 24للجااوء. و   علااى نصاايحة أايااه غااري الشااقيق، قاادم طلبااا  

أجارى  ،2013نيسااانأبري   22  و . معه مقابلاة شخصاية الشرطة وأجرت قدم الوثائق الالزمة
الطعن ض ف  ر  و . 2013نمايو أيار 2   ئه ائر  ا جر  الدامنركية الص رفءت طلب جلو  مقابلة ممل

 ،2013كااااانوا األولن يساااامرب   17إىل علاااا  طعااااوا الالج اااا  الاااادامنرك     الااااختذ تقاااادم بااااه
علااى تصااري   هطلااب حصااول رفضبااالقاارار الااختذ ااختتااه  ائاار  ا جاار  الدامنركيااة  ت الساالطاتياادوأ

 من تاريخ صدور القرار. يوما   1٥ر نيغا ر  البلد   غءوا م    الوقت نفسه، أ  و  إقامة.
، ناااا  أصااادقائه، ماامل اثنااا  ماان 2007  عاااام أ اا ، ناااه إىل أصااااحب الاابالغ  ويشااري 2-3
 مان الناا ذ  لا  . وأصاب املساامل  ألرتاس أ االوذ ملشاجع  كار  القادم ادهكر  القدم شجع   مل

.  واملشااجع عءاااءاألملياوا شااخص مان  قرابااة ويءاام  البلاد،  مشااجع  الرياضاة الكااربى أندياة
  هناية املطاف  فقد  ل ، ا  رياضي يا  البداية عر  نا كاا   ألرتاس أ الوذ  أا وعلى الرغم من 

    اما    ورا  أ ى شارك بنشاط   مجيمل املنا بات الرئيسية أثناء الثور  املصرية، و و ، ا   يا ي ا  هنج
 صااحب الابالغ مساؤوص   وكااا ملياوا شاخص   مصار. 18اجلم "، عنادما تظاا ر  موقعة"يوم 

 حته علاااى اااختا الناااا ذ، نياااا    لااا  إ ار  صاااف  تكنولوجياااا املعلوماااات واصتصااااصت  فقاااط عااان
السااالطات ومعظااام  لااادى اداااه معروفاااا  جعااا  سااابب الاااختذ  اااو التاااويرت، و  ه ماااملفيسااابوك وحسااااب

 خدما اات   ماانائااماان أو  وكاااا الثور    تااون ،باا ويقااال إنااه اقتاادى املنظمااات السيا ااية   البلااد.
  2٥يرجاامل إىل مبكاار تاااريخ  رنيااا   ثااور    مصاار،إىل قيااام  الشاابكية   الاادعو  اإلعااالم طو ااائ

. وبعد أا بدأت احلكومة قت  املتظا رين   حماولة للبقاء   السالطة، 2011كانوا الثاينيناير 
 . أا ألاارتاس أ ااالوذ  يشااارك   الثااور علااى اإلنرتناات لنااا ذ اأعلاان صاااحب الاابالغ علااى موقاامل 

 خمططاااات لناااا ذ نفساااهل تكااان مل وإا بشاااك  كباااري   الثاااور ، أعءااااء الناااا ذ شاااارك ،وبالتااااخل
املعارضااة العامااة للفسااا    مصاار. ويوضاا  صاااحب الاابالغ أا  خبااالف ةأو ردياا  مباشاار  ة يا ااي

حشااااد م ااااات اآلصف ماااان الناااااس ماااان اااااالل اإلنرتناااات، وتنظاااايم اجتماعااااات  مشلاااات مشاااااركته
 .السلمية ظا راتفقط من املنفسه بشك  مباشر   عد  قلي  ارك بوقد ش. كبري   ومظا رات

نا ذ ألرتاس أ الوذ،   تنظيم احلملاة ، إىل جانب يءي  صاحب البالغ أنه  اعدو  2-4
غاري أنااه ااالل اصنتخابااات الرئا اية.  املعاارز الكرامااة حا ب رئاي اصنتخابياة حلمادين صااباح  

أ اااليبها علااى ص يوافااق  أنااهلااو و  مباشاار ،بصااور   ةاحلكومااة احلالياا ص يعااارز النااا ذ يشااري إىل أا
مجاعااااة اإلااااااواا أذ  حاااا ب املعارضااااة الرئيساااا ، أ ااااداف ص يتفااااق مااااملكمااااا أنااااه  اص ااااتبدا ية،

ماااامل الساااالطات املصاااارية. ويشااااري  عديااااد  مواجهااااات املساااالم . وماااامل  لاااا ، فقااااد شااااهد النااااا ذ
 ق تاااا الاااص و ، 2012شاااباطنفرباير  1   تالاااص وقعااا صااااحب الااابالغ أيءاااا  إىل عااا ر  بور اااعيد

مبااارا  لكاار     آااار ماان أعءاااء ألاارتاس أ ااالوذ علااى أياادذ أفاارا  ماان مشااجع  نااا  70اال ااا 
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، مما يدل على أا األحداث  وا أا تتدا  راقبتويدع  صاحب البالغ أا الشرطة . (2)القدم
 .(3) يا يا   عدا  ب   أاختت ختر اج ر  قد 

نظااااام وا مسااااتهدف  ماااان ا أعءاااااء ألاااارتاس أ ااااالوذ كااااانإىل أصاااااحب الاااابالغ  ويشااااري ٥-2
                 عءاااااااااء   كااااااااانوا األولناألاإلاااااااااواا املساااااااالم ، الااااااااختذ ااتطاااااااا  وعااااااااختب وقتاااااااا  بعااااااااض 

 ا للتحااااارل بشاااااك  مت ايااااادو ا أعءااااااء الناااااا ذ يتعرضاااااإىل أأيءاااااا   ويشاااااري .(4)2012 يسااااامرب 
  قا   النا ذ احملليا وأا أحد مالحقة لصيقة  كرذ احلاخللنظام العسالتابعة لالشرطة  وتالحقهم

 عااا ر    باملشااااركة محملااا  آااار وا اااقائاااد وألقااا  القااابض علااى   (٥)علاااى يااد الشااارطة تاا  ماااؤارا  ق  
مجياامل و اااائ   اإىل أصاااحب الااابالغ  كمااا يشاااري اااراحه   اليااوم التااااخل.   لكااان أطلااق بور ااعيد،
، نيااا    لاا  إغااالق صاافحة فيمااا يباادو ا اتاادلل أوكاناات ااضااعة للرقابااة ونلنااا ذ  با اصتصااال

مان قبا  السالطات عان إ ار  املوقامل املساؤول السار ا اصاة بوقرصنة كلماة  اجموعة على اإلنرتنت
اصتصااصت و تكنولوجياا املعلوماات   إ ار   ر وياة صااحب الابالغ و ور  جيادا   ص تعلماملصرية، ال

 وعاادم املوافقااةاملعارضااة  تصاان  مجياامل أنشااطة التعبااري عاان   النااا ذ. ويؤكااد أا احلكومااة املصاارية
 مجاعة اإلاواا املسلم . أنشطةب هاربطتعلى أهنا أعمال إر ابية، و 

"   يكوا فقط  أنه ح  رأى كاا ااط ا   اجل  ا تنتاج صاحب البالغ أاوأوض   2-6
للجاوء ابطلاب دم أناه تقا    اختا الصاد ،و كار لي    "اطر كبري". و  اطر" إ ا عا  إىل مصر

 فيساابوك اتحساااب مااديرذعناادما باادأت مجاعااة اإلاااواا املساالم  قتاا  وا ااتهداف الصااحفي  و 
 أنه وأشار إىل .املعارز الكرامة ح ب رئي محدين صباح   أنصارنظامهم، وكختل  ل املعارض 

عاان  كثاريا    اامجهور  يقا  عاد  مشاجع  ملواقامل شابكية تابعااة ألندياة ماديروا    لا  الوقات قتا 
لجاوء. ومناخت ال كااا بالفعا    اطار كباري عنادما قادم طلاب  فإناه، وبالتااخل. عد  مشاجع  نا ياه

الكاملاااة  الصاااالحيةميااان  السااالطات  ا  جدياااد قانوناااا   النظاااام العساااكرذ اجلدياااد  ااان لااا  احلااا ، 
  اطااار كباااري  صااااحب الااابالغ ص يااا ال ،وعلياااه أذ شاااخص ألذ  ااابب. اعتقاااالوالقااادر  علاااى 

أل ااباب  وحشااد م ماان اااالل اإلنرتناات عااد  كبااري ماان الناااس إىللوصااول بساابب قدرتااه علااى ا
 ةاإلعاااالم السيا اااي طو اااائ عااارب املكثااا  هنشااااط وفاااق ماااا يشاااري إلياااه ، يا اااية ضاااد السااالطات

 االل الثور . ةواصجتماعي
     كااااانوا األولن  17 ،  فيساااابوكته علااااى صاااافح   نشاااار صاااااحب الاااابالغ أنااااه ويؤكااااد 2-7

ااااالل فااارت   إىل مصااار عو تاااه قااارار جلوئاااهطلاااب رفاااض  جلااا قااارر اأا  ، بعاااد ،2013 يسااامرب 
__________ 

إىل  2011   لااا  الوقااات، كانااات السااالطة   ياااد احلكوماااة اصنتقالياااة الاااص شاااكلها اجلاااي  )مااان شاااباطنفرباير  (2)
 (.2012ح يراانيونيه 

 21، حكام علاى 2013كاانوا الثاينينااير   26 كر صاحب الابالغ أا بعاض الءاباط شااركوا   اجا ر . و   (3)
 شخصا  باإلعدام فيما يتص  هبختا احلدث.

                 حااااا  متاااااوزن 2012كاااااا حمماااااد مر اااا ، عءاااااو مجاعاااااة اإلاااااواا املسااااالم ، رئيسااااا  ملصااااار مااااان ح يراانيونيااااه  (4)
 .2013يوليه 

 مل حيد  صاحب البالغ املالبسات. (٥)
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مخا  مارات  وتكارر عيؤ اا عناه، ا  حبثا تاه  بات الشارطة إىل منا ل والد . وبعد  ل  مباشار قصري 
لاادى الشاارطة أو   ااوابق  ااجالت مل يكاان لديااهبعااد  لاا ، علااى الاارغم ماان أا صاااحب الاابالغ 

، تعرضاات والااد  املااختكور  ال يااارات إحاادىالل اااو  ااجالت رديااة أااارى. أيااة  وأالقءااائية  ا ي ااة
فوتوغرافياة صاور  ألهناا التقطات شارطة ال أحاد ضاباط دياد بالقتا  مان صعتاداء و  صاحب الابالغ

إىل  ا  بالقتا  موجهامكتوباا    ل ، تلقت والاد  صااحب الابالغ  ديادا   وبعدتفتي  املن ل.  عمليةل
 .(6)صاحب البالغ

فقااد  ،مراجعااة قءاائية لقارار اجلا إمكانياة إجاراء  لعادم صااحب الابالغ أناه نظاارا   ويارى 2-8
نيوجااب إجااراء  صاااحب الاابالغفحااص بااالغ  وص  اارذاصنتصاااف احملليااة.   ااب نفدت مجياامل ا اات  

 آار من إجراءات التحقيق الدوخل أو التسوية الدولية.
 الشكوى  

 19و 9و 7و 2و 1ا  و حقوقاه نيوجاب املا تنته  ا الادامنرك يدع  صاحب البالغ أا 3-1
 صعتقااااالا مثاااا   كبااااري   خماااااطر إىل مصاااار. وياااادع  أنااااه  شااااى مواجهااااة إعا تااااه قساااارا  ب ماااان العهااااد

 ،ومان مؤ سايه ناا ذ ألارتاس أ االوذ   عءاو معاروف ألناهقتا  التعختيب وح  وال اتطافواص
   شخصيا  شارك أنه بترتبط خماوف صاحب البالغ و . أيءا   سيا يةاللنا ذ ا وبسبب توجهات
 مناوئااة أعاارب عاان آراءأنااه احلكومااة احلاليااة، و  اااالف ماامل علااىحلاا ب  يا اا  احلملااة اصنتخابيااة 

شابكات عارب و  خمتلفاة شابكية إعالم طعلى نطاق وا مل   و ائ تنشر و  اليبها اص تبدا ية، أل
ضااد  تأليااب احلشااو  قدرتااه علااىتاارى    احلكاامأنظمااة  التواصاا  اصجتماااع . ويءااي  أا مجياامل

 احلاخل. النظام، نيا    ل   ا ا  ديد  السلطات
من السلطات  محايتهص ميكن  ويدع  أيءا  أنه   ضوء حالة حقوق اإلنساا   مصر، 3-2

تعاختيب أو حا  القتا  أو ال، أو اصاتطااف، وجياهيواجاه اطار اصعتقاال  وا  ابب أنه  ناك، و 
ألحكام  ات نيا  ال  ا، لدولة الطرف لدى وصوله، بسبب آرائه السيا يةامن قب  قوات أمن 
غااااري  اتعلااااى وجااااه ا صااااود، يشااااري صاااااحب الاااابالغ إىل تقااااارير املنظمااااو الصاااالة ماااان العهااااد. 
قاااو  قاااد ا اااتخدمت ال الشااارطة واجلاااي  قاااوات أاو   مصااار،  األحاااوال بشاااأا احلكومياااة الدولياااة

آصف املعارضاا  السيا ااي  للحكومااة واجلااي ، وأا  تأو اعتقلاا توقتلاا ،مفاارطبشااك  ميتااة امل
 مجيمل الو ائ  املمكنة إل كات املعارضة السيا ية. تستخدمالسلطات احلالية 

 مالحظات الج لة الطرف بشأن مقبولية البالغ  أسس  الموضوتية  
 6املوضاااااوعية    هلااااابالغ وأ سااااااقااااادمت الدولاااااة الطااااارف مالحظا اااااا بشاااااأا مقبولياااااة  4-1

ءرر تعرضه لاحتمال بأ لة كافية  يدعممل  صاحب البالغترى أا    . و 2014آبنأغسط  
ألناه ص يساتند مقباول غاري الابالغ أا أل اباب نف  ال ترىص ميكن إصالحه إ ا عا  إىل مصر، و 

 .أ اس  ليم بسبب عدم كفاية األ لة الص تثبت اص عاءات إىل
__________ 

 قدمت نسخة من املختكر  باللغة العربية، وحتتوذ على  ديد بالقت  نظرا  صعتبار صاحب البالغ "اائنا ". (6)
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 صااحب الابالغأا بالدولة الطرف  تدفمل، 2و 1ا عاءاته نيوجب املا ت  بفيما يتعلق و  4-2
الظاروف الاص يساتند إليهاا  اختا اجلا ء مان  معلومات كافية عانبأذ شك  من األشكال  يقدم"مل 

 صااحب الابالغأا  الدولاة الطارف تارى ،9و 7ا عاءاتاه نيوجاب املاا ت  بالبالغ". وفيما يتعلاق 
ت طلاب اللجاوء الاختذ فصال وظاروف اللجنة كهي ة ا ت ناف إلعا   تقييم وقاائمل ا تخداماول حي
واقعيااة النتااائ  لل كبااريا    الساالطات الوطنيااة. وتطلااب الدولااة الطاارف إىل اللجنااة أا تعطاا  وزنااا   فيااه
 مل يقادم أ لاة كافياة تثبات صااحب الابالغأا  الختذ الاص إىل ، الدامنركل  طعوا الالج   ج
ذ ناا اع   وضااملنااه  اايكوا   ، أو أاإلاااواا املساالم ماان قباا   لالضااطها يتعاارز  ميكاان أاأنااه 
أو السالطات األاارى   حالاة  أو الشارطة األمنياةجلاي  نيوجب قاانوا اللجاوء، مامل قاوات اصلة 

               الساالطاتأا  ياارىالدولااة الطاارف إىل أا اجلاا   تعو تااه إىل مصاار. وعااالو  علااى  لاا ، أشااار 
املعلومااات  اجلهااات املختصااة أارأت  . وعااالو  علااى  لاا ،أ اارتهوص  صاااحب الاابالغمل تتصاا  ب
أحااد    حاادثت اضااطراباتمااا يتصاا  بفي ،اعتقااال أعءاااء آااارين ماان ألاارتاس أ ااالوذاملتعلقااة ب

صااااحب الااابالغ  ااايواجه خمااااطر  أياااة  صلاااة علاااى أا ا  حاااد  ا ااا أيءاااا  تشاااك   ص ،اتطاااار امل
لطلاااب مقااادم اأذ أ ااااس إلعطااااء إىل أناااه ص يوجاااد لااا  الاااص اجلاااختل ، وفقاااا  و . اصضاااطها 

احلماياااة  مركااا ( مااان قاااانوا األجاناااب أو 1)7تفاقياااة نيوجاااب املاااا   الاااختذ تااانص علياااه اصوضااامل ال
 ( من قانوا األجانب.2)7نيوجب املا   

تقادمي أ لاة  يساتطململ  صااحب الابالغأا  اجل  الاص إىلتءي  الدولة الطرف أا و  4-3
ساابب يعلاا  ال أاوالدتااه، أو  مناا ل   باات إىلالساالطات املصاارية الااص تفيااد بااأا املعلومااات تاادعم 

أا أيءااا     ااختا الصااد ، صحاا  اجلاا  و والدتااه للبحااه عنااه.  إىل زيااار الساالطات  الااختذ ياادعو
 إليهاا يرجامل، ومل 2012 نأكتاوبرتشارين األول 1٥   قاانويبشاك  غا ر مصر  صاحب البالغ

             صاااحب الاابالغصحاا  اجلاا  أا التقااارير واملقاااصت العامااة الااص قاادمها كمااا منااخت  لاا  احلاا .  
لالضااااطها  ماااان قباااا   بأنااااه تعاااارز شخصاااايا  الااااختذ يفيااااد اص عاااااء  تاااادعمتءاااامن معلومااااات تمل 

             أناااااه إىل اجلااااا   الاااااصالسااااالطات أو أذ شاااااخص آاااااار   بلااااادر األصااااال . ونتيجاااااة لاااااختل ، 
مان قاانوا األجانااب.  7حلصاوله علاى تصااري  اإلقاماة نيوجاب املاا   ساتوف الشاروط الالزماة يمل 
مؤ سااا  ألااارتاس  أحااادبأناااه كااااا  صااااحب الااابالغلااا  قبااا  معلوماااات اجعلاااى الااارغم مااان أا و 

غاااري  ال ياااوص يقتنااامل أ اااالوذ وأناااه كااااا املساااؤول عااان تكنولوجياااا املعلوماااات للمجموعاااة، فإناااه مل 
 ، رجااة أنااه  اايكوا   اطاار التعاارز لالضااطها أصااب  شخصااية رفيعااة املسااتوى إىل مقتناامل بأنااه 

  موعاااة، اجواملساااؤول عاان تكنولوجياااا املعلوماااات    أ اااالوذمؤ ساا  ألااارتاس  أحاااد كوناااه  جاار 
لاه  ناا  إىلفيماا بعاد  تتطاور و  مشاجع نا ياا  غاري  يا ا  للأا اجموعة كانت   األصا   ضوء

 مل يكان متواجادا  أناه ب احب الابالغصا. و   اختا الصاد ، أشاار اجلا  إىل بيااا ة يا يأ داف 
وقعاااات باااا  الساااالطات الااااص ااااارى األشااااتباكات اصبور ااااعيد وص اااااالل أذ ماااان  ةأثناااااء حا ثاااا
 واملتظا رين.

قااال فيااه  الااختذ صاااحب الاابالغأشااار إىل بياااا كمااا تالحاا  الدولااة الطاارف أا اجلاا   4-4
مامل احلكوماة أو عمعاات أاارى    ن اعااتكان لدياه أذ تقانوي من مصار، مل ال هنه، قب  رحيلإ
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 الااص تفيااد بااأا صاااحب الاابالغاجلاا  كااأمر واقاامل معلومااات  مل يقباا مصاار. وعااالو  علااى  لاا ، 
               أ لاااة. وفيماااا يتعلاااقمل ت ااادعم بمنااا ل والدتاااه، ألا  اااختر املعلوماااات    بااات إىلالسااالطات املصااارية 

           الوضااامل   مصااار  عاااناجلااا  ص لااادى الااا ا اااية األ املعلوماااات أا مااان صااااحب الااابالغ نياااا  كااارر
 بلااداا إحاادىمصاار  أاالدولااة الطاارف  تالحاا ، 2013 ح يراانيونيااه 26مل يااتم حتااديثها منااخت 
شااخص ماان  ااختا البلااد يطلااب عناادما  إص ا ااية األوا  املاا ه ص يااتم حتااديه"اجموعااة الثانيااة"، وأناا

لماوا  األ ا اية ل ا  حتاديثقاد أجارى قبا  قارارر، كااا اجلا  و . (7)الادامنركحلصول على اللجاوء   ا
، نيااا    لاا  حقيقااة أا مجاعااة البلاادالتطااورات   علاام بأحاادث مصاار، وبالتاااخل كاااا علااى  نعاا

 .(8)2013 نيوليهالسلطة   متوز تفقد اإلاواا املسلم 
ياااد  أا أحاااد أعءااااء ألااارتاس أ اااالوذ قتااا  علاااىبااا صااااحب الااابالغ بإفاااا   وفيماااا يتعلاااق ٥-4

الدولة تالح  بور عيد،  ع ر    باملشاركةموعة وا م من اجعءو آار  اعت ق الشرطة   ح  
ناه بأنفسه  صاحب البالغبياا  يؤيدر. و ختا اص تنتاج بأ لة الطرف أا  ختر املعلومات مل تدعم

للدولااة الطاارف، فااإا وفقااا  . و جياادا  عروفااة املشخصاايات غااري ماان الا كااانوا و آااار ا و مؤ سااو  ااو 
عطاا  أذ أ اااس صفاارتاز أا أعءاااء ألاارتاس أ ااالوذ تص مصاار  عااناملعلومااات األ ا ااية احلاليااة 

اإلااااواا ماان الساالطات أو ماان أنصااار مجاعااة  لإليااختاءالتعرز باا يواجهااوا خماااطر حمااد   عمومااا  
معلومات  أذومل يتءمن البالغ ل  مجيمل املعلومات  ات الصلة   قراراته، اج راعى. و املسلم 
اللجااوء عناااد اإليااختاء فيمااا يتصاا  بطلااب اصضااطها  أو  يواجااه خماااطر صاااحب الاابالغتثباات أا 

                   نكاااااانوا الثااااااي  6قااااادم،    صااااااحب الااااابالغأا  الدولاااااة الطااااارف وتالحااااا عو تاااااه إىل مصااااار. 
ساابب لطلبااه، كو إجااراءات اللجااوء. فاات  اجلاا  بااأا يعيااد الربيااد اإللكاارتوي ب ا  ، طلباا2014 يناااير
               ااتقتله أو تسااجنهالساالطات املصاارية  أاخماوفااه ماان منهااا  مجلااة أمااور إىل صاااحب الاابالغأشااار 

أيءاا   صااحب الابالغ  حالة عو ته إىل مصار، باعتباارر أحاد مؤ سا  ألارتاس أ االوذ. وأشاار 
وقاادم  ،ناا لامل شااتوفت عنااه و ااألتوالدتااه، إىل مناا ل    باات واجلااي الشاارطة  قااوات ماان إىل أا
                مطبوعااااااة ماااااان صاااااافحتهارير العامااااااة ماااااان اإلنرتناااااات ونسااااااخة ماااااان املقاااااااصت والتقاااااا كبااااااريا    عااااااد ا  

             .2014 شاااباطنفرباير 12عا  إىل مصااار   يناااه  ااافيهاااا أ فيسااابوك، الاااص نشااارعلاااى الشخصاااية 
 مشاريا  إىلوء إجاراءات اللجاملا  ، رفض اجل  طلاب إعاا   فات  2014 شباطنفرباير 10  و 

فاات  القءاااية أو متديااد املهلاااة احملااد   لرحيااا   إلعاااا  أذ أ اا   ه مل  ااادأناا ماان بينهاااا مجلااة أماااور
__________ 

منرك. االاااد يقااادم مواطنو اااا طلباااات جلاااوء إىلالبلاااداا الاااص  عااانوا  أ ا اااية حتاااتف  نياااتوضااا  الدولاااة الطااارف أهناااا  (7)
             منركاالااادتتلقاااى اجموعاااة األوىل  ااا  الاااص  البلاااداا الاااص تقااامل  األوىل والثانياااة:  ،عماااوعت  إىلوتنقسااام البلاااداا 

، ا اصة هباا وا اتكما ا با اتمرار ا ية األوا  امل وء، والص يتم حتديهمن طاليب اللج كبريا    عد ا   منها أو تلقت
مااان طااااليب  قلااايال   ا  عاااد  منهاااا أو تلقااات منهاااامنرك االااادص تتلقاااى   اجموعاااة الثانياااة  ااا  الاااص  والبلاااداا الاااص تقااامل

للحصاول علاى اللجاوء طلاب مواطنيهاا بشاخص مان تقادم إ ا  ا اصاة هباا إصاملاوا   يتم حتديهص اللجوء، والص 
عل  طعوا الالج ا  الادامنرك  أناه مان  ويرىبعض الوقت ب  التحديثات. قد مير منرك. ونتيجة لختل ، ا  الد

اأا  ا ية  ات جو   عالية و األوا  تكوا املأا  املهم جدا   ن اجلا  مان تشاكي  انطبااع صاحي  وموضاوع  متك 
 .ألوضاع   ك  بلد على حد عن ا

 لدولة الطرف م يدا  من املعلومات عن  ل .ص تقدم ا (8)
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موضااوعية جديااد  أو آراء أيااة معلومااات  ه مل تقاادم. وأاااخت اجلاا    اصعتبااار أنااصاااحب الاابالغ
اجلا  أيد  وبالتاخل،لمجل . ل ة  جلسة اص تماع األصلي الص كانت متاحةاملعلومات  خبالف
 مل يسااتطمل صاااحب الاابالغأا  أشااار إىل، و 2013 ن يساامربكااانوا األول  17 الصااا ر  قاارارر 

 تعلياا  أو ،مناا ل والدتااه   باات إىلالساالطات املصارية  الاص تفيااد بااأاعلومااات امل تقادمي أ لااة تاادعم
صحاا  اجلاا  و . عنااهوالدتااه للبحااه إىل مناا ل  إىل الااخت ابالساالطات  الااختذ قااد ياادعوالساابب 
             تشاااارين األولن 1٥   بطريقااااة قانونيااااةقااااد رحاااا  ماااان بلاااادر األصاااال   صاااااحب الاااابالغأا أيءااااا  
 صااحب الابالغل  كختل  أا التقاارير واملقااصت العاماة الاص قادمها وصح  اج. 2012 أكتوبر
باااأا السااالطات أو أذ شاااخص آاااار   بلااادر الاااختذ يفياااد معلوماااات تثبااات اص عااااء تءااامن تمل 

                  صاااحب الاابالغأا  الااص اجلاا  إىل، وبناااء عليااه. شخصاايا   صاااحب الاابالغهد اضااط األصاال 
 من قانوا األجانب. 7ملن  تصري  اإلقامة نيوجب املا   الالزمة الشروط  ستوفيمل 
م بأ لة  و غري مدع صاحب البالغ، ترى الدولة الطرف أا ا عاء 19وفيما يتعلق باملا    4-6

حقاه    ماارسممل السلطات املصرية، وأناه  ابقة  ن اعات أذ لديهكن يأنه مل  ا عىكافية ألنه 
غاري  19نيوجاب املاا    صااحب الابالغأا ا عااء كختل  ترى الدولة الطرف  و . فقط حرية التعبري
. احلادو  اإلقليمياةتطباق ااارج ص  19املاا    إىل أا نظارا   أحكاام العهادص يتوافق ممل  مقبول ألنه

 ،الادامنرك   تعارز  ااانتهااك  اختا احلكام ص تقاوم علاى أذ معاملاة ب الابالغصاحب ا عاءات و 
إ ا عااا  إىل مصاار. وأكاادت احملكمااة األوروبيااة حلقااوق  ا عاااء أنااه  اايتعرز لااختل  باا  تسااتند إىل

واملنصاود تجااوز احلادو  اإلقليمياة الاختذ ياحلماياة   اإلنساا بوضاو  الطاابمل اص اتثنائ  للحاق 
الدولاة الطارف    تادفملو . (9)لدولية حلماية حقوق اإلنساا واحلريات األ ا ية  اصتفاقية ا عليه

رتحيا  بنااء علاى أ ساها املوضاوعية فيماا يتعلاق بشاكوى    أبادا   مل تنظرأا اللجنة ب ختا الصد  
ماااان العهااااد   الدولااااة  7و 6املااااا ت   غااااري أحكااااامأحكااااام أااااارى ماااان انتهاااااك شااااخص  شااااى 

 املستقبلة.
لاااي  لاااه أ ااا  موضاااوعية ساااالفة الاااختكر، تااارى الدولاااة الطااارف أا الااابالغ لأل اااباب الو  4-7

 .أيءا  
 نعليقات صاحب البالغ تلى مالحظات الج لة الطرف  

تعليقاتاااه علاااى مالحظاااات الدولاااة  ،2014 أيلولن ااابتمرب 3   ،صااااحب الااابالغقااادم  1-٥
 نيجموعاة وا اعة من العهد مدعومة جيادا   2و 1يؤكد أا ا عاءاته نيوجب املا ت   و الطرف. و 

كاختل  موعاة و اج   تاهوظيفتوضا  مركا ر و  الاص من الوثائق املتعلقة بأنشطته مامل ألارتاس أ االوذ،
 صاحب البالغإىل أا  تالرغم من أا الدولة الطرف أشار على كد أنه أ. و هاعملاجموعة و آراء 

ناه  او "العقا  أشاار بعاد  لا  إىل أفقد   أذ ح ب أو تنظيم  يا  ،   كر أنه مل يكن عءوا  
 اااختر تطاااورت كيااا    وأوضااا ناااب ثالثاااة أصااادقاء آاااارين، إىل جااملااادبر" وراء ألااارتاس أ اااالوذ، 

__________ 

 .88ن14038الطلب رقم ،  ورينو ضد اململكة املتحد تشري الدولة الطرف   مجلة أمور إىل قءية  (9)
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 يااادع . و فيمااا بعااد املشاااركة   األنشااطة السيا اااية فقاااط إىلاجموعااة ماان الرتكيااا  علااى الرياضااة 
ب    البداية ثقافية أا تصا تفهم كي  ميكن جموعة كانتأا الدولة الطرف ص  صاحب البالغ

  أذ تنظيماات  يا اية. ويؤكاد أا ألارتاس أ االوذ  إىل أا تنتما  وا  ة  وقت صحق  يا اي
 آراء و ااا حرياااة التعباااري،  ويسااااندالفساااا   أيءاااا  حياااارب  هولكنااا ة،شاااجع  الرياضاااناااا  مل ااااس األ

 ،آصف النااس حشاد علىاجموعة  قدر  إىل جانب ختر اآلراء السيا ية، بسبب . و حبتة  يا ية
 (واسلمامل اإلاواامن قب  السلطات املصرية واملعارضة )  ومطار  ةغري مرغوباجموعة  أصبحت

  أا حيدطلب احلماية   أذ مكاا   مصر، أو على أنه غري قا ر  صاحب البالغ. ويؤكد معا  
ألرتاس أ الوذ   مصار لنا ذ  اصجتماع  والثقا  التطويرواص  حبرية ي السيا   حبرية أو مرك ر
 صضطها .ا ملخاطر أا يتعرز  وا
أناه قادم  صااحب الابالغمن العهد، يؤكاد  9و 7ا عاءاته نيوجب املا ت  بوفيما يتعلق  2-٥

صاري  قتلاوا فوتوغرافياة ملصاور و ر الت إىل منا ل والدتاه، ا عاءاته، و   ر الة  ديد أ   لدعمأ لة 
النظاام احلااخل  يسنكي    توض خمتلفة  مقاصت، و   مثلهمعارض   يا ي  نشطوا كانو وعختبوا 
يؤكااد و ألاارتاس أ ااالوذ.  لنااا ذ اصجتماااع  اصتصااال طللساايطر  علااى و ااائ در عطيااه القااتقااوان  

لااه ماار األر و مناا ل والدتااه عااد  ماارات بعااد صااد فتشااتأا الساالطات ماان جديااد  صاااحب الاابالغ
الالج اا  علاا  طعااوا دع  أا تااإىل مصاار. ويءااي  أنااه بااالرغم ماان أا الدولااة الطاارف  بااالعو  

اد ث اجلا قءيته، فإهنقائعية ل  وضمل أفء  لتقييم الظروف الو الدامنرك    ا مل توضا  ملاا ا مل حي 
              كااااانوا الثاااااين حاااا ، الثانيااااة قاعااااد  بيانااااات بلااااداا اجموعااااة أذمصاااار،  عااااناملااااوا  األ ا ااااية 

الياوم، والاص حت حتاديثها،  نتاإلنرت على  ةتاحامللمجل  ل ا ية املوا  األ. ويؤكد أا 2014 يناير
 2014 لعام تقرير العامل  عن مصروال 2014 تقرير بيت احلرية لعام اأ ويدع . ا عاءاتهدعم ت

إنسااانية   الالالتعااختيب واملعاملااة  انتشااار بوضااو  إىل يشاارياا يااومن راياات  ووتاا  الصااا ر عاان 
صاااحب  وياارىاجلماعااات السيا ااية والنظااام احلاااخل. خمتلاا  اشااتباكات باا   حاادوث إىلمصاار، و 
وبااالنظر إىل . ألاارتاس أ ااالوذمعلومااات عاان  ص حتتااوذ علااى أيااةقاعااد  بيانااات اجلاا   أا الاابالغ

علااى  ات املسااتوى أو علااى  مناصااب كااانوا يشااغلوااألفاارا  الااختين  ااتطاااف أو تعااختيب أو قتاا  
إ ا عا   نفسه صريخماطر امل يواجه  أنه صاحب البالغ يؤكد   ألرتاس أ الوذ، مستويات أ ىن

 إىل مصر.
مااا  اانته  أا صاااحب الاابالغماان العهااد، ياارى  19نيوجااب املااا    با عائااهفيمااا يتعلااق و  3-٥

 أذ شاخص اعتقاالقاا ر  علاى   علهاا قوان  حتد من حرية التعباري،من  مؤارا   السلطات املصرية
 . ختر األ باب لالضطها نه قد يتعرز إ، وبالتاخل فض  السيا ي  للنظامر امن املع

 اإلنرتناتفياديو باللغاة العربياة علاى مقطامل أ لة جديد    شاك   صاحب البالغيقدم و  4-٥
. (10)املصارذ لكار  القادم اصحتاا ، النائاب الساابق لارئي  شاوبريأمحد عبد الع ي   يصو ر أنه يدع 

، أذ ، وأنااااهسااااتوىفيعااااة املر ديااااه اتصاااااصت  يا ااااية ل شااااوبريأا الساااايد  صاااااحب الاااابالغيؤكااااد و 
__________ 

 .www.youtube.com/watch?v=zT4PhgHBpO0انظر  (10)
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اهلل باقسام أ شاوبري"الكااب  أمحاد  إىل أا 2014 شاباطنفرباير 21   أشار صاحب البالغ، قد
باللغاااة  مفصاااال   وصااافا   صااااحب الااابالغإر ابياااة". ويقااادم  مجاعاااةعاااد  مااارات أا ألااارتاس أ اااالوذ 

ألاااارتاس  حظااااره ينبغاااا  ناااايقااااول إ شااااوبريأا الساااايد  ماااادعيا  ، الفيااااديومقطاااامل حملتويااااات  لي يااااةكاإلن
احلكوماااة ه  اااب علاااى ، وأناااإلااااواا املسااالم ل   اإلر ااااب كااااا حليفاااا    الناااا ذ أ اااالوذ، وأا

 .عند حدر وق  ألرتاس أ الوذأا ت املصرية
يشاري و . (11)"املقابلاةااالل "   الرتمجاة الفورياةمشااك   واجاهأنه  صاحب البالغؤكد وي ٥-٥
بشاااك  صاااحي ،  باحلا اااوباملتعلقاااة  املساااائ ة علاااى ترمجااا ا  قاااا ر  الفاااورذ مل يكااانأا املااارتجم  إىل

علااى وجااه اليقاا  أا هبااا عاارف للكيفيااة الااص  صاااحب الاابالغماان نقاا  تفسااري  وبالتاااخل مل يااتمكن
موقعاااه  قغاااالإو ألرتاس أ اااالوذ ا اصاااة بااا فيسااابوكالسااالطات املصااارية حاولااات ااااارتاق صااافحة 

. الفااورذ مل يرتمجهااا املاارتجم أاىل معرفااة علااوم احلا ااوب و ا ااتندت إ كااد أا حجتااهيؤ . و الشاابك 
أا الغرز من قط ر ختك  ي   مل لتأكيدات الدولة الطرف، أنه، االفا   ويؤكد صاحب البالغ كختل ،

ياادع  صاااحب  ،الكرامااة. وأاااريا  أذ حاا ب   عاام حاا ب محاادين صااباح ،  ااو ألاارتاس أ ااالوذ
السااالطات  مااامل مقابالتاااه  أذ مااان  وفاااق ماااا  اااو مقااارر أ لتاااه بتقااادمي سااام  لاااهمل ي  أناااه  الااابالغ

 بشك  جيد للغاية. ا  مستعدكاا نه  أالدامنركية، على الرغم من 
 الج لة الطرفمن مالحظات إضا ية   

 ت فيهاااكاارر   ،201٥ح يراانيونيااه  30 ،  قاادمت الدولااة الطاارف مالحظااات إضااافية 6-1
. وأ سااه املوضااوعية 2014آبنأغسااط   6 املااؤر الاابالغ مقبوليااة  بشااأاالرئيسااية  امالحظا اا

ألغاراز مقبولياة ظاا ر  الوجا اة  ى عاو  فشا    إقاماة وتؤكد الدولة الطارف أا صااحب الابالغ
بشااااك   يفتقااار إىل األ ااا مااان العهاااد، وأا الاااابالغ  19و 9و 7و 2و 1بالغاااه نيوجاااب املااااوا  

مان   ءاجلاالدولاة الطارف أا  تؤكادمقبول. وعاالو  علاى  لا ،  اعتبارر غريبالتاخل ينبغ  و ، واض 
 احمللااا  واصاتصااااداصاتصااااد  علاااى أ ااااس هينبغااا  رفءااا 19املاااا    إىل شاااريالااابالغ الاااختذ ي

من الربوتوكول اصاتيارذ امللحاق بالعهاد. وتادفمل الدولاة الطارف أيءاا   2املوضوع ، وفقا  للما   
وجيهاة لالعتقاا  باأا  ا  ، فإنه مل يثبت أا  ناك أ ابابقررت اللجنة أا البالغ مقبولأنه   حال ب

 من العهد. 19و 9و 7و 2و 1 للموا  شك  انتهاكا   ت غ إىل مصرعو   صاحب البال
 3 املقدماااااة  تعليقاااااات صااااااحب الااااابالغ  علاااااىالدولاااااة الطااااارف  تااااار   مالحظا اااااا، و  6-2

مااان العهاااد  اااتنته  إ ا  1أا املاااا    أكااادءاااي  أا صااااحب الااابالغ ت، و 2014أيلولن ااابتمرب 
د  حبريااة مركاا ر حياامصاار، أو أا  جاا اءأذ أ   طلااب احلمايااةعلااى إىل مصاار ألنااه غااري قااا ر  عااا 

أا  لااارتاس أ اااالوذ   مصااار  واألاصجتمااااع  والثقاااا   التطاااويرحبرياااة  أا يواصااا السيا ااا  أو 
أو اصغتيال. وتالح  الدولة الطارف    اختا الشاأا نالتعختيب ونأو صضطها  وا ملخاطر يتعرز

قااامل ضااامن ت ،اللجاااوء تاااربر اإلياااختاء الااصالضاااطها  أو غاااري  لاا  مااان مظاااا ر ل خماااطر التعااارز أا

__________ 

 مل حيد  صاحب البالغ املقابلة املقصو  . (11)
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الدولاة الطارف  تادفملمان العهاد،  1. وفيما يتعلق باملاا   1من العهد ولي  املا    7نطاق املا   
بطريقااة  1تطبياق اصلت امااات املنصاود عليهااا   املاا    إىل ساعى   بالغااهيأا صااحب الاابالغ با

 لعهد ص تقوم علاى أذ معاملاةمن ا 1انتهاك املا   بشأا  ها عاءاتوأا  ،تتجاوز احلدو  اإلقليمية
 كمااا  لساالطات الدامنركيااةللساايطر  الفعليااة ل منطقااة ااضااعة   ومل حتاادث   الاادامنرك،تعاارز  ااا 

إ ا عاا    ايتعرز  اا أنه يدع ب  تقوم إىل ا تنتاجات  السلطات الدامنركية، ص تع ى لتصرفات
            الصااالة ذنتهااااك  باص تعلاااقامل اللجناااة ااتصااااد الدولاااة الطااارف أاوبالتااااخل، تااادع  إىل مصااار. 

 وتارىأحكام العهاد. ممل  ختا اجل ء من البالغ غري متوافق وبختل  يكوا  الدامنرك،ص ينطبق على 
باأذ شاك   إبعا رأو  رطر  وأ هترحيلما أو شخص  تسليمأا  على  بي  املثال، الدولة الطرف،

لان  من جانب  ولة طرف أاارى، من العهد 1 املا   نيوجبحقوقه آار  وا أا  شى انتهاك 
 اااختر و مااان العهاااد.  7و 6  املاااا ت   علاااى النحاااو املتاااواىضااارر ص ميكااان إصاااالحه   سااابب يت

بوصافه غاري مقباول  ه أيءاا  ينبغا  رفءا الابالغأا  اختا اجلا ء مان با الدولاة الطارف تدفمل األ باب،
وتوكاااااول مااااان الرب  2املوضاااااوع ، وفقاااااا  للماااااا    احمللااااا  واصاتصااااااداصاتصااااااد  علاااااى أ ااااااس
 اصاتيارذ.

املاااوا   باااأا ،مااان العهاااد 9و 7املاااا ت  با عااااء صااااحب الااابالغ املتعلاااق ب  اااتصوفيماااا  6-3
الدولاااة  تكااارر ،مل  ااار حتاااديثها مصااار عااان  الااادامنركعلااا  طعاااوا الالج ااا  الاااص لااادى األ ا اااية 
ء اص عااأا  الدولاة الطارف تارى. وعلياه، 2014آبنأغساط   6 املقدمة  مالحظا ا  الطرف
غااري   او ا عاااءعنادما أصاادر اجلا  قاارارر  تكاان مساتكملة بقاادر منا ااب  ا اية ملاألوا  باأا املاا
 صحي .

املااختكورين ااارين اآلفاارا  األ بشااأااملعلومااات الااص قاادمها صاااحب الاابالغ ب  ااتصوفيمااا  6-4
 ات تقييما ارذ لا  باأا اجالدولة الطرف  تفيدارى   مصر، أندية املشجع  األ   واملشارك 

أا  الدولاة الطارف دع تا  مجيمل إجراءات اللجوء. وعاالو  علاى  لا ،  ااصة بك  حالة ةفر ي
طلااب صاااحب   ليساات  ات أةيااة  املااختكورينااارين اآلفاارا  األ عاانمعلومااات صاااحب الاابالغ 

أو  تعاارز أنااه قااد ياادعم بأ لااة مااا يدعياه ماانصااحب الاابالغ مل ألا  نظاارا   ،اللجااوء بشااأاالابالغ 
 صاحب البالغ بدعوى  تصوفيما  .عو ته إىل مصر عند ربر اللجوءاء بشك  ي يتعرز لإليخت

أناه حت إباالغ صااحب الابالغ بواجباه باأا يشاري إىل  الدولاة الطارفتالحا  ، الرتمجة الفوريةبشأا 
لاى عالتقرير أيءا   وقد ق رئ ائر  ا جر  الدامنركية. الفورية أثناء مقابلته ممل  الرتمجةأذ مشاك    

علااى التقريااار وأكاااد أناااه فهاام كااا  ماااا قالاااه وعلاااق صااااحب الااابالغ صاااحب الااابالغ بعاااد املقابلااة، 
الفاورذ االل املقابلة. وتالح  الدولة الطرف أيءاا  أا صااحب الابالغ واملارتجم الفورذ املرتجم 
مااااا أهن ،2013كااااانوا األولن يساااامرب   17   ،لاااا اج  بدايااااة جلسااااة اص ااااتماع أمااااام  اأكااااد

ا صااااحب  كرةااا اللتااا أا املساااألت  بااا الدولاااة الطااارفتفياااد ، ا الااابعض. وأااااريا  مءاااهبع يفهمااااا
 علاى التقيايم الاختذ أجارار اجلا لي   ما أذ أثار   ماا يبادو  بالرتمجة الفوريةالبالغ فيما يتعلق 
 تاربر اللجاوء اضطها  خماطر يواجه أنه  يدعم بأ لة  عوارأا صاحب البالغ مل والص فيه إىل 

ي  شااكتالدولاة الطارف علااى أهناال يوجااد أذ أ ااس للوبالتااخل، تصاار  .عو تاه إىل مصاار  حالاة 
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 10و 2013 ن يسااامربكااانوا األول  17 الصااا رين   يااهاجلاا    قرار  أجاارارالتقياايم الااختذ   
 .تنحيته   قءية صاحب البالغ، نا ي  عن 2014شباطنفرباير 

اااااا  تااادابري مؤقتاااة   بطلبهاااا  عرزأا تساااتلجناااة إىل التطلاااب الدولاااة الطااارف أيءاااا  و  ٥-6
  ختر القءية.

 المسائل  اإلجراءات المعر ضة تلى اللجنة  
 البالغ النظر   مقبولية  

وفقاا  ، املعنية حبقوق اإلنسااا  ب على اللجنة ،تر    بالغ   شكاوى قب  النظر   أذ 7-1
الربوتوكاااول اصاتياااارذ نيوجاااب  الااابالغ تبااات   مقبولياااة مااان نظامهاااا الاااداال ، أا 93للماااا   

 امللحق بالعهد.
مااااان الربوتوكاااااول  ٥)أ( مااااان املاااااا   2وقاااااد تأكااااادت اللجناااااة، وفقاااااا  ملاااااا تقتءااااايه الفقااااار   7-2

التحقياق الادوخل   ي اات مان النظر أمام  ي ة أاارى اصاتيارذ، من أا املسألة نفسها ليست قيد
ا تنفد مجيمل  اب   صاحب البالغ  أا  جدال صوتالح  اللجنة أيءا  أنه  التسوية الدولية. أو

مااااان  ٥()ب( مااااان املاااااا   2اصنتصااااااف احمللياااااة املتاحاااااة علاااااى النحاااااو املطلاااااوب نيوجاااااب الفقااااار  )
 الربوتوكول اصاتيارذ.

مااان  1تالحاا  اللجنااة ا عاااء صاااحب الاابالغ باااأا حقوقااه املنصااود عليهااا   املااا   و  7-3
باااأذ  يقاادم"مل صاااحب الااابالغ العهااد قاااد انتهكاات. و   اااختا الصااد ، تؤكاااد الدولااة الطااارف أا 

وأا  اختا  الظروف الص يستند إليهاا  اختا اجلا ء مان الابالغ" معلومات كافية عنشك  من األشكال 
شااري وتاملوضااوع .  احمللاا  واصاتصاااداصاتصاااد  علااى أ اااس هاجلاا ء ماان الاابالغ ينبغاا  رفءاا

حادوث انتهااك للحاق  النظار   ا عااءات نيوجب الربوتوكول اللجنة إىل أنه لي  من ااتصاصها
الربوتوكاول اصاتياارذ يانص علاى كارر أا تو . (12)مان العهاد 1  تقرير املصري الختذ حتميه املا   

  ااااختر احلقااااوق أا شااااري إىلوت إجااااراء يسااااتطيمل األفاااارا  نيوجبااااه اص عاااااء بانتهاااااك حقااااوقهم الفر يااااة
 اختا اجلاا ء ماان  ات قاار ر أ لااختل و . (13)( ماان العهاد27-6  اجلاا ء الثالاه )املااوا  منصاود عليهااا 

 .(14)من الربوتوكول اصاتيارذ 1البالغ غري مقبول نيوجب املا   
 مان العهاد 2، فيما يتعلق با عاء صاحب الابالغ نيوجاب املاا   كختل وتالح  اللجنة   7-4
باأذ شاك   يقادمأا صااحب الابالغ "مل با تادفملالدولة الطارف أا إلعا   القسرية، اقرار بتعلق امل

__________ 

، 2002متوزنيولياه  1٥   املعتماد راء اآل، جيلو ضاد فرنساا، 2000ن932البالغ رقم انظر على  بي  املثال  (12)
 .4-13الفقر  

 26   املعتمااد راء اآل، برنااار أوميناياااك وآاااروا ضااد كناادا، 1984ن167الاابالغ رقاام انظاار علااى  اابي  املثااال  (13)
 .1-32، الفقر  1990آ ارنمارس 

            عتماااد  املراء اآل، فوجناااوم جاااورج   ينكاااا ضاااد الكاااامريوا، 2002ن1134الااابالغ رقااام انظااار علاااى  ااابي  املثاااال  (14)
 .4-4، الفقر  200٥آ ارنمارس  17  



CCPR/C/114/D/2343/2014 

GE.15-15600 14 

الابالغ". وتشاري اللجناة  الظروف الص يستند إليهاا  اختا اجلا ء مان كافية عن  معلوماتمن األشكال 
مااان العهاااد تقااار الت اماااات عاماااة للااادول  2أحكاااام املاااا   الساااابقة الاااص تفياااد باااأا ا ا اااإىل اجتها 
ص ميكااان أا تنشاااه، وحاااد ا ونيعااا ل عااان غري اااا، مطالباااات   أذ بالغاااات نيوجاااب و األطاااراف، 

            تااارى اللجناااة أا ا عااااءات صااااحب الااابالغ    اااختا الساااياق وبالتااااخل . (1٥)الربوتوكاااول اصاتياااارذ
مااان الربوتوكاااول  3مااان العهاااد، و ااا  مااان مب غاااري مقبولاااة نيوجاااب املاااا    2مااامل املاااا    ص تتوافاااق
 .اصاتيارذ

تالحاااا  اللجنااااة أيءااااا  اعرتاضااااات الدولااااة الطاااارف علااااى مقبوليااااة الاااابالغ فيمااااا يتعلااااق و  ٥-7
اللجناااة كهي اااة  ا اااتخدامأناااه حااااول والاااص تفياااد ب، 9غ نيوجاااب املاااا   ا عااااءات صااااحب الااابالب

السالطات الوطنياة. وتادفمل  فياه فصالتطلب اللجوء الختذ  وظروفا ت ناف إلعا   تقييم وقائمل 
أا أحد أعءاء ألرتاس أ الوذ قت  على بصاحب البالغ  ببياا، فيما يتعلق الدولة الطرف أيءا  
 اختر  باأابور اعيد،  عا ر    باملشااركةموعاة وا ام مان اجر عءاو آاا اعتق يد الشرطة   ح  

ا عاء صاحب الابالغ  أا من لدولة الطرفما  كرته ا بأ لة. وتالح  اللجنةمل تدعم املعلومات 
ا ليساوا و ا آاار و ومؤ سا بأناهصاحب البالغ نفساه  إفا   يتعارز مملبأنه قد يتعرز لالعتقال 

 عاناملعلوماات احلالياة  ة أيءاا  حجاة الدولاة الطارف باأاالشخصيات املعروفة. وتالح  اللجنمن 
 يواجهااوا خماااطر حمااد   أذ أ اااس صفاارتاز أا أعءاااء ألاارتاس أ ااالوذ عمومااا   تشااك  صمصاار 

كاختل  أنصار مجاعة اإلاواا املسالم . وتالحا  اللجناة   السلطات أو ق ب  من لإليختاءالتعرز ب
اعتقاااال أعءااااء آاااارين مااان عااان أا املعلوماااات الاااص إىل   الااادامنركعلااا  طعاااوا الالج ااا   أا

خمااطر  شاري إىل أذتص  اتطاار الاص حادثت   أحاد املاصضاطرابات ماا يتصا  بألرتاس أ الوذ في
 ةأياا عاادم وجااو   ااختر الظااروف، و ظاا    و . شخصاايا   صاااحب الاابالغيتعاارز  ااا  اضااطها  قااد

 تادعميقادم أ لاة كافياة  ملمعلومات أارى  ات صلة   املل ، تارى اللجناة أا صااحب الابالغ 
                اااختا اجلااا ء ماااان الااابالغ غااااري مقباااول نيوجااااب  إىل أا والاااص بالتاااااخلألغاااراز املقبوليااااة،  ءرا عاااا
 .من الربوتوكول اصاتيارذ 2املا   
، تالحاا  اللجنااة حجااة الدولااة 19وفيمااا يتعلااق با عاااء صاااحب الاابالغ نيوجااب املااا    7-6

ن اعاات  ةلدياه أيا ليسات  كار أناه م بأ لاة كافياة ألناهو غري مادعالطرف أا ا عاء صاحب البالغ 
وتالحاا  اللجنااة    ااختا حقااه   حريااة التعبااري فقااط.  مااارس ااابقة ماامل الساالطات املصاارية، وأنااه 

علاى  غاري مقباول 19أا ا عاء صاحب البالغ نيوجاب املاا    فعت بالدولة الطرف  أا الصد ،
 بساابب أا ألنااه ص يتوافااق ماامل أحكااام العهااد أ اااس اصاتصاااد احمللاا  واصاتصاااد املوضااوع 

               ا عاااءات صاااحب الاابالغ بانتهاااك  ااختا احلكااموأا  ق اااارج احلاادو  اإلقليميااةص تطب اا 19املااا   
           ا عاااا علااى ا عااااء أنااه  ااايتعرز لااختل  إ  بااا  ص تقااوم علااى أذ معاملاااة تعاارز  اااا   الاادامنرك،

__________ 

 29، القااااارار املعتماااااد   كا اااااتانيدا ضاااااد املكساااااي ، 2012ن2202الااااابالغ رقااااام انظااااار علاااااى  ااااابي  املثاااااال  (1٥)
             قااااارار املعتماااااد، الأ. ب. ضاااااد أوكرانياااااا، 2008ن1834  والااااابالغ رقااااام 8-6، الفقااااار  2013آبنأغساااااط  

، اآلراء انااااو با ااااو ضااااد أوروغااااواذبري ، 2009ن1887  والاااابالغ رقاااام ٥-8، الفقاااار  2012متوزنيوليااااه  23  
 .4-9، الفقر  2010تشرين األولنأكتوبر  19املعتمد    
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، ا عائاه لادعممان املعلوماات  البالغ مل يقادم م يادا  صاحب . وتالح  اللجنة أيءا  أا إىل مصر
، يقدم من األ لة ما يكف  إلثبات ا عاءاتاه ألغاراز املقبولياةمل البالغ صاحب رى أا توبالتاخل 

 .كول اصاتيارذمن الربوتو  2وأا  ختا اجل ء من البالغ  و بختل  غري مقبول نيوجب املا   
ا عااااء صااااحب الااابالغ  ه ينبغااا  اعتباااار أاتالحااا  اللجناااة حجاااة الدولاااة الطااارف بأناااو  7-7

لعااادم كفاياااة األ لاااة. ومااامل  لااا ، تااارى اللجناااة أا  مااان العهاااد غاااري مقباااول نظااارا   7نيوجاااب املاااا   
 مصارشر  شرحا  وافيا  األ باب الص ععله  شاى أا تاؤ ذ إعا تاه قسارا  إىل صاحب البالغ قد 
ولاختل  فاإا اللجناة تارى أا صااحب الابالغ  من العهاد. 7ممل املا    ص تتوافقإىل تعرضه ملعاملة 

 .7  إطار املا    بشأا  ختا اجل ء من البالغقدم، ألغراز املقبولية، ما يكف  من أ لة 
ماان حيااه إنااه يثااري قءااايا   إطااار و  ضااوء مااا تقاادم، تاارى اللجنااة أا الاابالغ مقبااول  7-8

 .وتشرع   النظر   أ سه املوضوعيةالعهد من  7املا   
 النظر   األ   املوضوعية  

نظاارت اللجنااة املعنيااة حبقاااوق اإلنساااا   الاابالغ احلاااخل   ضاااوء مجياامل املعلومااات الاااص  8-1
 من الربوتوكول اصاتيارذ. ٥من املا    1أتاحها  ا الطرفاا، حسبما تقتءيه الفقر  

فياه إىل التا ام الادول األطاراف بعادم  أشاارتالختذ  31وتختك ر اللجنة بتعليقها العام رقم  8-2
تسليم أذ شخص أو إبعا ر أو طر ر أو نقله بأية طريقة أارى من إقليمها عندما توجد أ اباب  
كافية تدفمل إىل اصعتقا  باحتمال تعرز  ل  الشخص لءرر ص ميكن جربر على حناو ماا تانص 

وإىل  (17)إىل وجوب أا يكوا ا طر شخصايا  أيءا  وأشارت اللجنة . (16)من العهد 7عليه املا   
  التعاارز يتمثاا  وجااو  عتبااة مرتفعااة لتقاادمي أ اا  وافيااة تسااو غ اصعتقااا  بوجااو  اطاار حقيقاا  

لءرر ص ميكان جاربر. وعلياه،  اب النظار   مجيامل الوقاائمل والظاروف  ات الصالة، نياا فيهاا حالاة 
 .(18)صاحب البالغمة   البلد األصل  لحقوق اإلنساا العا

كباااري إعطااااء وزا  ينبغااا  مااان أناااه الساااابقة  نياااا   بااات إلياااه   اجتها ا اااااللجناااة  وتاااختكر 8-3
إنكااار أناه بلااو حاد  لتقيايم الاختذ أجرتااه الدولاة الطاارف، ماا مل يتباا  أناه كاااا واضا  التعساا  أو ل

__________ 

األطاااراف    ( بشاااأا طبيعاااة اصلتااا ام القاااانوي العاااام املفاااروز علاااى الااادول2004)31انظااار التعلياااق العاااام رقااام  (16)
 .12العهد، الفقر  

 26   املعتمااااااد راء اآل، ج. ج. م. ضااااااد الاااااادامنرك، 2010ن2007الاااااابالغ رقاااااام انظاااااار علااااااى  اااااابي  املثااااااال  (17)
 7   املعتماااد قااارارال، . ضاااد كناااداأس. ب. ، 200٥ن282والااابالغ رقااام   2-9، الفقااار  2014آ ارنماااارس 

تشااارين  1٥   املعتماادقااارار ال، ت. ذ. ضاااد كناادا، 2007ن333  والااابالغ رقاام 2006تشاارين الثااايننوفمرب 
تشااااارين  12   املعتمااااادقااااارار ال، . ضاااااد  ويساااااراأ. م. أ، 2008ن344  والااااابالغ رقااااام 2010الثاااااايننوفمرب 
            متاااااوزن 28   املعتماااااد ، اآلراء أ. ر. ج. ضاااااد أ ااااارتاليا، 1996ن692والااااابالغ رقااااام   2010الثاااااايننوفمرب 

 .6-6، الفقر  1997يوليه 
 26   املعتمااااااد راء اآل، ج. ج. م. ضااااااد الاااااادامنرك، 2010ن2007الاااااابالغ رقاااااام  انظاااااار علااااااى  اااااابي  املثااااااال (18)

تشارين  1   املعتماد راء اآل، ضد الساويد ز.، 2008ن1833والبالغ رقم   2-9، الفقر  2014آ ارنمارس 
 .18-٥، الفقر  2011الثايننوفمرب 
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 را اة الوقاائمل  واجاب طاراف   العهادوبأنه يقمل عموما  علاى عااتق أجها   الادول األ، (19)العدالة
وتالحا  اللجناة التقيايم . (20)تقييمها بغية حتديد ماا إ ا كااا  اختا ا طار موجاو ا  أم ص واأل لة أو
، نياااا    لااا   الااادامنركعلااا  طعاااوا الالج ااا   أذالسااالطات   الدولاااة الطااارف،  أجرتاااهالاااختذ 

مؤ ساا  ألاارتاس أ ااالوذ وأنااه كاااا  أحاادبأنااه كاااا وتفيااد الاابالغ قاادمها صاااحب املعلومااات الااص 
. غاري أا اللجناة تالحا  أا الدولاة الطارف مل الاص املسؤول عن تكنولوجياا املعلوماات للمجموعاة

أصاااب  شخصاااية رفيعاااة املساااتوى إىل  رجاااة أناااه  ااايكوا   اطااار التعااارز إىل أا صااااحب الااابالغ 
واملساااؤول عاااان  ذأ ااااالو مؤ ساااا  ألااارتاس  أحاااد كونااااه  جااار    حالااااة عو تاااه إىل مصاااار لالضاااطها 

نا يااااا  غااااري  يا اااا  أا اجموعااااة كاناااات   األصاااا   و  ضااااوءموعااااة، اجتكنولوجيااااا املعلومااااات   
 ت الدولاة الطارف. و   ختا الصد ، أشار ة يا يله أ داف  نا  إىلفيما بعد  تتطور و  مشجع لل

شاتباكات اصمن بور عيد وص االل أذ  ةأثناء حا ث مل يكن متواجدا  أنه ب صاحب البالغإىل بياا 
عرضاااة  ، وبالتااااخل تااارى أا صااااحب الااابالغ لاااي وقعااات بااا  السااالطات واملتظاااا رينالاااص اااارى األ

ملخاطر شخصية إ ا عا  إىل مصر. وأجرت الدولة الطرف تقييمها على أ اس أا صاحب الابالغ 
، أو أنااه اإلاااواا املساالم ماان قباا   مل يقاادم أ لااة تاادعم أنااه  اايكوا   اطاار التعاارز لالضااطها 

أو السالطات األاارى   حالاة  أو الشرطة األمنياةجلي  ممل قوات اصلة ذ ن اع   وضمل يكوا   
 ، أو أا السلطات املصرية مل تتص  بصاحب البالغ أو والدته للبحه عنه.عو ته إىل مصر

ا عاءاتاااه، و ااا   لاادعماأل لااة املقدماااة عااان تالحاا  اللجناااة تأكياادات صااااحب الاابالغ و  8-4
أل ااباب تتعلااق ملصااري  قتلااوا وعااختبوا فوتوغرافيااة صااور و د أر االت إىل مناا ل والدتااه، ر ااالة  دياا

لاااارتاس أ ااااالوذ   مصاااار  وا ألاصجتماااااع  والثقااااا   التطااااويرالسيا اااا  و  مركاااا  م حتديااااد ريااااةحب
ااانالنظاااام احلااااخل قاااوان   يسااانكيااا    خمتلفاااة توضااا  ومقااااصت اصضاااطها ، ملخااااطر التعااارز  متك 

ألاارتاس أ ااالوذ، نيااا    لاا  نااا ذ ل اصجتماااع  اصتصااال طى و ااائلساايطر  علااماان االساالطات 
. وتالحااا  اللجناااة  موقعهاااا الشااابك  فيسااابوك وإغاااالقاجموعاااة علاااى صااافحة  ااااارتاقحمااااوصت 
منا ل والدتاه عاد  مارات بعاد أا  فتشاتأا السالطات املصارية  تأكيدات صااحب الابالغ كختل 

  باات أا الساالطات املصاارية قااد  عاااء باااصالدولااة الطاارف  تإىل مصاار. ورفءاا بعو تااهصاادر أماار 
 إىلالسالطات  توجاه ابب أ لاة تادعم من ل صااحب الابالغ لعادم كفاياة األ لاة وعادم وجاو   إىل

 شاااواغ  املسااتمر  الااص تثااريتقاااارير الوالااد  صاااحب الاابالغ للبحااه عناااه. وتالحاا  اللجنااة أيءااا  
الااص الحاا  علااى وجااه ا صااود احلاااصت تالوضاامل العااام حلقااوق اإلنساااا   مصاار، و  إزاءجديااة 
مراقباااة الدولاااة لالتصااااصت اإللكرتونياااة  و   املعارضااا  مجياااملقمااامل بغااارز  تهماااي  املعارضاااةتفياااد ب

معاملاااة  إ اااء و  تعااختيب  و أنصاااار اإلاااواا املساالم ماان لمشااتبه بااأهنم لاصعتقاااصت اجلماعيااة و 
__________ 

، قااارار بعااادم يكاااااضاااد جام إيااارول دياااه، 1993ن٥41، املرجااامل الساااابق والااابالغ رقااام   مجلاااة مراجاااملانظااار،  (19)
 .2-6، الفقر  199٥نيساانأبري   3   معتمداملقبولية 

، 2011آ ارنمااااارس  2٥   املعتمااااد راء اآل، باااايالذ وآاااااروا ضااااد كناااادا، 2008ن1763انظاااار الاااابالغ رقاااام  (20)
، 2013آ ارنمااارس  21   املعتمااد راء اآل، لاا  ضااد أ اارتاليا، 2010ن19٥7والاابالغ رقاام   4-11الفقاار  
 .3-9الفقر  
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حرياااة التعباااري    وقماااملقوباااة اإلعااادامانتشاااار ا اااتخدام ع  و وقتااا  املتظاااا رين واحملتجااا ين  املعتقلااا 
وانتهاكاااات حقاااوق الالج ااا  وطااااليب اللجاااوء واملهااااجرين، وفقاااا  لتقاااارير آلياااات حقاااوق اإلنسااااا 

وا عااءات صااحب الابالغ ، (21)عن مصر التابعة لألمم املتحد  واملنظمات الدولية غري احلكومية
     ملنصابه أو أقا  مساتوىمماثا مناصب علاى مساتوى شغلواتعختيب أو قت  أفرا  أو  ااتطافب

صاري إ ا عاا  خماطر التعرز لختات امل أنه يواجه هاعلى أ ا والص يؤكد عموعة ألرتاس أ الوذ، 
 إىل مصر.

فياديو مقطامل صاحب البالغ   شك   الص قدمهاديد  اجل لة األتالح  اللجنة أيءا  و  ٥-8
أمحد عبد الع ي  شوبري، النائب السابق لرئي  احتا  كار  القادم  يصور اإلنرتنتباللغة العربية على 

اهلل عااد  بااقساام أ شااوبريالكاااب  أمحااد " أا 2014شااباطنفرباير  21 ه  الااختذ  كاار فيااو املصاارذ، 
 ألناهألارتاس أ االوذ جاديا    حظار  التفكاري ه ينبغا أناو "، إر ابياة مجاعاةمرات أا ألارتاس أ االوذ 

، وأا احلكومااة املصاارية  ااب أا توقاا  ألاارتاس أ ااالوذ. اإلر اااب   إلاااواا املساالم ل حلياا 
وأا  إر ابياةألرتاس أ االوذ مجاعاة  الدولة الطرف مل تعرتز على تعي وتالح  اللجنة أيءا  أا 

الاااص ميكااان أا يتعااارز  اااا خااااطر امل  ر و  اااا أثااار  لااا  التعيااا  علاااى  مل تتنااااولالدولاااة الطااارف 
 موثاااوقبشاااك   بااار ن صااااحب الااابالغ وباااالنظر إىل أار. صااااحب الااابالغ عناااد عو تاااه إىل مصااا

، ا شاارك   تأ يساهصجموعة ألرتاس أ االوذ، الاني ا  وثيق ا  ارتباط مرتبط أنهتصنيفه على  إمكانية
، تااارى اللجنااااة أا علاااى أنشااااطتها تءاااييق ا ناااااق وتكاااارارا   حاولاااات احلكوماااة املصاااارية مااارارا  الاااص و 

إجااراء    أافقااتبااأا  االطات الدولااة الطاارف  ءرا عاااتاادعم  صاااحب الاابالغ قااد م أ لااة كافيااة
  حالة عو ته إىل مصر، وبالتاخل فإا تقييم   يواجههاللمخاطر الص  على النحو الواجبتقييم 

ضااوء غااري معقااول. ولااختل  تاارى اللجنااة أنااه    يعتااربالدولااة الطاارف  أجرتااهذ ختاملخاااطر األوخل الاا
، وعلاى وجاه ا صاود   ضاوء مشااركة صااحب قادمت، والوقاائمل كماا الظروف احملد   للقءية

تتكشاا  خماااطر أا يتعاارز صاااحب الاابالغ شخصاايا   ألاارتاس أ ااالوذ، عموعااةالاابالغ   عماا  
مااان  7إىل مصاار،   انتهااااك حلقوقاااه نيوجااب املاااا    إبعاااا راملعاملااة   حالاااة  إ ااااء  للتعااختيب أو

 العهد.
مااان الربوتوكاااول اصاتياااارذ  ٥مااان املاااا    4تتصااارف نيوجاااب الفقااار  إ  وتااارى اللجناااة،  -9

 مصاارامللحااق بالعهااد الاادوخل ا اااد باااحلقوق املدنيااة والسيا ااية، أا إبعااا  صاااحب الاابالغ إىل 
 من العهد. 7ينته  حقوقه املنصود عليها   املا    
، من العهد، يقامل علاى الدولاة الطارف التا ام بتاوفري  ابي  2)أ( من املا   3ووفقا  للفقر   -10

لى أا توضمل إبعا ر قسرا  إىل مصر، عصاحب البالغ بالشروع   ا تعراز قرار انتصاف فعال ل

__________ 

. وانظر أيءا  ٥2-47، الفقرات A/HRC/19/61/Add.4على  بي  املثال  انظر (21)
www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015 

 .www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdfو
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كمااا يقاامل علااى عاااتق الدولااة الطاارف أيءااا  . للعهااد نيوجااب  اصعتبااار الت امااات الدولااة الطاارف 
 واجب ااا  ا طوات الالزمة للحيلولة  وا حدوث مث   ختر اصنتهاكات   املستقب .

مها إىل الربوتوكااول اصاتيااارذ، قااد اعرتفاات بااتصاااد اللجنااة الدولاة الطاارف، بانءااماو  -11
ماان العهااد،  2وباإلضااافة إىل  لاا ، وعمااال  باملااا      حتديااد مااا إ ا كاااا  ناااك انتهاااك للعهااد.

تعهدت الدولة الطرف بأا تكف  جلميمل األفرا  املوجو ين   إقليمها وا اضع  لوصيتها احلقوق 
 .تتي   بي  انتصاف فعااص  وواجاب النفاا  ما  ثبات حادوث انتهااك املعرتف هبا   العهد، وبأا

يوماا ، معلوماات عان التادابري  180ختل ، تو  اللجنة أا تتلقى مان الدولاة الطارف،   غءاوا ول
وتطلااب إىل الدولااة الطاارف أيءااا  أا تاارتجم آراء اللجنااة إىل اللغااة  .الااص ااااخت ا إلنفااا   ااختر اآلراء

  وا مل. نشر ا على نطاقكف  وأا ت الردية للدولة الطرف

    


