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بالغ مقدم من:

س .أ .س( .تمثله المحامية بانيسا إيرنانديث ديلغادو)

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

إسبانيا

تاريخ تقديم البالغ:

 28تشرين الثاني/نوفمبر 2018

تاريخ اعتماد اآلراء:

 29كانون الثاني/يناير 2021

الموضوع:

إجراء تحديد سن قاصر غير مصحوب بذويه

المسائل اإلجرائية:

عدم استتنااد ستبل اتنتصتاف المحليةا والتضارن من حيث

مواد اتتااقية:

3؛ و8؛ و)2(18؛ و)1(20؛ و27؛ و29

مواد البروتوكول اتختياري:

6ا و(7ج) و(ه) و(و)

اتختصاص الشخصيا وعدم دعم الشكوى باألدلة

صاحب البالغ هو س .أ .س.ا وهو مواطن غامبيا ولد في  2شباط/فبراير  .2001ويدعي أنه

ضت ت تتحية انتماا المواد 3ا و8ا و)2(18ا و20ا و27ا و 29من اتتااقية .وقد دخل البروتوكول اتختياري
حيز النااذ بالنس ت تتبة للدولة الطرف في  14نيس ت تتان/أبريل  .2014وتالحظ اللجنة كذلك أن ص ت تتاحب البالغ

يثير انتماكاً للمادة  12من اتتااقيةا وإن لم يحتج بذلك رسمياً.
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وعمالً ب تتالم تتادة  6من البروتوكول اتختي تتاريا طل تتب الاريم الض تتام تتل المضني ب تتالبالغ تتا ا في 3

كانون األول/ديست ت ت تتمبر 2018ا نياب ًة عن اللجنةا إلى الدولة الطرف أن تضتمد تدابير مؤقتة تتمثل في وقف
تنايذ أمر إبضاد صاحب البالغ ريثما تنظر اللجنة في قضيتها وكذلك في نقله إلى مركز لحماية القاصرين.
__________
*

اعتمدتما اللجنة في دورتما السادسة والثمانين ( 18كانون الثاني/يناير  5 -شباط/فبراير .)2021

**

شتتارا في د ارستتة هذا البالغ أعضتتاء اللجنة التالية أستتمااهم :ستتووان أهو أستتوماا وأمل ستتلمان الدوستتريا وهند األيو ي اإلدريستتيا

و راغي غودبراندس ت ت ت تتونا وفيليب يافيا وأولغا أ .خاووفاا وجماد ماض ت ت ت تتيا و نيام داويو مزمورا وأوتاني ميكيكوا ولوي
بيدرني ار رييناا وآن ماري سكيلتونا وفيلينا تودوروفاا وريناتي وينتر.

)GE.21-02591 (A

إرنس ت ت ت تتتو
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الوقائع اما عكضاا صاحب الوالغ
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في  28تش ت ت ترين األول/أكتو ر 2018ا أوقاو منظمة اإلنقاذ البحريا بالتضاون مع هيئة الشت ت تترطة

الوطنية اإلس تتبانيةا ص تتاحب البالغ عندما كان يحاول دخول أ ارض تتي الدولة الطرف على متن قارب .ورغم

أن صتاحب البالغ لم يكن يحمل أي وييقة هويةا فقد أفاد بننه قاصتر .وفي اليوم ذاتها نقل صتاحب البالغ
إلى مرفم تابع لمركز الشرطة الوطنية في تس أميريكاسا وهي منطقة تقع جنوب جزيرة تينيرياي.
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وفي  31تشرين األول/أكتو ر  2018ا أبلغ صاحب البالغ بقرار صادر عن مكتب المدعي الضام

اإلقليمي في ستانتا كرو دي تينيرياي قضتى بننه شتخص بالغ استتناداً إلى اختبا ار طبية لم تدرج نتائجما

في ملف قض ت ت ت تتيته .ويدعي ص ت ت ت تتاحب البالغ أنه لم يخطر في أي وقو من األوقا بنتائج هذه اتختبا ار

الطبية .وفي  2تشت ترين الثاني/نوفمبر  2018ا أبلغ ص تتاحب البالغ بنمر إعادته إلى بلده األص تتلي الص تتادر

عن المندو ية الحكومية الارعية لمكتب ش ت ت ت تتؤون األجانب في س ت ت ت تتانتا كرو دي تينيرياي .وفي  3تشت ت ت ت ترين

الثاني/نوفمبر 2018ا أص ت ت ت ت ت تتدر محكمة التحقيم رقم  4في أَرونا ق ار اًر بإيداع ص ت ت ت ت ت تتاحب البالغ في مركز
احتجاو األجانب في أويا فرِيَّا .غير أن صت ت ت ت ت ت تتاحب البالغ بقي محتج اًز في المرفم التابع لمركز الشت ت ت ت ت ت تترطة
الوطنية في تس أميريكاس حتى  16تشرين الثاني/نوفمبرا قبل نقله إلى مركز احتجاو األجانب.

وفي  8تشت ت ت ت ت ت ترين الثتتاني/نوفمبر 2018ا قتدَّم ص ت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ طضنت ًا في قرار إعتادتته إلى بلتده
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األص تتلي .وادعىا ض تتمن دواعي تقديم هذا الطضنا أن قرار مكتب المدعي الضام الذي قض تتى بننه ش تتخص

بالغ ت يستتند إلى أي أستاسا إذ لم تدرج نتائج اتختبا ار المذكورة في ملف قضتيتها ولم ي َشتر إلى التواريخ
التي أجريتو لته فيمتا هتذه اتختبتا ار  .وحتى تتاريخ تقتديم هتذا البالغ الاردي إلى اللجنتةا لم يتلم صت ت ت ت ت ت تتاحب
البالغ أي رد على الطضن الذي قدمه.

وفي  8تش ت ت ت ترين الثاني/نوفمبر 2018ا توجمو محامية ص ت ت ت تتاحب البالغ ش ت ت ت تتخص ت ت ت تتي ًا إلى مكتب
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المدعي الضام اإلقليمي في ستتانتا كرو دي تينيرياي تلتماس الحصتتول على نتائج اتختبا ار الطبية التي
درج نتائجما في ملاا قضت ت تتاياهم.
يزعم أنما أجريو لصت ت تتاحب البالغ وست ت تتبضة قاص ت ت ترين آخرينا والتي لم ت َ
ورفض المدعي الضام المضني بقض تتايا القاصت ترين اتس تتتجابة لطلبما إت تيما يتضلم بحالة واحدة من الحات
الثمانية .ووفق ًا للتقرير الذي اطلضو عليه المحاميةا تمثل اتختبا ارن الوحيدان اللذان أجريا لمؤتء القاصرين
في تص ت تتوير المضص ت تتم باألش ت تتضة الس ت تتينية وفقاً ألطل غروليت و ايل وفي فحص طبي .ويدعي ص ت تتاحب
البالغ أن هتذين اتختبتارين أجريتا لته من دون موافقتته ومن دون حضت ت ت ت ت ت تتور مترجم شت ت ت ت ت ت تتاوي؛ وأنته لم يتلم

المستاعدة من ممني متخصتص خالل إجراء تحديد الستن؛ وأنه لم يكن مؤاو اًر بني محام خالل هذا اإلجراء.

وعالوة على ذلكا ووفقاً لقرار مكتب المدعي الضام القاض ت ت تتي بنن ص ت ت تتاحب البالغ ش ت ت تتخص بالغا خض ت ت تتعا
ً
بموافقته المست تتتنيرةا لاحص التصت تتوير البانورامي لقست تتنان وفقاً لمضايير مينست تتر .ويدعي صت تتاحب البالغ أن
جر وكان من المستحيل إجرااه ألن الجماو الالوم لذلك كان مضطالً.
هذا الاحص لم ي َ

الشكوى
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يدعي صت ت تتاحب البالغ أن الدولة الطرف لم تحترم مبدأ افتران أنه قاصت ت تترا رغم الشت ت تتك أو عدم
()1

اليقين بخصت تتوص عمرها وهو ما يتضارن مع مصت تتالحه الاضت تتلى وينتمك المادة  3من اتتااقية  .ويتجلى
هذا اتنتماا بش ت ت تتكل أوض ت ت تتق في الخطر الحييقي المتمثل في تضريض ص ت ت تتاحب البالغ ألض ت ت ترار ت يمكن

تداركما بإيداعه في مركز تحتجاو البالغين و إصت تتدار ع
أمر بإعادته إلى بلده األصت تتلي .ويست تتتشت تتمد صت تتاحب
البالغ بتتالمالحظتتا

الختتتاميتتة للجنتتة بش ت ت ت ت ت ت تتنن التتدولتتة الطرفا التي أعر تتو فيمتتا عن قلقمتتا إواء عتتدم وجود

__________
()1
2

يستشمد صاحب البالغ بالتضليم الضام رقم )2005(6ا الاقرة .31
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بروتوكول موحد في إقليم الدولة الطرف يحدد على النحو المالئم مدى أهمية مبدأ مصت تتالق الطال الاضت تتلى

لدى تحديد ستن األطاال غير المصتحو ين بذويمم( . )2ويشتدد صتاحب البالغ على أن اللجنة أعر و في هذه

المالحظا الختامية عن قلقما إواء "ظروف إقامة دون المستوى المطلوب واإلهمال في مراكز الطوارئ في

جزر الكناريا وت ست تتيما في ت إست تتبيرنست تتا وجزيرة تنيرياي"( .)3ويشت تتير صت تتاحب البالغ أيض ت ت ًا إلى د ارست تتا
مختلاة إليبا أن التقدي ار الطبية المس تتتخدمة في الدولة الطرفا وت س تتيما تلك التي اس تتتخدمو في حالته
هوا تنطوي على هام

خط ن كبيرا ألن الد ارس ت ت ت ت تتا

التي خلص ت ت ت ت تتو إلى تلك التقدي ار أجريو على فئا

سكانية أخرى مختلاة إلى حد كبير في خصائصما الضرقية واتجتماعية-اتقتصادية.
2-3

وي عتدعي صت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ أيضت ت ت ت ت ت تاً وقوع انتمتاا للمتادة 3ا مقروءة بتاتقتران مع المتادة  )2(18من

اتتااقيةا بالنظر إلى عدم تضيين وص ت تتي له لحماية مص ت تتالحها وهو مبدأ يش ت تتكل ض ت تتمانة إجرائية مممة للغاية

تحترام المص تتالق الاض تتلى للطال غير المص تتحوب بذويه( .)4ويدعي أيضت تاً وقوع انتماا للمادة )2(3ا مقروءة

باتقتران مع المادة  ) 1(20من اتتااقيةا ألن الدولة الطرف لم توفر له الحماية رغم وض ت ت تتضه المتس ت ت تتم بانضدام
طى مصتالق الطال الاضتلى األولوية على
الحماية و الضتضف الشتديد .ويدعي صتاحب البالغ أنه ينبغي أن تض َ

أحكتام النظتام الضتام المتضلم بتاألجتانتبا وأنته يجتب على التدولة الطرف أن تضتمتد التتدابير التشت ت ت ت ت ت تري يتة واإلدارية

المالئمة لكاالة حماية القاصر على نحو سليم حتى ت يجد ناسه بال حماية بسبب عدم تضيين وصي له(.)5
ويدعي صاحب البالغ أيض ًا أن الدولة الطرف انتمكو حقه في المويةا المضترف به في المادة 8
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من اتتااقيةا التي تشتير إلى أن الستن تمثل جانب ًا أستاستي ًا من جوانب الموية وأن الدولة الطرف ملزمة بضدم
وعالوة على ذلكا يشتمل التزام الدولة الطرف واجب صتون واستتضادة بيانا
المستاس بما.
ً
ال أو المحتمل وجودها.
المضنيين الموجودة فض ً

هوية األشتخاص

ويدعي ص ت تتاحب البالغ أيضت ت ت ًا أنه ض ت تتحية انتماا المادتين  27و 29من اتتااقيةا إذ لم تتق له
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إمكانية تنمية كل قدراته على نحو ست تتليم .ويرى صت تتاحب البالغ أن عدم تضيين وصت تتي إلرشت تتاده يضني عدم
تمكينه من النماء على نحو مالئم ِلسِعنه(.)6
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ويدعي صاحب البالغ أيض ًا وقوع انتماا للمادة  20من اتتااقيةا ألن الدولة الطرف لم توفر له

الحماية .ويستتشتمد صتاحب البالغ بالتضليم الضام رقم  )2005(6الذي يوضتق أن هذا الحم ينبغي أن يا َّستر

على نحو يراعي ظروف الطال وعمره وخلايته اإلينية والثقاتية واللغوية.
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ويقترح صاحب البالغا كحلول ممكنةا ما يلي:
(أ)

أن تضترف الدولة الطرف باستحالة إيبا

(ب)

أن يبلغ بني قرار يمسه؛

ِسنه عن طريم اتختبا ار

الطبية المنجزة؛

__________
()2

CRC/C/ESP/CO/3-4ا الاقرتان  27و.59

()3

المرجع ناسها الاقرة (59هت).

()4

يشير صاحب البالغ إلى التضليم الضام رقم .6

()5

يستتشتمد صتاحب البالغ بتقرير منظمة La Merced Migraciones-Mercedariosا وماوضتية األمم المتحدة الستامية لشتؤون

الالجئينا ومنظمة إنقاذ الطاولةا و رنامج س ت ت ت تتانتاندير بش ت ت ت تتنن القانون والقاص ت ت ت ترين بجامضة كومياس البابويةا ومؤس ت ت ت تس ت ت ت تتة باكيتيك

()Baketikا والرابطة الكايوليكية اإلس ت ت ت تتبانية للمجرة ()Accemا المنش ت ت ت تتور تحو عنوان Aproximación a la protección
internacional de los menores no acompañados en España, Madrid, La Merced Migraciones, 2009ا
الصت ت تتاحة 96ا الذي ورد تيه ما يلي" :متى حدد هوية قاصت ت تتر أجنبي غير مصت ت تتحوب بذويه ...ي وجب أن يضيَّن له وصت ت تتي أو
ممثل قانوني لديه المضارف الالومة لضمان مصالحه وتلبية احتياجاته القانونية واتجتماعية والطبية والناسية على نحو مناسب".

()6
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يشير صاحب البالغ إلى التضليم الضام رقم 6ا الاقرة .44
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(ج)

أن يضترف بإمكانية الطضن أمام الميئا

(د)

أن يضيَّن له على الاور ممثل قانوني؛

مكتب المدعي الضام؛

(ه)

بحماية ست ت ت تتلطا

القضتائية في ق ار ار تحديد الستن الصتادرة عن

الا بمتا في ذلتك الحم في التمتع
أن يضترف لته بجميع الحقو المكاولتة لته بتاعتبتاره طا ً
اإلدارة الضامةا وفي التمثيل القانونيا وفي التضليما وفي الحصت ت ت تتول على رخصت ت ت ت عتة ل قامة

والضمل تتيق له إمكانية تنمية شخصيته على نحو كامل واتندماج في المجتمع.

مالحظات التولة الطكف جشأن المقوول ة واألسس الموضوع ة

عرن الوقائع
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تقدم الدولة الطرفا في مالحظاتما المؤرخة  1آذار/مارس  2019بشت تتنن مقبولية البالغ وأست تست تته

الموض تتوعيةا عرض تتما الخاص للوقائع ذا الص تتلة .فوفق ًا للدولة الطرفا وص تتل ص تتاحب البالغ على متن
قارب إلى سواحل سانتا كرو دي تينيريايا في  28تشرين األول/أكتو ر 2018ا رفقة  72شخصاً آخرين

منحدرين من أفريييا جنوب الص ت ت ت ت تتحراء الكبرى .وفي اليوم ذاتها فضَّل اللواء المحلي لش ت ت ت ت تترطة المجرة والحدود في

جنوب تينيرياي البروتوكول الخاص بالقاصترين غير المصتحو ين بذويمم .وفي  29تشترين األول/أكتو ر 2018ا
ِأذن مكتب المدعي الضام المضني بقض ت تتايا القاصت ت ترين في محكمة س ت تتانتا كرو دي تينيرياي الضليا اإلقليمية

بإجراء اختبا ار
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لتحديد سن صاحب البالغ.

وفي  31تش ت ترين األول/أكتو ر 2018ا قضت تتى مكتب المدعي الضام المضني بقضت تتايا القاص ت ترين في

محكمة تينيرياي الضليا اإلقليميةا من خالل القرار رقم  2018/24ا بنن صت ت ت ت تتاحب البالغ شت ت ت ت تتخص بالغ .وفي

اليوم ذاتها باشت تتر مركز الشت تترطة المحلي في جنوب تينيريايا بموجب القرار الصت تتادر عن المندو ية الحكومية

الارعية في ست ت ت تتانتا كرو دي تينيريايا إجراءا إبضاد صت ت ت تتاحب البالغ است ت ت تتتناداً إلى المادة ( 8-53ب) من
القانون  2000/4بست تتبب دخوله األ ارضت تتي اإلست تتبانية بصت تتاة غير قانونية .وأبلغ صت تتاحب البالغ بمذا اإلجراء

في  2تشرين الثاني/نوفمبر .2018
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وفي  3تش ت ت ت ت ت ترين الثاني/نوفمبر 2018ا أذنو محكمة التحقيم رقم  4في أَرونا بإيداع ص ت ت ت ت ت تتاحب

البالغ في مركز احتجاو األجانب .وفي  5تشت ت ت ت ترين الثاني/نوفمبر 2018ا أودع ص ت ت ت تتاحب البالغ بص ت ت ت تتاة

مؤقتتة في مركز اإلقتامتة المؤقتتة للممتاجرين التتابع لمركز شت ت ت ت ت ت تترطتة جنوب تينيريايا لضتدم توافر أمتاكن في
مركز احتجاو األجانب في أويَّا فريَّا.

وفي  16تشترين الثاني/نوفمبر 2018ا أودع صتتاحب البالغ في مركز احتجاو األجانب في أويَّا
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فريَّا .وفي  7كانون األول/ديس ت ت ت تتمبر  2018ا أفرج عنه تس ت ت ت تتتحالة إيبا هويته وأحيل إلى هيئة الص ت ت ت تتليب
األحمر في تينيرياي .وتدعي الدولة الطرف أن الشرطة الوطنية تجمل في الوقو الحالي مكان وجوده.

أسباب عدم المقبولية
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تدعي الدولة الطرف أن البالغ غير مقبول من حيث اتختصت ت ت تتاص الشت ت ت تتخصت ت ت تتي ألن صت ت ت تتاحبه

شت ت ت تتخص بالغا وفق ًا لما أيبتته اتختبا ار الطبية التي تشت ت ت تتير نتائجما إلى أن ست ت ت تتنه ت تقل عن  18ست ت ت تتنةا
عيين خلص أيضاً إلى أنه شخص بالغ(.)7
وما أكده تقرير خاص
لطبيبين شر ْ
ْ
__________
()7

تقدم الدولة الطرف نسخة من قرار المدعي الضام الذي قضى بنن صاحب البالغ شخص بالغا والذي يرد تيه أنه خضع تختبارْين
عيين أعدَّا تقري اًر استتناداً إلى فحص طبي
طبيين (تصتوير المضصتم باألشتضة الستينية والتصتوير البانورامي لقستنان)ا وأن
طبيبين شتر ْ
ْ
ْ
الطبيين.
بدني لصاحب البالغ ومقابلة مضه وإلى نتائج هذين اتختبارْين
ْ

4
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وعالوة على ذلكا تدعي الدولة الطرفا استتتناداً إلى المادة (7ه) من البروتوكول اتختياريا أن
6-4
ً
()8
البالغ غير مقبول ألن صت ت ت تتاحبه لم يست ت ت تتتناد جميع ست ت ت تتبل اتنتصت ت ت تتاف المحلية المتاحة  .فقد كان بإمكان
صتتاحب البالغ( :أ) أن يطلب إلى النيابة الضامة إجراء اختبا ار طبية إليبا

أنه قاصتتر؛ و(ب) أن يطلب

إلى القتاضت ت ت ت ت ت تتي المتدني في مكتان اتحتجتاوا وفقت ًا ل جراء المنصت ت ت ت ت ت تتوص عليته في المتادة  780من قتانون
اإلجراءا المدنيةا مراجضة أي قرار صت ت تتادر عن ست ت تتلطا اإلقليم المتمتع بالحكم الذاتي ت يضتبره قاص ت ت ت اًر؛
و(ج) أن يطضن في أمر إعتادتته إلى بلتده أمتام محكمتة المنتاوعتا

المدنية إجراءا

طوعية لتحديد السنا وفقاً للقانون  2015/15المتضلم باإلجراءا

مالحظا بشنن األس
7-4

اإلداريتة؛ و(د) أن يبتاشت ت ت ت ت ت تتر أمتام المحتاكم
القضائية الطوعية.

الموضوعية

تدعي الدولة الطرف أنه ت توجد أس ت تتباب موض ت تتوعية لتدخل اللجنةا حتى في حالة قبول البالغ.

فاي المقام األولا تشت تتير الدولة الطرف إلى القانون المحلي الذي يخول للنيابة الضامةا في حالة وجود ش تتك
مضقولا ص ت تتالحية تحديد س ت تتن األش ت تتخاصا باعتبارها المؤست ت تس ت تتة المس ت تتؤولة عن ص ت تتون الش ت تترعيةا وحقو

المواطنينا والمص ت تتلحة الضامة التي يحميما القانون .ووفقاً للنظام الس ت تتاريا ياترن مؤقتاًا من حيث المبدأا
التي يستتتحيل فيما إيبا

أنه بالغا ريثما يجري تحديد ستتنه .وفي الوقو

أن شتتخص ت ًا ما قاصتتر في الحات
بناء على
ذاتها يتقرر إجراء اختبا ار طبية موض تتوعية لتحديد س تتن الش تتخص المضنيا تحترم كرامتها وذلك ً

موافقته المسبقة والمستنيرة(.)9
8-4

وفي المقام الثانيا تدعي الدولة الطرف عدم وقوع انتماا لمبدأ مصت ت ت ت تتالق الطال الاضت ت ت ت تتلى الذي

تحميه المادة  3من اتتااقيةا ألن صت ت ت ت تتاحب البالغ شت ت ت ت تتخص بالغ .وتوضت ت ت ت تتق الدولة الطرف أنه ت ينبغي
افتران أن الش تتخص قاص تتر إت "في حالة الش تتك"ا ولي
الطرف أن الس ت تتلطا

عندما يكون من الواض تتق أنه بالغ .وتدعي الدولة

اإلس ت تتبانية منحو ص ت تتاحب البالغ فرص ت تتة الخض ت تتوعا بموافقته المس ت تتبقة والمس ت تتتنيرةا

تختبا ار طبية موضت ت ت تتوعية لتحديد ست ت ت تتنها بيَّنو نتائجما بوضت ت ت تتوح أنه شت ت ت تتخص بالغ .ووفقاً للاقرة  31من

التضليم الضام رقم  6ا أجريو هذه اتختبا ار "بطريقة علمية تراعي ست ت تتالمة الطال ...ي ومبدأ اإلنصت ت تتاف".

ووفقاً للدولة الطرفا ت يمنع هذا التضليم الضام وت يحظر إجراء هذه اتختبا ار لقش تتخاص الذين يبدو من

مظمرهم أنمم بتالغون وت يحملون ويتائم المويتة ويتدعون أنمم قتاصت ت ت ت ت ت تترون .وترى التدولتة الطرف أن اعتبتار

ش ت تتخص بالغ قاصت ت ت اًر بدون أدلة مويوقة و اتس ت تتتناد حصت ت ت اًر إلى إفادته قد يضرن لخطر جس ت تتيم القاصت ت ترين

الموجودين في مراكز اإليواء (الذين قد يتضرضت تتون ل يذاء وست تتوء المضاملة من جانب ذلك الشت تتخص)ا وهو

ما سيشكل بالاضل انتماكاً لمبدأ مصالق الطال الاضلى.
9-4

وتدعي الدولة الطرف أيضتًا عدم وقوع انتماا لمبدأ مصتتالق الطال الاضتتلى تيما يتضلم بالمادتين )2(18

و )1(20من اتتااقيةا بدعوى ما يلي:
(أ)

الرعاية الطبية؛
بحقوقه؛

(ب)

ما إن وطن قدما صتاحب البالغ األ ارضتي اإلستبانية حتى قدمو إليه الدوائر الصتحية
وِيعقتتو حتتالتتته ووفر لتته محتتام ومترجم شت ت ت ت ت ت تتاوي بتتالمجتتان على ناقتتة التتدولتتةا وأخبر فو اًر

__________
()8

تشدد الدولة الطرف على ضرورة استنااد "جميع" سبل اتنتصاف المتاحة.

()9

وفقاً للمادة  12من القانون األساسي  1996/1بشنن الحماية القانونية للقاصرين.
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(ج)

أبلغو الس تتلطة القض تتائية المختص تتة على الاور بحالته لكاالة احترام حقوقه ريثما يجري

(د)

بمجرد ادعائه أنه قاصت ت ت ت تترا أبلغو ب ذلك النيابة الضامةا باعتبارها المؤس ت ت ت ت تست ت ت ت تتة المكلاة

تنايذ اإلجراءا

المترتبة على وضضه غير القانوني؛

بحماية مصالق الطال الاضلى(.)10
10-4

وتتدعي التدولة الطرف أنته لم يقع أي انتمتاا ل لحم في المويتة التذي تحميته المتادة  8من اتتاتاقيةا

حيث بوش تتر إجراءا "تس تتجيل هوية ص تتاحب البالغ التي ص تترَّح بما فور إنقاذه في عرن البحر ودخوله
األ ارضت تتي اإلست تتبانية بصت تتاة غير قانونية" وأن "الوييقة التي أعدتما الست تتلطا

حالي ًا بممارسة بضض الحقو ".
11-4

اإلست تتبانية هي التي تست تتمق له

وتتدعي التدولتة الطرف أنته لم تنتمتك الحقو المنصت ت ت ت ت ت تتوص عليمتا في المواد  20و 27و 29من

اتتااقيةا ألن هذه الحقو مكاولة حص ت اًر لقطاال الذين ت يوجد أي شتتك في أنمم قاصتترون .و النظر إلى
عدم وجود شك في أن صاحب البالغ شخص بالغا فال تنطبم عليه الحقو المزعوم انتماكما.

12-4

وتخلص الدولة الطرف لي

فقط إلى أن ص ت تتاحب البالغ لم يقدم ويائم أص ت تتلية تتض ت تتمن بيانا

بيومترية صت ت تتحيحة تثبو أنه قاصت ت تترا كما وعما بل كذلك إلى أن الست ت تتلطا اإلست ت تتبانية حصت ت تتلو على أدلة

مضت ت تتادة من خالل اختبا ار طبية وفحص أجراه طبيب شت ت تترعيا تدحض رواية صت ت تتاحب البالغ .و اعتبار

صت تتاحب البالغ شت تتخصت تاً بالغاًا تطلب الدولة الطرف إعالن عدم مقبولية البالغ أو حاظه أوا عون ذلكا
رفضه لضدم وجود أس

موضوعية تثبو انتماا الحقو المنصوص عليما في اتتااقية.

هعن قات صاحب الوالغ عنى مالحظات التولة الطكف جشأن المقوول ة واألسس الموضوع ة
1-5

أغس ت تتط

يشت ت ت ت تتدد صت ت ت ت تتاحب البال غا في تضليقاته على المقبولية واألست ت ت ت ت الموضت ت ت ت تتوعية المؤرخة  14آب/
2019ا على أنه بقي فترة أطول من الالوم في مرافم تابضة للش ت تترطةا ولم عِ
تقدم إليه دوائر حماية

الطاتل أي ختدمتا

في أي وقتو من األوقتا  .فقتد وص ت ت ت ت ت ت تتل إلى التدولتة الطرف في  28تشت ت ت ت ت ت ترين األول/

أكتو ر 2018ا ولم يبَلغ بنمر إعادته إلى بلده األصت تتلي إت في  2تش ت ترين الثاني/نوفمبر 2018ا ولم يضتمد

قرار إيداعه في مركز احتجاو األجانب إت في اليوم التالي .و اإلض تتافة إلى ذلكا يشت تتدد صت تتاحب البالغ على

أنه بقي محتج ًازا خالل الاترة الممتدة بين  28تشرين األول/أكتو ر  2018و 16تشرين الثاني/نوفمبر 2018ا

في ظروف ست تتيئة للغاية في المرافم التابضة لمركز الشت تترطة؛ ولم يضيَّن أي شت تتخص بالغ لحماية مصت تتالحه؛
ولم تتمكن أي منظمة غير حكومية من مستاعدته (إذ لم يستمق ألي منظمة من هذا القبيل بدخول المبنى)؛

وكتان الطضتام المقتدَّم إليته دائمتاً بتاردًا وغير كتاف .ويضت ت ت ت ت ت تيف ص ت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ أن مركز اإلقتامتة المؤقتتة
للممتاجرين التذي تشت ت ت ت ت ت تتير إليته التدولتة الطرف لي مرك ًاز ل يواء المؤقتوا بتل مجموعتة عنتابر ملحقتة بمرافم
الشت ت تترطة .وت تست ت تتتوفي هذه الضنابر الشت ت تتروط الدنيا إليواء أي شت ت تتخصا تباألحرى قاص ت ت ترين مزعومين مثل

صاحب البالغا وهو ما يشكل انتماكاً صارخاً للبروتوكول الخاص بالقاصرين غير المصحو ين بذويمم(.)11
ويوض ت ت تتق ص ت ت تتاحب البالغ أن كل حجج الدولة الطرف تركز على أنه لي قاص ت ت ت ًار وأن اتتااقية
2-5
ت تنطبم بالتالي على حالته .غير أنه يرفم بالغه بنستخة من جواو ستاره الذي حصتل عليه في  25آذار/

مارس 2019ا والذي يثبو أنه شتتخص قاصتتر .ويوضتتق صتتاحب البالغ أن ذلك ت ياند فحستتب كل حجج

__________
()10

تست تتتشت تتمد الدولة الطرف بالمضايير القانونية المحلية التي توضت تتق حياد النيابة الضامة واست تتتقاللما في عملما (ومنماا المادة 1-124

من الدستتورا والمادة  435من قانون تنظيم الستلطة القضتائيةا والمادة  1من القانون 1981/50ا والمادتان )7(3ا و 7من النظام
األساسي للنيابة الضامة).

()11

6

يشت ت تتير صت ت تتاحب البالغ إلى المادة  3من قرار األمانة الارعية المؤرخ  13تشت ت ترين األول/أكتو ر 2014ا الذي نشت ت تتر بموجبه اتاا

اعتماد البروتوكول اإلطاري بشنن اإلجراءا

المحددة المتضلقة بالقاصرين األجانب غير المصحو ين بذويمم.
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الدولة الطرف بشت ت ت تتكل تاما بل يبين كذلك أن اآلليا
القاصرين غير المصحو ين بذويمم.

التي تتيحما الدولة الطرف ت تصت ت ت تتلق لتحديد وحماية

وتيما يتضلم بإجراءا تحديد الس ت ت تتنا يؤكد ص ت ت تتاحب البالغ أن محاميته توجمو ش ت ت تتخص ت ت تتي ًا إلى
3-5
المحكمة وتمكنو من التحقم من خلو ملف قض ت ت ت ت ت تتيته من نتائج اتختبا ار الطبية التي اس ت ت ت ت ت تتتند إليما قرار
مكتب المدعي الضام .ولمذا الست تتبب قدمو محاميته إلى مكتب المدعي الضاما في  8تش ت ترين الثاني/نوفمبرا

طلباً خطياً إلبالغما بنتائج هذه اتختبا ار .
4-5

وتيمتا يتضلم بتقييم اتختبتا ار

الطبيتةا يرفم ص ت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ بالغته بمتذكرة من أمين المظتالم

مؤرخة  26تموو/يوليه  2019ا بش تتنن إجراءا تحديد الس تتن التي خض تتع لما األش تتخاص الذين وص تتلوا إلى

س ت تواحل ست تتانتا كرو دي تينيرياي في  28تش ت ترين األول/أكتو ر 2018ا ومنمم صت تتاحب البالغ .ويرد في

هذه المذكرة أنها رغم إجراء اختبار التصتتوير البانورامي ألستتنان صتتاحب البالغا "كان من المستتتحيل تماماً
تاسير نتائجها حيث أفاد المستشاى بضدم وجود طبيب مختص يمكنه الييام بذلك" .ووفق ًا للمذكرة ذاتماا فإن

تابه خطنا حيث أش تتار إلى أنه أجري اختبار التص تتوير
القرار القاض تتي بنن ص تتاحب البالغ ش تتخص بالغ "ش ت َ
البانورامي لقس ت تتنانا ولم يوض ت تتق أنه َّ
تضذر تاس ت تتيره لضدم وجود طبيب مؤهل إلص ت تتدار التقرير ذي الص ت تتلة".

ويختم أمين المظالم مذكرته مدعي ًا أنه "وفق ًا للرأي الضام لخبراء الطب الشترعي المرموقينا ...يا ت يضتمن
افم النتائج المتوصتل إليما بشتنن ستن عظام
إجراء اختبار واحد يتمثل في تصتوير الرستغ باألشتضة الستينية تو َ
الشخص المضني مع عمره الزمني".

5-5

وفي هذا الصت تتددا يدعي صت تتاحب البالغ أن المدعي الضام اعتمد ق ار اًر قضت تتى بننه شت تتخص بالغا

من دون أن تجرى له اتختبا ار الالومة لذلكا وهو ما يتضارن مع جميع التش ت ت تريضا
حماية القاصرين .ويستند في ذلك إلى ما يلي:
(أ)

الست ت تتارية في مجال

أجري له اختبار التصوير البانورامي لقسنانا ولكنه لم يبلغ أبداً بنتائجه؛

لم يقدَّم أي تقرير صتتادر عن طبيب شتترعي ي عِ
ييم اختبار التصتتوير البانورامي لقستتنانا
(ب)
لضدم وجود طبيب مؤهل لتاسيره في ذلك اليوم؛
(ج)

في غياب تقرير طبيا قد يكون المدعي الضام ناست ت ت ت تته هو من قيَّم هذا اتختبارا ولي

(د)

لم يقدَّم أيضتاً تصتوير المضصتم باألشتضة الستينية وت التقرير الطبي الذي يتضتمن تقييمه

(ه)

لم يبَلغ صتاحب البالغ بننه كان ستيخضتع تختبا ار طبية ولم تطَلب موافقته المستتنيرة

من اختصاص مكتب المدعي الضام إجراء أي تقييم طبي؛
المزعوم؛

على إجرائما.
6-5

وتيما يتضلم بضدم است ت ت تتتنااد ست ت ت تتبل اتنتصت ت ت تتاف المحليةا يؤكد صت ت ت تتاحب البالغ أن محاميته توجمو

شت ت ت تتخصت ت ت تتياً إلى مقر مكتب المدعي الضام في  8تشت ت ت ترين الثاني/نوفمبر  2018بغرن التماس كل المضلوما

الواردة في ملف قض ت ت ت ت تتيتها حتى تكون لديما بالتالي جميع المضلوما الالومة لكاالة إعداد دفاع قانوني مالئم.

غير أن مكتب المدعي الضام لم يقدم أبداً إلى المحامية أي ويائم تتضلم بص ت ت ت ت ت تتاحب البالغا مما أعا دفاعما

عنه .وفي الست ت تتيا ذاتها ت يمكن الطضن أمام المحاكم في ق ار ار تحديد الست ت تتن الصت ت تتادرة عن مكتب المدعي

الضتاما على نحو متا أكتدتته المحكمتة التدس ت ت ت ت ت تتتوريتة في قرارهتا  .2013/172وعالوة على ذلتكا ورغم أن التدولتة
الطرف تشتتير إلى أنه يمكن تضديل القرار في حالة تقديم أدلة طبية جديدةا فقد كان صتتاحب البالغ في وضتتع

مادي ت يست تتمق له بدفع تكاليف اتختبا ار الطبية .وأخي اًرا وفي ست تتيا وجود قرار بإبضاد صت تتاحب البالغا لم

يكن من شنن أي من سبل اتنتصاف المتاحة أن يوقف تنايذ هذا القرارا وهو ما يجضلما غير فضالة.
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7-5

وتيما يتضلم باألس ت ت ت

الموضت ت تتوعية للبالغا يدعي صت ت تتاحب البالغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي

دليل على أنما حص ت تتلو على موافقته المس ت تتتنيرة على إجراء اختبا ار تحديد الس ت تتنا وت أنه عِعين له وصت تتي
طوال هذه اإلجراءا  .و خصوص اتنتماكا األخرى المزعومةا يحيل صاحب البالغ إلى رسالته األولىا
ألن الدولة الطرفا على حد رأيها اكتاو فقط في مذكرتما بناي وقوع هذه اتنتماكا .

مالحظات إضاف ة من التولة الطكف
-6

تايد الدولة الطرفا في مالحظاتما المؤرخة  3أيلول/س ت ت تتبتمبر 2019ا بنن مراكز احتجاو األجانب

هي مراكز لالحتجتاو المؤقتو لقجتانتب في انتظتار ترحيلمم .وتوض ت ت ت ت ت تتق التدولتة الطرف أن هتذه المراكز تتميز

بكونما مراكز غير ستجنيةا تابضة لو اورة الداخليةا يبقى فيما األجانب إلى حين ترحيلمم من األ ارضتي اإلستبانية

(وتس ت ت ت تتتخدم بالتالي ألغران وقائية واحت اروية) .ووفقاً للدولة الطرفا يبدو أن ص ت ت ت تتاحب البالغ يحاول إعطاء

اتنطباع بننه قضت ت تتى عدة أشت ت تتمر في "ونزانة مظلمة في مركز للشت ت تترطة"ا وهو أمر بضيد كل البضد عن الواقع.

وكان س ت تتبب إيداع ص ت تتاحب البالغ في مركز احتجاو األجانب هو دخوله أ ارض ت تتي الدولة الطرف بص ت تتاة غير
قانونيةا وهو إجراء يكتسي طابضاً مؤقتاً بحتاًا ولي حبسياًا َّ
ويناذ كتدبير احتراوي قبل الترحيل.
هعن قات صاحب الوالغ عنى المالحظات الثان ة لنتولة الطكف
1-7

يؤكد ص ت ت ت تتاحب البالغا في تضليقاته المؤرخة  17تش ت ت ت ترين األول/أكتو ر  2019على المالحظا

الثانية للدولة الطرفا أنه نقل يوم وصت تتوله إلى س ت تواحل تينيرياي إلى مرافم تابضة لمركز الشت تترطة في باليا

دي تس أميريكتاس في بلتديتة أديخيا حيتث بقي إلى حين نقلته مع قتاصت ت ت ت ت ت ترين آخرين إلى مركز احتجتاو

األجانب في أويَّا فريَّا في  16تشرين الثاني/نوفمبر .2018
2-7

ويشت تتدد صت تتاحب البالغ على أنه بقي في هذه الم ارفم من  28تشت ترين األول/أكتو ر حتى  16تشت ترين

الثاني/نوفمبر  2018ا في إطار نظام اتحتجاو المغلم تحو ح ارست ت ت تتة الشت ت ت تترطةا في ظروف أست ت ت توأ من ظروف
مركز احتجاو األجانبا حيث تاتقر الضنابر إلى التمويةا ويوجد بما حمام واحد لت ت ت ت ت ت ت  17شتخصتًاا وتغلم األبواب

على المحتجزين من الست ت تتاعة  19/00حتى اليوم التاليا ويقدَّم إليمم طضام بارد وغير كاف .ويوضت ت تتق صت ت تتاحب

البالغ أن هذه المرافم ليس ت ت ت ت ت تتو مرك ًاز ل قامة المؤقتة للمماجرين وت مرك ًاز تحتجاو األجانب .ومن الض ت ت ت ت ت تتروري
إليداع شت تتخص في ع
مركز تحتجاو األجانبا أن تصت تتدر محكمة ق ار ًار باحتجاوها حتى يبقى محتج ًاز أكثر من 72

ساعة في إطار نظام اتحتجاو المغلما كما حصل في حالته هو والقاصرين اآلخرين.
3-7

ويستتنستخ صتاحب البالغ أجزاء من قرار احتجاوه المؤرخ  3تشترين الثاني/نوفمبر 2019ا إليبا

أنه لم يتخذ أي من التدابير المشت تتار إليما في هذا القرارا حيث بقي حتى  16تشت ترين الثاني/نوفمبر 2019

في مركز غير مرخص له لمذا الغرن .ولم يضامل ت هو وت القاصرون اآلخرون على هذا األساسا و قوا

في مكان ت يخضت ت تتع ألي نظاما ويوجد كلياً خارج نطا القانونا على نحو تيه انتماا لجميع الضت ت تتمانا
الدستورية واتتااقا

الدولية.

القضايا واإلاكاءات المعكوضة عنى النجنة

النظر في مقبولية البالغ
قب تتل النظر في أي ادع تتاء َيرِد في بالغ م تتاا يتضين على اللجن تتة أن تقررا وفق تاً للم تتادة  20من
1-8
ت أم ت بموج تتب البروتوكول اتختي تتاري تتا تتاقي تتة حقو الطاتتل
نظ تتامم تتا ال تتداخليا م تتا إذا ك تتان البالغ مقبو ً
المتضلم بإجراء تقديم البالغا .
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وتحيط اللجنة علمًا بحجة الدولة الطرف أن البالغ غير مقبول من حيث اتختصت ت تتاص الشت ت تتخصت ت تتيا
2-8
ع
خاص أعده أطباء شت تترعيون خلص ت توا تيه
لوجود أدلة طبية تثبو أن عمر صت تتاحبه ت يقل عن  18ست تتن ًةا وتقر عير

أيضتًا إلى أنه شتخص بالغ .غير أن اللجنة تالحظ أن صتاحب البالغ أفاد بننه قاصتر لدى وصتوله إلى إستبانياا
ويحمل جواو ستتار رستتميًا يثبو ذلكا وهو ما لم تشتتر إليه الدولة الطرف في مالحظاتما .وفي الوقو ذاتها عِ
تذكر
اللجنة بنن عبء اإليبا ت يقع على ص ت ت تتاحب البالغ وحدها وت س ت ت تتيما بالنظر إلى أن ص ت ت تتاحب البالغ والدولة

الطرف ت يتستاويان دائمًا في إمكانية الحصتول على عناصتر اإليبا ا وأن الدولة الطرف هي وحدها التي تمتلك

في كثير من األحيان المضلوما ذا الص ت تتلة .وفي هذه القض ت تتيةا تحيط اللجنة علمًا بحجة ص ت تتاحب البالغ أن

الدولة الطرف لم تثبو أن اتختبا ار الطبية أجراها وقيَّمما بالاضل موظاون طبيون متخصت ت ت ت تص ت ت ت تتون .وعلى وجه
الخص ت ت ت تتوصا تحيط اللجنة علمًا بإش ت ت ت تتارة أمين المظالم ناس ت ت ت تته في الدولة الطرف إلى أنه َّ
تضذر تقييم التص ت ت ت تتوير
البانورامي لقست تتنانا رغم إجرائها وأن إدراجه في قرار المدعي الضام كان عن طريم الخطن .وفي ضت تتوء ما تقدما

ترى اللجنة أن المادة (7ج) من البروتوكول اتختياري ت تمنع قبول هذا البالغ.

وتحيط اللجنة علم ًا أيض ت تاً بحجة ال دولة الطرف أن ص ت تتاحب البالغ لم يس ت تتتناد س ت تتبل اتنتصت تتاف
3-8
المحلية المتاحةا ألنه كان بإمكانه( :أ) أن يطلب إلى النيابة الضامة إجراء اختبا ار طبية إض ت تتاتية؛ و(ب) أن
يطلب إلى القاضتي المدني مراجضة القرار الذي قضتى بضدم تضيين وصتي لها وفق ًا ل جراء المنصتوص عليه
في المتادة  780من قتانون اإلجراءا المتدنيتة؛ و(ج) أن يطضن في أمر إعتادتته إلى بلتده األصت ت ت ت ت ت تتلي أمتام

محكمة المناوعا اإلدارية؛ و(د) أن يباشتتر أمام المحاكم المدنية إجراءا طوعية لطلب تحديد الستتنا وفقاً
للقانون  .2015/15وتحيط اللجنة علم ًا أيضت ًا بحجة صتتاحب البالغ أن ستتبل اتنتصتتاف المحلية التي ذكرتما
التدولتة الطرف إمتا غير متتاحتة أو غير فضتالتة .وتحيط اللجنتة علمت ًا بحجتة صت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغا التي لم تضترن
عليما الدولة الطرفا وماادها أن محاميته منضو من اتطالع على الويائم التي است ت ت تتتَند إليماا حست ت ت تتبما وعما

القرار الذي قضتى بننه شتخص بالغا مما أعا دفاعما عنه على النحو المالئم إليبا أنه قاصتر .وفي الوقو

ذاتها ترى اللجنة أنها في ست تتيا الطرد الوشت تتيك لصت تتاحب البالغ من األ ارضت تتي اإلست تتبانيةا ت يمكن أن تضتبر

فضال ًة ست تتبل اتنتصت تتاف التي تطول بشت تتكل مارط أو ت توقف تنايذ أمر الطرد الست تتاري( .)12وتالحظ اللجنة أن

الدولة الطرف لم تث بو أن من شت ت ت ت ت تتنن سبل اتنتصاف المشار إليما أن توقف تنايذ قرار طرد صاحب البالغ.
و التاليا تخلص اللجنة إلى أن المادة (7ه) من البروتوكول اتختياري ت تمنع قبول هذا البالغ.

4-8

وترى اللجنتة أن ادعتاءا ص ت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ التي تست ت ت ت ت ت تتتنتد إلى المواد )2(18ا و27ا و 29من

اتتاتتاقيتتة لم تتدعم بتتندلتتة كتتاتيتتة ألغران المقبوليتتةا وتضلن بتتالتتتالي عتتدم مقبوليتمتتا بموجتتب المتتادة (7و) من

البروتوكول اتختياري.
5-8

غير أن اللجنة ترى أن صاحب البالغ دعم بما يكاي من األدلة ادعاءاته المستندة إلى المواد 3ا

و8ا و 20من اتتااقيةا حيث لم يضيَّن له ممثل قانوني خالل إجراء تحديد الست تتن الذي خضت تتع لها ولم يراع
هذا اإلجراء حقه في افتران أنه قاصترا وانتمك حقه في المويةا ولم يتلم الحماية الالومة باعتباره قاصت ًار.
وعليها تضلن اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في األس

الموضوعية

6-8

نظر اللجنة في هذا البالغ في ضتتوء جميع المضلوما التي أتاحما لما الطرفانا وفق ًا لما تنص

7-8

وتتمثل إحدى المس ت ت تتائل المضروض ت ت تتة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إجراء تحديد الس ت ت تتن الذي

عليه المادة  )1(10من البروتوكول اتختياري.

خضت ت ت تتع له صت ت ت تتاحب البالغا الذي أفاد بننه قاصت ت ت تترا قد انتَمكا في ظل مالبست ت ت تتا

هذه القضت ت ت تتيةا حقوقه

المضترف بما في اتتااقية .وادعى صت ت ت ت ت تتاحب البالغا على وجه الخصت ت ت ت ت تتوصا أن هذا اإلجراء لم ينخذ في

__________
()12
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اتعتبار مص تتالق الطال الاض تتلىا بالنظر إلى نوع اتختبار الطبي الذي اس تتتند إليه لتحديد س تتنه وإلى عدم

تضيين وصي أو ممثل قانوني له خالل هذا اإلجراء.
8-8

وتذكر اللجنة بنن إجراء تحديد ستتن شتتخص يافع يدعي أنه قاصتتر أمر بالغ األهميةا ألن نتيجته

تحدد ما إذا كان يحم له اتستتتاادة أم ت من الحماية الوطنية باعتباره طاالً .وعلى غرار ذلكا يكتستتي هذا

اإلجراء أهمية حيوية بالنس ت ت تتبة للجنة باعتباره أس ت ت تتاس التمتع بالحقو الواردة في اتتااقية .ولذلكا ت بد من

وجود إجراء لتحديد الست ت تتن يراعي األصت ت تتول القانونية الواجبةا باإلضت ت تتافة إلى إمكانية الطضن في نتيجته من
خالل إجراءا

اتستتئناف .وينبغيا ما دامو هذه اإلجراءا جاريةا تاستير الشتك لصتالق الشتخص المضني

ومضاملته باعتباره طاالً .و التاليا تذكر اللجنة بوجوب إيالء اتعتبار األول لمصتالق الطال الاضتلى خالل

جميع مراحل إجراء تحديد السن(.)13
9-8

وتذكر اللجنة بننه ينبغي تاسير الشك لصالق الشخص المضني()14ا و ننه:
لتقدير الست تتن على نحو مست تتتنيرا ينبغي للدول أن تضت تتطلع بتقييم شت تتامل لنمو األطاال

البدني والناستتيا يجريه متخص تصتتون في طب األطاال أو ممنيون آخرون لديمم من المما ار ما

يخولمم الجمع بين جوانب النمو المختلاة .وينبغي أن َّ
تناذ هذه التقييما

بست ت تترعة و طريقة تراعي

الطاتل واتعتبتا ار الجنست ت ت ت ت ت تتانيتة والثقتاتيتةا بمتا في ذلتك إجراء المقتابال مع األطاتالا ...ي بلغتة

ياممما الطال"(.)15
10-8

وتالحظ اللجنة ما يلي:
(أ)

بمدف تحديد ست ت تتن صت ت تتاحب البالغا الذي كان بال ويائم لدى وصت ت تتوله إلى األ ارض ت تتي

اإلسبانيةا أخضع تختبا ار طبية لتحديد سن الضظام تتمثل في تصوير المضصم باألشضة السينيةا ولكن لم
ِ
يجر إعداد تقرير بشتنن التصتوير البانورامي ألستنانها رغم خضتوعه لمذا اتختبارا لضدم وجود موظف طبي
متخص ت ت تتص في هذا المجال ا ولم ترد اإلش ت ت تتارة إلى إجراء أي نوع آخر من اتختبا ار التكميليةا وت س ت ت تتيما
الناسيةا وت أي مقابلة مع صاحب البالغ في إطار هذا اإلجراء؛

بناء على اختبار تصتوير المضصتم باألشتضة الستينيةا حدد ستن عظام صتاحب البالغ
(ب)
في ما ت يقل عن  18سنةا وفق ًا ألطل غرولي و ايلا من دون مراعاة أنه من الواضق أن هذه الدراسةا
التي ت تحدد هوام

اتنحراف الم ياري بالنسبة لمذه الائة الضمريةا ت تنطبم على األشخاص الذين لديمم

خصائص صاحب البالغ؛
(ج)

است ت تتتنادًا إلى نتائج هذا اتختبار الطبيا أصت ت تتدر مكتب المدعي الضام ق ار ًار قضت ت تتى بنن

(د)

بناء على هذا القرارا أمر القاضتتي المختص بإيداع صتتاحب البالغ في مركز تحتجاو

(ه)

أفرج عن صتاحب البالغ "تستتحالة إيبا

هويته" وأحيل إلى هيئة الصتليب األحمر في

(و)

لم يؤ َاور صاحب البالغ بممثل قانوني خالل إجراء تحديد السن الذي خضع له.

صاحب البالغ شخص بالغ؛
البالغين؛
تينيرياي؛

__________
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11-8

وتالحظ اللجنتة كتذلتك المضلومتا الوفيرة الواردة في ملف القضت ت ت ت ت ت تيتةا التي تشت ت ت ت ت ت تتير إلى عتدم دقة

الاحوص الطبية لتحديد ستتن الضظاما التي تنطوي على هام

خطن كبير وت يمكن بالتالي اعتبارها الطريقة

الوحيدة المالئمة لتحديد الضمر الزمني ليافع يدعي أنه قاصر ويقدم ويائم تثبو ذلك.
12-8

وتحيط اللجنة علمًا كذلك بادعاءا صتاحب البالغ أنه لم يضيَّن له وصتي أو ممثل قانوني للدفاع عن

ال غير مص تتحوب بذويها قبل وخالل إجراء تحديد الس تتن الذي خض تتع لها
ال مماج ًار محتم ً
مص تتالحها باعتباره طا ً

والذي أفضت تتى إلى إصت تتدار القرار القاضت تتي بننه شت تتخص بالغ .وتذكر اللجنة بننه ينبغي للدول األطراف أن تضين

الا وعند اتقتضت ت تتاءا مترجمًا شت ت تتاويًاا في
ال قانونيًا مؤه ً
بالمجان لجميع اليافضين الذين يدَّعون أنمم قاصت ت تترون ممث ً
أقرب وقو ممكن بضد وصتتولمم( .)16وترى اللجنة أن إتاحة التمثيل القانوني لمؤتء األشتتخاص خالل إجراء تحديد

ستنمم يشتكل ضتمانة أستاستية لمراعاة مصتالحمم الاضتلى ولكاالة حقمم في اتستتماع إليمما بالنظر إلى عدم كااية
الدور الذي يضت تتطلع به مكتب المدعي الضام المضني بقضت تتايا القاصت ترين في هذا الصت تتدد( .)17وينطوي عدم الييام

بذلك على انتماا للمادتين  3و 12من اتتااقيةا ألن إجراء تحديد الس ت ت تتن هو منطلم تنايذ اتتااقية .ومن ش ت ت تتنن
عدم توفير ممثل قانوني في الوقو المناسب أن يؤدي إلى ظلم كبير.

13-8

وفي ضتتوء كل ما تقدما ترى اللجنة أن إجراء تحديد الستتن الذي خضتتع له صتتاحب البالغا الذي

ادعى أنه قاصرا لم تتوافر تيه الضمانا الالومة لحماية حقو صاحب البالغ المضترف بما في اتتااقية.
وفي ظل مالبست ت تتا

هذه القضت ت تتيةا يتمثل ذلك في عدم إجراء اختبا ار مناست ت تتبة لتحديد الست ت تتنا وفي رفض

إطالع ص ت تتاحب البالغ على التقارير الطبية التي اس ت تتتند إليماا حس ت تتبما وعما القرار القاض ت تتي بننه ش ت تتخص

بالغا وفي عدم تضيين وصت تتي لدعمه خالل ذلك اإلجراء .و التاليا ترى اللجنة أن مصت تتالق الطال الاضت تتلى
تول اتعتبار األول خالل إجراء تحديد الست ت تتن الذي خضت ت تتع له صت ت تتاحب البالغا وهو ما يشت ت تتكل انتماكًا
لم َ
للمادتين  3و 12من اتتااقية.

 14-8وتحيط اللجنة علم ًا كذلك بادعاءا صتاحب البالغ أن الدولة الطرف انتمكو حقوقه المنصوص
مر ت يتطتتابم مع
عليمتتا في المتتادة  8من اتتاتتاقيتتةا إذ غير عنتتاصت ت ت ت ت ت تتر من هويتتته عنتتدمتتا حتتدد لتته ع ًا
البيانا

الواردة في الوييقة الرستتمية الصتتادرة عن ستتلطا

بلده األصتتلي .وترى اللجنة أن تاريخ ميالد طال

يش ت تتكل عنصت ت ت ًار من عناص ت تتر هويتها وأن الدول األطراف ملزمة باحترام حم الطال في الحاا على هويته
وعدم حرمانه من أي عنصت تتر من عناصت تترها .وفي هذه القضت تتيةا تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحترم
هوية ص ت تتاحب البالغا إذ حدد

له تاريخ ميالد لي

بلده األصت تتليا ت ست تتيما وأن صت تتاحب البالغ لي

تاريخ ميالده الحييقيا من دون اتتص ت تتال بس ت تتلطا

ملتم

لجوء وت توجد دواع لالعتقاد بنن اتتصت تتال بتلك

السلطا قد يضرضه لخطر ما .وعليها تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتمكو المادة  8من اتتااقية.

 15-8وتحيط اللجنة علم ًا أيضت ت ت ت ت ت ت ًا با دعاءا ص ت ت ت ت ت تتاحب البالغا التي لم تضترن عليما الدولة الطرفا
وماادها أن الدولة الطرف لم توفر له الرعاية رغم وضت ت ت تتضه المتست ت ت تتم بانضدام الحماية و الضت ت ت تتضف الشت ت ت تتديد.

وتالحظ اللجنتة أن صت ت ت ت ت ت تتاحب البالغ حرم من الحمتاية على وجه الخصت ت ت ت ت ت تتوص بضتد اإلفراج عنته من مركز

احتجاو األجانب بستبب ما وعم من استتحالة إيبا

هويته ألغران تنايذ أمر ترحيلها وحتى قبل إيداعه في

هذا المركزا إذ بقي مدة أيام في مركز احتجاو آخر غير ذلك الذي حدده القرار القض ت ت ت ت تتائي الذي قض ت ت ت ت تتى

باحتجاوه .و التاليا ترى اللجنة أن ما سبم ذكره يشكل انتماكاً للمادة  )1(20من اتتااقية.
__________
()16
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()CRC/C/81/D/22/2017ا الاقرة .7-13
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وأخي اًرا تالحظ اللجنة عدم امتثال الدولة الطرف للتدابير المؤقتة المتمثلة في نقل ص تتاحب البالغ

إلى مركز لحماية القاص ت ت ت ترين .وتذكر اللجنة بنن الدول األطرافا بتص ت ت ت تتديقما على البروتوكول اتختياريا

يقع عليمتتا التزام دولي بتاحترام التتتدابير المؤقتتتة المطلو تة وفقت ًا للمتتادة  6من هتذا البروتوكولا وهي التتتدابير
التي تمنع وقوع ضت ت ت ت ت ت تترر ت يمكن جبره عنتدمتا يكون بالغ متا قيتد النظرا وتكاتل بتذلتك فضتاليتة إجراء تقتديم
البالغا

الاردية( .)18وفي هذه القضت ت ت تتيةا تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن نقل صت ت ت تتاحب البالغ

إلى مركز لحماية القاصترين قد يشتكل خط اًر جستيم ًا على األطاال الموجودين تيه .بيد أن اللجنة تالحظ أن
هذه الحجة تقوم على فرضت ت تتية أن صت ت تتاحب البالغ شت ت تتخص بالغ .وعليها ترى اللجنة أن عدم تنايذ التدابير
المؤقتة المطلو ة يشكل في حد ذاته انتماك ًا للمادة  6من البروتوكول اتختياري.
-9

وإذ تتصت ت تترف لجنة حقو الطال بموجب المادة  )5(10من البروتوكول اتختياري تتااقية حقو

الطال المتضلم بإجراء تقديم البالغا ا فمي ترى أن الوقائع المضروض ت ت تتة عليما تنم عن وقوع انتماا للمواد 3ا

و8ا و12ا و )1(20من اتتااقيةا والمادة  6من البروتوكول اتختياري.

ت لجبر الضت ت تترر الناجم عن
-10
ال فضا ً
و التاليا ينبغي للدولة الطرف أن توفر لصت ت تتاحب البالغ ست ت تتبي ً
اتنتماكا التي تضرن لما .والدولة الطرف ملزمة أيض تاً بتاادي وقوع انتماكا ممايلة في المستتتقبل .وفي
هذا الصددا توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

أن تكال توافم أي إجراء لتحديد سن اليافضين الذين يدَّعون أنمم قاصرون مع اتتااقيةا

''1

أن تؤخذ في اتعتبار الويائم التي يقدمما هؤتء اليافضونا وتقبل باعتبارها صت ت ت ت تتحيح ًةا

''2

أن يضيَّن لمؤتء اليتافضين على الاور و تالمجتان ممثتل قتانوني مؤهتل أو ممثلون آخرونا

وأن تضمن خاللها على وجه الخصوصا ما يلي:
عندما تؤكد ذلك سلطا

الدول التي أصدرتما أو سااراتما؛

وأن يضترف بالمحامين الخاصت تتين المضيَّنين لتمثيلمما ويست تتمق لجميع الممثلين القانونيين
أو ممثلين آخرين بمساعدتمم خالل هذه اإلجراءا ؛

(ب)

أن تضت ت تتمن تضيين وصت ت تتي مختصا في أقرب وقو ممكنا لليافضين غير المصت ت تتحو ين

(ج)

أن تنش تتل آلية فضالة وميست ترة لجبر الض تترر تتيق لليافضين المماجرين غير المص تتحو ين

بذويمم الذين يدَّعون أن أعمارهم تقل عن  18سنةا حتى وإن كان إجراء تحديد سنمم ت يزال جاري ًا؛

بذويمم الذين يدَّعون أن أعمارهم تقل عن  18ست ت ت تتنة إمكانية طلب مراجضة ق ار ار الست ت ت تتلطا التي تقضت ت ت تتي
بننمم بالغونا في الحات

التي يجري فيما تحديد ستنمم من دون الضتمانا الالومة لحماية مصتالق الطال

الاضلى وحقه في اتستماع إليه؛
(د)

أن توفر التدريب لموظاي دائرة المجرة وأفراد الش ت تترطة وموظاي النيابة الضامة والقض ت تتاة

وغيرهم من الممنيين المختصتين بشتنن حقو القاصترين المماجرينا وت ستيما بشتنن تضليم اللجنة الضام رقم 6ا
والتضليقين الضتامين المشت ت ت ت ت ت تتتركين رقم  3ورقم  4للجنتة المضنيتة بحمتايتة حقو جميع الضمتال الممتاجرين وأفراد

أسرهم ورقم  22ورقم  23للجنة حقو الطال (.)2017

ووفقت ًا ألحكتام المتادة  11من البروتوكول اتختيتاريا تود اللجنتة أن تتلقى من التدولتة الطرفا في
-11
أقرب وقو ممكن وفي غض ت ت تتون  180يوم ًاا مضلوما عن التدابير التي اتخذتما لتنايذ آراء اللجنة .وتطلب

إلى الدولة الطرف أيضت ت ت ت ت ت ت ًا أن تدرج مضلوما عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة بموجب المادة  44من
ِ
ضممما على نطا واسع.
اتتااقية .وأخي اًرا تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه اآلراء وت ع

__________
()18
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