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صذاحب البالغ هو د .ز ،.وهو مولود في  18شذبا//فبرا،ر  2010وال يحمل جنبذية معترفا بها.

وهو ،دعي أن الدولة الطرف ،بتبذذجيل جنبذذيته في جانة غير معروفة لدط سذذلطاتها منم والدته ،وحرمانه
أي أمل في اكتباب جنبية ،قد انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة  ،24مقروءة لوحدها وباالقتران

مع المذذادة  )2(2و( )3من العهذذد .ودجذذل البروتوكوإ االجتيذذاري حيا النفذذاة مذذالنبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذذة ىلى الذذدولذذة الطرف
في  11آةار/مارس  .1979ويمثل محام صاحب البالغ ووالدته.
الوقائع كما عرضاا صاحم البالغ
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ولدت والدة صذ ذ ذ ذذاحب البالغ في الصذ ذ ذ ذذين في عام  ،1989ل ن والدتها لم تبذ ذ ذ ذذجل في سذ ذ ذ ذذجالت

األحواإ المدنية في ةلك البلد .وينفم هما التب ذ ذذجيل وتنش ذ ذذل الحالة المدنية للمولود مسدراجه في س ذ ذذجل األسذ ذذر

المعيشذ ذذية .ويشذ ذذكل تبذ ذذجيل األسذ ذذر المعيشذ ذذية (هوكو )hukou :شذ ذذر ا أسذ ذذاسذ ذ يا للحصذ ذذوإ على الخدمات

العامة( .)1وبعد والدة شقيقها معد ملع سنوات من ةلك ،تخلى والداها عنها.
2-2

ونظ ار ىلى كون والدة صذ ذذاحب البالغ غير مبذ ذذجلة في سذ ذذجل األحواإ المدنية في الصذ ذذين ،فسنها

لم تتمكن من الحصذ ذ ذ ذ ذذوإ على ما ،ثبت جنبذ ذ ذ ذ ذذيتها الصذ ذ ذ ذ ذذينية .فهي ال تحمل أي وثائق تثبت هويتها .وفي

عام  ،2004وقعت ضذ ذذحية للمتاجرين ماألشذ ذذخاص وهي في سذ ذذن الخامبذ ذذة عشذ ذرة حين هربت ىلى هولندا،

ل نها تمكنت من الفرار عندما وصذ ذذلت ىلى مطار سذ ذذخيبهوإ في أمبذ ذذتردام .وفي  8آب/أغبذ ذذطس ،2004

قدمت لبا للجوء ل نه رفض في  25آب/أغبذ ذ ذ ذ ذذطس  .2004وأ،دت محكمة االسذ ذ ذ ذ ذذتلناف هما القرار .وفي

ع ذذام  ، 2006أجبرت على مم ذذارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة البغ ذذاء .وتمكن ذذت في نه ذذاي ذذة المط ذذاف من الفرارح وفي  20آةار/

مارس  2008أبلغت الشذ ذ ذذر ة الهولندية ملنها كانت ضذ ذ ذذحية لالتجار مالبشذ ذ ذذر .واسذ ذ ذذتمر التحقيق في مغائها
القبذ ذ ذ ذذري ألكثر من عام ،ل ن التحقيق أغلق في  28أيار/ما،و  2009معدما لم تتمكن الشذ ذ ذ ذذر ة من تحد،د

هوية مهربيهذا المتذاجرين بهذا أو تحذد،د مكذانهم .ومنحذت والدة صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ في بداية األمر تصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريحذا
جاص ذ ذ ذ ذ ذذا ماإلقامة المؤقتة أثناء تحقيق الش ذ ذ ذ ذ ذذر ة ،ل نه ألغي معد ىغالق التحقيق .ورفل ذ ذ ذ ذ ذذت جميع لباتها

و عونها ،وهي مص ذ ذذنفة حاليا أجنبية غير ش ذ ذذرعية  ،واألمر كملك مالنب ذ ذذبة ىلى ص ذ ذذاحب البالغ .وال ،وجد

تواصل من جانب والد صاحب البالغ معه أو مع والدته ،ولم يعترف والده ملبوته.
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ولد صذاحب البالغ في  18شذبا//فبرا،ر  2010في أوتريخت ،وسذجل في قاعدة بيانات سذجالت

األحواإ المدنية للبلدية في جانة جنبية غير معروفة  ،مالنظر ىلى أن والدته لم تقدم ما ،ثبت جنبيته .وقد
بملت والدته العد،د من المحاوالت للحص ذ ذ ذذوإ على الجنب ذ ذ ذذية الص ذ ذ ذذينية البنها أو ما ،ؤكد ةلك ،مما في هما

تقديم لبات ىلى الب ذذلطات الص ذذينية لتلكيد ما ىةا كانت همه األجيرة تعتبر ص ذذاحب البالغ موا نا ص ذذينيا،

وةلك بهدف اسذذتيفاء الشذذرو /التي ،نص عليها التشذريع الهولندي ومفادها أن الشذذخص ،أنثى كان أو ةك ار،

يجب أن يقدم ىثباتا قا عا لجنبذذيته أو انعدام جنبذذيته ،من أجل تغيير وضذذعه من حيا الجنبذذية من جانة
جنبذية غير معروفة في سذجل األحواإ المدنية .وشذملت همه الجهود ىجراء اتصذاالت شذتى مع كيانات في
الصذ ذذين .فقد معثت والدة صذ ذذاحب البالغ ،في عام  ،2010برسذ ذذائل ىلى مدرسذ ذذتها االبتدائية البذ ذذامقة ،و لى
اللجنة الصذذينية لتنظيم األس ذرة والمكتب العام نللجنة المركاية للحاب الشذذيوعي الصذذينين ،غير أنها لم تتلق

أي رد من همه ال يانات .وحاولت أيلذ ذذا ،ممبذ ذذاعدة من المجلس الهولندي لالجلين ،الحصذ ذذوإ على وثائق

من البذ ذ ذذلطات الصذ ذ ذذينية في هولندا .وفي  10نيبذ ذ ذذان/أبريل  2009و 11كانون الثاني،/نا،ر  ،2010زارت
والدة صذذاحب البالغ سذذفارة الصذذين مصذذحبة ممثلين عن المجلس الهولندي لالجلين .ومع ةلك ،لم تتلق أي

رد على لباتها بتوضذ ذ ذ ذذي وضذ ذ ذ ذذعها .وفي  29حايران،/ونيه  ،2010و 21تشذ ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر ،2011
__________
()1

2

يشذذير صذذاحب البالغ ىلى الد ارسذذةShuzhuo Li, Yexia Zhang and Marcus W. Feldman, “Birth registration :
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و 18تش ذ ذ ذرين األوإ/أكتوبر  ،2012زارت سذ ذ ذذفارة الصذ ذ ذذين مصذ ذ ذذحبة مومفين من الصذ ذ ذذليب األحمر .وأثناء

زيارتها األجيرة ىلى البذ ذذفارة في  18تش ذ ذرين األوإ/أكتوبر  ،2012لبت أيلذ ذذا بيانا عن جنبذ ذذية صذ ذذاحب
البالغ .وأبلغتها سذ ذذفارة الصذ ذذين ملنه من غير الممكن ىصذ ذذدار ما ،ثبت أن صذ ذذاحب البالغ يحمل الجنبذ ذذية

الصذ ذ ذذينية ما لم ت ن والدته بنفبذ ذ ذذها مبذ ذ ذذجلة مصذ ذ ذذفة موا نة صذ ذ ذذينية ،وهي ليبذ ذ ذذت كملك .وفي  19كانون

الثاني،/نا،ر  ،2010و 30أ،لوإ/سذذبتمبر  ،2010التمس المجلس الهولندي لشذذؤون الالجلين المبذذاعدة من

المنظم ذذة ال ذذدولي ذذة للهجرة ،ىال أن ه ذذمه الجهود لم تبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفر عن أي نتيج ذذة ملموس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة .وفي  19ك ذذانون

الثذذاني،/نذذا،ر  ،2012حذذاولذذت الوكذذالذذة المركايذذة للبحذذا عن المفقود،ن التذذامعذذة للصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذليذذب األحمر بذذدورهذذا
الحصذ ذ ذ ذذوإ على همه الوثائق .غير أن همه الحالة لم تبذ ذ ذ ذذتوف الحد األدنى من المعا،ير الالزمة لتعقب أثر

األشخاص ،ألن والدة صاحب البالغ ال تحمل أي وثائق تثبت هويتها.
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ولهما البذ ذ ذ ذذبب ،وعلى الرغم من سذ ذ ذ ذذنوات من الجهود ،لم تتمكن والدة صذ ذ ذ ذذاحب البالغ من تغيير

جانة س ذ ذذجل جنب ذ ذذية ص ذ ذذاحب البالغ في س ذ ذذجل األحواإ المدنية ىلى جانة عديم الجنب ذ ذذية ل ي ،تمكن من

التمتع مالحماية الدولية الممنوحة لأل فاإ عديمي الجنبذ ذ ذذية ،مما في ةلك حقه في اكتبذ ذ ذذاب جنبذ ذ ذذية الدولة

التي ولد فيها وهي هولندا .فتصذ ذ ذ حي تبذ ذ ذذجيل صذ ذ ذذاحب البالغ أصذ ذ ذذب مبذ ذ ذذتحيال مبذ ذ ذذبب معا،ير اإلثبات
الصذ ذذارمة التي تقتلذ ذذيها القواعد المحلية المنطبقة على عملية التبذ ذذجيل ،وعدم وجود ىجراء مناسذ ذذب لتحد،د

وضذ ذ ذذع عديمي الجنبذ ذ ذذية .ويشذ ذ ذذير صذ ذ ذذاحب البالغ ىلى أن هما األمر مشذ ذ ذذكلة كبيرة في الدولة الطرف .فقد

أمهرت د ارس ذ ذ ذ ذذة مب ذ ذ ذ ذذحية أجرتها مفوض ذ ذ ذ ذذية األمم المتحدة الب ذ ذ ذ ذذامية لش ذ ذ ذ ذذؤون الالجلين في عام  2011أن

هناء  90 000ش ذذخص يص ذذنفون في س ذذجل األحواإ المدنية على أن جنب ذذيتهم غير معروفة  ،منهم 13 000

فل ،ولد ال ثير منهم في هولندا( .)2وفي أ،لوإ/س ذذبتمبر  ،2016بلغ العدد اإلجمالي لألش ذذخاص المص ذذنفة

جنبيتهم على أنها غير معروفة  74 055شخصا ،ممن فيهم  13 169فال دون سن  10سنوات(.)3
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وفي  12تموز،/وليه  ،2012قدمت والدة صذ ذذاحب البالغ لبا ىلى ىدارة تبذ ذذجيل األحواإ المدنية

في بلدية أوتريخت لتب ذذجيل ص ذذاحب البالغ في هما الب ذذجل مص ذذفة عديم الجنب ذذية وليس مص ذذفة جنب ذذية

غير معروفة  .وفي  17أ،لوإ/سذ ذذبتمبر  ،2012رفلذ ذذت البلدية الطلب على أسذ ذذاس عدم وجود ما ،ثبت أن
صذ ذ ذذاحب البالغ ال يحمل جنبذ ذ ذذية ما .فقد ارتلت البلدية أنه يجب ،ماالسذ ذ ذذتناد ىلى وثائق قانونية رسذ ذ ذذمية أو

صذ ذذادرة عن الدولة ،ىثبات أن صذ ذذاحب البالغ عديم الجنبذ ذذية ،أي أنه ليس موا نا صذ ذذينيا .ولهما البذ ذذبب،

افترضت البلدية أن صاحب البالغ موا ن صيني ،استنادا ىلى قراءتها للقانون الصيني.
6-2

وقدمت والدة صذاحب البالغ عنا ىداريا في قرار البلدية .وفي  22تشذرين الثاني/نوفمبر ،2012

رفض عنها اإلداري على أسذاس عدم وجود ما ،ثبت أن صذاحب البالغ عديم الجنبذية ،مثل وثائق رسذمية

صذادرة عن البذلطات الصذينية تؤكد أنه ال يحمل الجنبذية الصذينية .و عنت والدة صذاحب البالغ في القرار

الب ذ ذ ذ ذ ذ ذذلبي هما أمام محكمة ميدن  -نيد،رالند المحلية .ورفل ذ ذ ذ ذ ذ ذذت المحكمة الطعن في قرار منها مؤرخ 12
نيبذ ذذان/أبريل  2013أكدت فيه أن عبء ىثبات عدم الجنبذ ذذية يقع على عاتق صذ ذذاحب البالغ ،وأن البلدية

ال تتحمل أي مب ذ ذ ذذؤولية عن التحقيق في همه المب ذ ذ ذذللة .و عن ص ذ ذ ذذاحب البالغ في هما القرار أمام مجلس
الدولة .وفي  21أيار/ما،و  ،2014قلذذت شذذعبة القانون اإلداري التامعة لمجلس الدولة ،وهو أعلى محكمة
اس ذ ذذتلناف في البلد ،ملن البلدية لم تجانب الص ذ ذواب عندما قررت أن ص ذ ذذاحب البالغ لم ،ثبت مما يكفي من

األدلة أنه عديم الجنبذذية .وجلص مجلس الدولة ىلى أنه ال القانون الو ني وال القانون الدولي ،تلذذمنان أي

قواعد ،مشلن ىجراءات ىثبات انعدام الجنبية ،ت ون سلطات الدولة الطرف ملامة ماتباعها .وجلص المجلس
__________
()2
()3
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يشير صاحب البالغ ىلى معلومات من المكتب المركاي لإلحصاءات.
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كملك ىلى أن البذلطات غير ملامة مسجراء تحريات وتحد،د صذفة انعدام الجنبذية .غير أن المجلس أقر ملن

عدم وجود ىجراء لتحد،د ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذفة انعدام الجنب ذ ذ ذ ذ ذ ذذية يعني أن األفراد الم،ن لهم الحق في الحماية ،ممن فيهم
األ فاإ ،يعانون فراغا تشذريعيا في هما الصذدد .بيد أن مجلس الدولة جلص ىلى أن البذلطة التشذريعية هي
التي عليها توفير سذ ذذبيل انتصذ ذذاف ،مشذ ذذي ار ىلى أنه ما لم تحدد صذ ذذفة انعدام الجنبذ ذذية لألشذ ذذخاص الم،ن ال
يحملون جنب ذ ذذية ،فلن ،تمكنوا من التمرع ممبدأ الحماية اس ذ ذذتنادا ىلى االتفاقيتين المتعلقتين مانعدام الجنب ذ ذذية،

والتشذ ذريعات الهولندية الموضذ ذذوعة عمال بهاتين االتفاقيتين .بيد أن األمر ،تجاوز مهمة القلذ ذذاء فيما ،تعلق
بوضع القوانين لبد همه الفجوة .
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ويشذذير صذذاحب البالغ ىلى أنه ال يبذذتطيع اكتبذذاب الجنبذذية الهولندية ما لم يبذذجل مصذذفة عديم

الجنبذ ذ ذ ية .وعالوة على ةلك ،وحتى لو نج في تغيير تبذ ذ ذذجيله من جانة جنبذ ذ ذذية غير معروفة ىلى جانة
عديم الجنب ذذية  ،فلن ت ون لديه مع ةلك وس ذذائل واض ذذحة الكتب ذذاب الجنب ذذية الهولندية ،نظ ار ىلى أن الدولة

الطرف تشذ ذذتر /أن يكون األ فاإ المولودون بال جنبذ ذذية في البلد حائاين لتصذ ذري ىقامة قانوني لمدة ثالث

س ذ ذ ذذنوات على األقل قبل أن يص ذ ذ ذذبحوا مؤهلين لتقديم لب الحص ذ ذ ذذوإ على الجنب ذ ذ ذذية الهولندية( .)4ويالحظ
صاحب البالغ أن هما الموقف ،تعار

مع التاامات هولندا بوصفها رفا في اتفاقية جفض حاالت انعدام

الجنبذية لعام  ،1961التي ال يجوز فيها للدوإ ىال أن تفر

متطلبات مكان اإلقامة المعتاد( .)5وهو يشذير

ىلى أن الدولة الطرف أقرت ملن قانونها ال ،تماشى مع اتفاقية عام .1961
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وفي  26آةار/مذارس  ،2015قذدم صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ لبذا ىلى بلذديذة كذاتايذك لالعتراف مذه موا نذا

هولنديا ،بمريعة أنه ،نبغي البذماح له مالحصذوإ على الجن ذب ية مالرغم من عدم تبذجيله مصذفة شذخص عديم
الجنبية ،وعدم حصوله على تصري ىقامة في هولندا .واعترف عمدة كاتويك ،عند رفله هما الطلب ،ملن

الدولة الطرف تفتقر ىلى وجود ىجراء لتحد،د الوضذذع ،وبدونه يبذذتحيل على صذذاحب البالغ ىثبات أنه عديم
الجنبذذية .وعلى غرار مجلس الدولة ،جلص العمدة ىلى أن تحد،د وضذذع صذذاحب البالغ ،تجاوز مبذذؤولياته

بوص ذ ذ ذ ذذفه عمدة .وأ،دت لجنة االس ذ ذ ذ ذذتلناف قرار العمدة في  15أ،لوإ/س ذ ذ ذ ذذبتمبر  ،2015وةكرت أنه ال ،وجد

ىجراء لتحد،د حاالت انعدام الجنبذ ذ ذ ذ ذ ذذية ،وأنه ليس من مهام العمدة تصذ ذ ذ ذ ذ ذذحي همه الثغرة القانونية  .و عن

ص ذذاحب البالغ في هما القرار أمام محكمة الهاي في  28تش ذرين األوإ/أكتوبر  .2015ورفل ذذت المحكمة

نفبها في  3آةار/مارس  2016هما الطعن على أساس أن صاحب البالغ لم يبجل مصفة عديم الجنبية.
وأ،د مجلس الدولة هما القرار في  2تشرين الثاني/نوفمبر .2016

9-2

ويعيش ص ذ ذ ذذاحب البالغ مع والدته في مركا من مراكا الحرية المقيدة المخصذ ذ ذ ذصذ ذ ذ ذ ة لملتمب ذ ذ ذذي

اللجوء الم،ن رفل ذ ذ ذ ذذت لباتهم ولد،هم أ فاإ ص ذ ذ ذ ذذغار .وليس لديه أي تفاعل تقريبا مع المجتمع الهولندي،
ويعيش تحت تهد،د دائم مالترحيل .ووالدته غير مؤهلة للحصذ ذ ذ ذذوإ على أي اسذ ذ ذ ذذتحقاقات اجتماعية ،ما عدا

ىعانة أس ذ ذ ذذبوعية ص ذ ذ ذذغيرة .والقص ذ ذ ذذد من مراكا الحرية المقيدة في الدولة الطرف هي أن ت ون ممثامة مرافق
مب ذذيطة ومؤقتة ،ل ن ص ذذاحب البالغ يش ذذير ،وقت تقديم بالغه ىلى اللجنة ،ىلى أنه أقام هو ووالدته في هما

المركا لمدة ثالث سذ ذ ذ ذ ذذنوات .وهو يشذ ذ ذ ذ ذذير أيلذ ذ ذ ذ ذذا ىلى أن هما النظام تعر

النتقادات شذ ذ ذ ذ ذذد،دة من جانب

جماعات حقوق الطفل ،ماعتبار همه المراكا ضذ ذ ذ ذ ذذارة ماأل فاإ وصذ ذ ذ ذ ذذادمة لهم بوجه جاص( .)6وال يبذ ذ ذ ذ ذذم

للمقيمين فيها ممغادرة منطقة البلدية المخصذصذة لهم ،وتفر

عليهم شذرو /صذارمة ممراجعة اإلدارة ،وميا،

__________

4

()4

قانون الجنبية ،المادة ()1(6ب).

()5

اتفاقية جفض حاالت انعدام الجنبذ ذ ذ ذذية لعام  ،1961المادة (2ب)ح و Katja Swider, “Statelessness determination in

()6

Working Group on Children in Asylum Seekers’ Centres, “Onderzoek naar het welzijn en

).the Netherlands”, Amsterdam Law School research paper No. 2014-33 (May 2014

.perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties” (report on family locations), October 2014
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مذذا عذذدا أيذذام األحذذد ،يجري ىنفذذاةهذذا عن ريق التهذذد،ذذد مذذس،ذذداعهم في االحتجذذاز الجنذذائي .ويعذذاني األ فذذاإ
ماس ذذتمرار من الخوف ،والمش ذذاكل الص ذذحية ،والتوترات األس ذرية ،واالس ذذتبعاد االجتماعي مب ذذبب العيش تحت

همه القيود في همه المراكا.
الشكوى
1-3

،مكر ص ذ ذذاحب البالغ أن عدم توافر فرص ذ ذذة موثوقة له الكتب ذ ذذاب جنب ذ ذذية في فولته ،وس ذ ذذنوات

المتاهة التي عاناها في الب ذ ذذابق مب ذ ذذبب النهج المتش ذ ذذدد للدولة الطرف في معالجة مب ذ ذذللة انعدام الجنب ذ ذذية

والقواعد ةات الص ذذلة مش ذذلن حقوق اإلقامة واكتب ذذاب الجنب ذذية ،هي جميعها تنتهك حقه في اكتب ذذاب جنب ذذية

المنص ذذوص عليه في المادة  )3(24من العهد .ويش ذذير ص ذذاحب البالغ ىلى أنه كان ،وقت تقديم بالغه ىلى

اللجنة ،مبذ ذذجال في جانة جنبذ ذذية غير معروفة

واإ سذ ذذت سذ ذذنوات في بلد والدته ،وهو البلد الوحيد المي

عاش فيه في أي وقت من األوقات ،دون أن يكون هناء احتماإ الكتب ذ ذ ذ ذذامه جنب ذ ذ ذ ذذية ،أو حتى إلثبات أنه
عديم الجنب ذذية ىثباتا رس ذذميا ماعتبار ةلك ش ذذر ا مب ذذبقا الكتب ذذاب الجنب ذذية .ويدفع ص ذذاحب البالغ ملن من
المهم ،عند النظر في النطاق العام للمادة  ،)3(24االعتراف مالصذ ذ ذ ذ ذ ذذالت القائمة بين الحق في اكتبذ ذ ذ ذ ذ ذذاب
الجنب ذذية والحق في تمتع الفرد مالش ذذخص ذذية القانونية واحترام كرامته اإلنب ذذانية  -واالعتراف مالمب ذذؤولية عن

ضمان النمو الشخصي للطفل منم والدته فيما ،تعلق بهمه الجوانب الهامة للهوية الفردية.
2-3

ويدعي صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ كملك أن الدولة الطرف لم تف مالتاامها ملذ ذ ذ ذ ذذمان تمتع كل فل ،ممن

فيهم األ فذاإ عذديمو الجنبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة واأل فذاإ المولودون ألبوين في وضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع مهذاجرين غير نظذاميين ،مجميع

الحقوق المنصذوص عليها في العهد ،وأن في ةلك انتهاكا لحقوقه المنصذوص عليها في المادة  ،24مقروءة

وحدها وباالقتران مع المادة  )2(2من العهد .ويدفع صذ ذ ذذاحب البالغ ملن انتهاء حقه في اكتبذ ذ ذذاب جنبذ ذ ذذية
ليس نتيجة قرار منعاإ أو جاص محالته .بل هما االنتهاء هو نتيجة مباش ذ ذ ذ ذرة لعدم ىعماإ سذ ذ ذ ذذلطات الدولة

الطرف ،ضذذمن تش ذريعاتها الو نية والقواعد اإلدارية التي تحكم التبذذجيل المدني والجنبذذية والهجرة ،للحقوق

المنصذ ذذوص عليها في المادة  .24ويدفع صذ ذذاحب البالغ ملن الحماية القانونية المحلية من انعدام الجنبذ ذذية

غير كذافيذة( :أ) ألن الذدولذة الطرف ال تااإ تفتقر ىلى وجود ىجراءات عذادلذة ومتوازنذة لتحذد،ذد حذاالت انعذدام

الجنب ذ ذ ذذية ،مما في ةلك انعدام الجنب ذ ذ ذذية عند الوالدةح و(ب) ألن الدولة الطرف ال تنفم الل ذ ذ ذذمانات األجرط

ةات الصذ ذ ذذلة ممنع حاالت انعدام الجنبذ ذ ذذية والحد منها في مرحلة الطفولة ،والتي يكون من شذ ذ ذذلنها ضذ ذ ذذمان
مراعاة مصالحه الفللى واحترام جميع حقوقه الواردة في العهد على قدم المباواة مع األ فاإ اآلجرين.

3-3

ويدعي صذذاحب البالغ أيلذذا أن الدولة الطرف لم توفر له سذذبيل انتصذذاف فعاال ،وهو ما يشذذكل

انتهاكا لحقوقه المنص ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليها في المادة  ،24مقروءة ماالقتران مع المادة  )3(2من العهد ،ويدفع ملن

مجلس الدولة أقر بهما التقصير في ق ارره المؤرخ  21أيار/ما،و .2014
4-3

ويطلذذب ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ ىلى اللجنذذة أن تخلص ىلى حذذدوث انتهذذاء لحقوقذذه التي ت فلهذذا المواد

الممكورة أعاله ،وأن توصذذي الدولة الطرف مما ،لي( :أ) أن تغير سذذجله في قاعدة بيانات سذذجالت األحواإ
المدنية البلدية من جانة جنبذ ذ ذذية غير معروفة ىلى جانة عديم الجنبذ ذ ذذية ح و(ب) أن تمنحه فو ار تصذ ذ ذريحا

عذاديذا مذاإلقذامذة في هولنذدا مذلثر رجعي ،رجع ىلى تذاريخ والدتذهح و(ج) أن تلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع في القذانون ىجراء لتحذد،ذد

حاالت انعدام الجنب ذ ذ ذذية ولنيل الحقوق التي هي من قبيل حق اإلقامة ،مع ى،راد ض ذ ذ ذذمانات ويكلية و جرائية

ت فل نيل همه الحقوق واإلنصذ ذ ذذاف والمرونة في ىنفاة هما اإلجراء ،ال سذ ذ ذذيما فيما ،تعلق ماأل فاإح و(د) أن

تعدإ المادة ()1(6ب) من قانون الجنبذ ذ ذ ذ ذذية ل ي تصذ ذ ذ ذ ذذب الجنبذ ذ ذ ذ ذذية الهولندية في متناوإ األ فاإ عديمي

الجنبية المولود،ن في ىقليمها الم،ن ال يحملون تصريحا ماإلقامة.
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مالحظات التولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-4

في  28حايران،/ونيذه  ،2017أقرت الذدولذة الطرف مذلن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ غير قذادر حذاليذا على

2-4

وتبلغ الدولة الطرف اللجنة ملنه يجري ىعداد مش ذ ذ ذذروعي قانونين ،هدفان ىلى وض ذ ذ ذذع ىجراء لتحد،د

التمتع فعليا محقه كقاصر في اكتباب الجنبية.

حاالت انعدام الجنب ذ ذذية ،و يجاد جيار ،تي لأل فاإ عديمي الجنب ذ ذذية المولود،ن في هولندا ،والمقيمين على
نحو غير قانوني في الدولة الطرف اكتب ذ ذذاب الجنب ذ ذذية الهولندية ،شذ ذ ذريطة اس ذ ذذتيفاء ش ذ ذذرو /معينة .وتعرب

الدولة الطرف أيل ذ ذذا عن اس ذ ذذتعدادها لتقديم تعويض قدره ، 3 000ورو ىلى ص ذ ذذاحب البالغ ،وأن ترد ىليه
أي ت اليف ونفقات ت بدها فيما ،تعلق ماإلجراءات المعروض ذذة على اللجنة ،شذ ذريطة أن ت ون همه الت اليف

والنفقات محددة تحد،دا مناسبا ومعقوال.

هعليقات صاحم البالغ على مالحظات التولة الطرف
1-5

في  8أ،لوإ/سذذبتمبر  ،2017قدم صذذاحب البالغ تعليقاته على بيان الدولة الطرف .ويؤكد صذذاحب

البالغ مجذددا أنذه ،نبغي أن تتحمذل الذدولذة الطرف كذامذل المب ذ ذ ذ ذ ذ ذذؤوليذة عن االنتهذاكذات التي تعر

لهذا ،وأن

تعترف مه موا نا هولنديا ،وأن تعوض ذذه على النحو المناس ذذب عن الل ذذرر المي اله ،وأن تل ذذع ىجراء دائما
في القانون لالعتراف ملن من هم في وض ذ ذ ذ ذذعه عديمو الجنب ذ ذ ذ ذذية ،وأن تمكنهم من الحص ذ ذ ذ ذذوإ على الجنب ذ ذ ذ ذذية

الهولنذذديذة .ويذدفع صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ مذلنذه على الرغم من اعتراف الذدولذة الطرف مذلن حقوقذه انتهكذذت ،ال يفي
ملذذمون ردها المشذذكل قبوال لمبذذؤوليتها مالمطلوب من حيا( :أ) أنه يجب أن ،وجد قبوإ واض ذ ال لبس فيه
مجميع االنتهاكات وكملك ممبذذؤولية الدولة الطرف عن همه االنتهاكات ،بدال من ى،راد بيان غامض يشذذير ىلى

حدوث انتهاء غير محددح و(ب) أن س ذ ذذبيل االنتص ذ ذذاف الفردي المقترح ال يكفي ألن الدولة الطرف عرض ذ ذذت
تعويلذا قدره ، 3 000ورو ،وال شذيء آجر ،دون ضذمان حصذوإ صذاحب البالغ على الجنبذية الهولندية ،أو
حتى تبذ ذذجيله على أنه عديم الجنبذ ذذيةح و(ج) أن سذ ذذبيل االنتصذ ذذاف العام المي اقترحته الدولة الطرف ال ،وفر

أي ضذ ذ ذ ذذمان معدم ت رار ةلك .ويدفع صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ملنه ،نبغي للجنة ،بناء على ةلك ،أن تجري محثا كامال

لش ذ ذذكواه ،وال س ذ ذذيما مخص ذ ذذوص االلتاامات اإليجابية الواقعة على الدولة الطرف بتوفير ض ذ ذذمانات ض ذ ذذد نش ذ ذذوء

حاالت انعدام جنبذ ذذية في مرحلة الطفولة مموجب المادة  )2(2من العهد ،وبتوفير سذ ذذبل انتصذ ذذاف عند نشذ ذذوء

حالة من حاالت انعدام الجنبية ،وةلك على النحو المي تقتليه المادة  )3(2من العهد.
2-5

ويمكر صذ ذذاحب البالغ أن األمر يقتلذ ذذي سذ ذذبل االنتصذ ذذاف التالية من أجل اسذ ذذتعادة حقوقه فعليا

بقا لمبدأ مصذ ذذال الطفل الفلذ ذذلى( :أ) االعتراف مه والتعامل معه على أن له وضذ ذذع عديم الجنبذ ذذية منم

الوالدة – من وجوه أجرط ألن من شذذلن ةلك أن يخوله الحق في الحصذذوإ على تص ذري ىقامة ملثر رجعي
اعتبا ار من تاريخ والدته ،وأن يب ذ ذ ذ ذ ذذم له بتقديم لب فو ار للحص ذ ذ ذ ذ ذذوإ على الجنب ذ ذ ذ ذ ذذية الهولندية عن ريق
اسذ ذ ذ ذذتخدام اسذ ذ ذ ذذتمارة الطلب العاجلح و(ب) ىجراجه من مرفق الحرية المقيدة هو وأسذ ذ ذ ذرتهح و(ج) تعويلذ ذ ذ ذذه

تعويل ذذا نقديا كافيا ممبلغ ، 25 000ورو مما يعكس نطاق الل ذذرر المي اله()7ح و(د) اتخاة تدابير عامة

لتبوية االنتهاكات الحالية والمبتقبلية للحق في الجنبية مموجب العهد.
__________
()7

،الحظ صذذاحب البالغ أن حرمانه الجنبذذية قد أثر مشذذكل عميق وسذذلبي على كامل فولته ،وغرس في ةهنه االنطباع ملنه ال مقام
له وألس ذ ذرته في أي مكان .فقد أملذ ذذى ما يقرب من نصذ ذذف فولته عديم الجنبذ ذذية ،مبذ ذذتبعدا قانونيا واجتماعيا من المجتمع ،وفقد

العد،د من فرص للعيش حياة بيعية .كما وضع في حالة من عدم التيقن القانوني لفترة ويلةح ويدفع ملنه ،نبغي للجنة أن توصي

على األقل ممبلغ ، 13 000ورو تعويلذا عما عانى من عدم تيقن قانوني مطوإ .ويشذير صذاحب البالغ كملك ىلى أن عدم حمله

جنبذية تبذبب في عاله ماديا مال امل عن المجتمع ،وأضذر بتعليمه ونموه االجتماعي على نحو ال يمكن ىصذالحه .ويشذير صذاحب
البالغ ىلى أن محاكم الدولة الطرف اكتش ذ ذذفت أن مرافق الحرية المقيدة تل ذ ذذر ماأل فاإ مش ذ ذذكل جاص ،وأمرت بتعويض قدره 250

،ورو ش ذ ذذهريا للفترة التي قل ذ ذذاها في همه المرافق .ويش ذ ذذير كملك ىلى أنه عاش في مركا الحرية المقيدة لمدة  48ش ذ ذذه ار تقريبا وقت
تقديم تعليقاته ،وهما يعني أن المبلغ المناسب لتعويله عن ةلك هو ، 12 000ورو.

6

GE.21-00755

CCPR/C/130/D/2918/2016

3-5

ويدفع صذ ذ ذذاحب البالغ ملن الدولة الطرف ،ل ي تفي مالتااماتها مموجب العهد، ،نبغي أن تلذ ذ ذذع،

مموجب القانون ،ى ا ار فعاال يب ذذهل الوص ذذوإ ىليه من أجل تحد،د وض ذذع انعدام الجنب ذذية ،نبغي أن ،تل ذذمن

البذمات التالية( :أ) ،نبغي أن تؤجم مصذال الطفل الفلذلى في الحبذبان بوصذفها االعتبار األوإ في جميع

اإلجراءات أو الق اررات التي تهمه ،ال سذذيما تنفيم اللذذمانات المتعلقة ممنع نشذذوء حاالت انعدام الجنبذذية()8ح

و(ب) ال ،نبغي ملي حاإ من األحواإ أن ت ون اس ذ ذذتفادة األ فاإ من عملية تحد،د وض ذ ذذع انعدام الجنب ذ ذذية

مش ذذرو ة بوض ذذع والد،هم من حيا الهجرة()9ح و(ج) ،نبغي أن يكون هما اإلجراء متاحا ألي ش ذذخص ،ةك ار
كان أو أنثى ،مصذ ذذرف النظر عن مشذ ذذروعية ىقامته في الدولة الطرف()10ح و(د) ،نبغي أن تتلقى البذ ذذلطات

المب ذ ذذؤولة عن تحد،د حاالت انعدام الجنب ذ ذذية التدريب والدعم ،مما في ةلك التدريب المتخص ذ ذذص في قانون
الجنب ذ ذ ذذية والقانون الدولي لحقوق اإلنب ذ ذ ذذان وانعدام الجنب ذ ذ ذذية()11ح و(م) ،نبغي في هما اإلجراء ،عند تناوإ

األدلة ،اتباع نهج يلجم في االعتبار التحديات ال امنة في تحد،د ما ىةا كان الشذ ذ ذذخص عديم الجنبذ ذ ذذية()12ح

و(و) ،نبغي أال يب ذذجل أي فل على أنه مجهوإ أو غير محدد الجنب ذذية لمدة تايد عن جمس س ذذنوات()13ح
و(ز) ،نبغي من تدابير الحماية الخاصذ ذ ذ ذ ذ ذذة لألشذ ذ ذ ذ ذ ذذخاص ةوي الجنبذ ذ ذ ذ ذ ذذية غير المحددة ،ومعاملة األ فاإ
المولود،ن في اإلقليم معاملة عديمي الجنبذ ذ ذ ذ ذذية ىلى أن تحدد جنبذ ذ ذ ذ ذذيتهم ،وينبغي من األشذ ذ ذ ذ ذذخاص الم،ن
،نتظرون البت فيما ىةا كانوا من عديمي الجنبية تصريحا تلقائيا ماإلقامة واإ مدة اإلجراءات.

معلومات إضافية من التولة الطرف
-6

في  23نيبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان/أبري ذذل  ،2018أك ذذدت ال ذذدول ذذة الطرف مج ذذددا موقفه ذذا على النحو المبين في

المعلومات التي قدمتها والمؤرجة  28حايران،/ونيه .2017
المسائل واإلاراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
1-7

قبذذل النظر في أي ادعذذاءات ترد في بالغ مذذا ،يجذذب على اللجنذذة ،وفقذذا للمذذادة  97من نظذذامهذذا

2-7

وق ذذد ت ذذلك ذذدت اللجن ذذة ،وفق ذذا لم ذذا تنص علي ذذه الم ذذادة ()2(5أ) من البروتوكوإ االجتي ذذاري ،من أن

3-7

وتشير اللجنة ىلى ادعاء صاحب البالغ أنه استنفد جميع سبل االنتصاف المحلية الفعالة المتاحة

الداجلي ،أن تقرر ما ىةا كان البالغ مقبوال أم ال مموجب البروتوكوإ االجتياري.

المبللة نفبها ليبت قيد البحا في ى ار أي ىجراء آجر من ىجراءات التحقيق الدولي أو التبوية الدولية.
له .وفي غياب أي اعت ار

من الدولة الطرف في هما الصذذدد ،ترط اللجنة أن مقتلذذيات المادة ()2(5ب)

من البروتوكوإ االجتياري قد استوفيت.
__________
()8

الوثيقة  ،A/HRC/31/29الفقرة .9

()9

المرجع نفبه ،الفقرة .8

()10

مفوضية األمم المتحدة البامية لشؤون الالجلين ،دليل مشلن حماية األشخاص عديمي الجنبية (جنيف ،)2014 ،الفقرة .69

()11

UNHCR, Mapping Statelessness in the Netherlands, p. 60, recommendation 3 (f); and Katja Swider,
.“Statelessness determination in the Netherlands”, pp. 16–18

()12

).UNHCR, Mapping Statelessness in the Netherlands, p. 59, recommendation 3 (b

()13

UNHCR Guidelines on Statelessness No. 4 (“Ensuring every child’s right to acquire a nationality
( through articles 1–4 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness”), para. 22المبادئ

التوجيهية لمفوضذية األمم المتحدة البذامية شذؤون الالجلين مشذلن انعدام الجنبذية رقم  ( 4ضذمان حق كل فل في اكتبذاب جنبذية
من جالإ المواد  4-1من اتفاقية جفض حاالت انعدام الجنبية لعام  ،) 1961الفقرة .)22
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4-7

وتحيط اللجنة علما أيلذ ذ ذ ذ ذ ذذا مادعاء صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن الدولة الطرف أجلت مالتااماتها مموجب

المذذادة  )2(2من العهذذد ،مقروءة مذذاالقتران مع المذذادة  ،24ألنهذذا لم تعتمذذد مذذا قذذد ،لام من القوانين والقواعذذد
اإلدارية إلعماإ الحقوق المنصذ ذذوص عليها في المادة  24من العهد .وتمكر اللجنة ماجتهاداتها البذ ذذامقة

()14

التي تفي ذذد ذم ذ لن ذذه ال يمكن االحتج ذذاج م ذذلحك ذذام الم ذذادة  )2(2كمط ذذالب ذذة في بالغ مق ذذدم مموج ذذب البروتوكوإ

االجتيذذاري مذذاالقت ارن مع أحكذذام أجرط من العهذذد ىال ىةا كذذان عذذدم تقيذد الذذدولذذة الطرف مذذالت اامذذاتهذذا في ى ذذار

المادة  2هو الب ذذبب المباش ذذر النتهاء منفص ذذل للعهد ،ؤثر مباش ذرة على الش ذذخص المي ،دعي أنه ض ذذحية.

غير أن اللجنة تالحظ أن ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ س ذ ذ ذ ذ ذذبق أن ادعى وقوع انتهاء لحقوقه المنص ذ ذ ذ ذ ذذوص عليها في

المذادة  24نتيجذة لتفبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير وتطبيق القوانين القذائمذة في الذدولذة الطرف ،وال ترط اللجنذة أن النظر فيمذا ىةا
كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيلا التااماتها العامة مموجب المادة  )2(2من العهد ،مقروءة ماالقتران مع

المادة  ،24منفصذذل عن النظر في انتهاء حقوق صذذاحب البالغ مموجب المادة  24من العهد .ولملك ترط
اللجنة أن ادعاءات ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ في هما الص ذ ذ ذ ذ ذذدد ال تتوافق مع المادة  2من العهد ،وهي غير مقبولة

مموجب المادة  3من البروتوكوإ االجتياري.
5-7

وترط اللجنذذة أن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ قذذد دعم ممذذا يكفي من األدلذذة ،ألغ ار

المقبوليذذة ،ادعذذاءاتذذه

مموجذب المذادة  ،)3(24مقروءة لوحذدهذا وبذاالقتران مع المذادة  ،)3(2ومن ثم تبذاشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر النظر في األسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذس

الموضوعية.

النظر في األسس الموضوعية
1-8

نظرت اللجنة في البالغ في ضذ ذ ذ ذذوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ،وفقا للمادة )1(5

2-8

وتمكر اللجنة ملن ل ل فل ،مموجب المادة  ،24الحق في أن تتخم تدابير جاصة لحما،ته مببب

من البروتوكوإ االجتياري.
وضذذعه كقاصذذر

 .وتمكر اللجنة أيلذذا ملنه ،نبغي أن يكون لمبدأ مصذذال الطفل الفلذذلى االعتبار األوإ

()15

في جميع الق اررات التي تعنيه ،وأن همه المص ذ ذ ذذال جاء ال ،تج أا من حق كل فل في تدابير الحماية ،وفقا

لما تقتلذذيه المادة  .)16()1(24وتمكر اللجنة بتعليقها العام رقم  )1989(17المي أشذذارت فيه ىلى أنه بينما
،تمثذل الغر

من المذادة  )3(24من العهذد في تجنذب أن يحصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل الطفذل على قذدر أقذل من الحمذايذة من

جانب المجتمع والدولة نتيجة لوضذ ذ ذذعه كطفل عديم الجنبذ ذ ذذية ،فسنه ال يفر

ماللذ ذ ذذرورة على الدوإ التااما

ملن تمن جنبذذيتها لأل فاإ المولود،ن في أ ارضذذيها( .)17بيد أنه يشذذار في التعليق العام نفبذذه ىلى أن الدوإ

مطالبة ماعتماد جميع التدابير المناسذ ذ ذ ذ ذذبة ،داجليا وبالتعاون مع الدوإ األجرط ،من أجل ضذ ذ ذ ذ ذذمان أن يكون
ل ل فل جنبذية وقت والدته .وفي هما البذياق ،ال يجوز البذماح ملي تمييا ،في التشذريع الداجلي ،مالنبذبة

ىلى اكتبذ ذ ذذاب الجنبذ ذ ذذية ،بين األ فاإ الشذ ذ ذذرعيين واأل فاإ المولود،ن جارج ى ار الاوجية أو المولود،ن من
آماء عديمي الجنبية أو على أساس وضع أحد الوالد،ن أو كليهما من حيا الجنبية(.)18

3-8

وتالحظ اللجنة أن المبادئ التوجيهية لمفوضذ ذ ذذية شذ ذ ذذؤون الالجلين مشذ ذ ذذلن انعدام الجنبذ ذ ذذية رقم 4

( ضذ ذ ذ ذذمان حق كل فل في اكتبذ ذ ذ ذذاب جنبذ ذ ذ ذذية اسذ ذ ذ ذذتنادا ىلى المواد  4-1من اتفاقية جفض حاالت انعدام

__________

8

()14

قلية بولياكوف ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/111/D/2030/2011الفقرة .4-7

()15

اللجنذذة المعنيذذة محقوق اإلنبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ،التعليق العذذام رقم  ،)1989(17الفقرة 4ح وبالغ مونذذاكو دي غذذاليتشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيو ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد األرجنتين

()16

بالغ مختياري وبختياري ضد أستراليا ( ،)CCPR/C/79/D/1069/2002الفقرة .7-9

()17

انظر الفقرة .8

()18

المرجع نفبه.

( )CCPR/C/53/D/400/1990الفقرة .5-10
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الجنب ذ ذ ذ ذ ذ ذذية لعام  - ) 1961وهي اتفاقية انل ذ ذ ذ ذ ذ ذذمت ىليها هولندا كطرف فيها  -تنص على أنه يجب على

الدولة المتعاقدة أن تقبل أن الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص ليس من موا ني دولة معينة ىةا رفلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطات تلك الدولة

االعتراف مه كموا ن .ويجوز للدولة أن ترفض االعتراف مشذذخص كموا ن ىما ملن تعلن ص ذراحة أنه ليس

من موا نيها ،أو معدم الرد على االستفبارات التي تبعى ىلى تلكيد أن الشخص من موا نيها( .)19وتالحظ
اللجنة أيل ذذا أن المبادئ التوجيهية الممكورة أعاله تش ذذير كملك ،مالنظر ىلى الص ذذعوبات التي كثي ار ما تنش ذذل

عند تحد،د ما ىةا كان الفرد قد اكتبذ ذ ذذب جنبذ ذ ذذية ،ىلى أنه يجب تقاسذ ذ ذذم عبء اإلثبات بين صذ ذ ذذاحب الطلب
وسذ ذذلطات الدولة المتعاقدة في الحصذ ذذوإ على األدلة ومعرفة ما ىةا كان الفرد سذ ذذيصذ ذذب عديم الجنبذ ذذية لوال

ةلك( .)20وتالحظ اللجنة كملك أنه فيما ،تعلق ماسذ ذ ذ ذذتخدام جانة جنبذ ذ ذ ذذية غير محددة كحالة مدنية ،تشذ ذ ذ ذذير
المبادئ التوجيهية ىلى أنه ،تعين على الدوإ أن تحدد في أقرب وقت ممكن ما ىةا كان الطفل سذ ذ ذ ذذيصذ ذ ذ ذذب

لوال ةلك عديم الجنب ذذية ،حتى ال تطوإ فترة وض ذذعه كش ذذخص ةي جنب ذذية غير محددة  .ومن أجل تطبيق

المادتين  1و 4من اتفاقية عام  ،1961يكون من المناس ذ ذ ذ ذذب أال تتجاوز همه الفترة جمس س ذ ذ ذ ذذنوات .فهؤالء
األ فاإ ،بينما يص ذ ذ ذذنفون في جانة جنب ذ ذ ذذية غير محددة ، ،تعين أن ،تمتعوا محقوق اإلنب ذ ذ ذذان المكفولة لهم

(مثل الصحة والتعليم) على قدم المباواة مع األ فاإ الم،ن هم موا نون (.)21
4-8

وتذذمكر اللجنذذة كذذملذذك ممالحظذذاتهذذا الختذذاميذذة على التقرير الذذدوري الخذذامس للذذدولذذة الطرف ،التي

أعربت فيها عن قلقها ىزاء تقارير تفيد ملن مشذروع التشذريع المنشذج إلجراء تحد،د حاالت انعدام الجنبذية ال

يمن تص ذ ذ ذ ذريحا ماإلقامة لشذ ذ ذ ذذخص معترف ملنه عديم الجنبذ ذ ذ ذذية وبلن ىجراء تحد،د حاالت انعدام الجنبذ ذ ذ ذذية
المنص ذ ذ ذذوص عليه في مش ذ ذ ذذروع التش ذ ذ ذريع ،مما في ةلك معا،ير حص ذ ذ ذذوإ األ فاإ المولود،ن لوالد،ن عديمي

الجنبذ ذذية على الجنبذ ذذية الهولندية ،ال ،تماشذ ذذى مع المعا،ير الدولية( .)22وأوصذ ذذت اللجنة الدولة الطرف ملن

تراجع مشذروع التشذريع وتعدله للذمان حصذوإ الشذخص المعترف ملنه عديم الجنبذية على تصذري ماإلقامة

ل ي ،تمتع مال امل مالحقوق المنص ذذوص عليها في العهد ،وض ذذمان أن ،تماش ذذى ىجراء تحد،د حاالت انعدام
الجنبذية تماشذيا تاما مع المعا،ير الدولية ،وأن ،هدف ىلى الحد من حاالت انعدام الجنبذية ،ويراعي مصذال

الطفل الفلذ ذذلى في القلذ ذذايا المتعلقة ماأل فاإ( .)23وعالوة على ةلك ،تالحظ اللجنة أن لجنة حقوق الطفل

قد أوص ذ ذذت ،في مالحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرامع للدولة الطرف المقدم مموجب اتفاقية حقوق
الطفل ،ملن ت فل الدولة الطرف حص ذ ذذوإ جميع األ فاإ عديمي الجنب ذ ذذية المولود،ن في ىقليمها ،مص ذ ذذرف

النظر عن وضعهم من حيا اإلقامة ،على الجنبية دون أي شرو.)24( /
5-8

وفيما ،تعلق بهما البالغ ،تالحظ اللجنة المعنية محقوق اإلنب ذ ذ ذ ذذان أن والدة ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ اتص ذ ذ ذ ذذلت

مالبذلطات الصذينية عدة مرات للتلكد مما ىةا كانت همه البذلطات تعتبر صذاحب البالغ موا نا صذينيا ،ل ن دون

جدوط .وتالحظ اللجنة أيلذ ذ ذ ذذا أن والدة صذ ذ ذ ذذاحب البالغ قد أبلغت ،معد زيارتها لبذ ذ ذ ذذفارة الصذ ذ ذ ذذين ،ملنه ال يمكن

ىصدار شهادة ىثبات للجنبية الصينية لصاحب البالغ ما لم ت ن هي نفبها مبجلة مصفة موا نة صينية.

وتالحظ اللجنة كملك المعلومات التي قدمتها والدة ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ومفادها أنها لم ت ن مب ذ ذ ذ ذذجلة مص ذ ذ ذ ذذفة

موا نة صذ ذ ذذينية وقت والدتها أو في أي مرحلة الحقة .وتالحظ اللجنة أن البذ ذ ذذلطات المحلية للدولة الطرف
__________
()19

انظر الفقرة  .19انظر أيل ذ ذذا المبادئ التوجيهية لمفوض ذ ذذية األمم المتحدة الب ذ ذذامية ش ذ ذذؤون الالجلين مش ذ ذذلن انعدام الجنب ذ ذذية رقم 5

( فقدان الجنبذ ذذية والحرمان منها مموجب المواد  5ىلى  9من اتفاقية عام  1961مشذ ذذلن الحد من حاالت انعدام الجنبذ ذذية ) ،الفقرات
.90-86

()20

المبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة البامية شؤون الالجلين مشلن انعدام الجنبية رقم ،4القرة .20

()21

المرجع نفبه ،الفقرة .22

()22

الوثيقة  ،CCPR/C/NLD/CO/5الفقرة .22

()23

المرجع نفبه ،الفقرة .23

()24

الوثيقة  ،CRC/C/NLD/CO/4الفقرة .33

GE.21-00755

9

CCPR/C/130/D/2918/2016

قد رفلذذت لب والدة صذذاحب البالغ تبذذجيل صذذاحب البالغ في جانة عديم الجنبذذية في سذذجل األحواإ
المدنية للدولة الطرف على أساس أنها لم تقدم أي دليل ،ثبت أن صاحب البالغ عديم الجنبية ،مثل وثائق

رسذذمية صذذادرة عن البذذلطات الصذذينية تؤكد أن صذذاحب البالغ ال يحمل الجنبذذية الصذذينية .وتالحظ اللجنة
أيل ذ ذ ذ ذ ذذا أن الب ذ ذ ذ ذ ذذلطات المحلية لم تحدد في ق ارراتها أي جطوات أجرط كان مسمكان والدة ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ
اتخاةها للحصذذوإ على وثائق رسذذمية من البذذلطات الصذذينية تتعلق بوضذذع جنبذذية صذذاحب البالغ ،معد أن

تبا أن محاوالتها المت ررة للحصذ ذ ذ ذ ذذوإ على همه الوثائق لم تجد نفعا .وتالحظ اللجنة كملك أن البذ ذ ذ ذ ذذلطات

المحلية لم تجر أي تحريات بنفبذ ذذها من أجل محاولة تلكيد وضذ ذذع جنبذ ذذية صذ ذذاحب البالغ أو افتقاره ىليها.
وتالحظ أن مجلس الذدولذة قذد سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلم ،في ق ارره المؤرخ  21أيذار/مذا،و  ،2014مذلن عذدم وجود ىجراء لتحذد،ذد
وضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع الفرد في ال ذذدول ذذة الطرف يعني أن األفراد ال ذذم،ن لهم الحق في الحم ذذاي ذذة ،ممن فيهم األ ف ذذاإ ،ال

يبذذتفيدون من همه الحماية مبذذبب وجود ثغرة في التش ذريعات .وتحيط اللجنة علما ببيان الدولة الطرف المي

أشارت فيه ىلى أنها ،معد أن محثت شكوط صاحب البالغ ،قد جلصت ىلى أنه غير قادر حاليا على التمتع

فعليا محقه كشذ ذذخص قاصذ ذذر في اكتبذ ذذاب جنبذ ذذيتها .ووفقا لملك ،تخلص اللجنة ىلى أن الوقائع المعروضذ ذذة

عليها ت شذ ذ ذذف عن حدوث انتهاء لحقوق صذ ذ ذذاحب البالغ المنصذ ذ ذذوص عليها في المادة  )3(24من العهد.

وترط اللجنة أيل ذ ذ ذ ذذا أن عدم ىتاحة س ذ ذ ذ ذذبيل انتصذ ذ ذ ذ ذ اف فعاإ لص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ىنما يش ذ ذ ذ ذذكل انتهاكا لحقوقه

المنصوص عليها في المادة  ،)3(24مقروءة ماالقتران مع المادة  )3(2من العهد.
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واللجنة ،ىة تتصذذرف مموجب المادة  )4(5من البروتوكوإ االجتياري ،ترط أن الوقائع المعروضذذة

عليها ت شذ ذ ذ ذ ذذف عن انتهاء الدولة الطرف لحقوق صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ المنصذ ذ ذ ذ ذذوص عليها في المادة ،)3(24

مقروءة ماالقتران مع المادة  )3(2من العهد.
-10

والدولة الطرف ملامة ،مموجب المادة ()3(2أ) من العهد ،بتوفير س ذذبيل انتص ذذاف فعاإ لص ذذاحب

البالغ .ويقتل ذ ذ ذذي ةلك منها جبر الل ذ ذ ذذرر جب ار تاما لألش ذ ذ ذذخاص الم،ن انتهكت حقوقهم التي يكفلها العهد.

وبناء على ةلك ،فالدولة الطرف ملامة ،في جملة أمور ،بتقديم تعويض مناس ذذب لص ذذاحب البالغ .كما أنها

مطالبة ممراجعة قرارها مش ذ ذذلن لب ص ذ ذذاحب البالغ تب ذ ذذجيله كش ذ ذذخص عديم الجنب ذ ذذية في س ذ ذذجل األحواإ

المدنية للدولة الطرف ،وكملك قرارها مشذ ذ ذذلن لب صذ ذ ذذاحب البالغ االعتراف مه موا نا هولنديا ،مع مراعاة

النتائج التي توصذلت ىليها اللجنة في همه اآلراءح ومطلوب أيلذا من الدولة الطرف مراجعة مروف معيشذة
ص ذذاحب البالغ ومنحه ترجيص ىقامة ،مع مراعاة مبدأ مص ذذال الطفل الفل ذذلى والنتائج التي توص ذذلت ىليها
اللجنذة في هذمه اآلراء .والذدولذة الطرف ،ىضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافذة ىلى ةلذك ،ملامذة مذاتخذاة جميع الخطوات الالزمذة لتفذادي

حدوث انتهاكات مماثلة في المبذ ذ ذ ذذتقبل ،مما في ةلك عن ريق مراجعة تش ذ ذ ذ ذريعاتها وفقا اللتاامها ،مموجب

المادة  )2(2من العهد ،ملذذمان وضذذع ىجراء لتحد،د وضذذع انعدام الجنبذذية ،فلذذال عن مراجعة تش ذريعاتها
المتعلقة ملهلية التقدم مطلب للحصذوإ على الجنبذية ،وةلك ضذمانا المتثاإ تشذريعاتها و جراءاتها للمادة 24

من العهد.
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واللجنة ،ىة تل ذ ذ ذ ذ ذ ذذع في اعتبارها أن الدولة الطرف ،مانل ذ ذ ذ ذ ذ ذذمامها ىلى البروتوكوإ االجتياري ،قد

اعترفت ماجتصذ ذ ذ ذ ذ ذذاص اللجنة في تحد،د ما ىةا كان قد وقع انتهاء للعهد ،وأنها قد تعهدت ،عمال مالمادة 2

من العهد ،ملن تلذ ذ ذذمن تمتع جميع األفراد الموجود،ن في ىقليمها أو الخاضذ ذ ذذعين لوال،تها مالحقوق المعترف

بها في العهد ،وأن ت فل لهم سذذبيل انتصذذاف فعاال وقابال لإلنفاة في حاإ ثبوت وقوع انتهاء ،تود أن تتلقى

من الدولة الطرف في غلذ ذ ذ ذذون ، 180وما معلومات مشذ ذ ذ ذذلن التدابير التي اتخمتها لوضذ ذ ذ ذذع آراء اللجنة همه

موضذ ذ ذ ذ ذذع التنفيم .وتطلب اللجنة ىلى الدولة الطرف أيلذ ذ ذ ذ ذذا نشذ ذ ذ ذ ذذر همه اآلراء وتعميمها على نطاق واسذ ذ ذ ذ ذذع
بلغتها الرسمية.
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المرفق األول
ناألصل :مالفرنبيةن

رأ ،فر  ،لعضو اللجنة عياض بن عاشور (مؤيت)
-1

أتفق تمذامذا مع مذا جلصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت ىليذه اللجنذة من أن الذدولذة الطرف انتهكذت حقوق صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ

-2

بيد أنني ال أتفق مع ما ،رد في الفقرة  4-7من همه اآلراء فيما ،تعلق ممقبولية البالغ .فص ذ ذذاحب

المكفولة مموجب المادة  )3(24من العهد.

البالغ ،ؤكد أن الدولة الطرف ،مالنظر ىلى عدم اضذ ذ ذ ذ ذذطالعها ،على مدط فترة ويلة وال مفر ا ،ماعتماد

القوانين والقواعد اإلدارية الالزمة إلعماإ الحقوق المنص ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليها في المادة  24من العهد ،قد انتهكت
التااماتها مموجب المادة  )2(2من العهد ،مقروءة ماالقتران مع المادة  24منه .وردا على همه الحجة ،تمكر

اللجنذة ذماجتهذاداتهذا القذائمذة منذم أمذد ويذل ومفذادهذا أنذه ال يمكن االحتجذاج مذلحكذام المذادة  )2(2مذاالقتران مع

أحكام أجرط من العهد ،ما لم يكن عدم تقيد الدولة الطرف مالتااماتها مموجب المادة  2هو البذذبب المباشذذر
لحدوث انتهاء منفصذ ذ ذ ذذل للعهد ،ؤثر مباشذ ذ ذ ذرة على الشذ ذ ذ ذذخص المي ،دعي أنه ضذ ذ ذ ذذحية .وتمكر اللجنة أنها

ال ترط أن النظر في مب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذللذة مذا ىةا كذانذت الذدولذة الطرف قذد انتهكذت أيل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا الت اامذاتهذا العذامذة مموجذب

المادة  )2(2من العهد ،مقروءة ماالقتران مع المادة  ،24هو أمر منفصذذل عن محا انتهاء حقوق صذذاحب

البالغ مموجب المادة  .24وبناء على ةلك ،واسذ ذ ذ ذ ذذتنادا ىلى ما جلصذ ذ ذ ذ ذذت ىليه في قلذ ذ ذ ذ ذذية بولياكوف ضذ ذ ذ ذ ذذد
بيالروس (الوثيقة  ،)CCPR/C/111/D/2030/2011ترط اللجنة أن ادعاءات صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ في هما

الصدد غير مقبولة.
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وأود أوال وقبل أي ش ذذيء التلكيد مجددا أنني أجتلف مع القاعدتين العامتين اللتين تل ذذمنتهما آراء

اللجنة في قلذ ذذية بولياكوف ضذ ذذد بيالروس .فالقاعدة األولى تشذ ذذير ىلى أن أحكام المادة  2من العهد تنص

على التاام عذام على الذدوإ األ راف وال يمكن أن تؤدي ،عنذد االحتجذاج بهذا منفردة ،ىلى ىثذارة مطذالبذة في
بالغ مقدم مموجب البروتوكوإ االجتياري .وتمكر القاعدة الثانية أنه ال يمكن االحتجاج مالمادة  ،2ماالقتران

مع مواد أجرط من العهذذد ،مذذا لم يمكن ىثبذذات أن تقصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير الذذدولذذة الطرف في التقيذذد مذذالت اامذذاتهذذا مموجذذب

المادة  2هو الببب المباشر لحدوث انتهاء منفصل للعهد ،ؤثر مباشرة على اللحية.
-4

فالقاعدة األولى ،التي يمكن ىرجاعها ىلى اجتهاد قانوني من تب ذ ذذعينات القرن العش ذ ذرين س ذ ذذبق في

تاريخه قلذ ذ ذذية بولياكوف ضذ ذ ذذد بيالروس ،تقوم على أسذ ذ ذذاس ف رة مفادها أن أحكام المادة  2من العهد هي

ةات امع ثانوي أو مكمذل  ،وأنهذا ال تؤثر تلثي ار جوهريا على الحقوق الفردية المكرسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة في العهذد .ونظ ار
ىلى أن بيان همه الحقوق ال ،بدأ ىال من الجاء الثالا من العهد ،فسنه ال يمكن االحتجاج مباشذ ذ ذ ذرة مالد،باجة

والمواد من  1ىلى  5من العهذد في بالغ مقذدم مموجذب البروتوكوإ االجتيذاري ،وةلذك وفقذا لمذا قررذت ه اللجنذة
في قلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة جمذاعذة محيرة لوبيكون ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد كنذدا (الوثيقذة  .)CCPR/C/38/D/167/1984وقذد مذل هذما

التفبذذير ،ثير جدال كبي ار .وأكتفي ماإلشذذارة ىلى أنه ،بدو لي أن هما التفبذذير مطعون فيه لعدد من األسذذباب،
ال س ذ ذ ذذيما وأنه ،تعار

مع قواعد التفب ذ ذ ذذير المحددة في المادة  31من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ،وألن

من الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذعذب فهم البذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذب الذمي وفقذا لذه يجوز ،مموجذب العهذد ،االحتجذاج بهذما االلتاام في المالحظذات

الختامية للجنة (المي يمكن مطبيعة الحاإ أن يب ذ ذذتش ذ ذذهد مه األفراد لمطالبة الدولة الطرف ماحترام حقوقهم)،

ول ن ال يجوز االحتجذاج مه ،مموجب العهذد نفبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه ،في بالغ مقذدم مموجب البروتوكوإ االجتيذاري .بيذد أن

هما البروتوكوإ هو بببا ة صك ىجرائي من أجل تنفيم أحكام العهد وليس جاءا منه.
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وعالوة على ةلك ،لم تمتنع اللجنة عن اتخاة هما الموقف في قل ذ ذ ذذايا س ذ ذ ذذامقة ،مثل قل ذ ذ ذذية رباع

وآجرون ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد هولنذذدا (الوثيقذذة  ،CCPR/C/117/D/2124/2011الفقرة  .)7-9وفي حين أن الذذدولذذة

المدعى عليها ادعت أن المادة  20من العهد لم تصذ ذذغ في شذ ذذكل حق قابل للمقاضذ ذذاة ،ارتلت اللجنة ،على

العكس من ةلذذك ،أنذ ه يمكن أن يحتج بهذذا األفراد الذذم،ن ملموا ،وأنهذذا تتبع منطق الحمذذايذذة الذذمي يقوم عليذذه
العه ذذد برمت ذذه .والم ذذادة  )2(20من العه ذذد مم ذذاثل ذذة للم ذذادة  2من حي ذذا أنه ذذا تتعلق بتعهذ ذد ال ذذدول ذذة الطرف

مذذلن تحظر قذذانونذذا (اعتمذذاد قوانين ،في المذذادة  )2أي دعوة ىلى ال راويذذة .و ةا كذذانذذت المذذادة  ،2مثلهذذا مثذذل

المادة  ،20تشذ ذ ذ ذذكل بال منازع جاءا من العهد ككل ،فلماةا ،نبغي أن تعامل مطريقة مختلفة عن المادة 20؟
وال يمكن القبوإ بتقطيع العهد بهمه الطريقة.

-6

افت ار

أما فيما ،تعلق مالقاعدة الثانية التي حددتها آراء اللجنة في قلذية بولياكوف ضذد بيالروس ،على

أنها (القاعدة) تبذ ذ ذذتند ىلى مبادئ قانونية سذ ذ ذذليمة ،وهي ليبذ ذ ذذت كملك في رأ،ي ،فسنها قاعدة تنطبق

تماما على قلذيتنا همه على وجه التحد،د .والواقع أن عدم بمإ الهيلة التشذريعية في هولندا العناية الواجبة،
وهو ما كانت اللجنة قد أشذ ذ ذذارت ىليه ضذ ذ ذذمنا في مالحظاتها الختامية على التقرير الدوري الخامس لهولندا،

كان هو الب ذذبب المباش ذذر الوحيد للل ذذرر الهائل المي لحق مص ذذاحب البالغ .وهما الل ذذرر كبير ،ليس فقط
مببب تلثيره على حقوق الطفل ول ن أيلا ألنه تفاقم مببب وإ فترته الامنية.
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ويبلغ سذلوء الدولة الطرف في همه القلذية من الخطورة ما يجعله ،ندرج ضذمن نطاق المادة 16

من العهذد ،محيذا أنذه يكذاد يصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل ىلى حذد ىن ذار االعتراف مذه كشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص أمذام القذانون .فلم تتمكن والذدة
ص ذذاحب البالغ ،مالرغم من بملها جهودا دامت س ذذنوات ،من تغيير تب ذذجيله من جانة جنب ذذية غير معروفة

ىلى جانة عديم الجنبذ ذ ذ ذذية لتمكينه ،كطفل ولد في هولندا ألم عديمة الجنبذ ذ ذ ذ ية ،من التمتع محق اكتبذ ذ ذ ذذاب

جنب ذذية .وفيما ،تعلق مص ذذاحب البالغ ،فهو ،ؤكد أنه قل ذذى س ذذنوات في ملزق قانوني ،معاوال عن المجتمع

في بلد والدته ،وفي مل أوضذاع اجتماعية مالغة اللذرر ،مبذبب نهج الدولة الطرف مشذلن انعدام الجنبذية،

وحقوق اإلقامة ،واكتباب الجنبية.
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وبنذاء على ةلذك ،فذسن عذدم امتثذاإ الذدولذة الطرف اللت اامذاتهذا مموجذب المذادة  )2(2من العهذد في

همه القل ذ ذذية هو الب ذ ذذبب المباش ذ ذذر والقريب لالنتهاء المنفص ذ ذذل للعهد .وأرط أن هناء فرقا مهما بين ادعاء

مقذذدم مموجذذب المذذادة  ،)2(2مقروءة مذذاالقتران مع المذذادة  ،24وادعذذاء مقذذدم مموجذ ب المذذادة  24وحذذدهذذا.
فاالدعاء األوإ ،تعلق مانتهاء المادة  ،24ول نه ،ؤكد بدرجة أكثر تحد،دا على أن الدولة الطرف مب ذ ذ ذ ذ ذذؤولة

مباشرة عن اللرر المي اإ صاحب البالغ.
-9

12

ولهمه األسباب ،أرط أن االدعاء المقدم مموجب المادة  )2(2من العهد مقبوإ في همه القلية.
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المرفق الثاني
رأ ،فر  ،لعضو اللجنة هيلين هيغرو اا (مؤيت)
-1

أشذ ذ ذ ا ر مال امل االس ذ ذذتنتاج المي توص ذ ذذلت ىليه أغلبية أعل ذ ذذاء اللجنة فيما ،تعلق مانتهاء الدولة

الطرف للمادة  )3(24من العهد .وال شذك في أن هما القرار مبذاهمة هامة في الحماية من انعدام الجنبذية،
ال سيما عندما ،تعلق األمر ماأل فاإ كما هو الحاإ في هما البالغ.

-2

غير أنذه ،على نحو مذا أبرز محق زميلي عيذا

،ؤسفني أن األغلبية لم تعر

بن عذاشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور في أريذه المؤيذد (انظر الفقرة ،)7

مالتفصيل الخروق األجرط للعهد الناجمة عن وضع صاحب البالغ ،وبشكل

أدق المادة ( 16االعتراف مالشخصية القانونية) والمادة ( 7المعاملة اإلنبانية) اللتين أثيرتا ضمنيا.
-3

ففي الفقرة  1-3من البالغ ،ذا ذل ب صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ مذاالعتراف مذالص ذ ذ ذ ذ ذ ذذالت القذائمذة بين الحق في

اكتبذذاب الجنبذذية وتمتع الفرد مالشذذخصذذية القانونية واحترام ال رامة اإلنبذذانية  .وبالرغم من أن صذذاحب البالغ لم

يبتند رسميا في لبه ىلى المادتين  7و ،16كان ،نبغي أن تدرس أغلبية اللجنة هما األمر دراسة وافية ودقيقة.
-4

وفي الواقع ،وكما أكدت مؤج ار المحكمة األفريقية لحقوق اإلنب ذ ذ ذ ذ ذ ذذان والش ذ ذ ذ ذ ذ ذذعوب ،فسن الحق في

الجنب ذ ذذية هو جانب أس ذ ذذاس ذ ذذي من جوانب كرامة ش ذ ذذخص اإلنب ذ ذذان  .وعلى المنواإ نفب ذ ذذه، ،ؤكد االجتهاد
()1

القلذ ذذائي لمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنبذ ذذان  -التي ،رد االعتراف بها كبذ ذذلطة ةات حجية في هما

المجاإ في المبادئ التوجيهية لمفوض ذ ذذية ش ذ ذذؤون الالجلين مش ذ ذذلن انعدام الجنب ذ ذذية رقم  5المعتمدة في أيار/

ما،و  - 2020أن الجنب ذذية حق أص ذذيل لجميع البش ذذر  ،فل ذذال عن المطلب األس ذذاس ذذي المتعلق مممارس ذذة
الحقوق البذياسذية  ،وعنصذر رئيبذي لألهلية القانونية للفرد ( .)2واألهم من ةلك أن محكمة البلدان األمريكية

لحقوق اإلنبذ ذذان أشذ ذذارت في قلذ ذذية بنات ،يان وبوسذ ذذيكو ىلى أنه في حين أن األشذ ذذخاص الم،ن ال يحملون
جنب ذذية هم في حالة ض ذذعف ش ذذد،د ،فسن األ فاإ في حالة ض ذذعف أش ذذد حتى من ةلك( .)3فاأل فاإ عديمو

الجنبذ ذذية ،وضذ ذذعون في ملزق قانوني

()4

ممعنى أنهم ال ،تمتعون مشذ ذذخصذ ذذية قانونية معترف بها ،ألنهم لم

،نشلوا عالقة قانونية وسياسية مع أي دولة .
()5

__________
()1

African Court on Human and Peoples’ Rights, Penessis v. United Republic of Tanzania, application
 African Commission on Humanانظر أيضا No. 013/2015, judgment of 28 November 2019, para. 87.
and Peoples’ Rights, Open Society Justice Initiative v. Côte d’Ivoire, petition No. 318/06, decision
.of 18–28 February 2015

()2

Inter-American Court of Human Rights, Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of
the Constitution of Costa Rica, Advisory Opinion OC-4/84 of 19 January 1984. Series A, No. 4,
.paras. 32–33

()3

Inter-American Court of Human Rights, Yean and Bosico Girls v. Dominican Republic, Preliminary
Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of 8 September 2005. Series C, No. 130, para. 134:
ةكرت همه المحكمة أن القلايا التي يكون فيها ضحايا انتهاكات حقوق اإلنبان هم أ فاإ ت ون جطيرة مشكل جاص، .نبغي فهم

أس ذذبقية المص ذذلحة العليا للطفل على أنها الحاجة ىلى الوفاء مجميع حقوق الطفل ،وهما أمر ملام للدولة ويؤثر على تفب ذذير الحقوق

األجرط المنصذذوص عليها في االتفاقية عندما تتعلق الحالة ماأل فاإ .وعالوة على ةلك ،يجب على الدولة أن تولي اهتماما جاصذذا

الحتياجات وحقوق األشخاص المدعى أنهم ضحايا مببب وضعهم كطفالت ،نتمين ىلى فلة ضعيفة .
()4

Ibid., para. 180. See also Inter-American Court of Human Rights, Expelled Dominicans and
Haitians v. Dominican Republic. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment
.of 28 August 2014. Series C, No. 282, para. 265 and f

()5

Inter-American Court of Human Rights, Yean and Bosico Girls v. Dominican Republic,
Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of 8 September 2005. Series C,
.No. 130, para. 178

GE.21-00755

13

CCPR/C/130/D/2918/2016

-5

وهمه هي الحالة التي وص ذذفها ص ذذاحب البالغ في الفقرة  1-3من بالغه المعرو

على اللجنة.

ولملك ،لم يشذ ذ ذذكل وضذ ذ ذذعه كشذ ذ ذذخص عديم الجنبذ ذ ذذية انتهاكا لحقه في الجنبذ ذ ذذية (المادة  )3(24من العهد)

فحب ذ ذ ذ ذذب ،بل كان على أغلبية اللجنة أيل ذ ذ ذ ذذا أن تحلل وض ذ ذ ذ ذذعه ماعتباره انتهاكا للحق في االعتراف مه في

القانون كشخص قانوني (المادة  ،)16وحقه في أن يعامل معاملة ىنبانية تحفظ كرامته (المادة .)7
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