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جلنة حقوق الطفل

قررا اعتمدتر اللجنررة مبوجر الربوتوكررو االختيرري التفيقيررة حقرروق الطفررل
املتعلق إبجراء تقدمي البالغيت ،بشأن البالغ قم ** *٢٠١٧/٣٦
البالغ مقدم من:

أ .س( .ميثله احملامي ن .إ .هانسن)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

الدامنرك

اتريخ تقدمي البالغ:

 ١٨تش ررين األول/أكت ر ر ( ٢٠١٧اتريررخ الرسررالة
األوىل)

اتريخ اعتماد القرار:

 ٢٦أيل ل/سبتمرب ٢٠١٩

امل ض ع:

ترحيل طفل وأمه إىل ابكستان

املسائل اإلجرائية:

استنفاد سبل االنتصاف احمللية؛ وعدم كفاية األدلة

املسائل امل ض عية:

حظررر التميي ر ؛ ومصرراح الطفررل الفضررلى؛ وإعمررال
احلق ق؛ واحلق يف احلياة؛ وحق الطفل يف أن يرعاه
أ اه؛ وحق الطفل يف احلفاظ على ه يته

م اد االتفاقية:

 ،٢و ،٣و ،4و ،٦و ،٧و٨

مادة الربوت ك ل االختياري:

(٧ج) و(ه) و(و)

 ١-١صراحب الربالغ هر إ .س ،.وهر مر اطن ابكسرتاي م لر د يف عررام  ٢٠٠٨صردر أمرر رتحيلره
ه وأمه .ويردعي صراحب الربالغ أن ترحيلره مرن الردامنرك إىل ابكسرتان سرينتك حق قره الري تكفلكرا
املر اد  ٢و ٣و 4و ٦و ٧و ٨مرن االتفاقيررة .وميثرل صراحب البرراغ حمرام .وقرد دخررل الربوت كر ل االختيرراري
حي النفاذ ابلنسبة إىل الدامنرك يف  ٧كان ن الثاي/يناير .٢٠١٦

__________

*
**

اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثانية والثمانني ( ٢٧ - ٩أيل ل/سبتمرب .)٢٠١٩
شارك يف دراسرة هراا الربالغ أعضرا اللجنرة التاليرة أمسراهه ::سر اان آهر أسر ما ،وأمرل سرلمان الدوسرري ،وهنرد
األير ر ي اإلدريس رري ،و راغ رري غ د رانسر ر ن ،وفيلي ررب اييف ،وأولغ ررا أ .خااوف ررا ،وس رريفاس ل مين ررا ،وجك رراد ماض رري،
وفايث مارشال  -هاريس ،و نيرام داوير م مر ر ،وميكيكر أواتي ،ولر يس إرنسرت يردرناا رينرا ،وخ سريه أجنيرل
رودريغي رييس ،وعيسات ألسان سيديك  ،وآن ماري سكيلت ن ،وفيلينا ت دوروفا ،ورينايت وينرت.
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 ٢-١واسرتنادا إىل املررادة  ٦مرن الربوت كر ل االختيرراري ،طلرب الفريررق العامرل املعرري ابلبالغررا
يف  ٢٣تشررين األول/أكتر ر  ،٢٠١٧نيا ررة عررن اللجنررة ،إىل الدولررة الطرررف أن متتنر عررن إعررادة
صاحب البالغ وأمه إىل لدمها األصلي ما دام قضيتكما قيد نظر اللجنة.
الوقيئع كمي عرضهي صيح البالغ
 ١-٢يف أاير/ماي  ،٢٠١١عندما كران عمرر صراحب الربالغ سرنتني ،دخرل صراحب الربالغ
ووالررداه الرردامنرك .ويف  ١٨ح يران/ي نيرره ُ ،٢٠١٢منح ر األسرررة حررق اللج ر واإلقامررة الدائمررة.
ويف اتريخ غا حمدد ،وق الطالق ني والردي صراحب الربالغ ،الراي عرا منرا ذلر احلرني مر
أمرره .ورغرر :حمافظررة صرراحب الرربالغ علررى االتصررال الررده ،الرراي يعرري يف نفررس البلرردة ،ال يسررتطي
وال ررده ،املص ررا إبعاق ررة ذهني ررة ،أن يرع رراه .وي رردعي ص رراحب ال رربالغ أن أس رررة األ  ،الر ري تع رري يف
ابكستان ،غاضربة سربب الطرالق ،وألن والرده "فقرد صرفة ر األسررة" .ولرال وجكر أسررة ال الرد
هتديدا من ابكستان لصاحب البالغ وأمه.
 ٢-٢ويف كرران ن الثاي/ينرراير  ،٢٠١٣نشررر جملررة دامنركيررة مقرراال اهتم ر فيرره والررد صرراحب
الربالغ أبنره حصرل علرى مركر الالجر مب جررب ظرروف اائفرة .ونتيجرة لرال  ،عرر حر مييرري
القضررية علررى الربملرران الرردامنركي كمثررال للحص ر ل علررى اللج ر ابالحتيررال ،وأعرراد دائرررة اهلجرررة
الدامنركية فتح ملف إقامة األسرة .ويف  ١٧كان ن األول/ديسمرب  ،٢٠١4ألغر الردائرة تصراريح
إقامة صاحب البالغ ووالديه وسحبتكا.
 ٣-٢واعرتض ر والرردة صرراحب الرربالغ علررى ق ررار دائرررة اهلجرررة الدامنركيررة أمررام جملررس طع ر ن
الالجئرني الردامنركي ،واعمر أهنرا ختشرى هرري وصراحب الربالغ التعررر لالضرطكاد يف ابكسررتان
سبب طالقكا وألهنا أم وحيدة .وطعن يف سحب تصاريح إقامتكا هي وصاحب البالغ فقط،
نتيجة للطالق ،وألن األسرة مل تعد "وحدة واحدة" .ودفع أبن صاحب البالغ ،صفه طفال،
ال ينبغي أن يعاي من اآلاثر السلبية لألعمال االحتيالية املنس ة ل الده.
 4-٢ويف  ٢4آذار/مررارس  ،٢٠١٥أيررد جملررس طع ر ن الالجئررني الرردامنركي ق ررار دائرررة اهلجرررة
الدامنركية .واعترب اجمللس أن قضية جل األم مطا قة لقضية األ  ،وأن املعل ما احلامسرة املقدمرة
يف ذلر السررياق ثبر أهنررا ملفقررة .والحر اجمللررس كررال أن األم لرريس هلررا أي ارتبررا ابلرردامنرك
نتيجررة للسررن ا الرري قضرتكا يف ذلر البلررد ،وأن هلررا أسررة يف ابكسررتان ،وأهنررا مل تثبر أهنرا قررد ت اجرره
أي مشاكل إذا أعيد إىل ابكستان.
 ٥-٢وطلرب صراحب الربالغ شركل فرردي تصرريح إقامرة ،ردع أنره أمضرى مخرس سررن ا
من مرحلة نشأته يف الدامنرك وليس له أي ذكراي عن ابكسرتان ،الري غادرهرا يف سرن الثانيرة،
ولررال فر ن مصرراحله الفضررلى هرري البقررا  .ويف  ٢٢أيل ل/سرربتمرب  ،٢٠١٥رفضر دائرررة اهلجرررة
الدامنركيررة طلب ره .ويف  ٩كرران ن األول/ديسررمرب  ،٢٠١٥رف ر جملررس طع ر ن اهلجرررة أيضررا طعررن
صرراحب الرربالغ يف ذلر القررار .ويشرردد صرراحب الرربالغ علررى أن جملررس طعر ن اهلجرررة رأ أنره
"مبا أن عمر صاحب البالغ سب سن ا  ،وابلتايل فكر قاصرر ،افررت جملرس الالجئرني يف قرراره
أن والدة صاحب البالغ هي العميلة الفعلية".
 ٦-٢ويف  ٩شربا /فرباير  ،٢٠١٦طلررب صراحب الرربالغ إىل إدارة الشروون املدنيررة احلصر ل علررى
مسرراعدة قان نيررة جمانيررة للطعررن يف ق ررار جملررس طع ر ن اهلجرررة أمررام احملرراك .:ويف  ٥مت ا/ي ليرره ،٢٠١٦
ُرفر ر طل ررب ص رراحب ال رربالغ احلصر ر ل عل ررى مس رراعدة قان ني ررة جماني ررة ،ويف  ٢٠تشر ررين األول/
أكت ر  ،٢٠١٦أكد جملس قب ل الطع ن الدامنركي هاا الرف .
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الشكوى
 ١-٣يرردعي صرراحب الرربالغ أن ترحيلرره إىل ابكسررتان سررينتك مبرردأ عرردم اإلعررادة القسررية الرراي
تكفلرره املررادة  ٢مررن االتفاقيررة ،مقرررو ة ابالق ررتان م ر امل ر اد  ٦و ٧و ٨منكررا .ويضرريف أن جملررس
طع ن الالجئني الدامنركي ،عدم نظره يف خطر تعر صراحب الربالغ لالضرطكاد وهتديرد حياتره
يف حالة ع دته إىل ابكسرتان ،مل أيخرا يف االعتبرار الطرا اخلطرا لع اقرب الضررر الراي ال ميكرن
جربه أو خطر ال فاة(.)١
 ٢-٣وسررتك ن أيضررا إعررادة صرراحب الرربالغ إىل ابكسررتان ضررد مصرراح الطفررل الفضررلى صررفكا
االعتبار األول مب جب املادة  ٣من االتفاقية .وسيعر الرتحيل صاحب البالغ خلطر االنفصرال
عرن والدتره إذا أعيرد إىل ابكسرتان ،وهر مرا ينتكر املرادتني  ٧و ٨مرن االتفاقيرة .وهر يرردعي أن
القان ن الباكستاي ينص على أن الطفل الاكر "ينتمي" إىل األم حىت سن السرا عة ،وينتمري عرد ذلر
إىل والده ،أي إىل أسرة األ يف ابكستان يف هاه احلالة.
 ٣-٣ويدعي صاحب البالغ أن إعادته إىل ابكستان ستعر حياتره و قرا ه ومنرا ه خلطرر شرديد،
وه ما ينتكر املرادة  ٦مرن االتفاقيرة .ف عادتره سرتنتك حقره يف أن يُسرجل ويف أن يكتسرب جنسرية
ويف أن يرع رراه وال ررداه وفق را للم ررادة  ٧م ررن االتفاقي ررة .وستش رركل إعادت رره جت رراهال اللت ر ام الدول ررة الط رررف
حبمايته من احلرمان من ه يته عمال ابملادة  ٨من االتفاقية.
 4-٣وحبرمان صاحب البالغ من املساعدة القان نية اجملانية لكي يعرر قضريته أمرام احملراك:
الدامنركيررة ،تكر ن الدولررة الطرررف قررد انتككر املررادة  4مررن االتفاقيررة ،إذ منعتره مررن ال صر ل إىل عمليررة
لتحديد االنتكاكا مب جب االتفاقية يف احملراك :احملليرة .وابإلضرافة إىل ذلر  ،يردعي صراحب الربالغ
أن عرردم حص ر ل األطفررال علررى املسرراعدة القان نيررة اجملانيررة مب جررب الق اعررد الدامنركيررة اجلديرردة يشرركل
تقصاا يف مراعاة احتياجا األطفال.
مالحظيت الدولة الطرف بشأن املقبولية
 ١-4ترردف الدولررة الطرررف ،يف مالحظاهتررا املورخررة  ٢٢كرران ن األول/ديسررمرب  ،٢٠١٧عرردم
مقب لي ررة ال رربالغ لع رردم اس ررتنفاد س رربل االنتص رراف احمللي ررة .ويف  ٩ك رران ن األول/ديس ررمرب  ،٢٠١٥أي ررد
جملررس طع ر ن اهلجرررة الق ررار الرراي اختاترره دائرررة اهلجرررة الدامنركيررة رررف النظررر يف طلررب صرراحب
الرربالغ احلصر ل علررى إقامررة .وجير ا أيضررا الطعررن يف قررار جملررس طعر ن اهلجرررة أيضرا أمررام احملرراك:
مب جب املادة  ٦٣من الدست ر .ولرال  ،ال يصرا القررار هنائيرا إال عرد الطعرن فيره و عرد اسرتنفاد
احلق يف املراجعة القضائية للقرار.
 ٢-4وتوكررد الدول ررة الطرررف أن رف ر تق رردمي املسرراعدة القان ني ررة اجملانيررة إىل ص رراحب ال رربالغ
ال يغررا حقيقررة أن صرراحب الرربالغ مل يسررتنفد سرربل االنتصرراف احملليررة .وتشررا الدولررة الطرررف إىل قررار
اللجنررة املعنيررة حبق ر ق اإلنسرران يف قضررية  .س .ضررد الرردامنرك ،الرري رأ فيرره اللجنررة أن االعتبررارا
املالية والشرك ك يف فعاليرة سربل االنتصراف ال يعفري صراحب الربالغ مرن شرر اسرتنفادها( .)٢وتنرااع
الدولررة الطرررف أبن علررى اللجنررة أن تتقيررد ابالجتكررادا الس را قة للجنررة املعنيررة حبق ر ق اإلنسرران،
وأن سبل االنتصاف احمللية مل تُستنفد يف هاه القضية.

__________

()١
()٢
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يشا صاحب البالغ إىل تعليق اللجنة العام رق )٢٠٠٥(٦ :املتعلق مبعاملة األطفال غا املصرح ني واملنفصرلني
عن ذويك :خارج لداهن :األصلية.
البالغ رق ،١٩٩٠/٣٩٧ :الفقرة .4-٥
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تعليقيت صيح البالغ على مالحظيت الدولة الطرف بشأن املقبولية
 ١-٥يدعي صاحب البالغ ،يف تعليقا مورخة  ٥شبا /فرباير و ٣٠نيسان/أ ريل ،٢٠١٨
أنرره ابلنظررر إىل أنرره مل يكررن لرره احلرق يف املسرراعدة القان نيررة اجملانيررة ،رفضر دائرررة اهلجرررة الدامنركيررة
قضرريته ،ومل تُررتح لره وسريلة للطعررن .ويف  ٢٠تشررين األول/أكتر ر  ،٢٠١٦أيررد اجمللررس الرردامنركي
لررنذن ابلطع ر ن ق ررار رف ر ت ر فا املسرراعدة القان نيررة اجملانيررة لصرراحب الرربالغ .ويف  ١٥تش ررين
الثاي/ن فمرب  ،٢٠١٧قرر احملكمة العليا ال طنية ،يف قضية خمتلفة ،أن ملتمس اللج لريس لره
احلررق يف البقررا يف الرردامنرك أثنررا اإلجررا ا وأن ذلر القررار غررا قا ررل للطعررن .ويرردعي صرراحب
البالغ أن هاه القرارا ال ترتك له أي سبل انتصاف فعالة للج إليكا.
 ٢-٥ويرردعي صرراحب الرربالغ أن حجررة الدولررة الطرررف أبن االعتبررارا املاليررة والشررك ك يف
فعالية سبل االنتصاف ال تعفيره مرن اسرتنفاد تلر السربل هري حجرة ابطلرة وتعر ا أتكيرده أن القررارا
الصادرة عن جملس طع ن الالجئني الدامنركي ليس قا لة للطعن يف ال اق .
 ٣-٥وأخاا ،يدعي صاحب البالغ أنه مل يكن إبمكانه ،صفه طفال غا مصح  ،عر
قضيته للمراجعة أمام نظام احملاك ،)٣(:وابلتايل ف ن سبل االنتصاف احمللية قد استُنفد .
مالحظيت الدولة الطرف على األسس املوضوعية
 ١-٦تدعي الدولة الطرف ،يف مالحظاهترا املورخرة  ٣كران ن األول/ديسرمرب  ،٢٠١٨أن صراحب
الرربالغ ليس ر لديرره ،صررفه طف رال ،أسررس مسررتقلة لطلررب اللج ر  .وترردعي أيضررا أن تص رريح إقامررة
صرراحب ال رربالغ مس ررتمد حص ررا م ررن تص رريح إقامررة والدي رره .وم ررن مث ،ف ر ن ال ق ررائ املقدم ررة يف قض ررية
صرراحب الرربالغ تررربر إلغررا تص رريح إقامترره لررنفس أسرربا إلغررا تص رريح إقامررة والديرره .وتضرريف الدولررة
الطرف أن جملس طع ن الالجئني الدامنركي أخا يف االعتبار حق ق صاحب البالغ الري تكفلكرا
االتفاقية عندما قرر إلغا تصريح إقامته.
 ٢-٦وتشا الدولرة الطررف إىل صرحة التقيري :الراي أجرراه جملرس طعر ن الالجئرني الردامنركي حلرالي
جل ال الدين .فاجمللس اعترب ياان األ أساسا ملنح األسرة حرق اللجر  ،وأن األم كانر علرى علر:
أبن تصرريح إقامتكررا وتصرريح إقامررة اوجكررا السررا ق مت احلصر ل عليكمرا ابالحتيررال .ونظرررا ألن البيرراان
الرري أدىل هبررا األ غررا متسررقة وغررا دقيقررة وغررا مرتا طررة ،وألن والررد صرراحب الرربالغ حصررل علررى
تصاريح اإلقامة سائل احتياليةُ ،رف طلبا جل صاحب البالغ وأمه وأُلغي تصرحيا إقامتكما.
 ٣-٦وفيمررا يتعلررق ررروا ط صرراحب الرربالغ ابلرردامنرك ،حتررت الدولررة الطرررف أبن جملررس طع ر ن
الالجئررني الرردامنركي أدرج الظررروف اخلاصررة لصرراحب الرربالغ (أي السررن ،وااللتحرراق مبدرسررة دامنركيررة،
واملعرفررة اجليرردة ابللغررة الدامنركيررة ،وعرردم وجر د أسرررة ممترردة مقيمرة يف الرردامنرك) كجر أساسرري مررن
تقيي :حالته عندما قرر إلغا تصريح إقامته .وخلص اجمللس إىل أنه لن يك ن من املرهق شكل
خرا لصرراحب الرربالغ أن يعر د إىل ابكسررتان ألنرره كران صررغاا جرردا عنردما وصررل إىل الرردامنرك،
وأن من مصلحته الفضلى البقا م والديه.
 4-٦وتوكد الدولة الطرف أن صاحب البالغ مل حيدد أي خمالفة يف عملية اختاذ القرار أو أي
ع امل خطر مل أتخاها السلطا الدامنركية يف االعتبار على حن سلي.:

__________

()٣
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 ٥-٦وتردعي الدولرة الطررف أن صراحب الربالغ مل يثبر أبدلرة كافيرة أن ع دتره إىل ابكسررتان
ستشرركل انتكاكررا للم ر اد  ٢أو  ٣أو  ٦أو  ٧أو  ٨مررن االتفاقيررة .واسررتنادا إىل نررص الفقرررة  ٢٧مررن
تعليق اللجنة العام رق )٢٠٠٥(٦ :شأن معاملة األطفال غا املصح ني واملنفصرلني عرن ذويكر:
خارج لده :األصلي ،تدعي الدولة الطرف أن إعادة طفل إىل لده األصلي ليسر انتكاكرا لالتفاقيرة
ما مل يكن الطفل معرضا ابلفعل خلطر ضرر ال ميكن جربه .وتدف الدولة الطررف أيضرا أبن املعل مرا
اجلديرردة املتعلق ررة ابلتكدي رردا الرري وجكك ررا أق ررار والررد ص رراحب ال رربالغ ال يُع ر ل عليك ررا ومغرق ررة يف
التفاصيل ،ومن مث رأ أن صاحب البالغ ال ي اجه خطر االنفصال عن أمه إذا أُعيرد إىل ابكسرتان.
وابلنظررر إىل أن القرران ن احمللرري الرردامنركي أيخررا مصرراح الطفررل الفضررلى يف االعتبررار ،ذهررب تقيرري:
جملس الالجئني وجملس طع ن اهلجرة سلفا إىل أن الظرروف الري وصرفكا صراحب الربالغ ليسر
ابلقدر الاي يعر صاحب البالغ خلطر الضرر الاي ال ميكن جربه.
 ٦-٦وتشررا الدولررة الطرررف كررال إىل أن ادعررا صرراحب الرربالغ أن املررادة  ٣مررن االتفاقيررة
ستُنتك إذا أُعيد إىل ابكستان ال يق م على أي أسس .وتدعي الدولة الطرف أن صراحب الربالغ
مل يقدم معل ما أو واثئق شأن الظروف الي تدل على أن صاحب البالغ وأمه لن يتمكنا من
اإلقامة معا يف لدمها األصلي.
 ٧-٦وفيما يتعلق ابملادة  ٢من االتفاقيرة ،تالحر الدولرة الطررف أن صراحب الربالغ مل يتعرر
ألي ن ع من التميير سربب األصرل العرقري ،أو اللر ن ،أو اجلرنس ،أو اللغرة ،أو الردين ،أو الررأي
السياسي أو غاه ،أو األصرل القر مي أو االثري أو االجتمراعي ،أو الثرروة ،أو اإلعاقرة ،أو امل لرد،
أو أي وض آخر ،س ا له أو ل الديه.
 ٨-٦وعررالوة علررى ذلر  ،ترردعي الدولررة الطرررف أهنررا مل تنتكر املررادة  4مررن االتفاقيررة حبرماهنرا
صاحب البالغ من املساعدة القان نية اجملانية .وتوكد الدولرة الطررف أن صراحب الربالغ مل يثبر
أبدلة كفاية أنه مل تُتح له أو ملمثله سبل انتصاف فعالة وكافية لتنراول االنتكاكرا احملتملرة لالتفاقيرة.
واستنادا إىل الس ا ق القضائية للمحكمرة األورو يرة حلقر ق اإلنسران ،مبرا يف ذلر يف قضرية سرتيل
وم ريس ضد اململكة املتحدة ،الي قض فيكا احملكمة أبن "حرق ال صر ل إىل القضرا لريس مطلقرا
وميكررن أن خيض ر لقي ر د ،ش رريطة أن تت ر خى هرراه القي ر د هرردفا مشررروعا وأن تك ر ن متناسرربة"(،)4
تدعي الدولة الطرف أن جملرس اإلذن ابلطعر ن القان نيرة خلرص ،وفقرا لربوت كر ل قران ي معمر ل ره،
إىل عدم وج د مربرا لتقدمي املسراعدة القان نيرة اجملانيرة يف حالرة صراحب الربالغ .ومرن مث ،مل تنتكر
الدولة الطرف املادة  4من االتفاقية.
تعليقيت صيح البالغ على مالحظيت الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية
 ١-٧يشررا صرراحب الرربالغ ،يف مالحظات ره املورخررة  ١٨آذار/مررارس  ،٢٠١٩إىل أن مسررألة
املسراعدة القان نيررة اجملانيرة علررى الصررعيدين الر طي والرردويل ابلغرة األمهيرة ألهنرا قررد تروثر علررى قرردرة
األطفررال علررى الطعررن يف الق ررارا القضررائية .ويشررا صرراحب الرربالغ أيض را إىل أن املسرراعدة القان نيررة
اجملانية تكفل إاتحة آليا حق ق اإلنسان جلمير األطفرال ،ولريس فقرط لألطفرال الراين ميكرنك:
حتم ررل تك رراليف حم ررام .ويالحر ر ص رراحب ال رربالغ أن ه رراا يتعل ررق ابلقض ررااي املقام ررة يف ال رردامنرك،
حيررث مل تقردم السررلطا الدامنركيررة املسرراعدة القان نيررة اجملانيررة ألي شررخص يباشررر قضررية ترحيررل،
منا أن تغا ق اعد تقدمي املساعدة القان نية الدولية يف البلد.

__________

()4
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 ٢-٧ويدعي صاحب البالغ أن الدولة الطرف ت يل اهتمامرا كبراا لقضرية جلر والرد صراحب
البالغ ،دال من الرتكير علرى ال قرائ املتصرلة صراحب الربالغ نفسره .وهر يردعي أن السرلطا
الدامنركيررة مل ت رراع ظروف ره اخلاصررة (أي سررنه عنررد دخ لرره الرردامنرك ،والفرررتة الرري قضرراها يف البلررد،
والتحاقرره روضررة أطفررال دامنركيررة ،ومعرفترره ابللغررة الدامنركيررة ،وغررا ذلر ) .وحيررت صرراحب الرربالغ
أبن هاه الظروف جتعل طلب جل صاحب البالغ وطلب جل والده منفصلني متاما.
 ٣-٧ويدعي صراحب الربالغ أن الدولرة الطررف أشرار خطرأ ،عنرد النظرر فيمرا إذا كران صراحب
الرربالغ سينفصررل عررن أمرره لررد إعادترره إىل ابكسررتان ،إىل أن ابكسررتان سررتحرتم أي قررار صررادر عررن
السلطا الدامنركية شأن مسألة احلضانة(.)٥
 4-٧وأخاا ،يطلب صاحب البالغ إعادة فرتح ملرف قضريته ،ويشرا يف هراا الصردد إىل قضرية
ل .ج .وإكس .سي .ضد الدامنرك(.)٦
مالحظيت إضيفية من الدولة الطرف
 ١-٨ترردعي الدولررة الطرررف ،يف مالحظاهتررا املورخررة  ٣ح يران/ي نيرره  ،٢٠١٩أن صرراحب الرربالغ
مل يقدم يف تعليقاته أي معل ما جديدة.
 ٢-٨وفيما يتعلرق طلرب صراحب الربالغ إعرادة فرتح ملرف قضريته ،تردف الدولرة الطررف أبن
قضرية ل .ج .وإكرس .سري .ضرد الردامنرك ليسر قا لرة للمقارنرة ،حيرث ُعرضر يف القضرية األخرراة
ظروف جديدة ال جدال فيكا (هي محل والدة صاحب البالغ) ،يف حني أن صراحب الربالغ يف
هرراه القضررية مل يثبر وجر د أسرس ج هريررة ترردع إىل االعتقرراد أبن حياترره سررتتعر للخطررر إذا أعيررد
إىل ابكستان ،حيث مل تنشأ ظروف جديدة.
 ٣-٨وتكررر الدولررة الطرررف أن صرراحب الرربالغ مل يثبر أبدلررة كافيررة أنرره مل تُررتح لرره أو حملاميرره سرربل
انتصاف فعالة وكافية لتناول االنتكاكا احملتملة لالتفاقية .وحتت الدولة الطررف أيضرا أبنره لريس
من مكام اللجنرة أبن تقررر صر رة جمرردة مرا إذا كانر التشرريعا ال طنيرة مت افقرة أو غرا مت افقرة
م االتفاقية ،وإمنا أن تنظر يف حدوث انتكاك يف حالة عينكا من عدمه.
القضياي واإلجراءات املعروضة على اللجنة

النظر يف املقب لية
 ١-٩قبررل النظررر يف أي ادعررا يرررد يف ررالغ مررا ،يتعررني علررى اللجنررة ،وفقررا للمررادة  ٢٠مررن نظامكررا
الداخلي ،أن تقرر ما إذا كان البالغ مقب ال أم ال مب جب الربوت ك ل االختياري .
 ٢-٩وتالح اللجنة حج الدولة الطررف أن صراحب الربالغ مل يسرتنفد سربل االنتصراف احملليرة
للسررببني الترراليني( :أ) ألنرره مل يطعررن أمررام احملرراك :يف قررار جملررس طع ر ن اهلجرررة املرورخ  ٩كرران ن األول/
ديسرمرب ٢٠١٥؛ و( ) ألن رفر تقردمي املسرراعدة القان نيرة اجملانيررة ال يغرا حقيقررة أن صرراحب
الرربالغ مل يسررتنفد سرربل االنتصرراف احملليررة .ومر ذلر  ،تالحر اللجنررة أيضرا حجر صرراحب الرربالغ
أبن قرارا جملس طع ن الالجئني الدامنركي غا قا لة للطعرن( ،)٧وأنره الرتمس يف ال اقر املسراعدة

__________

()٥
()٦
()٧

6

ال يقدم صاحب البالغ معل ما إضافية يف هاا الصدد.
جلنة حق ق الطفل ،البالغ رق.٢٠١٧/٣١ :
انظ ررر أيض ررا قض ررية ك .ي .م .ض ررد ال رردامنرك ( ،)CRC/C/77/D/3/2016الفق رررة ٢-١٠؛ وقض ررية أ .ي .ض ررد ال رردامنرك
( ،)CRC/C/78/D/7/2016الفقرة .٢-٨
GE.19-19321

CRC/C/82/D/36/2017

القان نية لغر املراجعة القضائية للقرارا ذا الصلة ،وأن هاه املساعدة ُرفضر  ،األمرر الراي
تركه دون أي سبل للطعن .يف ض ما تقدم ،تر اللجنة أنه ال ي جد أي عائق حي ل دون قب ل
البالغ مب جب املادة (٧ه) من الربوت ك ل االختياري.
 ٣-٩وحت رريط اللجنر ررة علمر ررا ابدعر ررا ا ص رراحب الر رربالغ املسر ررتندة إىل امل ر ر اد  ٢و ٦و ٧و ٨مر ررن
االتفاقيررة .وم ر ذل ر  ،تالح ر اللجن ررة أن ادعررا ا ص رراحب ال رربالغ ذا طررا ع ررام وال تق رردم أي
معل مررا أو حجر تررربر الكيفيررة سررتُنتك هبررا حق قرره الرري تكفلكررا األحكررام املستشرركد هبررا يف حررال
ترحيلره إىل ابكسرتان .وهلراا السربب ،ترر اللجنررة أن هراه االدعرا ا ظراهرة الربطالن ،وتعلرن عرردم
مقب ليتكا مب جب املادة (٧و) من الربوت ك ل االختياري.
 4-٩وتالحر اللجنررة أيضرا ادعررا صرراحب الرربالغ اسررتنادا إىل املررادة  ٣مررن االتفاقيررة ،الراي
أشار فيه إىل أن إعادته إىل ابكستان تتعار م مصاح الطفل الفضلى ،وتعرضه خلطر االنفصرال
عررن أمرره ،وأن السررلطا الدامنركيررة مل أتخررا الظررروف اخلاصررة لصرراحب الرربالغ يف االعتبررار أثنررا
اإلجرا ا ذا الصلة .وم ذل  ،حتيط اللجنة علما حبج الدولة الطرف أن املصراح الفضرلى
لصرراحب الرربالغ أُولير االعتبررار ال اجررب يف مجير اإلجررا ا ذا الصررلة ،وأن ظروفره اخلاصررة
(مبرا يف ذلر سررنه والتحاقرره مبدرسرة ومكاراتره اللغ يررة واحلالررة األسررية) اعتُرررب جر ا ال يتجر أ مررن
تل اإلجرا ا  ،وأن صاحب البالغ مل حيدد أي خمالفة واضحة يف عملية اختاذ القرار أو ع امل
خطر مل أتخاها السلطا الدامنركية يف االعتبار على النح ال اجب.
 ٥-٩وترراكر اللجنررة أبن تقيرري :وج ر د خطررر حرردوث انتكاكررا جسرريمة لالتفاقيررة يف الدولررة
املستقبلة ينبغي أن ُجير طريقة مراعية للسن ون ع اجلنس( ،)٨وأبن مصاح الطفل الفضلى جيرب
أن تك ن االعتبار األول يف القرارا املتعلقة إبعادة الطفل ،وأبن هاه القرارا جيرب أن تضرمن
للطفررل لررد ع دترره السررالمة واحلص ر ل علررى الرعايررة املناسرربة والتمت ر حبق قرره( .)٩وينبغرري ضررمان
مصرراح الطفررل الفضررلى ص رراحة عررن طريررق إجررا ا فرديررة ابعتبررار ذل ر ج ر ا ال يتجر أ مررن أي
قرار إداري أو قضائي يتعلق إبعادة الطفل(.)١٠
 ٦-٩وتاكر اللجنة أيضا أبن هيئا الدول األطراف يف االتفاقية هري املختصرة عم مرا ابسرتعرا
ال قررائ واألدلررة وتقييمكررا لتحديررد احتمررال وج ر د خطررر انتكرراك جسرري :لالتفاقيررة لررد الع ر دة،
ما مل يتضح أن هاا التقيي :كان واضح التعسف أو لغ حد إنكار العدالة(.)١١
 ٧-٩ويف هرراه القضررية ،تالح ر اللجنررة أن جملررس طع ر ن الالجئررني الرردامنركي وجملررس طع ر ن
اهلجرررة أج رراي تقييم را لألسرراس اجلديررد الرراي اسررتند إليرره صرراحبا الرربالغ يف طلررب اللج ر  ،وه ر
التكديدا الي يُدعى أن أقار والد صاحب البالغ يف ابكستان وجك ها ،إضافة إىل الظرروف
اخلاصررة لصرراحب الرربالغ ،ولكررن رفر اجمللسرران هرراا األسرراس واعترررباه ال يُع ر ل عليرره ومغرقررا يف
التفاصيل .وخلص اجمللسان إىل أن صاحب الربالغ لرن ي اجره خطرر االنفصرال عرن أمره إذا أعيرد
إىل ابكستان ،وأن من مصلحته الفضلى البقا م أمه.

__________

( )٨التعليق العام رق ،٦ :الفقرة .٢٧
( )٩التعلي ررق الع ررام املش رررتك رق رر )٢٠١٧(٣ :للجن ررة املعنير رة حبماي ررة حقر ر ق مجي ر ر العم ررال املك رراجرين وأفر رراد أس ررره:
ورق رر )٢٠١٧(٢٢ :للجن ررة حقر ر ق الطف ررل ش ررأن املب رراد العام ررة املتعلق ررة حبقر ر ق اإلنس رران اخلاص ررة ابألطف ررال
يف سياق اهلجرة الدولية ،الفقراتن  ٢٩و.٣٣
( )١٠املرج نفسه ،الفقرة .٣٠
( )١١انظر قضية أ .ي .ضد الدامنرك ،الفقرة .٨-٨
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 ٨-٩وتالحر اللجنررة أن صرراحب الرربالغ مل يبررني ،رغرر :اعرتاضرره علررى مررا خلررص إليرره جملررس
طع ر ن الالجئررني الرردامنركي وجملررس طع ر ن اهلجرررة ،أن التقيرري :الرراي أجرررايه لل قررائ واألدلررة الرري
قدمكا صاحب البالغ تقيي :تعسفي أو أنه يصل إىل مست إنكار العدالة .ولال ترر اللجنرة
أن هاا اجل من البالغ ال تدعمه أيضا أدلرة كافيرة وتعلرن غرا مقب ليتره مب جرب املرادة (٧و) مرن
الربوت ك ل االختياري.
 ٩-٩وأخرراا ،تالحر اللجنررة ادعررا صرراحب الرربالغ أن الدولررة الطرررف انتككر الت اماهتررا مب جررب
املررادة  4مررن االتفاقيررة ،ألن اجمللررس الرردامنركي لررنذن ابلطع ر ن رف ر طلررب صرراحب الرربالغ احلص ر ل
على املساعدة القان نيرة اجملانيرة لكري يعرر قضرية جل ئره أمرام احملراك :الدامنركيرة .وتالحر اللجنرة
أيضررا يرران الدولررة الطرررف أن اجمللررس الرردامنركي لررنذن ابلطع ر ن مل جيررد ،وفقررا لربوت ك ر ل قرران ي
معمر ل رره ،شرررو تقرردمي املسرراعدة القان نيررة اجملانيررة يف حالررة صرراحب الرربالغ .وتررر اللجنررة أن
املادة  4من االتفاقية ،الي تنص على أن تتخا الدول األطراف مجير التردا ا التشرريعية واإلداريرة
وغاها من التدا ا املالئمرة إلعمرال احلقر ق املعررتف هبرا يف االتفاقيرة ،تشرمل احلرق يف سربيل انتصراف
فعال عندما يتبني حدوث انتكاك لالتفاقية .يد أن اللجنة تر أن املادة  4ترسي الت اما عامرة
ال ميكن االحتجراج هبرا إال ابالقررتان مر احلقر ق األخرر املنصر عليكرا يف االتفاقيرة يف سرياق
إجررا البالغررا الفرديررة مب جررب الربوت كر ل االختيرراري .وابلنظررر إىل أن صرراحب هرراا الرربالغ مل يثبر
ابألدلة ،ألغرا املقب لية ،ادعا اته املتعلقة ابنتكاك حق قه الي تكفلكا امل اد  ٢و ٣و ٦و ٧و٨
من االتفاقية ،يُعد ادعاهه املتعلرق ابنتكراك املرادة  4مرن االتفاقيرة غرا مقبر ل أيضرا مب جرب املرادة (٧و)
من الربوت ك ل االختياري .ولال  ،تعلن اللجنة أن ادعا ه مبقتضرى املرادة  4غرا مقبر ل مب جرب
املادة (٧و) من الربوت ك ل االختياري .
 -١٠و نا عليه ،تقرر اللجنة ما يلي:

8

(أ)

أن البالغ غا مقب ل مب جب املادة (٧و) من الربوت ك ل االختياري؛

( )

أن ُحيال هاا القرار إىل صاحب البالغ وإىل الدولة الطرف ،إلحاطتكا علما ه.
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