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 الربوتوكدددو  مددد  5 املددد    مددد  4 الفقددد   مبوجددد  اللجنددد  اعتمددد    آراء  
 ** *2770/2016 رقم البالغ بشأن االختي ري،

 أ. أ. )متثله احملامية سيسيليا فاييب أندرسن( املقدم من:
 البالغ صاحب الشخص املدعى أنه ضحية:

 الدامنرك الدولة الطرف:
 )اتريخ الرسالة األوىل( 2016أاير/مايو  27 اتريخ تقدمي البالغ:
من النظاام الادايل   97القرار املتخذ عماًل ابملادة  الواثئق املرجعية:

كااااانو    29للجنااااةحمل واحملاااااو ةىل الدولااااة الطاااارف   
 )مل يصدر   شكل وثيقة( 2014الثاين/يناير 

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  7 اتريخ اعتماد اآلراء:
 ترحيل قاصر غري مصحوب ةىل اليوان  املوضوع:

 نقص األدلة املسائل اإلجرائية:
 التعااذيبحمل واملعاملااة أو العقولااة القاسااية أو الالةنسااانية :ملسائل املوضوعيةا

 أو املهينة؛ واإلعادة القسرية؛ وحقوق الطفل
 24و 7 :مواد العهد

 2 :االيتياري الربوتوكوو مواد
صااحب الابالغ  ااو أ. أ.حمل و او مااواجلن مان اامهوريااة العرلياة السااورية. ويادف  صاااحب  1-1

 وه  ترحيلااه ةىل اليااوان  ماان جانااب الدولااة الطاارف (1)2000حزيرا /يونيااه  1  الاابالغ هنااه مولااود 
__________ 

  (.2017تشرين الثاين/نوفمرب  10 -تشرين األوو/أكتولر  16) 121اعتمدهتا اللجنة   دورهتا  *

كهاااريوحمل والسااايدة ساااارا    -السااايدة ةيلااازد لراناااد  شاااارك   دراساااة  اااذا الااابالغ أعلااااء اللجناااة التالياااة أ اااا   :  **
حمل دة ةيفااان يليات واحمل والسايكليفالندحمل والسيد أولييفيه دي فروفيلحمل والسيد كريستوف  اينزحمل والسيد يوج  ةواساا
ياال ساااانتو  وساايه مانو يوالساايد ابماارمي كويتاااحمل والساايدة مارساايا ف. ا. كاارا حمل والساايد ماااورو لااولي حمل والساايد 

 او شاينحمل والسيدة مارغو واترفاو.ابيوحمل والسيد يوف

  .4-4و 5-2انظر الفقرتني  (1)
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مان العهااد. ومتثلاه احملامياة سيساايليا فااييب أندرساان مان  لااو  24و 7سيشاكل انتهاكااً للمااادتني 
  الالجئني الدامنرك .

حمل جللبااا اللجنااة عاان جلريااق مقرر ااا الاااا املعاا  ابلبالغااا  2016أاير/مااايو  30و   1-2
تناا  الدولااة الطاارف عاان ماان نظامهااا الاادايل حمل أ  مت 92دياادة والتاادالري امل،قتااةحمل عماااًل ابملااادة اا

حمل 2016 يونيااه/ا حزير  1 و ترحياال صاااحب الاابالغ ةىل اليااوان  ريثمااا تنظاار اللجنااة   قلاايته. 
  للجنة.لى جللب اعلَّق  لو جلعو  الالجئني أجل رحيل صاحب البالغ من الدولة الطرف لناًء ع

 الوق ئع بي ن  
   صااااحب الااابالغ مااان دمشاااق. و اااو يااادف  هناااه فااار مااان اامهورياااة العرلياااة الساااورية     ار/  2-1

ري صاافة قاصاار غااللساابب ابااربحمل وهنااه دياال اليااوان    نيسااا /ألريل ماان العااام  اتااه  2015مااار  
ة يياااو  مصاااحوب. وألقاااا السااالطا  احمللياااة القااابغ علاااى صااااحب الااابالغ لاااد  وصاااوله ةىل جزيااار 

ة. ولعاااد  قانونياااليواننياااةحمل وأودع   مرفاااق مثلاااق حياااه أياااذ  لصاااماته كوناااه ديااال البلاااد لصاااورة غاااريا
كاليفهاااا تشاااهر دفااا  للاااعة أايم   يياااو حمل  ااار لاااه ابلسااافر ةىل أثيناااا حياااه أقاااام لنااازو جليلاااة أرلعاااة أ
نااه و يفيااد هيباااً. و االنفسااه. وعناادما نفااد  أموالااه أصاابر متشاارداً وعاااة   الشااوارع ملاادة شااهرين تقر 

الياوان  كا   لاب ااوء  نصاحه لتقادمي جل ساورايً اً قلى معظ  الليايل   منتزد كبريحمل حيه التقى الجئ
 .يتسىن له جللب مسكن من السلطا  اليواننية. وقد فعل  لك   اتريخ غري حمدد

ويفيد صاحب البالغ هنه قدم جللب اوئه لكن حماوالته أتمني دع  السلطا  اليواننية  2-2
ابصوو على سكن ابء  ابلفشل. وعندما اتصال ابلسالطا  اليواننياة كاا  رد اا   غاياة له   

العدائياة فشاعر صااحب الابالغ هناه منباو . ويااالو تلاك األشاهرحمل شاهد صااحب الابالغ تعاار  
ألي اعتاااداء. و  اً أشااخاا  يااارين للعناااا والسااارقا . وقاااد قلااى لياااايل كثااارية مساااتيقظاً  ساااب

صاحب البالغ مقاللته م  السلطا  اليواننية املعنية ابللجاوء. وقاد  حمل أجر 2015حزيرا /يونيه 
حصاال علااى صاافة الجاا  لكنااه مل يتلااق قااً ةيطاااراً ر ياااً لااذلك القاارارحمل الااذي أللثتااه لااه الحقاااً 

 . (2)السلطا  الدامنركية
ونظراً ةىل ظاروف العاي  الصاعبة للثاياة   الياوان  والنعادام احتمااال  التحسانحمل غاادر  2-3

وساااافر ةىل الااادامنرك    ب/أغساااطو وقااادم  2015متو /يولياااه  20الااابالغ الياااوان     صااااحب
 27جللااب اااوء  ناااك. و  الاادامنرك أعلمتااه الساالطا  الدامنركيااة هنااه ماانر اللجااوء   اليااوان    

أ  اإلجهااد النااج  عان حالتاه الشخصاية جعلاه ضاعيفاً أيلاً متو /يوليه. ويدع  صاحب البالغ 
 .(3)لعاجلفيةحمل وأنه     نفسه عندما كا    الدامنركمن الناحية ا

حمل رفلا دائرة اهلجرة الدامنركية جللب اوء صاحب البالغ 2016  ار/مار   29و   2-4
علااى أسااا  أ  اليااوان  كانااا للااد اوئااه األوو وأنااه ال جكاان أ  جاانر اللجااوء   الاادامنرك وفقاااً 

د أفاد  دائرة اللجوء الدامنركياة ه  ابساتطاعة )ب( من قانو  األجانب الدامنرك . وق29للمادة 
صاااحب الاابالغ أ  يااديل اليااوان  ويسااتقر فيهااا لصاافة قانونيااة ابلنظاار ةىل منحااه صاافة الالجاا  
 نااك. وأفاااد  الاادائرة كااذلك ه  جهاال صاااحب الابالغ حصااولقه علااى تصاارير ةقامااة   اليااوان  

القرار أمام  لو جلعو  الالجئانيحمل  ي،ثر   نتيجة جللب اوئه. وجلعن صاحب البالغ    ذا ال
__________ 

 . 3-2انظر الفقرة  (2)

  ال يقدم صاحب البالغ مزيداً من املعلوما     ذا الصوا. (3)
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يتااير فرصااة  وال (4)ة  ال يقاا   هثاار ةيقااا  و ااو ياادرك أ   ااذا الطعاان لاايو ساابيل انتصاااف فعاااالً 
 لتقدمي معلوما  جديدة وةثباهتا. 

حمل أللاااا صااااحب الااابالغ حمامياااه ه  اترياااخ مااايالدد الصاااحير 2016أاير/ماااايو  20و   2-5
   اااذد املعلوماااةحمل قااادم واثئاااق  وياااة ساااوريةحمل مبينااااً أ  أيااااد . وإلثباااا2000حزيرا /يونياااه  1  اااو

أاير/مايوحمل قدم صاحب البالغ جللباً ر ياً ةىل دائارة  23. و  (5)أرسل ةليه  ذد الواثئق ةلك ونياً 
اهلجارة الدامنركيااة أوضاار فيااه ساانه ابقيقيااة وقاادم نساخة ماان الواثئااق الاا  تلقا ااا ماان أييااه. ويفيااد 

قد أمّد السلطا  اليواننية مبعلوما  ياجلئة عن سنه ألنه نصر لتقادمي صاحب البالغ هنه كا  
نفسااه علااى أنااه راشاادحمل أل  القصاار املهاااجرين غااري املصااحولني لااذويه  ةتجاازو  لصااورة منهجيااة 

 18 اليوان . وةضافة ةىل  لكحمل مل يكن متأكداً مما ة ا كانا سن الرشاد القانونياة   الياوان  تعاادو  
 سانة. ولنااًء علياهحمل ساجل لاد  السالطا  21ايتاار أ  يقاوو ةناه يبلاا مان العمار سانةحمل ف 21سنة أم 

. كااذلك ياادف  صاااحب 1995حزيرا /يونيااه  1اليواننيااة لصاافة راشاادي لتاااريخ ماايالد مثلااو   ااو 
الاابالغ هنااه قاادم املعلومااا  الاجلئااة  اهتااا ةىل الساالطا  الدامنركيااة لمسااباب  اهتااا وألنااه مسااجل 

 . 1995حزيرا /يونيه  1ى أنه مولود   ابلفعل   اليوان  عل
و  اتريااااخ غااااري حمااااددحمل قااااادما حماميااااة صاااااحب الااااابالغ ةىل  لااااو جلعااااو  الالجئاااااني  2-6

لا هنااا اتصاامعلومااا  تكميليااة لاادع  ادعاااء صاااحب الاابالغ فصااوا ساانه. وأفاااد  احملاميااة ه
ئه كااانوا أصاادقاياا  مبااوظف  مركااز اللجااوء الااذين تناااولوا حالااة صاااحب الاابالغحمل وقااد الحظااوا أ  م

حب الاابالغ نفسااه ساانة. كمااا أهناا  مل يفاااج،وا مبعرفااة أ  صااا 16و 15مماان تاا اوم أعمااار   لااني 
  هأيلاااً حملاميااة اساانةحمل ابلنظاار ةىل ساالوكه العااام ومظهاارد ااساادي. وأفاااد   16يبلااا ماان العماار 

لا  لسان نه علاى عأقرب صديق لصاحب البالغ أيرب ا قبل شهر من تقدمي البالغ ةىل اللجنة ه
  أوفااً مان صاحب البالغ الصحيحة وه  صاحب البالغ خيشى اإلفصام عن سنه ابقيقياة ي

 ت،ثر  ذد املعلوما  سلباً على جللب اوئه. 
عن صااحب الابالغ   قارار حمل رفغ  لو جلعو  الالجئني جل2016أاير/مايو  30و   2-7

)ب( من قاانو  األجاناب الادامنرك حمل 29دائرة اهلجرة الدامنركية. وأكد اجمللو  دداحمل وفقاً للمادة 
 12أ  للااد اااوء صاااحب الاابالغ األوو  ااو اليااوان  ابلنظاار ةىل أنااه ماانر صاافة الالجاا   ناااك   

دة ثااالس ساانوا . وأفاااد حمل ةىل جانااب تصاارير ةقامااة وواثئااق ساافر صااابة ملاا2015حزيرا /يونيااه 
. فيمااا يتعلااق لبلااد اللجااوء األوو تقتلاا  أ  يتمتاا  ملتمسااو (6)كااذلك ه  متطلبااا  التشااريعا  احملليااة

اللجاااوء اببماياااة مااان اإلعاااادة القسااارية وأ  يسااامر هلااا  ابإلقاماااة   البلاااد لصاااورة قانونياااة. وةضاااافة ةىل 
أ  يتمتاا   لااو أفاااد هنااه ال يشاا   لااكحمل  ااب  ايااة سااالمة ملااتمو اللجااوء الشخصااية. ليااد أ  اجمل

ملااتمو اللجااوء مبسااتو  املعيشااة  اتااه الااذي يتمتاا  لااه مواجلنااو للااد اللجااوءحمل مااا دام يعاماال وفقاااً 
. ورأ  اجمللو أ  صاحب البالغ جكنه ديوو اليوان  (7)للمعايري اإلنسانية األساسية املع ف هبا

__________ 

تفيااد دائاارة اهلجاارة الدامنركيااة   قرار ااا ه  صاااحب الاابالغ ال جكنااه البقاااء   الاادامنرك   حاااو جلعنااه   القاارار  (4)
 جعته من قبل اجمللو. ومرا

  قدم صاحب البالغ ةىل اللجنة نسخة من الواثئق. (5)

)ب( ماان 29لشااأ  املااادة  2014تشاارين الثاااين/نوفمرب  14املاا،ر   37تعليقااا  واردة   مشااروع القااانو  رقاا   (6)
  قانو  األجانب.

( الاااذي يلصاااا ةلياااه اللجناااة التنفيذياااة لاااربانم  مفاااو  األمااا  املتحااادة 40-)د58أشاااار اجمللاااو ةىل االساااتنتاا رقااا   (7)
 -www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c4380/problem-refugees-asylumالسااااااااامية لشاااااااا،و  الالجئااااااااني. انظاااااااار 

seekers-move-irregular-manner-country-already-found.html. 
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مايااة ماان اإلعااادة القسااريةحمل مااا دام قااد حصاال واإلقامااة فيهااا لصااورة قانونيااة وأنااه ساايتمت  فيهااا ابب
على ابماية الدولية. وعالوة على  لكحمل فإ  اليوان حمل لوصفها علاواً   اال ااد األورو حمل ملزماة 

 1951حمل وكااذلك اتفاقيااة عااام (8)( ماان ميثاااق ابقااوق األساسااية لال اااد األورو 2)19ابحاا ام املااادة 
أنااه رغاا  صااعولة الظااروف االجتماعيااة االقتصااادية اً أيلااالاصااة لوضاا  الالجئااني. ورأ  اجمللااو 

العامااة الاا  يعيشااها األشااخاا اباصاالو  علااى صاافة الجئااني   اليااوان حمل ال  ااو  اسااتنتاا أ  اليااوان  
أفاااد  ال جكاان أ  تكااو  للااد اااوء أوو. وفصااوا ادعاااء صاااحب الاابالغ أنااه قاصاار غااري مصااحوبحمل

ا  املدرجااة منااذ البدايااة   جللااب اااوء صاااحب اجمللااو هنااه لاايو ماان ايتصاصااه تثيااري املعلوماا
 الاابالغ فيمااا يتعلااق لساانهحمل لكاان ابسااتطاعته أ  يطلااب ةىل دائاارة اهلجاارة ةعااادة النظاار    ااذد املسااألة؛
وجكن الطعن   القرار أمام و ارة اهلجرة واإلدمااا واإلساكا . وفصاوا ادعااء صااحب الابالغ 

نااه مل يلااتمو أي عااالا هلااذد ابالااة وأ  تقرياار مقاللتااهحمل أنااه يعاااين ةجهاااداً عاجلفياااحمل أفاااد اجمللااو ه
حمل أفاد هنه   صحة لدنية جيدة. وةضافة ةىل  لاك رأ  2016  ار/مار   29ال  أجريا   

اجمللو أ  من املمكن اف ا  أ  صاحب البالغ سيحصل على كال ماا يلزماه مان عاالا نفسا  
صااااحب الااابالغ لرفيقاااة وهواصااار عائلياااة    أو جلااايب   الياااوان . وأيااارياً رأ  اجمللاااو أ  ارتباااا 

 حمل وقد رفغ اجمللو جللب اوء صاحب البالغ.(9)الدامنرك ال جكن أ  يفل  ةىل تقيي  خمتلا
وفصوا ادعاء صاحب البالغ أنه كاا  قاصاراً عناد وصاوله ةىل الدولاة الطارفحمل قارر   2-8

الابالغ ماا دام  ل سان صااحبعادم تثياري تساجي 2016أاير/مايو  30دائرة اهلجرة الدامنركية   
 فساه ةىل السالطا نيساتند ةىل املعلوماا  الا  قادمها صااحب الابالغ  1995حزيرا /يونياه  1اتريخ 

نااااً ةدارايً    اااذا حمل قااادم صااااحب الااابالغ جلع2016حزيرا /يونياااه  13اليواننياااة والدامنركياااة. و  
 29 يااة. و ابقيق علااق لساانهالقاارارحمل ماادعياً أنااه كااا  ينبثاا  أ  يسااتفيد ماان قرينااة الشااك فيمااا يت

 1خ يحمل وأقر  اتريحمل رفلا و ارة اهلجرة واإلدماا واإلسكا  الطعن اإلدار 2016أيلوو/سبتمرب 
حمل حب الاابالغ أفاااداترخياااً ملاايالد صاااحب الاابالغ. و ّكاار  الااو ارة ه  صااا 1995حزيرا /يونيااه 

 حمل2016 ماار  ار/  29و 2015أيلوو/سابتمرب  28 أثناء مقاللتيه م  سالطا  اهلجارة الدامنركياة  
  الرالعاة عشارةحمل  حمل وأناه استصادر لطاقاة  وياة عنادما كاا 1995حزيرا /يونياه  1هنه مولاود   

مان عماردحمل وأ  لدياه  عندما كا    الثامنة عشرة 2013وأنه ُدع  ةىل الدمة العسكرية   عام 
ه صااااحب   الااذي قدمااالعااائلةىل أ  الاادف  أيلاااً أياااً أصااثر يعااي    أملانيااا. وأشااار  الااو ارة 

   حزياارا / 1ولااود   مالاابالغ   أعقاااب جللبااه تثيااري اتريااخ ماايالدد يبااني أنااه الطفاال الثاااينحمل و ااو 
ة أ  اترياااخ . والحظاااا الاااو ار 1999حمل   حاااني أ  الطفااال الثالاااه مولاااود   عاااام 2000يونياااه 

ُساائل  . وعناادماماايالد الطفاال الثاااينحمل و ااو صاااحب الاابالغحمل الحااق لتاااريخ ماايالد الطفاال الثالااه
رة أ  ظاا الاو اصاحب البالغ عن  ذا التناقغحمل قاو ةنه  هل السبب. وةضافة ةىل  لكحمل الح
ن لطاقة عد س،اله صاحب البالغ سبق له أ  أشار ةىل أييه األكرب على أنه أيود األصثر. وعن
       ياااارا /ز ح 1ود   اهلويااااة الاااا  قاااادمها عناااادما جللااااب اللجااااوء   الاااادامنركحمل والاااا  تفيااااد هنااااه مولاااا

مسااكن. و   حمل رد قااائاًل ةهنااا استصاادر  ألغاارا  ابصااوو علااى وظيفااة واسااتئجار1995يونيااه 
كاا  ل 2000ام  ذا الصواحمل الحظا الو ارة أ  صاحب البالغ لو كا  مولوداً ابلفعل   عا

   العاشرة من عمرد فقً عن صدور لطاقة اهلوية. 
__________ 

علااى مااا يلاا :  ال  ااو  ةلعاااد أو جلاارد أو تساالي  أي شااخص ةىل دولااة ة ا كااا   ناااك يطاار  2-19املااادة تاانص  (8)
  .انية أو املهينة ة الالةنسشديد ه  يتعر  لعقولة اإلعدام أو التعذيب أو غري  لك من ضروب املعاملة أو العقول

  مل يقدم صاحب البالغ أي تفاصيل عن  ذد املسألة. (9)
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األساسااية املتاحااة لشااأ  واثئااق اهلويااة السااورية  وأشااار  الااو ارة كااذلك ةىل أ  املعلومااا  2-9
تفيد ه  السجل املدين   البلد اب  معطاًل لعد أرل  سانوا  مان ابارب األ لياة؛ وقاد ضاعفا 

. (10)اللوالً لينما يزداد ةصدار الواثئق لنااًء علاى ةفاادا  مثلوجلاة أو دو  موافقاة اإلدارة املركزياة
جكااان اعتباااار الااادف  العاااائل  وشاااهادة تساااجيل املااايالد و   اااذا الصاااواحمل رأ  الاااو ارة أناااه ال 

أدلااة موضااوعية ابلنظاار ةىل صاادور ا    2016أاير/مااايو  30املقاادمني ماان صاااحب الاابالغ   
غلو  األعوام المسة املاضية. وفصوا ادعاء صاحب البالغ أنه ينبث  األياذ لقريناة الشاك 

جليلة ااازء األكارب مان ةجاراءا  اوئاه    قليتهحمل شدد  الو ارة على أ  صاحب البالغ متسك
ومل ياااذكر أناااه قاصااار ةال لعاااد رفاااغ جللاااب اوئاااه. ويفياااد  1995حزيرا /يونياااه  1هناااه مولاااود   

 صاحب البالغ لعدم وجود سبيل انتصاف متام للطعن    ذا القرار. 
ويفيااد صاااحب الاابالغ هنااه اسااتنفد مياا  ساابل االنتصاااف املتاحااةحمل  لااك أنااه ال جكاان  2-10

 . (11)الطعن   قرارا   لو جلعو  الالجئني

 الشكوى  
 24و 7يدع  صاحب الابالغ أ  ترحيلاه ةىل الياوان  ساينتهك حقوقاه مبوجاب املاادتني  3-1

جو رية  سباابً    ناك أمن العهدحمل ابلنظر ةىل يطر تعرضه للتشرد واالحتجا    اليوان . ويزع  أ
ىل حااد د يصاال ةاً ابلتعاار  للاارر ال جكاان جاارب العتقاااد أ  ترحيلااه سيشااكل ماان ح يطااراً حقيقياا

 من العهد.  7املعاملة الالةنسانية واملهينة مبوجب املادة 
 ويستشااهد صاااحب الاابالغحمل لاادع  ادعائااه أ  التشاارد سيشااكل   حالتااه معاملااة ال ةنسااانية 3-2

 حمل(12)ام.  .  . ضاد للجيكاومهينةحمل لقارار صاادر عان احملكماة األورولياة بقاوق اإلنساا حمل   قلاية 
أشااهر دو  حيااه اعتاارب  احملكمااة أ  حالااة الفقاار املاادق  لشااخص يعااي    منتاازد   أثينااا جليلااة 

 ابصوو على الثذاء أو يدما  الصرف الصاح  تشاكل معاملاة مهيناة مبوجاب اتفاقياة  اياة حقاوق
اإلنسااا  وابااراي  األساسااية )االتفاقيااة األوروليااة بقااوق اإلنسااا (. و ااو يفيااد كااذلك هنااه يظاال 
معرضاً لتلك املعاملة رغ  حصوله على صفة الالج . و   اذا الصاواحمل يشاري ةىل  راء اللجناة 

حمل حيااه يلصااا اللجنااة ةىل أ  ةعااادة أم عاازابء تفتقاار ةىل ايسااني و ياارين ضااد الاادامنرك  قلااية 
 . (13)7أو  وسبل الر ق ةىل ةيطاليا لعد منحها ابماية الثانوية قرار ينتهك املادة امل
وفصوا يطر االحتجا حمل يدف  صاحب البالغ ه  القّصر غري املصاحولني ةتجازو   3-3

 .(14)  اليااوان  جلااواو أشااهر   أغلااب األحيااا حمل لساابب نقااص األماااكن املتاحااة   مرافااق االسااتقباو
صااوا ةىل مااا أعرلااا عنااه مفوضااية األماا  املتحاادة السااامية بقااوق اإلنسااا حمل ويشااري    ااذا ال

__________ 

لاااو ارة ةىل تقريااار صاااادر عااان املركاااز النرو ااا  ملعلوماااا  للااادا  املنشاااأحمل  ساااوراي: واثئاااق اهلوياااة وجاااوا ا  أشاااار  ا (10)
 السفر  )ابلنرو ية(. 

 من قانو  األجانب.  8-56انظر الفقرة  (11)
 . 264و 235حمل الفقرتني 2011كانو  الثاين/يناير   21حمل قرار صادر   30696/09انظر الشكو  رق   (12)
 . 2015متو /يوليه  22حمل  راء معتمدة   2360/2014البالغ رق   (13)
يشري صاحب البالغ ابالستناد ةىل تقرير صادر عن وكالة اال ااد األورو  للحقاوق األساساية ةىل أ  االكتظاا   (14)

أ  حالاة حاو دو  نقل القّصر غري املصحولني ةىل مرافق السكن. انظر البياان  الشهرية ال  جتمعها الوكالة لشا
حمل و اااااا  متاحاااااااة   الصااااااافحة اإللك ونياااااااة: 2016  ار/ماااااااار   31ةىل  1اهلجاااااارة   اال ااااااااد األورو حمل مااااااان 

http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/march-2016 . 

http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/march-2016
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حمل مااان قلاااق ة اء حالاااة القّصااار غاااري املصاااحولني الاااذين يودعاااو     ابااابو 2016ماااايو أاير/  
ويفياد صاااحب . (15)الوقاائ     الياوان حمل لسابب نقااص األمااكن املالئماةحمل مثال مالجاا  األجلفااو

 قاصاراً غاري مصاحوب كاانوا حمتجازين   الياوان حمل 545صاحفيةحمل ه   البالغ أيلاحمل مستشهداً لتقارير
واساااتناداً ةىل . (16)حمل   انتظاااار ةياااداعه    مراكاااز متخصصاااة2016نيساااا /ألريل  20  اترياااخ 

  ااذد املعلومااا حمل ياادف  صاااحب الاابالغ ه  ارتفاااع احتماااو احتجااا د املطااوو عاان وصااوله ةىل اليااوان 
 املة ال ةنسانية ومهينة تنتهك حقوقه مبوجب العهد.معناد ارتفاع احتماو تعرضه ملع

 ماان العهاادحمل ياادف  صاااحب الاابالغ ه  مفهااوم مصااا  الطفاال الفلاالى 24وفصااوا املااادة  3-4
ىل ةالااابالغ  حاااق أساسااا  وأ  ميااا  اإلجاااراءا  ينبثااا  أ  تس شاااد هباااذا املبااادأ. ويشاااري صااااحب

العتباار األوو االطفال   ةياالء ( للجناة حقاوق الطفال لشاأ  حاق 2013)14التعلياق العاام رقا  
لا  جكان أ  لعناصار ااملصابه الفللىحمل وقد ناص  اذا التعلياق علاى أناه ينبثا  املوا ناة لاني ميا  

ناصار  اذد الع تدرا   تقيي  املصا  الفللى   ضوء كل حالة علاى حادة. ويشامل الابعغ مان
ناه لابالغ هايادف  صااحب  راء الطفلحمل وضعا حالهحمل وحقه   الصحةحمل   ملة أماور أيار . و 

عاال شااقة ابلفيعاااين ضااعفاً ياصاااً ابلنظاار ةىل وضااعه كقاصاار وكمااواجلن سااوري أيااذ حظااه ماان امل
لااالى  ابه الفياااالو رحلتاااه ةىل أورواب. و اااو يلااايا أ  ترحيلاااه ةىل الياااوان  سااايتعار  مااا  مصااا

لك ياادع  كطفاالحمل وساايجعله عرضااة لطاار التشاارد دو  أي مساااعدة ماان الساالطا  احملليااة. كااذ
 لتنااافوو  ةىل احب الاابالغ أ  ابصااوو علااى السااكن   اليااوان  حماادود جااداحمل ة  يلااطر الالجئااصااا

    املعاملة.  متييزاً م  املواجلنني اليواننيني من  وي املوارد االقتصادية احملدودةحمل ويواجهو 
مبا لديه من خماوف معقولة على سالمته   اليوان  ولتعلقه أيلاً ويدف  صاحب البالغ  3-5
اشد ور شخص ر لشخص املتصل عنه   الدولة الطرفحمل لصفته مقدم رعاية أساسياً ي،من حلاب

أ  تركااه و اليااوان حمل  ةىل عاادم وجااود وصاا  راشااد جكاان أ  يتااوىل رعايتااه  أيلاااً   حياتااه. ويشااري 
ب املعاملاة ك مان ضارو للعي    الشوارع جكن أ  يعرِّضه لطار العناا لاداف  كارد األجاناب وغاري  لا

وأهنااا  لاالىحملابه الفةنسااانية. ويشااري صاااحب الاابالغ ةىل أ  ساالطا  الدولااة الطاارف مل تقاايِّّ  مصااالال
 من العهد. 24 ملادةلذلك مل تووِّ مصا  الطفل الفللى االعتبار األووحمل على حنو ما تقتليه ا

 مالحظ ت ال ول  الط ف على مقبولي  البالغ وأسسه املوضوعي   
حمل قدما الدولة الطرف مالحظاهتاا علاى مقبولياة الابالغ 2016تشرين الثاين/نوفمرب  30   4-1

وأسسه املوضوعية. و   تعر  التشريعا  احمللية  ا  الصلة وتادف  ه  جللاب ااوء صااحب الابالغ  
كا  حمل نظر وفقاً لتلك التشريعا حمل ال سايما قاانو  األجانابحمل الاذي يتلامن املبااد   اهتاا املكرساة 

ماااان االتفاقيااااة األوروليااااة بقااااوق اإلنسااااا . لااااذا تاااار  الدولااااة الطاااارف أ  ساااالطاهتا أوفااااا  3املااااادة   
 يكال  لاو جلعاو  الالجئاني أيلااً ابلتزاماهتا الدولية املتعلقة لطلبا  اللجوء. وتعار  الدولاة الطارف 

 .(17)للنوتركيبته وأساليب عملهحمل ةىل جانب التشريعا  املنطبقة على اباال  املتصلة لنظام د
__________ 

(15) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Migrant children 

face grim human rights conditions in Greece”, 13 May 2016, available from 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/MigrantchildreninGreece.aspx . 
(16) Elena Becatoros, “Council of Europe: detention of lone minors ‘unacceptable’”, Associated Press, 

26 May 2016, available from www.usnews.com/news/world/articles/2016-05-26/council-of-

europe-detention-of-lone-minors-unacceptable . 
 7حمل  راء معتمادة   حسني أ د ضد الادامنركحمل 2379/2014انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسا حمل البالغ رق   (17)

  .3-4ةىل  1-4حمل الفقرا  من 2016متو /يوليه 

http://www.usnews.com/news/world/articles/2016-05-26/council-of-europe-detention-of-lone-minors-unacceptable
http://www.usnews.com/news/world/articles/2016-05-26/council-of-europe-detention-of-lone-minors-unacceptable
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وفصوا مقبولية البالغ وأسساه املوضاوعيةحمل تادع  الدولاة الطارف أ  صااحب الابالغ  4-2
ماان العهااد. وعلااى وجااه  7مل يثبااا وجااود قلااية ظااا رة الوجا ااة ألغاارا  املقبوليااة مبوجااب املااادة 

الصااواحمل مل يثبااا وجااود أسااباب جو ريااة العتقاااد أنااه ساايكو  معرضاااً لطاار التعااذيب أو غااريد 
لعقولاة القاساية أو الالةنساانية أو املهيناة   الياوان . لاذا فمان الواضار أ  من ضروب املعاملة أو ا

الاابالغ ال يسااتند ةىل أسااو وجيهااة وينبثاا  اعتبااارد غااري مقبااوو. وة ا رأ  اللجنااة يااالف  لااكحمل 
سااُتنتهك    7تاادف  الدولااة الطاارف ه  صاااحب الاابالغ مل يثبااا مبااا يكفاا  ماان األدلااة أ  املااادة 

ان . وي تاب علاى اجتهاادا  اللجناة أ  الادوو األجلاراف ملزماة لعادم تسالي  حاو ةعادته ةىل الياو 
أي شااخص أو ترحيلااه أو ةلعااادد أو جلااردد هي جلريقااة أياار  ماان ةقليمهااا حيثمااا كانااا النتيجااة 
ابتمياااة واملتوقعاااة مااان  اااذا ال حيااال جتعلاااه   يطااار حقيقااا  أل  يتعااار  للااارر ال جكااان جاااربدحمل  

حمل سااواء   البلااد الااذي سااُيبعد ةليااه أو   أي للااد  ياار قااد يُبعااد ماان العهااد 7كاملتصااور   املااادة 
ةىل أ  الطاار  ااب أ  يكااو  شخصااياً وأ  اإلدالء أيلاااً ةليااه   وقااا الحااق. وأشااار  اللجنااة 

حبجااا  وجيهاااة إلثباااا  وجاااود يطااار حقيقااا  ابلتعااار  للااارر ال جكااان جاااربد مقياااد ابشااا اجلا  
حمل تاادف  الدولاة الطاارف ه   ااذا 24املااادة . وفصااوا ادعااء صاااحب الاابالغ مبوجاب (18)صاارمة

االدعاااء ال يتفااق ماا  العهااد ماان حيااه اليتصاااا املوضااوع حمل وماان ح فهااو غااري مقبااوو مبوجااب 
 .(19)يارا اإلقلي  24من الربوتوكوو االيتياريحمل ة  ال جكن تطبيق املادة  3املادة 
أدىنحمل عناااد وتشااري الدولااة الطاارف كااذلك ةىل أ   لاااو جلعااو  الالجئااني يشاا   كحااد  4-3

وقاادراً علاى  القسارية تطبيق مبدأ للاد اللجاوء األووحمل أ  يكاو  ملاتمو اللجاوء حمميااً مان اإلعاادة
د ابماياااة ف ه   اااذدياااوو للاااد اللجاااوء األوو واإلقاماااة فياااه لصاااورة قانونياااة. وتفياااد الدولاااة الطااار 

ق واملعاايري تفااملة تتشمل عناصر اجتماعية واقتصادية معينةحمل ة   ب معاملة ملتمس  اللجوء مع
وجاوب  ماياة  اواإلنسانية األساسية وتصاو  كارامته  الشخصاية. والعنصار األساسا     اذد اب

ناد اإلقاماة عو وكذلك أ  يتمت  الفرد )األفراد( ابلسالمة الشخصيةحمل عند ديوو للد اللجوء األو 
وء ابلظاروف جامساو اللفيه. ليد أ  الدولة الطرف تر  أ  من غري املمكن املطالبة ه  ةظاى ملت

 االجتماعية ومستواي  املعيشة  اهتا ال  ةظى هبا مواجلنو البلد.
وفصوا ادعاء صاحب البالغ أنه ديل الدولة الطرف لصفته قاصراً غاري مصاحوبحمل  4-4

تدف  الدولاة الطارف ه  صااحب الابالغ ديال ةقليمهاا حااماًل لطاقاة  وياة صاادرة   اامهورياة 
. وتشااري الدولاة الطاارف كااذلك 1995حزيرا /يونياه  1هااا أناه مولااود   العرلياة السااوريةحمل يتباني من

ومفاد ا أ  السالطا   2016أاير/مايو  30ةىل استنتاجا   لو جلعو  الالجئني الصادرة   
  حزياارا / 12ةىل  2015حزيرا /يونيااه  12اليواننيااة منحااا صاااحب الاابالغ صاافة الالجاا  ماان 

وكااااذلك واثئااااق ساااافر.  2015متو /يوليااااه  27 وقااااد صاااادر  لااااه لطاقااااة  ويااااة   2018يونيااااه 
الدولة الطارف ه  دائارة اهلجارة الدامنركياة تلاطل  لتحقياق إلثباا   وياة كال ملاتمو ااوء  وتفيد

وجنساااايته وجلريااااق رحلتااااهحمل وههنااااا جتااااري هلااااذا الثااااار  مقاللااااة ماااا  الشااااخص املعاااا حمل مبوافقتااااهحمل لثياااااة 
اللاارورة أساااليب منهااا ايتبااار تقيااي   ماان صااحة البياااان  املقدمااةحمل مسااتخدمة    لااك عنااد التحقااق

الساااان أو ايتبااااار تقيااااي  اللثااااة أو ايتبااااارا  ابمااااغ النااااووي الصاااابث . وةضااااافًة ةىل  لااااكحمل ُيستشااااار 

__________ 

    ار/ 26حمل  راء معتماااادة   ي. ي. م. ضاااد الااادامنركحمل 2007/2010تشاااري الدولاااة الطااارف ةىل الااابالغ رقااا   (18)
 .2-9حمل الفقرة 2014مار  

 7حمل  راء معتماادة   ر. أ. ه. ضااد الاادامنركو أ.  . م.حمل 2378/2014تشااري الدولااة الطاارف ةىل الاابالغ رقاا   (19)
  .5-7حمل الفقرة 2016متو /يوليه 
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ملااتمو اللجااوء قباال أ  تقاارر الساالطا  مااا ة ا كااا  يتعااني تنقااير البياااان  املتعلقااة لساانه أو جنساايته 
 ة اساتجولا صااحب الابالغ   عادة مناسابا :أمور أير . وتفيد الدولة الطارف ه  دائارة اهلجار  أو

 حمل وهناااه استصااادر1995حزيرا /يونياااه  1حمل متساااك هناااه مولاااود   2015أيلوو/سااابتمرب  28)أ(   
حمل 2013لطاقة  ويته عندما كا    الرالعة عشرة من عمرد وأنه ُدع  للخدمة العساكرية   عاام 

حمل اسُتجوب صاحب الابالغ مارة 2016  ار/مار   29عندما كا    الثامنة عشرة؛ و)ب(   
حمل ولعاد املاوجز 2016أاير/ماايو  30أير  وصرّم ه  لدياه أيااً أصاثر مناه   أملانياا؛ و)ا(   

. وعناادما 2000حزيرا /يونيااه  1الااذي عرضااه علااى اجمللااو قاااو ة  اتريااخ ماايالدد ابقيقاا   ااو 
ار لعادم ا إلفصاام عان سانه يل  صاحب البالغ الستجواب لد  يدمة اهلجارةحمل أفااد هناه ُنصِّ

ابقيقياة لساالطا  اهلجارة. وقااّدم يااالو  اذا االسااتجواب دفا اً عائلياااً يُااذكر فياه أنااه اثين ةيوتااهحمل 
. وتذّكر الدولة الطرف ه  اجمللاو 2000حزيرا /يونيه  1وشهادة ميالد جاء فيها أنه مولود   

ملااا كانااا  ااذد اسااتنت  أ  لاايو ماان ايتصاصااه تقيااي  اتريااخ ماايالد صاااحب الاابالغ أو تنقيحااه 
املسااألة ماان ايتصاااا يدمااة اهلجاارة وقاللااة للطعاان فيهااا أمااام و ارة اهلجاارة واإلدماااا واإلسااكا ؛ 

حمل رفلااا الااو ارة جللااب صاااحب الاابالغ تثيااري اتريااخ ماايالدد 2016أيلوو/ساابتمرب  29و)د(   
احب املسجل. وتعتمد الدولة الطرف على القرار الصادر عن الو ارة هكمله فيما يتعلاق لسان صا

 .(20)البالغ وتر  أنه ينبث  التسلي  ه  صاحب البالغ راشد
وفصوا الطر الاذي سايواجهه صااحب الابالغ   حااو ترحيلاه ةىل الياوان حمل تالحا   4-5

 2015حزيرا /يونيااه  12الدولااة الطاارف أ  صاااحب الاابالغ ُماانِّر صاافة الالجاا    اليااوان    
 . وتاادف  أيلاااحمل مسااتندة ةىل اجتهااادا 2018حزيرا /يونيااه  12وأ  تصاارير ةقامتااه صااا  ةىل غايااة 

اللجنةحمل ه  ظروف املعيشة   اليوان  ليو فيها ما  عل ترحيال صااحب الابالغ ةىل  لاك البلاد 
 . ضااااد ماااان العهااااد. و   ااااذا الصااااواحمل تشااااري الدولااااة الطاااارف ةىل قلااااية  7خمالفاااااً للمااااادة 

مة   اليوان  شأنه    لك شأ  صاحب البالغ. حمل ال  تتعلق لشاب سوري ُمنِّر ةقا(21)الدامنرك
ماان العهااد فيمااا يتعلااق  7وقااد يلصااا اللجنااة ةىل أ  ادعاااءا  صاااحب الاابالغ مبوجااب املااادة 

لظااروف املعيشااة   اليااوان  مل تُاادعَّ  مبااا يكفاا  ماان األدلااة واعتاارب  الاابالغ غااري مقبااوو مبوجااب 
 لاكحمل متياز الدولاة الطارف  اذد القلاية عان . وعاالوًة علاى (22)من الربوتوكوو االيتيااري 2 املادة
ماان  7حمل الا  اعتاارب  فيهاا اللجنااة أ  الادامنرك سااتنتهك املاادة ايساني و ياارين ضاد الاادامنركقلاية 

العهاااد العااااد صااااحبة الااابالغ ةىل ةيطالياااا. وتالحااا  الدولاااة الطااارف أ  صااااحبة الااابالغ   تلاااك 
يها ثالثة أجلفااو قّصارحمل وقاد انقلاا مادة القلية كانا أماً عزابء   حاجة ةىل أدوية للرلوحمل ولد

صلوحية تصرير ةقامتها   ةيطاليا. وال جكن مقارنة  ذد الوقائ  حبالة صااحب الابالغحمل ابعتباارد 
رجاااًل راشااداً أعاازب مل يطلااب أي عااالا جلاايب ولديااه تصاارير ةقامااة صااا    اليااوان . ولناااًء عليااه 

علااااى  لااااكحمل تالحاااا  الدولااااة الطاااارف أ  توجااااد ظااااروف اسااااتثنائية    ااااذد القلااااية. وعااااالوًة  ال
صاحب البالغ دف  تكلفة النزوو   اليوان  لف ة من الزمن وأ  لديه ما يكف  من املوارد للسفر 
ةىل الاادامنرك. وتاادف  الدولااة الطاارف هنااه ة ا مااا ُأيااذ  مياا   ااذد العواماال   ابساابا حمل مل يعااد 

  ناك أي أسا  العتبار صاحب البالغ   حالة ضعا ياا.
__________ 

  .8-2 انظر الفقرة (20)

  .4-4حمل الفقرة 2015نيسا /ألريل  1حمل  راء معتمدة   2523/2015انظر البالغ رق   (21)

  سا  حمماد حساني و يارين ضاد  ولناداةىل احملكمة األورولية بقوق اإلنسا حمل قلية أيلاً تشري الدولة الطرف  (22)
حملكمااااة أ  احياااه رأ   حمل2013نيسااااا /ألريل  2(حمل القاااارار الصاااادر   27725/10)الشااااكو  رقااا   وةيطالياااا

لايو   لدولاة املتعاقادةعاادد مان اتراج  ظروف املعيشة املادية واالجتماعية ملقادم الشاكو  تراجعااً كبارياً   حااو ةل
  من االتفاقية األورولية بقوق اإلنسا . 3كافياً ليشكل يرقاً للمادة 
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وعاااالوة علاااى  لاااكحمل ُتشاااري الدولاااة الطااارف ةىل أ  صااااحب الااابالغ حصااال علاااى صااافة  4-6
الالجاا    اليااوان حمل مااا خيولااه ابصااوو علااى تصاارير عماال تعااادو مدتااه ماادة ةقامتااهحمل مااا ساايجعله 

. و ا  تار  كاذلك أ  مان الواجاب افا ا  أ  صااحب الابالغ (23)قادراً على ةعالاة نفساه  نااك
ضااروري   اليااوان حمل ة ا جللااب  لااك. وفصااوا يااوف صاااحب  أي عااالا جلاايبأيلاااً ساايتلقى 

الاابالغ ماان التعاار  هلجمااا  قائمااة علااى دوافااا  عرقيااةحمل تالحاا  الدولااة الطاارف مااا يتلاار مااان 
املعلوماا  األساساية العاماة مان أ  اهلجماا  القائماة علاى دوافا  عرقياة  ادس   الياوان حمل لكاان 

 حاني تتاويى التشاريعا  املعتمادة حاديثاً وحدا  الشرجلة الاصة متن   اذد ابااال  وتساويها  
ةىل أ  الشارجلة اليواننيااة يباادو أيلاااً . وتشااري الدولاة الطاارف (24)معاقباة مرتكبيهااا لعقاواب  مناساابة

أهنااا ضااالعة أحياااانً   أعماااو متييااز عنصااريحمل لكاان صاااحب الاابالغ مل يبلااا قااً هي ناازاع لااه ماا  
لابالغ أيلااحمل ياالو ةجاراءا  اوئاهحمل هناه السالطا  اليواننياة. وةضاافة ةىل  لاكحمل أفااد صااحب ا

يسبق له الديوو   أي نزاع م   موعا  سياسية أو دينية أو ةجراميةحمل وال م  أي أشخاا  مل
عااااديني أثنااااء ةقامتاااه   الياااوان . ولنااااًء علياااهحمل ال جكااان التسااالي  هناااه تعااار  هلجماااا  عنصااارية 

عااااالوة علااااى  لااااكحمل  ااااب افاااا ا  أ  جكاااان أ  يتعاااار  هلااااا   حاااااو ترحيلااااه ةىل اليااااوان . و  أو
صاااحب الاابالغ جكنااه ابصااوو علااى ابمايااة ماان الساالطا  اليواننيااة   حاااو تعرضااه هلجمااا . 

ةىل أ  اعتبااار صاااحب الاابالغ أ  موقااا الساالطا  اليواننيااة جتا ااه  أيلاااً وتشااري الدولااة الطاارف 
 كا  ابلا العدائية ال جكن أ  يفل  ةىل تقيي  خمتلا.

حمل (25)رة صاحب البالغ ةىل اجتهاادا  احملكماة األورولياة بقاوق اإلنساا وفصوا ةشا 4-7
تاار  الدولااة الطاارف أهنااا ال تنطبااق علااى  ااذد القلااية ملااا كانااا القلااااي الاا  أشااار ةليهااا تتعلااق 
مبلتمساا  اااوء ال جكاان مقارنااة وضااعه  هوضاااع أفااراد حاصاالني علااى تصااارير ةقامااة صااابة   

 فاإ  ادعااءا  صااحب الابالغ فصاوا ظاروف االساتقباو   الياوان  . وةضافة ةىل  لكحمل(26)اليوان 
 تنطبق على األفراد املشمولني لنظام دللن وليو على أمثاله من حامل  تصارير اإلقامة الصابة. 

وأيرياً ُتذّكر الدولاة الطارف هناه ينبثا  ةعطااء و  ي كباريي الساتنتاجا  السالطا  احمللياةحمل  4-8
اتق أجهزة الدولة أ  تقي  الوقائ  واألدلة   كل قلية ما مل جكن ةثبا  وهنه يق  عموماً على ع

. ومل يوضار صااحب الابالغ ماا ة ا كاناا (27)أ   ذا التقيي  كا  تعسفياً أو للا حد ةنكاار العدالاة

__________ 

فيماااا يتعلاااق لشااارو   1998    عاااام الصاااادر عااان رئااايو الياااوان 189ُتشاااري الدولاااة الطااارف ةىل املرساااوم رقااا   (23)
 ف هبا  مان جئني املعوةجراءا  منر تصارير العمل أو أي مساعدة أير  من أجل ةعادة التأ يل الوظيف  لال

  الدولة وملتمس  اللجوء واملقيمني لصفة م،قتة ألسباب ةنسانية.

التقااااااااااارير القطريااااااااااة املتعلقااااااااااة ُتشااااااااااري الدولااااااااااة الطاااااااااارف ةىل الااااااااااوالاي  املتحاااااااااادة األمريكيااااااااااةحمل و ارة الارجيااااااااااةحمل  (24)
حمل و اااااااا  متاحااااااااة علااااااااى الصاااااااافحة اإللك ونيااااااااة: 2015ولعااااااااام  2014اإلنسااااااااا  لعااااااااام  حقااااااااوق مبمارسااااااااا 

www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm.  

(حمل قارار 16643/09)الشاكو  رقا   شاريف  و يارو  ضاد ةيطالياا والياوان ؛ وم.  .  . ضد للجيكا واليوان  (25)
  .2014تشرين األوو/أكتولر  21صادر   

  .2015نيسا /ألريل  1ء معتمدة   حمل  راسني ضد الدامنرك 2523/2105ُتشري الدولة الطرف ةىل البالغ رق   (26)

 نيساااا / 1حمل  راء معتمااادة   ب.  . ضاااد الااادامنركحمل 2272/2013ُتشاااري الدولاااة الطااارف ةىل البالغاااا  رقااا   (27)
حمل 2015و /يولياه مت 16حمل  راء معتمادة   ك. ضد الادامنركحمل 2393/2104؛ ورق  3-7حمل الفقرة 2015ألريل 

 حمل2015و /يوليااااه مت 23حمل قاااارار لشااااأ  املقبوليااااة   ضااااد الاااادامنرك . حمل 2426/2014؛ ورقاااا  5-7و 4-7الفقاااارتني 
  .6-6الفقرة 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm
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الابالغ  ةىل أ  صااحبأيلااً . وُتشاري الدولاة الطارف (28)عملية ُصن  القرار قد اع هتاا أي خمالفاا 
 اللجنااة   لالغااه  ااذا تفاصاايل حمااددة جدياادة عاان حالتااه. وُيستشااا ماان  لااك أنااه مل يقاادم ةىل

 مع   لبساجلة على قرارا  اهليئا  احمللية وةاوو استخدام اللجنة كهيئة استئناف.

 تعليق ت ص ح  البالغ على مالحظ ت ال ول  الط ف بشأن املقبولي  واألسس املوضوعي   
م صاااااحب الاااابالغ تعليقاتااااه علااااى مالحظااااا  الدولااااة حمل قااااد2017شاااابا /فرباير  14   5-1

ماان العهاادحمل ياادف   7الطاارف. وفصااوا املالحظااا  املتعلقااة مبقبوليااة الاابالغحمل فيمااا يتصاال ابملااادة 
ةحمل ةىل ةثباا  دعاواد )ب( مان النظاام الادايل  للجنا96صاحب البالغ هنه ال ةتاااحمل وفقااً للماادة 

عااواد ظااا رة   تكااو  دأءاتااه؛ ولعبااارة أياار حمل ينبثاا  لاال ةىل تقاادمي مااا يكفاا  ماان األدلااة لتاادعي  ادعا
علااى و بقيقيااة االوجا ااة. وياار  أنااه أثبااا وجااود دعااو  واضااحة الوجا ااةحمل ة  قاادم أدلااة علااى ساانه 

قدمااة إلثبااا  دلااة امليطاار تعرضااه إلساااءة املعاملااة   حاااو ةعادتااه قسااراً ةىل اليااوان . وفصااوا األ
 ته العائلياة    مان شابكد العاائل حمل الاذي ُدّعا  افااداسنه ابقيقيةحمل ُيشري صااحب الابالغ ةىل دفا  

 الدامنرك. للجوء  الدامنرك وكذلك من منسق الفريق واأليصائ  االجتماع  العاملني   مركز ا
ماااان العهااادحمل أ   ااااذد  24وي،كاااد صااااحب الاااابالغحمل فصاااوا ادعاءاتااااه مبوجاااب املاااادة  5-2

يااة اجااراء تقيااي  ملصااابه الُفلاالى كطفاال االدعاااءا  مقبولااةحمل  لااك أ  ةيااالو الساالطا  الدامنرك
ُيشكل انتهاكاً لذلك ابك حمل لصرف النظر عما كاا  ينطباق ياارا اإلقلاي . و   اذا الصاواحمل 

أ  املعاملاة الالةنساانية و/أو املهيناة الا  جكان أ  يواجههاا   حااو أيلااً يدع  صاحب الابالغ 
مااان  2ذكر صااااحب الااابالغ ه  املاااادة ترحيلاااه ةىل الياااوان  ليساااا حتمياااًة. وةضاااافة ةىل  لاااكحمل يُااا

. ويادع  (29)العهد تتلمن التزاماً لعدم ةلعاد شخص ةىل دولة يتعر  فيها للارر ال جكان جاربد
. 7و 6أ  اللاارر غااري القالاال للجاارب قااد ينشااأ   ةجلااار أحكااام أياار  ماان العهااد عاادا املااادتني 

ة ه  ترحيال جلفال مان  حمل حيه قلا اللجند.  . ضد كنداوُيشري    ذا الصوا ةىل قلية 
. ويستشااهد صاااحب الاابالغ (30)(1)24كناادا ةىل نيجاارياي يشااكل انتهاكاااً بقوقااه مبوجااب املااادة 

ال جكان أ  تُفصال عان  18حمل حياه اعتارب  اللجناة أ  املاادة )أ( و)ب( ضد الدامنركلقلية أيلاً 
الاابالغ . وعااالوة علااى  لااكحمل ُيشااري صاااحب (31)7و 6ادعاااءا  صاااحب الاابالغ مبوجااب املااادتني 

( لشاأ  حااق الفارد   ابريااة و  األماا  علااى شخصاهحمل حيااه 2014)35التعلياق العاام رقاا   ةىل
أفاد  اللجنة ه  ةعاادة شاخص ةىل للاد توجاد فياه أساباب حقيقياة العتقااد أ   لاك الشاخص 
يواجااه يطااراً حقيقياااً حباادوس انتهاااكي جسااي  بريتااه أو أمنااه الشخصاا حمل مثاال االحتجااا  التعسااف  

 (. 57من العهد )الفقرة  7ةجراء يشكل معاملة ال ةنسانية  ظر ا املادة املطووحمل 

__________ 

حمل  راء معتماادة الساايدة سااني ضااد الاادامنركو الساايد ساانيحمل 2186/2012ُتشااري الدولااة الطاارف ةىل البالغااني رقاا   (28)
اء معتماااادة حمل  ر  . ضااااد الاااادامنركحمل 2329/2014؛ ورقاااا  5-7حمل الفقاااارة 2014تشاااارين األوو/أكتااااولر  22  
 . 4-7حمل الفقرة 2015متو /يوليه  15  

( لشأ  جلبيعة االلتزام القانوين العاام املفارو  علاى 2004)31ُيشري صاحب البالغ ةىل تعليق اللجنة العام رق   (29)
 . 12الدوو األجلراف   العهدحمل الفقرة 

صاااحب الاابالغ  ويشااري .8حمل الفقاارة 2016متو /يوليااه  15حمل  راء معتماادة   2081/2011انظاار الاابالغ رقاا   (30)
 أ.  . م.لاية ديل لشاأ  قةىل رأي فردي أعرب عنه علوا اللجنة السايدة ساارا كليفالناد والساري ان ال رو أيلاً 

  .6رة حمل املرفق الثاينحمل الفق2016متو /يوليه  7حمل  راء معتمدة   ر. أ. ه. ضد الدامنركو

 .4-7حمل الفقرة 2016متو /يوليه  13حمل  راء معتمدة   2291/2013انظر البالغ رق   (31)



CCPR/C/121/D/2770/2016 

11 GE.17-22218 

وفصوا األسو املوضوعيةحمل ي،كد صاحب البالغ  دداً وجود أسباب جو رياة تادعو  5-3
ةىل اعتقااااد أناااه سااايواجه يطاااراً حقيقيااااً ابللاااوع إلسااااءة املعاملاااة   حااااو ةعادتاااه ةىل الياااوان حمل 

. ويشااااريحمل ابالسااااتناد ةىل اجتهااااادا  احملكمااااة األوروليااااة بقااااوق ماااان العهااااد 7ينتهااااك املااااادة  مااااا
اإلنساااا حمل ةىل أناااه يتعااانّي علاااى احملكماااةحمل   ماااا جترياااه مااان تقياااي  لتحدياااد مساااتو  الطاااورة األدىن 
الااذي  عاال ماان الفعاال ةساااءة معاملااةحمل أ  أتيااذ   ابساابا  عناصاار مثاال ساان مقاادم الشااكو  

ابالقاا ا  مااا   7غ أنااه  اابحمل عناااد تفسااري املااادة . لااذا ياادع  صااااحب الاابال(32)وحالتااه الصااحية
ماان العهاادحمل الاا  تاانّص علااى وجاااوب انتفاااع األجلفاااو لتاادالري ابمايااةحمل تقيااي  مساااتو   24 املااادة

الطورة األدىن   ضوء الظروف الاصة ملقدم الشكو حمل و و    ذد القلية قاصر سوري عاىن 
د لدياه كاذلك سالوك مادمر للاذا حمل ولايو لاه ابلفعل األمارين   للادد األصال  و  الياوان حمل وتولّا

أحد يرعاد   اليوان . و كذا خيلاص صااحب الابالغ ةىل وجاود يطار حقيقا  ابلتعار  إلسااءة 
من العهدحمل   حاو ةعادته ةىل اليوان . ويارب  صااحب الابالغ   7املعاملةحمل على حنو ينتهك املادة 

  اليااوان  تفيااد ههناا  ال ةصاالو  علااى كااذلك أ  املعلومااا  األساسااية املتعلقااة حبالااة الالجئااني 
املساااعدة ماان الساالطا  اليواننيااةحمل ويتعرضااو  لطاار االسااتثالو   العماال واالسااتثالو اانساا حمل 
وإلفاارا  الساالطا    اسااتخدام االحتجااا  علااى حنااو يصاال ةىل حااد املعاملااة الالةنسااانية واملهينااة 

ا علاى عماق املشااكل الا  يلاطر ابلنظر ةىل تادين ظاروف االحتجاا حمل و ا  عناصار يارب ن ميعها
 الالجئو  ةىل  ملها   اليوان .

ويلاايا صاااحب الاابالغ أنااه قاادم ةىل الدولااة الطاارف أدلااًة علااى ساانه ابقيقيااةحمل مبااا فيهااا  5-4
حمل وفقاً ملبدأ عبء اإلثباا  الاذي أقرتاه مفوضاية األما  املتحادة (33)أدلة مستندية وشهادا  شهود

. و ااب علااى الالجاا حمل عمااالً هبااذا املباادأحمل أ  يثبااا (34)الجئااني(لشاا،و  الالجئااني )مفوضااية شاا،و  ال
هناه قادم أيلااً . ويدف  صاحب البالغ (35)صحة ادعاءاته ودقة الوقائ  ال  تستند ةليها ادعاءاته

 شرحاً معقواًل لعدم دقة املعلوما  املتعلقة لسنه واملقدمة ةىل السلطا  اليواننية والدامنركية.
يشااااري صاااااحب الاااابالغ ةىل أنااااه ابلنظاااار ةىل الشااااروم واألدلااااة الاااا   وعااااالوًة علااااى  لااااكحمل 5-5

قدمهاحمل ينبث  أ  يستفيد من قرينة الشكحمل ة  ال يوجد حالياً أي جلريقة لتقيي  السن ابستطاعتها 
. لاذا فحيثماا ُوجاد  شاكوك لشاأ  سان ملاتمو اللجاوءحمل  (36) ديد سن معينة على وجه اليقاني

ملاة الشاخص علاى أناه جلفال وفقااً ملبادأ قريناة الشاك. كما   حالة صااحب الابالغحمل وجباا معا
__________ 

حمل 2014تشااارين الثااااين/نوفمرب  4(حمل قااارار صاااادر   29217/12)الشاااكو  رقااا   تراييااال ضاااد سويساااراانظااار  (32)
 .118الفقرة 

يشري صاحب البالغ ةىل الدف  العائل  الساوري وةىل شاهادا  ماوظف  مركاز اللجاوء الاذي أقاام فياه   الادامنرك  (33)
 وشهادا  شبكته العائلية.

كاانو    16صاحب البالغ ةىل مفوضية ش،و  الالجئنيحمل مذكرة لشأ  عابء اإلثباا    جللباا  اللجاوءحمل يشري  (34)
 .www.refworld.org/docid/3ae6b3338.htmlحمل متاحة على الصفحة اإللك ونية: 1998األوو/ديسمرب 

 1997زيرا /يونياااه ح 26مااان قااارار  لاااو اال ااااد األورو  املعتماااد    3-4يشاااري صااااحب الااابالغ ةىل املاااادة  (35)
-http://eur(حمل متاام   الصافحة اإللك ونياة: C 221/03/97لشأ  القّصر غاري املصاحولني مان رعاااي دوو اثلثاة )

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y0719(02)&from=EN. 
 Gregor Noll, “Junk science? Four arguments against the radiological ageيشاري صااحب الابالغ ةىل  (36)

assessment of unaccompanied minors seeking asylum”, International Journal of Refugee Law, 

vol. 28, No. 2, pp. 234−250 :متااام   الصاافحة اإللك ونيااة .https://academic.oup.com/ijrl/article/ 

28/2/234/2223300/Junk-Science-Four-Arguments-against-the. 
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وةضافًة ةىل  لكحمل يشري صاحب البالغ ةىل أنه ة  جلّبق مبدأ عبء اإلثبا  لتقدمي أدلة ت،كد أنه 
جلفاالحمل فقااد أصاابر عاابء اإلثبااا  متقا اااً لينااه ولااني الدولااة الطاارف. ويشااري صاااحب الاابالغ ةىل 

اإلنسا حمل ومفاادد أناه ماُ جلُبِّّاق مبادأ عابء اإلثباا  قرارين صادرين عن احملكمة األورولية بقوق 
. (37)فااإ  مقاادم الشااكو  والساالطا  يتقا ااا  عاابء أتكيااد مياا  الوقااائ   ا  الصاالة وتقييمهااا

و كااذا كااا  يُفاا   أ  جتااري الدولااة الطاارف ايتباااراً جلبياااً لتقيااي  الساان ة ا كانااا لااديها أسااباب 
 الغ ه  الساالطا  اليواننيااة شااأهنا    لااك. ويااذّكر صاااحب الااب(38)للشااك   ساان صاااحب الاابالغ

 شأ  السلطا  الدامنركية مل جترِّ ايتباراً لتقيي  السن.

أ  حالتاه الصااحية وضاعفه وسانه عناصاار  اب أيااذ ا   أيلااً وياذكر صااحب الاابالغ  5-6
ابسابا  عناد الفصاال فيماا ة ا كانااا الياوان  تساتو  الشاارو  الال ماة لتكااو  للاد اللجااوء األوو. 

سك كذلك ه  تلك العناصر تشري ةىل وجود يطر حقيقا  ابلتعار  إلسااءة املعاملاة علاى ويتم
ماان العهااد   حاااو ترحيلااه ةىل اليااوان . لااذاحمل يفيااد هنااه يتعااني علااى الدولااة  7حنااو ينتهااك املااادة 

لمضااارار الااا  ال جكااان جرب اااا   اً الطااارف ةثباااا  سااانه الصاااحيحةحمل ملاااا كاااا  القّصااار أكثااار تعرضااا
مااان العهاااد  24و 7لظاااروف  اااذد القلاااية. ويكااارر أ  حقوقاااه مبوجاااب املاااادتني ظاااروف شااابيهة 

 ستنتهك   حاو ترحيله ةىل اليوان . 

 معلوم ت إض في  مق م  م  ال ول  الط ف  
حمل قدما الدولة الطرف مالحظا  ةضافية. و   تكارر أ  2017نيسا /ألريل  16   6-1

أسااباب اوئااه األصاالية. لااذاحمل تاار  الدولااة صاااحب الاابالغ مل يقاادم أي معلومااا  جدياادة لشااأ  
ماان العهااد  7الطاارف أ  صاااحب الاابالغ مل يثبااا وجا ااة دعااواد ألغاارا  املقبوليااة مبوجااب املااادة 

وأنه ينبث  اعتبار  ذا اازء مان لالغاه غاري مقباوو. وفيماا يتعلاق ابدعااء صااحب الابالغ مبوجاب 
ق ما  العهاد مان حياه املوضاوعحمل وأناه حمل تكرر الدولة الطرف أ   ذد االدعاءا  ال تتف24املادة 

 .(39)من الربوتوكوو االيتياري 3ملادة ال  و  من ح قبوهلا مبوجب ا
وفيما يتعلق لسن صاحب البالغحمل تشري الدولة الطرف ةىل قارار  لاو جلعاو  الالجئاني  6-2

ةىل أ  اً حمل الاااذي يفياااد ه  صااااحب الااابالغ مل يفاااد هناااه كاااا  قاصااار 2016أاير/ماااايو  30املااا،ر  
ةىل أ  قااارار اجمللاااو أيلااااً رفلاااا دائااارة اهلجااارة الدامنركياااة جللاااب اوئاااه. وتشاااري الدولاااة الطااارف 

لعاادم وجااود أي اً أيدتااه و ارة اهلجاارة واإلدماااا واإلسااكا حمل نظاار  2016أيلوو/ساابتمرب  26 املاا،ر 
لاة أسا  يستدع  تثيري التااريخ املساجل علاى أناه اترياخ مايالد صااحب الابالغ. لاذاحمل تكارر الدو 

الطااارف أناااه ال توجاااد أساااباب حقيقياااة تااادعو ةىل اعتقااااد أ  ترحيااال صااااحب الااابالغ ةىل الياااوان  
 من العهد.  7للمادة اً سيشكل انتهاك

__________ 

حمل 2016 ب/أغساطو  23(حمل قارار صاادر   59166/12)الشاكو  رقا   ا. ك. و يارين ضاد الساويدانظر  (37)
حمل قاارار صااادر (41827/07)الشااكو  رقاا   ر.  . ضااد السااويدةىل أيلاااً . ويشااري صاااحب الاابالغ 52الفقاارة 
  .53حمل الفقرة 2010  ار/مار   9  

حزياارا /   26()أ( ماان قاارار  لااو اال اااد األورو  املعتمااد   3)4ةىل املااادة يشااري صاااحب الاابالغ ماارة أياار   (38)
 حااو عادم قاة موضاوعية  . وينص القانو  األورو  على أنه  او  ةجاراء ايتباار لتقياي  السان لطري1997يونيه 

 توافر أدلة على السن ابقيقية أو استمرار الشكوك الطرية لشأهنا.

 . 5-7حمل الفقرة ر. أ. ه. ضد الدامنركو أ.  . م.رة أير  ةىل قلية تشري الدولة الطرف م (39)
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 املس ئل واإلج اءات املع وض  على اللجن   

 النظر   املقبولية  
ا  أ  قبال النظاار   أي ادعاااء يارد   لااالغ ماااحمل  اب علااى اللجنااة املعنياة حبقااوق اإلنساا 7-1

من نظامها الادايل حمل ماا ة ا كاا  الابالغ مقباواًل أم ال مبوجاب الربوتوكاوو  93تقررحمل وفقاً للمادة 
 االيتياري.

حمل مان أ  املساألة  اهتاا 5()أ( مان املاادة 2وقد أتكد  اللجناةحمل وفاق ماا تقتلايه الفقارة ) 7-2
  ة الدولية.ليسا قيد النظر   ةجلار  يئة أير  من  يئا  التحقيق الدويل أو التسوي

و اايً اللجنااة علماااً ابدعاااء صاااحب الاابالغ أنااه اسااتنفد مياا  ساابل االنتصاااف احملليااة  7-3
املتاحااااة لااااه. و  غياااااب أي اعاااا ا  ماااان الدولااااة الطاااارف    ااااذا الصااااواحمل تاااار  اللجنااااة أ  

 ()ب( من الربوتوكوو االيتياري قد استوفيا.2)5متطلبا  املادة 
دولاة الطارف   مقبولياة الابالغ علاى أساا  أ  ادعااء صاااحب و ايً اللجناة علمااً لطعان ال 7-4

ماان العهااد غااري ُماادع  هدلااة. غااري أ  اللجنااة تاار  أ  صاااحب الاابالغ قاادمحمل  7الاابالغ مبوجااب املااادة 
ألغاارا  املقبوليااةحمل شاارحاً كافياااً لمسااباب الاا  جتعلااه خيشااى أ  يفلاا  ةلعااادد القسااري ةىل اليااوان  ةىل 

ماان العهااد ابلنظاار ةىل ساانه املزعومااة ومااا يقاا   هبااا ماان ضااعا. وعليااهحمل  7ادة تعرضااه ملعاملااة تتنااا  واملاا
 .7تعلن اللجنة أ   ذا اازء من البالغ مقبووحمل ألنه يثري   ما يبدو مسائل   ةجلار املادة 

ابدعااء صااحب الابالغ أ  الدولاة الطارف انتهكاا حقوقاه مبوجاب اً و يً اللجنة علما 7-5
ام السالطا  الدامنركياة عان ا اا  التادالري الال ماة بمايتاه ة  مل تتخاذ من العهدحمل احج 24املادة 

 24ابدعااء الدولاة الطارف أ  املااادة أيلاااً أي ةجاراء لتحدياد سانه ابقيقيااة. و ايً اللجناة علمااً 
ماان العهااد ال تنطباااق يااارا اإلقلااي . لياااد أ  اللجنااة تاار  أ  ادعااااءا  صاااحب الاابالغ مبوجاااب 

أيلااً . وتار  اللجناة 7اس ال جكان فصالها عان ادعاءاتاه مبوجاب املاادة تشاري ةىل أحاد 24املاادة 
يتعلااااق هحااااداس وقعااااا    24أ   ااااذا اااااازء ماااان ادعاااااءا  صاااااحب الاااابالغ مبوجااااب املااااادة 

 24و 7الدامنرك. وعليهحمل تعلن اللجنة مقبولية البالغ ما دام يثري مساائل تنادرا   ةجلاار املاادتني 
 لى حدةحمل وتشرع   النظر   أسسه املوضوعية.ع وكالً اً من العهدحمل مقروءة مع

 النظر   األسو املوضوعية   
 1 نظاار  اللجنااة   الاابالغ   ضااوء مياا  املعلومااا  الاا  أاتحهااا هلااا الطرفااا حمل وفقاااً للفقاارة 8-1

 من الربوتوكوو االيتياري.  5من املادة 
على أسا  مبدأ للد اللجوء وتالح  اللجنة ادعاء صاحب البالغ أ  ترحيله ةىل اليوان حمل  8-2

من  7للمادة اً األوو املنصوا عليه   نظام دللنحمل سيعرضه للرر ال جكن جربدحمل ما يشكل انتهاك
ابلنظر ةىل أنه قاصر. ويب  صاحب البالغ لالغه على  24العهدحمل وسينتهك حقوقه مبوجب املادة 

 لك الظاروف العاماة الساتقباو ملتمسا عناصر منها الظروف ال  عاان ا أثناء وجودد   الياوان حمل وكاذ
 .(40)اللجوء والالجئني الوافدين ةىل اليوان حمل ال سيما القصر غري املصحولني

__________ 

انظر: وكالة اال اد األورو  بقوق اإلنسا حمل البياان  الشهرية اجملمعة من الوكالاة لشاأ  حالاة اهلجارة   اال ااد  (40)
 OHCHR, “Migrant children face grim ؛ و2016نيساا /ألريل  30-1ورو حمل التقريار الشاهري للفا ة األ

human rights conditions in Greece”, 13 May 2016; Becatoros, “Council of Europe: detention of 

lone minors ‘unacceptable’” . 
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( لشأ  جلبيعة االلتزام القانوين العام املفارو  2004)31وتذّكر اللجنة لتعليقها العام رق   8-3
زام الاادوو األجلااراف لعاادم (حمل حيااه تشااري اللجنااة ةىل التاا12علااى الاادوو األجلااراف   العهااد )الفقاارة 

تسااالي  أي شاااخص أو ترحيلاااه أو جلاااردد أو ةلعاااادد لطريقاااة أيااار  مااان ةقليمهاااا ة ا ُوجاااد  أساااباب 
موضااوعية تاادعو ةىل اعتقاااد أنااه قااة يطاار حقيقاا  ه  يتعاار  للاارر ال جكاان جااربدحمل علااى النحااو 

 شخصاياً  يكو  أ   ب الطر أ  ةىلأيلاً  اللجنة وأشار من العهد.  7املنصوا عليه   املادة 
 ابشا اجلا  مقياد جاربد جكان ال للارر ابلتعار  حقيقا  يطار وجود تثبا وجيهة أسباب تقدمي وأ 

وتُااذّكر اللجنااة كاااذلك ابجتهاداهتااا الاا  رأ  فيهاااا أنااه ينبثاا  ةياااالء أ يااة كباارية للتقياااي   .(41)صااارمة
هاا بسا  وجاود  اذا الطار الذي جُتريه الدولة الطرفحمل وأ  ايتصاا مراجعة الوقائ  واألدلة وتقييم

ما مل يتباني أ  التقياي  كاا   حمل(42)تق أجهزة الدوو األجلراف   العهدمن عدمه يق حمل عموماحمل على عا
 .(43)تعسفياً لشكل واضر أو أنه يصل ةىل حد ةنكار العدالة

   وتالح  اللجنة أ  صاحب البالغ يفيد هنه فر من اامهورية العرلياة الساورية     ار/ 8-4
وديل اليوان    نيسا /ألريل من العام  اته. وتالح  اللجناة ادعااءا  صااحب  2015مار  

وصااوله ةىل جزياارة ييااو  اليواننيااةحمل أوقفتااه الساالطا  احملليااة ووضااعته   مرفااق  الاابالغ أنااه لااد 
مثلق أيذ  فيه لصاماته ألناه كاا  قاد ديال البلاد لصاورة غاري قانونياةحمل وأناه ُ ار لاه لعاد للاعة 

لسفر ةىل أثيناحمل حياه أقاام ملادة أرلعاة أشاهر   نازو دفا  تكاليفاه لنفساه. وتالحا  اللجناة  أايم اب
شاهرين وعااة   الشاوارع ملادة اً كذلك ادعاء صااحب الابالغ أناه عنادما نفاد مالاه أصابر مشارد

أنااهحمل  ادعاااء صاااحب الاابالغأيلاااً حيااه قلااى معظاا  الليااايل   منتاازد كبااري. وتالحاا  اللجنااة  احملتقريباا
لنصاايحة الجاا  سااوريحمل قاادم جللااب اااوء ماان أجاال ابصااوو علااى مسااكن ماان الساالطا   عمااالً 

اليواننية. ليد أنه رغ  حماوالته االتصاو ابلسلطا  اليواننية لتعينه على ة اد مسكنحمل مل يتلاق أي 
ةفاااادة صااااحب الااابالغ ه  السااالطا  احمللياااة  أيلااااً مسااااعدة    اااذا الصااادد. وتالحااا  اللجناااة 

حمل ما جعله يشعر ابلرفغ. وتالح  اللجنة كذلك ادعاءا  صااحب الابالغ كانا ابلثة العدائية
أنه مل يشعر ابألما    اليوان  وأنه شهد تعر  الجئني  يارين للعناا والسارقا حمل وال سايما   

ادعاااء أيلاااً ليااايل كثاارية. وتالحاا  اللجنااة  اً ظاملنتاازد الااذي كااا  يعااي  فيااهحمل مااا جعلااه يظاال مسااتيق
علااى سااالمته وألنااه مل يسااتط  ةعالااة اً اليااوان  وسااافر ةىل الاادامنرك يوفااصاااحب الاابالغ أنااه غااادر 

  .2015نفسه. وتالح  اللجنة أ  صاحب البالغ جللب اللجوء   الدامنرك    ب/أغسطو 
مبا أشار ةليه صاحب البالغ من تقارير خمتلفة ترب  عدم تاوافر أيلاً و يً اللجنة علماً  8-5

 وتالحاا أماااكن   مرافااق اسااتقباو ملتمساا  اللجااوء والالجئااني   اليااوان    ةجلااار نظااام دللاان. 
 تصارير علاى ابلفعال حصالوا الاذين مثلاه الالجئاني ه  الابالغ صاحب ةفادة ياا لوجه اللجنة
  اايًودو  ابلسااكن ماان الساالطا  احملليااة. و   ااذا الصااددحمل ان  ال يااز اليااو    ساافر وواثئااق ةقامااة

 (44)اشااارة صاااحب الاابالغ ةىل قاارار صااادر عاان احملكمااة األوروليااة بقااوق اإلنسااا اً اللجنااة علماا
__________ 

ا. ضاااد  ر. أ.حمل 692/1996؛ ورقااا  2-9حمل الفقااارة  . ضاااد الااادامنركحمل 2523/2105انظااار البالغاااا  رقااا   (41)
حمل  راء  . ضااد السااويدحمل 1833/2008؛ ورقاا  6-6حمل الفقاارة 1997متو /يوليااه  28حمل  راء معتماادة   أساا اليا

 . 18-5حمل الفقرة 2011تشرين الثاين/نوفمرب  1معتمدة   
 .3-9حمل الفقرة 2013  ار/مار   21حمل  راء معتمدة    .  ا. ضد أس الياحمل 1957/2010انظر البالغ رق   (42)
حمل قاارار عاادم املقبوليااة ساايمز ضااد جامايكاااحمل 541/1993مراجاا  منهااا الاابالغ رقاا  أيلاااً ر املرجاا  السااالق. وانظاا (43)

 .2-6حمل الفقرة 1995نيسا /ألريل  3املعتمد   
 .264و 235حمل الفقرتني  . ضد للجيكا واليوان   . م.انظر  (44)
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وماا،داد أ  حالااة الفقاار املاادق  الاا  يعيشااها فاارد ماان األفااراد أقااام   متناازد   أثينااا ملاادة أشااهر دو  
 لصرف الصاح  تشاكل معاملاة مهيناة مبوجاب االتفاقياة األورولياةابصوو على الثذاء أو يدما  ا

 بقوق اإلنسا . 
وتالح  اللجناة كاذلك ادعااء صااحب الابالغ أناه قاصار وأناه كاذب لشاأ  سانه ألناه نصار  8-6

ه  يقدم نفسه على أنه راشد ملا كاا  القصار املهااجرو  غاري املصاحولني ةتجازو  لصاورة منهجياة   
مماا ة ا كاناا سان الرشاد اً ادعااء صااحب الابالغ أناه ة  مل يكان متأكادأيلااً اليوان . وتالح  اللجنة 

سانةحمل فساجلته  21سنةحمل فقد ايتار أ  يقاوو ةناه يبلاا مان العمار  21سنة أم  18انونية   اليوان  الق
حمل و او اترياخ مايالد مازور. وتالحاا  1995حزيرا /يونياه  1السالطا  اليواننياة لصافة راشاد مولاود   

ا. اللجنة ادعاء صاحب البالغ أناه قادم معلوماا  مثلوجلاة ةىل سالطا  الدولاة الطارف لمساباب  اهتا
وتالحاااا  اللجنااااة كااااذلك أ  صاااااحب الاااابالغ ة  سااااعى ةىل دعاااا  ادعائااااه أنااااه قاصاااارحمل فقااااد قاااادم ةىل 

. وقاادم 2000حزيرا /يونيااه  1يبينااا  أنااه مولااود   اً عائلياااً الساالطا  الدامنركيااة شااهادة ماايالد ودفاا  
اصارحمل ابلنظاار شاهادا  مان ماوظف  مركاز اللجاوء   الادامنرك مفاد اا أهنا  مل يفااج،وا مبعرفاة أناه قأيلااً 

ةىل سااالوكه وكيفياااة تفاعلاااه مااا  األشاااخاا اآليااارين املقيماااني   املركاااز. وعاااالوة علاااى  لاااكحمل تالحااا  
اللجناااة ادعااااء صااااحب الااابالغ أ  القصااار غاااري املصاااحولني يودعاااو     ابااابو الوقاااائ     الياااوان  

  لطااار لسااابب عااادم وجاااود أمااااكن كافياااة   مرافاااق ةياااواء مااان قبيااال مالجااا  األجلفااااوحمل وأناااه سااايتعر 
ية ومهيناااة عناااد وصاااوله   حااااو ترحيلاااه ةىل الياااوان . وتالحااا  اللجناااة ةنساااان ال االحتجاااا    ظاااروف

ادعاء صاحب البالغ أنه قاصر والج حمل وأنه يعاين مشااكل نفساية لسابب اإلجهااد النااج  عان أيلاً 
لجاااوء   الدولاااة جتارلاااه الساااالقة   اامهورياااة العرلياااة الساااورية و  الياااوان  وكاااذلك جلاااواو ةجاااراءا  ال

 الطرفحمل وأنه  د نفسه اآل    حالة ضعا شديد.
ابستنتاا  لاو جلعاو  الالجئاني أناه ينبثا  اعتباار الياوان  للاد أيلاً و يً اللجنة علماً  8-7

اللجااوء األوو    ااذد القلاايةحمل وكااذلك مبوقااا الدولااة الطاارف الاا  تعتاارب أ  للااد اللجااوء األوو 
اإلنسانية األساسية مللتمس  اللجوء والالجئنيحمل وة  مل يكن مطالبااً ه  ياوفر ملزم لكفالة املعايري 

  ذا و اجتماعية وظروفاً معيشية مماثلة متاماً ملا ينع  له مواجلنو البلد. اً هل،الء األشخاا أوضاع
 اإلنسااا  بقااوق األوروليااة احملكمااة عاان صااادر قاارار ةىل كااذلك  الطاارف الدولااة تشااري الصااواحمل

   الشاكو  ملقادم واالجتماعياة املادياة العاي  ظروف   كبري  تراج  حدوس احتماو أ  ومفادد
لايو كافيااً   حاد  اتاه لكا   -و ا     اذد ابالاة الادامنرك  -حاو ةلعادد من الدولة املتعاقدة 

  .(45)تفاقية األورولية بقوق اإلنسا من اال 3يفل  ةىل اإليالو هحكام املادة 
كااذلك أ  ساالطا  الدولااة الطاارف ة  اسااتنتجا أ  صاااحب الاابالغ   وتالحاا  اللجنااة 8-8

 او اترياخ املايالد األوو الاذي قدماه والتااريخ  1995حزيرا /يونياه  1ابعتباار اترياخ  احملليو قاصر 
 ةىل املعلوما  ال  قدمها صاحب البالغ نفساه ةىل السالطا  اليواننياة والدامنركياةاً املسجلحمل استناد

ادعاااء الدولااة الطاارف أ  صاااحب الاابالغ متسااك هنااه راشااد أيلاااً لجنااة علااى السااواء. وتالحاا  ال
جلاااواو ةجاااراءا  اللجاااوءحمل وأناااه مل يطلاااب تثياااري اترياااخ مااايالدد ةال لعاااد أ  رفلاااا دائااارة اهلجااارة 

افاادة الدولاة الطارف ه  الادف  العاائل  الااذي أيلااً اً الدامنركياة جللاب اوئاه. و ايً اللجناة علما
سااالطا  الدامنركياااة لااادع  ادعائاااه يتلااامن معلوماااا  متناقلاااةحمل وأ  قدماااه صااااحب الااابالغ ةىل ال

السااجل املاادين   اامهوريااة العرليااة السااورية معطاالحمل وأ  الاادف  العااائل  وشااهادة املاايالد املقاادمني 
 من صاحب البالغ ال جكن أ  يعتربا من األدلة املوضوعية. 

__________ 

 .5-4الفقرة أيلاً . انظر  س  حممد حسني و يرين ضد  ولندا وةيطاليا (45)
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هنه علاى الارغ  مان  سان ظاروف وتالح  اللجنة أ  املعلوما  األساسية املتاحة تفيد  8-9
الالجئااني وملتمساا  اللجااوء   اليااوان حمل ابعتمااااد تشااريعا  جدياادة وا ااا  تاادالري لتحساااني أداء 

لتقااارير اً نظااام اللجااوءحمل فااإ  األوضاااع ال تاازاو صااعبة. وعلااى وجااه الصااواحمل  اايً اللجنااة علماا
 ينة من األشخااحمل ال سيما اللاعفاءفئاٌ  معاً حديثة تفيد ه  املعاملة ال  تلقا ا   اليوان  حالي

و   اذا الصاواحمل  .(46)مالئماةمن مقدم  الطلبا حمل مبن فيه  القصر غري املصحولنيحمل ليساا 
حمل وقااد جاااء فيهااا أ  2017تشااري اللجنااة ةىل توصاايا  مفوضااية شاا،و  الالجئااني لليااوان    عااام 

يهاا  مااا  الااا لعياادة كاال القاادرة الوجلنيااة علااى ةيااواء األجلفاااو غااري املصااحولني واملنفصاالني عاان  و 
البعد عن تلبية االحتياجا  وأ  األجلفاو يتعرضو  ملخاجلر مستمرة لسبب نقص ابمايةحمل مباا   
 لاااك االساااتثالو واالعتاااداء اانسااايا حمل مااان جاااراء انعااادام األمااان الكاااا  وتااادين ظاااروف أمااااكن 

علاي  الر ا  االستقباو واكتظاظهاحمل واالفتقار ةىل يدما  حمددةحمل ونقاص فارا ابصاوو علاى الت
علاى الرفااد اً حااداً أو غري الر  حمل وجلوو ةجراءا  اللجوء املتعلقة جبم  مشل األسرحمل ما يا،ثر أتثاري 

وتالحا  اللجناة كاذلك أ  املعلوماا  األساساية املتاحاة  .(47)نفس  االجتمااع  لمفاراد املعنيانيال
دعاااو    مراكاااز الاااوا يو ةىل أ  األجلفااااو الالجئاااني واملهااااجرين غاااري املصاااحولني ماااا   أيلااااً تشاااري 

 .(49)وم  الكبار أحياانً  حمل(48)احتجا    اليوان 
وتالحااا  اللجناااة كاااذلك أ  الدولاااة الطااارف ال تعااا   علاااى أ  صااااحب الااابالغ عااااة  8-10
الشوارع لف ة ال تقل عن شهرينحمل لعد مثادرة النزو الذي أقام فياه عناد وصاوله ةىل أثينااحمل وأناه   

    اليواننيةحمل رغ  اتصاله هبا لطلب الدع .مل يتلق أي مساعدة من السلطا
للخطاااار ابقيقاااا  اً كافياااا  وتااااذّكر اللجنااااة هنااااه ينبثاااا  للاااادوو األجلااااراف أ  تعطاااا  و انً  8-11

و ابحمل علاى وجاه الصاواحمل أال  .(50)ي قد يواجهه الشاخص   حااو ترحيلاهوالشخص  الذ
يسااتند  ديااد احتماااو تعاار  األفااراد املاارحلني لظااروف تشااكل معاملااة قاسااية أو ال ةنسااانية أو 

ماااان العهااااد ةىل تقيااااي  للظااااروف العامااااة   للااااد االسااااتقباو  7مهينااااة علااااى حنااااو ينتهااااك املااااادة 
العواماال  ةىل الظااروف الفرديااة لمشااخاا املعنيااني. وتشاامل  ااذد الظااروفأيلاااً فحساابحمل لاال 

__________ 

ةىل الاادوو األعلاااء فصااوا اسااتئناف  2016كااانو  األوو/ديساامرب   8املفوضااية األوروليااة املوجهااة   توصااية  (46)
)اال اااااااد األورو (. متاحااااااة   الصاااااافحة  604/2013عمليااااااا  النقاااااال ةىل اليااااااوان  مبوجااااااب الالئحااااااة رقاااااا  

-https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european اإللك ونياااة:

agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/recommendation_on_the_ 

resumption_of_transfers_to_greece_en.pdf . 
(حمل قارار 47287/15)الشاكو  رقا   أ اد ضاد  نثاارايوةلياا  حمل احملكماة األورولياة بقاوق اإلنساا حمل انظر أيلااً 
ىل  لاااكحمل تفياااد وكالاااة اال ااااد األورو  للحقاااوق األساساااية ه  . وابإلضاااافة ة2017  ار/ماااار   14صاااادر   

عااادد األجلفااااو املساااجلني   قائماااة االنتظاااار املزمااا  ةحالتهاااا ةىل املركاااز الاااوجل  للتلاااامن االجتمااااع  مااان أجااال 
جلفاال غاري مصااحوب موجااودو     2 000حمل وه  حاوايل 2017  ار/مااار   17   جلفاالً  891الساكن للااا 

 انظاااار .جلفااااالً  1 272ن أ  مرافااااق االسااااتقباو املتخصصااااة ال يسااااعها اسااااتيعاب سااااو  اليااااوان  علااااى الاااارغ  ماااا
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/april-2017. 

 .www.unhcr.org/58d8e8e64.pdf . متاحة   الصفحة اإللك ونية:2017املفوضية لليوان    عام توصيا   (47)
(48) Becatoros, “Council of Europe: detention of lone minors ‘unacceptable’”.  
 . 2017توصيا  املفوضية لليوان    عام  (49)
   ار/ 25حمل  راء معتمااادة   لاايالي و ياارين ضااد كناادا حمل1763/2008انظاار علااى ساابيل املثاااو البالغااني رقااا   (50)

 حمل  راء معتماادةعلاا  حممااد ضااد الاادامنركو علاا حمل 2409/2014؛ ورقاا  4-11و 2-11حمل الفقاارتني 2011مااار  
 . 8-7حمل الفقرة 2016  ار/مار   29  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/recommendation_on_the_resumption_of_transfers_to_greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/recommendation_on_the_resumption_of_transfers_to_greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/recommendation_on_the_resumption_of_transfers_to_greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/recommendation_on_the_resumption_of_transfers_to_greece_en.pdf
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/april-2017
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ال  تفاق  ضعا  ،الء األشخااحمل مثل السنحمل وال  قد  وو حالة عامة جكن لثالبية األفراد 
وتر  اللجنة أناه كاا  يتعاني علاى الدولاة  .(51)ةىل حالة ال يطيقها أفراد  يرو  املبعدين  ملها

امهااا الطاارف ةجااراء تقيااي  فااردي للخطاار الااذي ساايواجهه صاااحب الاابالغ   اليااوان  حبكاا  التز 
مااان العهاااد. وينبثااا  أ  تشااامل  اااذد  24للماااادة اً لتزوياااد األجلفااااو لتااادالري  اياااة ياصاااة وفقااا

التدالري الاصةحمل   ظاروف  اذد القلايةحمل ا اا  ةجاراءا  معقولاة للتأكاد مماا ة ا كاا  صااحب 
و   ذا الصواحمل تالح  اللجنة أ  قرار الدولة الطرف عادم ةعاادة النظار    اً.البالغ قاصر 
ب البالغ استند ابألسا  ةىل قرار االعتماد علاى املعلوماا  الا  قادمها   البداياةحمل سن صاح

لصاارف النظاار عاان التوضاايحا  الاا  قاادمها صاااحب الاابالغ لشااأ  أسااباب كذلااه عنااد تقاادمي 
جللب اوئه ورغ  الصلة احملتملة لني وضعه كقاصر وسوء تقاديرد للعواقاب عنادما كاذب لشاأ  

ح  اللجناة أ  التماا  صااحب الابالغ تثياري اترياخ مايالدد مل سنه. وعلى وجه الصواحمل تال
يااادف  الدولاااة الطااارف ةىل ا اااا  أي تااادالري لتحدياااد سااانهحمل كاااإجراء ايتباااار جلااايب أو نفسااا  أو 
مقالال  م  موظف  مركز اللجوء الاذين قادموا شاهاداهت  الطياة لادع  ادعااء صااحب الابالغ 

ولة الطرف أي ةجراء للتحقق من الواثئاق لشأ  سنه. وعالوة على  لكحمل مل تتخذ سلطا  الد
 ال  قدمها صاحب البالغ لدع  ادعائه. 

وتاار  اللجنااة أ  ساالطا  الدولااة الطاارف اسااتند حمل عنااد البااا   جللااب اااوء صاااحب  8-12
البالغحمل ةىل تناقلا  الادف  العاائل  وةفاادا  صااحب الابالغ األصالية هناه راشاد. لياد أ   اذد 

الطاارفحمل   الظااروف الاصااة ابلقلااية قيااد النظاارحمل ماان ا ااا  تاادالري  التناقلااا  ال تعفاا  الدولااة
معقولااة أياار  لاادحغ الشااك   ساان صاااحب الاابالغ وحقااه   االسااتفادة ماان تاادالري ابمايااة 
الاصااة الاا  تتااام للقاصاارحمل مبااا    لااك )أ( ا ااا  مياا  التاادالري املعقولااة املتاحااة لتقيااي  ساانه قباال 

دد ةىل اليوان ؛ و)ب( األيذ ابملعلوما  األساسية املتاحة ال  تفيد ا ا  قرار لشأ  ةمكانية ةلعا
ماان  7ه  ظااروف اسااتقباو القصاار املهاااجرين   اليااوان  قااد تفلاا  ةىل أوضاااع تتنااا  ماا  املااادة 

العهاااد. ولنااااء علياااهحمل تااار  اللجناااة أ  ةلعااااد صااااحب الااابالغ ةىل الياااوان  سيشاااكل   ظااال  اااذد 
 على حدة. وكالً اً من العهد مقروءة مع 24و 7تني للماداً الظروف الاصة انتهاك

( مااان الربوتوكاااوو االيتيااااريحمل تااار  أ  ترحيااال 4)5اللجناااةحمل ة  تتصااارف مبوجاااب املاااادة و  -9
صاحب البالغ ةىل اليوان  دو  ا ا  أي تدالري للما  التأكد املعقوو من سن صاحب الابالغ 

 على حدة.  وكالً اً حمل مقروءة مع24و 7سينتهك حقوقه مبوجب املادتني 
( ماان العهاادحمل الاا  تاانص علااى أ  تتعهااد الاادوو األجلااراف ابحاا ام 1)2ووفقاااً للمااادة  -10

ابقوق املع ف هبا فيهحمل ولكفالة  اذد ابقاوق اميا  األفاراد املوجاودين   ةقليمهاا والاضاعني 
 ياذة لواليتهاحمل فإ  الدولاة الطارف ملزماة ابلشاروع   ةعاادة النظار   ادعااء صااحب الابالغحمل 
عان أيلااً   اعتبار ا التزاماهتا مبوجب العهد و راء اللجنة  ذد. وعلى الدولة الطارف أ  متتنا  

 .(52)  ريثما يعاد النظر   جللب اوئهجلرد صاحب البالغ ةىل اليوان

__________ 

حمل 2017  ار/ماااار   10حمل  راء معتمااادة   م. ضاااد الااادامنرك ه. ف.و أ. أ. ي.حمل 2681/2015انظااار الااابالغ رقااا   (51)
  .7-7الفقرة 

 . 15حمل الفقرة حسني أ د ضد الدامنرك؛ و9حمل الفقرة عل  حممد ضد الدامنركوعل  انظرحمل على سبيل املثاوحمل  (52)
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واللجنااة ة  تلاا    اعتبار ااا أ  الدولااة الطاارفحمل ابنلاامامها ةىل الربوتوكااوو االيتياااريحمل  -11
صااها    ديااد مااا ة ا كااا  قااد حاادس انتهاااك للعهااد أم الحمل وتعهااد  عماااًل اع فااا ابيتصا قااد

مااان العهاااد ه  تكفااال متتااا  ميااا  األفاااراد املوجاااودين   ةقليمهاااا أو الاضاااعني لواليتهاااا  2ابملاااادة 
اببقاوق املعا ف هباا   العهاد وه  تتاير سابيل انتصااف فعاااًل وقاالاًل ل نفاا  ة ا ثباا حاادوس 

يوماااحمل معلومااا  عاان التاادالري الاا   180لقااى ماان الدولااة الطاارفحمل   غلااو  انتهاااكحمل تااود أ  تت
ا ااذهتا لوضاا   رائهااا موضاا  التنفيااذ. كمااا تطلااب اللجنااة ةىل الدولااة الطاارف أ  تنشاار  ااذد اآلراء 

 وتعممها على نطاق واس  للثتها الر ية.
    


