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المرفق
قرار اللجنة المعنية بحقووق اإلنسوان بمو ول البروتو ووخ اارتيواره للعهود
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة )113
بشأن
البالغ رقم *2011/2050

املقدم من:

إ.ل.ك( .ميثله ويليم أ .فينيما)

الشخص املدعى أنه ضحية :صاحب البالغ

الدولة الطرف:

هولندا

تاريخ تقدمي البالغ:

 25شباط/فرباير 2011

إن اللجن ــة املعني ــة إلق ــو اإلنس ــان ،املنش ــأة وج ــب امل ــا ة  28م ــن العه ــد ال ــدو ا ــا
باحلقو املدنية والسياسية،
وقد اجتمعت يف  30آذار/مارس ،2015
وق ــد فر ــت م ــن النيف ــر يف ال ــبالغ رق ــم  ،2011/2050املق ــدم إ اللجن ــة املعني ــة إلق ــو
اإلنســان مــن الســيد إ.ل.ك ،وجــب الربوتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد الــدو ا ــا بــاحلقو
املدنية والسياسية،
ال 
طرف،

وقــد وضــعت يف اعتبارهــا مجيــا املعلومــات املكتوبــة الـ أتاحهــا بــا صــاحب الــبالغ والدولــة

تعتمد ما يلي:

* شارك أع اء اللجنة التاليـة أاـامهم يف راسـة هـحا الـبالغ :السـيد عيـاش بـن عاشـور ،والسـيد لدهـاري بو يـد،
والســيدة ســارة كليفال نــد ،والســيد أوليفييــه و فروفيــل ،والســيد يــوجي إواســاوا ،والســيدة إيفانــا يليــت  ،والســيد
ونكان الكي موهومو ا ،والسيد فوتيين با ارتديس ،والسيد مـاورو بـولي  ،والسـا نارـل رو  ،والسـيد فيكتـور
مانوي ــل رو ري ــيس  -ريس ــيا ،والس ــيد فابي ــان عم ــر س ــالفيو  ،والس ــيد ي ــروجالل سيتولس ــينو ،والس ــيدة أني ــا
ايربيت  -فور ،والسيد يوفال شاين ،والسيد قسطنطني فار يالشفيلي ،والسيدة مار و واترفال.
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قرار بشأن المقبولية
 -1صاحب البالغ هو إ.ل.ك ،.مواطن أن و  ،يُ ّدعي أنه مولو يف  20أيار /مايو .)1(1985
ويَدَّعي أنه وقا ضحية انتهاك هولندا حلقوقه وجب املا ة  17من العهد .وميثله حمام.
بيان الوقائع

 1-2ك ـ ــان ص ـ ــاحب ال ـ ــبالغ يع ـ ــي يف أن ـ ــوال .ويف  6متو /يولي ـ ــه  ،2001وص ـ ــل إ الدول ـ ــة
الط ـ ــرف ،وقّـ ــدم يف  17متو /يولي ـ ــه  2001طلب ـ ـاً للحص ـ ــول عل ـ ــى وض ـ ــا الالج ـ ـ  .ويف  22مت ـ ــو /
يوليـ ـ ـ ـ ــه  ،2001رف ـ ـ ـ ـ ــت ائـ ـ ـ ـ ــرة ابجـ ـ ـ ـ ــرة والتجنـ ـ ـ ـ ــيس طلـ ـ ـ ـ ــب صـ ـ ـ ـ ــاحب الـ ـ ـ ـ ــبالغ .ويف  8آب/
أ سـطس  ،2001رأت حمكمـة الهـاي ايليـة (ايكمـة ايليـة) أن أسـاس اسـتاناف صـاحب الــبالغ
ســليم وأل ــت قـرار ائــرة ابجــرة والتجنــيس املـ ر  22متو /يوليــه  .2001ويف وقــت الحــق ،رف ــت
سـ ــلطات ابجـ ــرة ـ ــد اً طلـ ــب اللجـ ــوء الـ ــحي أل تـ ــه ايكمـ ــة ايليـ ــة م ـ ـرتني وسـ ــحبته ائـ ــرة ابجـ ــرة
والتجنـيس .ويف  4كـانون الثاين/ينـاير  ،2007رف ـت ائـرة ابجـرة والتجنـيس التمـاس اللجـوء للمـرة
ا امســة .ويف  19متو /يوليــه  ،2007رف ــت ايكمــة ايليــة طعــن صــاحب الــبالغ .ويف  5أيلــول/
سبتمرب  ،2007أيدت شعبة الق اء اإل اري التابعة جمللس الدولة قرار ايكمة ايلية.
 2-2ويف  6أو  12آذار/مــارس  ،2008ق ـ ّدم صــاحب الــبالغ طلب ـاً إ ائــرة ابجــرة والتجنــيس
للحص ــول عل ــى تصـ ـرية إقام ــة عا ي ــة م قت ــة مقيّ ــدة سبالس ــلطة التقديري ــة ل ــو ير الدول ــةس .وا ّع ــى أن
إجـ ـراءات النيف ــر يف طل ــب هوئ ــه األص ــلي اس ــت رقت س ــت س ــنواتل وأن الت ــأخا يع ــدى إ الدول ــة
الطــرفل وأن طــول اإلج ـراءات مكنتــه مــن إقامــة روابــع شخصــية واجتماعيــة يف البلــد .فقــد التحــق،
أثنــاء تل ــة الف ـ ة ،بكلي ــة ابندســة الكهربائي ــة يف رينــن حي ــن رس ملــدة ع ــامل وان ــم إ كنيس ــة
شـهو يهــوه ،وعمـل فيهــال وأصـبة ع ــواً يف نـا ي كــرة القـدم يف بــارجا ل وشـكل موعــة أصــدقاء.
وي ّدعى أنه أنشأ بالتا حياة خاصة يف الدولـة الطـرف ،وأنـه ينب ـي منحـه تصـرية إقامـة اح امـاً حلقـه
يف احلياة ا اصة.
 3-2ويف  13آذار/م ـ ــارس  ،2008رف ـ ــت ائ ـ ــرة ابج ـ ــرة والتجن ـ ــيس طل ـ ــب ص ـ ــاحب ال ـ ــبالغ
احلصـول علـى تصـرية إقامـة ،عمـالً باملـا ة  )1(16مـن قـانون األجانـب ،ألنـه مل يكـن ميلـة تصـرية
إقامة م قتة على النحو املطلوبة للحصول علـى تصـرية إقامـة (وهـو املعـروف بشـرط رخصـة اإلقامـة).
وأفــا ت أي ـاً بــأن طلــب صــاحب الــبالغ ال ينــدرا ــت أي اســتثناء تقــره املــا ة  17مــن القــانون
وامل ـ ـ ــا ة  71-3م ـ ـ ــن مرس ـ ـ ــوم شـ ـ ـ ـ ون األجان ـ ـ ــبل وأن م ـ ـ ــا يس ـ ـ ــمى سبش ـ ـ ــرط املش ـ ـ ــقةس ال ـ ـ ـ ـوار يف
امل ــا ة  )4(71-3ال ينطب ــق يف ه ــحه احلال ــة بس ــبب ع ــدم وج ــو أي لي ــل عل ــى أن تطبي ــق ش ــرط
احلص ــول عل ــى تصـ ـرية إقام ــة م قت ــة م ــن ش ــأنه أن يـ ـ ي إ حيـ ـ اس ــتثنائيل وأن م ــدة إقامت ــه يف
__________
( )1يع اللجنة علماً الحيفات الدولة الطرف ال تفيد بأن ما ذكره صاحب البالغ يف بال ه عن عمره ـا صـحية،
وتق ّدر أن تاريخ ميال ه هو  1كانون الثاين/يناير ( 1981انيفر الفقرة  4-4أ ناه).
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الدولة الطرف ،واندماجه املدعوم يف اجملتمـا ابولنـدي ال يعفيـه مـن هـحا الشـرط .وعـالوة علـى ذلـة،
فقــد قــرر بنفســه البقــاء يف الدولــة الطــرف ون تص ـرية إقامــة ســاري املفعــول ،وتقــدمي طلــب جديــد
للحص ــول عل ــى ه ــحا تصـ ـرية إقام ــة وج ــب امل ــا ة  14م ــن الق ــانون بع ــد أن رفـ ـ طل ــب هوئ ــه.
وأفــا ت أخــااً ،بــأن رفـ تص ـرية اإلقامــة ال ينتهــة حــق صــاحب الــبالغ يف احليــاة ا اصــة واحليــاة
األس ـرية .وأمــرت ائــرة ابجــرة والتجنــيس صــاحب الــبالغ ــا رة الدولــة الطــرف علــى الفــور ،ألنــه
مل يعد يقيم فيها بصورة قانونية.
 4-2ويف  13و 31آذار/م ـ ـ ــارس  ،2008ق ـ ـ ـ ّدم ص ـ ـ ــاحب ال ـ ـ ــبالغ اع اض ـ ـ ـاً إ ائ ـ ـ ــرة ابج ـ ـ ــرة
والتجنــيس .وا ّعــى أن القـرار الصــا ر يف  13آذار/مــارس  2008كــان تعســفياً وشــكل انتهاكـاً حلقــه
يف احليــاة ا اصــة علــى النحــو املنصــو عليــه يف املــا ة  8مــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــو اإلنســانل
وأن تطبيــق شــرط تصـرية اإلقامــة امل قتــة يف املمارســة العمليــة يعتــرب متييــداً علــى أســاس اهنســية واملـوار
املالي ــة ،وه ــو م ــا يش ــكل انتهاكـ ـاً للم ــا تني  2و 26م ــن العه ــد ،نيف ــراً إ أن األجان ــب م ــن بعـ ـ
البلــدان  -لــيس منهــا أن ــوال  -يُســمة بــم باإلقامــة يف الدولــة الطــرف إذا ُمنحـوا تصـرية إقامــة ،ون
اس ــتيفاء ش ــرط تص ـرية اإلقام ــة امل قت ــة .وك ــرر أي ـاً احلج ــمل املتعلق ــة ب ــالروابع ال ـ أقامه ــا يف الدول ــة
الط ــرف مـ ـ ّدعياً أن ــه مل تع ــد تربط ــه أي عالق ــات بأسـ ـرته أو أص ــدقائه يف أن ــوال .ويف ض ــوء م ــا ذك ــر
أعاله ،طلـب أن يعامـل وفقـاً لقواعـد معاملـة األجانـب علـى النحـو املنصـو عليـه يف املـا ة 52-3
من مرسوم ش ون األجانب.
 5-2ويف  15آب/أ ســطس  ،2008رف ــت ائــرة ابجــرة والتجنــيس اع ـ اش صــاحب الــبالغ
عم ـالً باملــا ة  )1(16مــن القــانون .وذكــرت أن رف ـ طلبــه احلصــول علــى تص ـرية إقامــة ال يشــكل
انتهاكـاً حلقــه يف احليــاة ا اصــة واحليـاة األسـرية علــى النحــو املنصــو عليــه يف املــا ة  8مــن االتفاقيــة
األوروبي ــة حلق ــو اإلنس ــان ،وب ــأن االس ــتثناء م ــن ش ــرط تص ـ ـرية اإلقام ــة امل قت ــة ال يش ــكل انتهاك ـ ـاً
للمـا تني  2و 26مـن العهـد ،ألن ال ـرش منهمـا هــو ةايـة النيفـام االقتصـا ي للدولـة الطـرف ،وهــو
تربير معقول وموضـوعي .وأوضـحت أمـوراً منهـا أن ـر كـون صـاحب الـبالغ أقـام روابـع وبـ حيـاة
يف الدولــة الطــرف أثنــاء الف ـ ة ال ـ اســت رقها النيفــر يف التمــاس اللجــوء ال يعفيانــه يف حــد ذا مــا مــن
اســتيفاء شــرط تص ـرية اإلقامــة امل قتــةل وأنــه أقــام معيفــم حياتــه يف أن ــوالل وأنــه مل يكــن ــق لــه قــع
اإلقامة يف الدولة الطرف .ويف ما يتعلـق بدعمـه االنـدماا يف اجملتمـا ابولنـدي ،الحيفـت ائـرة ابجـرة
والتجنــيس أنــه أ يــن يف عــام  2004بإخفــاء ممتلكــات مســروقة وجــب املــا ة  )1(46مــن القــانون
اهنــائي ،وأنــه انتهــة يف عــام  2006املــا ة  )4(30مــن قــانون املسـ ولية عــن تــأمني املركبــات .وبنــاء
علــى ذلــة ،صـ ّـرحت ائــرة ابجــرة والتجنــيس بــأن صــاحب الــبالغ مل يعــد مقيم ـاً بصــورة قانونيــة يف
الدولة الطرف وأمرته ا رة البلد يف ون  28يوماً.
 6-2ويف  11أيلول/س ــبتمرب  ،2008ق ـ ّدم ص ــاحب ال ــبالغ التماس ـاً إ ايكم ــة ايلي ــة إلجـ ـراء
مراجعة ق ائية لـحلة القـرار .وك ّـرر القـول إن رفـ طلبـه احلصـول علـى تصـرية إقامـة إجـراء تعسـفي
ويش ــكل انتهاكـ ـاً حلق ــه يف احلي ــاة ا اص ــة واحلي ــاة األسـ ـرية ،وأن اإلعف ــاء م ــن ش ــرط تصـ ـرية اإلقام ــة
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امل قتــة لنجانــب الــحين يتمتعــون لنســية إحــدى البلــدان ال ـ ــد ها و يــر ا ارجيــة أ ّى إ متييــد
ا مربر على أساس اهنسية واملوار املالية ،وهو ما يشكل انتهاكاً للما تني  2و 26من العهد.
 7-2و وجب قرار صـا ر بتـاريخ  8كـانون الثاين/ينـاير  ،2009يف إطـار إجـراءات متهيديـة ،رأت
ايكمــة ايليــة أن طلــب املراجعــة الق ــائية ســليم جدئي ـاً وأل ــت الق ـرار املطعــون فيــه الصــا ر يف 15
آب/أ سطس  2008ألسباب إجرائية ،بيد أهنا أبقت على آثاره القانونيـة .ورأت ايكمـة أن القـرار
املستأن أ فل النيفر يف أحد جوانب ا عاء صاحب البالغ واملتعلق بانتهـاك املـا ة  26مـن العهـد.
بيد أنه وبعـد النيفـر يف مجيـا اال عـاءات ،خلصـت إ أن شـرط تصـرية اإلقامـة امل قتـة واالسـتثناءات
املنصــو عليهــا يف املــا ة  )1(17مــن القــانون ،ال تشــكل انتهاكـاً للمــا ة  8مــن االتفاقيــة األوروبيــة
حلقو اإلنسان ،وال للما تني  2و 26من العهد .وبناء على ذلـة ،أكـدت ايكمـة ارثـار القانونيـة
الناشاة عن قرار ائرة ابجرة والتجنيس ،امل ر  15آب/أ سطس .2008
 8-2ويف  5شــباط/فرباير  ،2009اســتأن صــاحب الــبالغ الق ـرار لــدى شــعبة الق ــاء اإل اري
التابعة جمللـس الدولـة .ورأى أن ايكمـة ايليـة مل تقـدم أ لـة كافيـة تسـند قرارهـا واعـ ش علـى النتـائمل
ال توصلت إليها ،منها مـا يتعلـق ـدى معقوليـة وموضـوعيته شـرط تصـرية اإلقامـة امل قتـة واالسـتثناء
الوار يف املـا ة ()1(17أ) مـن القـانون .وأكـد مـن جديـد أهنـا انتهكـت املـا تني  2و 26مـن العهـد.
وإضــافة إ ذلــة ،أكــد أن االســتثناء مــن شــرط تص ـرية اإلقامــة امل قتــة متييــد علــى أســاس اهنس ــية
واملوار املاليـة ،حيـن إن ايكمـة نفسـها قبلـت بـأن ال ـرش منـه هـو ةايـة النيفـام االقتصـا ي للدولـة
الط ــرف .وأك ــد أي ـاً أن ايكم ــة ايلي ــة اكتف ــت ب ــالنيفر يف انته ــاك حق ــه يف احلي ــاة األس ـرية واحلي ــاة
ا اصــة بــالقول علــى ســبيل العمــوم إن شــرط تص ـرية اإلقامــة امل قتــة ال يشــكل انتهاك ـاً بــحا احلــق،
ون أن تقـ ــيم مـ ــا إذا كـ ــان ترحيلـ ــه يشـ ــكل تـ ــدخالً تعسـ ــفياً يف حياتـ ــه ا اصـ ــة .ويف  15حدي ـ ـران/
يونيه  ،2009رف ت شعبة الق اء اإل اري استاناف صاحب البالغ.
 9-2ويف  14ك ــانون األول /يس ــمرب  ،2009ق ــدم ص ــاحب ال ــبالغ طلبـ ـاً إ ايكم ــة األوروبي ــة
حلق ــو اإلنس ــان .و وج ــب قـ ـرار ص ــا ر يف  1حديران/يوني ــه  ،2010ق ــررت ايكم ــة ع ــدم مقبولي ــة
الطلب بسبب عدم تقدميه يف ارجال ايد ة.
الشكوى
 1-3يـ ّدعي صــاحب الــبالغ أنــه أقــام صــالت شخصــية واجتماعيــة يف الدولــة الطــرف وأن ترحيلــه
من جانب الدولة الطرف إ بلده األصلي سيشكل انتهاكاً حلقوقه وجب املا ة  17من العهد.
 2-3ويــدعي أنــه يعــي يف الدولــة الطــرف منــح ســت ســنوات يف انتيفــار ق ـرار هنــائي بشــأن طلبــه
احلصــول علــى وضــا اللجــوء ،وأن طــول املــدة ال ـ اســت رقتها اإلج ـراءات يعــدى إ الدولــة الطــرف.
وأثنــاء تلــة الف ـ ة ،أقــام روابــع شخصــية واجتماعيــة .ومــن ذلــة علــى وجــه ا صــو  ،أنــه رس يف
كليــة رينــن ح ـ عــام  ،2005وأصــبة ع ــواً يف نــا ي كــرة قــدم ،وان ــم إ كنيســة شــهو يهــوه،
وشــكل موعــة أصــدقاء .ويف ضــوء مــا ذكــر أعــاله ،يــدعى أنــه ــق لــه احلصــول علــى تصـرية إقامــة،
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وأن ترحيل ـ ــه م ـ ــن الدول ـ ــة الط ـ ــرف س ـ ــوف يش ـ ــكل انتهاكـ ـ ـاً تعس ـ ــفياً للحق ـ ــو املنص ـ ــو
املا ة  17من العهد.

عليه ـ ــا يف

مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
 1-4وج ــب م ــحكرة ش ــفوية م رخ ــة  28تشـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  ،2011ق ــدمت الدول ــة الط ــرف
مالحيفا ا بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية.
 2-4فتح ــيع الدول ــة الط ــرف اللجن ــة علم ـ ـاً ب ــأن خ ــول األجان ــب إ أراض ــيها وإق ــامتهم فيه ــا
وطــر هم منهــا أمــور ينطمهــا قــانون األجانــب لعــام  ،2000ومرســوم ش ـ ون األجانــب لع ـام ،2000
والالئحــة املتعلقــة باألجانــب لعــام  2000واملبــا ا التوجيهيــة لتنفيــح قــانون األجانــب لعــام .2000
وتتب ــا الدول ــة الط ــرف سياس ــة تقييدي ــة يف الس ــماض ب ــدخول األجان ــب أراض ــيها .وال يك ــون األجن ــي
مـ هالً لــدخول أراضــي الدولــة الطــرف إال علــى أســاس املعــايا ايــد ة يف املــا ة  13مـن القــانونل أو
عل ــى أس ــاس التداما ــا وج ــب الق ــانون ال ــدو ل أو إذا ك ــان يف وج ــو ه يف الدول ــة الط ــرف مص ــلحة
جــوهري بولنــدال أو إذا كــامن هنــاك أســباب قــاهرة ذات طــابا إنســاين .وال يســمة ألحــد بالبقــاء يف
الدولة الطرف استنا اً إ إقامة ا قانونية ،أي اإلقامة ون احلصول على تصرية إقامة.
 3-4ويكــون طلــب احلصــول علــى تصـرية إقامــة مرفوضـاً بنــاءً علــى أحكــام املــا ة ()1(16أ) مــن
القــانون واملــا ة  71-3مــن مرســوم شـ ون األجانــب ،إذا مل يكــن لــدى األجنــي تصـرية إقامــة م قتــة
ساري املفعول لـنفس ال ـرش الـحي طُلـب مـن أجلـه تصـرية اإلقامـة .و قت ـى النيفـام املنشـأ وجـب
الق ــانون ومرس ــوم ش ـ ون األجان ــب ،ال ينطب ــق ش ــرط تصـ ـرية اإلقام ــة امل قت ــة إال عل ــى الطل ــب األول
املق ــدم للحص ــول عل ــى تصـ ـرية إقام ــة .وال ميك ــن رفـ ـ طل ــب يُعت ــرب عل ــى ــو معق ــول أن ــه طل ــب
لتجديــد اإلقامــة ألن مقــدم الطلــب ال ميلــة تص ـرية إقامــة م قتــة ســاري املفعــول .وتعفــي العبــارات
االفتتاحيــة للمــا ة  )2(71-3و( )1مــن مرســوم ش ـ ون األجانــب مــن هــحا الشــرط األجانــب الــحين
يتعــارش طــر هم مــا املــا ة  8مــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــو اإلنســان .وعنــد تقيــيم طلــب مــا ،تراعــي
الســلطات طبيعــة الــروابع االجتماعيــة ال ـ أقامهــا األجنــي يف الدولــة الطــرف ومتانتهــا ،وطــول مــدة
إقامتــه ومســتوى عــدم اليقــني بشــأن مركــد إقامتــه .وف ـالً عــن ذلــة ،تت ــمن املــا ة  )4(71-3مــن
مرســوم ش ـ ون األجانــب مــا يســمى بـ ـسشــرط املشــقةس الــحي يتــية اإلعفــاء مــن شــرط تص ـرية اإلقامــة
امل قتة إذا كان تطبيق هحا الشرط يف حالة معينة ميكن أن ي ي إ حدوث حي استثنائي.
 4-4وفيم ــا يتعل ــق بالوق ــائا الـ ـوار ة يف ال ــبالغ ،تالح ــل الدول ــة الط ــرف أن عم ــر ص ــاحب ال ــبالغ
املــحكور يف بال ــه ــا صــحيةل وأن التحليــل الــحي أُجــري لــه يف ســيا إجـراءات اللجــوء لتحديــد ســنه
كش ـ أنــه ُولــد قبــل التــاريخ املــحكورل وأنــه يُـ ّدر أن تــاريخ مــيال ه هــو  1كــانون الثاين/ينــاير .1981
ويف  4كانون الثاين/ينـاير  ،2006اعـ ف صـاحب الـبالغ بنتـائمل ليـل ديـد سـنه .وق ـت ايكمـة
ايليــة ،يف احلكــم الصــا ر يف  19متو /يوليــه  ،2007بــأن ســن صــاحب الــبالغ مل يعــد حمــل جــدل،
وأن سنه جتاو  20عاماً عندما قدم طلب اللجوء.
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 5-4وفيم ــا يتعل ــق ــدة إج ـراءات اللج ــوء ،أك ــدت الدول ــة الط ــرف أن ــه ،عل ــى ال ــر م م ــن أن ه ــحه
اإلجـراءات مل تكــن سـريعة ،فقــد تطلــب النيفــر يف طلــب هــوء صــاحب الــبالغ يف أ تفاصــيله ف ـالً
عــن إتاحــة احلمايــة القانونيــة الفعالــة لــه .وأثنــاء اإلج ـراءات ،تبــني أن روايــة صــاحب الــبالغ واألســباب
ال ـ عت ـه إ التمــاس اللجــوء كانــت ــا مقنعــة .ومل يــتمكن مــن تقــدمي أي وثــائق ثبوتيــة ،بــالنيفر إ
تاريخ ميال ه ا الصحية ،وق ّدم ببيانات ام ة جداً وعامة عن أسباب فراره من أن وال.
 6-4وت كــد الدولــة الطــرف أن األجنــي الــحي يقــيم عالقــات يف الدولــة الطــرف ال يعــين بال ــرورة
أن ــه س ــيكون حمقـ ـاً يف اإلقام ــة يف هناي ــة املط ــاف أو أن حق ــه يف احلي ــاة ا اص ــة س ــوف ينته ــة إذا
ترحيلــه .ويف حالــة صــاحب الــبالغ ،فقــد كــان يعــي منــح أكثــر مــن ســت ســنوات يف هولنــدا عنــدما
قدم طلب احلصول على تصرية إقامة عا ية .ومـا ذلـة ،مل يب ّـني أنـه أقـام عالقـات وثيقـة مـا البلـد.
وتــرى الدولــة الطــرف أنــه مل يق ـ ّدم كــحلة أ لــة تثبــت ا عــاءه بان ــمامه إ كنيســة شــهو يهــوه كــأن
يقـ ّدم ،علــى ســبيل املثــال ،معلومــات عــن ور هــحه العقيــدة يف حياتــه والشــكل الــحي يتجلــى بــه هــحا
ال ــدور .ومل يق ــدم ك ــحلة معلوم ــات إض ــافية ع ــن انتمائ ــه إ ن ــا ي ك ــرة الق ــدم .ومل ي ــدرس ص ــاحب
البالغ ابندسة الكهربائية إال ملدة  18شهراً ،ومل ينه راسته.
 7-4لق ــد أق ــام ص ــاحب ال ــبالغ معيف ــم حيات ــه يف بل ــده األص ــلي .وال ــروابع ال ـ جتمع ــه ب ــأن وال،
حيــن ولــد وترعــرع وق ــى ســنوات نشــأته ،هــي أقــوى مــن الــروابع الـ جتمعــه لولنــدا .وتشــا الدولــة
الطرف إ أنه كان يبلـو مـن العمـر  20عامـاً عنـدما وصـل إ هولنـدا ،وأن ل تـه األم هـي الربت اليـة،
وأنــه ال توجــد أ لــة علــى أن روابطــه بــأن وال قــد قُطعــت .ولــحلة ال توجــد أســباب ــول ون قــدرة
صاحب البالغ على استاناف حياته يف بلده األصلي.
 8-4وتش ــا الدول ــة الط ــرف يف النهاي ــة إ أن ص ــاحب ال ــبالغ مل مي ــنة ق ــع تص ـرية إقام ــةل وأن
إل ــاء ايكمــة الق ـرارات املتعلقــة بلجوئــه ال يعــين أنــه كــان بإمكانــه أن يتوقــا إلــق أنــه ســيمنة تص ـرية
إقامة على ذلة األساس.
تعليقات صاحل البالغ على مالحظات الدولة الطرف
 1-5يف  6حديران/يونيـ ـ ــه  ،2012قـ ـ ــدم صـ ـ ــاحب الـ ـ ــبالغ تعليقاتـ ـ ــه علـ ـ ــى مالحيفـ ـ ــات الدولـ ـ ــة
الطرف ،وكرر ا عاءا ا بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه وجب املا ة 17من العهد.
 2-5وي ــدعي ص ــاحب ال ــبالغ أن مالحيف ــات الدول ــة الط ــرف بش ــأن عُم ــره واع اف ــه ب ــه يف س ــيا
اإلجـراءات ايليــة ،يف  4كــانون الثاين/ينــاير  ،2006صــحيحة .علــى أن ســلطات ابجــرة ظلــت تــحكر
يف ق ـرارات اختــح ا الحق ـاً أن تــاريخ مــيال ه هــو  20أيار/مــايو  .1985ويف ضــوء مــا تق ـ ّدم ،ي ـ ّدعي أن
الدولة الطرف ال ميكنها أن تدعي أمام اللجنة أن عمره جتاو  16عاماً عند خوله أراضيها.
 3-5ويدعي صـاحب الـبالغ أن مـدة بقائـه يف هولنـدا ،وهـي سـبا سـنوات ،ليـل كـاف علـى أنـه
أق ــام بص ــالت بالبل ــد ،وال س ــيما أهن ــا م ــت ع ــن ت ــأخا ال م ــربر ل ــه يف إج ـ ـراءات النيف ــر يف طلب ــه
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احلص ــول عل ــى اللج ــوء .ور ــب اعتب ــار األنش ــطة ال ـ مارس ــها يف الدول ــة الط ــرف أ ل ــة إض ــافية عل ــى
الروابع ال أقامها.
المسائل واإل راءات المعروضة على اللجنة

النيفر يف املقبولية
 1-6قبــل النيف ــر يف أي ا عــاء ي ــر يف بــالغ م ــا ،يتع ــني علــى اللجن ــة املعني ـة إلق ــو اإلنس ــان أن
تق ــرر ،وفقـ ـاً للم ــا ة  93م ــن نيفامه ــا ال ــداخلي ،م ــا إذا ك ــان ال ــبالغ مقب ــوالً أم ــا مقب ــول وج ــب
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد.
 2-6وتالح ــل اللجن ــة أن ص ــاحب ال ــبالغ ق ــدم طلب ـ ـاً إ ايكم ــة األوروبي ــة حلق ــو اإلنس ــان،
يف  14ك ـ ـ ــانون األول /يس ـ ـ ــمرب  ،2009وأهن ـ ـ ــا أعلن ـ ـ ــت ع ـ ـ ــدم مقبولي ـ ـ ــة الطل ـ ـ ــب يف  1حدي ـ ـ ـ ـران/
يونيه  ،2010بسبب عدم تقدميه يف ون املهلة ايد ة .ومـا ذلـة ،لـيس مـة مـا مينـا اللجنـة مـن
النيفــر يف هــحا الــبالغ ،يف إطــار املــا ة ()2(5أ) مــن الربوتوكــول االختيــاري ،ألن املســألة مل تعــد قيــد
نيفـر ايكمـة األوروبيـة حلقــو اإلنسـان .وبنـاء علـى ذلــة ،تـرى اللجنـة أنـه لــيس هنـاك مـا مينعهـا مــن
النيفر يف البالغ وجب املا ة ()2(5أ) من الربوتوكول االختياري.
 3-6وتالح ــل اللجن ــة ا ع ــاءات ص ــاحب ال ــبالغ أن ــه أق ــام رواب ــع شخص ــية واجتماعي ــة يف الدول ــة
الطــرف أثنــاء الســنوات الســت ال ـ كــان فيهــا طلبــه للحصــول علــى اللجــوء قيــد نيفــر ســلطات ابجــرة،
وأن ترحيله إ بلـده األصـلي سيشـكل انتهاكـاً حلقوقـه وجـب املـا ة  17مـن العهـد .ولتوضـية الـروابع
الـ أقامهــا صـاحب الــبالغ مــا الدولـة الطــرف ،يشـا يف املقــام األول إ طــول مـدة إجـراءات اللجــوء،
ال ــحي ي ــدعم أن ــه يع ــدى إ الدول ــة الط ــرف .وذك ــر ،ع ــالوة عل ــى ذل ــة ،أن ــه رس خ ــالل ه ــحه الفـ ـ ة
ابندســة الكهربائيــة وان ــم إ كنيســة شــهو يهــوه وأصــبة ع ــواً يف نــا لكــرة القــدم وشــكل موعــة
أص ــدقاء .وتالح ــل اللجن ــة أن طل ــب ص ــاحب ال ــبالغ احلص ــول عل ــى تص ـرية إقام ــة عا ي ــة م قت ــة ق ــد
ُرف وجـب ملـا ة  )1(16مـن قـانون األجانـب ،ألنـه مل يكـن ميلـة تصـرية إقامـة عا يـة م قتـة سـارية
املفعــولل وأنــه مل ميــنة قــع تص ـرية إقامــة يف الدولــة الطــرف .وبــالنيفر إ مالبســات هــحه الق ــية ،تــرى
اللجن ــة أن ا ع ــاءات ص ــاحب ال ــبالغ تيف ــل عام ــة وأن ــه مل يب ـ ّـني للجن ــة فيم ــا يك ــون ترحيل ــه إ بل ــده
األصلي تـدبااً ـا متناسـب ،ويـ ى إ انتهـاك تعسـفي حلقوقـه وجـب املـا ة  .17وبنـاء علـى ذلـة،
تـرى اللجنـة أن صــاحب الـبالغ مل يقـدم أ لــة كافيـة تــدعم ا عاءاتـه انتهـاك املــا ة  17أل ـراش املقبوليــة
وترى أهنا ا مقبولة وجب املا ة  2من الربوتوكول االختياري.
-7

لحا تقرر اللجنة املعنية إلقو اإلنسان ما يلي:
(أ)

عدم مقبولية البالغ وجب املا ة  2من الربوتوكول االختياريل

(ب) إحالة هحا القرار إ صاحب البالغ وإ الدولة الطرف.
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