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جلنة حقوق الطفل

قر ر ا اعتمدتر ر اللجنر ررة مبوجر ر الربوتوكر ررو االختير ر التف قير ررة حقر رروق
الطفل املتعلق إبج اء تقدمي البالغ ت ،بشأن البالغ قم ** *2019/92
املقدم من:

ك .س .غ.

الشخص املدعى أنه ضحية :أ .ر .غ.

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 21حزيران/يونيه

2019

اتريخ اعتماد القرار:

 28أيلول/سبتمرب

2020

املوضوع:

مص اااح الطف ا الفض االى واالعت اادا اجلنس ا
عن والديه

املسألة اإلجرائية:

عدم تقدمي أدلة كافية

مواد االتفاقية:

 3و 6و 9و 12و 19و34

مادة الربوتوكول االختياري:

(7و)

وفص ا الطف ا

 1-1صاحبة البالغ ه ك .س .غ .وه مواطنة من اململكة املتحدة ولدت يف عام  .1989وه
تقدم البالغ نيابة عن ابنها أ .ر .غ .املولود يف  29آب/أغساط  .2014وميثا صااحبة الابالغ حماام.
وقد دخ الربوتوكول االختياري حيز النفاذ ابلنسبة إىل الدولة الطرف يف  14نيسان/أبري .2014
 2-1واس ااتنادا إىل امل ااادة  6م اان الربوتوك ااول االختي اااري رفض ا اللجن ااة ع اان طري ا فريقه ااا العام ا
املعين ابلبالغات يف  4أيلول/سبتمرب  2019طلب صااحب الابالغ اختااذ تادابر مؤقتاة .ويتعلا طلاب
الت اادابر املؤقت ااة ه ا ا بتعلي ا نظ ااام ال ااز رة املنص ااو علي ااه لص اااح وال ااد أ .ر .غ .ريثم ااا تُفص ا ال اادعو
اجلنائيااة الااي اهتا فيهااا ابرتكاااب جارائ جنسااية مزعومااة يف حا ابنااه .ويف التاااريخ نفسااه رأت اللجنااة
__________

*
**

اعتمدته اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثمانني ( 14أيلول/سبتمرب  1 -تشرين األول/أكتوبر .)2020
شارك يف دراسة ه ا البالغ أعضا اللجنة التالية أمساؤه  :سوزان أهااو أسااوما وهنا د األيااوي اإلدريسا وبراغا
غودبراندسون وفيليب جايف وأولغا أ .خازوفا وجهاد ماض وبنيااام داويا مزمااور وأواتين ميكيكااو ولااوي
إرنستو بيدرنرا رينا وخوسيه أخني رودريغيز ريي وآن ماري سكيلتون وفيلينا تودوروفا وريناته وينرت.
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عم ااال ابمل ااادة  )1(18ما ن نظامه ااا ال ااداخل
الدولة الطرف للتعلي عليه.

أن النظ اار يف املقبولي ااة ال يتطل ااب إحال ااة ال اابالغ مس اابقا إىل

الوق ئع كم ع ضته ص حبة البالغ
 1-2تدع صاحبة البالغ أن والد أ .ر .غ اعتد عليه جنسيا مرارا وتكرارا عندما كان عمره بني
سنتني وثالث سنوات .وقاد ُرفعا ثاالث دعااو قضاائية يف ها ا الصادد :اثنتاان أماام القضاا اجلناائ
ودعااو مدنيااة .ويف القضااية اجلنائيااة األوىل جاار التحقي ا م ا الوالااد يف إطااار ج ارائ اعتاادا جنس ا
وإي ا ا ا جنس ا ا يُا ازع أن ا ااه ارتكبه ا ااا يف ح ا ا طفل ا ااه خ ا ااالل الف ا اارتة م ا ااا ب ا ااني آذار/م ا ااارس  2017وأ ر/
مااايو  .2018وبعااد بااد ها ه اإلجاارا ات اجلنائيااة رفا والااد الطفا إىل القضا ا املاادين دعااو للحصااول
علا ااى احلضا ااانة املشا اارتكة يف إطا ااار التا اادابر املؤقتا ااة .ويف  18أيلول/سا اابتمرب  2017ما اان القاضا ا األم
حضااانة الطف ا واألب ح ا الااز رة .ويف الاادعو الثالثااة اجلاريااة (الاادعو اجلنائيااة الثانيااة) خض ا األب
للتحقي فيما يتعل جبرمية إحلاق ضرر شخص اببنه خالل شهر آذار/مارس .2018
 2-2ومن تقدمي الشكو الي بدأت الدعو اجلنائية الثانية مل متتث صاحبة البالغ نظاام الاز رة
حلماي ااة الطفا ا ما اان والا ااده .وابملثا ا طلبا ا صا اااحبة الا اابالغ يف  19آذار/ما ااارس  2018اختا اااذ تا اادابر
احرتازية إبصدار أمر محاية لصاح أ .ر .غ .مين والده من االقرتاب منه واالتصال به إىل جانب تعليا
ح الز رة.
 3-2ويف  9متوز/يوليااه  2018رفض ا حمكم ااة التحقي ا رق ا  1يف بالن ااي الت اادابر االحرتازي ااة ال ااي
طلبتهااا صاااحبة الاابالغ دون املساااس إبمكانيااة اإليعاااز ابعتمادهااا يف إطااار حتقيقااات الحقا ة .ويف 30
كانون الثاين/يناير  2019قدم صاحبة البالغ إىل حمكمة التحقي ذاهتا طلبا الختاذ تدابر احرتازياة
ورفا ا ها ا ا الطلا ااب يف  27ش اابارب/فرباير  .2019واسا ااتؤن ها ا ا القا ارار يف  5آذار/ما ااارس  2019أما ااام
ُ
حمكما ااة خ ا ااروا اإلقليميا ااة .يف  7أ ر/م ا ااايو  2019أك ا اادت حمكما ااة خ ا ااروا اإلقليميا ااة رف ا ا الت ا اادابر
االحرتازيااة لكنها ا عاادل نظااام الااز رة حبيا تكااون الااز رة ماارة كا أساابوعني يف عطلااة هنايااة األساابوع
دون إقامااة ليليااة وحبضااور شااخص اثلا يعينااه األب وشااخص ماان أقااارب الطفا أو يف نقطااة التقااا
تعينها خدمات الدع االجتماع وحبضور أخصائيني اجتماعيني.
الشكوى
 1-3تا اادع صا اااحبة الا اابالغ أن القضا ااية تنطا ااوي علا ااى تعا ااار با ااني حقا ااوق أ .ر .غ( .مصا اااحله
الفضلى وحقه يف األمان واحلياة والسالمة البدنية والنفسية واحلماية من أي نوع من أنواع العن ) وح
األب يف افارتا الاربا ة .وما ذلا قاادم احملاااك اإلساابانية حا األب علااى حقااوق أ .ر .غ .دون
مراعاة مصاح الطف الفضلى الي تعلو على أي مصلحة أخر على احمل .
 2-3وتؤكااد صاااحبة الاابالغ أن قارار تعاادي نظااام الااز رة الا ي اعتمدتااه احملكمااة اإلقليميااة ال حيما
أ .ر .غ .مان والااده وجياربه وهااو الضااحية علاى رؤيااة املعتاادي علياه .فااال يشااك إلغاا اإلقامااة الليليااة
ضماا لعدم ارتكاب اجلرمية مرة أخر إذ ال يوجد أي ضمان لعدم بقا الطف وحده م األب .ويف
الوق نفسه تدف صاحبة البالغ أبن العالقة اإللزامية ابلوالد ستؤثر سلبا على منو الطف .
 3-3وت اادع صا اااحبة ال اابالغ حا اادوث انته اااك للما ااادة  3ما اان االتفاقي ااة ما ااا داما ا مصا اااح الطفا ا
الفضا لى مل تؤخا يف االعتبااار وها الااي تعتاارب املصاالحة األَوىل بوجااود مصاااح أخاار علااى احملا  .كمااا
انتُه ح أ .ر .غ .يف احلياة املكفول ابملادة  6مبا يف ذل احلا يف العاي بكراماة وحرياة إذ أُجارب
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على إقامة صلة م الشخص الا ي اعتاد علياه جنسايا .ووفقاا للماادة  9حيا للطفا أن يُفصا عان
والده وهو ح تنتهكه الدولة الطرف .ويدف صاحب البالغ أيضا أبن حا أ .ر .غ .يف أن يُساتم
إليه يف اإلجرا ات القانونية مل يُؤخ يف االعتبار على النحو الواجب وهو ما يشك انتهاكا للمادة 12
من االتفاقية .وأخرا تؤكد صاحبة البالغ أن التدابر الالزمة حلماية أ .ر .غ .مان مجيا أشاكال العنا
مبا يف ذل االعتدا اجلنس مل تتخ وهو ما يشك انتهاكا للمادتني  19و 34من االتفاقية(.)1
املس ئل واإلج اءات املع وضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-4قب ا النظاار يف أي ادعااا ياارد يف بااالغ مااا جيااب علااى اللجنااة أن تقاارر وفقااا للمااادة  20ماان
نظامها الداخل ما إذا كان البالغ مقبوال.
 2-4وحتيط اللجنة علما ابدعا ات صااحبة الابالغ الاي تفياد أبن احملااك الوطنياة برفضاها التادابر
االحرتازياة الااي طلبتهااا والااي تُعلا متامااا نظااام حا األب يف الااز رة مل أتخا يف االعتبااار ابلقاادر الكااايف
مصلحة أ .ر .غ .الفضلى وهو ماا يشاك انتهاكاا حلقاه املعارتف باه يف املاادة  3مان االتفاقياة .وتشار
اللجنااة إىل أن اهليئااات الوطنيااة تتحما بصاافة عامااة مسااؤولية فحااص الوقااائ واألدلااة وتفساار القااانون
الوطين ما مل يكن ه ا الفحاص أو التفسار تعسافيا بشاك واضا أو يصا إىل حاد إنكاار العدالاة(.)2
وتالحظ اللجنة أن حمكمة التحقي رق  1يف بالني وحمكمة خروا اإلقليمية قيمتا اخلطر ال ي يتعر
له أ .ر .غ .وقررات رف من التدابر االحرتازية .وعلى وجه اخلصو عدل احملكمة اإلقليمية نظام
الااز رة لتجنااب "احلاااالت الااي يكااون فيهااا األب واالباان وحااد"ا" وعللا ذلا بضاارورة احارتام "مباادأ
محاي ااة مص االحة الطف ا " .وت اار اللجن ااة أن ص اااحبة ال اابالغ وإن كان ا غ اار راض ااية ع اان الق ارارات ال ااي
اخت هتا السلطات الوطنية مل تثب أن تقيي الوقائ واألدلة املعروضة على تلا السالطات كاان تعسافيا
بشا ك واض ا أو يص ا إىل حااد إنكااار العدالااة .وبنااا عليااه تاار اللجنااة أن ه ا ا اجلااز ماان الشااكو
مل يكن مؤيدا ابألدلة الكافية وتعلن ب ل عدم قبوله عمال ابملادة (7و) من الربوتوكول االختياري.
 3-4وخبصااو ادعااا ات صاااحبة الاابالغ يف إطااار املاواد  6و 9و 12و 19و 34ماان االتفاقيااة تاار
اللجنة أن صاحبة البالغ مل تقدم أدلة كافية على كيفية انتهاك حقوق أ .ر .غ .مبوجب ه ه األحكام
نتيجااة لعاادم تعلي ا نظااام الااز رة تعليقااا اتمااا وتعديلااه بق ارار ماان احملكمااة اإلقليميااة .وبنااا عليااه ختلااص
اللجنة إىل أن ه ه االدعا ات عدمية األساس بوضوح وتعلن من مث عدم قبوهلاا مبوجاب املاادة (7و) مان
الربوتوكول االختياري.
-5

وختلص جلنة حقوق الطف إىل ما يل :
(أ)

أن البالغ غر مقبول مبوجب املادة (7و) من الربوتوكول االختياري؛

(ب)

أن حيال ه ا القرار إىل صاحبة البالغ وإىل الدولة الطرف للعل .

__________

()1
()2
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تشر صاحبة البالغ إىل التعليقات العامة رق  )2005(7بشااأن إعمااال حقااوق الطفا يف مرحلااة الطفولااة املبكاارة؛
ورقا  )2009(12بشااأن حا الطفا يف االسااتماع إليااه؛ ورقا  )2011(13بشااأن حا الطفا يف التحاارر ماان مجيا
أشكال العن ؛ ورق  )2013(14بشأن ح الطف يف إيال االعتبار األول ملصاحله الفضلى.
انظر يف مجلة أمور قارار اللجنااة بشااأن عاادم املقبوليااة يف قضااية أ .أ .أ .ضااد إساابانيا ()CRC/C/73/D/2/2015
الفقرة  2-4وقضية افارو وآخرون ضد إسبانيا ( )CRC/C/81/D/19/2017الفقرة .4-6
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