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جلنة حقوق الطفل

لف ق ر ررة حقر رروق

قر راات اته الر ر الب نر ررة وو ر رري ال اللوار رروق ا ه ر ر ت
الطفل املهعبق إب ااء لقامي البالغ ت ،بشأن البالغ تقم ** *2018/52
بالغ مقدم من:

أ .ه .أ .وآخرون (ميثلهم حمامي جملس الالجئني الدامنركي)

الشخص املدعى أنه ضحية :أصحاب البالغ

الدولة الطرف:

الدامنرك

اتريخ تقدمي الشكوى:

 20آب/أغسطس

املوضوع:

ملّ مشل العائلة

2018

 3و 5و 11و12

أصحححاب الححبالغ .ححم أ .ه .أ .وأشححقا ا اسةسححة .وكححان قححن اسشححقا الس ح ة
-1
و 14و 16عاماً وقح تسحليل الحبالغ ا عحام  ،2018وكحان ميحثلهم اسلحس الحدامنركي لالجئحني .و حيعهم
مواطنون قوريون من أصل كردي .ويدعون أن انفصاهلم عن والدهتم ،اليت رفض الدولة الطرف طلب
جلوئه ححا ،ي ع ححارص م ح مص ححلح هم الفض ححلى ،وأن ترلي ححل وال ححدهتم كا الي ححو ن قيش ححكل ان هاك حاً ق ححوقهم
مبوجب املواد  3و 7و 9و 10و 12من االتفاقية.
وقد فر أصحاب البالغ م والديهم من اجلةهورية العربيحة السحورية ا عحام  2015وقحافروا كا
-2
الححدامنرك .وقححافر أص حححاب الححبالغ اسربع ححة اسصححعر ق ححناً ج حواً م ح وال ححدهتم وجححدهتم ع ح تركيححا والي ححو ن.
وقححافر صححالبا الححبالغ امخ حران مباشححرر كا الححدامنرك م ح والححد ا .وعنححدما وصححل يح أصحححاب الححبالغ
ووالدا.م كا الدامنرك ،طلبوا الللو ا  1تشرين اسول/أك حوبر  .2015وا  21تشحرين الثحان/نوفة ،2016
قححررد دائححرر اهللححرر الدامنركيححة ،وفق حاً لقححانون اسجانححب الححدامنركي ،رف ح طلححب الللححو املقححدم مححن والححدر
أصحاب البالغ واسطفال اسربعة اسصحعر قحناً سن اليحو ن كانح أول بلحد جلحو هلحمُ وقحد كمنححوا مركح
الالجححيف ا اليححو ن .وا  25تش حرين الثححان/نوفة  ،2016كمححنو والححد أصحححاب الححبالغ وصححالبا الححبالغ
__________

*
**

اع ةدته الللنة ا دورهتا الثالثة والثةانني ( 20كانون الثان/يناير  7 -شباط/ف اير .)2020
شارك ا النظر ا .ذا البالغ أعضا الللنة ال الية أمسا .م :قوزان أ.و أقوما ،وأمححل قححلةان الدوقححري ،و.نححد
أيححوإ كدريسححي ،وبراغححي غودبرانسححون ،وفيليححب ا ،وأولعححا أ .خازوفححا ،وقححيفام لومينححا ،وجهححاد ماضححي ،وفايح
مارش ححال  . -ححاريس ،وبني ححام داوي ح م م ححور ،وكالرن ححس نيلس ححون ،وأواتن ميكيك ححو ،ول ححويس كرنس ح و بي ححدرن ا رين ححا،
وخوقيه أخنيل رودريعي رييس ،وعيساتو ألسان قيديكو ،وآن ماري قكيل ون ،وفيلينا تودوروفا ،ورينايت وينرت.
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اسكح قححناً مرك ح الالجححيف ا الححدامنرك .وطعن ح والححدر أصحححاب الححبالغ ا ق حرار دائححرر اهللححرر الدامنركيححة
لدى جملس طعون الالجئني .وقبل جلسة االقح ةاع كا القضحية أمحام اسلحس ،كمحنو مالمحة محن أصححاب
البالغ مرك مل مشل اسقرر م والد.م ا الدامنرك .وا  18نيسحان/أبريل  ،2018أكحد اسلحس قحرار دائحرر
اهللححرر الدامنركيححة ،فححرف بححذلك طلححا الللححو كا الححدامنرك اللححذين قححدمهةا أصححعر أصحححاب الححبالغ قححناً
ووالدت ححه بس ححبب وض ححعهةا كالجئ ححني ا الي ححو ن .وا من ص ح وز/يولي ححه  ،2018كم ححنو أص ححعر أص حححاب
البالغ قناً مرك مل مشل اسقرر م والدا.
وا  23آب/أغس ححطس  ،2018ق ححررد الللن ححة ،م ححن خ ححالل فريقه ححا العام ححل املع ح ابلبالغ ححاد،
-3
تسليل البالغ ،موافقة بذلك على طلب تداب مؤق ة .وأللة الدولة الطرف عن ترليل اسم.
وا  9آب/أغس ح ححطس  ،2019أبلع ح ح الدول ح ححة الط ح ححرف الللن ح ححة ن جمل ح ححس طع ح ححون الالجئ ح ححني
-4
الدامنركي قرر ،ا  11ل يران/يونيحه  ،2019عحدم كعحادر والحدر أصححاب الحبالغ كا اليحو ن بوصحفها بلحد
الللححو اسول وأن طلححب اللل ححو الححذي قدم ححه قححيكعال ا ال ححدامنرك .ولححذلك طلب ح الدولححة الط ححرف كا
الللنة وق النظر ا القضية.
ا  18أيلول/قحب ة  ،2019أكليحل طلحب الدولحة الطحرف كا حمحامي أصححاب الحبالغ لل عليح
-5
عليه .وا  27أيلول/قب ة  ،2019واف أصححاب الحبالغ علحى وقح النظحر ا .حذا الحبالغ سن والحدر
أصحاب البالغ كمنح الللو ا الدامنرك.

وقررد الللنة ،ا اج ةاعها املعقود ا  7شباط/ف اير  ،2020بعد النظر ا طلب الدولة الطحرف،
-6
وق النظر ا البالغ رقم  2018/52وفقاً للةادر  26من نظامها الداخلي مبوجب ال وتوكول االخ ياري
التفاقية لقوق الطفل امل عل إبجرا تقدمي البالغاد.
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