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 1-1صاحبة البالغ هي و .م .س ،.وهي مواطنة صينية تقدم البالغ ابلنيابة عن أطفاهلا ز .س،.
ول .ج ،.و و.ج ،.املولو ووودين  7آذار/مو ووارس  2014و 7أيلول/سو ووبتمرب  2015و 19حزيران/يوني و و ،2018
عل ووى الت ووا  .وق وود ص وودر أم وور بغحي وول ص وواحبة ال ووبالغ وأطفاهل ووا إىل الص ووني .وه ووي ت وودعي أن ت وورحيلهم
سينتهك حقوق أطفاهلا الو تففلهوا املوواد  2و 3و 6و 7و 8مون االتفاقيوة .وميثول صواحبة الوبالغ وام.
وقد دخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ ابلنسبة إىل الدولة الطرف  7كانون الثاين/يناير .2016
 2-1وعم ووال ابمل وواد  6م وون الربوتوك ووول االختي وواري ،طل ووا الفري وول الاام وول املا و ابلبالغ ووا
آب/أغسطس  ، 2017نيابة عن اللجنة ،إىل الدولة الطرف أن متتنع عون إعواد صواحبة الوبالغ وأطفاهلوا
إىل بلوودهم األصوولي مووا دام و القنووية قيوود نيفوور اللجنووة .و  16آب/أغسووطس  ،2017علق و الدولووة
الطرف تنفيذ أمر ترحيل صاحبة البالغ وأطفاهلا.
15

__________

*
**

اعتمدهتا اللجنة دورهتا اخلامسة والثمانني ( 14أيلول/سبتمرب  1 -تشرين األول/أكتوبر .)2020
شارك دراسة هذا البالغ أعناء اللجنة التالية أمساؤهم :سوزان أهووو أسوووما ،وهنوود األيوووي اإلدريسووي ،وبراغووي
غودبرندسون ،وفيليا جا  ،وأولغا أ .خازوفا ،وجهاد ماضي ،وبينيام داويو مزمووور ،وأواتين ميفيفووو ،ولووويس
إرنستو بيدرنريا رينا ،وخوسي أجنيل رودريغيز رييس ،وآن ماري سفيلتون ،وفيلينا تودوروفا ،ورينايت وينغ.
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الو لئع يهتل مرضدهل صلحبة البالغ
 1-2نشأ صاحبة البالغ ،وهي غري متزوجة ،قرية فوزشو شي مبقاطاوة فوجيوان الصوينية .وقود
فر من الصني باد أن أجر هلا السلطا الصوينية عمليوة إجهواس قسوري .وقتول والودها ااواد
أثناء الشجار مع الشرطة وتوفي والدهتا وق الحل من الصدمة ،بسبا حالة القلا.
 2-2و  12آذار/م ووارس  ، 2012وص وول ص وواحبة ال ووبالغ إىل ال وودامنرك ر وواز س ووفر م ووزور .و
تش ورين األول/أكت وووبر  ، 2012احتجزهتووا الش وورطة لوجودهووا ال وودامنرك دون ولئوول س ووفر ص ووااة .و 7
تشورين الثوواين/نوفمرب  ،2012طلبو اللجوووء .و  7آذار/مووارس  ،2014أجنبو طفلهتو ا األوىل ز .س..
ومل يسجل والد الطفلة ،الذي هو أينا طالا جلوء الدامنرك ،شهاد ميالد الطفلة .و  9تشرين
وقو والدتو قيوود
الثواين/نوفمرب  ،2015ولود طفلهوا الثوواين ،ل .ج ،.ويوزعم أن صواحبة الوبالغ كانو
االحتجاز اإلداري.
27

البدايووة اللجوووء إىل الودامنرك علووى أسواس أهنووا شووى أن
 3-2وتودعي صوواحبة الوبالغ أهنووا طلبو
ُت ورب عل ووى اإلجه وواس إذا أعي وود إىل الص ووني وبل و م وور أخ وورت .وبا وود والد طفليه ووا ،كان و ش ووى
التاوورس لالضووطهاد موون قبوول السوولطا الصووينية ألهنووا غووري متزوجووة وأجنبو طفلووني .وادعو كووذلك أن
الطفلني سيبادان عنها قسرا أو أهنما لن يسجال "اهلوكو" (سجل األسر املايشية) ،الذي هوو إجوراء
ضروري لنمان تسجيل والدهتما وحصوهلما على اخلدما األساسية كالصحة والتاليم.
 4-2وتشووري صوواحبة ال ووبالغ إىل أن دائوور اهلج وور الدامنركيووة مل تطاوون لروفه ووا الشخصووية ولفنه ووا
رأ أن طلا اللجوء ينبغي أن يدرس وفقا لإلجراء املتالول ابلطلبوا الو ال تسوتند بشوفل لواهر إىل
أي أساس( .)1ووفقا للقانون الدامنركي ،أحيل القنوية  23حزيران/يونيو  2015إىل جملوس الالجنيوني
الو وودامنركي للحصو ووول علو ووى رأي لن بشو ووأن املسو ووألة اإلجرائيو ووة املتالقو ووة مبو ووا إذا كو ووان ينبغو ووي رفو و ااالو ووة
ابعتباره ووا ال تس ووتند بش ووفل ل وواهر إىل أي أس وواس .و  13متوز/يولي و  ،2015أج وواب جمل ووس الالجني ووني
الدامنركي بادم موافقت على توصية دائر اهلجر الدامنركية ،وهو ي مواصولة النيفور الطلوا وفقوا لإلجوراء
املتالوول ابلطلبووا ال و ال تسووتند بشووفل لوواهر إىل أي أسوواس .وأشووار اللووس إىل تقووارير تلفووة تتالوول
()2
أبوضاع األمها الوحيدا ذوا األطفال ،وحقوق األطفال ،وتسجيل األطفال الصني  .و 7
أيلول/سبتمرب  ،2015رفن دائر اهلجر الدامنركية منح ز .س .وأمها اللجوء.
 5-2ونتيجة لذلك ،طان صاحبة البالغ هذا القرار أمام جملس طاون الالجنيني .وهي تودعي
أن اللس مل ياقد قط جلسة استماع شفوية ،ومن مث مل تسنح هلا الفرصة لارس قنيتها وقنية طفليها
إال موون خووالل مووذكرا خطيووة موون احملووامي .ورفو جملووس طاووون الالجنيووني طلووا عقوود جلسووة اسووتماع
شفوية على أساس أن دائر اهلجر قبل شهاد صاحبة البالغ .وعالو على ذلك ،كان طفلهوا الثواين
قد ولد باد قرار دائر اهلجر الدامنركية ،وابلتا مل يتسن عرس قنيتها على فمة استنيناف.

__________

()1

()2

2

توضو ووح الدولو ووة الطو وورف رسو ووالتها أنو و او وووز لو وودائر اهلجو وور الدامنركيو ووة ،مبوجو ووا املو وواد (53ب)( )1مو وون قو ووانون
األجانووا ،أن تقوورر ،باوود طلووا املشووور موون جملووس الالجنيووني الوودامنركي ،عوودم ج وواز الطاوون أمووام جملووس طاووون
الالجنيووني الق ورار املتالوول بطلووا اإلقامووة مبوجووا املوواد  7موون قووانون األجانووا إذا اعت ورب أن الطلووا ال يسووتند
بشفل لاهر إىل أساس.
أشووار جملووس الالجنيووني الوودامنركي إىل تقريوور وزار خارجيووة الووالاي املتحوود األمريفيووة ،املانووون “Country report on
” 27 ،human rights practices 2013 – Chinaشووباف/فرباير 2014؛ وإىل تقريوور جملووس شووجون اهلجوور والالجنيووني
كنوودا ،املانووون ;“China: treatment of ‘illegal’ or ‘black’ children born outside the family planning policy
” 1 ،whether unregistered children are denied access to education, health care and other servicesتشورين
األول/أكتووبر 2012؛ وإىل شوووزو وآخورين“Birth registration in China: practices, problems and policies”, ،
 ،Population Research and Policy Reviewاللوود  ،29الاوودد  1( 3كووانون الثاين/ينوواير )2010؛ وتقريوور عوون حقوووق
اإلنسان الصني صدر عام  2014عن وزار اخلارجية السويدية.
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 6-2وتقول صاحبة البالغ إن وزار اخلارجية ،بناء على طلا جملس طاون الالجنيني ،اتصل مبحام
لوي املقاطاوة الو نشوأ فيهووا للحصوول علووى مالوموا أساسووية إضوافية .وأفوواد املالوموا املقدمووة
أبن عقوبة اهلجر غري الشرعية هي عاد غرامة توغاو بوني  1 000و 5 000رمنينو صوي (موا بوني 140,90
دوالرا و 704,80دوالرا ) .ف و ذا مل ت وودفع الغرام ووة ،م وون امل وورجح أن تج ووز الش ووخد ع وود أايم وأن ن ووع
ايفوور سووفر ملوود تصوول إىل ثووال سوونوا  .أمووا الشووخد غووري املتووزوج الووذي يولوود لو أطفووال خووارج الصووني
تسووجيلهم "اهلوكووو" .وموون املوورجح أينووا أن يفوورس علووى األم غرامووة كبووري بسووبا
فيواج و صوواواب
مقاطا ووة فوجي ووان س وينية فيم ووا يتال وول ابح وغام
إجناهب ووا األطف ووال .وذك وور احمل ووامي أين ووا أن مسا ووة الس وولطا
القواعوود .وأشووار إىل وجووود حوواال لنسوواء أجووربن علووى اإلجهوواس؛ وعنوود هووروب النسوواء موون اإلجهوواس،
مل يقبل تسجيل األطفال سجل األسر .
 7-2و  17آذار/م ووارس  ،2017أي ود جمل ووس طا ووون الالجني ووني ال وودامنركي ق ورار دائ وور اهلج وور ب وورف
طلا جلوء صاحب ة الوبالغ وطفليهوا .ورأت اللوس أن صواحبة الوبالغ خنوا لامليوة إجهواس قسوري
عام  ، 2011مث غادر الصني بصور غري قانونية باد بناة أشهر .وقد أجنب طفلني خارج الصوني
دون زواج ،وابلتا قد تفرس عليهوا غراموة كبوري  .واخليوار اآلخور هوو أن تقنوي حفموا قصوريا ابلسوجن
ابإلضووافة إىل حيفوور السووفر املجقو  .ورأ أينووا أغلبيووة أعنوواء اللووس أن موون املتوقووع أن تواج و عمليووة
تسجيل أطفال ملتمسي اللجوء "اهلوكو" صاواب شديد  ،على األقل لفغ ماينة .ولذلك سيفون
الطفووالن وضووع جمحووي موون حيووى ااصووول علووى املسوواعد الطبيووة والتالوويم واخلوودما االجتماعيووة،
مقارنة ابألطفال الصينيني اآلخرين .غري أن أغلبية أعناء اللس ذكروا أينا أن اجلزاءا قد تبدو غري
عادلوة موون منيفووور دامنركووي ،ومووع ذلووك مل توور األغلبيوة أن هووذب اجلوزاءا ذا طووابع وأباوواد ميفوون ماهمووا
اعتبار اجلزاءا اضطهادا أو اعتداء مبوجا املاد  )1(7أو ( )2من قانون األجانا الودامنرك .وذكور
اللو ووس أينو و ا أن أاي مو وون اتفاقيو ووة حقو وووق الطفو وول أو االتفاقيو ووا األخو وورت الو و اننو ووم إليهو ووا الو وودامنرك
ال ميفن أن تجدي إىل نتيجة تلفة.
 8-2وتوضح صاحبة البالغ أهنا وطفليها اسوتنفدوا ييوع سوبل االنتصواف احملليوة املتاحوة ،ألن قورار
جملس طاون الالجنيني ال اوز الطان في أمام اكم الدولة الطرف.

الشكوى
 2و 3و6

 1-3تدعي صاحبة البالغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقووق طفليهوا الو تففلهوا املوواد
و 7و 8موون الاهوود إذا أباوودا إىل الصووني .وتوودعي أن إعادهتمووا إىل الصووني سووتنتهك مبوودأ عوودم اإلع وواد
القسرية ،مما يجدي إىل انتهواك املواد  2مون االتفاقيوة ابالقوغان موع املوواد  6و 7و 8منهوا .وتودفع صواحبة
ال ووبالغ أين ووا أبن ترحي وول الطفل ووني إىل الص ووني ل وويس مص ووااهما الفن وولى وم وون مث سيش ووفل انتهاك ووا
للم وواد  3م وون االتفاقي ووة .وت وودعي ك ووذلك أن عودهتم ووا ستش ووفل خط ورا جس وويما عل ووى حياهتم ووا وبقائهم ووا
ومنائهمووا ،ممووا ينتهووك املوواد  .6وعووالو علووى ذلووك ،تشووفل إعادهتمووا انتهاكووا للموواد  7الو تثبو حوول
الطف وول التس ووجيل ،و ااص ووول عل ووى اس ووم واكتس وواب جنس ووية ،و تلق ووي الرعاي ووة م وون قب وول والدي و ،
وانتهاكا للماد  8املتالقة اباللتزام حبماية األطفال احملرومني من هويتهم.
 2-3وت وودعي ص وواحبة ال ووبالغ أن اليف ووروف الوقائاي ووة املتص وولة با وودم إمفاني ووة تس ووجيل الطفل ووني الص ووني
ال خالف عليها ،وأن هذا الوضع ،خالفا الستنتاجا جملوس طاوون الالجنيوني ،مشومول أبحفوام االتفاقيوة.
وه ووي ت وودفع أين ووا أبن عواق ووا إع وواد الطفل ووني ه ووي م وون اخلط ووور حبي ووى تس ووتوجا تفاي وول االلت وزام با وودم
اإلعاد القسرية ألهنا ستجدي إىل ضرر ال ميفن إصالح  ،يشمل اارمان من الرعاية الصحية األساسية
والتاليم واخلدما االجتماعية.
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مالحظلت الااللة الطرف م ى املقبولية الاألسس املوضومية
 1-4تفيوود الدولووة الطوورف ،مالحيفاهتووا املقدمووة  15شووباف/فرباير  ،2018أبن صوواحبة الووبالغ
مل تثب و وجاه ووة ال وودعوت لغ وورس املقبولي ووة ،وابلت ووا ينبغ ووي ع وودم قب ووول ال ووبالغ ابعتب ووارب ل وواهر ال ووبطالن
مبوجا املاد (7و) من الربوتوكول االختياري .و حال خلص اللجنة إىل مقبولية البالغ ،ف ن الدولة
الطو وورف تو وودفع باو وودم وجو ووود أسو ووس موضو وووعية لالعتقو وواد أبن إعو وواد طفلو ووي صو وواحبة الو ووبالغ إىل الصو ووني
سيشوفل انتهاكوا للموواد  3و 6و 7و 8مون االتفاقيوة .وتوودفع الدولوة الطورف أينووا باودم حودو انتهوواك
للماد  2من االتفاقية عندما نيفر السلطا احمللية طلا اللجوء الذي قدمت صاحبة البالغ.
 2-4وتالحظ الدولة الطرف أن صاحبة البالغ مل تقدم أي مالوموا جديود و ودد عون وضواها
ووض ووع طفليه ووا تل ووي ع وون املالوم ووا ال و س ووبل أن تلقاه ووا جمل ووس طا ووون الالجني ووني وقيمه ووا ق ورارب
املجرخ  17آذار/مارس  .2017وتفيد الدولة الطرف أبن مصاحل الطفل الفنلى كان االعتبار األول
القرار الذي ا ذب جملس طاون الالجنيني.
 3-4وتالحووظ الدولووة الطوورف ،علووى النحووو الووارد تاليوول اللجنووة الاووام رقووم  ،)2005(6أن الوودول
األعنواء ال ينبغووي هلووا ترحيوول طفول إىل بلوود توجوود فيو أسووس جوهريوة توودعو إىل االعتقوواد أبن ووة خطورا
حقيقي ووا يا وورس الطف وول لن وورر ال ميف وون ج ووربب ،مث وول األس ووس املنص وووص عليه ووا امل ووادتني  6و 37م وون
االتفاقيو ووة ،سو وواء البلو وود الو ووذي سو ووريحل إليو و الطفو وول أو أي بلو وود قو وود يرحو ول إليو و وقو و الحو وول
(الفقر  .)27وينبغي تقييم هذا اخلطر بطريقة تراعي السن ونوع اجلنس.
 4-4وتشووري الدولووة الطوورف إىل القورار الصووادر قنووية أ .أ .أ .ضوود إسووبانيا ،حيووى رأ اللجنووة،
كقاعوود عامووة ،أن موون اختصوواص احملوواكم الوطنيووة دراسووة الوقووائع واألدلووة ،مووا مل يثبو أن هووذب الدراسووة
كان واضحة التاسي أو وصل إىل درجة إنفار الادالة( .)3وتالحظ الدولة الطرف هذب القنية
أن جملس طاون الالجنيني نيفر على النحو الواجا طلا جلوء طفلي صاحبة البالغ ،وأهنا مل حتدد
أي الفة عملية ا اذ القرار أو أي عوامل خطر مل أيخذها اللس اعتبوارب علوى النحوو الواجوا.
وطان و ص وواحبة ال ووبالغ  ،بالغه ووا املق وودم إىل اللجن ووة ،تقي وويم ل ووروف قن وويتهم .وال تب ووني ص وواحبة
الووبالغ بالغهووا سوووت أهنووا تاووغس علووى نتووائ التقيوويم الووذي أجوراب اللووس هووذب القنووية لليفووروف
احملدد هلا ولطفليها وللمالوما األساسية.
 5-4وفيما يتالل ابدعاء صاحبة البالغ أن قرار جملس طاون الالجنيني إبعادهتم إىل الصني يشفل
انتهاكا اقوق أطفاهلا مبوجا املاد  3من االتفاقية ،تالحوظ الدولوة الطورف أن اللوس ملوزم قوانو ،
سو ووياق ممارسو ووت سو وولطات مبوجو ووا قو ووانون األجانو ووا ،أبن أيخو ووذ االعتبو ووار االلتزامو ووا الدوليو ووة للدولو ووة
الط وورف .ويب وودو واض ووحا أن الل ووس أخ ووذ اعتب ووارب عن وود ا وواذ ق ورارب أحف ووام االتفاقي ووة ،مب ووا ذل ووك امل وواد 3
املتالقة مبصاحل الطفل الفنلى .بيد أن اللس رأت أن أحفام االتفاقية ال ميفن أن تجدي إىل نتيجة تلفة.
 6-4وتوضح الدولوة الطورف أن جملوس طاوون الالجنيوني ،سوياق نيفورب الطاون ،أرجوأ النيفور
القنو و ية  10شو ووباف/فرباير  2016ابنتيفو ووار رد وزار اخلارجيو ووة علو ووى طلبو و املتالو وول ببو وودء إجو وراء املشو ووور
لالستفسار عن الاواقا ال تنتيفر امرأ صينية غري متزوجة من مقاطاة فوجيان – غادر البلد بصور
غ ووري قانوني ووة وعاش و خ ووارج الص ووني مل وود أرب ووع س وونوا  -عن وود عودهت ووا إىل الص ووني م ووع طفل ووني ول وودا
الدامنرك خارج إطار الزواج ويفغس أهنما مواطنان صينيان.
__________

()3
4
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 7-4ويشري الرد على طلا املشوور  ،الووارد مون وزار اخلارجيوة  12كوانون األول/ديسومرب ،2016
إىل أنو نيف ورا ألن الطفلووني ولوودا خووارج إطووار الووزواج ومل صووال علووى ج وواز سووفر دامنركووي أو ج وواز سووفر
صي أو أي ولئل أخرت ،فمن املرجح أن يفون تسجيلهما سجل األسر املايشية أكثر تاقيدا مون
تسووجيل األطفووال الشوورعيني .ويش ووري الوورد أينووا إىل أن و وفقووا "آلراء املفتووا الا ووام للووس الدولووة بش ووأن
مااجلووة مسووألة إدراج أشووخاص غووري مسووجلني سووجل األسوور املايشووية" ،ينبغووي ا وواذ باو اخلطووا
السووتفمال تسووجيل الطفوول املولووود خووارج إطووار الووزواج سووجل األسوور املايشووية .فووأوال ،اووا إج وراء
اختبار اام النووي د ن ا لتحديد أم الطفل ،واا ااصول على نتيجة إاابية من مجسسة ماينة.
ولنيوا ،اووا ااصوول علووى شوهاد موويالد ابالسوتناد إىل نتيجووة اختبوار اامو النوووي د ن ا اإلاابيووة.
واووا أن تثب و شووهاد امل وويالد أن امل ورأ هووي األم البيولوجيووة للطفل ووني ح و ميفوون تسووجيلهما فيس ووجل
قيدها "اهلوكو" .ورغم أن القانون ال يند على ذلك ،من املفهوم أن أية شهاد ميالد دامنركية ينبغي أن
تفون كافية هلذا الغرس ،ما دام تثب أن املرأ هي األم البيولوجية للطفلني .ولفن إذا مل يفون لودت
الطفلووني شووهاد موويالد دامنركيووة ،اووا علووى املورأ ااصووول علووى شووهادا موويالد صووينية موون هينيووة تنيفوويم
األسر الصينية(.)4
 8-4و ه ووذا الص وودد ،تش ووري الدول ووة الط وورف م وون واق ووع املالوم ووا املتاح ووة إىل أن ص وواحبة ال ووبالغ
إثبا أهنا األم البيولوجية للطفلني عن طريل اختبار اام النوووي د ن ا،
لن تواج أي صاواب
إذا لووزم األموور .وعووالو علووى ذلووك ،فو ن لوودت صوواحبة الووبالغ شووهاديت موويالد دامنووركيتني لطفليهووا ،ووفقووا
للمالوم ووا امل ووذكور أع ووالب ،يفف ووي أن تق وودم ص وواحبة ال ووبالغ ش ووهاديت امل وويالد ال وودامنركيتني لطفليه ووا إذا
كان الشهاداتن تثبتان أهنا أمهما البيولوجية.
 9-4ورغووم أن صوواحبة الووبالغ مل تطلووا اللجوووء إال باوود موورور أكثوور موون سووتة أشووهر علووى دخوهلووا
الدولة الطرف ،فقد أثب جملس طاون الالجنيني الوقائع التالية :أن صاحبة الوبالغ أجورب علوى إجوراء
عملية إجهاس عام  ،2011وأهنا غادر الصني بصوور غوري قانونيوة باود بنواة أشوهر ،وأجنبو باود
ذلو ووك األطف و ووال ال و وودامنرك وه و ووي ال ت و وزال غ و ووري متزوجو ووة .ول و ووذلك ميف و وون ااف و ووم عليه و ووا بغرام و ووة كب و ووري
أو ابلسجن لفغ قصري  ،كما ميفن مناها من مغادر البلد لفغ ماينة.
 10-4وفيم ووا يتال وول بتس ووجيل أطف ووال ص وواحبة ال ووبالغ س ووجل قي وودها "اهلوك ووو" ،الحيفو و غالبي ووة
أعنوواء جملووس طاووون الالجنيووني أن موون املتوقووع أن يفووون تسووجيلهم ابل و الصوواوبة ،علووى األقوول فووغ
أولية ياامول فيهوا األطفوال مااملوة جمحفوة مقارنوة ابألطفوال الصوينيني اآلخورين مون حيوى ااصوول علوى
الرعاية الطبية والتاليم واخلدما االجتماعية(.)5
 11-4واسووتنادا إىل تقيوويم عووام للمالومووا األساسووية وإىل ا ول رد الووارد موون وزار اخلارجيووة  12كووانون األول/
ديس وومرب  2016عل ووى طل ووا املش ووور  ،رأت مايف ووم أعن وواء جمل ووس طا ووون الالجني ووني ،م ووع ذل ووك ،أن تل ووك
اليفروف ال ترجح أن السلطا الصينية ستباد أطفوال صواحبة الوبالغ عون أمهوم قسورا أو أهنوا سوتارس
األطفال وأمهم ملااملة ابلغة السووء .ورأ أغلبيوة أعنواء اللوس أينوا أنو علوى الورغم مون أن اجلوزاءا
املرجحة قد تبدو غري ماقولة من منيفور الدولة الطرف ،ف هنا ليسو ذا طوابع أو أباواد ميفون ماهموا
اعتبارها اضطهادا أو إساء مااملة مبوجا املاد  )1(7أو ( )2من قانون األجانا.
 12-4ومن هذا املنطلل ،ترت الدولة الطرف أن صاحبة البالغ ،حال إعادهتا إىل بلدها األصلي،
لن تواج ابلفال خطرا حقيقيا يارضها ملااملة أو عقوبة تندرج إطار املاد  )1(7من قانون األجانا
__________

()4
()5
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أو إساء املااملة ال تندرج
الدامنرك.

إطوار املواد  )2(7مون القوانون بسوبا إجناهبوا طفلوني خوارج إطوار الوزواج

 13-4وترت الدولة الطرف أن إفاد صاحبة البالغ  -أبن اليفوروف الوقائايوة لاودم إمفانيوة تسوجيل
األطفال الصني ال جدال فيها  -إفاد غري صحيحة .فمن املمفن تسجيل أطفوال صواحبة الوبالغ،
وإن ك ووان ذل ووك س ووينطوي عل ووى ص وواواب كب ووري لف ووغ ماين ووة .أم ووا مس ووألة س وووء مسا ووة س وولطا مقاطا ووة
فوجي ووان فيمو ووا يتال وول مبراعو ووا القواع وود واألنيفمو ووة املتالق ووة ابإلجهو وواس القس ووري والتسو ووجيل "اهلوكو ووو"،
ف ووال ميفو وون أن ت ووجدي حو وود ذاهت ووا إىل اسو ووتنتاج أن حقو وووق أطف ووال صو وواحبة ال ووبالغ انتهفو و مبوجو ووا
االتفاقيووة .وأمووا إفوواد صوواحبة الووبالغ أبن السوولطا الصووينية سووتبادهم عوون والوودهتم قسورا أو ستارضووهم
ملااملووة ابلغووة السوووء ،فهووي جموورد تفهنووا وال ميفوون أن تووجدي إىل تقيوويم قووانوين تلووي ألهليووة صوواحبة
البالغ للجوء.
 14-4وفيمووا يتالوول إبفوواد صوواحبة الووبالغ أبن تاليوول اللجنووة الاووام رقووم  )2015(6يشووري إىل أن علووى
الوودول األطوراف أن يفخووذ االعتبووار لووروف السووالمة واألموون وغريهووا موون اليفووروف الو تنتيفوور الطفوول
لدت عودت  ،مبا ذلك اليفروف االجتماعية واالقتصادية ،تالحظ الدولة الطرف أن ال ميفن اشوغاف
أن يف ووون الطف وول الطال ووا للج وووء متمتا ووا متام ووا ب وونفس مس ووتواي املايش ووة االجتماعي ووة ال و يتمت ووع هب ووا
األطف ووال ال وودامنرك ،ولف وون ا ووا باي ووة الس ووالمة الشخص ووية للطف وول .وبن وواء عل ووى ذل ووك ،ت وورت الدول ووة
الط وورف أن ك ووون أطف ووال ص وواحبة ال ووبالغ مارض ووني خلط وور املاامل ووة الحف ووة مقارن ووة ابألطف ووال الص ووينيني
اآلخرين من حيى ااصول على الرعاية الطبيوة والتالويم واخلودما االجتماعيوة لفوغ ماينوة ال ميفون
حد ذات أن يربر طلا اللجووء .وال يشوفل عودم التسوجيل أو صواوبة التسوجيل وموا يغتوا علوى ذلوك
من حرمان من اخلدما الاامة انتهاكا لالتفاقية يصل إىل حد "النرر الذي ال ميفن إصالح " ابملاىن
املقصووود االتفاقيووة .وأجوورت جملووس طاووون الالجنيووني تقييمو ملخوواطر هووذب االنتهاكووا اخلطووري بطريقووة
تراعي السن ونوع اجلونس علوى النحوو الوذي يقتنوي التاليول الاوام رقوم  .6بيود أن غالبيوة أعنواء اللوس
رأ أن أحفام االتفاقية ال ميفن أن تجدي إىل نتيجة تلفوة .وعليو  ،تورت الدولوة الطورف أنو ال توجود
أسووباب حقيقيووة توودعو إىل االع تقوواد أبن أطفووال صوواحبة الووبالغ سيتارضووون ابلفاوول خلطوور النوورر الووذي
ال ميفن إصالح إذا أعيدوا إىل الصني.
 15-4وتالحووظ الدولووة الطوورف أينووا أن الصووني اننووم إىل االتفاقيووة وأن عليهووا أن تفووي ابلتزاماهتووا
مبوجو ووا االتفاقيو ووة .ولو ووذلك ،او ووا علو ووى الصو ووني أن تففو وول أن تتو ووا ألطفو ووال صو وواحبة الو ووبالغ فرصو ووة
التسجيل ،مما ميفنهم من ااصول على اخلدما الاامة.
 16-4وفيم ووا يتال وول بش ووفوت ص وواحبة ال ووبالغ أن امل وواد  2م وون االتفاقي ووة انتهف و ألن جمل ووس طا ووون
الالجنيني هو وحدب الذي نيفر طلا اللجوء فيما يتالل ابلطفل الثاين لصاحبة البالغ ،ل .ج .وألن
قرار اللس ال ميفون الطاون فيو أموام احملواكم ،تودفع الدولوة الطورف أبن السووابل القنوائية للوس طاوون
الالجني ووني تب ووني أن و ال يش ووغف مايف ووم اا وواال إحال ووة قن ووية م ووا إىل دائ وور اهلج وور الدامنركي ووة ألن م وون
املمف وون للمجل ووس أن يق وويم املالوم ووا اجلدي وود عل ووى أس وواس مس ووتنري متام ووا جلس ووة اس ووتماع ياق وودها
اللووس .وبنوواء علووى ذلووك ،ال حتووال عوواد أيووة قنووية إىل دائوور اهلجوور الدامنركيووة إال ااوواال التاليووة:
إذا قدم مالوما جديد تتالل رنسية طالا اللجوء؛ أو إذا قدم مالوما أساسية جديد عن
اليفووروف السووائد البلوود األصوولي لطالووا اللجوووء؛ أو حالووة إجوراء تغيوريا علو ى األسوواس القووانوين
القنية .وتالحظ الدولة الطرف هذا الصدد أن جملس طاون الالجنيني حصل
تاد ضرورية للب
على تاليقا من صاحبة البالغ ومون دائور اهلجور الدامنركيوة قبول النيفور الطاون علوى أسواس الولئول
اخلطيووة ،وموون مث فقوود أتيح و لوودائر اهلجوور الدامنركيووة الفرصووة للنيفوور أي مالومووا جديوود قبوول أن
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يتخذ اللس قرارب بشأن القنية ووقع عليها التزام بذلك .ف ذا رأ دائور اهلجور الدامنركيوة ،اسوتنادا إىل
أي مالومووا جديوود مقدمووة ،أن طالووا اللجوووء املاو يسووتو شووروف منحو مركووز اللجوووء أو اامايووة،
يقع على دائر اهلجر الدامنركية التزام إبخطار جملوس طاوون الالجنيوني أبي اسوتنتاج مون هوذا القبيول قبول
أن ينيفر اللس الطان على أساس الولئل اخلطية .وينطبل هذا االلتزام أينا القنوية قيود النيفور،
ومل تقدم دائر اهلجر الدامنركية أي إخطار من هذا القبيل.
 17-4وتالحظ الدولة الطرف أينا أن الطفلة الثانية لصاحبة الوبالغ ،ل .ج ،.مل تتاورس ألي نووع
موون التمييووز بسووبا مووا مييزهووا أو مييووز والووديها أو وصوويها القووانوين موون حيووى الاوورق أو اللووون أو اجلوونس
أو اللغ ووة أو ال وودين أو ال ورأي السياس ووي أو غ ووريب أو األص وول الق ووومي أو اإلث و أو االجتم وواعي أو امللفي ووة
أو اإلعاقوة أو املولوود أو أي أسو اس آخور .ولووذلك مل يفوون هنواك انتهوواك للموواد  2مون االتفاقيووة .وعووالو
على ذلك ،ال يوجد االتفاقية أي حفم مينح حل الطان أية قنية متاثل هذب القنية.
 18-4و ل وود الدول ووة الط وورف إىل أن جمل ووس طا ووون الالجني ووني ،وه ووو هيني ووة ياعي ووة ذا ط ووابع ش ووب
قنائي ،أجرت تقييما شامال جلميع املالوما ذا الصلة ،وأن صاحبة البالغ مل تثب أن قرار اللس
كان واضح التاسي أو أن وصل إىل حد اخلطأ البني أو إنفار الادالة .وترت الدولوة الطورف أن بوالغ
صاحبة البالغ ال يافس إال اعغاضها على نتائ تقييم اليفروف احملدد هلا ولطفلتيها.

خع يقلت صلحبة البالغ م ى مالحظلت الااللة الطرف بشأن املقبولية الاألسس املوضومية
 9متوز/يوليو و و  ، 2018أبلغو و و صو و وواحبة الو و ووبالغ عو و وون والد طفلهو و ووا الثالو و ووى و .ج.
1-5
حزيران/يوني  .2018وهي تدفع أبن ترحيل ل .ج .من شأن أينا أن يفصل ل .ج .عن والدها ،الذي
هو طالا جلوء الدامنرك .وال ميفن أن تطلا ل .ج .يع مشلها بوالدها ألن ليس لدي باد تصريح
إقامة .ووالد ل .ج .هو أينا والد الطفل الوليد لصاحبة البالغ ،و .ج.
19

 2-5وتو وودفع صو وواحبة الو ووبالغ أبن دائو وور اهلجو وور الدامنركيو ووة مل تشو وور قو ووط إىل االتفاقيو ووة ،ألن طفلتيهو ووا
مل يفو قط جزءا من القرار ،الذي تالل فقط أبمهما .وترت صاحبة البالغ أن جملس طاون الالجنيوني
مل "يادل" قرار دائر اهلجر إال عندما رأ أغلبية أعنائ أن أحفام اتفاقيوة حقووق الطفول وغريهوا مون
االتفاقيا ال اننم إليها الدامنرك ال ميفن أن تجدي إىل نتيجة تلفة.
 3-5وتوودعي صوواحبة الووبالغ أن "املخالفووة" الرئيسووية عمليووة ا وواذ الق ورار الدولووة الطوورف هووي
عوودم عقوود جلسووة اسووتماع أمووام جملووس طاووون الالجنيووني؛ وأن قنوويتهم مل تنيفوور إال علووى أسوواس الولئوول
اخلطيووة؛ وأن و مل يفوون هلووم ااوول الطاوون ق ورار اللووس .وهووي توودعي أن املوواد  2انتهف و  ،ألن أي
قنية أخرت تتالل بطفل دامنركي ومبصاحل الطفول الفنولى  -كقنوية حنوانة طفول ،موثال  -يبو فيهوا
النيفام اإلداري مع إمفانية الطان القرار الصادر أمام احملفمة.
 4-5وتش ووري ص وواحبة ال ووبالغ إىل قو ورار س ووابل للجن ووة ذك وور فيو و أن تقي وويم خط وور تا وورس أي طف وول
البلد الذي اري ترحيلو إليو
ملمارسة ضار ال رجاة فيها من قبيل تشوي األعناء التناسلية لإل
ينبغووي أن ا ورت وفقووا ملبوودأ اايطووة ،وعنوود وجووود شووفوك ماقولووة أبن الدولووة املسووتقبلة ال ميفنهووا بايووة
الطفل من هذب املمارسا  ،ينبغي للدول األطراف أن متتنع عن إبااد الطفل( .)6وتجكود صواحبة الوبالغ
أن جملس طاون الالجنيني مل يستند إىل مبدأ اايطة.
__________

()6
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 5-5وتشري صاحبة الوبالغ إىل تقريور أصودرب عوام  2017مركوز مالوموا بلودان املنشوأ النرواوي،
جواء فيو أن والد أطفوال خوارج إطوار الووزواج ،أو دون تصوريح مون اافوموة ،توجدي إىل فورس عقووواب
قاس ووية ،مايفمه ووا اقتص ووادية .وتف وورس عق ووواب أخ وورت أين ووا تش وومل مص ووادر املمتلف ووا أو اإلجه وواس
القسووري أو التاقوويم ،ولفوون ال اوووز أي لوورف موون اليفووروف أن يجخووذ الطفوول موون والديو كاقوواب .ورغووم
ذلك ،حد هذا ابلفال .و الصني ،كثريا ما توجد فجو بني القانون وتنفيذب ،وينتشر الفسواد علوى نطواق
واسووع ،وينتهووك املسووجولون أحيووا حق وووق امل وواطنني مووع اإلفووال م وون الاقوواب( .)7وتجكوود صوواحبة ال ووبالغ أن
الدولوة الطوورف أخطووأ بقوهلووا إن خوووف صواحبة الووبالغ موون إباوواد أطفاهلووا عنهوا هووو "جموورد تفهنووا " .وهووي
تن وويي أن الدول ووة الط وورف اطلاو و عل ووى ه ووذا التقري وور ألن و ج ووزء م وون املالوم ووا الو و ق وودمها جمل ووس طا ووون
الالجنيووني .وتفيوود أبنو نيفورا إىل أن األسوور تنووم اآلن ثالثووة أطفووال ،فو ن حووالتهم عنوود عووودهتم سووتفون أسووأ.
وتالحظ صاحبة البالغ أينا أن الصني غري سياستها وتسمح اآلن بوالد طفلني للمتزوجني.
 6-5وأخ وريا ،تطلووا صوواحبة الووبالغ إىل اللجنووة أن توودرج آرائهووا بيووا يوودعو الدولووة الطوورف إىل
تق وودس مس وواعد قانوني ووة جماني ووة ألطفاهل ووا ،ألن الس وولطا الوطني ووة ،با وود تغي ووري الق ووانون( ،)8ت وورف تق وودس
املسوواعد القانونيووة الانيووة جلميووع القنووااي ذا الصوولة بشووفاوت تتالوول ابلق ورارا ال و يتخووذها جملووس
طاون الالجنيني ،وهي مشفلة رئيسية ابلنسبة لألطفال ألهنم ال يستطياون تقدس بالغا أبنفسهم.
 7-5وأبلغ صاحبة البالغ ،تاليقاهتا املجرخوة  5شوباف/فرباير  ،2019اللجنوة أبن جملوس طاوون
الالجنيووني أعوواد فووتح ملووي قنوواايهم ودعووا األسوور إىل جلسووة اسووتماع كووانون األول/ديسوومرب .2018
وقوودم صوواحبة الووبالغ تريووة غووري رمسيووة للق ورار املووجرخ  13كووانون األول/ديسوومرب  ،2018بوورف طلووا
اللجوووء الووذي قدمت و (انيفوور الفق ورا موون  1-6إىل  9-6أد ب) .و  12شووباف/فرباير  ،2019أوضووح
صاحبة البالغ أن الشفوت ااالية قدم أينا ابسم طفلها األصغر و .ج..

مالحظلت إضلفية من الااللة الطرف
 1-6تف و وورر الدول و ووة الط و وورف ،مالحيفاهت و ووا املجرخ و ووة  27آب/أغس و ووطس  ،2019روايته و ووا للوق و ووائع
وحججها بشأن مقبولية البالغ وأسس املوضوعية.
 2-6وتشووري الدولووة الطوورف إىل أهنووا أبلغ و اللجنووة  24آب/أغسووطس  2018أبن جملووس طاووون
الالجنيني قرر إعاد فوتح ملوي قنوية صواحبة الوبالغ وطفليهوا ،ألهنوا أجنبو طفوال جديودا ،هوو و.ج،.
وطلب الدولة الطرف تاليل النيفر القنية املاروضة على اللجنة ح إشاار آخر.
 3-6وت وودفع الدول ووة الط وورف أبن جمل ووس طا ووون الالجني ووني أص وودر ق ورارا جدي وودا  13ك ووانون األول/
ديسوومرب  ، 2018باوود اسووتاراس جوورت جلسووة اسووتماع شووفوية أمووام هينيووة جديوود  ،أيوود فيو قورار دائوور
اهلجر الدامنركية رف طلا اللجوء املقدم من صاحبة البالغ وطفليها .وينطبول القورار اآلن أينوا علوى
الطفلني ل .ج .و و .ج..
 4-6ورأت جمل ووس طا ووون الالجني ووني أن ل .ج .و و .ج .ال ميفنهم ووا ،بس ووبا س وونهما ،تق وودس أي
مالوما ذا أمهية للقنية فيما يتالل أبسباب طلبهما اللجوء .غري أن والدهتما قدم بيوا مفصوال
عون أسووباب اللجوووء تتصوول مباشور هبووذين الطفلووني .وتلووك األسووباب مطابقوة متامووا ألسووباب طلووا جلوووء
__________

)(7
()8
8

مركووز مالومووا بلوودان املنشووأ النرواووي“Kina: Familieplanleggingspolitikken og kinesiske borgarar som får ،
” 15 ،barn i utlandetأاير/مووايو ( 2017ابللغووة النروايووة) .ويتووا ملخوود ابللغووة اإلجنليزيووة
التا .https://landinfo.no/en/land/china/ :

ال ورابط الشووبفي

مل تقدم صاحبة البالغ مالوما إضافية.

GE.20-14557

CRC/C/85/D/31/2017

االعتبوار سوياق نيفور دائور اهلجور الدامنركيوة
االبنة الفربت ز .ك ،.وهي األسوباب الو أخوذ
الطل ووا .وتب ووني للمجل ووس أن املالوم ووا ال و ق وودمتها أم األطف ووال تن وومن تفاص وويل كافي ووة ع وون منيف ووور
األطفال وأن ال يوجد أي أساس آخر إلحالة أي جزء من القنية إىل دائر اهلجر الدامنركية.
 5-6وفيما يتالل ابدعاء صواحبة الوبالغ أن املواد  2انتهفو  ،ألن أيوة مسوألة أخورت تتالول بطفول
دامنركي وابملصلحة الفنلى للطفل ميفن الطان فيها أمام احملاكم الاادية ،تدفع الدولة الطرف أبن هوذا
االدعاء يقدم بطريقة عامة جدا(.)9
 6-6وتالحووظ الدولووة الطوورف أن جملووس طاووون الالجنيووني أشووار حتديوودا ،ق ورارب املووجرخ  13كووانون
األول/ديسمرب  ،2018إىل أحفام االتفاقية .وفيما يتالل إبفاد صواحبة الوبالغ أن اللوس مل وت مببودأ
اايطة فيما يتالل بقدرت على تقدس أسباب لطلوا اللجووء ،تالحوظ الدولوة الطورف أن الطفلتوني كانتوا
ممثلت ووني أبمهم ووا ومبح ووام أثن وواء إج وراءا الل ووس .وع ووالو عل ووى ذل ووك ،ق وودم األم نياب ووة ع وون األطف ووال
مالومووا وبيووا خووالل جلسووة االسووتماع الو عقوودها اللووس  13كووانون األول/ديسوومرب  .2018ولووذلك،
ليس من املناسا االحتجاج مببدأ اايطة فيما يتالل بقدر الطفلتني على تقدس أسباب لطلا اللجوء.
 7-6وفيمووا يتالوول إبفوواد صوواحبة الووبالغ أبن الاقووواب املفروضووة علووى أفوراد األسوور سووتفون أسووأ،
ألن األسوور تنووم اآلن ثالثووة أطفووال ،تشووري الدولووة الطوورف إىل أن جملووس طاووون الالجنيووني أجوورت تقييمووا
شامال على أساس أن لدت صاحبة البالغ ثالثة أطفال .وخلد اللس إىل أن ال يوجد أساس للتيقن
مون أن السوولطا الصووينية سووتباد األطفووال قسورا عون والوودهتم ،أو أن األم سووتواج ابلفاوول لوودت عودهتووا
خطو ورا حقيقيو ووا يارضو ووها أليو ووة مااملو ووة سو وينية أخو وورت ،مبو ووا ذلو ووك التاقو وويم القسو ووري ،مبو ووا يو ووربر اللجو وووء.
وفيمووا يتالوول ابألطفووال ،رأت جملووس طاووون الالجنيووني أن الصوواواب املتوقاووة الو تفتنووي تسووجيلهم
"اهلوكووو" ،والاواقووا احملتملووة املتمثلووة اسووتباادهم موون تلقووي املسوواعد الطبيووة والتالوويم املدرسووي جمووا ،
ال تقارن بيفروف سوء املااملة اخلطري ال تندرج إطار املاد  7من قانون األجانا الدامنرك.
 8-6وحتت الدولة الطرف أبن صاحبة البالغ مل تثب ابلدليل ادعاءها أن الاقواب املفروضة على
األسر أصبح أسوأ ألن األسر تنم اآلن ثالثة أطفال .بل علوى الافوس ،لقود خففو لووائح تنيفويم
األس وور الص ووني .فق وود ع ودل سياس ووة الطف وول الواح وود الص ووينية إىل سياس ووة الطفل ووني ك ووانون الث وواين/
ينواير  ،2016ونوفوذ هوذب السياسووة أينوا مقاطاووة فوجيوان .وتشووري الدولوة الطوورف إىل تقريور أصوودرب
جملووس شووجون اهلجوور والالجنيووني كنوودا ،ورد فيو أن قووانون السووفان السووابل الووذي كووان يسوومح بطفوول
واحوود مث ع ودل ليسوومح بطفلووني يلووزم موون ينجووا طفووال مبووا ووالي سياسووا تنيفوويم األسوور بوودفع رسووم
()10
اجتموواعي  .ويتفوول ذلووك مووع التقيوويم الووذي أج وراب جملووس طاووون الالجنيووني ق ورارب املووجرخ 13
تاوووي
كو ووانون األول/ديسو وومرب  .2018وابإلضو ووافة إىل ذلو ووك ،يو ووذكر تقريو وور أصو وودرت وزار الداخليو ووة اململفو ووة
املتحد أن الاقواب ال تنتيفر الصينيني الاائدين الذين ُتاوزوا عدد األطفال املسمو ب  ،ال تشمل
عمليا اإلجهاس والتاقيم القسري ،أصبح أقل شيوعا مما كان علي السابل(.)11
__________

( )9تشري الدولة الطرف إىل قنية إ .أ .م .ضد الدامنرك ( )CRC/C/77/D/3/2016الفقر .3-10
( )10جملووس شووجون اهلجوور والالجنيووني كنووداeffects of the implementation of the Two-Child ،
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“China:
Family Planning Policy on children born outside the country and their parents, including access to
social services and benefits, particularly in Guangdong, Fujian, Hebei, and Liaoning; punitive
measures taken against parents who return from abroad after having children in violation of family
planning policies, including whether the Two-Child Family Planning Policy is being applied
” 18 ،retroactivelyتشرين األول/أكتوبر  ،2018الصفحة .1

اململفووة املتحوود  :وزار الداخليووة“Country policy and information note – China: contravention of ،
” ،national population and family-planning lawsتشرين الثاين/نوفمرب  ،2018الصفحتان  8و.9
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وصي خوف صاحبة البالغ
 9-6وفيما يتالل حب جة صاحبة البالغ أن الدولة الطرف أخطأ
من إبااد أطفاهلا عنها أبن "جمرد تفهنا " ،كما يتبني مون التقريور الوذي أصودرب مركوز مالوموا بلودان
املنش ووأ النروا ووي  15أاير/م ووايو  ، 2017تالح ووظ الدول ووة الط وورف أن التقري وور ين وواقه السياس ووة بص وويغتها
وطريقة تنفيذها قبل كانون الثاين/يناير  .2016وتدفع الدولة الطرف أبن جملوس طاوون الالجنيوني أجورت تقييموا
للمالومووا األساسووية ذا الصوولة ،مبووا فيهووا ذلووك التقريوور ،قورارب املووجرخ  13كووانون األول/ديسوومرب ،2018
وأن اللس خلد إىل عدم الند التقرير أو أي مالوما أحد عهدا على أي أساس يستنت
من يقينا أن السلطا الصينية ستباد األطفال قسرا عن والدهتم(.)12

املسلئل الاإلوراءات املعرالضة م ى ال مبنة

النيفر املقبولية
 1-7قبوول النيفوور أي ادعوواء يوورد بووالغ مووا ،اووا علووى اللجنووة أن تقوورر ،وفقووا للموواد  20موون
نيفامها الداخلي ،ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجا الربوتوكول االختياري.
 2-7وتالحظ اللجنة إفاد صواحبة الوبالغ أبن قورارا جملوس طاوون الالجنيوني الودمناركي غوري قابلوة
للطا وون وب ووذلك فق وود اس ووت نفد يي ووع س ووبل االنتص وواف احمللي ووة .ومل ت وودح الدول ووة الط وورف ه ووذب
املسألة .ومن مث ،ترت اللجنة عدم وجود أي عقبا أمام مقبولية البالغ مبوجا املاد (7ه) مون
الربوتوكول االختياري.
 3-7وحتيط اللجنة علما ابدعاء صاحبة البالغ القائم علوى املواد  2مون االتفاقيوة ،وهوو أن أطفاهلوا
تارضوا للتمييز ألن ادعاءهم مل ينيفر إال من قبل جملس طاون الالجنيني دون أي إمفانية للطان قرار
اللوس ،حوني أن أيوة قنوية أخورت تتالول بطفول دامنركوي ومبصواحل الطفول الفنولى  -كقنوية حنوانة
طفوول ،مووثال  -يب و فيهووا النيفووام اإلداري مووع إمفانيووة الطاوون الق ورار الصووادر أمووام احملفمووة .بيوود أن
اللجنة تالحظ أن صاحبة البالغ تطر هذا االدعاء بطريقة عامة جدا ،دون أن تثب وجوود صولة بوني
أصل أطفاهلا أو أصلها هي ،من جانا ،وادعاء عدم وجود إجراءا تسمح ابلطان قورارا جملوس
طاون الالجنيني الدامنركي( .)13ومن مث ،تالن اللجنة أن هذا االدعاء ال يستند إىل أساس سليم وأن غري
مقبول مبوجا املاد (7و) من الربوتوكول االختياري.
 4-7وحتيط اللجنة علما أينا ابدعاء صاحبة البالغ أن ترحيل طفليها إىل الصني سيشفل انتهاكا
للموواد  7الو تووند علووى حوول األطفووال التسووجيل باوود الوووالد  ،وحقهووم اكتسوواب اسووم وااصووول
عل ووى جنس ووية ،وحقه ووم تلق ووي الرعاي ووة م وون قب وول وال ووديهم .غ ووري أن اللجن ووة تالح ووظ أن والدا أطف ووال
صاحبة البالغ سجل ابلفاول الدولوة الطورف ،وأن لودت األطفوال الثالثوة شوهادا مويالد دامنركيوة.
وتالحظ اللجنة أينا أن صاحبة البالغ مل حتت خبطر أن يصبح أطفاهلوا عودميي اجلنسوية إذا أعيودوا إىل
الصوني .وبنوواء عليو  ،توورت اللجنووة أن صواحبة الووبالغ مل توودعم أبدلووة كافيووة ادعاءهوا املقوودم مبوجووا املوواد  7موون
الربوتوكول االختياري ،وتالن عدم مقبولية هذا االدعاء مبوجا املاد (7و) من .
 5-7وم ووع ذل ووك ،ت وورت اللجن ووة أن ص وواحبة ال ووبالغ أثبت و أبدل ووة كافي ووة ألغ وراس املقبولي ووة ادعاءاهت ووا
املقدمة مبوجا املواد  3و 6و 8من االتفاقية  -وهي أن الدولة الطرف انتهف مصاحل الطفل الفنولى
سياق نيفرها طلوا جلووئهم ،وأن ترحيول أطفاهلوا إىل الصوني سيشوفل خطورا جسويما علوى حيواهتم

__________

( )12تشووري الدولووة الطوورف إىل تقريوور وزار خارجيووة الوووالاي املتحوود املانووون،
” 13 ،rights practices – Chinaآذار/مارس .2019
( )13قنية إ .أ .م .ضد الدامنرك ( ،)CRC/C/77/D/3/2016الفقر .3-10
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وبق ووائهم ومن ووائهم ،ألهن ووم ل وون يسو ووجلوا "اهلوك ووو" ،ال ووذي ه ووو إجو وراء ض ووروري لن وومان حص وووهلم علو ووى
اخلدما الصحية والتاليمية واالجتماعية ،وأن ترحيلهم سينتهك حقهم اافاظ علوى هوويتهم .ومون
مث تالن اللجنة مقبولية هذب االدعاءا وتنتقل إىل دراستها من حيى أسسها املوضوعية.

النيفر األسس املوضوعية
 1-8نيفر اللجنة هذا البالغ ضوء ييع املالوما ال أاتحها هلوا الطرفوان ،وفقوا ملوا توند
علي املاد  )1(10من الربوتوكول االختياري.
 2-8وحت وويط اللجن ووة علمو ووا ابدع وواءا صو وواحبة ال ووبالغ أن الدولو ووة الط وورف مل يفخو ووذ مص وواحل الطفو وول
الفن وولى االعتب ووار عن وود النيف وور طل ووا جل وووء أطفاهل ووا ،مم ووا يش ووفل انتهاك ووا للم وواد  3م وون االتفاقي ووة.
وتالحظ اللجنة أينوا ادعواء صواحبة الوبالغ أن ترحيول أطفاهلوا سويغتا عليو انتهواك حقهوم اافواظ
على هويتهم ،مما ينتهك املاد  8من االتفاقية.
 3-8وتشري اللجنة إىل تاليقهوا الاوام رقوم  ،)2015(6الوذي ذكور فيو أنو ال اووز للودول أن تايود
طفووال إىل بلوود توج وود ب و أس ووس وجيهووة توودعو لالعتق وواد أبن و س وويتارس في و ابلفاوول خلط وور النوورر ال ووذي
ال ميفن جربب ،وتشومل هوذب األسوس ،علوى سوبيل املثوال ال ااصور ،تلوك املبينوة املوادتني  6و 37مون
االتفاقية (الفقور  )27؛ وأن هوذب االلتزاموا باودم اإلعواد القسورية تنطبول بصورف النيفور عموا إذا كانو
االنتهاكووا اخلطووري للحقوووق املففولووة مبوجووا االتفاقيووة صووادر عوون جهووا فاعلووة موون غووري الوودول أو
كان تلك االنتهاكا مقصود بصفة مباشر أو ُتة بصفة غري مباشر عن فاول أو عون امتنواع عون
فال .وينبغي تقييم خطر هذب االنتهاكا اخلطري بطريقوة تراعوي السون ونووع اجلونس( .)14وينبغوي إجوراء
هذا التقييم وفقا ملبدأ اايطة ،ف ن وجد شوفوك ماقولوة أبن الدولوة املسوتقبلة ال ميفنهوا بايوة الطفول
من هذب املخاطر ،ينبغي للدول األطراف االمتناع عن إبااد الطفل(.)15
 4-8و هذب القنوية ،حتويط اللجنوة علموا ابدعواءا صواحبة الوبالغ أن أطفاهلوا الثالثوة ،املولوودين
ألب و وووين غ و ووري مت و ووزوجني ،سيتارض و ووون ح و ووال ت و وورحيلهم إىل الص و ووني خلط و وور إبا و ووادهم القس و ووري عنه و ووا،
ولاو و وودم التسو و ووجيل "اهلوكو و ووو" ،وهو و ووو إجو و وراء مطلو و وووب لنو و وومان حصو و وووهلم علو و ووى اخلو و وودما الصو و ووحية
والتاليمية واالجتماعية.
 5-8وحتيط اللجنة علما حبجة الدولة الطرف ومفادها أن يبدو واضوحا أن جملوس طاوون الالجنيوني
أخذ أحفام االتفاقية االعتبار قرارب ،مبا ذلك أحفام املاد 3؛ وأنو أجورت دراسوة وافيوة لوضوع
األطفووال؛ وأن صوواحبة الووبالغ مل حتوودد أي الفووة عمليووة ا وواذ القورار .وتالحووظ اللجنووة أن سوولطا
الدولووة الط وورف استفسوور  -ع وون طري وول وزار اخلارجيووة  -عو ن عملي ووة تسووجيل أص ووحاب البالغ ووا
"اهلوكو" .ووفقا للرد الوارد على طلا املشور املجرخ  12كوانون األول/ديسومرب  ،2016أقور الووزار أبن
تسجيل أطفوال األبووين غوري املتوزوجني سوجل األسور املايشوية مون املورجح أن يفوون أكثور تاقيودا مون
تسجيل األطفال املولودين ألبووين متوزوجني ،وأبن شوهادا املويالد الدامنركيوة ينبغوي أن تفوون كافيوة
هذا الصدد .وتالحظ اللجنة أينا أن أغلبية أعناء جملس طاون الالجنيني رأ أن اا أن يتوقع أن
تفووون عمليووة تسووجيل أطفووال صوواحبة الووبالغ سووجل األسوور املايشووية صووابة جوودا ،علووى األقوول لفووغ
ماين ووة يا وواملون خالهل ووا ماامل ووة جمحف ووة مقارن ووة ابألطف ووال الص ووينيني اآلخ ورين م وون حي ووى الرعاي ووة الطبي ووة
والتاليم واخلدما االجتماعية.
__________

( )14اللجنة املانية ابلقناء على التمييز ضد املرأ  ،التوصية الاامة رقم  ،)2014(32الفقر .25
( )15قنية إ .أ .م .ضد الدامنرك ( ،)CRC/C/77/D/3/2016الفقر .8-11
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القو ورارا
 6-8وتشو ووري اللجنو ووة إىل أن مصو وواحل الطفو وول الفنو وولى ينبغو ووي أن تفو ووون أوىل االعتبو ووارا
املتالقووة إبباوواد أي طفوول وأن هووذب القورارا ينبغووي أن تففوول  -إطووار إجوراء يوووفر ضووما مناسووبة -
سالمة الطفل ومتتا ابلرعاية املناسبة واباقوق( .)16وتشري اللجنة أينا إىل أن عاء اإلثبا ال يقع على
عوواتل صوواحبة الووبالغ فقووط ،ال سوويما وأن صوواحبة الووبالغ والدولووة الطوورف ال يتسوواواين دائمووا إمفانيووة
ااصووول علووى األدلووة ،وأن و عوواد مووا تتووا للدولووة الطوورف وحوودها إمفانيووة ااصووول علووى املالومووا ذا
الصلة( .)17و هذب القنية ،حتيط اللجنة علما اباج واملالوما ال قدمتها إليها الدولة الطرف .ومع
ذلووك ،تالحووظ اللجنووة أن الدولووة الطوورف ال يبوودو أهنووا حتقق و مبووا في و الففايووة ،بوسووائل مل تفوون لتاوورس
للخط وور وضو ووع صو وواحبة الو ووبالغ وأطفاهل ووا كملتمسو ووي جلو وووء :ممو ووا إذا كانو و شو ووهاد املو وويالد الدامنركيو ووة كافيو ووة
ألغ وراس التس ووجيل "اهلوك ووو" ،وإذا مل تف وون كافي ووة ،فم ووا ه ووي اإلجو راءا األخ وورت الالزم ووة لف ووي ص وول
األطف ووال عل ووى ش ووهادا م وويالدهم الص ووينية؛ وم ووا ه ووو احتم ووال النج ووا ااص ووول عل ووى ش ووهادا م وويالد
صينية؛ وما هي مد انتيفار األطفال لفي يسجلوا "اهلوكو" .وتالحظ اللجنة أن هذب املسائل هلا أمهيوة
خاصووة ابلنيفوور إىل الشووروف اإلداريووة الاديوود للحصووول علووى شووهاد موويالد وتاق ود إج وراءا التسووجيل
الصني ،وأن تسجيل املواليد مرتبط بسجل "اهلوكو" .وترت اللجنة أينا أن الدولة الطرف مل تنيفر كيفية
ضمان حقوق األطفال التاليم والصحة إىل حني تسجيلهم أو عدم تسجيلهم(.)18
 7-8و هو ووذا الصو وودد ،حت و وويط اللجنو ووة علمو ووا بتقري و وور لو وووزار خارجيو ووة ال و وووالاي املتحو وود ص و وودر
عام  ،2019أفاد أبن القانون املدين وقانون الزواج يففالن ألطفال النساء غري املتزوجا نفوس ااقووق
املففولة ألطفال الوالدين املتوزوجني ،لفون الواقوع الاملوي يبوني أن األطفوال املولوودين ألمهوا وحيودا
أو لوالدين غري متزوجني ياتربون خارج نطاق السياسة ،و ناون لرسم التاوي االجتماعي وللحرمان
موون الولئوول القانونيووة ،مثوول ولئوول املوويالد و"اهلوكووو"( .)19وحتوويط اللجنووة علمووا أينووا بتقريوور لوووزار داخليووة
اململفة املتحد صدر عام  ،2018ورد في أن الاديد من األطفال املولودين ألب وحيد أو أم وحيد
أو لوال وودين غ ووري مت ووزوجني حرمو ووا م وون وثيق ووة تس ووجيل األس وور املايش ووية ،مم ووا م ووناهم م وون ااص ووول عل ووى
اخلوودما الاامووة والاووالج الط و والتالوويم .ورغووم أن اافومووة قوود ذكوور أهنووا تسووهل إج وراءا تسووجيل
األطفال غري الشرعيني ،ف ن تنفيذ ذلك غري متسل وال تزال توجد عقبا أمام حتقيل ذلك(.)20
 8-8ولووذلك ،لوود اللجن ووة إىل أن الدولووة الطوورف مل ت وراع علووى النحووو الواج ووا املصوواحل الفن وولى
للطفو وول سو ووياق تقيو وويم اخلطو وور املزعو وووم املتمثو وول عو وودم تسو ووجيل أطفو ووال صو وواحبة الو ووبالغ "اهلوكو ووو"
حوال تورحيلهم إىل الصووني ،وأهنوا مل تتخووذ ضوما مناسووبة تففول رفوواب األطفوال لوودت عوودهتم ،وهووو
ما ينتهك املاد  3من االتفاقية.
 9-8وتالحظ اللجنة أينا ادعاءا صاحبة البالغ أن أطفاهلا ،حال تورحيلهم ،لون يسوجلوا
"اهلوكو ووو" ،وهو ووو شو وورف أساسو ووي لنو وومان حصو وووهلم علو ووى اخلو وودما الصو ووحية والتاليميو ووة واالجتماعيو ووة،

__________

()16
()17
()18
()19
()20
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انيف وور التالي وول الا ووام املش ووغك رق ووم  )2017(3للجن ووة املاني ووة حبماي ووة حق وووق يي ووع الام ووال امله وواجرين وأف وراد أس وورهم
والتاليل رقم  )2017(22للجنة حقوق الطفل ،الفقرتني  29و.33
قنووية م . .ض وود إسووبانيا ( ،)CRC/C/82/D/17/2017الفق وور 4-13؛ وقنووية اااس ووي ضوود اجلماهريي ووة الاربي ووة
الليبية ( ،)CCPR/C/91/D/1422/2005الفقر 7-6؛ وقنية جمنون ضد اجلزائر (،)CCPR/C/87/D/1297/2004
الفقر .3-8
 ،CRC/C/CHN/CO/3-4الفقر .39
وزار خارجية الوالاي املتحد  :مفتا الدميقراطية وحقوق اإلنسان والامل“2019 country reports on human ،
” ،rights practices – Chinaالصفحة .67
اململفة املتحد  :وزار الداخليووة“Country policy and information note – China: contravention of national ،
” ،population and family-planning lawsتشرين الثاين/نوفمرب  ،2018الصفحة .9
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وهو السبيل الوحيد إلثبا هويتهم الصني .و هذا الصدد ،حتيط اللجنة علما بتقرير أصدرب جملس
شوجون اهلجوور والالجنيووني كنودا عووام  ،2016ورد فيو أن شوهاد املوويالد الو تصودرها جلنووة السووفان
وتنيفيم األسر وشهاد امليالد الطبية ليستا حد ذاهتما إال وثيقتني مدنيتني يقتصر دورمها على عملية
تسجيل املواليد .وبابار أخرت ،ال تثبو هوااتن الوثيقتوان اهلويوة القانونيوة أو اجلنسوية؛ وإمنوا يسوتخدمان
فقوط لغورس تسووجيل املواليود .وال يفتمول تسووجيل املواليود إال باود التسووجيل مركوز الشورطة ،ويشووفل
"اهلوكو" الدليل الولئقي الوحيود الوذي يشوهد علوى تسوجيل املواليود( .)21ونيفورا إىل أن تسوجيل األطفوال
"اهلوكووو" الصووني أموور أساسووي لنوومان ااص ووول علووى اخلوودما الصووحية والتاليميووة واالجتماعي ووة
وشرف إلثبا هوية الشخد ،وأن األطفال املولودين ألبوين غوري متوزوجني يواجهوون صواواب عديود
التسجيل "اهلوكو" ،ترت اللجنة أن قرار الدولة الطرف ترحيل أطفال صاحبة البالغ سيغتا علي
انتهاك حقهم اايا والبقاء والنماء مبوجا املاد  ،6وحقهم اافاظ على هويتهم مبوجا املاد 8
من االتفاقية.
واللجن ووة ،إذ تتص وورف مبوج ووا امل وواد  )5(10م وون الربوتوك ووول االختي وواري التفاقي ووة حق وووق الطف وول
-9
املتالل إبجراء تقدس البالغا  ،ترت أن الوقوائع املاروضوة عليهوا تفشوي عون انتهواك املواد  3مون االتفاقيوة
وأن عود صاحبة البالغ وأطفاهلا إىل الصني تشفل أينا انتهاكا للمادتني  6و 8من االتفاقية.
 -10والدولووة الطوورف ملزمووة ابالمتنوواع عوون ترحيوول صوواحبة الووبالغ وأطفاهلووا إىل الصووني .ويقووع علووى
عاتل الدولة الطرف التزام أينا اب اذ ييع اخلطوا الالزمة ملنع حدو انتهاكا مماثلة املستقبل.
 -11ووفقا للماد  11من الربوتوكول االختياري ،تود اللجنة أن تتلقى من الدولوة الطورف أقورب
وق و ممفو ن ،غنووون  180يومووا ،مالومووا عوون التوودابري ال و تتخووذها لتنفيووذ آراء اللجنووة .وتطلووا
اللجنة إىل الدولة الطرف أينا أن تودرج تقاريرهوا املقدموة إىل اللجنوة مبوجوا املواد  44مون االتفاقيوة
مالومووا عوون أي توودابري موون هووذا القبيوول .وأخ وريا ،تطلووا اللجنووة إىل الدولووة الطوورف نشوور هووذب اآلراء
وتاميمها على نطاق واسع.

__________

( )21كنوودا :جملووس شووجون اهلجوور والالجنيووني كنوودا،

"China: information on birth registration for children born

out of wedlock; whether the name of the father appears on the birth certificate if the child is born out
of wedlock; what information may appear on the birth certificate if the father is unknown; whether
the father’s name may be added to the child’s birth certificate by referring to the father’s Resident

)29 "Identity Card, particularly relating to Henan Province birth certificates (2010–June 2016
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