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مواد البروتوكول االختياري:
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ص ا اااحب البالغ و أ .ب ،.و و مواطن من االتحاد الروس ا ااي يولد في  27حزيران/يونيه .2010
-1
و و ياادعي أن الاادولااة الطرف نااد انتوقااب حقونااه اموجااب المواد  2و 3و 13و 14و 16و 17و 19و22
و 29من االتفاقية .وتمثل صاااحب البالغ محامية .وند دخل البروتوكول االختياري حيز النفاب االنساابة إلى

الدولة الطرف في  12شباط/فبراير .2016
الوقنئع رمن عخض ن صنحو الالالغ

ياه حتى عاام  .2015ووالادتاه البيولوجياة،

يولاد صا ا ا ا ا ا اااحاب البالغ في االتحااد الروسا ا ا ا ا ا ااي وعاا
1-2
ف .ب ،.مثلية عاشاب م شاريقتوا أ .س .)1(.وند أخفب ف .ب .وأ .س .طبيعة عالنتوما في االتحاد الروساي
__________
*

اعتمدتوا اللجنة في دورتوا السادسة والثمانين ( 18كانون الثاني/يناير  5 -شباط/فبراير .)2021

**

شااارف في د ارسااة لا البالغ أعضااان اللجنة التالية أسااماا م :سااووان أ و أسااوما ،وأمل ساالمان الدوسااري ،و ند ا يو ي اإلدريسااي،
وفيليب يافي ،وأولغا أ .خاووفا ،وجواد ماض ا ا ا ااي ،و نيام داويب مزمور ،وأوتاني ميقيقو ،ولويب إرنس ا ا ا ااتو بيدرني ار رينا ،و يس ا ا ا اااتو

الحسن سيديقو ،وآن ماري سقيلتون ،وفيلينا تودوروفا ،وريناتي وينتر.
()1

وولدت أ .س .في 5
ف .ب .وأ .س .ما مواطنتان من مواطني االتحاد الروسا ا ااي؛ يولدت ف .ب .في  11شا ا ااباط/فبراير  ،1980ي
حزيران/يونيه  . 1981ويدعي صا اااحب البالغ أنوما متزوجتان ولالن االتحاد الروسا ااي لم يقن يعترف بزواي المثليين وال ا ي شا ااقل
آخر من االنتران المدني لألوواي من نفب الجنب في تاريخ تقديم البالغ ا ول.
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خوفاً من االض ا ا ااطواد والتمييز ،ن اًر إلى البيئة المعادية جداً لمجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل
الجنساي ومغايري الووية الجنساانية داخل المجتم الروساي( .)2وأخفتا كللك طبيعة العالنة عن أ .ب .خوفاً

من أن يتحدث عنوا خاري دائرة المقر ين .ولم تالشا ا اافا طبيعة عالنتوما اإال صا ا اادنائوما وأنار وما المقر ين.
وش ا اااركتا في أنش ا ااطة تدعم حقو المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ا ااي ومغايري الووية الجنس ا ااانية،
دون الالشا عن ويتوما .وعندما ينشار مقال يصا
وإن كان ا سمان مزيفة ،تعرضب ف .ب .وأ .س .للتوديد في تعليقات أدلي بوا في أسفل المقال.

أسارة صااحب البالغ في صافحة عامة على اإلنترنب،

2-2

وعندما تحدث صاحب البالغ عن أسرته في روضة ا طفال ،تغير مون

العاملين في الروضة،

و دأوا في معاملته اف اظة وعدوانية .و دأ ص ا ا اااحب البالغ في البقان على نحو أكثر تال ار اًر ،وأص ا ا اابح ينفر
من الل اب إلى روض ا ااة ا طفال .ونقلب ا سا ا ارة ص ا اااحب البالغ إلى روض ا ااة أطفال أخرن ،لالن العاملين
ناف نالوا ل ف .ب .إن هيقل أس ا ا ارتوا بيير طبيعيب وعاملو صا ا اااحب البالغ معاملة سا ا اايئة ،اما في بلك

االصا ارال عليه وض اار ه وعدم منعه من تناول ا طعمة التي يتحس ااب منوا .و دأ أطفال آخرون في روض ااة

ا طفال أيضا اًا في التنمر على صا اااحب البالغ نائلين بينبغي اأال يقون للمثلين وجودب .وأبلغب والدتا صا اااحب
البالغ موظفي روضااة ا طفال عن حالة التنمر ،ولالن دون جدون .ولم يقن لصاااحب البالغ أي أصاادنان،
إضااافة إلى أن آاان ا طفال ارخرين بأاعدوا أطفالوم عنه وعن أس ارتهب .ونتيجة للحالة التي عاشااوا أ .ب،.

أصبح يعاني من التوتر و دأ في اإلعراب عن أفالار انتحارية.
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وفي عام  ،2015عندما كان صا اااحب البالغ في الخامسا ااة من عمرت ،انتقلب ا س ا ارة إلى فنلندا.

وفي  10أبريل/نيسا ا ااان  ،2015تقدموا اطلبات لجون وتصا ا اااريح إنامة إنسا ا ااانية لدواعي الرأفة ،على أسا ا اااس

االضااطواد والتمييز اللي واجووت ،والخوف من حدوث مزيد من التعدي على حقونوم اساابب الميل الجنس اي

لا ف .ب .وأ .س.

و ينما كانب طلباتوم نيد الن ر ،عاشا ااب ا س ا ارة في فنلندا لمدة عامين ونص ا ا تقريباً .وفي لت
4-2
ا ثنان ،بدأ صاااحب البالغ بتعلم اللغة الفنلندية والتحب امسس اسااة للتعليم ما نبل المدرسااي ،حي أصاابح له
أصادنان .وأخبرت ف .ب .وأ .س .صااحب البالغ عن عالنتوما ول مرة ،و دأ صااحب البالغ امناداتوما

ما االثنتان بأميب .وانخرطب ا س ارة بنشاااط م أساار أخرن بات آاان مثليين ،وعلم صاااحب البالغ بوجود

أنواع مختلفة من الوياكل ا س ارية .ووفقاً لمدرس في مسس اس ااة التعليم ما نبل المدرس ااي ،بدت على ص اااحب
البالغ السعادة واالنفتاح إاان إنامته في فنلندا.
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و عد أن تقدمب ف .ب .وأ .س .اطلبات اللجون وتصااريح اإلنامة في فنلندا ،أجرت دائرة الوجرة

الفنلندية معوما ثالث مقابالت أوض ا ا ا ا ا ااحتا خاللوا أن ا س ا ا ا ا ا اار التي يقون الوالدان فيوا مثليين تعيش تحب

ضاغ شاديد وخوف مساتمر من التوديدات واالضاطواد في االتحاد الروساي .ولالن أنوال صااحب البالغ لم

سم ن ا في سيا اإلجرانات.
تي َ
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وفي  19تموو/يوليه  ،2016رفضا ااب دائرة الوجرة الفنلندية جمي طلباتوم ،وخلصا ااب إلى أنه يمقن

ترحيل ا سارة إلى االتحاد الروساي دون خطر التعرض لالضاطواد أو الحرمان الشاديد أو المعاملة الالإنساانية

__________
()2

أيلغيب الصا اافة الجرمية للمثلية الجنسا ااية في االتحاد الروسا ااي في عام  ،1993وأيويلب من القائمة الرسا اامية لالضا ااطرااات والحاالت

وا عمال

العقلية في عام  .1999ولالن وفقًا لما بكرت صااحب البالغ ،اودادت في السانوات ا خيرة الموان االجتما ية السالبية والعن
العدائية ضا ا ااد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسا ا ااي ومغايري الووية الجنسا ا ااانية بين عامة الناس والمسا ا ااسولين الحقوميين ر يعي

المس ا ا ا ا ااتون ،و و ما انعقب في اعع التعديالت على القوانين والمدونات اإلدارية .ان ر نانون المخالفات اإلدارية لالتحاد الروس ا ا ا ا ااي،

المعدل في  29حزيران/يونيه  ،2003اللي ينص على مسا ا ا ااسولية إدارية حيال الترويت للعالنات الجنسا ا ا ااية يير التقليدية في صا ا ا اافوف
ا
القااصا ا ا ا ا ا ارين (بناانون الادعااياة المعاادي للمثليينب) ،والقاانون االتحاادي رنم  ،167-FZالمعاادل في تموو /يولياه  ،2013الالي يح ر أي
حالة تبني لألطفال الروس من نبل أشخاص أجانب إبا كان الوالدان متزوجان وواجًا مثليًا معترفًا اه في دولة أخرن.
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أو الموينة ،أو يمقن إعادتوا إلى منطقة مختلفة .والح ب دائرة الوجرة أن الخطاب الس ا االبي ض ا ااد المثليات

والمثليين ومزدوجي الميل الجنسا ا ااي ومغايري الووية الجنسا ا ااانية ند اوداد في االتحاد الروسا ا ااي في السا ا اانوات

ا خيرة من جانب المسا ا ا ا ا ااسولين الحقوميين ووسا ا ا ا ا ااائل اإلعالم على الس ا ا ا ا ا اوان ،وأن بنانون الدعاية المعادي

للمثليينب اللي اعتيمد في عام  2013ند أضا اافى الصا اافة الشا اار ية على ما تقوم اه السا االطات من مضا ااايقة
واعتقال ،بل وإدانة ،للناش ا ااطين اللين يروجون لحقو ا نليات الجنس ا ااية .والح ب أيض ا ااً أن نانون الدعاية

المعادي للمثليين والموان

المجتمعية ا كثر ص ا ا ارامة اشا ا ااقل عام ند أدت إلى ويادة العن

ضا ا ااد ا نليات

الجنس ااية والجنس ااانية ،و و ما نابلته الس االطات االتس ااا ل واإلفالت من العقاب .و يما يتعلب ا س ارة ص اااحب
البالغ ،نبلاب دائرة الوجرة حييقاة أن ف .ب .وأ .س .ناد عاانتاا من التمييز داخال المجتم الروسا ا ا ا ا ا ااي في

الماضاي ،ولالنوا اعتبرت أن لا التمييز ال يساتوفي عتبة االضاطواد ولم َتر أن ف .ب .وأ .س .ساتالونان
في خطر التعرض النتواكات جسا ا ا اايمة لحقونوما إن أيعيدتا إلى وطنوما ا صا ا ا االي ،ن اًر إلى أنوما عاشا ا ا اتا
كمثليتين في االتحاد الروساي دون أن تصابحا ضاحيتين للعن أو ييرت من االنتواكات الجسايمة لحقونوما،

ودون أن تواجوا مشاااكل م الساالطات اساابب ميلوما الجنسااي( .)3وأما االنساابة إلى صاااحب البالغ ،فقد نبلب

دائرة الوجرة كحقائب أن الميل الجنساي لا ا ا ا ا ا ا ف .ب .وأ .س .ند يقون أثر جزئيًا على المعاملة السالبية التي خض

لوا ص ا ا ا ا اااحب البالغ من الموظفين وا طفال ارخرين في روض ا ا ا ا ااة ا طفال وعلى كونه ند تعرض للتنمر.

ولالنواا الح اب أن نااف عوامال أخرن ر ماا تالون ناد أثرت أيض ا ا ا ا ا ا ااً على المعااملاة المالكورة وأن التنمر ال
يس ا ااتوفي ريم بلك معايير االض ا ااطواد ،وبلك ن اإلجرانات المتخلة احب ص ا اااحب البالغ لم تالن ش ا ااديدة
اش ا ا ا ا ااقل خاص و ن اعع ا فعال ،مثل الص ا ا ا ا ارال ،يمقن أن تالون جزناً من الن ام العادي في روض ا ا ا ا ااة

ا طفال .ولم ييمن صا ا ا ا ا اااحب البالغ من الل اب إلى روضا ا ا ا ا ااة ا طفال ولم يتعرض إلجرانات أخرن يير
معقولة من ش ا نوا أن تنتوك حقونه اشاادة .وأشااارت دائرة الوجرة ،في تقييموا لطلبات ا س ارة للحصااول على
تصاااريح إنامة لدواعي الرأفة ،إلى أن من مصاالحة أي طفل أن ييساامح له االعيش م والديه .ولللك ،نررت
دائرة الوجرة أن ترحيل ا سرة إلى االتحاد الروسي ال يتعارض م مصالح الطفل الفضلى.
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وأشاارت دائرة الوجرة الفنلندية إلى أن الخوف بين ا نليات الجنساية والجنساانية من انتزاع أطفالوا

منواا ناد اوداد منال عاام  2014في االتحااد الروسا ا ا ا ا ا ااي .وم بلاك ،بكرت دائرة الوجرة أنواا لم تالن على علم
ا ي حالة فقد فيوا أشااخاص ينتمون إلى أنلية جنسااية حضااانة أطفالوم اساابب ميولوم الجنسااية ،ولللك ف نوا

لم تقبل أن ف .ب .وأ .س .س ااتالونان معرض ااتان لخطر نزع ص اااحب البالغ من حض ااانتوما لو عادتا إلى
االتحاد الروسااي .وخلصااب دائرة الوجرة إلى أن صاااحب البالغ وأس ارته لن يتعرض اوا لخطر ونوع انتواكات

جسيمة لحقونوم في بلد م ا صلي.
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وطعنب أس ا ا ا ا ارة صا ا ا ا اااحب البالغ في نرار دائرة الوجرة الفنلندية أمام محقمة لسا ا ا ا اانالي اإلدارية،

وادعب أن دائرة الوجرة لم تبرر عدم وجود خطر اض ا ااطواد يودد ا س ا ارة في المس ا ااتقبل ،وأص ا اارت على أن

التمييز اللي تعرضااب له ينبغي اعتبارت اضااطواداً وأن عدم وجود تجر ة سااااقة لالضااطواد ينبغي اأال يعتبر
دليالً على عدم وجود لا الخطر .وأصارت ا سارة أيضااً على أنوا ،حتى لو لم تالن تعتبر مس لة للحصاول

على الحماية الدولية ،ينبغي أن تيمنح تصا ا ا ا ا اااريح إنامة لدواعي الرأفة ،م أخل جمي ونائ القضا ا ا ا ا ااية اعين
االعتبار ،إضافة إلى تفسير القانون اطريقة تركز على حقو اإلنسان ومبدأ مصالح الطفل الفضلى(.)4
__________
()3

أشاارت دائرة الوجرة الفنلندية في د ارساتوا للطلب إلى دليل مفوضاية ا مم المتحدة الساامية لشاسون الالجئين اشا ن إجرانات ومعايير

()4

ادعب ا سرة أن دائرة الوجرة الفنلندية لم تراع مصالح الطفل الفضلى في المقام ا ول في نضيتوم التي ندموا فيوا معلومات نطرية

تحديد وض الالجئ.

عن حالة أطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسا ااي ومغايري الووية الجنسا ااانية ،إضا ااافة إلى بيان كتابي يدعم ادعاناتوم،
وعلى وجه الخصوص خوفوم من فقدان حضانة صاحب البالغ إبا اكتشفب السلطات طبيعة عالنتوم.
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وفي نرار صا ا ا ا ا ا ااادر في  14ماارس  ،2017أكادت محقماة لسا ا ا ا ا ا اانالي اإلدارياة نرار دائرة الوجرة

الفنلندية .وأحاطب المحقمة علماً االتقرير اللي ندمته أس ا ا ا ارة ص ا ا ا اااحب البالغ واللي يوثب حالة فقدت فيوا
مواطنة روسية حضانة طفلوا اسبب عالنتوا المثلية .وم بلك ،رأت المحقمة أن التقرير لم يوضح القضية

االتفصا ا اايل وأن نضا ا ااية واحدة ال تسا ا اامح لوا ا ن تخلص إلى أن ا سا ا ارة لديوا خوف مبرر من أن ييسا ا ااحب

صاااحب البالغ من حضااانتوا في حال إعادتوا إلى االتحاد الروسااي .وأنرت المحقمة ا ن ا نليات الجنسااية
والجنسا ااانية في االتحاد الروسا ااي ،وال سا اايما تلك المنفتحة اشا ا ن المثلية الجنسا ااية ،ند تتعرض لخطر الونوع

ضاحية للعن

وييرت من االنتواكات الجسايمة لحقونوا .وم بلك ،خلصاب المحقمة إلى أن ف .ب .وأ .س .لن

تتعرضا لخطر ونوع انتواكات جسيمة لحقونوما أو حدوث ضرر جسيم إن أعيدتا إلى بلد ما ا صلي .ولم
ترد في الحقم أي إشارة إلى مصالح الطفل الفضلى.
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وفي  30آبار/مارس  ،2017تقدمب ا سارة اطلب للحصاول على إبن ااالساتئناف أمام المحقمة

تييم مصالح الطفل
اإلدارية العليا في فنلندا ،محتجة ا ن دائرة الوجرة الفنلندية ومحقمة لسنالي اإلدارية لم ا
الفض االى .وادعب ا سا ارة أنه ال يوجد تقييم لما س اايقون للبيئة العدائية الصا اريحة واالض ااطواد والتمييز ض ااد

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ا ا ا ااي ومغايري الووية الجنس ا ا ا ااانية وا س ا ا ا اار بات اراان المثليين في

ال عن بلك ،ادعب ا سا ا ا ا ارة أن دائرة الوجرة
االتحاد الروسا ا ا ا ااي من أثر على حقو صا ا ا ا اااحب البالغ .وفضا ا ا ا ا ً
والمحقمة اإلدارية لم تعي ار أي اعتبار لالون ص اااحب البالغ س اايض ااطر إلى تعلم الالتمان والاللب لحماية نفس ااه

وأسارته في حال إعادته إلى االتحاد الروساي .وفي  4تموو/يوليه  ،2017يرفع اإلبن ااالساتئناف اللي طلبته
ا سرة .و التالي ،أصبح حقم المحقمة اإلدارية في لت المس لة نوائياً.
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وفي  25تموو/يوليااه  ،2017تقاادم ص ا ا ا ا ا ا اااحااب البالغ وف .ب .وأ .س .اطلااب للعودة طو يااة
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وعندما عادت ف .ب .وأ .س .إلى االتحاد الروس ااي ش ااعرتا ا نوما مض ااطرتان إلى أن تطلبا من

المشمولة االمساعدة .وينبل الطلب في  27تموو/يوليه  .2017وفي  7آب/أيسطب  ،2017يادر صاحب
البالغ فنلندا م ف .ب .وأ .س .امساعدة المن مة الدولية للوجرة(.)5
ص ا اااحب البالغ إخفان الطبيعة الحيييية لعالنتوما .ولم ينش ا اائ ص ا اااحب البالغ أي عالنات ص ا اادانة جديدة

في مدرس ا ا ااته ،و دأ يتس ا ا ااانل عما إبا كان ناف ش ا ا ااين خاطئ في عالنة والدتيه ،إب إن المجتم الروس ا ا ااي

ينتقد صا اراحة العالنات المثلية .ون اًر إلى أن مون موظفي المدرس ااة ند أص اابح ف اً تجات ص اااحب البالغ
وف .ب ،.ف ن ا سارة تشاك في أن طبيعة العالنة بين ف .ب .وأ .س .ند يكشافب وأن عليوا أن ترحل مرة

أخرن .وال تزال ا سرة تعيش في خوف دائم من استمرار االضطواد والتمييز.
الشكوى
1-3

يدعي صا اااحب البالغ أنه ضا ااحية انتواف للمادة  3من االتفاقية ،مقترنة االمادة  22من االتفاقية

نفسا ااوا( .)6ويدعي أن السا االطات الفنلندية أ ملب إجران تقييم مناسا ااب لمصا ااالح الطفل الفضا االى عند د ارسا ااة
طلبات اللجون أو تص ا ا ا ا ا اااريح اإلنامة التي تقدم بوا و وأسا ا ا ا ا ا ارته إلى فنلندا .وريم أن دائرة الوجرة الفنلندية

بكرت في نرار ا مص ا ا االحة الطفل الفض ا ا االى ،ف نوا فعلب بلك اطريقة س ا ا ااطحية ولم يتعلب ا مر اإال امفووم
أن من مص االحة أي طفل أن يسا ا مح له االعيش م والديه .ولم تتخل محقمة لس اانالي اإلدارية والمحقمة
اإلدارية العليا في فنلندا أي مون

اش ا ا ا ن مصا ا ااالح الطفل الفضا ا االى ،بل لم تلك ار ا في نرار أو حقم كل

منوما .ولللك ،يدعي ص ا ا اااحب البالغ أن لا التقييم يير المالئم للمص ا ا ااالح الفض ا ا االى لطفل يلتمب مركز
الالجئ يشقل في حد باته انتواكاً من جانب الدولة الطرف للمادة  ،3مقترنة االمادة  22من االتفاقية.

__________

4

()5

في ونب تقديم البالغ ا ول ،كانب ا سرة تعيش في االتحاد الروسي.

()6

حب الطفل في إيالن االعتبار ا ول لمصالحه اليفضلى.
يشير صاحب البالغ إلى تعليب اللجنة العام رنم  )2013(14اش ن ا
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ويحتت صا اااحب البالغ ا ن نانون الدعاية المعادي للمثليين في روسا اايا يشا ااقل انتواكاً مسا ااتم اًر
2-3
لحب المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسا ااي ومغايري الووية الجنسا ااانية وأسا اار م في الخصا ااوصا ااية،
من خالل وص ا ا ا ا ا اام نم حياتوم .و ناف خطر يودد أطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ا ا ا ا ا ااي

ومغايري الووية الجنسا ا ا ااانية ا يداعوم مسسا ا ا اسا ا ا ااات الرعاية ريماً عنوم وعن والديوم .و غية تجنب التمييز
والعن النفس ااي والجس اادي في المس ااتقبل ،ييجبر ص اااحب البالغ االتالي على كتمان ما يعرفه عن عالنة
جبر على الاللب اشا ن لت العالنة .وفي المجتم الروساي ،ييمن صااحب البالغ أيضااً من
والدتيه ،بل يي َ
تلقي أي معلومات عن المثلية الجنسا ا ا ا ااية والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسا ا ا ا ااي ومغايري الووية

الجنسااانية ،اما في بلك عن الحياة ا س ارية ،و و أمر ضااروري لصااحته ورفا ه بوصاافه طفالً ينتمي إلى

أسا ا ا ا ا ارة من لا النوع .وييحرم ص ا ا ا ا اااحب البالغ أيضا ا ا ا ا ااً من الحب في التعليم اللي من شا ا ا ا ا ا نه أن يطور
شاخصايته ،بوصافه فرداً من أسارته ،وأن يوجه أطفاالً آخرين إلى احترامه واحترام حقو اإلنساان الخاصاة
اه .وعالوة على بلك ،تصا ا ا ا ا

حملة إعالمية مس ا ا ا اات مرة تدير ا الدولة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل

الجنس ا ا ا ااي ومغايري الووية الجنس ا ا ا ااانية اعبارات موينة وتقول إنوم متورطون في مسامرة أجنبية تودف إلى
تقويع الييم الروسااية .ويشاادد صاااحب البالغ على أن لت التص اريحات المسااتمرة اش ا ن دونية المثليات

والمثليين ومزدوجي الميل الجنسا ااي ومغايري الووية الجنسا ااانية وأسا اار م تسا ااا م في التعصا ااب االجتماعي
تجات المثليات والمثليين ومزدوجي

تجا وم وتجات أسار م ،وأن ناف اساتخداماً متزايداً وأكثر تنسايقاً للعن
الميل الجنسااي ومغايري الووية الجنسااانية من جانب الجماعات المتطرفة وعدم اسااتجااة كا ية من الشاارطة
لولت الحوادث(.)7
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وفي لا الس ا ا اايا  ،يدعي ص ا ا اااحب البالغ أن نرار الس ا ا االطات الفنلندية بترحيله و وأسا ا ا ارته إلى

االتحاد الروسااي يتعارض م مصااالحه الفضاالى ،إب أن أي تفسااير للقانون أو أي نرار من جانب الساالطات
الفنلندية يسدي إلى خطر تجدد إسا ااانة المعاملة ،ويعرضا ااه لخطر االنتواكات الملكورة ،ال يمقن أن يصا ااب

في مصالح الطفل االمعنى المقصود في المادة  3من االتفاقية.
4-3

وعالوة على بلك ،يدعي صاااحب البالغ أن المعاملة الساايئة يير القابلة للجدال التي تعرض لوا

في االتحاد الروسا ااي تنتوك حقه في عدم التمييز ضا اادت على أسا اااس مميزات خاصا ااة أو وضا ا آخر للطفل

أو سا ا ارته ،وحقه في الحماية من التعرض لألبن وس ا ااون المعاملة ،جس ا اادياً أو نفس ا ااياً ،اموجب المادتين 2
و 19من االتف اااقي ااة .ويسك ااد أن ن اااف انتو اااك ااات لحقون ااه اموج ااب المواد  13و 14و 16و 17و 29من
االتفااقياة ،اماا في بلاك حقاه في حرياة التعبير ،اماا يشا ا ا ا ا ا امال حرياة التمااس وتلقي ونقال المعلوماات وا فالاار
اجمي أنواعوا ،وحقه في حرية الفالر ،وفي الخص ا ا ا ا ااوص ا ا ا ا ااية ،التي ينبغي أن تحمي الطفل من االعتدانات

عليه وعلى نم حياته وسا ا اامعته وأسا ا ارته ومنزله ،وفي الحصا ا ااول على المعلومات الوامة لصا ا ااحته ورفا ه،
وفي التعليم اللي يطور شا ا ا ااخصا ا ا ااية الطفل ومواهبه وندراته إلى أنصا ا ا ااى حد وتشا ا ا ااج ا طفال على احترام

ارخرين واحترام حقو اإلنسا ا ا ااان وثقافاتوم وثقافات يير م ،في ضا ا ا ااون تزايد العدان والعن
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الووية الجنسانية في االتحاد الروسي.

ضا ا ا ااد المثليات

__________
()7

ان ر من ماة يومن رايتب ووتش ،بLicense to harm: violence and harassment against LGBT people and

activities in Russiaب (رخصاة إللحا الضارر :العن

والمضاايقات ضاد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنساي ومغايري

الووية الجنساانية وأنشاطتوم في روسايا) ،كانون ا ول/ديسامبر  .2014ويسكد صااحب البالغ أيضااً على أن الويئات الدولية لحقو
اإلنساان أدانب نانون الدعاية المعادي للمثليين في االتحاد الروساي واإلجرانات التي اتخلتوا السالطات الروساية ،وأعر ب عن نلقوا

العميب إوان آثار ا على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ا ا ا ااي ومغايري الووية الجنس ا ا ا ااانية وأس ا ا ا اار م ،مش ا ا ا ااي اًر إلى المحقمة

ا ورو ية لحقو اإلنسان ،نضية اايف وآخرون ضد روسيا ،الطلب  ،09/67667وأشار كللك إلى طلبات أخرن.
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ويسكد صا ا ا ا اااحب البالغ أنه ،ريم تقديم والدته ،ف .ب ،.شا ا ا ا ااقون إلى المحقمة ا ورو ية لحقو

اإلنسان ،ف ن تلك الشقون تتعلب احقو والدته ال احقونه و ،و التالي فوي تختل

عن الشقون الحالية .
()8

وعالوة على بلك ،أعلنب المحقمة ا ورو ية لحقو اإلنس ا ا ا ا ااان أنوا ال تس ا ا ا ا ااتطي الن ر في طلب ف .ب.

نواا لم تمتثال لجم ي الشا ا ا ا ا ا ااروط المنصا ا ا ا ا ا ااوص عليواا في نواعاد المحقماة( .)9ولم ييعالدل الطلاب في الوناب
المناسب ،ولللك لم ِ
يجر الن ر في جو ر القضية.
مالحظنت الهتلة الطخف بشأن المقالولية
1-4

أفادت الدولة الطرف في مالح اتوا المسرخة  22تشا ا ارين ا ول/أكتو ر  2018ا ن البالغ ينبغي

2-4

و يما يتعلب اادعان ص ا ا ا ا اااحب البالغ المس ا ا ا ا ااتند إلى المادتين  3و 22من االتفاقية ،تدعي الدولة

أن يعتبر يير مقبول.

الطرف أن المس ا ا ا ا لة نفسا ا ا ااوا ند ين ر فيوا امقتضا ا ا ااى إجران آخر من إجرانات التحقيب الدولي أو التسا ا ا ااوية
الاادوليااة ،وأنااه ينبغي اااالتااالي إعالن أن البالغ يير مقبول اموجااب المااادة (7د) من البروتوكول االختياااري.

وتالحظ الدولة الطرف أن عدم امتثال والدة ص اااحب البالغ للش ااروط المنص ااوص عليوا في نواعد المحقمة

ناتت عن أفعالوا ،ويبدو أن ا سا ارة تحاول إيجاد طريقة أخرن للطعن في نتيجة نضا ااية اللجون التي ندمتوا،

وبلك اعد أن فشا االب في بلك عن طريب المحقمة ا ورو ية لحقو اإلنسا ااان .وعلى الريم من أن صا اااحب
لا البالغ ش ا ا ا ااخص آخر ،ف ن المسا ا ا ا ا لة المثارة في لا البالغ تش ا ا ا ااااه إلى حد كبير تلك التي أيثيرت أمام

المحقمة ا ورو ية لحقو اإلنساان .ولللك ،ينبغي إعالن عدم مقبولية لت القضاية اساتناداً إلى المادة (7د)
من البروتوكول االختياري ووفقاً للمادة ()3(16و) من الن ام الداخلي للجنة اموجب البروتوكول االختياري.
وتدعي الدولة الطرف أيضا ا ااً أن االدعان الرئيس ا ااي لص ا اااحب البالغ يس ا ااتند إلى عدم رض ا ااات عن
3-4
نتيجة إجرانات اللجون المحلية .وفي لا الصا ا اادد ،تشا ا ااير الدولة الطرف إلى أنه ال ينبغي اسا ا ااتخدام اللجنة

كمحقمااة اسا ا ا ا ا ا ااتئناااف من الاادرجااة الرااعااة .وينبغي اأال تعيااد اللجنااة تقييم الونااائ وا دلااة التي ن رت فيوااا
الس ا ا ا االطات الوطنية على النحو الواجب ،كما ينبغي اأال تش ا ا ا ااقك في النتائت واالس ا ا ا ااتنتاجات الواردة في لت
الق اررات .وتض ا ا اايف الدولة الطرف أن الس ا ا االطات الفنلندية ،لدن التوص ا ا اال إلى ن ارراتوا ،أخلت في االعتبار

مص ا ا ا ا ا ااالح الطفل الفض ا ا ا ا ا االى ،إلى جانب عوامل أخرن ،مثل حماية الحياة ا سا ا ا ا ا ا ارية والص ا ا ا ا ا ااالت الثقا ية
واالجتما ية لص ا ا اااحب البالغ ببلد أسا ا ا ارته ا ص ا ا االي ،عند الن ر في طلب تصا ا ا اريح اإلنامة وطلب اللجون

الللين ندموما ص ا ا ا اااحب البالغ .وتسكد الدولة الطرف من جديد أن ص ا ا ا اااحب البالغ يادر فنلندا طوعاً في
آب/أيسطب  2017امساعدة المن مة الدولية للوجرة.
4-4

وتدف الدولة الطرف ا ن ص ا ا اااحب البالغ لم يس ا ا ااتط إثبات ادعاناته أمام اللجنة ،ومن ثم يجب

اعتبار البالغ يير مقبول ن من الواضح أنه ال يستند إلى أسب سليمة االمعنى المقصود في المادة (7و)
من البروتوكول االختياري.
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وتختتم الادولاة الطرف ااالقول إن ادعاانات ص ا ا ا ا ا ا اااحاب البالغ اموجاب المواد  2و 13و 14و16

و 17و 19و 29من االتفاقية يير مقبولة لعدم اساتنفاد سابل االنتصااف المحلية ،على النحو اللي تقتضايه

المادة (7ه) من البروتوكول االختياري .وتضيف الدولة الطرف أن لت ا جزان من البالغ ينبغي ريم بلك

عتبر يير مقبولة اموجب المادة (7و) من البروتوكول االختياري ااعتبار ا يير مدعومة ا دلة كا ية.
أن تي َ
__________
()8

ندمب والدة ص ا ا ا اااحب البالغ طلباً اش ا ا ا ا ن إجرانات الوجرة نفس ا ا ا ااوا إلى المحقمة ا ورو ية لحقو اإلنس ا ا ا ااان في  22كانون ا ول/
ديسا ا ا ا ا ا اامبر  .2017ويتعلب الطلاب ااانتوااكاات مزعوماة اموجاب المواد ( 3ح ر التعالياب) و( 8الحب في احترام الحيااة الخااصا ا ا ا ا ا ااة

()9

ع ا الا ااى وج ا ا ااه ال ا ات ا اح ا ا اادي ا ا ااد ،ال ا ام ا ا ااادة  47ما اان الئ ا اح ا ا ااة ال ا ام ا اح ا اق ا ام ا ا ااة ا ورو ا اي ا ا ااة ل ا اح ا اقا ااو اإلنس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااان .ان ا ا ا اار الا ااالئ ا اح ا ا ااة

والعائلية) والمادة ( 14ح ر التمييز) من اتفاقية حماية حقو اإلنسان والحريات ا ساسية.

6
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اعليقنت صنحو الالالغ على مالحظنت الهتلة الطخف بشأن المقالولية
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نادم صا ا ا ا ا ا اااحاب البالغ تعليقاات مسرخاة  5شا ا ا ا ا ا ابااط/فبراير  2019على مالح اات الادولاة الطرف
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و يما يتعلب اادعان الدولة الطرف ا نه ينبغي إعالن البالغ يير مقبول ن القض ا ا ا ااية يندمب إلى

اش ن المقبولية.

المحقمة ا ورو ية لحقو اإلنسا ا ااان ،يسكد صا ا اااحب البالغ أن المحقمة رفضا ا ااب طلب والدته اسا ا اابب عدم
اساتيفان الشاروط اإلجرائية دون اتخاب أي نرار اشا ن المقبولية أو ا ساب الموضاو ية للقضاية ،و التالي ف ن
المسا ا ا ا ا لة المعروض ا ا ا ااة على اللجنة لم ين ر فيوا إجران دولي آخر االمعنى المقص ا ا ا ااود في المادة (7د) من

البروتوكول االختياري والقاعدة ()2(16و) من الن ام الداخلي للجنة اموجب البروتوكول االختياري(.)10
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و يما يتعلب اادعان الدولة الطرف أن ص ا ا ا اااحب البالغ يس ا ا ا ااتخدم اللجنة كمحقمة اس ا ا ا ااتئناف من

الدرجة الرااعة ،يش ا ااير ص ا اااحب البالغ إلى أنه ال يعارض نتيجة اإلجرانات المحلية فحس ا ااب ،بل يدعي أن

السا االطات الفنلندية لم ِ
تجر تقييماً سا االيماً لمصا ااالح الطفل الفضا االى في نضا اايته ،مما أدن إلى صا اادور نرار
يتعارض بوضااوح م مصااالح الطفل الفضاالى وحرمانه من العدالة( .)11ويشااير صاااحب البالغ إلى أنه على
الريم من أن التشا ا ا اريعات المحلية القائمة كانب سا ا ا ااتسا ا ا اامح للسا ا ا االطات الفنلندية ا ن تراعي مصا ا ا ااالح الطفل

الفض ا االى في إطار إجرانات اللجون ،ف ن بلك لم يحص ا اال في لت القض ا ااية .وال تتعلب المسا ا ا لة اعدم توافب
التش اريعات المحلية م الحقو المقفولة في االتفاقية في حد باتوا ،بل اعدم امتثال الساالطات المحلية لمبدأ

مصالح الطفل الفضلى.
4-5

ويش ا ا ااير ص ا ا اااحب البالغ إلى أنه اض ا ا ااطر و وأس ا ا ارته ،منل عودتوم إلى االتحاد الروس ا ا ااي ،إلى

االنتقال إلى مدينة مختلفة ثالث مرات اسا ا ا اابب اكتشا ا ا اااف مجتمعوم المحلي و/أو ا شا ا ا ااخاص في مدرسا ا ا ااة

صااحب البالغ أن والدتات ووجتان مثليتان .وحتى ارن ،ال تزال والدتا صااحب البالغ تحاوالن إخفان طبيعة
عالنتوما عن مدرسا ا ااة صا ا اااحب البالغ اادعان أن إحدا ما خالته ،ريم أن الحفاك على تلك الاللاة أصا ا اابح

أكثر صا ااعو ة ن اًر إلى أن صا اااحب البالغ نفسا ااه يعرف ارن الطبيعة الحيييية لعالنتوما ويشا اااركوا أحياناً
م أشاخاص آخرين عن يير نصاد .وند أدن لا الوضا إلى تعرض صااحب البالغ لمشااكل نفساية وإلى
اضا ااط اررت لزيارة طبيب أعصا اااب .و و يعاني من القلب وال يسا ااتطي النوم في كثير من ا حيان .وأدن بلك

أيض ا ااً إلى ظوور أعراض جسا اادية لدن صا اااحب البالغ ،مثل مشا اااكل في البصا اار اسا اابب التوتر العصا اابي
المستمر اللي تسبب في تشنت ا و ية الدموية في عينيه.
يقرر صا اااحب البالغ أنه أشا ااار إلى أن حقونه
5-5
و يما يتعلب ااسا ااتنفاد سا اابل االنتصا اااف المحلية ،ا
المقفولة في المادة  ،3مقترنة االمادة  ،22من االتفاقية ند انتي ِوقب في اإلجرانات المحلية .ويسكد ص ا اااحب

البالغ أيض ا ا ااً أنه أشا ا ااار كللك في البالغ إلى حقو أخرن مقفولة في االتفاقية من أجل إظوار العناصا ا اار
المختلفة التي كان ينبغي للس االطات الفنلندية أن ت خل ا في االعتبار عند تقييم مص ااالح الطفل الفض االى في
نض اايته .وتركز مالح ات الدولة الطرف في لا الص اادد على رأي ص اااحب البالغ ا ن الس االطات الفنلندية

لم ِ
تجر تحليالً مناسباً لمصالح الطفل الفضلى يستند إلى جمي الحقو المنصوص عليوا في االتفاقية.
__________
()10

يشا ا ا ااير صا ا ا اااحب البالغ أيضا ا ا ااً إلى أن الشا ا ا اارط اإلجرائي اللي لم تلتزم اه والدته و تزويد المحقمة بترجمات إلى اللغة اإلنالليزية
إلفادات ا سرة الخطية في مختل مراحل اإلجرانات القانونية الفنلندية .وأبلغب المحقمة الممثل القانوني لوالدته ا ن الترجمة يجب
أن تقدم في رس ااالة عن طريب البريد العادي في موعد أنص ااات  4كانون الثاني/يناير  .2018ووص االب الرس ااالة إلى فنلندا اعد مرور

عدة أيام على الموعد النوائي إلعادة تقديم الطلب.
()11
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ان ر المحقمة ا ورو ية لحقو اإلنسا ااان ،نضا ااية جيونيسا ااي ضا ااد ولندا ،الطلب رنم  ،10/12738الفقرة 120؛ ونضا ااية نويلينغر
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مالحظنت إضنفية من الهتلة الطخف بشأن المقالولية تمالحظنا ن بشأن األسس الموضوعية
كررت الدولة الطرف مالح اتوا السا ااااقة اشا ا ن
1-6
في مالح ات مسرخة  21شا ااباط/فبراير  ،2019ا
مقبولية البالغ ،ونالب إن البالغ ال يس ااتند إلى أس ااب موض ااو ية .وتدف الدولة الطرف ا ن ادعان ص اااحب

ستم إليه أثنان اإلجرانات ينبغي أن ييعتبر يير مقبول لعدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية
البالغ أنه لم يي َ
اموجب المادة (7ه) من البروتوكول االختياري .وتحتت الدولة الطرف ا ن صااحب البالغ وأسارته لم يثيروا

طلب
ن أن دائرة الوجرة الفنلندية كان ينبغي لوا أن تسا ا ا ااتم إليه شا ا ا ااخصا ا ا ااياً .وخالل اإلجرانات المحلية ،ي
لكر صا ا اراحة أنوم يريبون في أن
إجران جلس ا ااة اس ا ااتماع ش ا اافوية أمام محقمة لس ا اانالي اإلدارية ،ولالن لم يي َ

اتم إلى صاااحب البالغ في االسااتئناف .ولللك ،لم َتر المحقمة اإلدارية ضاارورة في عقد جلسااة اسااتماع
ييسا َ
شفوية من أجل شرح الونائ واتخاب نرار اش ن المس لة.
2-6

وإشا ا ا ا ا ا ااارة إلى اإلطاار القاانوني العاام لحمااياة حقو طاالبي اللجون ،تبرو الادولاة الطرف أن ناانون

ا جانب يولي ا تماماً خاصا ا ااً لمص ا ااالح الطفل الفض ا االى ولل روف المتص ا االة بنمان الطفل وص ا ااحته .ونبل
اتخاب نرار اشا ا ن طفل ال يقل عمرت عن  12س اانة ،ينبغي االس ااتماع إلى الطفل ما لم يقن واض ااحاً أن بلك

يير ضااروري ،وينبغي مراعاة آران الطفل وفقاً لساانه ومسااتون نموت .ويمقن أيض ااً االسااتماع إلى أنوال طفل
أصااغر سااناً إبا كان الطفل ناضااجاً اما يقفي خل آرائه اعين االعتبار .وتشااير الدولة الطرف إلى أن على
السا ا ا االطات ،عند الن ر يما إبا كان ينبغي االسا ا ا ااتماع إلى أنوال ناصا ا ا اار ،أن تسكد أ مية مصا ا ا ااالح الطفل

الفض االى وأن تن ر في احتمال اختالف مص ااالح الطفل عن مص ااالح الوص ااي (ا وص اايان) .ولن يقون من
الضااروري االسااتماع إلى أنوال الطفل في اعع القضااايا التي يقون الوصااي ند ندم االلتماس اش ا نوا نيااة

عن الطفل وأصالة عن نفسه ،وال يمقن اعتبار مصالح الطفل متعارضة م مصالح الوصي .وتشير الدولة
الطرف إلى أن صاااحب البالغ ،في لت القضااية ،وصاال إلى فنلندا عندما كان عمرت  4ساانوات .وفي ونب

صا اادور نرار دائرة الوجرة ،كان عمرت  6سا اانوات .و عد أن أخلت دائرة الوجرة عمرت ومسا ااتون نضا ااجه اعين

عتبر مص ا ا ااالح
االعتبار ،نررت عدم االس ا ا ااتماع إليه أثنان التحقيب في طلب اللجون .وفي لا الص ا ا اادد ،لم تي َ
الطفل الفضلى متعارضة م مصالح ا وصيان.
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و يماا يتعلب اااالنتوااف المزعوم للماادة  3من االتفااقياة ،تادف الادولاة الطرف اا ن مبادأ المصا ا ا ا ا ا ااالح

الفضاالى ي ور االالامل في التش اريعات الوطنية المبينة أعالت وفي الق اررات الص اادرة عن الساالطات الوطنية،
التي امتثلب للش ااروط المنص ااوص عليوا في المادة  .)12(3وتش ااير الدولة الطرف إلى أن دائرة الوجرة الفنلندية،

عند ن ر ا في مسا ا ا لة منح تصا ا اريح إنامة لدواعي الرأفة ،رأت أن المص ا االحة الفض ا االى للطفل تقتض ا ااي في
المقام ا ول أن يعيش ويييم م الوالدين ،الللين ما في أفضا ا اال وضا ا ا لرعاية أطفالوما ،وتحقيب رفا وم،

وتقديم الدعم والتوجيه الالومين لنمو م وتطور م .ولللك ،ف ن رفع منحوم تصا ا اااريح إنامة ،ورفع طلبات

ان على بلك،
لجوئوم في فنلندا ،وإعادتوم إلى بلد م ا صا االي ال يتعارض م مصا ااالح الطفل الفضا االى .و ن ً
جرن تقييم مصااالح الطفل الفضاالى على النحو الواجب ،ليب فق عند الن ر في مسا لة منح تصاريح إنامة
لدواعي الرأفة ،بل أيض ا ا ا ا ااً عند الن ر في طلب اللجون اللي تقدمب اه ا س ا ا ا ا ارة ،وطلب العودة إلى االتحاد
الروسا ا ااي .ولللك ،ن رت السا ا االطات الوطنية اعناية في حالة صا ا اااحب البالغ اشا ا ااقل عام ،وفقاً للتوجيوات
المحددة التي وضاعتوا اللجنة .وأيخلت في االعتبار كللك ظروف أخرن خاصاة االقضاية ،منوا حالة الضاع

لدن صاحب البالغ ،وحماية الطفل وسالمته ،وروااطه الثقا ية واالجتما ية.
__________
()12

االنسابة إلى توافب ارران المتفب عليه على نطا واسا اشا ن مصاالح الطفل الفضالى المنصاوص عليوا في المادة  3من االتفاقية،

تحيل الدولة الطرف إلى المحقمة ا ورو ية لحقو اإلنس ااان ،نض ااية س .ض ااد التفيا ،الطلب رنم 09/27853؛ ونض ااية جونيس اايه
ض ا ا ا ا ا ااد ولنادا؛ والتعليب العاام للجناة رنم )2013(14؛ والتعليب العاام المش ا ا ا ا ا ااترف رنم  3للجناة حمااياة حقو جمي العماال الموااجرين وأفراد
أسر م/ورنم  22للجنة حقو الطفل ( )2017اش ن المبادئ العامة المتعلقة احقو اإلنسان الخاصة اا طفال في سيا الوجرة الدولية.
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و يما يتعلب ااالنتواف المزعوم للمادة  ،22تش ا ااير الدولة الطرف إلى أن االتفاقية ال تض ا اامن حب

ا طفال في دخول بلد معين أو اإلنامة يه  .وتشدد الدولة الطرف على أنه يمقن استخدام مبدأ المصالح
()13

الفضا االى في إرشا اااد تفسا ااير عنصا اار معين من تعريف الالجئ في االتفاقية الخاصا ااة بوض ا ا الالجئين(،)14

ولالن ال يمقن استخدامه بدالً من بلك التعريف أو عوضاً عنه .وتشير الدولة الطرف إلى السوابب القضائية

للجنة يما يتعلب بترحيل ا طفال ،حي اندرت اللجنة أن ناف خط ًار محددًا وشا ا ااخصا ا اايًا لحدوث انتواف جسا ا اايم

لحقو الطفل أو خط ًار حييييًا إللحا ضا اارر االطفل ال يمقن جبرت( .)15ووفقًا للسا اوابب القضا ااائية ،تخلص الدولة
معين للخطر المحتمل أو درجة شاادته لالي يسااتتب التزام الدول ا طراف
الطرف إلى أنه ال بد من وجود وص ا
ا

في االتفاقية اعدم اإلعادة القس ا ا ا ارية .وتدف الدولة الطرف اعدم وجود أي خطر انتواف جسا ا ا اايم لحقو صا ا ا اااحب

البالغ ،أو إلحا ض ا ا اارر االطفل ال يمقن جبرت ،وتسكد من جديد أن الس ا ا االطات الفنلندية أجرت تقييمات ش ا ا اااملة

ال عن الحالة المحددة والشخصية لصاحب البالغ ،اما في بلك
لحالة ا نليات الجنسية في االتحاد الروسي ،فض ً

خوفه من نزعه من أسا ارته إبا أعيد إلى االتحاد الروس ااي ،وراعب مص ااالح الطفل الفض االى( .)16واعتبرت س االطات

الوجرة أيضاًا أن التنمر اللي تعرض له صااحب البالغ ال يساتوفي معايير االضاطواد ،ن ا فعال التي تعرض
لوا لم تالن خطيرة اشا ااقل خاص .ولللك ،خلصا ااب سا االطات الوجرة إلى أنه ال توجد أسا ااباب وجيوة لالعتقاد ا ن

صاحب البالغ سيواجه في بلدت ا صلي خط ًار حييييًا احدوث ضرر ال يمقن جبرت ،و و ما يسكدت كون صاحب
البالغ ال يبدو أنه يشير إلى تعرضه بن أو اضطواد شديدين اعد عودته.

وتدف الدولة الطرف أيضااً ا ن ادعانات صااحب البالغ اموجب المواد  2و 13و 14و 16و17
5-6
و 19و 29ال تثير أي مسائل منفصلة.
اعليقنت صددددنحو الالالغ على المالحظنت اإلضددددنفية للهتلة الطخف بشددددأن المقالولية تمالحظنا ن بشددددأن
األسس الموضوعية
كرر ص ا ا ا اااحب البالغ تعليقاته الس ا ا ا ااااقة اشا ا ا ا ا ن
1-7
في تعليقات مسرخة  19آب/أيس ا ا ا ااطب  ،2019ا
المقبولية .و يما يتعلب احجة الدولة الطرف اعدم اس ا ا ا ااتنفاد س ا ا ا اابل االنتص ا ا ا اااف المحلية اش ا ا ا ا ن ادعائه عدم

االسااتماع إليه ،يشااير صاااحب البالغ إلى أن عدم اسااتماع الساالطات الفنلندية إليه أثنان اإلجرانات المحلية

لم ييقلدم على أنه ادعان نائم بلاته اشا ا ا ا ا ن انتواف االتفاقية .ولم ييعرض لا ا مر اإال لتوض ا ا ا اايح مض ا ا ا اامون
اإلجرانات المحلية في نضية صاحب البالغ.
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ويسكد صاااحب البالغ أن فحص الساالطات المحلية ال يفي امعايير إجران تقييم منت م لمصااالح الطفل

معمب يراعي الطفل اش ن وجود خطر انتواف
الفضلى .ويحتت صاحب البالغ ا نه كان ينبغي للسلطات إجران تقييم ا
جساايم لالتفاقية ،م إيالن اعتبار خاص لضااع

صاااحب البالغ بوصاافه جزناً من أنلية م والدتيه المثليتين،

ال عن الالم الوااائاال من المعلومااات المتاااحااة عن الحااالااة ال ار نااة طفااال اراااان من المثليااات والمثليين
فضا ا ا ا ا ا ا ً

__________
()13

ان ر نضااية جونيساايه ضااد ولندا .وتشااير الدولة الطرف أيضااً إلى أن االتحاد الروسااي ملزم بنفب االلتزامات اموجب المادتين 3
و 22من االتفاقية يما يخص احترام حقو الطفل ،ش نه في بلك ش ن الدول ا طراف ا خرن.

()14

ان ر تعليب اللجنة العام رنم  ) 2005(6اش ن معاملة ا طفال يير المصحو ين والمنفصلين عن بويوم خاري بلد م ا صلي.

()15

على س ا اابيل المثال ،في نض ا ااية أ .ي .ض ا ااد الدانمرف ( ،)CRC/C/78/D/7/2016الفقرة  ،12-8المتعلقة اادعان مقدمي الطلب
االتحول المزعوم عن اإلسا ا ااالم ومبادئ مصا ا ااالح الطفل الفضا ا االى في ترحيل أ .ي .إلى أفغانسا ا ااتان ،التي أشا ا ااارت فيوا اللجنة إلى

احتمال وجود خطر ش ا ااخص ا ااي اعينه يقون انتواكًا خطي ًار لحقو أ .ي .المنص ا ااوص عليوا في االتفاقية لدن عودتوم ،ونالب في نواية
المطاف إن مقدمي الطلب لم يبرروا لا الخطر .وعلى نحو مماثل ،في نضية ف .ي .م .ضد الدانمرف (،)CRC/C/77/D/3/2016
الفقرة  ،3-11اش ن ترحيل فتاة إلى الصومال ،التي ييزعم فيوا أن الفتاة ستواجه خطر التعرض لتشويه أعضائوا التناسلية ا نثوية،
أشارت اللجنة إلى وجود خطر حييقي بتعرض الطفلة لضرر ال يمقن جبرت.

()16
GE.21-03411
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عن نضية ف .ي .م .ضد الدانمرف.
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ومزدوجي الميل الجنسااي ومغايري الووية الجنسااية .وفي لا الصاادد ،يضاايف صاااحب البالغ أن الساالطات

تييم ما لس ا ا ااون المعاملة من أثر نفس ا ا ااي وعاطفي عليه ،مثالً في روض ا ا ااة ا طفال ،وعلى نطا
المحلية لم ا
أوسا ا في البيئة العدائية الصا اريحة والسا ااياسا ااات التمييزية تجات ا نليات الجنسا ااية في االتحاد الروسا ااي .ولم

ييج َر أي تقييم لماادن ا مااان والحمااايااة الاالي يمقن أن يتمت بومااا ص ا ا ا ا ا ا اااحااب البالغ إبا أيعيااد إلى االتحاااد
الروس ا ا ااي .ون اًر إلى أن الس ا ا االطات المحلية ند نبلب كحييقة أن ا ش ا ا ااخاص المنتمين إلى أنليات جنس ا ا ااية

معرضا ا ا ااون لخطر العن

أو االنتواكات الجسا ا ا اايمة ا خرن لحقونوم في االتحاد الروسا ا ا ااي ،فقد كان ينبغي

إجران تقييم فردي لسا ااالمة صا اااحب البالغ كطفل لوالدتين مثليتين .وفي لا السا اايا  ،يسكد صا اااحب البالغ

أنه ،خالفاً للمرة السا ا ااااقة ،سا ا اايقون من المسا ا ااتحيل إخفان العالنة بين والدته وش ا ا اريقتوا في المسا ا ااتقبل نه
أصاابح على علم بوا أثنان إنامة ا سارة في فنلندا ،وعند عودة ا سارة إلى االتحاد الروسااي ،كان من المحتم

أن تنتشر المعرفة بولت العالنة وتجعل صاحب البالغ أكثر عرضة النتواف حقونه(.)17

ويحتت صا ا اااحب البالغ أيضا ا ااً ا ن وجود خطر شا ا ااخصا ا ااي وجسا ا اايم يوددت تثبته أيضا ا ااً ا عراض
3-7
الجس ا اادية والنفس ا ااية التي يعاني منوا منل عودة ا س ا ارة إلى االتحاد الروس ا ااي ،وكللك اض ا ااطرار ا س ا ارة إلى
االنتقال ثالث مرات االفعل اعد أن كشا ا

ص اااحب البالغ عالنة والدتيه عن طريب الخط  ،مما تس اابب في

عدان المجتم المحلي لوم .وعليه ،ف ن نرار السالطات الفنلندية القاضاي ا عادة صااحب البالغ إلى االتحاد
الروسي جعله عرضة لخطر حدوث انتواكات جسيمة لحقونه المنصوص عليوا في االتفاقية.
طخف ثنلثة
اهال أ ا
1-8

في  15نيسا ا ا ا ا ا ااان/أبريال  ،2020نادماب أطراف ثاالثاة ي الشا ا ا ا ا ا اابقاة الادولياة لحقو الطفال ،ولجناة

الحقونيين الدولية ،والرااطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسا ا ااي ومغايري الووية الجنسا ا ااانية

وحاملي صا اافات الجنسا اين  -أورو ا ،والرااطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسا ااي ومغايري

الووية الجنس ااانية وحاملي ص اافات الجنسا اين  -العالم ،وش اابقة الرااطات ا ورو ية س اار المثليات والمثليين
ومزدوجي الميل الجنس ا ا ا ااي ومغايري الووية الجنس ا ا ا ااانية وحاملي ص ا ا ا اافات الجنسا ا ا ا اين ،تدخلوا اغرض توفير

معلومات بات ص االة بتقييم المص ااالح الفض االى طفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ااي وحاملي
صفات الجنسين في سيا الترحيل إلى االتحاد الروسي.

2-8

وتوجه ا طراف الثالثة االنتبات اش ا ا ا ا ااقل خاص إلى أ مية اتباع نوت بش ا ا ا ا ااامل يركز على الطفلب،

ن اًر إلى بال روف واالحتيااجاات الفردياة والخااصا ا ا ا ا ا ااة للطفالب ،وكاللاك إلى جاانبين إجرائيين .ويتمثال الجاانب

ا ول في أنه يجب الت كيد على حب الطفل في االس ا ا ا ا ا ااتماع إليه على المس ا ا ا ا ا ااتون اإلجرائي ،مما يدل على

ا مية التي يجب إيالا ا إلعطان الطفل فرص ا ا ا ا ااة التعبير عن آرائه .وأما الجانب الثاني ،كما أوض ا ا ا ا ااحب

اللجنة ،ف نه ال يقفي أن يشاير صاان القرار إلى مصاالح الطفل الفضالى اشاقل ساطحي .ف ي نرار يجب أن

ومبر اًر ومفس ا اًر ،وأن يتناول ص اراح ًة جمي ال روف الونائعية المتعلقة االطفل ،والعناص اار التي
يقون معالالً ل
تبيلن أنوا بات صالة في تقييم مصاالح الطفل الفضالى ،وسايا تلك العناصار في الحالة المحددة ،وكيف تم
ترجيحوا لتحديد مصالح الطفل الفضلى(.)18

__________
عن ن اررات اللجنة السااااقة في نضااية أ .ي .ضااد الدانمرف ،التي رأت فيوا اللجنة

()17

يضاايف صاااحب البالغ أيضااً أن نضاايته تختل
أن البالغ يير مقبول ن صااحبي البالغ لم يبر ار وجود خطر شاخصاي وجسايم ،إب إن السالطات المحلية خلصاب في تلك القضاية

()18

التعليب العام رنم  ،)2013(14الفقرة  .97ان ر أيضا ا ااً المحقمة ا ورو ية لحقو اإلنسا ا ااان ،نضا ا ااية كوينت از ضا ا ااد رومانيا ،الطلب
رنم  ،19/3891الفقرة 52؛ ونضية غ .س .ضد جورجيا ،الطلب  ،13/2361الفقرة .45

إلى أن اعتنا صاااحبي البالغ للديانة المساايحية لم يقن حيييياً ،وفي لت القضااية ،اعترفب الساالطات المحلية ا ن الوصاايتين على
صاحب البالغ مثليتان حقاً.
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و يما يتعلب امصا ااالح الطفل الفضا االى وعدم اإلعادة القسا ارية ،تسكد ا طراف الثالثة من جديد أن

مصااالح الطفل الفضاالى يجب أن تسخل في االعتبار اشااقل كامل عند الموافقة على طلبات الدخول إلى بلد

ما أو اإلنامة يه ،أو رفع لت الطلبات ،وأنوا إب ينبغي أن تالون من االعتبارات الرئيس ااية ،ينبغي االتالي
أن تح ى ا ولوية نصون(.)19

وإش ااارة إلى المعايير الدولية والس اوابب القض ااائية الدولية ،يش ااقل الميل الجنس ااي جانباً أس اااس ااياً من
4-8
جوانب وية الفرد وو يه ،ويحب للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ا ا ا ااي ومغايري الووية الجنس ا ا ا ااانية

التمت كغير م احرية التعبير وتالوين الجمعيات .وكون مقدم طلب ما ند يقون ناد اًر على تجنب االضاطواد
عن طريب إخفان ميله الجنس ااي أو ويته الجنس اانية أو بالتالتمب على لا ا مر ،أو أنه ند فعل بلك س ااااقاً،

ليب س اابباً وجيواً لرفع منح ص اافة الالجئ .ويتطلب إخفان الميل الجنس ااي لدن المرن كبب جانب أس اااس ااي
من جوانب ويته( ،)20وند يتسا اابب إجبار المرن على إخفان ميوله الجنسا ااية أيضا ااً في أضا ارار نفسا ااية كبيرة،

طلب من ملتمسا ا ااي اللجون اللين يرِفضا ا ااب طلبات
وأضا ا ارار أخرن( .)21و لا أمر يثير القلب بوجه خاص إبا ي

لجوئوم أن يخفوا ميلوم الجنسا ا ا ا ااي أو الميل الجنسا ا ا ا ااي نار وم لدن عودتوم إلى بالد م في محاولة لتجنب
االضااطواد ن الخوف من االكتشاااف وما ينتت عنه من معاملة ساايئة من جانب الدولة أو الجوات الفاعلة

يير الحقوميااة نااد ياادوم ماادن الحياااة .وتجااادل ا طراف الثااالثااة ا ا ن ا مر نفس ا ا ا ا ا ا ااه ينطبب على ا طفااال
المطلوب منوم إخفاان خلفيتوم ا سا ا ا ا ا ا ارياة في محااولاة لتجناب التنمر أو اإلاعااد عن والاديوم ،وأن الضا ا ا ا ا ا اارر

النفسااي في اعع الحاالت يقون با طاا اضااطوادي .وعلى وجه الخصااوص ،يرتف خطر االكتشاااف اشااقل
خاص في حاالت ا طفال الص ا ا ا ا ا ااغار اللين يقون والدا ما من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ا ا ا ا ا ااي

ومغايري الووية الجنساانية ن ا طفال الصاغار ال يملالون القدرة على االمتناع كليًا عن الحدي عن خلفيتوم
العائلية .والقوانين التي تجرم العالنات الجنسا ااية المثلية وما يسا اامى اقوانين بالدعاية المعاديةب ،حتى وإن لم يتم

تنفيل ا اش ااقل روتيني ،تقتض ااي أس اااسا ااً من ا طفال إخفان الميول الجنس ااية لوالديوم من المثليات والمثليين
ومزدوجي الميل الجنس ا ااي ومغايري الووية الجنس ا ااانية ،نوا يمقن أن تس ا ااتخدم ض ا ااد والديوم في أي ونب.

ولللك ،ند يختار ا طفال في لت الس ا اايانات إخفان وض ا ااعوم العائلي خوفاً من التعرض للمض ا ااايقة أو النبل
أو فقدان ا صدنان ،وفي أثنان الييام بللك ،يعرضون أنفسوم لالنعزال واالبتعاد عن أنرانوم.

ووفقاً لألطراف الثالثة ،يسثر عدم االعتراف القانوني بويقلوم ا سا ااري ،ووجود نوانين تصا اام الميل
5-8
الجنس ا ا ا ااي لوالديوم ،ت ثي اًر س ا ا ا االبياً على أطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ا ا ا ااي ومغايري الووية
الجنسا ااانية .وت ور ا دلة أن النش ا ا ة في منال نانوني واجتماعي عدائي تسثر اشا ااقل مباشا اار ويير مباشا اار

على حقو اإلنسان طفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الووية الجنسانية ،اما في
بلك حقوم في الصحة والتعليم والتحرر من التمييز(.)22

__________
()19

التعليب العام المشترف رنم  ،)2017(22/3الفقرة  .29ان ر أيضاً نضية أ .ي .ضد الدانمرف.

()20

مفوضاية ا مم المتحدة الساامية لشاسون الالجئين ،المبادئ التوجيوية اشا ن الحماية الدولية رنم  :9طلب الحصاول على صافة الجئ

على أسااس الميل الجنساي و/أو الووية الجنساانية في سايا المادة  1أل ( )2من اتفاقية عام  1951و/أو بروتوكولوا لعام 1967

المتعلب بوض ا ا ا ا الالجئين؛ والمحقمة االتحادية لالندا ،نض ا ا ا ااية ص ا ا ا اااديي  -ااري ض ا ا ا ااد كندا (ووير المواطنة والوجرة)؛ والمحقمة

ا ورو ية لحقو اإلنسااان ،نضااية أ .ف .ضااد سااويس ا ار ،الطلب رنم 17/21417؛ ومحقمة العدل التااعة لالتحاد ا ورو ي ،نضااية

س .وي .وو .ضا ا ا ااد ووير الوجرة واللجون ( ،)Minister voor Immigratie en Asielالقضا ا ا ااايا الموحدة .C-199/12–No

 ،C-201/12الفقرة .70
()21

مفوضية ا مم المتحدة السامية لشسون الالجئين ،المبادئ التوجيوية اش ن الحماية الدولية رنم  ،9الفقرة .33

()22

الاياونايس ا ا ا ا ا ا اياف ،ب Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation

and/orgender identityب (القضا ااان على التمييز ضا ااد ا طفال واراان على أسا اااس الميل الجنسا ااي و/أو الووية الجنسا ااانية) ،القضا ااايا

ال ار نة ،العدد  ،9تشرين الثاني/نوفمبر  .2014متاح على الراا التالي .https://www.unicef.org/media/91126/file
GE.21-03411
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و يما يتعلب احالة أطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسا ااي ومغايري الووية الجنسا ااانية

في االتحاد الروس ا ا ا ااي ،ناف توثيب جيد لألثر الس ا ا ا االبي المفرط لقوانين بالدعاية المعاديةب على ا طفال من

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسااي ومغايري الووية الجنسااانية وأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي
الميل الجنسي ومغايري الووية الجنسانية ،مثل التحر والعن

ضد سالن ا طفال( .)23وند أعرب عدد من

الويئات الدولية واإلنليمية المعنية احقو اإلنساان عن شاوايلوا إوان لا التشاري في االتحاد الروساي ،اللي

يشااج على وصاام المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسااي ومغايري الووية الجنسااانية والتمييز ضااد م،

امن فيوم ا طفال ،وأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ا ا ا ا اي ومغايري الووية الجنسا ا ا ا ااانية .وند

قيماب الرااطاة الادولياة للمثلياات والمثليين ومزدوجي الميال الجنسا ا ا ا ا ا ااي ومغاايري الووياة الجنسا ا ا ا ا ا ااانياة وحااملي
ا
ص ا اافات الجنس ا ااين  -أورو ا االتحاد الروس ا ااي ااعتبارت بأس ا اوأ بلد في أورو ا االنس ا اابة إلى ا نليات الجنس ا ااية

والجنسااانيةب وأشااارت إلى أن الوض ا اوداد سااوناً م اعتماد نانون الدعاية المعادي للمثليين( .)24وفي ساايا
حملة أوس ا ا نطاناً لقم حقو اإلنسا ااان وسا اايادة القانون ،ييرتالب التمييز وييرت من أشا ااقال انتواكات حقو

اإلنسااان ضااد مجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسااي ومغايري الووية الجنسااانية في جو من

اإلفالت من العقاب ،وال ييعاَنب مرتالبو لت ا فعال اشاقل عام ،و و ما يضافي كللك الشار ية على العن
ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الووية الجنسانية ويسثر على الرأي العام .وأبروت

المن مااة يير الحقوميااة أيض ا ا ا ا ا ا ااً أن ا طفااال معرضا ا ا ا ا ا ااون لخطر إاعاااد م عن والااديوم من نباال الخاادمااات
االجتمااا يااة ،وأن التوم تيوجااه إلى الوالاادين اموجااب نااانون الاادعااايااة المعااادي للمثليين ،وأش ا ا ا ا ا ا ااارت إلى عاادة

أمثلة( .)25وفي نضا ااية حديثة ،نضا ااب محقمة روسا ااية ا والة حقو الحضا ااانة من مواطن روسا ااي ال لشا ااين
إال ن مقادم االلتمااس كاان يعيش في إطاار نران مثلي( ،)26وفي حاالاة أخرن ،أياعاد طفالن متبنياان عن أب
مغاير للووية الجنسانية وفقد حضانتوما.

طخف الثنلثة
اعليقنت صنحو الالالغ بشأن اهال األ ا
-9

في  18أيار/مايو  ،2020ندم ص اااحب البالغ تعليقاته على مداخلة ا طراف الثالثة ،وأش ااار إلى

اتفانه معوا ،مسكداً أنه ،كما وصا ا ا اافته لت ا طراف ،أيجبر على إخفان الميل الجنسا ا ا ااي لوالدتيه في محاولة
لتجنب االضا ا ااطواد ،وخوفاً من اكتشا ا اااف ا مر وما ينجم عنه من سا ا ااون معاملة من نبل الدولة أو الجوات
الفاعلة يير الحقومية .ويعتقد صاحب البالغ أن بلك ينتت عنه ضرر نفسي يرنى إلى مستون االضطواد.

نان على بلك ،من الواضح أن نرار السلطات الفنلندية القاضي ا عادة صاحب البالغ وأسرته إلى االتحاد
و ً
الروسي دون إجران تقييم مناسب لمصالح الطفل الفضلى يشقل إعادة نسرية تعسفية.
__________
()23

ان ر ،على سا ا ا اابيل المثال ،المعلومات المقدمة من من مات المجتم المدني إلى اللجنة في سا ا ا اايا اسا ا ا ااتع ارضا ا ا ااوا للتقرير الجام

للتقريرين الدوريين الراا والخامب لالتحاد الروس ا ااي في إطار االتفاقية ،في عام  ،2013وال س ا اايما المس ا ااا مة المش ا ااتركة لمركز بميموريالب

لمقافحة التمييز ،ومن مة كمينغ آوت ،والش اابقة الروس ااية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ااي ومغايري الووية الجنس ااانية؛ ومس ااا مة
من مة يومن رايتب ووتش؛ ومساا مة من مة كمينغ آوت؛ ومساا مة الشابقة الروساية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنساي ومغايري
الووي ااة الجنس ا ا ا ا ا ا اااني ااة؛ والتقرير الب ااديا ال لتح ااال

المن م ااات يير الحقومي ااة .ويمقن االطالع على االت المس ا ا ا ا ا ا ااا م ااات في الراا الت ااالي

.https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=RUS&Lang=EN
()24

الرااطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسا ااي ومغايري الووية الجنسا ااانية وحاملي صا اافات الجنسا ااين  -أورو ا ،تقرير

()25

تشااير ا طراف الثالثة إلى أن أحد ا مثلة الباروة مثال على صااحفية مثلية علنياً نصااحوا محامي التبني الخاص بوا اشااقل مباشاار
أن تغااادر البالد نوااا كااانااب تواجااه خط اًر حييقااً اا اعاااد ابنوااا عنوااا ،وبلااك اعااد أن ن مااب حملااة ض ا ا ا ا ا ا ااد بنااانون الاادعااايااة المعااادي

المجلب التنفيلي  .13/2012وتالحظ ا طراف الثالثة أن الوض لم يتغير في عام .2019

للمثليينب .وفي نضا ااية أخرن ح يب بتغطية إعالمية واسا ااعة ،في أيلول/سا اابتمبر  ،2019أيجبر ووجان من المثليين على الف ارر من
االتحاد الروسي اعد استودافوما اسبب تر ية صبيين تبنا ما أحد الشريقين.

()26
12

في  4آبار/مارس  ،2015محقمة سوفيتسقي المحلية ،مدينة أستراخان.
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طخف الثنلثة
اعليقنت الهتلة الطخف على اهال األ ا
طرف الثاالثاة ،وناالاب إن
في  20أياار/ماايو  ،2020نادماب الادولاة الطرف تعليقااتواا على تادخال ا ا

-10

ا طراف الثالثة لم تقدم أي ش ا ا ا ا ا ااين من شا ا ا ا ا ا ا نه أن يسدي إلى تقييم البالغ اش ا ا ا ا ا ااقل يختل

عما فعلته في

وكررت مالح اتوا السااقة اش ن تقييم مصالح الطفل الفضلى من نبل سلطات الوجرة.
مالح اتوا السااقة ،ا
المسنئل تاإلتخاءات المعختضة على اللجنة

الن ر في مقبولية البالغ
1-11

نباال الن ر في أي ادعااان يرد في بالغ مااا ،يجااب على اللجنااة أن تتخاال نرار ااا اشا ا ا ا ا ا ا ا ن مقبوليااة

البالغ ،وفقاً للمادة  20من ن اموا الداخلي اموجب البروتوكول االختياري.

 2-11وتحي اللجناة علمااً احجاة الادولاة الطرف القاائلاة إن ادعاانات صا ا ا ا ا ا اااحاب البالغ المسا ا ا ا ا ا ااتنادة إلى
المادتين  3و 22من االتفاقية يير مقبولة ن المسا ا ا ا ا لة نفسا ا ا ا ااوا ند ن رت فيوا المحقمة ا ورو ية لحقو

اإلنساان .وم بلك ،تشاير اللجنة إلى ت كيد صااحب البالغ اللي ال جدال يه على أن الشاقون المقدمة إلى
المحقمة ا ورو ية لحقو اإلنسا ا ااان تتعلب احقو والدته ،وأن المحقمة ريم بلك لم تن ر في القضا ا ااية من
حي

الجو ر اس اابب عدم اس ااتيفان الش ااروط الش ااقلية .وترن اللجنة أن المحقمة لم تن ر في المس ا لة نفس ااوا

االمعنى المقص ا ا ااود في المادة (7د) من البروتوكول االختياري ،و التالي ال يوجد ما يمنعوا من د ارس ا ا ااة لا

البالغ على أساس بلك الحقم(.)27

 3-11وتحي اللجنة علماً اادعانات صااحب البالغ المساتندة إلى المواد  2و 13و 14و 16و 17و29
من االتفاقية يما يتعلب االحوادث والقيود التي واجووا صا ا اااحب البالغ كطفل لوالدتين مثليتين في السا ا اايا
القانوني واالجتماعي لالتحاد الروسا ا ا ا ا ااي .وم بلك ،تشا ا ا ا ا ااير اللجنة إلى أن صا ا ا ا ا اااحب البالغ لم يدعم لت
االدعانات ا دلة كا ية ااعتبار ا انتواكات مزعومة اللتزامات الدولة الطرف اعدم اإلعادة القسا ا ا ا ا ارية ،وتعلن

تلك ا جزان من البالغ يير مقبولة اموجب المادة (7و) من البروتوكول االختياري.
4-11

يير أن اللجنة تشا ا ا ااير إلى أن ادعانات صا ا ا اااحب البالغ المتعلقة بوجود خطر مزعوم بتعرضا ا ا ااه

لس ا ااون المعاملة مجدداً نتيجة لقرار الس ا االطات الفنلندية القاض ا ااي ا عادته إلى االتحاد الروس ا ااي تق فعالً في
نطاا الت ازماات الادولاة الطرف اعادم اإلعاادة القسا ا ا ا ا ا ارياة ،و ي مادعوماة اا دلاة كاا ياة يراض المقبولياة وتثير

مسائل اموجب المادة  19من االتفاقية.
5-11

وتشير اللجنة إلى أن ادعانات صاحب البالغ اموجب المادتين  3و 22من االتفاقية ،يما يتعلب

ااإلخفا المزعوم للس االطات الوطنية في إيالن االعتبار ا ول لمص ااالح الطفل الفض االى في س اايا إجرانات

اللجون واإلنامة ،كانب أيضاً مدعومة ا دلة كا ية يراض المقبولية.

نان على بلك ،تعلن اللجنة أن ادعانات ص اااحب البالغ المس ااتندة إلى المواد  3و 19و 22من
 6-11و ً
االتفاقية مقبولة ،وتشرع في الن ر في ا سب الموضو ية.

فحص ا سب الموضو ية
1-12

ن رت اللجن ا ااة في ا االا البالغ في ضا ا ا ا ا ا ااون جمي المعلوم ا ااات التي أت ا اااحو ا ااا لو ا ااا الطرف ا ااان،

وفقاً للمادة  )1(10من البروتوكول االختياري.

__________
((27
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 2-12وتحي اللجنة علماً اادعان صا اااحب البالغ أن السا االطات الوطنية لم ِ
تجر تقييماً سا االيماً لمصا ااالح
الطفل الفض ا ا ا االى عند الن ر في الطلب اللي ندمه للحص ا ا ا اول على اللجون أو على تص ا ا ا اريح اإلنامة ،و و

ما يشا ا ااقل انتواكاً لحقونه اموجب المادتين  3و 22من االتفاقية .وعلى وجه الخصا ا ااوص ،ادعى صا ا اااحب
البالغ ع اادم وجود تقييم فردي لسا ا ا ا ا ا ااالمت ااه كطف اال لوال اادتين مثليتين ،وع اادم م ارع اااة آ ارئ ااه أثن ااان اإلجرانات،
و ما أمران لم تناوع الدولة الطرف في غيابوما .وتل اكر اللجنة ا ن تقييم وجود خطر ونوع انتواكات جسايمة
لالتفاقية في الدولة المسا ا ا ا ا ااتقبلة ينبغي إجراات اطريقة تراعي السا ا ا ا ا اان ونوع الجنب( ،)28وأن مصا ا ا ا ا ااالح الطفل

الفضا ا ا ا ا ا االى ينبغي أن تالون االعتباار ا ول في الق اررات المتعلقاة اعودة الطفال ،وأن الت الق اررات ينبغي أن
تضامن أن الطفل ،عند عودته ،سايقون في أمان ،وساتيولفر له الرعاية المناسابة ،وس يايضامن له التمت الالامل
والفعال االحقو المعترف بوا في االتفاقية ،ونموت العام( .)29وينبغي ض اامان مص ااالح الطفل الفض االى اش ااقل
صا ا ا ا ا ا اريح من خالل إجرانات فردي ااة تالون جزناً ال يتج أز من أي نرار إداري أو نضا ا ا ا ا ا ا ااائي يتعلب اعودة
طفل ما( ،)30وينبغي كللك أن يسااتند ا ساااس المنطقي القانوني لجمي ا حقام والق اررات القضااائية واإلدارية

على لا المبدأ( .)31وتل اكر اللجنة ا ن تقييم مص ااالح الطفل الفض االى يجب أن يش اامل احترام حب الطفل في
التعبير عن آرائه احرية ،وأن ارران الملكورة ينبغي أن تح ى ااال تماام الواجب في جمي المسا ا ا ا ا ا ااائل التي
تمب الطفل( .)32وتلكر اللجنة أيضا ا ااً ا ن سا ا االطات الدول ا طراف في االتفاقية ي المسا ا ااسولة عموماً عن
اسااتعراض وتقييم الونائ وا دلة من أجل تحديد ما إبا كان ناف خطر حدوث انتواف جساايم لالتفاقية عند

العودة ،إ اال إبا تبين أن لا التقييم واضح التعس
3-12

أو يرنى إلى حد إنالار العدالة(.)33

وفي لت القضا ااية ،تالحظ اللجنة أن دائرة الوجرة الفنلندية ومحقمة لسا اانالي اإلدارية أشا ااارتا إلى

تجر ة التوديدات والتمييز التي عاشا ااتوا ا س ا ارة يما مضا ااى ،وإلى التنمر اللي تعرض له صا اااحب البالغ،

لالنوا خلصا ااب إلى أن لت العوامل ال يمقن اعتبار ا امثااة اضا ااطواد .وتالحظ اللجنة أيضا ااً أن نرار دائرة
الوجرة تضمن بياناً مفادت أن بالمصالح الفضلى ي طفل ي السماح لوا االعيش م والديهب.
 4-12وتال اكر اللجناة اا ناه ،من أجال إثباات احترام حب الطفال في تقييم مصا ا ا ا ا ا ااالحاه الفضا ا ا ا ا ا االى وإيالئواا
االعتبار ا ول ،يجب أن يقون أي نرار يتعلب االطفل أو ا طفال ل
معلالً ومبر اًر ومفس ا ا ا ا ا ا اًر .وعند وصا ا ا ا ا ا

الداف  ،ينبغي للدولة الطرف أن تلكر ص ا ا اراح ًة جمي ال روف الونائعية المتعلقة االطفل ،والعناص ا ا اار التي
يوجد أنوا وجيوة في تقييم مصااالح الطفل الفضاالى ،وساايا تلك العناصاار في الحالة المحددة ،والاليفية التي
يراِجحب بوا لتحديد مصاالح الطفل الفضالى( .)34وفي لا الصادد ،تالحظ اللجنة أن اإلشاارة الرسامية والعامة
إلى مص ا ا ااالح الطفل الفض ا ا االى من نبل دائرة الوجرة الفنلندية ،دون أخل آران ص ا ا اااحب البالغ في االعتبار،
ت ور عدم مراعاة ال روف المحددة المحيطة اقضا ااية صا اااحب البالغ ،وعدم تقييم وجود خطر حدوث انتواف

جسيم لالتفاقية على أساس ظروفه الخاصة.

__________
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5-12

وتالحظ اللجنة أن ساالطات الدولة الطرف ،عند اتخاب نرار ترحيل صاااحب البالغ ،لم تن ر على

النحو الواجب في الخطر الحييقي المتمثل في حدوث انتواف جسا ا ا اايم لحقو صا ا ا اااحب البالغ ،مثل العن

بنان على تجار ه
والمض ا ا ا ا ااايقة ،عند عودته إلى االتحاد الروس ا ا ا ا ااي ،و و أمر كان متونعاً ونب اتخاب القرار ً
السا ااااقة كضا ااحية للتمييز والتنمر .وتالحظ على وجه الخصا ااوص عدم مراعاة صا ااغر سا اان صا اااحب البالغ

ونب اتخاب القرار ،وا ثر الدائم اللي ند يلحب اص ا اااحب البالغ من جران التنمر والوص ا اام المس ا ااتمرين على
أسا اااس الميل الجنسا ااي لوالدتيه .وأدن بلك إلى عدم توصا اال الدولة الطرف إلى وجود خطر حييقي بتعرض

صاحب البالغ لضرر ال يمقن جبرت ،ك ساس لتطبيب التزامات عدم اإلعادة القسرية.
6-12

وفي ضا ااون ما تقدم ،تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم ت خل على النحو المناسا ااب مصا ااالح

الطفل الفضاالى كاعتبار أساااسااي عند تقييم طلب اللجون اللي تقدم اه صاااحب البالغ على أساااس الميل الجنسااي

لوالدتيه ،ولم تحمه من خطر حييقي االتعرض لضرر ال يمقن جبرت عند إعادته إلى االتحاد الروسي.
-13

وترن اللجناة ،عمالً اموجاب الماادة  )5(10من البروتوكول االختيااري ،أن الوناائ التي أيبلغاب بواا

تشقل انتواكاً للمواد  3و 19و 22من االتفاقية.

وتشا ااير الدولة الطرف إلى أن ف .ب .وأ .س .ندمتا طلباً للمسا اااعدة على العودة الطو ية ،التي
-14
يمنحب لوما ،وأنوما عادتا إلى االتحاد الروسااي م صاااحب البالغ في  7آب/أيسااطب  .2017وفي ضااون
بلك ،ترن اللجنة ،في ظروف لت القض ا ااية ،أن الدولة الطرف ملزمة اجبر ض ا اارر ص ا اااحب البالغ اش ا ااقل
فعال ،اما في بلك تقديم تعويع مناساب .والدولة الطرف ملزمة أيضااً ااتخاب جمي الخطوات الالومة لمن
حدوث انتواكات مماثلة في المسا ااتقبل ،وال سا اايما من خالل ضا اامان مراعاة مصا ااالح الطفل الفضا االى اشا ااقل
فعال ومنوجي في سيا إجرانات اللجون ،وسماع أنوال ا طفال اشقل منوجي.

-15

وعمالً اا ااالما ااادة  11من البروتوكول االختيا اااري ،تود اللجنا ااة أن تتلقى من الا اادولا ااة الطرف ،في

ويطلب من الدولة الطرف أن
يض ااون  180يوماً ،معلومات عن الخطوات التي اتخلتوا لتنفيل آران اللجنة .ي
تادري المعلوماات المتعلقاة اا ي تادابير من الا القبيال في التقاارير التي تقادمواا إلى اللجناة اموجاب الماادة 44
ويطلب أيض ا ا ا ااً إلى الدولة الطرف أن تنشا ا ا اار لت ارران وتعمموا على نطا واس ا ا ا ا االلغات
من االتفاقية .ي
الرسمية لديوا.
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