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إدانااة فتااا مراهقااة وساال احلريااة وفص ا الطف ا ع اان
ذويه

املسائ اإلجرائية:

عدم إثبات االدعاءات

املسائ املوضوعية:

مناااء الطفا مصااا الطفا الفضاالى والتمييااز احلا ف
اكتس اااب هوي ااة والت ااد التعس اافي أو غ ااري الق ااانو ف
احليااا اخلاصااة ومحايااة الطفا ماان مجيا أشااكال العنا
أو التخلي أو اإلمهال محاية األطفال مان ساائر أشاكال
االستغالل الضار أبي جانا مان جوانا رفاا الطفا
ومحايااة الطفا احملااروم ماان بيئتااه األسارية وساال احلريااة
ح ا ك ا طف ا يعادعى أن ااه انته ا ق ااانو ،العق ااو ت أو
ياعتهم بذل أو يثبت عليه ذل ف املعاملاة بطريقاة تتفا
م رف درجة إحساس الطف بكرامته وقدر

اعتمدته اللجنة ف دورهتا اخلامسة والثمانني ( 14أيلول/سبتمرب  1 -تشرين األول/أكتوبر .)2020
شار ف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم :سوزا ،أهااو أسااوما ،وهيااد األيااوي اإلدريسااي ،وبراغااي
غودبراندسا ااو ،،وأولغا ااا أ .ازوفا ااا ،وجها اااد ماضا ااي ،وفيليا ا جا اااف ،وبينيا ااام داويا اات مزما ااور ،وأوات ميكيكا ااو،
ولويس إرنستو بيدرنريا رينا ،و وسيه أجني روغيس رييس ،وآ ،ماري سكيلتو ،،وفيلينا تودوروفا ،ورينايت وينرت.
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مواد االتفاقية:

 2و( 3الفقر  )1و( 7الفقر  )1و( 9الفقرات من 1إىل
 )3و 16و( 19الفق اار  )1و 36و 37م اان (ب) إىل (د)
و( 40الفقر  1و(2ب) [الفقر الفرعية ‘ ]‘2و 3و)4

مواد الربوتوكول اال تياري:

( 5الفقر  )2و(7ها) و(و)

صاح البالغ هو يو .جي ،.الوصي على إي س ،.وهي فتا شابة رومانية اجلنسية مولاود
-1
ف  26حزيرا/،يوني ااه  .1999وه ااو يق اادم ال اابالغ س اام إي .س .وابنته ااا ب .م .املول ااود ف  6نيس ااا/،
أبريا ا  .2015ويا اادعي صا اااح الا اابالغ أ ،إي .س .ها ااي ضا ااحية انتها ااا الدولا ااة الطا اارف للما ااادتني 3
(الفقاار  )1و( 40الفقاار  1و(2ب) [الفقاار الفرعيااة ‘ ]‘2و 3و )4ماان االتفاقيااة مقااروأتني الق ارتا ،م ا
املااادتني  2و 37ماان (ب) إىل (د) ،وياادعي أهنااا أيضااا ضااحية انتهااا املااادتني ( 19الفقاار  )1و 36ماان
االتفاقيااة .و إلضااافة إىل ذل ا  ،يؤكااد أ ،إي .س .وابنتهااا ضااحيتا ،النتهااا الدولااة الطاارف للم اواد 7
(الفقر  )1و( 9الفقرات من  1إىل  )3و 16من االتفاقياة .وقاد د ا الربوتوكاول اال تيااري حياز النفااذ
لنسبة إىل الدولة الطرف ف  30آب/أغسطس .2014

الوق ئع كم ع ضه ص ح البال
 1-2تزوجات إي .س .ف رومانياا ف سان الثالثاة عشاار  .ووصالت إىل بلجيكاا ف عاام  2013وهااي
ف الرابعة عشر من عمرها .ومنذ وصوهلا إىل بلجيكا ،ارتكبت إي .س .عد عمليات سطو بناء على
تعليم ااات م اان أص ااهارها .وق ااد س اارقت عل ااى وج ااه التحدي ااد بعا ا اجمل ااوهرات ومستحضا ارات التجميا ا
ض وبع النقود والبطاقات املصرفية.
الر ّ
واملالبس والعطور ومنتجات ّ
2-2

وف  6نيسا/،أبري  ،2015أجنبت إي .س .مولودهتا ب .م.

 3-2وف أيلول/سبتمرب  ،2015عوضعت إي .س .بوصفها قاصر أجنبية غري مصحوبة بذويها حتت
وصاية صاح البالغ.
 4-2وف آذار/م ااارس  ،2016أ ِ
عودع اات إي .س .ل اادى املؤسس ااة العام ااة حلماي ااة الش ااباب ف س ااانت

سريفايس ،ف إطار نظام إقامة مغل  ،عتبار ذل إجراء مؤقتا .وحينها ،انفصلت عن ابنتها.

 5-2وف  9آذار/م ااارس  ،2016اس ااتعدعيت إي .س .ووال ااداها والوص ااي عليه ااا إىل جلس ااة اس ااتماع
أمام الغرفاة الثامناة ف حمكماة بروكسا للشاباب ،ف إطاار إجاراء فتحاه النياباة العاماة ف بروكسا بساب
ارتكاب خمالفات .وف  16آذار/مارس  ،2016قدمت إىل قلم حمكمة الشاباب دراساة اجتماعياة أجراهاا
مندوب عن دائر احلماية القضائية ،إلضافة إىل فحص طيب نفسا .
 6-2وف  1نيسا/،أبري  ،2016رفعت حمكمة الشباب يدها عن القضية أل ،إي .س .كا ،عمرها
 16عاما وقت ارتكاب الوقائ  .ولذل أحيلت القضاية إىل مكتا املادعي العاام لكاي يعنظار فيهاا أماام
القضاء املختص .وأشار احلكم إىل أ ،الطبي تساءل ف التقرير الطيب  -النفسا عما إذا كاا ،ينبغاي
إجبار إي .س .على تناول موان احلم ويقول صاح البالغ إ ،هذ االعتبارات ال عالقة هلا علاى
اإلطالق مبهمة الطبي (.)1
__________
()1

2

وف التقرير نفسه ،أشار الطبي أيضااا إىل أنااه قااد يكااو ،ماان املفيااد تاادري إي .س .ألهنااا تعما قا و تكاان
لديها أيااة طااة لتااوفري سااب عيشااها ،وتساااءل عمااا إذا كااا ،ينبغااي معاملتهااا كشااخص لاال مسااؤول أل ،طا ااا
السن اليت ادعتها.
ال يتواف م
ّ
GE.20-13908

CRC/C/85/D/34/2017

 7-2وف الي ااوم نفس ااه ،أحيل اات إي .س .إىل قاض ااي حتقي ا واحتج اازت ره اان احملاكم ااة ف املؤسس ااة
العامة حلماية الشباب ف سانت سريفايس.
8-2

وف  4أاير/مايو  ،2016مثعلت إي .س .أمام احملكمة اجلزائية ف بروكس .

 9-2وف  22حزيرا/،يوني ااه  ،2016حكم اات احملكم ااة اجلزائي ااة عل ااى إي .س .لس ااجن  36ش ااهرا،
منها  18شهرا م وق التنفيذ .ورأت احملامياة الايت ععينات للادفاع عان إي .س .أناه ال لازوم الساتئناف
هذا القرار .وعق هذ اإلدانة ،احتعجزت إي .س .ف نفس املؤسسة العامة حلماية الشباب.
ووجا ااه إليها ااا أما اار مبغا ااادر البلا ااد،
 10-2وف  4تشا ارين األول/أكتا ااوبر  ،2016أعطلا ا سا ارا إي .س .ع
ليلتم مشلها بنتها.
فعادت إىل رومانيا ّ

 11-2وف نفس اليوم ،قدم احملامي اجلديد للسيد إي .س .وصاح البالغ استئنافا ضد احلكمني
الصادرين ف  1نيسا/،أبري ( 2016رف اليد) و 22حزيرا/،يونيه ( 2016اإلدانة).
 12-2وف  19كانو ،األول/ديسمرب  ،2016رفضت غرفة الشباب ف حمكمة االستئناف ف بروكس
الطعنني ألهنما قدما ارج الفرت القانونية اليت مدهتا شهر واحد.
 13-2وف  17أاير/مايو  ،2017قضت حمكمة النق بعدم قبول الطعو ،ف قرار حمكمة االستئناف
على أساس أهنا سابقة ألواهنا .و ذا املعىن ،ووفقا حملكمة النق  ،فان ،قارار رفا الياد عان القضاية لايس
ق ارارا هنائي ااا ملع ااىن املقص ااود ف امل اااد  420م اان ق ااانو ،التحقي ا اجلن ااائي ،ألن ااه ف ح ااد ذات ااه ل اايس عمنهي ااا
للدعوى .ووفقا لصاح البالغ ،فمن العبث انتظاار صادور حكام هناائي إلداناة لتقادمي طعان ف قارار
رف اليد عن القضية.

الشكوى
 1-3ياادعي صاااح الاابالغ أب ،إي .س .هااي علااى األرجا ضااحية لالجتااار لبشاار ،وأهنااا عحكاام
عليها كبالغة لسجن ،وأهنا انفصلت عن ابنتها ملد مثانية أشهر ،وأهنا أعجربت على مغادر بلجيكا.
 2-3وعل ااى وج ااه التحدي ااد ،ي اادعي ص اااح ال اابالغ ف املق ااام األول أب ،إي .س .ض ااحية انته ااا
الدول ا ااة الط ا اارف للم ا ااادتني ( 3الفق ا اار  )1و( 40الفق ا اار  1و(2ب) [الفق ا اار الفرعي ا ااة ‘ ]‘2و 3و )4م ا اان
االتفاقية مقروأتني القرتا ،م املادتني  2و 37من (ب) إىل (د) .وف هذا الصدد ،فن ،قارارات احملااكم
والسالطات اإلداريااة الاايت قااررت طردهاا وكااذل اهليئااات التشاريعية الاايت تسام حملاااكم الشااباب برفا اليااد
ع اان القض ااااي ال تراع ااي مص ااا الطف ا الفض االى .وعل ااى وج ااه التحدي ااد ،يس اام ق ااانو ،الدول ااة الط اارف
مبحاكمة األطفال استنادا إىل القانو ،اجلنائي العام الذي يسري على البالغني ،بينما أكادت اللجناة أ،
ها ا ااذا اإلجا ا اراء ينتها ا ا الفقا ا اار  2ما ا اان املا ا اااد  40ما ا اان االتفاقيا ا ااة( )2وأنا ا ااه يتعا ا ااار ما ا ا تعليقها ا ااا العا ا ااام
رقم  .)2013(14و تس الدولة الطرف إىل التشجي علاى اعتمااد قاوانني وإجاراءات مصاممة صيصاا
لألطفااال املشااتبه ف ارتكااا م خمالفااات للقااانو ،اجلنااائي أو املتهمااني بااذل أو املاادانني بااه .وعااالو علااى
ذل  ،فن ،احل ف املساعد القانونية يقتضي توفري مشور فعالة غري أ ،احملامية تقدم مساعد كافية
ملعا ااىن املقصا ااود ف املا اااد  37ما اان االتفاقيا ااة و تتصا ا بصا اافة املستشا ااار القا ااانو ملعا ااىن املقصا ااود ف
املاااد  ،40إذ تطعاان ف ق ارار رف ا اليااد عاان القضااية .و ملث ا  ،تاات للساايد إي .س .فرصااة اإلف اراج
عنها حاملا مسحت األنظمة واللوائ بذل .
__________
()2
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 3-3ويادعي صاااح الاابالغ ،اثنيااا ،أ ،إي .س .هااي ضاحية انتهااا الدولااة الطاارف للمااادتني
(الفق اار  )1و 36م اان االتفاقي ااة ،اللت ااني تنص ااا ،عل ااى التزام ااات لتحقي ا مبج اارد وج ااود مؤشا ارات عل ااى
اس ااتغالل طف ا م اان األطف ااال .ورغ اام م اان أ ،احملكم ااة اجلزائي ااة ف بروكس ا الحظ اات أ" ،امل اادعى عليه ااا
ال تستفيد على ما يبدو من مسروقاهتا وكثريا ما تسرق أشياء رمبا توحي أبهنا تتلقي "أوامار" ،فلام تعتخاذ
أي إج اراءات حتقي ا لتحديااد مااا إذا كاناات املعنيااة تتص اارف مبح ا إرادهتااا أم أهنااا ضااحية ماان ض ااحااي
االجتار لبشر .وكا ،من الالزم توفري احلماياة للسايد إي .س .ومنحهاا تصاري إقاماة بادال مان إدانتهاا
كشخص لل.
19

 4-3ويدعي صاح البالغ ،اثلثا ،أ ،إي .س .وابنتها ضحيتا ،النتها الدولة الطرف للمواد
(الفقر  )1و( 9الفقرات من  1إىل  )3و 16من االتفاقية .وف هذا الصدد ،فان ،رفا الياد عان القضاية،
واحلكاام لسااجن وحاابس الضااحية باادو ،ابنتهااا ،إجاراءات تفتقاار مطلقااا للتناسا  .و ملثا  ،فاان ،اقارتا
الطبي النظر ف إجبار إي .س .على تناول وسائ من احلم  ،حاى لاو ترتتا علاى ذلا االقارتا
أية آاثر ،يشك ف حد ذاته تد ال ف حياهتا اخلاصة وحياهتا األسرية مبا يتعار م االتفاقية.
7

 5-3وينبغااي للدولااة الطاارف أ ،تلغااي األماار الصااادر للساايد إي .س .مبغااادر اإلقلاايم ،وأ ،متنحهااا
تص اري إقام ااة غ ااري حم اادد وك ااذل لزوجه ااا وابنته ااا ،وأ ،تش ااط اإلداانت اجلنائي ااة م اان س ااجلها الع اادي
عتبار ذل وسيلة من وسائ جرب الضرر.
 6-3وأ اريا ،يش ااري ص اااح ال اابالغ إىل أن ااه فق ااد االتص ااال با ااالسيد إي .س .من ااذ ترحيله ااا ،وأ،
الضاغو الايت يغلا ع الظان أنااه ماا زال ميارسااها عليهاا أفاراد أساار زوجهاا ،متنعهااا مان حماولااة التواصا ما
الوصي عليها .وم ذل  ،يعترب صاح البالغ أنه حي له أ ،يقدم هذا البالغ إىل اللجناة ،وهاو ملازم
بذل  ،أل ،القانو ،ينص على أ ،الوصي ميث الطف بصور قانونية .فقد اشتكت مرارا وتكرارا السيد
إي .س .من فص ابنتها عنها قسرا وهي تواف متاما على تقدمي هذا البالغ.

مالحظ

الدولة الط ف بش مقبولية البال وأسس املوضوعية

 1-4تاادف الدولااة الطاارف ف تعليقاهتااا املؤر ااة  22أاير/مااايو  2018أبنااه جي ا إعااال ،الاابالغ غااري
مقبول ألنه ال أساس له من الصحة.
 2-4وتشاري الدولاة الطارف إىل أ ،إي .س .أصابحت لغاة مناذ  26حزيرا/،يونياه  ،2017أي بعااد
يااومني ماان تقاادمي الاابالغ ،وهااو اتريااخ انتهاااء مهمااة الوصااي عليهااا .وتااذكر الدولااة الطاارف أيضااا أ ،إي.
س .تتواص م الوصي عليها أو م حماميها منذ مغادرهتا بلجيكا.
 3-4وتشااري الدولااة الطاارف أيضااا إىل أ ،الغرفااة اخلاصااة اخلامسااة والثالثااني للشااباب التابعااة حملكمااة
اس ا ااتئناف بروكس ا ا أعلن ا اات ف  7آذار/م ا ااارس  2018قب ا ااول طع ا اان الوص ا ااي ف احلك ا اام الص ا ااادر ف 22
حزيرا/،يونيااه  2016ألنااه ف غي اااب إ طااار حلك اام الصااادر ،يعت اارب الطعاان ال ااذي قدمااه ف  10تش ارين
األول/أكتوبر  2016مقبوال من حيث الشك  .وهكاذا ،تؤكاد الدولاة الطارف أ ،القضاية مازالات جارياة
أمام احملاكم.
 4-4وتوضا الدولااة الطاارف أ ،إي .س .قاادمت إىل بلجيكااا ف عااام  2013وارتكباات العديااد ماان
اجل ارائم من ااذ وص ااوهلا ،مب ااا ف ذل ا عملي ااات الس ااطو العني ا ض اامن عص ااا ت ض ااد أش ااخاص ض ااعفاء.
وكانت إي .س .توفر التدري لفتيات أصغر منها سنا .وبسب كا هاذ األفعاال ،تعرضات إي .س.
لاالتوقي  73ماار أع ااذت فيهااا بصااماهتا وأصاادر ف حقهااا قاضااي الشااباب أواماار عديااد إليااداع لاادى
املؤسسااة العامااة حلمايااة الشااباب .وهكااذا ،ففااي الفاارت الفاصاالة بااني دعااوى نيابااة بروكس ا أمااام قاضااي
4

GE.20-13908

CRC/C/85/D/34/2017

الشباب ف آب/أغساطس  2014ورفا هاذا القاضاي الياد عان القضاية ف  1نيساا/،أبري  ،2016ظلات
إي .س .حتات إشاراف دائار احلمايااة القضاائية وصاادرت ف حقهاا سااتة قارارات إليااداع لادى املؤسسااة
العامة حلماية الشباب ،حيث أعودعت ف مخس مناسبات ف بيئة مفتوحاة وأودعات ف آ ار مناسابة ف
بيئة مغلقة .وف آذار/مارس  ،2016تتضمن الدعوى سوى جان يسري من الوقاائ  ،واقتصارت تلا
الوقائ على األفعال اليت ارتكبتها إي .س .بعد بلوغها سن السادسة عشر .
 5-4وفيمااا يتعل ا مبسااةلة رف ا اليااد عاان القضااية واحلرمااا ،ماان احلريااة ،علااى وجااه اخلصااوص ،تقااول
الدولة الطرف إنه ببلوغ السيد إي .س 16 .عاما و 8أشهر من العمر ،لعص قاضي الشاباب إىل أناه
ال توجد أية تدابري تربوية وال تدابري محاية مالئمة هلا ،ليس فق نظرا لعدم أتثري تدابري احلماية فيها ،ب
أيض ااا لنظ اار إىل اخلط ااور املتزاي ااد لألفع ااال املنس ااوبة إليه ااا وتع ااددها ،فض ااال ع اان ع اادم تع اااو ،الس اايد
إي .س .والوصي عليها .وبناء عليه ،قرر قاضي الشباب أ ،يرف يد عن القضية ،نظرا لتوافر الشرو
القانونية لذل  .وهكذا ،فقد كانت السيد إي .س .تبلل من العمار  16عاماا وقات ارتكااب األفعاال،
وقد سب أ ،ضعت لعد تدابري للحماية ،وأعجريات عليهاا دراساة اجتماعياة وفحاوص طبياة نفساانية.
وتؤكاد الدولااة الطاارف أ ،مصااا الطفا الفضاالى قااد أع ااذت ف االعتبااار وأ ،اهلاادف ماان رفا اليااد عاان
القضية هو توفري ح بدي يناس النضج املبكر لبع ال عقصر الذين ال تكفيهم تدابري محاية الشباب.
وترى النيابة العامة أ ،التدابري الرتبوية تكو ،غري كافياة عنادما يتهارب منهاا الشااب ،أو ال يبادي تعااوان
معه ااا ،أو عنا اادما ال حتقا ا أي أث اار ف تغيا ااري سا االوكه .وف ه ااذ القضا ااية ،أبا اادت احملكم ااة ما ارارا وتكا ارارا
استعدادها ملساعد إي .س .من الل اختاذ العديد من التدابري حملاولة إ راجها من االحناراف ،ولكان
عجياد نفعااا إذ تععاااود إي .س .ال ّكاّر كلمااا اسااتعادت حريتهااا ماان جديااد .ولاائن كااا ،صااحيحا أ،
ذلا
إي .س .ق ااد ض ااعت للمحاكم ااة كش ااخص ل اال ،فنهن ااا مثعل اات أم ااام دائ اار حم اادد ف حمكم ااة الش ااباب
تتةل من قاضيني خمتصني بقضااي الشباب وقاضي جزاء (الغرفة  22احملدد حملكمة بروكس للشباب).
واحلكم ،الصاادر حبضاور إي .س .والوصاي عليهاا ،يساتند إىل حقيقاة أناه ف كا عملياة اعتقاال تقريباا،
تشرع إي .س .ف "اإلنكار ،قب أ ،عجتربها صور كامريات املراقبة ،وإفادات الشهود ،ومعاينات الشرطة
أو عجيربها التعارف علاى بصاماهتا املعروفاة أصاال ،علاى االعارتاف لوقاائ  ،واالعتاذار ،وإعاال ،أهناا تكار
نفسااها" .و لتاااي ،فوفقااا للحكاام ،يلاازم إصاادار حكاام مشاادد "لاايس فقا لكااي يغاارس ف املتهمااة فكاار
احرتام اآل ارين ف أشخاصاهم وأماواهلم ،حتقيقاا للغار مان املالحقاة القضاائية ،با أيضاا للحاؤول دو،
معاودهتا األفعال نفسها من جديد".
 6-4و إلضااافة إىل ذل ا  ،تفيااد الدولااة الطاارف أب ،املركااز اجملتمعااي املغل ا للشااباب املتخلااى عاانهم
ال يعؤوي سوى الفتيا ،،وف غياب مركز مماث للفتيات ف وض مماث  ،ضعت إي .س .لالحتجاز ف
بيئااة مغلقااة ف نفااس املؤسسااة العامااة حلمايااة الشااباب ،وهااو مااا ميثا ف الواق ا ميااز لنساابة هلااا ،حيااث
حترم من حريتها ف مكا ،واحد م البالغني.
 7-4وقضاات إي .س .ثلااث عقوبتهااا النافااذ ف  3أيلول/ساابتمرب  ،2016أي بعااد سااتة أشااهر ماان
باادء حبسااها االحتياااطي ف  3آذار/مااارس  ،2016وهااي فاارت مقتطعااة ماان مااد حمكوميتهااا .وقااد بااذلت
املؤسسات العناية الواجبة ف تطبي أنظمة اإلفراج املؤقت املعماول اا ،حياث أصاب القارار سااراي ف 4
تشرين األول/أكتوبر .2016
 8-4وقااد راعااى األماار مبغااادر اإلقلاايم حقيقااة أ ،أف اراد أساار إي .س .ال يقيمااو ،ف بلجيكااا  -إذ
يقيماو ،ف إسابانيا وال ميكثاو ،إال لفارت قصاري ف الدولاة الطارف  -واعتارب أ ،طاور الوقاائ وتكرارهاا
ماان شااةنه أ ،يلح ا الضاارر بطمةنينااة امل اواطنني وسااكينتهم وكااذل حبف ا النظااام العااام .و إلضااافة إىل
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ذل  ،تتخذ إي .س .أو أسرهتا أي طوات للحصول على تصري إقامة ،مما يدل على أ ،روابطها
لدولة الطرف ضعيفة جدا وأهنا ال ترغ ف العيش فيها ف املدى الطوي .
 9-4وفيما يتعل مبسةلة املساعد القانونية اليت قي إهنا غري مناسبة ،تدف الدولة الطرف أب ،إي.
س .استفادت من مساعد حمامية متخصصة ف املسةلة أثنااء كافاة إجاراءات النياباة العاماة وعناد مثوهلاا
أمام القاضي .وتذكر الدولة الطرف أ ،احملامية املعنية معرتف ا ملهنيتها والتزامها ،وأ ،صاح البالغ
يساايء إىل مسعتهااا علااى حنااو غااري منص ا دعاااءات ال ميكاان التحق ا منهااا وقااد تنطااوي علااى تشااهري.
وترى الدولة الطرف أ ،عدم تقدمي احملامية طعنا ف احلكم املتعل برف اليد ،رمبا يربر اعتقاد معقول أب،
احملامية ق ّدرت أ ،املاضي الثقي للسيد إي .س .وأوامر احلماية العدياد الايت اساتفادت منهاا ،ال تارت
بص اايص أم ا ف إع اااد النظ اار ف احلك اام .و لت اااي ،ف اان ،ا ااتالف ص اااح ال اابالغ ف ال ارأي ال يكف ااي
إلثبات أ ،احملامية كانت خمطئة.
 10-4وفيم ااا يتعلا ا بش اابهات االجتا ااار لبشا اار ،تش ااري الدولا ااة الطا اارف إىل أ ،الوص ااية السا ااابقة علا ااى
إي .س .قااد بعااث برسااالة ف متوز/يوليااه  2015إىل قساام الشااباب ف مكت ا املاادعي العااام ف بروكس ا
ذكرت فيها أهنا تشعر لقل إزاء الوض  ،وهلذا السب فعت حتقيا مان قبا مكتا املادعي العاام لكان
التحقي ا يف ا إىل أدل ااة اهت ااام كافي ااة إلج اراء مالحق ااات قض ااائية .و إلض ااافة إىل ذل ا  ،تعب ااني الدول ااة
الطرف أ ،إي .س .صرحت أبهنا تقوم أبعمال السطو والسرقة منذ سنني عديد دو ،أدىن إكرا على
ذلا  .ولااذل  ،فضاالت الساالطات القضااائية إجاراءات احلمايااة سااعيا منهااا إىل توعيااة إي .س .حبالتهااا،
ومحايتها ،وتوفري أدوات لتطوير قدراهتا الشخصية غري أهنا تعبد أية رغبة ف التعاو .،وف هذا الصدد،
فن ،احلماية احملدد اخلاصة بوض ضحااي االجتار لبشر تتطل حدا أدىن من التعاو ،،وهو ما توفر
إي .س.
 11-4وفيما يتعل بسب االنتصاف املطلوبة ،تشري الدولة الطرف إىل أ ،األمر مبغادر اإلقليم يصب
الغيا وغري ذي أثر مبجرد تنفياذ  .و لتااي ،فان ،هاذا األمار الصاادر تعاد لاه قيماة ،والسايد إي .س.
حر ف أ ،تعود إىل بلجيكا.

تعليق

ص ح البال على مالحظ

الدولة الط ف

 1-5حيا ااث صا اااح الا اابالغ اللجنا ااة ف تعليقاتا ااه املؤر ا ااة  2كا ااانو ،الثا /ينا اااير  2019علا ااى رفا ا
تعليقات الدولة الطرف ،مشريا إىل أ ،املسةلة ليست ما إذا كا ،رف اليد مربرا ف هذ احلالة أم ال ،أو
ما إذا كانت الشرو القانونية متوافر لذل  ،ب ما إذا كا ،ذل يتعار ف حد ذاته م االتفاقية.
 2-5ويشااري صاااح الاابالغ أيضااا إىل أ ،الدولااة الطاارف تغفا عاان حقيقااة أ ،الاابالغ يتعلا أيضااا
نتها االتفاقية فيما يتعل لطفلة ب .م.
 3-5وع ااالو عل ااى ذل ا  ،يؤك ااد ص اااح ال اابالغ أ ،الدول ااة الط اارف ت اارف أ ،أت ااذ ف االعتب ااار
الشابكة اإلجراميااة الاايت كاناات إي .س .ضااحية هلااا ،حيااث ياارى أنااه كااا ،ينبغااي للساالطات أ ،أت ااذ ف
االعتبار حقيقة أ ،الضحية كانت تتصرف ف أغل الظن حتت اإلكرا  ،وأ ،حتميهاا مان هاذ الشابكة
اإلجرامية تبعا لذل .
 4-5ويكاارر صاااح الاابالغ أ ،حماميااة إي .س .تكاان عمقتاادر  ،أل ،تقااارير اللجنااة املتتاليااة عاان
الدولااة الطاارف بيناات أ ،رفا اليااد الااذي ياانص عليااه القااانو ،البلجيكااي ال يتماشااى ما االتفاقيااة ،وهااذا
التعار سب وجيه الستئناف القرار.
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 5-5وي ااذكر صا اااح الا اابالغ أيضا ااا أ ،حمكم ااة االسا ااتئناف ف بروكسا ا اتفقا اات معا ااه ف  29أاير/
مايو  2018إبعال ،اإلحالاة إىل غرفاة حمادد ف حمكماة الشاباب غاري قانونياة ،أل ،مكتا املادعي العاام
حياارص علااى التمثي ا القااانو للساايد إي .س .أمااام القضاااء ماان ااالل الوصااي عليهااا .وم ا ذل ا ،
ففي  10تشرين األول/أكتوبر  ،2018ألغت حمكمة النق ذل احلكم علاى أسااس أناه "عنادما يكاو،
[ ]...القاصر سانا قاد بلال  16سانة أو أكثار مان العمار وقات ارتكااب الفعا املوصاوف جلارم ،وصادر
حبقه قرار برف اليد [ ،]...ميارس هذا القاصر ،أو حماميه حس االقتضااء ،حقاه الشخصاي ف الطعان
املنص ااوص علي ااه ف الق ااانو .]...[،وال ميل ا وال اادا أو الوص ااي علي ااه س االطة تق اادمي ه ااذ الطع ااو ،نياب ااة
عنه( .")3وهكذا ،رأت حمكمة النق أناه يكان مان حا الوصاي أ ،يطعان سام إي .س .كماا رأت
حمكمااة الاانق أ ،الطعاان الااذي قدمتااه إي .س .ف  4تشارين األول/أكتااوبر  2016ضااد احلكاام اجلزائااي
الصادر ف  22حزيرا/،يونيه  2016كا ،متة را و لتاي فهو غري مقبول شكال.
 6-5ويطل ا ص اااح ال اابالغ إىل الدول ااة الط اارف أ ،تلغ ااي األم اار ال ااذي ص اادر بع ااد ذل ا مبغ ااادر
اإلقليم كتعوي معنوي .وينبغاي أ ،تكاو ،تادابري جارب الضارر مصاحوبة أبمار زجاري إىل الدولاة الطارف
التصال لدول األجنبية اليت قد تكو ،إي .س .وابنتها موجودتني ا ،وذل إلبالغهاا بقارار اللجناة
وبتدابري جرب الضرر املصاحبة له.

القض اي واإلج ا ا املع وضة على اللجنة

النظر ف املقبولية
 1-6قب ا النظاار ف أي ادعاااء ياارد ف بااالغ مااا ،جي ا علااى اللجنااة أ ،تقاارر ،وفقااا للماااد  20ماان
نظامها الدا لي ،ما إذا كا ،البالغ مقبوال أم ال مبوج الربوتوكول اال تياري.
 2-6وتالح ا اللجنااة أتكيااد صاااح الاابالغ أنااه يشااعر أبنااه مضااطر إىل تقاادمي الاابالغ رغاام عاادم
موافقااة الس اايد إي .س .وتالح ا كااذل إيض اااحاته ال اايت تفيااد مب ااا يل ااي( :أ) أنااه يك اان عل ااى اتص ااال
باالسيد إي .س .منذ طردها (ب) ترجي وجاود ضاغو ال تازال متارساها عائلاة زوجهاا مان شاةهنا أ،
تثين إي .س .عن التواص م صاح البالغ (ج) احتمال موافقة إي .س .موافقة اتمة وكاملة على
تقدمي هذا البالغ .وم أ ،اللجنة تالح أ ،صاح الابالغ كاا ،وصا يا علاى إي .س .معيّناا مبوجا
قااانو ،الدولااة الطاارف ،فنهنااا تالحا أ ،إي .س .قااد غااادرت لفعا إقلاايم الدولااة الطاارف وقاات تقاادمي
البالغ وبلغت سن الثامنة عشر بعد ذل التاريخ بيومني ،وهلذا السب كا ،ينبغي لصاح البالغ أ،
يطلا ا اإلذ ،لتص اارف نيابا ااة عنه ااا .وهك ااذا ،وف غيا اااب تربي اار ص اااح الا اابالغ الس ااتحالة االتصا ااال
بااالسيد إي .س .ماان أجا احلصااول علااى موافقتهااا ،ختلااص اللجنااة مبوجا الفقاار  2ماان املاااد  5ماان
الربوتوكول اال تياري إىل أ ،صاح البالغ ليس له صفة التصرف نيابة عن إي .س .وال ب .م.
-7

وعليه ،تقرر اللجنة ما يلي:
(أ )

عدم مقبولية البالغ وفقا للفقر  2من املاد  5من الربوتوكول اال تياري

(ب )

إحالة هذا القرار إىل صاح البالغ وإىل الدولة الطرف من أج االطالع عليه.

__________
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