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املوضوع:

إخالء أسرة لديها أطفال من خميم للروما

املسائل اإلجرائية:

عددم تطداق الددبالغ مدك أ ادام النهددد مدن يد
االختصاص الزمين

املسائل املوضوعية:

مصددا الطفددل الفىددلى ،وا د ن السددان ،وا د
ن الصددحة ،وا د ن التنلدديم ،واملناملددة القاسددية أو
الالإنسددانية أو املهينددة ،والتمييددز القددائم علددى أسدداس
االنتماء اإلثين

مواد االتفاقية:

 2و 3و 4و ،)3(27و 28و(37أ)

مادة الربوتوكول االختياري:

(7ز)

اعتمدته اللجنة ن دورهتا الساقنة والسبنني ( 15كانون الثاين/يناير  2 -شباط/فرباير .)2018
شارك ن النظر ن هذا البالغ أعىداء اللجندة التاليدة أهدا هم :السديدة سدوزان أهدو أسدوما ،والسديدة أمدل سدلمان
الدوسددري ،والسدديدة هنددد أيددو ،إدريسددج ،والسدديد جددور كدداردو للددورنس ،والسدديد قددر رد غاسددتو ،والسدديدة أولغددا
أ .خازوفددا ،والسدديد ددا قطدران ،والسدديد جهدداد ماضددج ،والسدديد قنيددام داويددم مزمددور ،والسدديد كالرنددس نيلسددن،
والسدديد مياياددو أواتين ،والسدديد لددويس إرنسددتو قيدددرنريا رينددا ،والسدديد خوسدديه أ يددل رودريغيددز ريدديس ،والسدديدة
كريسنت ساندقريغ ،والسيدة آن ماري سايلتون ،والسيدة فيلينا تودوروفا ،والسيدة رينايت وينرت.
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 1-1صا بة البالغ ،السيدة س .ك .س ،.هج مواطنة رومانية تنتمج إىل أقليدة الرومدا اإلثنيدة
من مواليد سنة  .1972وهج تقدم هذا البالغ ابلنياقة عن اقنتها ب .س .س ،.املولودة ن 22
آذار /مارس  ،2005واقنها ك .أ .س .املولدود ن  12تشدرين الثداين/نوفمرب  ،2009و فيددها،
ك .م .س ،.املولد د د د ددود ن  14زيران/يوني د د د د ده  .2011وتؤكد د د د ددد أن ب .س .س ،.وك .أ .س،.
وك .م .س .وقندوا ضددحااي النتهداك املدواد  3و 4و 24و(27الفقدرة  )3و 28و(37أ) ،وكددذل
املدادة  ،2مقددروءة ابالقدرتان مددك املدواد  3و 4و 24و(27الفقددرة  )3و 28و(37أ) مددن االتفاقيددة.
وميثل صا بة البالغ حمام .وقد دخل الربوتوكول االختيداري يدز النفداذ ن الدولدة الطدرف قتداريخ 7
نيسان/أقريل .2016
 2-1ون  16زيران/يونيدده  ،2017قددررا اللجنددة ،وهددج تتصددرف مددن خددالل فريقهددا النامددل
املنين ابلبالغاا ،أن تنظر ن مسألة مقبولية البالغ مبنزل عن أسسه املوضوعية.
الوقتئع مت عرضتهت صتحبة البالغ
 1-2صد د ددا بة الد د ددبالغ وأف د د دراد أس د د درهتا ،الد د ددذين ينتمد د ددون مجيند د ددا إىل جمتمد د ددك الرومد د ددا ،غد د ددادروا
روماني ددا ابجت ددار فرنس ددا ن اتري ددخ غ ددري حم دددد .وقن ددد إخ ددالء ص ددا بة ال ددبالغ وأفد دراد أسد درهتا ن 31
آذار/مارس  2015مدن املخديم الدذي كدانوا يقيمدون فيده ،اسدتقروا مدن جديدد ن خمديم ٍ
اثن يقدك ن
شان  -سور  -مارن ( ،)Champs-sur-Marneوهو خميم تشغله عائالا أخرى من جمتمك الرومدا
أيىا ويقك على قطنة أرض اتقنة للوكالة النامة لتهيئة مدينة مارن ال فاليه (.)Marne-la-Vallée
 2-2ومبوجب قرار مؤرخ  10نيسان/أقريل  ،2015وجده رئديس قلديدة شدان  -سدور  -مدارن
إنذارا إىل املقيمني ن املخيم مبغادرة املاان ن غىون مثان وأرقنني ساعة ،وإن مل يفنلوا ستىدطر
السلطاا إىل إخالئهم ابلقوة .فتقدمم صا بة الدبالغ إىل احملامدة اإلداريدة ن مدوالن ()Melun
ابلتماس مستنجل لوقف انتهاك رايهتا األساسية( ،)1طلبم فيه تنليد تنفيدذ قدرار رئديس البلديدة
وتنيني ٍ
حمام.
 3-2وأبم ددر م ددؤرخ  16نيس ددان/أقريل  ،2015رفى ددم احملام ددة امل ددذكورة الطن ددن املق دددم م ددن
صددا بة الددبالغ ،منتددربة أن ق درار رئدديس البلديددة ال ينطددوي علددى إغفددال واضددا لشددرطج الىددرورة
والتناسب  ،وذل نظرا إىل ما تبني من خماطر على أمن املقيمني ن املخيم( .)2واعتربا احملامة،
ابإلضافة إىل ذل  ،أن قاضج األمور املستنجلة غري خمتص قتنيدني حم ٍدام ن إطدار هدذا اإلجدراء .ون
اليددوم ذاتدده ،إخددالء صددا بة الددبالغ وأفدراد أسدرهتا ،وغددريهم مددن املقيمددني ن شددان سددور مددارن ،مددن
املخديم .وتؤكددد صدا بة الددبالغ أن السدلطاا أعلمددتهم أبنده يتنددذر عليهدا أن تددوفر ودم مددأوى ،وذلد
علددى الددرغم مددن أن األشددخاص قددال مددأوى هل د وددم ا صددول علددى مسددان ن دداالا الط دوارئ.
وظلدم صدا بة الدبالغ وأفدراد أسدرهتا ،وغدريهم مددن املقيمدني الدذين إخال هدم مدن املخديم ،ينتظددرون
ملدة ساعاا على افة الطري دون أن هلصلوا على أي منلوماا قشأن مصريهم.
__________

()1

()2

2

حتددتص صددا بة الددبالغ ابملددادة  8مددن االتفاقيددة األوروقيددة قددو اإلنسددان (ا د ن ا يدداة اواصددة واألسدرية) واملددادة 3
من اتفاقية قو الطفل (مصا الطفل الفىلى) كما حتتص حبقهم ن رية التنقل و رمة البيم.
وخباصة توصيل الاهدرابء ابسدتخدام أسدالك كهرابئيدة عاريدة ،واللجدوء إىل إشدنال الندار ن املخديم ،وأكدواخ مبنيدة
مبواد رديئة وقاقلة لالشتنال .
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 4-2وطننددم صددا بة الددبالغ ابالسددتئناف أمددام جملددس الدولددة .ومبوجددب قدرار مددؤرخ  7كددانون
الثاين/يناير  ،2016رفض جملس الدولة طلب صا بة البالغ ،ولان قىى إبلغاء األمدر الصدادر
عن احملامة اإلدارية ن موالن قسبب عيب ن اإلجراءاا(.)3
 5-2ون  7متوز/يوليدده  ،2016رفنددم صددا بة الددبالغ شدداوى إىل احملامددة األوروقيددة قددو
اإلنسددان الددت مل تبددم قنددد ن املوضددوع .وادعددم صددا بة الددبالغ ن هددذر الشدداوى أهنددا تنرضددم
للوصم واملىايقة قسبب اثنيتها ،ووقنم ضحية انتهاك قهدا ن ا درتام ياهتدا اواصدة واألسدرية
ون عدم انتهاك رمة منزوا ،هذا ابإلضافة إىل رماهنا من ا ن سبيل انتصاف فنال.
 6-2وتدددعج صددا بة الددبالغ أن إخالءهددا وأفدراد أسدرهتا مددن خمدديم شددان سددور مددارن كانددم لدده
آاثر س ددلبية عل ددى املس ددار الدراس ددج لا ددل م ددن ب .س .س ،.وك .أ .س ،.وك .م .س .فاقنته ددا
ب .س .س ،.الددت كانددم تبلددل مددن النمددر  10سددنواا وقددم إخددالء األسددرة مددن املخديم ،كانددم
مسجلة ن املدرسة النامة وكانم تتنقل مبنية متطوع كدان ينقدل األطفدال الرومدا إىل املدرسدة علدى
م ددنت عرقت دده اواص ددة .ومن ددذ ش ددتاء ع ددام  ،2015مل ين ددد ه ددذا املتط ددوع ق ددادرا عل ددى مواص ددلة اقتي دداد
األطفددال ألسددباب شخصددية ،وابلتدداا اضددطرا اقنتهددا إىل االنقطدداع عددن الدراسددة .وتشددري صدا بة
خ
دين ابسدتخدام مدواد قاقلدة لالشدتنال وتننددم فيده
البالغ أيىدا إىل أن األسدرة تنديل اليدوم ن كدوخ قاب د
ميددار الشددرب والاه درابء وال يوجددد قدده مر دداض .وقددد تنرضددم مددن جديددد ،هددج وأف دراد أس درهتا،
لإلخ ددالء م ددن خمد دديم ك ددانوا يقيم ددون فيد دده قت دداريخ  3آب/أغس ددطس  ،2016مث ن أيلول/س د دبتمرب
وتشرين الثاين/نوفمرب .2016
 7-2وتؤكددد صددا بة الددبالغ أن الوقددائك املنروضددة ن إطددار هددذر القىددية تندددر ضددمن ارسددة
تسجل سنواي اآلالف من عملياا اإلخالء(.)4
إدارية هتدف إىل اإلخالء القسري للروما ،ي
َّ
الشكوى
 1-3تددزعم صددا بة الددبالغ أن الدولددة الطددرف انتهاددم قددو كددل مددن ب .س .س ،.وك .أ .س،.
وك .م .س ،.املافولددة وددم مبوجددب املددادة  3مددن االتفاقيددة نظ درا إ ألن مصددا الطفددل الفى دلى مل
تش د خ
دال أ ددد االعتب دداراا األساس ددية ال ن قد درار رئ دديس قلدي ددة ش ددان س ددور م ددارن وال ن القد دراراا
القىددائية الددت صدددرا ن أعقدداب إخددالء أفدراد أسدرهتا مددن املخدديم .وتؤكددد أن رئدديس البلديددة كددان
يدرك أن أطفاال ينيشون ن املخيم ،ولانه رص على الرغم مدن ذلد علدى تنفيدذ قدرار اإلخدالء
دون اختاذ أية تداقري لتوفري السان البديل.
 2-3وتؤكد صا بة البالغ أن الدولة الطدرف انتهادم املدادة  4مدن االتفاقيدة علدى أسداس أن
تنميم ددا إداراي قت دداريخ  26آب/أغس ددطس  2012ن ددص عل ددى اخت دداذ ت ددداقري اجتماعي ددة هت دددف إىل
__________

()3
()4
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اعتددرب جملددس الدولددة أن قاضددج األمددور االسددتنجالية أخطددأ عندددما اعتددرب أندده غددري خمددتص قتنيددني حمد ٍدام ن إطددار هددذا
اإلجراء.
تددذكر صددا بة الددبالغ التقريددر الصددادر عددن منظمددة النفددو الدوليددة حتددم عندوان مارهددون علددى التسدداك :عمليدداا
اإلخالء القسري للروما ن فرنسا (تشرين األول/أكتدوقر  )2013تقريدر جمموعدة  Romeuropeأعمدال مىدايقة
ووصددم :السياسدداا واوطدداابا النامددة تزيددد مددن سددوء أ دوال سدداان األ يدداء الفقددرية ( ،)2014كمددا تشددري إىل
التق ددارير الس ددنوية للمرك ددز األورو ،ق ددو الروم ددا وراقط ددة ق ددو اإلنس ددان قش ددأن تن ددداد عملي دداا اإلخ ددالء ال ددت
تستهدف الروما ن فرنسا.
3
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ضمان ا رتام قدو املقيمدني ن األ يداء الفقدرية .غدري أن السدلطاا البلديدة مل تدر خاع هدذا التنمديم
ن القىية الراهنة ،وال سيما ما يتنل أب اامه ذاا الصلة ابلسان والتنليم.
 3-3وتزعم صا بة البالغ وقوع انتهداك قدو كدل مدن ب .س .س ،.وك .أ .س ،.وك .م .س،.
املافول ددة و ددم مبوج ددب امل ددادة  24وامل ددادة ( 27الفق ددرة  )3م ددن االتفاقي ددة ،ألن الس ددلطاا الوطني ددة
تركتهم دون مسان ،وابلتداا فهدج مل تتخدذ التدداقري الالزمدة ملندك أي خطدر ميادن أن يهددد صدحة
األطفال وملساعدة صا بة البالغ على أتمني مستوى منيشج ٍ
كاف يافل منو أطفاوا.
 4-3وت دددعج ص ددا بة ال ددبالغ أن الدول ددة الط ددرف انتها ددم ق ددو ك ددل م ددن ب .س .س،.
وك .أ .س ،.وك .م .س ،.ن التنلدديم ،وهددج ا قددو الددت تافلهددا وددم املددادة  28مددن االتفاقيددة.
وقوجدده اوصددوص ،مل تتخددذ الدولددة الطددرف تددداقري تافددل القنتهددا ب .س .س .مواصددلة تنليمهددا
وتتيا إماانية نيل التنليم لال من ك .أ .س ،.وك .م .س.
 5-3وتددزعم صددا بة الددبالغ أن إخددالء أفدراد األسددرة مددن خمدديم شدان سددور مددارن شد َّدال مناملددة
ال إنسانية ومهينة ابلنسبة إىل كل مدن ب .س .س ،.وك .أ .س ،.وك .م .س ،.ابملفهدوم الدوارد
ن املددادة (37أ) مددن االتفاقيددة .فقددد نابفددذا عمليددة هدددم املنددزل علددى مدرأى مددن األطفددال ون ظددل
النجز التام لوالدهتم(.)5
 6-3ون اوت ددام ،ت دددعج ص ددا بة ال ددبالغ دددو انته دداك للم ددادة  ،2مق ددروءة ابالقد درتان م ددك
امل دواد  3و 4و 24و( 27الفق ددرة  )3و 28و(37أ) م ددن االتفاقي ددة ،ألن عملي ددة اإلخ ددالء تن دددر
ضمن سياسة متييزية تستهدف أقلية الروما اإلثنية ن فرنسا.
مالحظتت الدكلة الطرف بشأن املقبول ة
 1-4ن  18نيسد ددان/أقريل  ،2017أشد ددارا الدولد ددة الط د درف إىل أن الربوتوكد ددول االختيد دداري
دخل يز النفاذ ابلنسبة إىل فرنسا ن  7نيسان/أقريل  .2016أما الشاوى الت رفنتها صا بة
الددبالغ ،فتتنل د إبخالئهددا وأس درهتا مددن خمدديم شددان سددور مددارن قتدداريخ  16نيسددان/أقريل ،2015
وذل عقب القرار الذي اختذر رئيس البلدية قتاريخ  10نيسان/أقريل  .2015ورغدم أن صدا بة
البالغ تشري إىل أهنا خىنم لنملياا إخالء أخدرى ،مبدا ن ذلد ن آذار/مدارس  2015مث ن
أيلول/سددبتمرب وتش درين الثدداين/نوفمرب  ،2016فددان الوقددائك املنروضددة ن إطددار هددذا الددبالغ والددت
كانددم موضددوع إج دراءاا حمليددة متثلددم ن طنددن أمددام احملامددة اإلداريددة ن مددوالن مث أمددام جملددس
الدولة ،هج وقائك تتنل قنملية إخالء متم ن نيسدان/أقريل  .2015وابلتداا ،فدان هدذر الوقدائك
دثم قبل دخول الربوتوكول االختياري يز النفاذ ابلنسبة إىل فرنسا.
__________

()5

حتتص صا بة البالغ ابالجتهاداا الساققة للمحامة األوروقيدة قدو اإلنسدان ن قىدية مسقدسديفا وآخدرون ضدد
قلجيا ددا ،رق ددم  19 ،07/41442ك ددانون الثاين/ين دداير  ،2010وقى ددية قوق ددوف ض ددد فرنس ددا ،رق ددم 07/39472

و 19 ،07/39474ك ددانون الثاين/ين دداير  ،2012لتبد دني أن األطف ددال ال ددذين يقف ددون عل ددى عج ددز ومن ددا ة وال ددديهم
احملتجزين هم أطفال ينيشون جترقة ميادن أن تش خ
دال إسداءة مناملدة ابلنسدبة ودم .وحتدتص صدا بة الدبالغ أيىدا ققىدية
د .ه .وآخ د ددرون ض د ددد ايمهوري د ددة التش د ددياية ،رق د ددم  ،CEDH2007-IV ،00/57325وقى د ددية م .س .س .ض د ددد
قلجيا ددا والي ددو ن ،رق ددم  ،CEDH2011 ،09/30696لتب ددني كي ددف أن التخل ددج ع ددن أش ددخاص ينيش ددون ن ال ددة
ضنف دون مسان هو فنل ميان أن تنجر عنه املسؤولية مبوجب املادة  3من االتفاقية األوروقية قو اإلنسان.
4
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 2-4زد عل د ددى ذل د د أن الدول د ددة الط د ددرف تنت د ددرب أن ص د ددا بة ال د ددبالغ مل تس د ددتنفد مجي د ددك س د ددبل
االنتصاف املتا دة حمليدا ن إطدار القىدية املنروضدة علدى اللجندة ،وذلد ألن االلتمداس املسدتنجل
املقدددم إىل احملامددة اإلداريددة ن مددوالن مددن أجددل منددك انتهدداك ا قددو األساسددية لصددا بة الددبالغ
والطنددن ابالسددتئناف املقدددم إىل جملددس الدولددة ،فددا طلبددان رفنتهمددا صددا بة الددبالغ ابألصددالة عددن
نفسددها و س ددا ا هددج و دددها ،دون أن تشددري ابلتحدي ددد إىل ال ددة ب .س .س ،.وك .أ .س،.
وك .م .س .ون االلتم د دداس املس د ددتنجل املق د دددم إىل احملام د ددة اإلداري د ددة ،تاتف د ددج ص د ددا بة ال د ددبالغ
ابإلشددارة ،ن مناسددبة وا دددة ،إىل مصددا الطفددل الفىددلى ،دون أن تتنمد ن التحليددل ودون أن
تقد د د دددم أي دفد د د ددوع ختد د د ددص ابلتحديد د د ددد ب .س .س ،.وك .أ .س ،.وك .م .س .ون مد د د ددذكراا
االستئناف أمام جملس الدولة ،تثري صا بة البالغ قشدال عدام مسدألة التحدا األطفدال ابملدرسدة
ومص ددا الطف ددل الفى ددلى .غ ددري أن ه ددذر اإلش دداراا تبق ددى ذاا ط دداقك ع ددام فحس ددب ،وال تتنل د
قشددال مباشددر وحمدددد أبي مددن ب .س .س ،.وك .أ .س ،.وك .م .س .مث إن امل دواد الددت تددزعم
صددا بة الددبالغ أهنددا انتابهاددم مل تاددن مشددمولة ن أسددباب الطنددن الددت أاثرهتددا صددا بة الددبالغ ن
إطار اإلجراءاا أمام اويئاا القىائية احمللية ،عدا ما يتنل مبصا الطفل الفىلى(.)6
 3-4ون اوتددام ،تشددري الدولددة الطددرف إىل أن شدداوى تتنلد قددنفس األ دددا ونفددس الوقددائك
قيد النظر ن إطار هذا البالغ ،منروضةٌ ن الوقم الراهن على احملامة األوروقية قو اإلنسدان
الت مل تبم فيها قند .وقناء عليه ،فان اللجنة ستنظر ن املسألة نفسها املنروضدة علدى احملامدة
ابملفهوم الوارد ن املادة (7د) من الربوتوكول االختياري.
تعل قتت صتحبة البالغ على مالحظتت الدكلة الطرف
 1-5ن  23أاير/مددايو  ،2017أعلمددم صددا بة الددبالغ اللجنددة أبن األسددرة ال تدزال تقدديم ن
ج فقري يقدك ن قلديدة شدان سدور مدارن ،وأن ب .س .س .انقطندم عدن الدراسدة ،ن دني أن
ك .أ .س .وك .م .س ،.اللذين فا اآلن ن سن التنليم اإللزامج ن فرنسا ،لتنذر تسجيلهما ن
املدارس النامة الت اتصلم ا صا بة الدبالغ .وأفدادا أبن األسدرة ال تتلقدى أي مسداعدة عامدة
وتنتمد فقط على ما تتلقار من منونة من منظماا غري اومية.
 2-5وتفيد صا بة البالغ أبن اإلخدالء ن  16نيسدان/أقريل  ،2015لادن اآلاثر النامجدة
ع ددن هد ددذا ا دداد  ،وخباصد ددة انقطد دداع ك ددل مد ددن ب .س .س ،.وك .أ .س ،.وك .م .س ،.عد ددن
الدراسة ،تواصلم قند التاريخ املذكور وال تزال متواصلة ىت اليوم(.)7
__________
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تش د ددري الدول د ددة الط د ددرف إىل اجته د دداداا اللجن د ددة املنني د ددة حبق د ددو اإلنس د ددان ن قى د ددية س د ددتيفنس ض د ددد جامايا د ددا
( ،)CCPR/C/55/D/373/1989قتد د د دداريخ  18تش د د د درين األول/أكت د د د ددوقر  ،1995وقىد د د ددية س د د د ددينل ضد د د ددد فرنس د د د ددا
( ،)CCPR/C/106/D/1852/2008قت د د دداريخ  1تشد د د درين الث د د دداين/نوفمرب  ،2012ض د د ددمن قى د د ددااي أخ د د ددرى ،وه د د ددج
اجتهاداا مفادها أنه ال يتندني علدى شدخص يددعج أنده ضدحية انتهداك د مدن قوقده املافولدة مبوجدب النهدد
الدوا اواص اب قو املدنية والسياسية أن يستشهد صرا ة مبادة قنينها مدن النهدد .وابملقاقدل ،ينبغدج أن يثدري،
ن إطدار اإلجدراءاا احملليدة ،ا قدو األساسدية املشدمولة ابالنتهداك كيمدا يتسد للهيئداا القىدائية الوطنيدة تددارك
االنتهاك املزعوم أوال.
تستش ددهد ص ددا بة ال ددبالغ قق درار احملام ددة األوروقي ددة ق ددو اإلنس ددان ن قى ددية مول دددوفان وآخ ددرون ض ددد روماني ددا
(رق ددم  ،)2رق ددم  98/41138ورق ددم  ،CEDH 2005-VII ،01/64320وابآلراء ال ددت اعتم دددهتا اللجند دة املنني ددة
حبقو األشخاص ذوي اإلعاقة ن قىية نوقلج ضد أسرتاليا (.)CRPD/C/16/D/7/2012
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 3-5وتؤكد صا بة البالغ أهنا استنفدا مجيك سبل االنتصاف املتا دة علدى الصدنيد احمللدج.
وتشري إىل أهنا أاثرا مسألة مصا الطفل الفىلى ن االلتماس املستنجل الذي تقدمم قه من
أجددل وضددك ددد النتهدداك قوقهددا األساسددية دون أن ميثلهددا حمد ٍدام ن إطددار هددذا اإلج دراء .وتؤكددد
أيىا أهنا أشارا قوضوح إىل قو أقنائها عندما أاثرا ا د ن التنلديم ن إطدار الطندن املقددم
إىل جملس الدولة .وتىيف ابلقول إن مسألة التمييز على أساس االنتماء اإلثين قد أاثرهتا قشال
ضمين ن الدفوع الت قدمتها ،يد أكددا أهندا هدج وأقناءهدا ينتمدون إىل أقليدة تنداين مدن الدة
ضنف ،هج جمتمك الروما ،وابلتاا فقد كانم هج وأفراد أسرهتا حباجة إىل محاية خاصة.
 4-5أما خبصوص الشاوى املنروضدة علدى احملامدة األوروقيدة قدو اإلنسدان ،تشدري صدا بة
الددبالغ إىل أهنددا اس ددتندا ن هددذر الش دداوى إىل انتهاكدداا خمتلفددة ،وه ددج ابلتحديددد الت دددخل ن
ياهتددا اواصددة واألس درية وعدددم وجددود سددبيل انتصدداف ذي جدددوى .وقندداء عليدده ،ف دان الشدداوى
املنروضة على احملامة األوروقية قو اإلنسان ال تتنل قنفس ا قو األساسية.
املستئل كاإل راءات املعركضة على اللجنة

النظر ن املقبولية
 1-6قبددل النظ ددر ن أي ادع دداء ي ددرد ن قددالغ م ددا ،ددب عل ددى اللجنددة ،وفق دا للم ددادة  20م ددن
نظامها الداخلج ،أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوال أم غري مقبول مبوجدب الربوتوكدول االختيداري
التفاقية قو الطفل املتنل إبجراء تقدمي البالغاا.
 2-6وحتيط اللجنة علما ابدعاءاا صا بة البالغ الدت مفادهدا أن األسدرة ،مبدن فيهدا ب .س .س،.
وك .أ .س ،.وك .م .س ،.أابخليم قتاريخ  16نيسدان/أقريل  2015مدن املخديم الدذي كاندم تقديم
فيه تنفيذا لقرار قلدي مؤرخ  10نيسان/أقريل  2015وأن الطنن الدذي تقددمم قده صدا بة الدبالغ
اعرتاضا على تنفيذ القرار املذكور رفىته احملامة اإلدارية ن مدوالن ن  16نيسدان/أقريل  ،2015كمدا
رفىه جملس الدولة ن إطار إجراء استئناف قتداريخ  16كدانون الثداين /ينداير  .2016وتال د اللجندة
أن مجيك الوقائك املنروضدة ن إطدار هدذا الدبالغ ،مبدا ن ذلد القدرار الصدادر عدن جملدس الدولدة ،قصدفته
آخ ددر هيئ ددة ميا ددن الطن ددن أمامه ددا ،ه ددج وق ددائك دددثم قب ددل  7نيس ددان/أقريل  ،2016اتري ددخ دخ ددول
الربوتوكول االختياري يز النفاذ ابلنسبة إىل الدولة الطرف(.)8
 3-6وقندداء علددى ذلد  ،تنلددن اللجنددة أن الشدداوى غددري مقبولددة مددن يد االختصدداص الددزمين
مبوجب املادة (7ز) من الربوتوكول االختياري.
-7

وتقرر ينة قو الطفل ما يلج:
(أ)

أن البالغ غري مقبول مبوجب املادة (7ز) من الربوتوكول االختياري؛

(ب)

أن هلال هذا القرار إىل صا بة البالغ وإىل الدولة الطرف لالطالع عليه.

__________

()8
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