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بالغ مقدم من:

ك .ك .ور .ه( .يمثلهما المحامي برونو سوينين)

األشخاص المدعى أنهم ضحايا:

أ .م .ك .وس .ك.

الدولة الطرف:

بلجيكا

تاريخ تقديم البالغ:

 30كانون الثاني/يناير ( 2019تاريخ الرسالة األولى)

تاريخ اعتماد اآلراء:

 4شباط/فبراير 2022

الموضوع:

االحتجاز اإلداري؛ الترحيل إلى أرمينيا

المسائل اإلجرائية:

استنفاد سبل االنتصاف المحلية؛ إثبات االدعاء

المسائل اإلجرائية:

مصالح الطفل الفضلى؛ الحرمان من الحرية

مواد العهد:

 3و 24و 27و 28و 29و 31و37

مواد البروتوكول االختياري:

المادة ( 7الفقرتان الفرعيتان (ه) و(و))

صااحبا البالغ مما ك .ك .ومو رجل ولد في  16شاباط/فبراير  ،1982ور .ه .ومي امرأة ولدت

في  17آب/أغسطس  ،1992وكالمما من الجنسية األرمنية .وقدما البالغ بالنيابة عن ابنتيهما ،المولودتين

في بلجيكا ااا :أ .م .ك ،.المولودة في  9كا ااانون الثا اااني/ينا اااير  ،2011وس .ك ،.المولودة في  3أيلول/

سا اابتمبر  .2016ويدعي صا اااحبا البالغ ،من ناحية ،أن طفلتيهما ،بحكم احتجازمما ،تقعان ضا ااحية انتهاك

الاادولااة الطرف للمااادة  37من االتفاااةيااة ،مقروءة بمفردمااا والاااالقتران م المواد  3و 24و 28و 29و،31

ومن نااحياة أخر  ،أن ترحيلهماا إلى أرمينياا يلا ا ا ا ا ا اكال انتهاا اا للماادة  27من االتفااةياة .وقاد دخال البروتوكول

االختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في  30آب/أغسطس .2014

*

اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والثمانين ( 31كانون الثاني/يناير  11 -شباط/فبراير .)2022

**

شا ا ااارك في د ارسا ا ااة ماا البالغ أعضا ا اااء اللجنة التالية أسا ا ااما مم :سا ا ااوزان أمو ،ومند األيوالي اإلدريسا ا ااي ،ورينتلا ا اان تل ا ا اوالهيل ،والراغي

غودبرانس ااون ،وفيليب يافي ،وصا اواليو كيالدزي ،وجهاد ماض ااي ،وفييث مارش ااال  -ماريس ،والنيام داويت مزمور ،وكالرانس نيلس ااون،
وأوتاني ميكيكو ،ولويس إرنستو بيدرني ار رينا ،و ازرة راتو ،وخوسيه أنخيل رودريغيس رييس ،وآن ماري سكيلتون ،وفيلينا تودوروفا.
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وفي  4ش ا ااباط/فبراير  ،2019ووفقا للمادة  6من البروتوكول االختياري ،طلبت اللجنة ،متص ا ارفة

من خالل الفريق العامل المعني بالبالغات ،إلى الدولة الطرف اإلفراج عن صا ا اااحبي البالغ وطفلتيهما من

مركز احتجاز المهاجرين ،لكنها رفضت طلبهما تعليق ترحيلهما إلى أرمينيا.
3-1

وقررت اللجنة ،في دورتها الخامسا ا ااة والثمانين ،عدم شا ا ااطب القضا ا ااية من قائمة القضا ا ااايا إلى أن

تتلقى تأ يدات من الدولة الطرف بأنها ستمتثل لقرار أمين المظالم االتحادي.

الوقائع اما عكضاا صاحبا الوالغ
1-2

صا ا ا ا ا ا اااحباا البالغ مواطناان أرمنياان ينيلا ا ا ا ا ا ااان في بلجيكاا مناا عاام  .2009وكااناا قاد تقادماا ،لاد

وص ا ا ا ااولهما إلى بلجيكا ،بطلب لجوء ،إال أن طلبهما ُرفض في كانون األول/ديس ا ا ا اامبر  .2010وفي كانون
الثاني/يناير ،2011قدما اس ا اات نافا إللغاء قرار الرفض ،لكن مجلس التقاض ا ااي بل ا ااأن قانون األجانب رفض
االسا ا ا ا ا اات ناف في نيسا ا ا ا ا ااان/أبريل .2011وأصا ا ا ا ا اادر مكتب الهجرة أم ار بمغادرتهما البلد في تلا ا ا ا ا ارين األول/

أ توالر  .2012واستأنف صاحبا البالغ ماا األمر ،لكن االست ناف ُرفض في شباط/فبراير .2013
2-2

وفي تموز/يوليه  ،2010والالتوازي م إجراء الحماية الدولية ،قدم صا اااحبا البالغ طلبا للحصا ااول

على تص ا اريح إقامة ألسا ااباب طبية ،اسا ااتنادا إلى المادة  9مكر ار ثانيا من القانون المؤرخ  15كانون األول/

ديسا ا اامبر  1980بلا ا ااأن دخول اإلقليم الوطني واإلقامة المؤقتة والدائمة وابعاد األجانب .وقبل مكتب الهجرة
الطلب لكنه أعلن في تلا ا ا ا ارين األول/أ توالر  2010أنه ال يس ا ا ا ااتند إلى أي أس ا ا ا اااس ،وأ د المكتب ق ارره في

أيلول/سابتمبر  .2011وقدم صااحبا البالغ طلبا ثانيا للحصاول على تصاريح إقامة ألساباب طبية في آذار/

مارس  ،2012لكن الطلب اعتُبر غير مقبول في حزيران/يونيه 2012؛ وفي تل ا ارين األول/أ توالر ،2012
رفض مجلس التقاض ا ا ا ا ا ااي بل ا ا ا ا ا ااأن قانون األجانب اس ا ا ا ا ا اات نافا ُقدم لطلب إلغاء ماا الحكم .وُقدم طلب ثالث
للحصول على تصريح إقامة ألسباب طبية في كانون الثاني/يناير  2013واعتُبر الطلب أيضا غير مقبول.
عندئا ،أصدر مكتب الهجرة ق ار ار بحظر دخول صاحبي البالغ.
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والاإلض ااافة إلى ذل  ،قدم ص اااحبا البالغ في كانون الثاني/يناير  2013طلبا لتس ااوية أوض اااعهما

اس ا ا ا ا ااتنادا إلى المادة  9مكر ار من القانون المؤرخ  15كانون األول/ديس ا ا ا ا اامبر 1980؛ وأُعلن عدم قبول ماا

الطلب في تلا ارين األول/أ توالر .2013وفي أيار/مايو  ،2018قدما طلبا ثانيا لتس ااوية أوض اااعهما اس ااتنادا

إلى تل المادة ،لكن ق ار ار بعدم مقبولية الطلب صدر في كانون األول/ديسمبر .2018
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وفي غضااون ذل  ،وخالل فترة تقديم طلبات اللجوء المختلفة ماه ،وطلبات الحصااول على تصاااريح

5-2

وفي الساعة الخامسة والنصف من صباح  8كانون الثاني/يناير  ،2019جر توةيف األسرة في

اإلقامة ألسباب طبية ،وطلبات تسوية األوضاع ،أنجب صاحبا البالغ طفلتيهما في عامي  2011و.2016

منزلها ،وأُخطرت بأمر جديد بمغادرة البلد واقتيدت إلى "دار أسا ا ا ا ا ا ارية" في مركز مغلق لمجانب بالقرب من
مطار زافنتيم الدولي في بروكسل.

6-2

وفي  14كانون الثاني/يناير  ،2019قدم صااحبا البالغ طلبا عاجال جدا بتعليق أمر مغادرة البلد

7-2

وفي  16كانون الثاني/يناير  ،2019قدم صاحبا البالغ أيضا التماسا إلى مجلس التقاضي بلأن

ورِفض االست ناف في  18كانون الثاني/يناير.2019
إلى مجلس التقاضي بلأن قانون األجانب؛ ُ

قانون األجانب لتعليق والغاء القرار الصااادر في كانون األول/ديساامبر  2018برفض طلبهما الثاني لتسااوية

أوضا ا ا ا ا ا اااعهما ،وفي  21كانون الثاني/يناير  2019أرفقا ذل االلتماس بطلب عاجل جدا باتخاذ تدابير في

ورفض الطلب في  23كانون الثاني/يناير .2019
سبيل تعليق قرار عدم المقبولية؛ ُ
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وفي  21كانون الثاني/يناير  ،2019قدم صاحبا البالغ التماسا لإلفراج عنهما أمام مجلس قضاة

9-2

وفي انتظار قرار مجلس قضاة أنتويرب ،قدم صاحبا البالغ في  23كانون الثاني/يناير  2019التماسا

ورفض الطلب في  28كانون الثاني/يناير  .2019وسا اايسا ااتأنف صا اااحبا البالغ أيضا ااا الحكم أمام
أنتويرب؛ ُ
وسيرفض ذل االست ناف أيضا.
غرفة االتهام؛ ُ
اعتبر ذل
إلى محكمة أنتويرب االبتدائية يطلبان فيه حظر ترحيل األسرة قبل اتخاذ قرار نهائي بلأن احتجازما .و ُ
الطلاب مقبوال في  24كاانون الثااني/ينااير  ،2019مماا أفض ا ا ا ا ا ااى إلى تعليق اإلعاادة إلى الوطن في انتظاار قرار
نهائي من قبل مجلس قضا ا ا ا ا اااة أنتويرب بلا ا ا ا ا ااأن التماس اإلفراج .وقدم مكتب الهجرة اعت ار

طرف ثالث ،أيدته

المحكمة .ثم رأت المحكمة ضرورة رف قرار وقف الترحيل بالنظر إلى أن مجلس القضاة رفض التماس اإلفراج.
10-2

وفي تقرير مؤرخ  25كاانون الثااني/ينااير  ،2019أشا ا ا ا ا ا ااار طبياب لمطفاال إلى أن الطفلاة الكبر

عانت من احتجازما ،ملا ا ا ااي ار إلى "بداية تداعيات مرضا ا ا ااية كبيرة للحبس على التطور النفسا ا ا ااي والنرجسا ا ا ااي
[ل أ .م .ك ].وعلى تنمية ش ااخص اايتها ،والى اآلثار الض ااارة التي ال يمكن أن تتفاقم بل ااكل خطير إال بس اابب
الحبس الدائم واحتمال الطرد المؤلم للغاية".

الشكوى
1-3

يجادل ص اااحبا البالغ بأن س اابل االنتص اااف المتاحة قد اس ااتنفدت فيما يتعلق بأس اااس ااي الل ااكو ،

أي االحتجاز والطرد .وفيما يتعلق بالطعون المقدمة على ماين األساااسااين ،يؤكد صاااحبا البالغ عدم جواز

الطعن في الق اررات المتعلقة بالحرمان من الحرية أمام محكمة جنائية ،ومجلس القض ا اااة ،وعند االس ا اات ناف،

أمااام غرفااة االتهااام .غير أن ماااه الطعون ليس لهااا أثر إيقااافي والااالتااالي ال تحول دون تنفيااا أمر الترحياال.
وفي ماه القض ا ااية ،قدمت األسا ا ارة التماس ا ااا لإلفراج عنها أمام مجلس قض ا اااة أنتويرب للطعن في االحتجاز.

وفي أعقاب رفض مجلس القضاة ،الاي خلص إلى أن احتجاز األطفال كان قانونيا ،استأنفت األسرة الحكم

أمام غرفة االتهام .ويلا ا ااير صا ا اااحبا البالغ إلى أن طفلتيهما ليس لديهما سا ا اابيل انتصا ا اااف فعال ألن سا ا اابل

االنتصاف ماه ال تتيح من الطرد.
2-3

وفيما يتعلق بالطعون المتعلقة بالساابب الثاني ،ومو الطرد ،ياكر صاااحبا البالغ أنه يجوز الطعن

في ق اررات إلغاء اإلقامة والطرد أمام المحا م اإلدارية ،ومجلس التقاضا ا ا ااي بلا ا ا ااأن قانون األجانب ،ومجلس

الدولة ،في إجراءات النقض اإلدارية .وفي ماه الحالةُ ،قدم طلب على أساااس االسااتعجال اللااديد ضااد أمر

مغادرة اإلقليم ،لكن مجلس التقاضي بلأن قانون األجانب رفضه.

المظالم المتعلقة باالحتجاز ألسا ااباب تتعلق بالهجرة :الحق في الحرية؛ الحق في سا اابيل انتصا اااف فعال في

حالة الحرمان من الحرية؛ األثر على الحقوق األخر
3-3

يلا ااير صا اااحبا البالغ إلى أنه منا اعتماد المرسا ااوم الملكي المؤرخ  22تموز/يوليه  ،2018يمكن

حبس األسا ا اار التي لديها أطفال ألسا ا ااباب تتعلق بالهجرة .ويدفعان بأن ماا يتعار

في الحرية حق أساسي ال يمكن إخضاعه الستثناءات ألسباب تتعلق بالهجرة(.)1
4-3

م االتفاةية ألن الحق

ويجادل صا ا اااحبا البالغ كال بأن االحتجاز لم يكن تدبي ار من تدابير المالذ األخير ،لعدم تطبيق

أي تدابير س ااابقة من ش ااأنها أن تؤدي ،على نحو أفض اال ،إلى تجنب انتهاك حقوقهما األس اااس ااية .ويل اايران

( )1

التعليق العام الملا ااترك رقم  )2017(3للجنة المعنية بحماية حقوق جمي العمال المهاجرين وأفراد أسا اارمم ،ورقم  )2017(22للجنة

حقوق الطفال ،الفقرتاان  11و42؛ والتعليق العاام الملا ا ا ا ا ا ااترك رقم  )2017(4للجناة المعنياة بحمااياة حقوق جمي العماال المهااجرين

وأفراد أسرمم ورقم  )2017(23للجنة حقوق الطفل ،الفقرة .5
GE.22-04185

3

CRC/C/89/D/73/2019

إلى إمكانية تتيح لهما الحض ا ا ا ا ا ااور لد الس ا ا ا ا ا االطات بانتظام ،أو تحض ا ا ا ا ا ااير ترحيلهما انطالقا من منزلهما،

أو وضعهما في "دار ترحيل" مفتوحة ،كبديل للسجن.
5-3

ويلير صاحبا البالغ أيضا إلى أن احتجازمما كان طويال للغاية ،حيث احتج از لمدة  3أسابي ويومين.

6-3

ويدعيان ،عالوة على ذل  ،أن مصا ا ا ااالح الطفلتين لم تؤخا في االعتبار عندما ألقي ال بض على

7-3

وأخي ار ،يجادل ص ا ا ا ا اااحبا البالغ بأن االحتجاز ينته حقوقا أخر كثيرة ،وال س ا ا ا ا اايما الحقوق التي

األسرة واحتجزت في مركز مغلق.

تحميها المادة  3-3من االتفاةية؛ والمادة  )1(24بل ا ااأن أعلى مس ا ااتو ص ا ااحي يمكن بلوغه ،ألن طفلتيهما

تعانيان بلدة من تلوث الهواء والضوضاء الناجم عن قرب المطار ،مما يلكل ضغطا مستم ار على األسرة،
وال تنص اللوائح على ضا ا ا ا ا ا اارورة توفير طبيا ااب أطفا ااال في المركز المغلق؛ والما ااادتا ااان  )1(28و)1(29

المتعلقتان بالحق في التعليم؛ والمادة  31بلا ااأن الحق في الراحة والترويح عن النفس وفي الملا اااركة بحرية

في الحياة الثقافية والفنون.

اللكو المتعلقة بالطرد :الحق في مستو منيلي كاف لنمو الطفل البدني والعقلي واالجتماعي
8-3

ويجادل صاااحبا البالغ أيضااا بأن طرد طفلتيهما إلى بلد ال تعرفانه ،والاي تركه والدامما منا 10

سانوات تقريبا ،يلاكل انتها ا لحقهما في مساتو منيلاي الئق من أجل نمومما البدني والعقلي واالجتماعي،
ألن األس ا ارة بأ ملها س ا ااتق في براثن الفقر بس ا اابب عدم وجود رواب في أرمينيا ،ولن يتس ا اانى لها الحص ا ااول

على السكن ووسائل النيش.

جبر الضرر
9-3

يدعو صااحبا البالغ إلى تقديم الدعم النفساي للطفلتين والتعويض عن األضارار التي لحقت بهما،

والتي تقدر بمبلغ  10 000يورو لكل طفل.

مالحظات التولة الطكف جشأن مقوول ة الوالغ وأسسه الموضوع ة

توضيح الحقائق
1-4

في  5آب/أغسا ااطس  ،2019أوضا ااحت الدولة الطرف الوقائ كما عرضا ااها صا اااحبا البالغ ،ملا اايرة

إلى أنهما كانا قد وضااعا بالفعل في منزل مفتوح مخصااص للترحيل ،بعد أن صاادر بلااأنهما ،في عام ،2014

أول تقرير رصا ااد إداري أشا ااار إلى أن إقامتهما غير نظامية في البلد ،والعد أن أصا اادر مكتب الهجرة أم ار لهما
بمغادرة إقليم الدولة .بيد أن األسارة فرت من منزل الترحيل المفتوح .ولهاا السابب ،عندما صادر بلاأنهما تقرير

الرصاد اإلداري الثاني ،الاي بيَّن مرة أخر أنهما ي يمان بصاورة غير قانونية في البلد ،والعد أن أصادر مكتب

الهجرة أم ار جديدا بمغادرة البلد بهدف الترحيل وحظر الدخولُ ،نقلت األس ا ا ارة إلى دار أس ا ا ارية تق داخل مركز
مغلق ،بعد اس ا ا ا ا ااتنتاج وجود احتمال مروب  -ومو أمر تنص عليه اللوائح .وفي ماا الص ا ا ا ا اادد ،الحظ مجلس
القضااة ،لد نظره في ملاروعية االحتجاز في ساياق اسات ناف صااحبي البالغ ،أن االحتجاز كان قانونيا ألن
صاحبي البالغ كانا قد ف ار من منزل الترحيل في السابق بنية االختباء.

2-4

وتلااير الدولة الطرف أيضااا إلى أنه في  9كانون الثاني/يناير  ،2019أي في اليوم التالي إليداع

صا ا اااحبي البالغ في دار أسا ا ارية ،قام طبيب بفحص أفراد األسا ا ارة ووجد أن حالتهم الصا ا ااحية ال تحول دون

ترحيلهم إلى بلدمم األصالي وال تساتوجب نقلهم من الدار األسارية المغلقة .وأجري تقييم آخر ألثر االحتجاز

على صاحبي البالغ في  16كانون الثاني/يناير  2019وخلص إلى أن األسرة تدير أمورما بلكل فعال.
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وفي اليوم نفسه ،كان من المقرر أن تتم أول محاولة إعادة إلى الوطن ،لكنها ألغيت ألن صاحبي

البالغ قدما اساات نافا على أساااس االسااتعجال اللااديد ضااد أمر مغادرة البلد .ولهاا الساابب ،أفاد المدير العام
للمركز خطيا ،في  21كانون الثاني/يناير  ،2019بأسباب تمديد إقامة األسرة في الدار األسرية.

4-4

وفي  24و 30كانون الثاني/يناير و 2شااباط/فبراير  ،2019ألغيت ثالث محاوالت أخر لإلعادة

إلى الوطن ،حيث قدم صاحبا البالغ است نافين مختلفين ،بما في ذل طلب للحصول على الحماية الدولية،
وقد ُقدم آخر طلب بعد تقديم البالغ إلى اللجنة .والسا ا ا ا اابب ماه الطعون ،أصا ا ا ا اادر مكتب الهجرة ق ار ار بإبقاء

األسرة في مركز مغلق.
5-4

وفي  5شاباط/فبراير  ،2019أي بعد يوم من اعتماد اللجنة تدابير مؤقتة ،نقل صااحبا البالغ إلى

6-4

وفي  11شااباط/فبراير  ،2019قدم صاااحبا البالغ التماسااا ثانيا لإلفراج عنهما أمام مجلس قضاااة

دار ترحيل مفتوحة ،كبديل عن السجن.

أنتويرب ،ومو التماس أعلن عدم قبوله في  15ش ااباط/فبراير  .2019وطعن ص اااحبا البالغ في ذل القرار.
ورِفض االست ناف في  15آذار/مارس .2019
ُ
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وفي  22شااباط/فبراير  ،2019قدم صاااحبا البالغ التماسااا آخر لإلفراج عنهما أمام مجلس قضاااة

8-4

وفي  11آذار/ماارس  ،2019أعلن أن طلاب الحمااياة الادولياة المقادم بعاد تقاديم البالغ إلى اللجناة

9-4

وفي  5نيسان/أبريل  ،2019أطلق سراح صاحبي البالغ من دار الترحيل وعادا للنيش في منزلهما.

أنتويرب ،ومو التماس أعلن أيضا عدم قبوله في  1آذار/مارس.2019

غير مقبول.

المقبولية
10-4

وتجادل الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البالغ غير مقبول لعدم اس ا ا ا ا ااتنفاد س ا ا ا ا اابل االنتص ا ا ا ا اااف

المحلية ،فيما يتعلق بكل من اللكو المتعلقة باالحتجاز واللكو المتعلقة بالطرد .ففيما يتعلق باالحتجاز،
تالحظ اللجنة أن ص ا ا اااحبي البالغ ُوض ا ا ااعا في مركز مغلق في  8كانون الثاني/يناير  2019وأن االلتماس
األول لإلفراج عنهماا لم يقادم إلى مجلس قضا ا ا ا ا ا اااة أنتويرب إال في  21كاانون الثااني/ينااير  ،2019أي بعاد

تمديد فترة االحتجاز األولى البالغة  15يوما .ولال لم يطعن ص ا ا ا ا ا اااحبا البالغ في االحتجاز األولي ولال

يجاب إعالن عادم مقبولياة البالغ .وفيماا يتعلق باالطرد ،رغم أن ص ا ا ا ا ا ا اااحبي البالغ قادماا طلباا انفرادياا أماام

محكماة أنتويرب االبتادائياة ،فاإناه عنادماا وافقات المحكماة على الطلاب ثم اعترض ا ا ا ا ا ا اات علياه وقادمات الادولاة

الطرف اعت ارضا ا ااا من طرف ثالث ،أيدت المحكمة االعت ار
وعليه ،فإن صاحبي البالغ لم يستنفدا سبل االنتصاف.

 ،ولم ير صا ا اااحبا البالغ أن الطعن مناسا ا ااب؛

في األسس الموضوعية
11-4

وتلا ا ا ا ا ا ااير الادولاة الطرف كاالا إلى أن القاانون البلجيكي ينص على إمكاانياة احتجااز األطفاال في

م ار ز مغلقة في سااياق الهجرة( ،)2وأن المحكمة الدسااتورية أشااارت إلى أن المادة  37من االتفاةية ال تحظر

احتجاز القص ا ا ا ا اار بالمعنى المطلق ،ولال فإن ماا االحتجاز جائز إذا تم وفقا للقانون ،شا ا ا ا ا اريطة أال يكون

( )2

مااه اإلمكاانياة أتااحتهاا الماادة  2من القاانون المؤرخ  16تلا ا ا ا ا ا ارين الثااني/نوفمبر  2011التي أض ا ا ا ا ا ا ااافات الماادة  9/74في القاانون

المؤرخ  15كانون األول/ديس ا اامبر  1980بل ا اأن دخول األجانب إلى اإلقليم الوطني واقامتهم المؤقتة والدائمة وترحيلهم ،فيما يتعلق

بحظر احتجاز األطفال في م ار ز مغلقة .انظر أيضا ااا المرسا ااوم الملكي المؤرخ  2آب/أغسا ااطس  ،2002المعدل بالمرسا ااوم الملكي
المؤرخ  22تموز/يوليه  2018لترتيب احتجاز األسر التي لديها أطفال قصر في دور أسرية أنل ت داخل م ار ز مغلقة.
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تعس ا ا اافيا ،واذا طبق كمالذ أخير ،وألقص ا ا اار فترة ممكنة ،واذا ُوض ا ا ااعت األس ا ا اار التي لديها أطفال في مركز
يتكيف م احتياجات األطفال( .)3ومن ثم ،قضا ا ا اات المحكمة الدسا ا ا ااتورية بأن التل ا ا ا اري الاي يجيز احتجاز

األسر التي لديها أطفال قصر ،رمنا بهاه اللروط ،مو تلري قانوني يحترم حقوقهم األساسية.
12-4

وعليه ،تؤكد الدولة الطرف أن حجة ص ا اااحبي البالغ بأنه ال يمكن أبدا احتجاز األطفال القص ا اار

ألس ا ا ا ااباب تتعلق بالهجرة غير ص ا ا ا ااحيحة ،ألن المادة  37من االتفاةية ال تحظر احتجاز القص ا ا ا اار بالمعنى

المطلق وال تتضا اامن أي اعت ار

على االحتجاز ألسا ااباب تتعلق بالهجرة .وتلا ااير الدولة الطرف أيضا ااا إلى

التعليق العاام رقم  )2014(35للجناة المعنياة بحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان ،الااي ينص على أن حق الفرد في الحرياة

ليس حقا مطلقا وأن االحتجاز أثناء إجراءات مراةبة الهجرة ليس تعس ا ا ا ا ا اافيا في حد ذاته ،بل يجب أن يكون
االحتجاز مبر ار باعتباره فعال معقوال وضاروريا ومتناسابا في ضاوء الظروف الساائدة ،كما يجب إعادة تقييمه

بمرور الوق اات .وعلى وج ااه التح اادي ااد ،ينبغي أال يحرم األطف ااال من حريتهم إال كت اادبير من ت اادابير المالذ

األخير وألقص اار فترة زمنية مناس اابة ،ويجب أن يكون االعتبار األول لمص ااالحهم الفض االى( .)4وتل ااير الدولة

الطرف أيضا إلى السوابق القضائية للمحكمة األوروالية لحقوق اإلنسان ،التي تنص على أنه يجوز احتجاز
قاصر ،في ظروف معينة ،إذا كانت إجراءات الطرد معلقة(.)5

13-4

ولد تطبيق ماه المعايير الدولية على القضية ،بدأت الدولة الطرف بالتاكير بأنه ليس للجنة أن

تحل محل السلطات الوطنية في تفسير القانون الوطني وتقييم الوقائ واألدلة ،لكن عليها أن تتأ د من خلو
تقييم الهي ات الوطنية من التعسااف أو إنكار للعدالة ،وأن تحرص على اعتبار مصااالح الطفل الفضاالى مبدأ

أسا اااسا اايا في ماا التقييم( .)6وفي ماه القضا ااية ،والما أن محا م التحقيق أعادت النظر في احتجاز صا اااحبي

البالغ ،وخلص اات إلى أنه كان قانونيا ،دون أن يدعي ص اااحبا البالغ أي إنكار للعدالة أو أي تقييم تعس اافي
في ق اررات الس ا ا االطات المحلية ،فإن الدولة الطرف تدف بض ا ا اارورة رفض ماا االدعاء .والدال من ذل  ،تدف

الدولة الطرف بأن صا ا اااحبي البالغ لم يوضا ا ااحا كيف كان االحتجاز غير قانوني أو تعسا ا اافيا ،وتلا ا ااير إلى

أنهما لم يقدما التماسا لإلفراج عنهما خالل الفترة األولى من االحتجاز.
14-4

وتجااادل الاادولااة الطرف أيض ا ا ا ا ا ا ااا بااأن االحتجاااز كااان في الواق تاادبي ار من تاادابير المالذ األخير.

وفيما يتعلق بهاه النقطة ،صدرت لصاحبي البالغ ثالثة أوامر بمغادرة البلد طوعا  .والعد أن الحظ مكتب
()7

الهجرة رفض ااهما العودة الطوعية إلى بلدمما األص االي ،أص اادر أم ار بمغادرة البلد ،تض اامن تدبي ار تقييديا أتاح
وض ا ص اااحبي البالغ في دار ترحيل مفتوحة ،ومو بديل الحتجاز األس اار التي لديها أطفال قص اار( .)8وفر
صا اااحبا البالغ من دار الترحيل .وعندما أعاد مكتب الهجرة توةيفهما ،اختار وض ا ا األس ا ارة في دار أس ا ارية

داخل مركز مغلق ،على أساااس أن األس ارة كانت قد مرالت سااابقا من دار ترحيل مفتوحة .وفيما يتعلق بهاه

النقطاة ،تنص اللوائح على أناه "في حاالاة عادم التعااون في عملياة ترحيال أو اسا ا ا ا ا ا ااترداد أو في حاالاة الترحيال
( )3

المحكمة الدستورية البلجيكية ،الحكم رقم  ،2013/166المؤرخ  19كانون األول/ديسمبر  ،2013الفقرة .B.14.2

( )4

انظر أيضااا قضااية جالوه ضااد مولندا ( ،)CCPR/C/74/D/794/1998الفقرتان  2-8و3-8؛ وقضااية د .وآخرون ضااد أسااتراليا

( )5

المحكمة األوروالية لحقوق اإلنسا ااان ،مواليالنزيال مايكا وكانيكي ميتونغا ضا ااد بلجيكا ،الطلب رقم  ،03/13178الحكم 12 ،تلا ارين

( )6

ش .أ .ضد بلجيكا ( ،)CRC/C/79/D/12/2017الفقرة .4-8

( )7

تلير الدولة الطرف إلى أنها تلج العودة الطوعية للم يمين بصورة غير قانونية في إقليمها .تنظم العودة الطوعية من بلجيكا إلى

( ،)CCPR/C/87/D/1050/2002الفقرة .2-7
األول/أ توالر  ،2006الفقرة .101

البلد األصلي ،بتغطية تكاليف النقل ،والمساعدة في الرحلة ،ورمنا بحالة المهاجر ،بدف بدل مغادرة وتوفير دعم في إعادة االندماج

في البلد األصلي (لتطوير ملروع تجاري ،أو است جار أو تجديد مسكن ،أو سداد النفقات الطبية ،وما إلى ذل ).
( )8

6

يرافق األس ا اار أخص ا ااائيو دعم يحض ا اارونهم نفس ا اايا الحتمال العودة إلى البلد األص ا االي .وكما تل ا ااير المادة  19من المرس ا ااوم الملكي
المؤرخ  14أيار/مايو " ،2009يجوز لكل فرد من أفراد األسرة مغادرة مكان اإلقامة يوميا ،دون إذن مسبق".
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الفعلي ،يجوز إبقاء األس ا ا ارة رمن االحتجاز في مركز مغلق"( .)9ولال فإن ماا القرار األخير ،الاي عر

بديل عن السااجن.
على اللجنة ،كان تدبي ار من تدابير المالذ األخير ،ألن صاااحبي البالغ أتيح لهما بالفعل ع
وعالوة على ذل  ،ال يمكن إبقاء صا ا ا اااحبي البالغ في منزلهما أيضا ا ا ااا ،ألنهما ال يسا ا ا ااتوفيان المعايير التي
ينص عليها القانون ،بسبب حظر دخولهما إلى البلد .وتلير الدولة الطرف أيضا إلى أن ماا القرار األخير
مو تادبير من تادابير اإلعاادة باالمعنى المقصا ا ا ا ا ا ااود في الماادة  6من التوجياه األوروالي EC/115/2008

()10

المؤرخ  16كانون األول/ديسمبر .2008
15-4

وفيما يتعلق بمس ا ا ااألة ما إذا كانت اإلجراءات مناس ا ا اابة لمطفال ،تجادل الدولة الطرف بأنه ال يمكن

اعتبار مهلة خمس ااة أيام التخاذ قرار بل ااأن االحتجاز طويلة بل ااكل غير معقول .وفي ماه القض ااية ،أص اادرت

المحا م ق ارراتها في غض ا ا ااون إطار زمني قص ا ا ااير ولم ير ص ا ا اااحبا البالغ أنه من المفيد تقديم التماس اإلفراج

عنهما بلا ااكل فوري؛ فقد شا اارعا في اإلجراء بعد أسا اابوعين من بدء االحتجاز .وكون المهل الزمنية مي نفسا ااها
بالنسبة للبالغين واألطفال ال يمن المحا م من العمل باجتهاد والاالستعجال الاي يفرضه احتجاز األشخاص.
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وفيما يتعلق بمدة االحتجاز ،تنص المادة  13من المرساوم الملكي المؤرخ  22تموز/يوليه 2018

على أن يكون احتجاز أي أسارة لديها قاصاارون "ألقصاار فترة زمنية ممكنة ،والما ال يتجاوز أساابوعين" ومي

فترة ال يمكن تمديدما إال "أسا ا اابوعين كحد أقصا ا ااى" واللا ا ااروط معينة بينها أال يؤثر االحتجاز على السا ا ااالمة

الجس اادية والنفس ااية للقاص اار .ومن ثم ،تنص اللوائح صا اراحة على أن مدة االحتجاز يجب أن تكون قص اايرة

قدر اإلمكان ،وأن فترة األس ا ا ا ا اابوعين ليس ا ا ا ا اات مي القاعدة ،وأن تكون إمكانية التمديد اس ا ا ا ا ااتثنائية ويجب أن
تسا ا ا ا ا ا ااتوفي معاايير مختلفاة .وفي الحاالاة قياد النظر ،أعاد ماديرو المركز تقري ار قبال أن يقرروا ماا إذا كاان من

المناس ا ا ا ااب تمديد احتجاز األطفال .والحظ التقرير أنهم اندمجوا تماما في حياة المركز :فقد ش ا ا ا اااركت االبنة

الكبر في األنل ااطة التي نظمها المركز ،وحض اارت دروس ااا في المركز ،وحض اارت أيض ااا دروس ااا في عالج

النطق ،وكانت مبتهجة واتصا ا ا االت تلقائيا بأعضا ا ا اااء الفريق  -وفقا للدولة الطرف ،ومكاا أتيحت لصا ا ا اااحبي
البالغ فرصا ااة االسا ااتفادة من المتابعة الطبية والنفسا ااية أثناء احتجازمما .وفي وقت سا ااابق ،ذكر تقرير مؤرخ

في  16كانون الثاني/يناير  2019أن األسرة تدير أمورما بلكل صحيح على ما يبدو .وعليه ،واستنادا إلى
ماه العناصر والعد إثبات عدم معاناة األطفال من االحتجاز ،اتخا مكتب الهجرة ق ار ار بتمديد االحتجاز.
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وعالوة على ذلا ا  ،تر ال اادول ااة الطرف أن طول فترة االحتج اااز ،إذا اعتبر مفرط ااا ،مو نتيج ااة

لس ا االوك ص ا اااحبي البالغ وليس لموقف الس ا االطات الوطنية ،حيث كان من المقرر في المرة األولى إعادتهما

إلى وطنهما بعد ثمانية أيام من بدء االحتجاز .ولم يمدد االحتجاز إال بس ا ا ا ا اابب عناد ص ا ا ا ا اااحبي البالغ في

الجانب اإلجرائي ،فهما رفعا في اللحظة األخيرة دعو على أسا ا ا ا اااس االسا ا ا ا ااتعجال اللا ا ا ا ااديد وطلبا الحماية

الادولياة ،مماا يعني أن السا ا ا ا ا ا االطاات اضا ا ا ا ا ا ااطرت إلى إلغااء عملياة اإلعاادة إلى الوطن .والهااا المعنى ،تنص
التلريعات الوطنية واللوائح األوروالية على إمكانية إبقاء مقدمي طلبات الحماية الدولية رمن االحتجاز أثناء

النظر في طلبااتهم ،وال سا ا ا ا ا ا اايماا عنادماا يقادم األجااناب الطلباات بهادف من أو تاأخير إعاادتهم إلى أوطاانهم،

أو عندما يكون خطر فرارمم قائما.
18-4

وتؤكد الدولة الطرف أيضا ا ا ا ااا أن مصا ا ا ا ااالح األطفال الفضا ا ا ا االى روعيت في كل مرحلة من مراحل

اإلجراء :فقبل إلقاء ال بض على األسارة ،أتاح لها مكتب الهجرة في ثالث مناسابات فرصاة مغادرة األ ارضاي

البلجيكية طوعا لتجنب إجراء اإلعادة القس ا ا ا ارية إلى الوطن .ونظ ار لرفض االمتثال الطوعي لاللتزام بمغادرة
( )9

انظر المرسوم الملكي المؤرخ  14أيار/مايو  ،2009المعدل بالمرسوم الملكي المؤرخ  22نيسان/أبريل .2010

()10

التوجيه  EC/115/2008الصاادر عن البرلمان األوروالي ومجلس أوروالا والمؤرخ  16كانون األول/ديسامبر  2008بلاأن المعايير
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ووضعت في دار مخصصة للترحيل ،ومو مرفق إقامة مفتوح أنلئ خصيصا
البلد ،أُمرت األسرة بالمغادرةُ ،
لمسار التي لديها أطفال .بيد أن األسارة فرت من منزل الترحيل المفتوح .ومن ثم لم يكن أمام مكتب الهجرة
بديل سو وضعها في دار أسرية داخل مركز مغلق.

19-4

وفيما يتعلق باالنتهاك المزعوم لحقوق أخر  ،تل ا ا ااير الدولة الطرف إلى أن الدار األس ا ا ارية داخل

مركز مغلق يضامن النماء المناساب للطفل أثناء فترة االحتجاز :فالمنزل ،المخصاص ألسارة واحدة ،منفصال

تماما عن المحتجزين اآلخرين ،ويتيح إمكانية الوصاول إلى المناطق الملاتركة؛ ومو ،عالوة على ذل فهي

مجهز باألثاث والمرافق الالزمين ،بما في ذل مطبخ وعدد كاف من الغرف .وأشااار الطبيب النفسااي أيضااا
إلى أن الدار األسا ارية كانت مريحة وواسا ااعة ويدخلها ضا ااوء اللا اامس ،إضا ااافة إلى أن جدرانها مزودة بعازل

للصاوت من النوع الممتاز .وتمكنت األسارة من االتصاال بالخدمة الطبية يوميا ،وكان في المركز أخصاائي
نفسااي .وفيما يتعلق بالتعليم ،حضاارت االبنة الكبر دروسااا مناساابة لساانها .ويؤثر تلوث الهواء الاي تحدث

عنه ص ا اااحبا البالغ على مجتمعات مختلفة حول المطار ،بما في ذل العديد من المنازل ومدرس ا ااة ابتدائية

تق في مكان قريب .ولم يثبت صا ا اااحبا البالغ ،اللاان مكثا قرب المطار لفترة قصا ا اايرة فق  ،أن ماا التلوث
ان له أي آثار ض ااارة على ص ااحتهما بأي ش ااكل من األش ااكال .وفيما يتعلق بالض ااوض اااء التي أش ااار إليها

صا اااحبا البالغ بسا اابب قرب المطار ،تلا ااير الدولة الطرف إلى أنه وفقا لد ارسا ااة مسا ااتقلة ،بلغت ضا ااوضا اااء

الطائرات في الهواء الطلق  58ديس اايبل عند الهبوط و 68ديس اايبل عند اإلقالع ،ومو ما يتوافق م اللوائح؛
والض ا ااوض ا اااء اقل في الداخل بفض ا اال عوازل الص ا ااوت .وأتيحت لص ا اااحبي البالغ أيض ا ااا امكانية اس ا ااتخدام

سااماعات الرأس المانعة للضااوضاااء في الهواء الطلق .وكانت ساادادات األذن متاحة أيضااا .وأشااارت الدولة

الطرف أيضااا إلى مراعاة المسااألة البي ية ألغ ار

الحصااول على إذن البناء والى أن الدور األس ارية شاايدت

في منطقة صاالحة للبناء .وعليه ،ال يمكن مقارنة ماا التلوث الضاوضاائي ،بأي حال من األحوال ،بالتلوث

الضوضائي الاي تتناوله أحكام المحكمة األوروالية لحقوق اإلنسان(.)11
20-4

وفيما يتعلق باالدعاءات المتعلقة بانتهاك الحق في مس ا ااتو منيل ا ااي مناس ا ااب بس ا اابب الطرد إلى

أرمينيا ،تالحظ الدولة الطرف أن اللجنة رفضا ا ا اات طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق ترحيل صا ا ا ااحبي البالغ
إلى بلادمماا األصا ا ا ا ا ا االي ،وأن ص ا ا ا ا ا ا اااحبي البالغ لم يقادماا أي دليال يثبات وجود خطر فعلي بحادوث انتهااك

للمادة  27من االتفاةية.

معنومات إضاف ة مقتمة من الطكفين

صاحبا البالغ
1-5

في  24شااباط/فبراير  ،2020والعد ثالث رسااائل تاكير من أمانة اللجنة لصاااحبي البالغ للتعليق

على مالحظات الدولة الطرف بلاأن مقبولية البالغ وأساساه الموضاوعية ،أ د محاميهما ببسااطة أنهما عادا

إلى منزلهما في الدولة الطرف.
2-5

وفي  5حزيران/يونيه  ،2020أبلغ محامي صا اااحبي البالغ اللجنة بأن أمين المظالم االتحادي أعلن

في  3حزيران/يونيه  ،2020عقب شا ااكو قدمها صا اااحبا البالغ ضا ااد مكتب الهجرة ،أن احتجازمما في غياب
بدائل للس ا ااجن كان ض ا ااا ار .وأش ا ااار المحامي إلى أن رأي أمين المظالم االتحادي ليس ق ار ار من المحكمة ،ألن

أمين المظالم ليس له اختصاص قضائي ،ولال طلب إلى اللجنة أن تواصل نظرما في البالغ.
()11

European Court of Human Rights, A.B. and Others v. France, Application No. 11593/12, Judgment,
12 July 2016, paras. 113–115; and R.M. and Others v. France, Application No. 33201/11,
.Judgement, 12 July 2016, paras. 74–76
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الدولة الطرف
1-6

وفي  1شا ا ا ا ا ا اباااط/فبراير  ،2021أبلغاات الاادولااة الطرف اللجنااة بااأن أ.م .ك .قاادماات في  1آذار/

مارس  2019طلبا لتسا ااوية أوضا اااعها باسا اامها ،اسا ااتنادا إلى المادة  9مكر ار من القانون المؤرخ  15كانون

األول/ديس ا اامبر  ،1980وأنها حص ا االت في  21أيلول/س ا اابتمبر  2020على تصا ا اريح إقامة حتى تتمكن من

مواصلة دراستها.
2-6

في  8كانون األول/ديسمبر  ،2020قدمت س .ك .أيضا طلبا للتسوية ،ومو قيد النظر حاليا.

3-6

وفيماا يتعلق برأي أمين المظاالم االتحاادي ،تااكر الادولاة الطرف أوال وقبال كال شا ا ا ا ا ا اايء باأن مااه

اآلراء مي مجرد توص اايات غير ملزمة .وقد نظرت المحكمة المختص ااة ،أي مجلس القض اااة ،في مل ااروعية

االحتجاز ،وال يمكن الطعن في ق ارره القضائي بتقديم رأي أمين المظالم االتحادي.
4-6

وتل ا ااير الدولة الطرف إلى أنها ال تل ا اااطر أمين المظالم االتحادي رأيه .فقد احتُجز ص ا اااحبا البالغ

في مركز مغلق في الفترة من  8كانون الثاني/يناير إلى  5ش ا ا ا ا ااباط/فبراير  ،2019ومي فترة ال تتجاوز المهلة

الزمنية التي حددما التلاري المحلي .وعالوة على ذل  ،قام طبيب بفحص صاااحبي البالغ ولم يطعن صاااحبا
البالغ في تقريره الاي أيد اسا ا ااتمرار االحتجاز .وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن مصا ا ااالح الطفلتين الفضا ا االى

روعيت على النحو الواجب وأن االحتجاز كان في الواق تدبي ار من تدابير المالذ األخير ،بعد صا ا ا ا ا اادور ثالثة

أوامر بمغاادرة البلاد دون تدابير قسا ا ا ا ا ا ارية ،تالما إيداع في دار ترحيال ،فرت مناه األسا ا ا ا ا ا ارة في اليوم التاالي بنياة
االختباء .وتالحظ الدولة الطرف أن أمين المظالم االتحادي ال يلير إلى إحجام األسرة عن االمتثال للقانون.

5-6

وعالوة على ذل ا  ،تبلغ الاادولااة الطرف اللجنااة بااأن مجلس الاادولااة أص ا ا ا ا ا ا اادر ،في نهااايااة المطاااف،

والتاريخ  1تلا ا ارين األول/أ توالر  ،2020حكما في سا ا ااياق إجراءات إلغاء المرسا ا ااوم الملكي المؤرخ  22تموز/
يوليه  :2018فقد أر أن الدور األسرية في الم ار ز المغلقة ،المنصوص عليها في المرسوم الملكي المعتر

عليه ،تمتثل بالفعل لاللتزامات اإليجابية الناش ا ا ة عن المعايير الدولية بل ا ااأن احتجاز األطفال ألس ا ااباب تتعلق
بااالهجرة( .)12وعلى وجااه التحااديااد ،لم يلغ الحكم البنااد المتعلق بااالمهلااة الزمنيااة لالحتجاااز؛ وألغى ثالثااة بنود:

أوالما كان يسا ا اامح بتقييد وصا ا ااول األسا ا اار إلى األما ن الخارجية؛ وثانيها كان يسا ا اامح لموظفي الم ار ز بدخول

بيوت األسار دون أي شاروط بين الساادساة صاباحا والعاشارة ليال .وثالثها ،كان يسامح بإيداع اللاباب الاين تزيد

أعمارمم عن  16عاما والاين يلكلون تهديدات أمنية ،في العزل لمدة  24ساعة.
6-6

أخي ار ،وفيما يتعلق بس ا ا اابل االنتص ا ا اااف التي طلبها ص ا ا اااحبا البالغين ،تل ا ا ااير الدولة الطرف إلى

ماا يلي( :أ) أن الطرد لن يحاادث ،ألن أ.م .كُ .منحاات تصا ا ا ا ا ا اريح إقااماة ويجري النظر في طلااب س .ك.
لتس ااوية وض ااعها؛ (ب) يحق ل أ .م .ك .الحص ااول على المس اااعدة االجتماعية ومن ثم يمكنها التقدم بطلب
للحص ااول على مس اااعدة في الطب النفس ااي ،ويحق ل س .ك .الحص ااول على المس اااعدة الطبية التي تغطي

الرعاية الوقائية والعالجية على حد س ا ا ا اواء؛ (ج) ال يمكن قبول المطالبة بتعويض مالي قدره 10 000يورو

لكل طفل ،لعدم تبيان أو إثبات تعر

ساالمتهما البدنية والنفساية للضارر المزعوم .وفي ماا الصادد ،تلاير

الدولة الطرف إلى أن د ارس ا ااات ض ا ااوض ا اااء أخر أجراما خبراء مس ا ااتقلون

()13

خلص ا اات إلى أن جمي نتائ

ال يااس جااءت في الحادود المنصا ا ا ا ا ا ااوص عليهاا في اللوائح ،سا ا ا ا ا ا اواء خاارج الادور األسا ا ا ا ا ا ارياة ودور الترحيال

أو داخلها ،والحدود الواردة في توصاايات منظمة الصااحة العالمية (ومي توصاايات تعلقت ،عالوة على ذل ،
بالتعر

للضوضاء لفترة طويلة ،ومو أمر ال ينطبق على الحالة قيد الدرس).

()12

انظر مجلس الدولة البلجيكي ،الحكم رقم  1 ،248.424تلرين األول/أ توالر .2020

()13

ترفق الدولة الطرف دراسة عن الضوضاء مؤرخة  16تموز/يوليه  2019وتقري ار عن الضوضاء مؤرخا  22تموز/يوليه .2019
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صاحبا البالغ
-7

في  6شاباط/فبراير  ،2021أبلغ محامي صااحبي البالغ اللجنة بأن مجلس التقاضاي بلاأن قانون

األجانب ألغى في  15كانون الثاني/يناير  2021أمر مغادرة البلد وحظر الدخول.

الدولة الطرف
1-8

وفي  18آذار/مارس  ،2021أش ا ا ا ا ا ااارت الدولة الطرف إلى أن المجلس الحظ في الحكم الماكور

أعاله الصا ا ااادر عن مجلس التقاضا ا ااي بلا ا ااأن قانون األجانب أنه بعد صا ا اادور األمر بمغادرة اإلقليم واألمر
بحظر الدخول ،أُذن لالبنة الكبر لص ا اااحبي البالغ بالبقاء ،لخض ا ااوعها للتعليم اإللزامي .ومن ثم ،والالنظر

إلى مصا االحتها الفضا االى فيما يتعلق بحقها في احترام الحياة الخاصا ااة واألس ا ارية ،ذكر الحكم أنه لم يعد من

الممكن القول بوجوب أن تتب الوضا ا ا ا اإلداري لوالديها؛ ومن أجل تجنب انهيار الرواب األسا ا ا ارية ،س ا ا اامح
لال لجمي أفراد األسرة بالبقاء في الدولة الطرف.

2-8

وتحاادد الاادولااة الطرف أن ماااا الحكم ،الاااي يلغي األمر بمغااادرة اإلقليم واألمر بحظر الاادخول،

ال يل ا ا ا ااك بأي حال من األحوال في قانونية ماين الق اررين وقت اعتمادمما :فقد كانت األحداث الالحقة -
طلب الحصول على تصريح إقامة ومنحه  -مي التي غيرت مبررات الحكم.

المسائل واإلاكاءات المعكوضة عنى النجنة

النظر في المقبولية
1-9

قب اال النظر في أي ادع اااء يرد في بالغ م ااا ،يج ااب على اللجن ااة أن تقرر ،وفق ااا للم ااادة  20من

2-9

وتحي اللجناة علماا بحج الادولاة الطرف القاائلاة باأن البالغ غير مقبول بموجاب الماادة (7ه) من

نظامها الداخلي ،ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال بموجب البروتوكول االختياري.

البروتوكول االختياري ألن ص ا اااحبي البالغ لم يس ا ااتنفدا جمي س ا اابل االنتص ا اااف المحلية ،من ناحية ألنهما

لم يقادماا التمااسا ا ا ا ا ا ااا لإلفراج عنهماا خالل فترة االحتجااز األولى الباالغاة  15يوماا ،ومن نااحياة أخر ألنهماا
لم يساتأنفا أمر محكمة أنتويرب االبتدائية ،التي أيدت اعت ار

طرف ثالث في الدولة الطرف بعد أن طلبت

المحكماة وقف اإلعاادة إلى الوطن .بياد أن اللجناة تحي علماا باالحج التي قادمهاا صا ا ا ا ا ا اااحباا البالغ والقاائلاة
بأنهما جرالا جمي سبل االنتصاف المتاحة ،حتى وان لم يكن القصد من سبل االنتصاف ماه من الطرد.

3-9

وتالحظ اللجنة أن ص اااحبي البالغ ،اللاين احتُج از اعتبا ار من  8كانون الثاني/يناير  ،2019قدما

التماسااا لإلفراج عنهما أمام مجلس قضاااة أنتويرب في  21كانون الثاني/يناير  ،2019وأنهما قدما اساات نافا

إلى غرفة االتهام عقب رفض ااه .وفيما يتعلق بالطرد ،تالحظ اللجنة ما يلي( :أ) قدم ص اااحبا البالغ في 14
انون الثاني/يناير  2019اسات نافا إلى مجلس التقاضاي بلاأن قانون األجانب لتعليق تنفيا أمر مغادرة البلد

على أسا ا اااس االسا ا ااتعجال اللا ا ااديد؛ (ب) في  16كانون الثاني/يناير  ،2019قدما طلبا إلى المجلس نفسا ا ااه

لتعليق وابطال رفض طلب تسا ا ا ااوية أوضا ا ا اااعهما؛ (ج) في  23كانون الثاني/يناير  ،2019قدما طلبا فرديا

إلى محكمة أنتويرب االبتدائية التمس ااا فيه حظر ترحيلهما .وفي ماا الص اادد ،تالحظ اللجنة أيض ااا أنه على

الرغم من أن صا ا اااحبي البالغ لم يطعنا في أمر محكمة أنتويرب االبتدائية ،التي أيدت شا ا ااكو طرف ثالث
في الادولاة الطرف بعااد أن طلباات المحكمااة تعليق اإلعاادة إلى الوطن ،فقااد خلص ا ا ا ا ا ا اات المحكمااة في نهاااياة

المطاف إلى أنه بالنظر إلى أن مجلس القضاااة حكم في الوقت نفسااه ضااد طلب اإلفراج ،ينبغي رف تعليق

أمر الترحيل .وتاكر اللجنة بأن قاعدة اسا ا ااتنفاد سا ا اابل االنتصا ا اااف المحلية ال تفر

البالغ باساتنفاد جمي سابل االنتصااف المحلية المتاحة اساتنفادا مطلقا؛ والغر
10
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الوطنية باتخاذ قرار بلااأن ادعاءات صاااحبي البالغ .والالمثل ،وفي سااياق الطرد الوشااي لصاااحبي البالغ،

ال يمكن أن تعتبر أي سابل انتصااف ال تعلق تنفيا أمر الترحيل السااري سابال فعالة( .)14وفي ماه القضاية،
تالحظ اللجنة أن سا ا االطات الدولة الطرف قد أتيحت لها الفرصا ا ااة للبت في االحتجاز والطرد على الس ا ا اواء.

ولال  ،تر اللجنة أن البالغ يجب اعتباره مقبوال بموجب المادة (7ه) من البروتوكول االختياري.
4-9

وتحي اللجنة علما بادعاء صاحبي البالغ المتعلق بالمادة  27من االتفاةية ،التي تنص على أن

طرد األطفال إلى بلد ال يعرفونه ،والاي غادره آبا مم منا ما يقرب من  10سا ا اانوات ،يلا ا ااكل انتها ا لحقهم

في مس ا ا ااتو منيل ا ا ااي مناس ا ا ااب لنمومم البدني والعقلي واالجتماعي ،ألن عدم وجود رواب لكل األس ا ا ارة في

أرمينيا ،س ا ا اايوقعها في الفقر ،دون س ا ا ااكن ودون الحص ا ا ااول على س ا ا اابل عيش .وم ذل  ،تالحظ اللجنة أن

أ .م .ك .قدمت في نهاية المطاف طلبا لتسا ا ا ااوية أوضا ا ا اااعها باسا ا ا اامها في  1آذار/مارس  2019وأُذن لها،
في  21أيلول/سبتمبر  ،2020بالبقاء ،وأن س .ك .قدمت طلبا مماثال في  8كانون األول/ديسمبر .2020
وتالحظ أيضا ا ا ااا أن مجلس التقاضا ا ا ااي بلا ا ا ااأن قانون األجانب ألغى في  15كانون الثاني/يناير  2021أمر

مغادرة البلد وحظر الدخول ،والالتالي ساامح لجمي أفراد األس ارة بالبقاء في الدولة الطرف .والما أن صاااحبي
البالغ وطفلتيهما لم يعودوا عرض ا ا ا ا ااة للترحيل إلى أرمينيا ،تر اللجنة أن ش ا ا ا ا ااكوامم بموجب المادة  27من

االتفاةية باتت الغية.
5-9

ومن نااحياة أخر  ،تر اللجناة أن ادعااءات صا ا ا ا ا ا اااحبي البالغ بموجاب الماادة  37من االتفااةياة،

مقروءة بمفردما ومقترنة بالمواد  3و 24و 28و 29و ،31فيما يتعلق باحتجازمما اإلداري ألسا ا ا ا ا ااباب تتعلق
بااالهجرة ،قااد تم إثباااتهااا بمااا فيااه الكفااايااة ألغ ار

المقبوليااة .والناااء على ذل ا  ،تعلن اللجنااة مقبوليااة تل ا

االدعاءات وتنتقل إلى النظر في أسا اسا ااها الموضا ااوعية .تؤكد اللجنة أن االحتجاز الاي يتعين عليها النظر
فياه مو االحتجااز في الادار األسا ا ا ا ا ا ارياة في المركز المغلق الااي حادث في الفترة من  8كاانون الثااني/ينااير

إلى  5شا ا ا ا ا ا ابااط/فبراير  ،2019عنادماا ُنقال صا ا ا ا ا ا اااحباا البالغ إلى دار ترحيال مفتوحاة ،حياث كااناا أح ار ار في
المغادرة خالل النهار ،وغادراه في نهاية المطاف بعد أن قدمت أ .م .ك .طلبا لتسوية أوضاعها باسمها.

النظر في األسس الموضوعية
1-10

نظرت اللجناة في ماا البالغ في ضا ا ا ا ا ا ااوء جمي المعلومات التي أتاحهاا لهاا الطرفان ،على النحو

2-10

وتحي اللجنة علما بادعاءات ص ا ا ا اااحبي البالغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق طفلتيهما بموجب

المنصوص عليه في المادة  )1(10من البروتوكول االختياري.

المااادة  37من االتفاااةيااة ،مقروءة بمفردمااا والاااالقتران م المواد  3و 24و 28و 29و ،31نتيجااة الحتجااازممااا

إداريا ألسباب تتعلق بالهجرة .وتالحظ بوجه خاص أن احتجاز الطفلتين ،وفقا لصاحبي البالغ ،لم يكن المالذ
األخير ولم يكن قصي ار قدر اإلمكان ،وأن قرب المطار شكل ضغطا مستم ار على األسرة.

3-10

وتاأخاا اللجناة في اعتباارماا أيض ا ا ا ا ا ا ااا موقف الادولاة الطرف القاائال باأن احتجااز األحاداث ،بموجاب

القانون المحلي

 ،ووفقا للقانون الدولي ،يكون ملااروعا إذا تم وفقا للقانون ،ولم يكن تعساافيا ،ولم يسااتخدم

()15

إال كمالذ أخير وألقص ا ا ا اار فترة زمنية مناس ا ا ا اابة ،وتم تكييفه م احتياجات األطفال .وعالوة على ذل  ،تأخا

اللجنة في االعتبار موقف الدولة الطرف بأن محا م التحقيق قد أعادت النظر في احتجاز صاحبي البالغ،

وخلصت إلى أن االحتجاز كان قانونيا ،دون أن يدعي صاحبا البالغ أي إنكار للعدالة أو أي تقييم تعسفي

()14

ب .إ .ضد الدانمرك ( ،)CRC/C/85/D/49/2018الفقرة .2-5

()15

المادة  2من القانون المؤرخ  16تلا ارين الثاني/نوفمبر  2011والمرس ااوم الملكي المؤرخ  2آب/أغس ااطس  ،2002المعدل بالمرس ااوم
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في ق اررات السالطات المحلية .وفي ماا الصادد ،تلاير الدولة الطرف أيضاا إلى أن المحا م أصادرت أحكاما

ساريعة ،تصال إلى حد احترام الحد الزمني لصافة االساتعجال ،في حين أن صااحبي البالغ لم يعتب ار اإلساراع

في تقديم طلب اإلفراج عنهما ضروريا.
4-10

وعلى وجه الخصا ااوص ،تأخا اللجنة في الحسا اابان توضا اايح الدولة الطرف بأن االحتجاز في ماه

القضا ا ا ااية كان بالفعل تدبي ار من تدابير المالذ األخير بسا ا ا اابب عدة عوامل :رفض صا ا ا اااحبي البالغ االمتثال
لثالثة أوامر بمغادرة البلد؛ ومروب األس ارة س ااابقا من دار الترحيل رغم كونه بديال لالحتجاز؛ وعدم اس ااتيفاء

ش ااروط إبقاء األسا ارة في منزلها في انتظار الترحيل .وتلفت الدولة الطرف إلى جواز إبقاء األسا ارة ،في حالة

عدم التعاون المسبق ،في مركز مغلق ،بحسب األنظمة السارية.
5-10

وتحي اللجنة علما أيضا ا ا ا ا ااا بحجة الدولة الطرف القائلة بأن الدور األسا ا ا ا ا ارية في الم ار ز المغلقة

تضمن النمو المناسب لمطفال أثناء فترة احتجازمم :فهاه الدور منفصلة تماما عن أما ن إقامة المحتجزين

اآلخرين؛ ومي محجوزة بالكامل لمسا اار ومزودة باألثاث والمعدات الالزمة؛ وتسا ااتطي األسا اار كل يوم طلب

الخدمات الطبية والنفسا ا ا ا ااية ،خالفا لتأ يدات صا ا ا ا اااحبي البالغ؛ ويلا ا ا ا ااارك األطفال في األنلا ا ا ا ااطة التعليمية

المناسبة ألعمارمم.
6-10

وعالوة على ذلا  ،تالحظ اللجناة أناه ،وفقاا للادولاة الطرف ،ال يمكن احتجااز األسا ا ا ا ا ا ارة التي لاديهاا

أطفال قص ا ا اار إال ألقص ا ا اار فترة زمنية ممكنة والما ال يتجاوز أس ا ا اابوعين ،وال يمكن تمديد ماه الفترة إال لمدة

أقص ا ا اااما أس ا ا اابوعان ،وفي ظل ظروف معينة ،أحدما عدم تأثير االحتجاز على الس ا ا ااالمة البدنية والنفس ا ا ااية

للقصار .وفي ماه القضاية ،كانت مدة االحتجاز  -من  8كانون الثاني/يناير إلى  5شاباط/فبراير - 2019
نتيجة لعناد ص ا ا ا ا ا اااحبي في الجانب اإلجرائي ،مما دف الدولة الطرف إلى تمديد احتجازمما ريثما تص ا ا ا ا ا اادر

ق اررات مختلف المحا م ،ومو تمديد تم ،عالوة على ذل  ،في أعقاب تقرير أش ا ا ااار إلى اندماجهم الكامل في

حياة المركز.
7-10

وفيما يتعلق بمساألة ضاوضااء المطار ،تحي اللجنة علما أيضاا بحجة الدولة الطرف بأن التقارير

التي قدمها خبراء مس ا ااتقلون خلص ا اات إلى أن جمي ةياس ا ااات الض ا ااوض ا اااء كانت ممتثلة لمنظمة ،حيث إن
الدور األسرية ودور الترحيل بنيت في منطقة صالحة للبناء.

8-10

وأخي ار ،تحي اللجنة علما بموقف الدولة الطرف القائل بأن مص ااالح الطفلتين الفض االى أُخات في

االعتبار في كل مرحلة من مراحل اإلجراء :فقد أتاح مكتب الهجرة لمس ا ا ا ارة فرصا ا ا ااة مغادرة البلد طوعا في
ثالث مناسبات لتجنب إجراء اإلعادة القسرية إلى الوطن؛ ولم ي ِ
جد وض األسرة في دار ترحيل ،ومو مرفق
ُ
إقامة مفتوح أُنل ا اائ خص ا اايص ا ااا لمس ا اار التي لديها أطفال قاص ا اارون؛ وأخي ار ،ش ا اااركت االبنة الكبر  ،داخل

المركز ،في عدد من األنلطة وأخات دروسا بينها دروس في عالج النطق.
9-10

وتلا ا ا ا ا ا ااير اللجن ااة إلى تعليقه ااا الع ااام رقم  ،)2017(23الص ا ا ا ا ا ا ا ااادر ب اااالقتران م التعليق الع ااام

رقم  )2017(4للجنة المعنية بحماية حقوق جمي العمال المهاجرين وأفراد أس ا ا ا اارمم ،الاي يفيد بأن احتجاز

أي طفل بسا ا ا اابب وض ا ا ا ا والديه في الهجرة يلا ا ا ااكل انتها ا لحقوق الطفل ويتنافى م مبدأ مصا ا ا ااالح الطفل

الفضا ا االى ،واذ يأخا في االعتبار الضا ا اارر الكامن في أي حرمان من الحرية واألثر السا ا االبي الاي يمكن أن

يحدثه احتجاز المهاجرين على الص ا ا ااحة البدنية والعقلية لمطفال وعلى نمومم ،والاي يقض ا ا ااي بعدم وجوب
تطبيق إمكانية احتجاز األطفال كمالذ أخير في إجراءات الهجرة( .)16والالمثل ،تلاير اللجنة إلى مالحظاتها

()16
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التعليق العام الملا ا ااترك رقم  )2017(4للجنة المعنية بحماية حقوق جمي العمال المهاجرين وأفراد أسا ا اارمم ورقم  )2017(23للجنة

حقوق الطفل ،الفقرات  5و 9و.10
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الختامية الصا ااادرة بلا ااأن التقريرين الدوريين الخامس والسا ااادس لبلجيكا ،التي طلبت فيها إلى الدولة الطرف

أن تض حدا الحتجاز األطفال في م ار ز مغلقة وأن تستخدم حلوال غير احتجازية(.)17

 10-10وتالحظ اللجنة أن الطفلتين احتُجزتا ،في ماه الحالة ،م والديهما في دار أسرية في مركز مغلق
لمجااناب في الفترة من  8كاانون الثااني/ينااير إلى  5شا ا ا ا ا ا ابااط/فبراير  ،2019أي في اليوم التاالي العتمااد

اللجنة للتدابير المؤقتة .وفي ذل اليومُ ،نقلتا إلى دار ترحيل مفتوحة مخص ا ا ا ا اص ا ا ا ا ااة ألس ا ا ا ا ارة واحدة ،كبديل
لالحتجاز ،ومي دار غادروما في  5نيس ا ااان/أبريل  2019بعد قبول طلب تس ا ااوية أوض ا اااعهما المقدم في 1
آذار/مااارس  2019ني ااابااة عن أ .م .ك ،.اسا ا ا ا ا ا ااتن ااادا إلى الم ااادة  9مكر ار من الق ااانون المؤرخ  15كااانون
األول/ديسمبر .1980

 11-10وتالحظ اللجنة أن الطفلتين احتُجزتا لمدة أرالعة أسابي في دار أسرية ،التي مي عبارة عن مركز
احتجاز مغلق وان كان اساامها ال يبين ذل  .وفي ماا الصاادد ،تر اللجنة أن حرمان الطفلتين من حريتهما

ألسا ااباب تتعلق بوضا ااعهما من حيث الهجرة  -أو وض ا ا والديهما  -غير متناسا ااب بوجه عام والالتالي فهو

حرمان تعسفي بالمعنى المقصود في المادة (37ب) من االتفاةية(.)18

 12-10وفي ماه القضا ا ا ا ااية ،تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تر أن فترة االحتجاز الطويلة البالغة أرالعة
أسا ا ا ا ا ا ااابي تعز  ،في جملة أمور ،إلى طلبات اإلفراج العديدة التي قدمها صا ا ا ا ا ا اااحبا البالغ ،مما يلزم الدولة
الطرف بانتظار ق اررات الس ا ا ا ا االطات المعنية .بيد أن اللجنة تر أن ممارس ا ا ا ا ااة ص ا ا ا ا اااحبي البالغ لحقهما في
المراجعة القضا ا ا ا ااائية ال يمكن أن يبرر احتجاز طفلتيهما .وتدرك اللجنة أيضا ا ا ا ااا (أ) أن شا ا ا ا ااروط النظر في
احتجاز األطفال في سا ا ا ااياق الهجرة تحكمها تل ا ا ا اريعات الدولة الطرف؛ (ب) أن الطفلتين كان لديهما داخل

المركز المغلق المخصا ا ااص لمجانب ،دار مخص ا ا اصا ا ااة ألس ا ا ارتهما؛ (ج) أنهما شا ا اااركتا في األنلا ا ااطة التي

اقترحها المرالون؛ (د) أن صاااحبي البالغ لم يمتثال في السااابق لثالثة أوامر بمغادرة البلد طوعا وكانا قد ف ار
بالفعل من دار مفتوحة.

 13-10بيد أن اللجنة تالحظ أن الدولة الطرف لم تنظر في أي بديل الحتجاز األطفال؛ وكانت األس ا ا ا ا ارة

تنيش في منزلها الاي عادت إليه بعد إطالق ساراحها ،ولم ُيقدَّم إلى اللجنة أي دليل على ساابب عدم تمكن
األسا ا ارة من البقاء مناك أثناء إجراءات االس ا اات ناف .وتر اللجنة أن الدولة الطرف ،بعدم نظرما في البدائل
الممكنة الحتجاز الطفلتين ،لم تول االعتبار الواجب ،في المقام االول ،لمصا ا ااالحهما الفضا ا االى ،سا ا اواء عند
احتجازمما أو عند تمديد ماا االحتجاز.

 14-10وفي ضا ااوء ما تقدم ،تخلص اللجنة إلى أن احتجاز أ .م .ك .وس .ك .يلا ااكل انتها ا للمادة 37
من االتفاةية ،مقروءة بمفردما ومقترنة بالمادة .3

()17

 ،CRC/C/BEL/CO/5-6الفقرة (44أ).

()18

 ،A/HRC/28/68الفقرة "( 80وفي سا ا ا ااياق إنفاذ قوانين الهجرة ،من الواضا ا ا ااح اآلن أن حرمان األطفال من حريتهم على أسا ا ا اااس

وضا ا والديهم من حيث الهجرة ال يخدم مص ااالح الطفل الفض االى أبدا ،ويتجاوز اش ااتراط الض اارورة ،ويص اابح غير متناس ااب إلى حد
بير ومن شا ااأنه أن يلا ااكل معاملة قاسا ااية أو ال إنسا ااانية أو مهينة بحق األطفال المهاجرين" .انظر أيضا ااا Manfred Nowak,

( The United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty, November 2019, p. 467د ارس ا ااة
األمم المتحدة العالمية عن األطفال المحرومين من الحرية) التي تلااير إلى أن الد ارسااات خلصاات م ار ار وتك ار ار إلى أن األطفال في

م ار ز احتجاز المهاجرين يعانون من ضا اارر جسا اايم ،وأن احتجاز المهاجرين ارتب دائما بمخاوف تتعلق بالصا ااحة البدنية والعقلية،
إما نتيجة الحتجاز األطفال الاين يعانون من ظروف ص ا ااحية قائمة تتفاقم أثناء االحتجاز (خاص ا ااة الص ا اادمة) أو بس ا اابب الظروف

الجديدة الناش ة في سياقات االحتجاز (مثل القلق واال ت اب).
GE.22-04185
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 15-10والعااد أن خلص ا ا ا ا ا ا اات اللجنااة إلى حاادوث انتهاااك للمااادة  37من االتفاااةيااة ،مقروءة باااالقتران م

المادة  ،3فإنها ال تر من الضاروري البت بلاكل منفصال في وجود انتهاك للمادة  37من االتفاةية مقروءة
باالقتران م المواد  24و 28و 29و 31فيما يتعلق بنفس الوقائ .

-11

والناااء على ذل ا  ،ينبغي للاادولااة الطرف أن تقاادم إلى أ .م .ك .وس .ك .تعويض ا ا ا ا ا ا ااا كااافيااا عن

انتها ات حقوقهما .ومي ملزمة أيضاا بضامان عدم تكرار ماه االنتها ات ،وذل بضامان أن تراعي مصاالح
الطفل الفضلى ،في المقام األول ،في الق اررات المتعلقة باحتجازه.

-12

وعمال باالماادة  11من البروتوكول االختيااري ،تود اللجناة أن تتلقى من الادولاة الطرف ،في أقرب

وقت ممكن وفي غضون  180يوما ،معلومات عن التدابير التي اتخاتها لوض آراء اللجنة موض التنفيا.

وتطلاب إلى الادولاة الطرف أيض ا ا ا ا ا ا ااا أن تادرج معلوماات عن مااه التادابير في تقااريرماا المقادماة إلى اللجناة
بموجب المادة  44من االتفاةية .وأخي ار ،تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنلر ماه اآلراء وتُ ِ
عممها على
نطاق واس .
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