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بالغ مقدم من:

ن .ب .ف( .ميثله احملامي ألربت ابريس كازانوفا)

الشخص املدعى أنه ضحية:

ن .ب .ف.

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 ١٥شباط/فرباير ٢٠١٧

اتريخ اعتماد القرار:

 ٢٧أيلول/سبتمرب ٢٠١٨

املوضوع:

إجراء حتديد سن قاصر مزعوم غري مصحوب

املسائل اإلجرائية:

عد دددم اسد ددت اد سد ددبل االنتصد دداف احملليد ددة وإسد دداء
اسددتامال احل د يف تقدددمي البالغددات وعدددم إثبددات
الشكوى

مواد االت اقية:

 ،3و ،٨و ،١٢و ،)٢(١٨و ،٢٠و ،٢٧و٢9

مواد الربوتوكول االختياري:

(٧ج) و(ه) و(و)

اعتمدهتا اللج ة يف دورهتا التاساة والسباني ( ١٧أيلول/سبتمرب  ٥ -تشرين األول/أكتوبر .)٢٠١٨
شارك يف ال ظر يف هذا البالغ أعضداء اللج دة التاليدة أهدا هل :السديد سدوزان أهدو أسدوما ،والسديد أمدل سدلمان
الدوسدري ،والسديد ه دد أيدود إدريسدي ،والسديد بدردرد غاسدتو ،والسديد أول.دا أ .خازوفدا ،والسديد ادا قطدران،
والسدديد جهدداد ماضددي ،والسدديد ب يددام داويددا مزمددور ،والسدديد كالرنددس نيلسددن ،والسدديد ميكيكددو أوات  ،والسدديد
لويس إرنستو بيدرنريا ري ا ،والسيد خوسيه أخنيل رودري.يز ريديس ،والسديد كريسدا سداندبرغ ،والسديد رن مداري
سددكيلتون ،والسدديد فيلي ددا تودوروفددا ،والسدديد ري اتدده وي د  .ووفقددا لل قدر (١أ) مددن املدداد  ٨مددن ال ظددام الددداخلي
اللج ددة فيمددا يتال د ابلربوتوكددول االختيدداري الت اقيددة اقددوت الط ددل املتال د ج دراء تقدددمي البالغددات ،يشددارك
السيد خورخي كاردود يورنس ،عضو اللج ة ،يف ال ظر يف هذا البالغ.
ترد يف مرفقات هذه اآلراء نصدو رأي فدردي مشد ك ألعضداء اللج دة أول.دا أ .خازوفدا وب يدام داويدا مزمدور ورن مداري
سكيلتون وفيلي ا تودوروفا (رأي مواف ) ،ورأاين فرداين ماارضان لاضوي اللج ة اا قطران وميكيكو أوات .
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 ١-١صدداا الددبالغ هددو السدديد ن .ب .ف ،.وهددو م دوا ن إي دواري يقددول إندده ُولددد يف ٢6
رذار/مددار  .٢٠٠٠ويد يدعي أندده ضددحية انتهدداك املدواد  3و ٨و ١٢و )٢(١٨و ٢٠و ٢٧و٢9
من االت اقية .وقد دخل الربوتوكول االختياري املتال جراء تقدمي البالغات ايدز ال داذ ابل سدبة
للدولة الطرف يف  ١٤نيسان/أبريل .٢٠١٤
 ٢-١وعمددال ابمل دداد  6مددن الربوتوك ددول االختيدداري ،ل د ال ري د الاام ددل املاددي ابلبالغ ددات،
يف  ٢١شدباط/فرباير  ،٢٠١٧نيابددة عدن اللج ددة ،إىل الدولدة الطددرف أن متت د عددن إعداد صدداا
البالغ إىل بلده األصلي وأن ت قله إىل مركز حلماية األ ال ريثما ت ظر اللج ة يف قضيته.
 3-١ويف  ١٥ازيران/يونيده  ،٢٠١٧ق يدرر ال ريد الاامدل املادي ابلبالغدات ،نيابدة عدن اللج ددة،
رفض ل الدولة الطرف ال ظر يف مقبولية البالغ بشكل م صل عن أسسه املوضوعية.
الوق ئع كم عرضه ص ح البالغ
 ١-٢يف  ٢6كددانون الثا /ي دداير  ،٢٠١٧اع ضددا الشددر ة الو يددة اإلسددبانية الددزورت الصدد.ري
الذي كان يستقليه صاا الدبالغ ع دد حماولتده الددخول إىل إسدبانيا بصدور غدري قانونيدة .وع ددما
صرح أنه ُولد يف  ٢6رذار/مار .٢٠٠٠
اُعتقل صاا البالغ ،الذي كان من دون واثئ  ،ي
 ٢-٢ويف  ٢٧كددانون الثا /ي دداير  ،٢٠١٧أمددر مكتد املدددعي الاددام لألادددا لدددى حمكمددة
االسددتا اف اإلقليميددة ل.رد ددة ج دراء اختبددارات قيددا الاظددام لصدداا الددبالغ مددن أجددل حتديددد
سيه( .)١وجدرت هدذه االختبدارات يف اليدوم ذاتده يف مستشد ى ’فدريخن دي ال نييدبس‘ ب.رد دة،
ومتثلا يف تصوير يده اليسدرى ابألش يداة السدي ية .وكشد ا نتدائ هدذه االختبدارات أن سدن عظدام
صاا البالغ ”تتجاوز  ١9س ة“(.)٢

 3-٢واس د ددت ادا إىل ه د ددذه ال ت د ددائ  ،أص د دددر مكت د د امل د دددعي الا د ددام لألا د دددا ل د دددى حمكم د ددة
االستا اف اإلقليمية ل.رد ة مرسوما يف اليوم ن سه ي ص على أن صاا البالغ راشد(.)3
 ٤-٢ويف  ٢٨كانون الثا /ي اير  ،٢٠١٧اكل قاضي حمكمة التحقي رقل  3مبوتريل عاد
صدداا الددبالغ إىل مركددز الاتجدداز األجان د ملددد أقصدداها  6٠يومددا ريثمددا ي ددذ أمددر اإلعدداد .
واقتيدد صداا الدبالغ إىل مركددز ااتجداز األجاند يف برشدلونة .ومددن جديدد ،أعلدن صداا الددبالغ،
ع د دخوله املركز ،أنه قاصر ،وب اء على ذلك أرسلا الشدر ة يف  ٥شدباط/فرباير  ٢٠١٧فاكسدا إىل
قسددل األادددا لدددى مكتد املدددعي الاددام اإلقليمددي لربشددلونة وإىل اإلدار الاامددة حلمايددة الط ددل
رد اىت اآلن.
(اكومة كااتلونيا) إلبالغهما هبذه احلالة .ويؤيكد صاا البالغ أنه يتل أي ي
 ٥-٢ويشد ددري صد دداا الد ددبالغ إىل أند دده ال ميكد ددن الطاد ددن يف مراسد دديل حتديد ددد السد ددن الصد ددادر
ع د ددن ال ياب د ددة الاام د ددة أم د ددام احمل د دداكل ،عل د ددى حن د ددو م د ددا أكدت د دده احملكم د ددة الدس د ددتورية يف إس د ددبانيا يف
قرارها  ،٢٠١3/١٧٢وهكذا يكون قد است د مجي سبل االنتصاف احمللية.

__________

()١
()٢
()3
2

وفقددا لوثيقددة مقدمددة ،أمددر مكت د املدددعي الاددام ج دراء اختبددارات دقيقددة لقيددا الاظددام (…) ،وبتقدددمي التقريددر
املذكور والصور ابألشاة ذات الصلة ،وكذا بتحديد نطات عمري أدىن وأقصى للشخص موضوع االختبار.
يقدددم صدداا الددبالغ نسددخة مددن التقريددر الطددم الصددادر عددن قسددل الط د ال سددي مبستش د ى ’بددريخن دي ال
نييبس‘ ب.رد ة.
سن الرشد يف إسبانيا هو  ١٨عاما.
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الشكوى
 ١-3ي يدعي صاا البالغ أن مصلحة الط ل ال ضلى املا ف هبا يف املداد  3مدن االت اقيدة
تددول أي اعتبددار خددالل إج دراءات حتديددد السددن الددي خض د هلددا .ويشددري إىل أن الدولددة الطددرف،
وفقا ملا الاظته اللج ة ،ال متلك بروتوكوال مواددا حلمايدة األ دال غدري املصدحوبني .وهكدذا فدنن
رائ حتديد سن األ ال ختتلف من م طقة اكل ذايت إىل أخرى(.)٤
 ٢-3ويشري صاا البالغ إىل أن رائ حتديدد السدن الوايدد املسدتخدمة االيدا يف إسدبانيا
هد د ددي التقد د ددديرات الطبيد د ددة وتلد د ددك املسد د ددت د إىل اخلصد د ددائص اجلسد د دددية .أمد د ددا الوسد د ددائل األخد د ددرى،
مث ددل ”التق ددديرات املس ددت د إىل ال ضد د ال س ددي وال م ددو“ أو ”التق ددديرات املس ددت د إىل الواثئد د
املتااة واملاارف واملالومدات احملليدة“ ،فدال تُسدتخدم .وأهدل اختبدار ي جدز يف إسدبانيا هدو االختبدار
اإلشدااعي ب دداء علددى أ لدس غددروليت وابيددل ،وهدي دراسددة أُجريددا يف مخسدي يات القددرن الاشدرين
وت اولا عي دة تتدللف مدن  6 ٨٧9دال مدن األ دال األصدحاء امل حددرين مدن أمريكدا الشدمالية
وامل تمدني إىل الطبقدة املتوسدطة الاليدا .ويسدم هدذا االختبدار بتقددير ال طدات الامدري الدذي ي دددرج
ضددم ه شددخص مددا .وتاتددرب هددذه الدراسددة ،علددى غ درار دراسددات أخددرى أجريددا يف وقددا الا د ،
إرشددادية فق د و ت ج ددز هبدددف حتدي ددد الس ددن الزم يددة لش ددخص م ددا .ويشددري ص دداا ال ددبالغ إىل
ضرور التمييز بني السن الزم ية وسن الاظام الدي هدي م هدوم إاصدائي يسدت د إىل جتدارب سدريرية
وي يددد يف حتقي د أغ درا بيددة حمضددة اهلدددف م هددا تقدددير وتددري نض د عظددام شددخص مددا والت بددؤ
ابلطدول الدذي سدتبل قامتدده .أمدا السدن الزم يددة فهدي دول املدد الددي عاشدها الشدخص .وال يكددون
سددن الاظددام والسددن الزم يددة ابلضددرور واادددا ،ألن منددو الط ددل اجلسددمي والاقلددي ال يتددلثر باوامددل
جي يددة ومرضددية وت.ذويددة وصددحية تاكددس مركددزه االجتمدداعي فحس د  ،بددل أيضددا باوامددل عرقيددة.
ووفقدا لادددد مدن الدراسددات ياددد املركدز االجتمدداعي واالقتصدادي لشددخص مددا عدامال حمددددا رئيسدديا
ل مو عظامه.
 3-3وي دددعي ص دداا ال ددبالغ أن دده ي ب .ددي جا ددل مب دددأ مص دداح الط ددل ال ض ددلى يف مقدمد ددة
االعتبددارات الواج د مراعاهتددا يف كامددل مرااددل حتديددد السددن وأندده ي ب.ددي االكت دداء ج دراء باددض
االختبددارات الطبيددة الددي تكددون ضددرورية ومتوافقددة م د أخالقيددات مه ددة الط د  .ودائم دا مددا ي ب.ددي
اإلشددار إىل هددام اخلطددل يف التقددارير الطبيددة امل بثقددة مددن ذلددك .وابإلضددافة إىل ذلددك ،ي ب.ددي أن
يتوىل موظ ون بيون متخصصون إجراء التصدوير ابألشداة السدي ية وقدراء نتائجده .كمدا ي ب.دي أن
ياهددد جدراء التقيدديل الشددامل لل تددائ إىل مددوظ ني بيددني متخصصددني يف الطد الشددرعي ،واحلددال
أن دوائر التشخيص ابألشاة يف كثدري مدن األايدان هدي مدن ي حدص األدلدة( .)٥وأخدريا ،ي ب.دي أن
تس ددت د عملي ددات حتدي ددد الس ددن إىل جمموع ددة مت وع ددة م ددن االختب ددارات وال حوص ددات التكميلي ددة.

__________

()٤
()٥
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يشري صاا البالغ إىل املالاظات اخلتاميدة الدي أبددهتا اللج دة بشدلن التقريدر اجلدام للتقريدرين الددوريني الثالد
والراب إلسبانيا ( ،)CRC/C/ESP/CO/3-4ال قراتن  ٢٧و.٥9
يستشهد صداا الدبالغ بتقريدر صدادر عدن احتداد أم داء املظدا بكتالونيدا حتدا الا دوان“Resolución sobre el :
””( proceso de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañadosقدرار بشدلن
القصر األجان غري املصحوبني“) (.)٢٠١١
عملية حتديد سن ي
3
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ويضدديف صدداا الددبالغ أن املدداد  3٥مددن القددانون األساسددي رقددل  ٢٠٠٠/٤ت د ص علددى عدددم
إجراء اختبارات لتحديد سن الط ل ع دما تكون حبوزته واثئ هوية(.)6
 ٤-3وي يدعي صداا الدبالغ أنده ضدحية انتهداك املداد  3مدن االت اقيدة ،مقدروء ابالقد ان مد
املددادتني  )٢(١٨و ،)١(٢٠ألندده ياددني لدده وصددي أو ممثددل ،فهددذه املمارسددة متثددل ضددمانة إجرائيددة
رئيسددية الا د ام املصدداح ال ضددلى لأل ددال غددري املصددحوبني( .)٧ويددزعل صدداا الددبالغ أندده ابت
مهم ددال ودون محاي ددة ويف اال ددة ض دداف ش ددديد بس ددب إعالن دده شخص دا راش دددا عل ددى أس ددا أدل ددة
غري موثوقة.
 ٥-3ويزعل صاا الدبالغ أن الدولدة الطدرف انتهكدا اقده يف اهلويدة الدذي تك لده املداد ٨
من االت اقية .ويشري إىل أن السن متثل جانبا أساسيا من جوان اهلوية وأن الدولة الطدرف ملزمدة
بادم التدخل يف هويته ،وكذلك ابحل اظ على البيادت املكونة للهوية واستاادهتا.
 6-3وي دددعي ص دداا ال ددبالغ أيض ددا انته دداك امل دداد  ٢٠م ددن االت اقي ددة ،ك ددون الدول ددة الط ددرف
مت حه احلماية الواجبة بوص ه ال حمروما من بياته األسرية.
 ٧-3وأخريا ،ي يدعي صاا البالغ أنه ضحية انتهاك اقوقه الي تك لها املداداتن  ٢٧و٢9
من االت اقية ألن عدم تايني وصي لرعاية مصاحله أعات منوه السليل.
 ٨-3ويق ح صاا البالغ احللول املمك دة التاليدة( :أ) أن تقدر الدولدة الطدرف باددم إمكانيدة
إثبددات س د ه عددن ريد االختبددار الطددم امل جددز و(ب) أن يُا د ف لدده مكانيددة الطاددن يف قدرارات
حتديد السن أمدام احملداكل و(ج) أن يُاد ف لده جبميد احلقدوت املك ولدة لده ابعتبداره دال ،مبدا يف
ذل ددك احل د يف التمت د حبماي ددة اإلدار الاام ددة ،ويف االس ددت اد م ددن ممث ددل ق ددانو  ،ويف التال دديل ،ويف
احلصول على تصري إقامة وعمل يسم له ب مو شخصيته منوا كامال وابندماجه يف اجملتم .
مالحظ ت الهتولة الطرف بشأن املقبولية
 ١-٤تدددف الدولددة الطددرف ،يف مالاظاهتددا املؤرخددة  3١رذار/مددار و ١١نيسددان/أبريل ،٢٠١٧
أبن الددبالغ غددري مقبددول ألندده يشددكل إسدداء السددتامال احل د يف تقدددمي البالغددات وال يسددت د إىل
أسا بصور واضحة ،وفقا للماد (٧ج) و(و) ،من الربوتوكول االختياري ،على التوايل .وتشري
إىل أن صدداا الددبالغ يقدددم أي دليددل يثبددا أندده قاصددر .وعلددى غدرار ادداالت أخددرى ماروضددة
علددى اللج ددة ،فددنن صدداا الددبالغ هددو شددخص ي د أندده شددارف علددى سددن الرشددد ،ويبدددو أندده بلد
سددن الرشددد وأندده قددد خضد  ،مبوافقتدده املسددبقة ،الختبددارات بيددة موضددوعية يف إسددبانيا تثبددا أندده راشددد
__________

()6

()٧
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يشري صاا البالغ أيضا إىل تقرير م ظمدة األمدل املتحدد للط ولدة (اليونيسديف) واجمللدس الادام للمحدامني اإلسدبان
وم ظمدة ابنيسدتو املا دون “Ni ilegales ni invisibles: realidad jurídica y social de los menores extranjeros
””( en Españaليسدوا غدري قدانونيني وال غددري م ظدورين :الواقد القدانو واالجتمداعي للقصدر األجاند يف إسددبانيا“)
( )٢٠٠9وتقريددر م ظمددة  ،La Merced Migraciones-Mercedariosوم وضددية األمددل املتحددد السددامية لشددؤون
القصد د ددر ابجلاماد د ددة البابويد د ددة كوميد د ددا ،
الالجاد د ددني ،وم ظمد د ددة إنقد د دداذ الط ولد د ددة ،وبد د ددردم سد د ددانتاندير بشد د ددلن القد د ددانون و ي
ومؤسسددة ابكيتيددك  ،Baketikوالرابطددة الكاثوليكيددة اإلسددبانية للهجددر )Aproximación a la protección ،(Accem
.internacional de los menores no acompañados en España, Madrid, La Merced Migraciones, 2009
يستشهد صاا البالغ بتالي اللج ة الاام رقل  )٢٠٠٥(6بشلن مااملة األ ال غري املصحوبني وامل صدلني
عن ذويهل خارج بلدهل األصلي ،ال قر .٢١
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وال يق يدم أي واثئ هوية أصلية بيوم ية أو أي اختبارات بية ت يدد تلدك الدي أجندزت علدى الدرغل
مدن أندده ممثددل مبحددامني لدديهل املدوارد الالزمددة للقيددام بدذلك وال يشددري إىل أندواع االختبددارات الطبيددة
ال ددي يراه ددا م اس ددبة .وتش ددري الدول ددة الط ددرف إىل اال ددة م .أ .ب .ض ددد إس ددبانيا( ،)٨ايد د ي دددعي
صاا البالغ أنه قاصر على الرغل من إخضداعه الختبدارات تصدوير ابألشداة السدي ية تثبدا أنده
بل سن الثام ة عشر  .وباد التحقيقات الي أجرهتا الشر ة اإلسبانية يف البلد األصدلي لصداا
البالغ ،تبني أنه ااول انتحال هوية شخص رخر ،وأن عمره كان اقدا  ٢٠سد ة .وحتد يذر الدولدة
الطددرف مددن ”الاصدداابت الددي متددار االجتددار وتسددت يد مددن اهلجددر غددري الشددرعية ،بتحدريض ال ددا
علددى م.ددادر بلدددا ل للبح د عددن رفاهيددة غددري مؤكددد وزائ ددة يف أورواب“ ،والددي غالب دا مددا توصددي
هؤالء األشخا ابلقدوم دون واثئ هوية أو إخ ائها وابدعاء عدم بلوغهل سن الرشد.
 ٢-٤وتدف الدولة الطرف أيضا أبن البالغ غري مقبول لادم است اد سبل االنتصاف احمللية،
ابل ظددر إىل أندده( :أ) ميكددن إعدداد مراجاددة عمليددة حتديددد السددن عددن ري د تقدددمي أدلددة موضددوعية
جديددد (واثئد هويددة تضددل ببيددادت بيوم يددة أو أدلددة بيددة موضددوعية) ،إذ ميكددن أن أيمددر مكتد
املدددعي الاددام يف هددذه احلالددة جدراء حتقيقددات إضددافية لتحديددد السددن و(ب) ميكددن لد حتديددد
س ه ابلسبل القضائية و(ج) ميكن أيضا تقدمي ان إداري وقضائي يف قرار اإلعاد .
 3-٤وت يددد الدولددة الطددرف أبندده أ لد سدراح صدداا الددبالغ ،يف  ٢٧شددباط/فرباير ،٢٠١٧
باددد أن جتدداوزت ف د إيداعدده مركددز ااتجدداز األجاند املددد القصددوى املتمثلددة يف سددتني يوم دا دون
ت يذ أمر اإلبااد .ويوجد صاا البالغ االيا يف عهد مؤسسة كيباييل إن ترويل (أراغون).
 ٤-٤وتدددف الدولددة الطددرف أبندده أعيددد ال ظددر يف االددة صدداا الددبالغ وفق دا للمدداد  6مددن
الربوتوكددول االختيدداري ،وخلصددا هددذه الامليددة إىل أندده( :أ) أجريددا عددد اختبددارات موضددوعية -
تصددوير الي ددد اليس ددرى ابألش د يداة الس ددي ية وال ح ددص اجلس دددي( - )9م ددن قب ددل أ ب دداء خمتص ددني حت ددا
إشد دراف احمل دداكل ومكتد د امل دددعي الا ددام ،وأثبت ددا أن دده ش ددخص راش ددد و(ب) يقد د يدم أي دلي ددل
مسددت دي يثبددا عكددس ذلددك و(ج) ال يشددكل إج دراء إعدداد صدداا الشددكوى إىل بلددده األصددلي،
اي له جذور شخصية وأسرية ،أي خطر غري قابل للجرب ابل سبة له وال يشكل ظرفا استث ائيا.
ابلقص د ددر غ د ددري املص د ددحوبني
 ٥-٤وتش د ددري الدول د ددة الط د ددرف إىل ت ي د ددذ بروتوك د ددول حم د دددد يتالد د د
ي
املزعددومني( ،)١٠وي د ص علددى أندده يف اددال ادعدداء مه دداجر غددري نظددامي أندده قاصددر غددري مص ددحوب
ويظهددر بوضددوح علددى أندده كددذلك ،فنندده يسددلل فددورا إىل سددلطات محايددة األ ددال ويقييددد يف سددجل
القص ددر غ ددري املص ددحوبني .ويف ا ددال ظه ددور ش ددكوك انطالق دا م ددن املظه ددر اجلس دددي للش ددخص املا ددي،
ي
فننه ُُيض على ال دور ،ره دا مبوافقتده املسدت ري  ،الختبدارات بيدة لتحديدد سد ه وفقدا للمادايري املقبولدة
من جمتم الط الشرعي .ونتائ هذه االختبارات  -الي ت سدر لصداح املهداجر إىل أقصدى ادد -
__________

( )٨قضية م .إ .ب .ضد إسبانيا (.)CRC/C/75/D/9/2017
تقدم نسخة من نتائ ال حص البد .
()9
( )١٠ات د ددات ب د ددني وزار الا د دددل ،ووزار الداخلي د ددة ،ووزار الام د ددل والض د ددمان االجتم د دداعي ،ووزار الص د ددحة واخل د دددمات
االجتماعيددة واملسدداوا  ،ومكت د املدددعي الاددام ،ووزار الش ددؤون اخلارجيددة والتادداون العتمدداد الربوتوكددول اإل دداري
املتال د جد دراءات ماي ددة بش ددلن األجاند د القص ددر غ ددري املص ددحوبني ،امل ش ددور يف اجلري ددد الرهي ددة يف  ١6تشد درين
األول/أكتوبر .٢٠١٤
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هددي الددي تؤخددذ يف االعتبددار لتحديددد مددا إذا كددان س دي ب.ي أم ال تطبي د األاكددام احملدددد املتصددلة
حبماية األ ال.
تعليق ت ص ح البالغ على مالحظ ت الهتولة الطرف بشأن املقبولية
 ١-٥يددذكر صدداا الددبالغ ،يف تاليقاتدده املؤرخددة  ٢6أاير/مددايو  ،٢٠١٧أندده علددى الددرغل مددن
تايددني حمددام كددي يقدددم لدده املسدداعد  -بوص د ه شخص دا راشدددا  -فيمددا يتال د ج دراءات اإلبادداد،
يُاد يدني لدده ق د ي ممثددل مددن اختيدداره للدددفاع عددن مصدداحله بوص د ه شخص دا قاصددرا ،وهددو مددا يشددكل
انتهاكا للماد  ١٢من االت اقية(.)١١
 ٢-٥ويشددري إىل أن مظه ددره ُيتل ددف كثددريا ج دددا ،ابل ظ ددر إىل م ددا عاشدده كمه دداجر ،ع ددن مظه ددر
شخص ياي ايا عادية ،وابلتايل ال ميكن أن يكون ع صدرا مهمدا يف حتديدد سديه .وهدو يشددد
عل ددى ع دددم موثوقي ددة األدل ددة املس ددت د إىل اختب ددار أ ل ددس غ ددروليت وابي ددل ،وي دددف أبن اق دده يف
االف ا أنه قاصر حي م( .)١٢ويدف أيضا أبنه ي ب.ي تسليل األ ال األجان غري املصحوبني
إىل سددلطات محايددة األ ددال إىل اددني حتديددد سد هل .وهددو يددرفض احلجددة القائلددة إن جمتمد الطد
الشرعي يقبل نتائ االختبارات الطبية لتحديد السن.
 3-٥ويشددري صدداا الددبالغ إىل عدددم وجددود مددا يثبددا موافقتدده املوقاددة وال ترمجددة تلددك الوثيقددة
إىل ل.ته وال ريقة إبالغه بتباات تلك املوافقة.
 ٤-٥ويد يدعي صدداا الددبالغ أن أتكيدددات الدولددة الطددرف املتالقددة ابمتالكدده جددذورا شخصددية
وأسرية يف بلده غري صحيحة بتاات وغري مدعومة أبدلية.
القصددر غددري
 ٥-٥وقددد ُاددن يف الربوتوكددول اإل دداري املتالد جدراءات ماي ددة بشددلن األجاند
ي
املصحوبني أمام احملكمة الاليا ألن الاديد مدن مدواده تاتدرب غدري دسدتورية .وعلدى وجده اخلصدو ،
يسم هذا الربوتوكول ،يف اال األ ال الذين يكون حبوزهتل جواز س ر ،عالن عدم صالاية
هددذا اجل دواز إذا كددان يظهددر علددى الشددخص املاددي أندده راشددد .ورأت احملكمددة الاليددا أندده ”ال ميكددن
اعتبددار مهدداجر لديدده جدواز سد ر أو وثيقددة هويددة ماادلددة تشددري إىل أندده قاصددر شخصدا أج بيدا بدددون
واثئ من أجل إخضاعه الختبارات ( )...لتحديد س ه“.
 6-٥وأخددريا ،يد يدعي صدداا الددبالغ أن الدولددة الطددرف ت ددذ التدددابري التح ظيددة الددي أمددرت
هبددا اللج ددة كوندده ُسدليل إىل مؤسسددة اجتماعيددة خاصددة ابعتبدداره شخص دا راشدددا .وأوضد أن عمليددة
نقله تلك جرت قبل انقضاء املد القصوى الاتجازه يف مركز ااتجاز األجان .
مالحظ ت الهتولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 ١-6تُك ددرر الدول ددة الط ددرف ،يف رس ددالة مؤرخ ددة  ١٠تشد درين الث ددا /نوفمرب  ،٢٠١٧اججه ددا
بشلن عدم مقبولية البالغ .وتشري إىل أنه ال شك ،انطالقا من الصور احلاليدة لصداا الدبالغ،
__________

( )١١يشري صاا البالغ أيضا إىل تالي اللج ة الاام رقل  ،6ال قر .٢٥
( )١٢يشددري صدداا الددبالغ إىل التالي د الاددام رقددل  ،6ال قددر (3١ط) وكددذلك إىل ق درار الربملددان األورود ،املددؤر ٥
شباط/فرباير  ،٢٠٠9بشلن ت يذ توجيه االحتاد األورود  ،2003/9/ECال قر .٥١
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أندده شددخص راشددد .ويقديدر ممثددل صدداا الددبالغ ن سدده ضددم يا أبن صدداا الددبالغ ال يبدددو وكلندده
شخص قاصر ع دما يقول إن مظهره البد تربره جتربته كمهاجر.
 ٢-6وتؤكددد الدولددة الطددرف أن قبددول البالغددات مبوج د الربوتوكددول االختيدداري يقتضددي علددى
األقل تقدمي أدىن دليل على أن صاا البالغ ل.
 3-6وتش ددري الدول ددة الط ددرف إىل أن احملكم ددة األوروبي ددة حلق ددوت اإلنس ددان أك دددت يف اكمه ددا
الصددادر يف قضددية أمحددادي ضددد اليددودن أن ممارسددة االختبددارات الطبيددة لتحديددد السد يدن ال تتاددار
مد اقدوت اإلنسددان .ويف ذلدك احلكدل ،فسددرت احملكمدة رفدض صدداا الدبالغ اخلضدوع الختبددار
األس ان ابألشاة السي ية كنشار على خوفده مدن أن يكشدف هدذا االختبدار سد ا خمتل دة عدن تلدك
الي يزعمها(.)١3
 ٤-6وتكديدرر الدولددة الطددرف دفوعاهتددا املتالقددة بادددم اسددت اد صدداا الددبالغ سددبل االنتصدداف
احملليددة املتااددة .وإذا كددان التحديددد املؤقددا للسددن مددن قبددل مكتد املدددعي الاددام ال ُيضد ملراجاددة
قضائية ،فنن هذا املكتد ن سده مكانده أن يوافد علدى إجدراء حتقيقدات إضدافية ع دد تقددمي أدلدة
موضددوعية جديددد  .وعددالو علددى ذلددك ،ميكددن أن يطل د إىل القاضددي املددد مبكددان االاتجدداز
مراجاة أي قرار صادر عن م طقة احلكل الذايت الي ال ياترب فيها الشخص قاصرا .وميكن الطان
يف أمد ددر اإلعد دداد أو أي رفد ددض لطل د د اللجد ددوء أمد ددام احملد دداكل اإلداريد ددة .وأخد ددريا ،ميكد ددن مبوج د د
القانون  ،٢٠١٥/١٥املؤر  ٢متوز/يوليه ،املتال ابالختصا الطوعي مباشر إجدراءات وعيدة
لتحديددد السددن أمددام احملدداكل املدنيددة ،ألن إجدراء حتديددد السددن مددن قبددل مكتد املدددعي الاددام ،كمددا
أشارت إىل ذلك احملكمة الدستورية ،هو جمرد إجراء ”ذي اب مؤقا جدا“.
 ٥-6وتدف الدولة الطرف أبن الشكوى عامة وتست د فيما يبددو علدى اجدة ت يدد أبن إجدراء
أي عمليددة لتحديددد سددن الرش ددد علددى أسددا اختبددارات بي ددة يشددكل انتهاك دا االت اقيددة .وي د ص
التاليد الاددام رقددل  6علددى اف د ا عدددم بلددوغ الشددخص سددن الرشددد يف االددة عدددم اليقددني ،لكددن
ذلك غري ممكن ع دما يكون واضحا أن األمر يتال بشخص راشد ،إذ ميكن للسلطات الو يدة
يف ه ددذه احلال ددة أن تات ددربه راش دددا مبوج د الق ددانون دون احلاج ددة إىل إخض دداعه ألي اختب ددار .ومد د
ذلك ،م حا السلطات صاا البالغ ،يف هذه احلالة ،فرصة إجدراء اختبدارات بيدة موضدوعية
لتحديد السن.
 6-6ونظددرا لادددم وجددود أي أدلددة موثوقددة علددى أن صدداا الددبالغ قاصددر ،جيددر ،ب دداء علددى
قصددر ،أل ددل قددد يواجهددون م دده خطددرا اقيقيدا ابلتاددر
تصددرحيه فقد  ،االات دداظ بدده يف مركددز مد ي
لالعتداء وإساء املااملة.
 ٧-6وفيمددا يتال د بشددكوى صدداا الددبالغ بشددلن انتهدداك مزعددوم ملصدداحله ال ضددلى ،تالا د
يصرح أن السدلطات اإلسدبانية أنقذتده ملدا كدان علدى مدا قدارب
الدولة الطرف أن صاا البالغ
ي
ه وأنه تلقدى الرعايدة الطبيدة ع دد وصدوله إىل األراضدي اإلسدبانية وأنده اسدت اد مدن خددمات حمدام
وم جل ش وي ابجملان وأن االته ُع ِرضا ،ااملا يادعى أنه قاصر ،على مكت املدعي الاام ،وهدو
املؤسسددة املكل ددة بضددمان مصدداح الط ددل ال ضددلى وأندده ياددي االي دا اددرا ويسددت يد مددن املسدداعد

__________

( )١3احملكم ددة األوروبي ددة حلق ددوت اإلنس ددان ،أمح ددادي ض ددد الي ددودن ،ال دددعوى رق ددل  ،٠9/٥٠٥٢٠املؤرخد دة  ٢٥أيل ددول/
سبتمرب  ،٢٠١٢ال قراتن  ٧٧و.٧٨
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االجتماعيددة .وهكددذا ،ال ميكددن احلدددي عددن عدددم تقدددمي املاونددة القانونيددة لصدداا الددبالغ أو عددن
عدم است ادته من احلماية ،اىت وإن كان قاصرا ،وهو ما ليس بصحي .
 ٨-6وفيمدا يتاليد ابالدعداءات املسددت د إىل اقده يف اهلويدة ،تؤكددد الدولدة الطدرف أن صدداا
البالغ يقدم أي وثيقة هوية رهية  -دهيك عدن تقدميده وثيقدة ببيدادت بيومي يدة ميكدن التحقد
م هددا  .-وم د ذلددك ،سددجلته السددلطات اإلسددبانية ابالسددل الددذي أعطدداه ع ددد دخولدده األراضددي
اإلسبانية بصور غري قانونية.
 9-6وقددد تك لددا الدولددة الطددرف بصدداا الددبالغ اددىت انقضدداء ال د القصددوى الاتجددازه،
اي أفُرج ع ه باد ذلك وابت يست يد من ”مساعد م سقة“ وت.طية صحية ،اىت ال ي تهدك
اقه يف ال مو الاقلي.
 ١٠-6وفيمددا يتال د بسددبل االنتصدداف املطلوبددة ،ال يشددري صدداا الددبالغ إىل السددبل الواج د
استخدامها لادم أخذ االختبارات الطبية امل جز باني االعتبار .وفيمدا يتالد ابلطلبدات األخدرى،
تشري الدولة الطرف إىل أن صاا البالغ يست يد ابل ال من محاية عامة .وفيما يتالد ابلتالديل
اجملا  ،كان صداا الدبالغ سيسدت يد م ده تلقائيدا لدو أنده كدان قاصدرا .وأخدريا ،ال ميكدن احلصدول
علددى تصدداري إقامددة وعمددل إال يف اددال اسددتي اء الشددروط القانونيددة الاامددة ،وهددو مددا حيصددل يف
االة صاا البالغ ألنه دخل إسبانيا بصور غري قانونية و يطل احلماية الدولية.
تعليق ت ص ح البالغ على مالحظ ت الهتولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 ١-٧يؤك ددد ص دداا ال ددبالغ ،يف تاليقات دده املؤرخ ددة  3ك ددانون الثا /ي دداير  ،٢٠١٨أن الدول ددة
الطددرف تاتمددد يف قرارهددا علددى مظهددره اجلسدددي ،وهددو مددا يدددل علددى عدددم اعتمدداد ماددايري دقيقددة
وموثوقة لتحديد س ه.
 ٢-٧ويؤك ددد ص دداا ال ددبالغ أن دده يا د يدني ل دده أي ممث ددل خ ددالل إج دراءات حتدي ددد الس ددن ،وأن دده
يواف على اخلضوع الختبارات بية من أجل حتديد س ه.
 3-٧وي ددرفض ص دداا ال ددبالغ االدع دداء ال ددذي ي ي ددد أبن ممثل دده ميل ددك املد دوارد الالزم ددة لتق دددمي
اختبارات بية بديلة ،ويقول إن الدولة الطرف هي امللزمة جراء هذه االختبارات.
 ٤-٧ويالا د صدداا الددبالغ أن الدولددة الطددرف تشددري إىل قضددية م .إ .ب .ضددد إسددبانيا،
لك ها ت .ل قضية أخرى تار على اللج ة وتتال ب دقضية ر .ل .ضد إسدبانيا( ،)١٤ايد تب يدني
يف أعقاب التحق من هوية صاا البالغ م الق صلية اجلزائرية يف برشلونة أنه شخص قاصر،
على الرغل من أنه أُعلن قبل ذلك شخصا راشدا على أسا اختبارات تصوير ابألشداة السدي ية،
وهو ما يبني ضاف موثوقية هذه االختبارات.
 ٥-٧وفيمددا يتال د ابلطاددون املق يدمددة ضددد أمددر اإلبادداد ،يالا د صدداا الددبالغ أن احملددامي
الددذي ُعد يدني لتزويددده ابملاونددة القانونيددة حيضددر شخصدديا ق د ملسدداعدته و يقابلدده علددى اإل ددالت.
و يستط هذا احملامي إعدداد أي ادن ألنده ُع يدني يف موتريدل وصداا الدبالغ نُقدل إىل برشدلونة،
وألن التش دري اإلسددبا ال ي د ص علددى تاددويض احملددامي املاددني يف اددال نقددل الشددخص املاددي إىل
__________

( )١٤قضية ر .ل .ضد إسبانيا (.)CRC/C/77/D/18/2017
8

GE.19-02555

CRC/C/79/D/11/2017

م طق ددة اك ددل ذايت أخ ددرى .ويض دديف ق ددائال إن الطا ددن الواي ددد املمك ددن تقدمي دده فيم ددا يتال د أبم ددر
اإلعدداد هددو اددن إداري ولدديس قضددائيا .أمددا فيمددا يتال د ابلطاددون املقدمددة ضددد األمددر القضددائي
ابالاتجاز ،فنن صاا البالغ يشري إىل أن هذا القرار يذكر شياا عن حتديد س ه.
مالحظ ت من أطراف اثلثة

()١٥

 ١-٨يف  3أاير/مايو  ،٢٠١٨أدىل أمني مظا فرنسا برأيه ،كطرف اثل  ،بشلن مسللة حتديدد
السددن .ويؤكددد أمددني املظددا أن إج دراءات حتديددد السددن جي د أن تشددمل الضددمادت الالزمددة لضددمان
اا ام مصاح الط ل ال ضلى .وي يد تقرير صادر عن جملس أورواب يف عام  ٢٠١٧أبن الضدمادت
القانونية الي تا ف هبا املااهدات الدولية ”ال ُحت م ابستمرار يف مجي الدول األ راف“(.)١6
 ٢-٨وال ي ب .ددي مباش ددر إج دراءات حتدي ددد الس ددن س ددوى يف اال ددة وج ددود ش ددك ق ددوي إزاء س د يدن
شددخص مددا ألن التحق د مددن السددن ي ب.ددي أن يكددون علددى أسددا واثئ د أو بيددادت مقدمددة مددن
الشددخص املاددي .ويف هددذه اإلجدراءات ،ي ب.ددي أال تراعددي الدددول املظهددر اجلسدددي فحسد  ،وإمنددا
أيضا ال ض ال سدي ابعتمداد د متاددد التخصصدات .وإذا ظلدا الشدكوك قائمدة بادد إكمدال
اإلجراءات ،فننه ي ب.ي ت سري الشك لصاح الشخص املاي.
 3-٨وال توجد قواعد أو ات اقات مواد بشلن حتديد السن يف الدول األوروبية .وجتم دول
عديددد بددني االختبددارات الطبيددة وغددري الطبيددة .وتشددمل االختبددارات الطبيددة تصددوير املاصددل األيسددر
ابألشاة السي ية ( ٢3دولة) ،أو تصوير األس ان ابألشداة السدي ية ( ١٧دولدة) ،أو تصدوير ال قدو
ابألشدداة السددي ية ( ١٥دولددة) ،أو مااي ددة األس د ان ( ١٤دولددة) ،أو إج دراء تقددديرات علددى أسددا
املظهر اجلسدي ( ١٢دولة) .وعلى الرغل من أن إجراء حتديد سن الاظام مامدول بده ،فننده لديس
موثوق دا ب دده ،ومي ددس كرام ددة األ ددال وس ددالمتهل اجلس دددية ،وال يت ددي أي دلي ددل ددم ،وذل ددك وفقد دا
ملا أ يكدته الكلية امللكية ألخصائيي التصوير ابألشاة الس ية يف ل ددن .وأدان الربملدان األورود ،يف
قد دراره الص ددادر يف  ١٢أيلول/س ددبتمرب  ٢٠١3بش ددلن اال ددة األ ددال غ ددري املص ددحوبني يف االحت دداد
األورود ،الطاب غري امل اس والتدخلي للتق يدات الطبيدة الدي تسدتخدم لتحديدد السدن ب داء علدى
سددن الاظددام ،والددي ميكددن أن تكددون مؤملددة وأن ت طددوي علددى هدوام خطددل كبددري وأن ت ي ددذ أايدداد
دون موافقة الط ل.
 ٤-٨و ريقددة أ لددس غددروليت وابيددل غددري م اسددبة وغددري قابلددة للتطبيد يف االددة املهدداجرين الددذين
يتشد ددكلون يف أغلبيد ددتهل مد ددن م د دراهقني ي حد دددرون مد ددن أفريقيد ددا ج د ددوب الصد ددحراء أو رسد دديا أو أورواب
الشرقية ي رون من بلدا ل األصلية اي غالبا ما يايشون يف ظدروف اجتماعيدة  -اقتصدادية هشدة.
وتش ددري دراس ددات عدي ددد إىل وجد ددود اختالف ددات يف من ددو الاظ ددام تسد ددت د إىل األص ددل اإلث ددي واملركد ددز
االجتماعي  -االقتصادي للشخص املاي ،وهدو مدا يدربر عددم صدالاية هدذه الطريقدة لتحديدد سدن

__________

( )١٥تتالد د د د ه د د ددذه املالاظ د د ددات ابلبالغ د د ددات الد د د دوارد حت د د ددا األرق د د ددام  ،٢٠١٧/١١و ،٢٠١٧/١٤و،٢٠١٧/١٥
و ،٢٠١٧/١6و ،٢٠١٧/٢٠و ،٢٠١٧/٢٢و ،٢٠١٧/٢٤و ،٢٠١٧/٢٥و ،٢٠١٧/٢6و،٢٠١٧/٢٨
و ،٢٠١٧/٢9و ،٢٠١٧/3٧و ،٢٠١٧/3٨و ،٢٠١٨/٤٠و ،٢٠١٨/٤١و ،٢٠١٨/٤٢و٢٠١٨/٤٤
املسجلة لدى اللج ة.
( )١6جملدس أوروابAge Assessment: Council of Europe Member States’ Policies, Procedures and Practices ،
( Respectful of Children’s Rights in the Context of Migrationحتديدد السدن :سياسدات وإجدراءات وممارسدات
الدول األعضاء يف جملس أورواب الي حت م اقوت الط ل) ( ،)٢٠١٧الص حة .6
GE.19-02555

9

CRC/C/79/D/11/2017

السددكان غددري األوروبيددني( .)١٧وي طددوي هددذا ال د ه علددى ه دوام خطددل كبددري  ،وال سدديما يف أوسدداط
األشخا امل اواة أعمارهل بني  ١٥و ١٨عاما( .)١٨وي يد م دو جملدس أورواب حلقدوت اإلنسدان
األ ال األوروبية جتزم أبن نض الاظام واألس ان ال يسم بتحديد سن الط دل
أبن رابطات
بدقة ،بل يتي فقد تقدديرات ذات هدام خطدل كبدري يد اوح مدداه مدا بدني سد تني وثدال سد وات.
وقددد ُيتلددف هددذا الت سددري للمالومددات أيض دا مددن بلددد إىل رخددر أو مددن أخصددائي إىل رخددر(.)١9كمددا
لبا جل ة اقوت الط ل إىل الدول عدم االعتماد على أسالي حتديد سن الاظام(.)٢٠
 ٥-٨وهك د ددذا ،يوص د ددي أم د ددني املظ د ددا مب د ددا يل د ددي( :أ) أن حت د دددد الس د ددن ابعتم د دداد د د د متا د دددد
التخصصددات ،وأال يسددم ابللجددوء إىل االختبددارات الطبيددة إال كحددل أخددري ع دددما توجددد أسددباب
شددك اقيقددي يف السددن و(ب) أن يبليد الط ددل ج دراء هددذه االختبددارات وأن مي د فرصددة إبددداء
موافقته املسبقة عليهدا و(ج) أن يُ د أن الشدخص املادي دل يلدة إجدراءات حتديدد السدن،
وأن تُتخددذ تدددابري محايددة ،مثددل تايددني ممثددل قددانو يكلددف مبسدداعدته يف مجي د مرااددل اإلجدراءات
و(د) أن جي ددري االختب ددار يف إ ددار االا د ام الت ددام حلق ددوت الط ددل ،مب ددا يف ذل ددك كرامت دده وس ددالمته
البدنيددة و(ه ) أن ُحي د م ا د الط ددل يف االسددتماع إليدده و(و) أن ي سددر الشددك ،يف اددال ظددل
قائم دا ع ددد إكمددال اإلج دراءات ،لصدداح الط ددل و(ز) أال يددرفض ل د الشددخص احلصددول علددى
احلماية فقد ألنده رفدض اخلضدوع الختبدارات بيدة و(ح) أن يتداح سدبيل انتصداف فادال للطادن
يف قرار قائل على إجراء لتحديد السن.
 6-٨ويذ يكر أمني املظا أبن ااتجاز األ ال املهاجرين ،ولو ل ات قصدري أو ألغدرا حتديدد
السددن ،أمددر حمظددور مبوج د القددانون الدددويل ،وأبندده يتاددني علددى الدددول أن تلجددل إىل تدددابري بديلددة.
ويتاد يدني علددى الدددول م د سددل اريددة األ ددال أو إيددداعهل يف مراف د ااتجدداز البددال.ني( .)٢١ويتاددني
إبالغ سلطات محاية األ ال على ال ور لكي تتمكن من تقييل ااتياجاهتل إىل احلماية(.)٢٢
__________

()١٧

انظدر م .مانسدوفار ورخدرون“The applicability of Greulich and Pyle Atlas to assess skeletal age for four ،

”[ ethnic groupsمدددى انطبددات نظددام أ لددس غددروليت وابيددل لقيددا منددو سددن الاظددام لدددى أرب د جمموعددات إث يددة]
 ،Journal of Forensic and Legal Medicineاجمللد ( ٢٢شباط/فرباير  ،)٢٠١٤ال قرات من  ٢6إىل .٢9
( )١٨يش ددري أم ددني املظ ددا  ،يف مجل ددة أم ددور ،إىل تقري ددر اليونيس دديف لا ددام  ٢٠١١بش ددلن ممارس ددات حتدي ددد الس ددن وتقري ددر
األكادميي د ددة الو ي د ددة للطد د د يف فرنس د ددا بش د ددلن م د دددى موثوقي د ددة االختب د ددارات الطبي د ددة لتحدي د ددد الس د ددن ألغ د د درا
قضائية والتحسي ات املمكن إدخاهلا يف هذا اجملال ل ائدد األ دال غدري املصدحوبني بدذويهل (Sur la fiabilité des
examens médicaux visant à déterminer l’âge à des fins judiciaires et la possibilité d’amélioration en la

()١9
()٢٠
()٢١
()٢٢
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) ،matière pour les mineurs étrangers isolésنشددر األكادمييددة الو يددة للطد  ،اجمللددد  ،١9١رقددل ( ١كددانون
الثا /ي اير  ،)٢٠٠٧الص حات من  ١39إىل  )١٤٢وتقرير اجلماية السويسرية لطد األ دال لادام ٢٠١٧
با وان ””( “Détermination de lâge des jeunes migrantsحتديد سن الشباب املهاجرين“).
م دو جملدس أورواب حلقدوت اإلنسدانHuman Rights Comments, “Methods for assessing the age of migrant ،
”( ،children must be improvedوجوب حتسني أسالي تقدير سن األ ال املهاجرين) (.)٢٠١١
التالي الاام رقدل  6والتاليد الادام املشد ك رقدل  )٢٠١٧(٤للج دة املا يدة حبمايدة اقدوت مجيد الامدال املهداجرين
وأفدراد أسددرهل ورقددل  )٢٠١٧(٢3للج ددة اقددوت الط ددل بشددلن التزامددات الدددول يف جمددال اقددوت اإلنسددان اخلاصددة
ابلط ل يف سيات اهلجر الدولية يف بلدان امل شل والابور واملقصد والاود .
احملكمة األوروبية حلقوت اإلنسان ،ال.رفة الكربى ،اتراخيل ضد سويسرا ،الدعوى رقل .١٢/٢9٢١٧
احملكمددة األوروبيددة حلقددوت اإلنسددان ،عبددد إ إملددي والاددويس أبددو بكددر ضددد مالطددة ،الدددعوى رقددل ١3/٢٥٧9٤
والدعوى رقل .١3/٢٨١٥١
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تعليق ت األطراف على مالحظ ت أطراف اثلثة
 -9يدددف صدداا الددبالغ ،يف تاليقاتدده املؤرخددة  ١رب/أغسددطس  ،٢٠١٨أبن املالاظددات
تؤكد من جديد أن الطريقة املستخدمة يف حتديد س ه كانا غري م اسبة ابل ظر إىل هام اخلطل
الكب ددري ال ددذي ت ط ددوي علي دده ،وال س دديما يف فات دده الامري ددة .وأك دددت املؤسس ددات اإلس ددبانية للطد د
القصدر األجاند
الشرعي ن س الشديء ووضداا ”توصديات بشدلن رائد التقددير الشدرعي لسدن ي
غري املصحوبني“(.)٢3
 ١-١٠وتشددري الدولددة الط ددرف ،يف مالاظاهتددا املؤرخ ددة  3رب/أغسددطس  ،٢٠١٨إىل أن أال اال ددة
من احلاالت املبلي ع ها ضدد إسدبانيا أمدام اللج دة تتالد أبشدخا حمتجدزين .فبنمكدان أصدحاب هدذه
البالغات البقداء ابختيدارهل يف مراكدز م توادة إىل ادني البدا يف قضداايهل القضدائية/اإلدارية .وتضديف
أن أال قضية من هذه القضااي تتال مبلتمسي اللجوء ،وإمنا مبهاجرين اقتصاديني.
 ٢-١٠واختبددار غ ددروليت وابي ددل ل دديس االختب ددار الوايددد املس ددتخدم يف إس ددبانيا .ف ددي بالغ ددات
أخرى ماروضة على اللج ة ،خض أصحاب البالغ ملا يصل إىل مخسدة اختبدارات بيدة لتحديدد
السددن .كمددا أن االختبددارات الطبيددة ال جتددرى إال ع دددما ال يبدددو علددى الشددخص أندده ددل .وقددد
قضدا احملكمدة الاليدا أبال ُيضد شدخص الختبدارات حتديدد السدن ع ددما يكدون يف اوزتده جدواز
س ر أو وثيقة مماثلة .بيد أ ا أشارت كذلك إىل أنه إذا كان ه اك مربر ماقول للشدك يف صدحة
هذه املست دات أو إذا كاندا السدلطات املختصدة قدد أعل دا أ دا غدري صدحيحة ،ال ياتدرب الط دل
"موثقا" وقد ُيض لالختبارات املذكور يف االة الشك .وتضيف الدولة الطرف أنه يسدت ت مدن
ه ددذا الت س ددري أن ده ال ميك ددن اعتب ددار قاص ددر غ ددري مص ددحوب موثق دا إال إذا ك ددان حبوزت دده ج دواز س د ر
أو وثيقة هويدة مماثلدة ،واألمدر لديس كدذلك يف أي مدن البالغدات املاروضدة علدى اللج دة .وابلتدايل،
ي ب.دي اعتبدار أصدحاب هدذه البالغدات غدري مدوثقني .وإضدافة إىل ذلدك ،يكدن مظهدره اجلسددي
مظه ددر قاص ددر ،وه ددذا ه ددو الس ددب ال ددذي جال دده ُيضد د الختب ددارات لتحدي ددد الس ددن .ويف با ددض
احلاالت ،ادعى صاا البالغ يف البدايدة أنده يبلد سدن الرشدد القدانو وادعدى الاقدا أنده قاصدر .ويف
ا دداالت أخ ددرى ،اع ف ددا الس ددلطات اإلس ددبانية أبص ددحاب ال ددبالغ كل ددال ،وعل ددى ه ددذا األس ددا ،
ا ظ ددا اللج ددة القض ددية .ويف اال ددة أخ ددرى ،أك دددت س ددلطات البل ددد األص ددلي لص دداا ال ددبالغ أن ده
راشد ،و ا القضية أيضا .وهذا يدل على صحة االختبارات الطبية الي أجريا.
 3-١٠وتكرر الدولة الطرف التلكيد أن إيداع أشخا أعلن أ ل راشدون ب اء على اختبارات
بية يف مراكز محاية ال ُقصر ميكن أن تار للخطر األ ال القصر يف تلك املراكز.

__________

( )٢3يرف صداا الدبالغ

“Documento de Consenso de Buenas Prácticas entre los Institutos de Medicina

”)”( Legal de España (2010وثيقدة توافد رراء بشددلن أفضدل ممارسدات املؤسسددات اإلسدبانية للطد الشددرعي
( )“)٢٠١٠الددي هدددفها ”توايددد ومواءمددة الشددروط الدددنيا املطلوبددة يف تقددارير اخل درباء ،وكددذلك ت سددري ه دوام
اخلطل ال امجة عن التوزع الادادي واالخدتالف يف مندو الشدخص حندو مرالدة ال ضد  .ويقد ح إجدراء تقدديرات السدن
يف مؤسسددات الط د الشددرعي مددن قبددل أ بدداء جمدربني وخاضدداني للمراقبددة ،باددد احلصددول علددى املوافقددة املسددت ري للقاصددر
املزعدوم“ ( )Revista Española de Medicina Legalاجمللدد  ،3٧رقدل ( ١كدانون الثا /ي داير  -رذار/مدار ،)٢٠١١
الص حة .)٢٢
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 ٤-١٠وع دما يظهر على الشخص أنه قاصر أو يكون حبوزته جدواز سد ر أو وثيقدة هويدة تضدل
بيددادت بيومي يددة ،ال ُيضد الختبددار حتديددد السددن .وأخددريا ،ال حيدددد أمددني املظددا ال رنسددي األدلددة
الي ي ب.ي استخدامها لتحديد السن.
مهتاوالت اللجنة

ال ظر يف مقبولية البالغ
 ١-١١يتاني على اللج ة ،قبل ال ظدر يف أي ادعداء يد ِرد يف بدالغ مدا أن تقدرر ،وفقدا للمداد ٢٠
مددن نظامهددا الددداخلي ،مددا إذا كددان الددبالغ مقبددوال أم غددري مقبددول مبوج د الربوتوكددول االختيدداري
الت اقية اقوت الط ل املتال جراء تقدمي البالغات.
 ٢-١١وحتي اللج ة علما حبجة الدولة الطرف أبن البالغ غدري مقبدول وفقدا للمداد (٧ج) مدن
الربوتوكول االختيداري ،ألن صداا الدبالغ يبددو بوضدوح أنده راشدد و يقددم أي دليدل مسدت دي
أو ددم يثبددا عكددس ذلددك .بيددد أن اللج ددة تالا د أندده ال يوجددد أي دليددل يف امللددف يثبددا أن
صاا البالغ ،شاب يزعل أنه كان قاصرا وقا الوقدائ  ،كدان راشددا وقدا وصدوله إىل إسدبانيا.
ولذلك ،ترى اللج ة أن املاد (٧ج) من الربوتوكول االختياري ال مت قبول هذا البالغ.
 3-١١وحتددي اللج ددة علم دا أيض دا حبجددة الدولددة الطددرف القائلددة أبن صدداا الددبالغ يسددت د
سبل االنتصاف احمللية املتاادة ألنده( :أ) يلدتمس مدن املددعي الادام مراجادة مرسدوم حتديدد سد ه،
و (ب) يطلد د حتدي ددد القض دداء لسد د ه ،و(ج) يطا ددن يف قد درار إعادت دده أم ددام القض دداء اإلداري،
و(د) يطاددن يف أم ددر االاتج دداز أمددام احمل دداكل املدني ددة .وم د ذلددك ،تالا د اللج ددة أن مراجا ددة
مرسوم حتديد السن الصادر عدن ال يابدة الاامدة جيدرى ،وفقدا ملدا ذكدرت الدولدة الطدرف ،ع دد تقددمي
أدل ددة ج دي ددد  ،ق ددد تك ددون واثئد د هوي ددة تش ددمل بي ددات بيومي ي ددة أو أدل ددة بي ددة جدي ددد ت ددداض
مددا قبلهددا .ويف هددذا الصدددد ،تالا د اللج ددة أن صدداا الددبالغ يكددن يتددوفر علددى الواثئد الددي
أشددارت إليهددا الدولددة الطددرف وال علددى املدوارد الالزمددة إلجدراء اختبددارات بيددة بديلددة وأندده ياددود إىل
الدولددة الطددرف ،يف كددل األا دوال ،كمددا أثبددا صدداا الددبالغ ،إج دراء هددذه االختبددارات الطبيددة
وال سددية الالزمددة لتحديددد سددن صدداا الددبالغ .وتالاد اللج ددة أيضدا أن صدداا الددبالغ أبلد
مكت د امل دددعي الا ددام ،برس ددالة ابل دداكس مؤرخ ددة  ١٥ش ددباط/فرباير  ،٢٠١٧تك درار أتكي ددده أن دده
قاصر ،وهو أمدر يسدتثر يف ادد ذاتده إجدراء اختبدارات جديدد لتحديدد السدن .وتدرى اللج دة أنده
ال ميكن ،يف سيات الطرد الوشيك لصاا البالغ مدن األراضدي اإلسدبانية ،أن تاتدرب فاالدة سدبل
االنتصداف الدي تطددول بصدور م ر دة أو الددي ال تالد ت يددذ أمدر الطدرد السدداري .وتالاد اللج ددة
أن الدولددة الطددرف تثبددا أن مددن ش ددلن سددبل االنتصدداف املشددار إليهددا أن تال د إبادداد صدداا
البالغ .ولذلك ،ترى اللج ة أن املاد (٧ه) من الربوتوكول االختياري ال مت قبول هذا البالغ.
 ٤-١١وتددرى اللج ددة أن ادعدداءات صدداا الددبالغ اسددت ادا إىل امل دواد  )٢(١٨و )١(٢٠و٢٧
و ٢9مد ددن االت اقيد ددة تد دددعل أبدلد ددة كافيد ددة ألغ د درا املقبوليد ددة ،وتالد ددن عد دددم مقبوليتهد ددا مبوج د د
املاد (٧و) من الربوتوكول االختياري.
 ٥-١١بيددد أن اللج ددة تددرى أن صدداا الددبالغ دعددل أبدلددة كافيددة ادعاءاتدده مبوج د املددادتني 3
و ١٢م ددن االت اقي ددة ،فيم ددا يتال د با دددم مراع ددا املص دداح ال ض ددلى للط ددل وع دددم تاي ددني وص ددي( )
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أو ممثل( ) له أث اء عملية حتديد السن ،كل على اد  .ولذلك ،ترى اللج ة أن الشكوى مقبولة
وتشرع يف ال ظر يف أسسها املوضوعية.

ال ظر يف األسس املوضوعية
 ١-١٢نظددرت اللج ددة يف هددذا الددبالغ يف ضددوء مجي د املالومددات الددي أاتاهددا هلددا الطرفددان ،علددى
ال حو امل صو عليه يف املاد  )١(١٠من الربوتوكول االختياري.
 ٢-١٢وتتمثددل املسددللة املاروضددة علددى اللج ددة يف حتديددد مددا إذا كددان إج دراء حتديددد السددن الددذي
خضد لدده صدداا الددبالغ ،الددذي ادعددى أندده كددان قاصددرا ،قددد انتهكددا ،يف ظددل مالبسددات هددذه
القضددية ،اقوقدده مبوج د االت اقيددة .وادعددى صدداا الددبالغ ،علددى وجدده اخلصددو  ،أن الامليددة
املددذكور أتخددذ يف االعتبددار مصدداح الط ددل ال ضددلى فيمددا يتصددل ب ددوع االختبددارات الطبيددة الددي
اعتمد ددد عليه د ددا لتحدي د ددد س د د ه وكد ددذلك يف ع د دددم تاي د ددني وص د ددي( ) أو ممثد ددل( ) ل د دده أث د دداء عملي د ددة
حتديد السن.
 3-١٢وترى اللج ة أن حتديد سن شاب يدعي أنده قاصدر أمدر ابلد األ يدة ،ألن ال تيجدة حتددد
ما إذا كان لذلك الشخص احل يف احلماية الو ية بص ته ال أو سيستباد من تلدك احلمايدة.
وابملثل ،من األ ية مبكان للج ة أن التمتد ابحلقدوت امل صدو عليهدا يف االت اقيدة ي بد مدن ذلدك
الق درار .ولددذلك ،ال بددد مددن وجددود إج دراء لتحديددد السددن يراعددي األصددول القانونيددة الواجبددة ،وكددذا
فرصددة للطادن يف نتيجتدده مددن خددالل عمليددات االسددتا اف .ومددا دامددا تلددك اإلجدراءات م تواددة،
ي ب.ددي أن ي سددر الشددك لصدداح الشددخص وياامددل مااملددة ددل .ونتيجددة لددذلك ،تددرى اللج ددة أن
مصاح الط ل ال ضلى ي ب.ي أن تكون على رأ االعتبارات وال إجراء حتديد السن.
 ٤-١٢وتددذ يكِر اللج ددة أندده ي ب.ددي للدددول ،يف غيدداب واثئد هويددة أو ددرت أخددرى مالئمددة إلجدراء
تقدير سليل للسدن ،أن جتدري تقييمدا شدامال ل مدو الط دل البدد وال سدي ،يتدواله متخصصدون يف
د د األ ددال وخمتص ددون أو مه ي ددون رخ ددرون يارف ددون كي ي ددة أخ ددذ جوان د د ال م ددو املختل ددة يف
احلسددبان .وي ب.ددي أن ت ددذ هددذه التقييمددات بسددرعة وبطريقددة مالئمددة للط ددل وأتخددذ يف احلسددبان
االعتبارات الثقافية واجل سانية ،حبي جتري مقابالت م األ ال وبل.دة يسدتطي الط دل فهمهدا.
وي ب.ددي اعتبددار الواثئ د املتااددة صددحيحة مددا يقددل دليددل علددى الاكددس ،وي ب.ددي إيددالء االعتبددار
إلفدادات األ دال .ومدن األ يدة مبكدان أيضدا أن ي سدر الشدك لصداح الشدخص اخلاضد للتقيديل.
وي ب.ي للدول أن متت عن استخدام أسالي بية تقوم علدى حتليدل الاظدام واألسد ان ،قدد ت تقدر
إىل الدق ددة وت ط ددوي عل ددى هد دوام خط ددل واس دداة ،كم ددا ميك ددن أن ختل ددف ص دددمة وت تد د عليه ددا
إجراءات قضائية غري ضرورية(.)٢٤

 ٥-١٢ويف هذه القضية ،تالا اللج ة ما يلي( :أ) هبدف حتديد سن صاا البالغ ،الذي
كددان غددري موثد لدددى وصدوله إىل األراضددي اإلسددبانية ،أُخضد الختبددارات بيددة تتمثددل يف فحددص
ابألش دداة الس ددي ية لي ددده اليس ددرى وفح ددص ب ددد مزع ددوم ،م ددن دون إج دراء أي اختب ددارات تكميلي ددة،
وال سدديما ال سددية ،ومددن دون ذكددر أندده أجريددا أي مقابلددة م د صدداا الددبالغ يف إ ددار هددذه
الامليدة و(ب) نتيجددة لالختبددارات الطبيددة الدي أُجريددا ،قددرر املركددز الطدم املددذكور أن عمددر عظددام
__________

( )٢٤انظر التالي الاام املش ك رقل  ٤ورقل  ،٢3ال قر .٤
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صاا البالغ أكثر كان من  ١9س ة وفقا أل لس غروليت وابيل من دون حتديدد أي هدام
ممكد ددن للخطد ددل و(ج) اسد ددت ادا إىل هد ددذه ال تيجد ددة الطبيد ددة ،أصد دددر مكت د د املد دددعي الاد ددام املاد ددي
ابألادا ابحملكمة الاليا اإلقليمية ل.رد ة مرسوما حيدد مبوجبه أن صاا البالغ راشد.
 6-١٢واستشهدت الدولة الطرف بقضية م .إ .ب .ضد إسدبانيا بوصد ها سدابقة تبدني موثوقيدة
االختبدار ابألشدداة القددائل علدى أ لددس غددروليت وابيدل .بيددد أن اللج ددة تالاد املالومددات الكثددري
املوجدود يف امللددف والددي تشددري إىل عددم دقددة ال حددص املددذكور الددذي لده هددام خطددل كبددري ،وب دداء
عليه ،فننه ليس مالئما ابعتباره الطريقة الوايد لتحديد الامر الزمي لشاب يؤكد أنه قاصر.
 ٧-١٢وحتي اللج دة علمدا ابسدت تاج الدولدة الطدرف الدذي م داده أن صداا الدبالغ يبددو مدن
مظهره بوضوح أنه راشدد وابلتدايل ميك ده اعتبداره كدذلك بصدور مباشدر مدن دون احلاجدة إىل إجدراء
أي اختبدار ،لكدن مد ذلدك أجريدا يف هددذه القضدية اختبددارات بيدة لتحديدد السددن .ومد ذلددك،
تشددري اللج ددة إىل تاليقهددا الاددام رقددل  6مبددا م دداده أندده ال ي ب.ددي أن يؤخددذ يف االعتبددار فقد املظهددر
اجلسدي لل رد ،وإمندا أيضدا درجدة نضدجه ال سدي ( )...وي ب.دي إجدراء التقيديل وفد مادايري علميدة
وبشددكل مددلمون وحمايددد ،حبي د تراعددى فيدده مصدداح الط ددل ال ضددلى واالعتبددارات اجل سددانية ،ويف
االة الشك ،ي ب.ي أن يؤول الشك لصداح ال درد ،حبيد ياامدل يف ادال افد ا أنده قاصدر علدى
أنه قاصر فاال(.)٢٥
 ٨-١٢وحتي اللج ة علما أيضا ابدعاءات صاا الدبالغ  -الدي ت ددها الدولدة الطدرف -
إنه ياني له وصي أو ممثل للدفاع عن مصاحله الاتمال كونه ال ع د وصدوله وخدالل عمليدة
حتديد السن الي أُخض هلا .وترى اللج ة أنه ي ب.ي للدول األ راف أن تاني ممثال قانونيدا مدؤهال
وله املهارات الل.ويدة املالئمدة جلميد الشدباب الدذين يددعون أ دل قصدر ،يف أقدرب وقدا ممكدن مدن
وصوهلل ،جمداد .وتدرى اللج دة أن تيسدري متثيدل هدؤالء األشدخا أث داء عمليدة حتديدد سد هل يادادل
ت سددري الشددك لصدداحلهل وميثددل ضددمانة أساسددية ملصدداحلهل ال ضددلى وضددمان اقهددل يف االسددتماع
إلدديهل .ويسددتتب عدددم القيددام بددذلك انتهاك دا للمددادتني  3و ١٢مددن االت اقيددة ،ألن إج دراء حتديددد
السددن هددو املدددخل إىل ت يددذ االت اقيددة .فاالفتقددار إىل التمثيددل يف الوقددا امل اس د قددد يددؤدي إىل
ظلل كبري.
 9-١٢ويف ضوء ما تقدم ،ترى اللج ة أن إجراء حتديد السن الذي أخض له صاا البالغ،
الذي كان يدعى أنه ل ،تتوفر فيه الضدمادت الالزمدة حلمايدة اقوقده مبوجد االت اقيدة .ويف
ظددل مالبسددات هددذه القضددية ،وال سدديما ال حددص الددذي اسددتخدم لتحديددد سددن صدداا الددبالغ
وغيدداب ممثددل لريافقدده خددالل اإلج دراء املددذكور ،تددرى اللج ددة أن مصدداح الط ددل ال ضددلى تؤخددذ
كاعتبددار أساسددي يف إج دراء حتديددد السددن الددذي أُخض د لدده ،وذلددك يف انتهدداك للمددادتني  3و١٢
من االت اقية.
 ١٠-١٢وباد أن خلصا اللج ة إىل وجود انتهاك للمدادتني  3و ١٢مدن االت اقيدة ،لدن ت ظدر
بش ددكل م ص ددل يف ش ددكوى ص دداا ال ددبالغ بش ددلن انته دداك امل دداد  ٨م ددن االت اقي ددة فيم ددا يتال د
ابلوقائ ن سها.
__________

( )٢٥التالي الاام رقل  ،6ال قر .‘١’ 3١
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 ١١-١٢وأخددريا ،حتددي اللج ددة علمدا ابدعدداءات صدداا الددبالغ بشددلن إخددالل الدولددة الطددرف
ابلتدبري املؤقدا املتمثدل يف نقدل صداا الدبالغ إىل مركدز لرعايدة األاددا مدا دامدا قضديته قيدد
ال ظ ددر .وت ددرى اللج ددة أن ال دددول األ د دراف تتاه ددد ،ع ددد التص دددي عل ددى الربوتوك ددول االختي دداري،
اباد ام التددابري املؤقتدة املدذكور وفقدا للمداد  6م ده ،وهدي التددابري الدي مت د إحلدات ضدرر ال ميكددن
إصالاه ع دما يكون بالغ قيد ال ظر ،ضام ة بدذلك فااليدة إجدراء تقددمي البالغدات ال رديدة .ويف
هددذه احلالددة ،حتددي اللج ددة علمدا حبجددة الدولددة الطددرف القائلددة أبن نقددل صدداا الددبالغ إىل مركددز
حلماية القصر قد يشكل خطدرا جسديما علدى األ دال املوجدودين يف هدذه املراكدز .بيدد أن اللج دة
تالا د أن هددذه احلجددة تقددوم علددى أسددا أن صدداا الددبالغ شددخص راشددد .وتددرى اللج ددة أن
اخلطر األكرب هو إرسال شخص حيتمل أنه ل إىل مركز ال يؤوي إال راشدين ماروف بلوغهل.
ونتيجددة لددذلك ،تددرى اللج ددة أن عدددم االمتثددال لطلد التدددبري املؤقددا املقدددم يشددكل يف اددد ذاتدده
انتهاكا للماد  6من الربوتوكول االختياري.
 ١٢-١٢واللج ة ،إذ تتصرف وفقا لل قر  ٥من املاد  ١٠من الربوتوكول االختياري ،تدرى أن
الوق ددائ املاروض ددة عليه ددا تكش ددف ع ددن انته دداك للم ددادين  3و ١٢م ددن االت اقي ددة ،وامل دداد  6م ددن
الربوتوكول االختياري.
 -١3والدولة الطرف ملزمة بتج د اددو انتهاكدات مماثلدة يف املسدتقبل ،حبيد تك دل سدري
أي عمليددة لتحديددد سددن شددخص غددري مصددحوب بذويدده حيتمددل أندده ددل وفق دا لالت اقيددة ،وعلددى
اخلصد د ددو أبن ت تد د دددب لألشد د ددخا اخلاضد د دداني هلد د ددذه التد د دددابري ،علد د ددى وجد د دده السد د ددرعة ،متثد د دديال
مؤهال وجمانيا.
 -١٤وتشددري اللج ددة إىل أن الدولددة الطددرف قددد اع فددا ،ع دددما أصددبحا رف دا يف الربوتوكددول
االختي دداري ،ابختص ددا اللج ددة يف حتدي ددد م ددا إذا ك ددان ق ددد ا ددد انته دداك ألاك ددام االت اقي ددة
أو بروتوكوليها االختياريني املوضوعيني.
 -١٥وعمال ابملاد  ١١من الربوتوكول االختيداري ،تدود اللج دة أن تتلقدى مدن الدولدة الطدرف،
يف غضون مائة ومثانني يوما ،مالومات عدن التددابري املتخدذ لوضد ررائهدا موضد ت يدذ .وتطلد
إىل الدولددة الطددرف أيضددا أن تدددرج مالومددات عددن أي تدددابري مددن هددذا القبيددل يف تقاريرهددا املقدمددة
ِ
اممدده
مبوجد املداد  ٤٤مدن االت اقيدة .وأخدريا ،يُطلد إىل الدولدة الطدرف أن ت شدر هدذا القدرار وتُ ي
على نطات واس .
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املرفق األو
[األصل :اإلنكليزية]

رأ فد ددر مشد ددعض ألع د د ء اللجند ددة بني د د م او ،د د م مد ددور ،وأولغ د د أ
خ زوف  ،وآن م ر سكيلتون ،وفيلين تو وروف (رأ موافق)
 -١يقدم هذا الرأي أساسا م طقيا خمتل ا للتوصدل إىل ال تيجدة ن سدها الدي توصدل إليهدا رأي
األغلبية ،ويوض كي ية تطبي مبدأ ت سري قري ة الشك
املقبولية
 -٢إن ا نت م رأي األغلبية بشلن املقبوليدة (ال قدر  ،)٢-١١لك دا نقددم أسدبااب إضدافية.
فددالايوب الددي شددابا إج دراءات حتديددد السددن حموريددة يف هددذه املسددللة ،والقددول أبن القضددية غددري
مقبولة على أسا األدلة ال اشاة عن هذه القضية يستب احلكدل علدى القضدية .فصداا الدبالغ
والدولددة الطددرف يقدددمان كال ددا أمثلددة تبددني أن أسددلوب تقدددير السددن يددؤيت نتددائ غددري موثوقددة .ويف
رأي األغلبيددة (ال قددر  ،)١-٤تستشددهد الدولددة الطددرف بقضددية م .إ .ب .ضددد إسددبانيا( ،)١وهددي
قضية أدت فيها أدلة األشاة السي ية إىل االسدت تاج أبن صداا الدبالغ (الدذي ادعدى أنده دل)
كددان يبل د  ١٨عام دا .وباددد إج دراء حتقيقددات ،تبددني أندده كددان يف الواق د يبل د  ٢٠عام دا .ويسددل
صاا البالغ الضوء (ال قر  )٤-٧علدى قضدية ر .ل .ضدد إسدبانيا( ،)٢وهدي قضدية ثبدا فيهدا
أن صدداا الددبالغ ددل ،علددى الددرغل مددن اإلعددالن سددابقا أندده راشددد اسددت ادا إىل نتددائ فحددو
األشاة السدي ية .وهدذا يددل علدى أن تقددمي الدولدة الطدرف ل تدائ االختبدار ( ١٨عامدا) علدى أ دا
دقيقة دون هام خطل ُمضلل .ولذلك ،ال ميك دا االعتمداد علدى نتيجدة االختبدار كلسدا لاددم
املقبولية.
األسس املوضوعية
-3

نت م االست تاجات الوارد يف رأي األغلبية يف ال قرات  3-١٢و ٤-١٢و.٨-١٢

 -٤ونت أيضا مد االسدت تاج (ال قدر  )9-١٢أبن عددم وجدود إجدراء متاددد التخصصدات
لتقدددير السددن واالفتقددار إىل ضددمادت يددؤدي إىل االسددت تاج أن مصدداح الط ددل ال ضددلى تشددكل
اعتبددارا رئيسدديا يف إجدراء حتديددد السددن الددذي أُخض د لدده صدداا الددبالغ ،يف انتهدداك للمددادتني 3
و ١٢من االت اقية.
 -٥بيد أنه للتوصل إىل االست تاج أنه ادد انتهداك لالت اقيدة ،كدان علدى اللج دة أن ختلدص
إىل أن صاا البالغ كان ال أو أنده ي ب.دي ،يف غيداب أدلدة موثوقدة ،أن يدؤول الشدك املتصدل
بس ه لصاحله .وبابار أخرى ،فنن تصرحيه بشدلن سد ه كدان جيد أن ياطدى األسدبقية علدى السدن
الذي ادده االختبار املاي .
__________

()١
()٢
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 -6ومددن الددالزم حب د األدلددة املوجددود يف السددجل فيمددا يتال د بسددن صدداا الددبالغ .فقددد
اعتمدددت الدولددة الطددرف اعتمددادا كبددريا علددى املظهددر اجلسدددي لصدداا الددبالغ .وصددرح صدداا
احملصددل عددن ري د عمليددة مايبددة متثلددا يف
الددبالغ بسد ه ،دومنددا س د د .والدددليل اآلخددر الوايددد هددو ي
ال حص ابألشاة السي ية ،ولدذلك ال ميكدن االسدت اد إليده .فهدل ي ب.دي لصداا الدبالغ أن يقددم
املزيد من األدلة؟ ه داك اداالت يكدون فيهدا األ دال قدد فدروا مدن اداالت خطدر أو يبحثدون عدن
اللجددوء ،ويف مثددل هددذه الظددروف ،مددن املسددتباد متامدا أن يكددون مكددا ل احلصددول علددى أدلددة مددن
الس ددلطات يف بل دددهل األص ددلي أو م ددن س د اراته .وتزي ددد املش دداكل املتالق ددة ابالفتق ددار إىل ش ددهادات
مدديالد وانادددام اجل سددية مددن صدداوابت إثب ددات السددن .لكددن يف هددذه القضددية ،ال يقدددم ص دداا
البالغ مثل هذه االدعاءات ،وال يقدم أسباب عدم قدرته على احلصول على أدلة إلثبات س ه.
 -٧أو ليسا الدولة الطرف ،بكل املوارد املتاادة هلدا ،يف موقدف أقدوى إلثبدات السدن؟ ف دي
احلاالت الي يكون فيها الط ل يلتمس اللجوء ،سيكون من غري املالئل أن تدخل الدولة الطدرف
يف اتصدداالت م د دولددة األصددل بشددلن سددن الط ددل أو غددريه مددن الت اصدديل الشخصددية .ويف هددذا
الصددد ،لدديس ه دداك مددا يشددري إىل أن صدداا الددبالغ كددان يبحد عددن اللجددوء .وبقدددر مددا يصد
الق ددول أبن ص دداا ال ددبالغ يثب ددا سد د ه الص ددحي  ،تق دددم الدول ددة الط ددرف ب دددورها أي أدل ددة
اقيقية إلثبات السن الصحي لصاا البالغ.
 -٨وهذا ما يدع اللج ة مدن دون أي دليدل موثدوت فيمدا يتالد ابلسدن .وال يقديل رأي أغلبيدة
أعضدداء اللج ددة قرارهددا بصددو مباشددر علددى االسددت تاج أبن الشددك ي ب.ددي أن يدُدؤول لصدداح صدداا
الددبالغ .غددري أن هددذا أاددد املسددائل الرئيسددية يف هددذه القضددية .ونددرى أن هددذا هددو السددبيل الوايددد
الذي ميكن أن يتوصل م ده إىل أن انتهداك احلقدوت املتصدلة ابملدادتني  3و ١٢مدن االت اقيدة ي طبد
على صاا البالغ.
 -9وتوصي البيادت املقدمة من أمني مظا فرنسا بوص ه رفا اثلثا أبنه ي ب.ي ،يف ااالت
الشددك ،االفد ا أن الشددخص ددل خددالل إجدراء حتديددد السددن ويف ادداالت اسددتمرار الشددك يف
اية اإلجراء ،ي ب.ي أن تاطى األسبقية إلمكانية أتويل الشك لصاحله.
 -١٠وي ب .ددي أن ي ددؤول الش ددك لص دداح ش ددخص ي دددعي أن دده ددل ألن أي د رخ ددر يتطل د
حتديدددا مسددبقا للمسددللة ذاهتددا  -سددن الشددخص .وم د ذلددك ،ميكددن للمددرء أن يتاددا ف م د دولددة
ددرف تظددل ،باددد إج دراء عمليددة حتديددد السددن تددوفر الضددمادت املطلوبددة مبوج د ات اقيددة اقددوت
الط ل ،تتلقى لبات ال اية هلا لتوسي ت سري الشك لصاح مجي من يواصل اإلصرار على أنه
ل أو لة .ورمبا يكون ذا فائد ه ا التالي الاام رقل  )٢٠٠٥(6بشلن مااملة األ ال غري
املص ددحوبني وامل ص ددلني ع ددن ذويه ددل خ ددارج بل دددهل األص ددلي ،ال ددذي ت ددذكر في دده اللج ددة أبن ال ددرد
يسدت يد مدن قري دة الشددك وياامدل بوصد ه ددال إذا كدان ه داك ااتمددال أبن يكدون ابل ادل ددال.
وه ددذا الد د ه ال يش ددمل قري ددة الش ددك ال ددي يطلد د إعماهل ددا ش ددخص خم ددادع ال توج ددد إمكاني ددة أن
يكون ال.
 -١١إىل أين يؤدي ب ا ذلك يف هذه القضية؟ ال توجد أدلة موثوقة فيما يتال ابلسن .وبي ما
ال نقدددم اسددت تاجا ي يددد أبن الطددرف يتحمددل الا د ء األساسددي لتقدددمي مثددل هددذه األدلددة ،جت د
اإلشار إىل أن ال أاد مدن الطدرفني فادل ذلدك ،وال قددم أسدباب عددم فادل ذلدك .وي ب.دي جت د
هددذه احلالددة يف القضددااي املقبلددة ،وي ب.ددي أن تبددذل األ دراف اجلهددود الالزمددة للحصددول علددى مجي د
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األدلددة املتااددة وتقدددميها أو تاليددل عدددم وجودهددا .لكددن يف غيدداب أدلددة موثوقددة يف هددذه القضددية،
ي ب.ي إعمال قري ة الشك.
 -١٢وقد فسرت الدولة الطرف بداية الشك لصداح صداا الدبالغ ،وأجدرت التقيديل املايد
ابألشاة السي ية .واستمر صاا البالغ يف ادعاء أنده دل ،ورفضدا الدولدة الطدرف االسدتمرار
يف أتويل الشك لصاحله .فهل الدولة الطرف خمطاة يف فال ذلك؟
 -١3لدو كاندا وضدداا و بقدا عمليددة لتحديدد السدن تتماشددى مد االت اقيددة ،لكاندا قبلددا
على حنو له ما يربره السن الدذي اددد ،وخلصدا إىل أنده يادد ه داك شدك .بيدد أن األمدر لديس
ك ددذلك ه ددا .وإن ددا نت د د م د د ق د درار اللج ددة (ال ق ددر  )9-١٢أبن عملي ددة حتدي ددد الس ددن ت ددوفر
الضمادت املطلوبة مبوجد االت اقيدة .ويف مثدل هدذه احلالدة ،كدان ي ب.دي للدولدة الطدرف أن ت سدر
الشددك لصدداح صدداا الددبالغ ،اددىت باددد اختتددام عمليددة حتديددد السددن .وعلددى اللج ددة أيض دا ،يف
غياب أدلة موثوقة ،ويف سيات عملية لتحديد السن تاوزها الضمادت املطلوبة مبوج االت اقية،
أن تددؤول الشددك ل ائددد صدداا الددبالغ ،وختلددص إىل أندده كددان ي ب.ددي أن ياامددل مااملددة ددل.
ويشكل عدم قيام الدولة الطرف بذلك انتهاكا حلقوت صداا الدبالغ مبوجد املدادتني  3و١٢
من االت اقية.
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املرفق الث ين
[األصل :اإلنكليزية]

رأ فر

لع و اللجنة ميكيكو أواتين (رأ مع رض)

 -١يؤس د ي أن أق دددم هددذا ال درأي املخددالف ألن ددي أت د م د ماظددل أج دزاء اسددت تاجات ق درار
األغلبيددة ،بشددلن املقبوليددة واألسددس املوضددوعية علددى اددد س دواء ،مبددا يف ذلددك مددا يتال د مبشدداكل
عمليددة حتديددد السددن الددي اسددتخدمتها الدولددة الطددرف .ولكددن ال ميك ددي أن أ يددد االسددت تاج القائددل
أبن الدولة الطرف قد انتهكا اقوت صاا البالغ مبوج املادتني  3و ١٢من االت اقية.
املقبولية
 -٢أت د د د مد د د القد د درار املتالد د د ابملقبولي د ددة ،ولك د ددن ي ب .د ددي الت ص د دديل يف الس د ددب امل د ددذكور يف
ال قددر  .٢-١١ف ددي هددذه القضددية ،ال يقدددم امللددف أي دليددل يشددري إىل أن صدداا الددبالغ كددان
راشدددا وقددا وقددوع االنتهدداك املزعددوم حلقوقدده ،أي ع دددما أُخضد صدداا الددبالغ لتحديددد السددن.
فلددو أُثبددا ،ولددو الاق دا ،أن صدداا الددبالغ كددان راشدددا وقتهددا ،فسددتكون الشددكوى مت افيددة م د
أاكام االت اقية الي حتمي اقوت الط ل ،ومن مث سدتكون غدري مقبولدة مبوجد املداد (٧ج) مدن
الربوتوكددول االختيدداري( .)١لك ددن اجددة الدول ددة الطددرف بشددلن ع دددم املقبوليددة مبوج د هددذه امل دداد
ال تسددت د إال علددى الصددور ال وتوغرافي ددة احلاليددة لصدداا الددبالغ ،وال ددي ال تدددع اس د الدول ددة
الطرف جماال للشك يف أنه راشدد (ال قدر  .)١-6وعلدى الدرغل مدن أن امللدف يتضدمن نسدخة مدن
التقرير الطم الصادر عن واد الط ال سي يف مستش ى ’بريخن دي ال نييبس‘ ،يف غرد ة،
قدددمها صدداا الددبالغ ،والددي ت يددد أبن نتددائ فحددص عظددام صدداا الددبالغ ابألشدداة السددي ية
أثبتددا أن س د ه ”فددوت  ١9س د ة“ (ال قددر  ،)٢-٢ال ميكددن للج ددة االعتمدداد علددى ذلددك التقريددر
لالس ددت تاج أبن ص دداا ال ددبالغ ك ددان راش دددا ،ألن موثوقي ددة االختب ددار والتق دددير املس ددتخدم ه دداك
موض د د ش د ددك .وعلي د دده ،ف د ددنن امل د دداد (٧ج) م د ددن الربوتوك د ددول االختي د دداري ال تش د ددكل مانا د ددا أم د ددام
مقبولية البالغ.
األسس املوضوعية
أجد أن القرار يول االعتبار الواج للوقائ الي ت يد أن صاا البالغ يقدم أي
-3
ُ
أدلة تثبدا أنده دل ،عددا تصدرحيه ،وأن صداا الدبالغ يسدت د مدن اإلجدراء املتداح لده مبوجد
الق دوانني اإلسددبانية والددذي كددان مددن شددلنه أن يتددي لدده إثبددات أندده ددل ،علددى الددرغل مددن أندده قددد
انتُدب له حمام .وعالو على ذلك ،ال تبني املالومدات املاروضدة علدى اللج دة أن صداا الدبالغ
ااول أن يقدم أدلة تثبا أنه ل ،وال قدم سببا لادم قدرته علدى تقددمي أي دليدل ،كدلن يكدون
ميالده غري مسجل ،أو أنه ال ميتلك شهاد ميالد ،أو أنه قد فقد شهاد ميالده.
 -٤وال أقص ددد هب ددذا أن أملد د إىل أن دده تك ددن ه دداك مش دداكل يف عملي ددة حتدي ددد الس ددن ال ددي
اس ددتخدمتها الدول ددة الط ددرف .ب ددل عل ددى الاك ددس م ددن ذل ددك ،أت د د مد د االس ددت تاجات الد دوارد يف

__________
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ال قد درات  3-١٢و ٤-١٢و .٨-١٢فالطريق ددة ال ددي اعتم دددت وغي دداب ض ددمادت إجرائي ددة م ددن
عمليددة حتديددد السددن الددي اسددتخدمتها الدولددة الطددرف كانددا ستشددكل انتهاك دا حلقددوت صدداا
البالغ مبوج االت اقية لو كان ال .لكدن اسدت ادا إىل املالومدات املتاادة للج دة ،ال أعتقدد أ دا
تستطي أن ختلص إىل وجود انتهاك حلقوت صاا البالغ بوص ه ال .ولسا مقت اا ابحلجة
الددي م ادهددا أندده كددان ي ب.ددي أتويددل الشددك لصدداح صدداا الددبالغ واخللددو إىل أندده كددان ددال
وقددا االنتهدداك املزعددوم .فقددد تكددون ه دداك االددة يبقددى فيهددا عدددم اليقددني قائم دا مددن أن صدداا
الددبالغ كددان ددال علددى الددرغل مددن األدلددة الددي يُقدددمها .ويف هددذه احلالددة ،سدديكون مددن امل اس د
للج ة أن ختلص إىل أن صاا البالغ كان ال بت سري الشك لصداحله .ومد ذلدك ،فدنن هدذا
البالغ ليس مثل هذه احلالة ،ألن صاا البالغ يقدم أي دليل عدا تصدرحيه أنده ولدد يف ٢6
رذار/م ددار ( ٢٠٠٠ال ق ددر  )١-٢وأن دده قاص ددر (ال ق ددر  .)٤-٢ولس ددا أش ددري إىل أن البي ددادت
الش د وية املقدمددة مددن صدداا الددبالغ ليسددا هلددا قيمددة إثباتيددة .كمددا ال أعتددزم اجملادلددة يف صددل
املوضوع .وموق ي هو أن اللج ة حتتاج ،يف هذه القضية ،على األقدل إىل مالومدات إضدافية تشدري
إىل أن صاا البالغ كان ال للخلو إىل انتهاك حلقوقه كط ل.
 -٥وأجدد ملزمدا أبن أشدري إىل أن ال.در مدن البالغدات ال رديدة هدو تدوفري سدبيل انتصداف
ل رد انتهكدا اقوقده مبوجد االت اقيدة .ويف رأيديُ ،يلد قدرار األغلبيدة بدني مسدللتني :مدن جهدة،
مددا إذا كانددا عمليددة حتديددد السددن الددذي اسددتخدمتها الدولددة الطددرف انتهكددا التزامهددا مبوج د
االت اقية ،ومن جهة أخرى ،ما إذا كانا اقوت صاا البالغ مبوج االت اقية قدد انتهكدا.
ويد اكس اخللد أيضدا يف قدرار األغلبيددة بشددلن سددبل االنتصدداف ،مددن ايد أن اللج ددة ال توصددي
إال بتدددابري عامددة مل د ادددو انتهاكددات مماثلددة يف املسددتقبل مددن دون تقدددمي أي توصدديات بشددلن
س د ددبل االنتص د دداف لص د دداا ال د ددبالغ مبوج د د ال ق د ددر  ٤م د ددن امل د دداد  ٢٧م د ددن ال ظ د ددام ال د ددداخلي
للج ددة مبوجد د الربوتوك ددول االختي دداري الت اقي ددة اق ددوت الط ددل املتالد د جد دراء تق دددمي البالغ ددات
(ال قر .)١3
 -6ولتددوفري محايددة فاالددة حلقددوت الط ددل احملدددد مبوج د الاهددد ،ي ب.ددي للج ددة ممارسددة املهددام
املس د إليها مبوج الربوتوكول االختياري بصور صحيحة.
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املرفق الث لث
[األصل :ال رنسية]

رأ فر

لع و اللجنة ح مت قطران (رأ مع رض)

املقبولية
 -١ال أواف على قرار أغلبية أعضاء اللج ة القائل أبن ملف القضية ال يقدم أي دليل على
أن ص د دداا ال د ددبالغ ك د ددان راش د دددا ع د ددد وص د دوله إىل إس د ددبانيا وأن امل د دداد (٧ج) م د ددن الربوتوك د ددول
االختياري ال تشكل ،لذلك ،عقبة أمام مقبولية البالغ.
 -٢ومثدة ه دا ،يف رأيددي ،خلد بدني أتويددل الشدك لصدداح الط دل أمدام سددلطات اهلجدر وشددرط
السن كشرط ملقبولية بالغ أمام اللج ة مبوج الربوتوكول االختياري.
 -3وال يقدم صاا البالغ أمام اللج ة أية وثيقة تثبدا أنده دل .فشدرط أن يكدون دال
مسددللة أساسددية يف اإلج دراء اجلدداري أمددام اللج ددة .فددال جيددوز إال لأل ددال تقدددمي بالغددات وتكددون
اللج ة غري خمتصة إذا يقدم صاا البالغ ،وقا تقدمي بالغه ،أي دليل على أنه ل ،كمدا
هو احلال يف هذه القضية.
 -٤وعالو على ذلك ،فنن اف ا أنه قاصر  -أو أتويل الشك لصداحله  -لديس م صوصدا
علي دده صد درااة يف الربوتوك ددول االختي دداري وال يف االت اقي ددة .وق ددد اع ف ددا ب دده اللج ددة كا ص ددر م ددن
ع اصر حتديد سن الشاب الذي يقدم ن سه على أنه قاصر غري مصحوب وجيد علدى سدلطات
اهلجر أن تضاه يف ملوى خالل الوقا الالزم إلجراء تقيديل لسد ه .وب داء علدى ذلدك ،ي د أن
الش دداب قاصد ددر مباش ددر ع د ددد وص د دوله إىل بلد ددد أج ددم والتقائد دده بس ددلطات اهلجد ددر  ،ول دديس وقد ددا
تق دددمي ب ددالغ أم ددام اللج ددة ،ال ددي ليس ددا هل ددا أي وس دديلة إلجد دراء تقي دديل ألي ادع دداء أبن دده قاص ددر،
وه ددو ش ددرط أساس ددي للج د دة ال ددي عليه ددا ن س ددها التلك ددد م ددن اختصاص ددها عل ددى ال ح ددو احمل دددد يف
الربوتوكول االختياري.
 -٥وإضافة إىل ذلك ،السن اقيقة قانونية .ويتض من هذا التاريف أن إثبات السن جما
من اي املبدأ .فواثئ احلالة املدنيدة وسدائل إثبدات فاالدة وال بدد أن حمدامي املادي قدد ُلد إليده
أن يقددم أمددام اللج ددة مثددل هددذه الواثئد الددي تسددت د قيمتهددا اإلثباتيددة ن سددها علددى اف د ا صددحة
الواثئ امل تجة يف اخلارج.
 -6واحلددال ،يف هددذه القضددية ،أن صدداا الددبالغ يقدددم إىل اللج ددة أي وثيقددة تثبددا أندده
كان ال على الرغل من أن كونه قاصرا حمل ان من سلطات الدولة الطرف .وال ميكن للج ة
أن تا ف ب سها أبي اف ا أبنه قاصر ويق على صاا البالغ ع ء إثبات أنه كان ال.
األسس املوضوعية

اف ا عدم الرشد
 -٧يقوم القرار الدذي اختذتده األغلبيدة علدى تدذكري الدولدة الطدرف حبددود االختبدارات الطبيدة،
غري املتبوعة ابختبارات ن سية وال مقابالت م صاا البالغ.
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 -٨وم ذلك ،ت ب.ي اإلشار إىل أن اللج ة تؤكد ،يف تاليقهدا الادام رقدل  )٢٠٠٥(6بشدلن
مااملددة األ ددال غددري املصددحوبني وامل صددلني عددن ذويهددل خددارج بلدددهل األصددلي ،أندده” :يف اددال
عدم زوال الشدكوك ،ي ت د ال درد بقري دة الشدك وياامدل بوصد ه دال إذا كدان ه داك ااتمدال أبن
يكون ابل ال ال“( .)١وي ت عدن ذلدك أن املبددأ هدو افد ا عددم الرشدد ،الدذي يسدت د بددوره
إىل اف اضني :اف ا صحة الواثئ املقدمة ومشروعية اائزها وهو ما ي ت ع ه ما يلي:
الطاددن يف تقيدديل علمددي لدديس مسددتبادا متام دا مددن جان د اللج ددة ،لكددن ”…
(أ)
عالو على ذلك ،ي ب.ي إجراء التقييل بطريقة علمية تراعي سالمة الط دل ووضداه كط دل وج سده
وأتخذ يف االعتبار مبدأ اإلنصاف ،م احلر على ت ادي أي خطر النتهاك السدالمة اجلسددية
()٢
للط ل واا ام كرامة البشر على ال حو الواج “
(ب) قري د د ددة الشد د ددك ليسد د ددا مطلقد د ددة .فهد د ددي مت د د د للط د د ددل ”يف االد د ددة عد د دددم زوال
الشكوك“( )3و”إذا كان ه اك ااتمال أبن يكون ابل ال ال“(.)٤
 -9وهكذا ،إذا استمرت الشكوك بني نتائ االختبار الالمي الي تثبا الرشد والواثئ الي
تشهد على عكس ذلك ،ي ب.ي أن ي سر الشك لصداح الط دل .وذكدرت اللج دة هبدذا املوقدف يف
التالي الاام املش ك رقدل  )٢٠١٧(٤للج دة املا يدة حبمايدة اقدوت مجيد الامدال املهداجرين وأفدراد
أسرهل ورقل  )٢٠١٧(٢3للج دة اقدوت الط دل بشدلن التزامدات الددول يف جمدال اقدوت اإلنسدان
اخلاصددة ابلط ددل يف سدديات اهلجددر الدوليددة يف بلدددان امل شددل والابددور واملقصددد والاددود  ،بتلكيدددها
أنه ”ي ب.ي اعتبار الواثئ املتااة صحيحة ما يكن ه اك ما يثبا الاكس“(.)٥
 -١٠وُيتلف األمدر ع ددما ال يبقدى ه داك شدك وال يقددم الشدخص أي مسدت د ويكت دي ابالدعداء
أنه ل ،بي ما أجرت سلطات اهلجر فحصا علميا وتوصلا إىل اليقني أبن األمر يتال براشد.

مصاح الط ل ال ضلى واقه يف االستماع إليه
 -١١خلص القرار الذي اختذته األغلبية إىل أن الدولدة الطدرف انتهكدا املدادتني  3و ١٢مدن
االت اقية ،وال سيما م عدم تايني ممثل ملساعد الشاب يف عملية حتديد س ه.
 -١٢وهددذا املوقددف يبدددو ل ددا مبال.دا فيدده مددن ايد أن احلقددوت امل صددو عليهددا يف املددادتني 3
و ١٢تقتصر على األ ال .ومن املؤكدد أن الدولدة الطدرف يقد عليهدا التدزام حبمايدة شداب يددعي
أنه قاصدر وأال تودعده ،علدى سدبيل املثدال ،يف مركدز الاتجداز البدال.ني بيدد أن دا ال ناتقدد أن تايدني
ممثددل خمصددص جي د أن يكددون م هجي دا ،إذا يقدددم املاددي أي وثيق ددة تثبددا أن دده قاصددر .وي ب .ددي
األخ ددذ ابفد د ا ع دددم الرش ددد وترتيد د مجيد د الاواقد د املرتبط ددة ب دده علي دده” ،يف اال ددة ع دددم زوال
الشددكوك“( .)6واحلددال أن هددذا حتديدددا مددا تاد عليدده الدولددة الطددرف يف اددني يقدددم صدداا
البالغ أي ع صر يثبا أنه قاصر.
__________
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