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آراء اعتمدد ا ددن الوجن ددة توك ددا اليارو وت اقيت ددنر قرف ددن ددة حقوق
الطفل املتعوق إبكراء رق مي البالغنت ،بشأن البالغ ر م ** *2017/28
بالغ مقدم من:

م .ب( .متثله مؤسسة "فونداثيون راييثيس")

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 20متوز/يوليه

اتريخ اعتماد اآلراء:

 28أيلول/سبتمرب

املوضوع:

إجراء حتديد سن قاصر غري مصحوب بذويه

املسائل اإلجرائية:

عدم استتتاداد ستتبل اانتصتتاف احمللية؛ وإستتاءا استتتخدام احلق ف
تقدمي البالغات؛ والتعارض من حيث ااختص تتال الش تتخص ت ؛
وعدم دعم الشكوى ابألدلة

2017
2020

مواد ااتداقية:

3؛ و8؛ و12؛ و)2(18؛ و)1(20؛

مواد الربوتوكول ااختياري:

6؛ و(7ج) و(ه) و(و)

و ،27و29

 1-1ص ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ و م .ب ،.و و مواطن غيينُ ،ولتد ف  1كتانون الثتاي/ياتاير  .2000ويتدع أنته
ض ت ت ت ت ت تتحيتتة انتهتتاا املواد  ،3و ،8و ،12و ،)2(18و ،20و ،27و 29من ااتدتتاقيتتة .وقتتد دختتل الربوتوكول
ااختياري حيز الاداذ ابلاسبة للدولة الطرف ف  14نيسان/أبريل .2014
 2-1وعمالً ابمل تتادا  6من الربوتوكول ااختي تتاري ،طل تتب الدريق الع ت ام تتل املعين ابلبالغ تتات ،ف
متوز/يوليته  ،2017نيتابتةً عن اللةاتة ،إل التدولتة الطرف أن تعتمتد تتدابري مؤقتتة تتمثتل ف وقت تاديتذ أمر
إبعاد صاحب البالغ ريثما تاظر اللةاة ف قضيته ،وكذلك ف نقله إل مركز حلماية القاصرين.
25

__________

*
**

اعتمدهتا اللةاة ف دورهتا اخلامسة والثمانني ( 14أيلول/سبتمرب  1 -تشرين األول/أكتوبر .)2020
ش ت ت تتارا ف دراس ت ت تتة ذا البالغ أعض ت ت تتاء اللةاة التالية أمساؤ م :س ت ت تتوزان أ و أس ت ت تتوما ،و اد األيو اإلدريس ت ت ت ،
وبراغ غودبرانس ت ت تتون ،وفيليب غف ،وأولزا أ .خازوفا ،وجهاد ماضت ت ت ت  ،وبايام داويي مزمور ،وأواتي ميكيكو،
ولويس إرنستو بيدرنريا رياا ،وخوسيه أخنيل رودريزيث رييس ،وآن ماري سكيلتون ،وفيلياا تودوروفا ،ورياايت ويارت.
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 3-1وف  1آذار/مت تتار ّ ،2018قرر الدريق العت تتامت تتل املعين ابلبالغت تتات ،نيت تتابت تةً عن اللةات تتة ووفقت تاً
للمتادا  )5(18من نظتامه الداخل  ،وووجب الربوتوكول ااختياري ،رفض طلتب الدولة الطرف الاظر ف
مقبولية البالغ بشكل مادصل عن أسسه املوضوعية.
الو نئع من عرضهن صنحا البالغ
 1-2وصتتل صتتاحب البالغ إل أملريغ ف  3حزيران/يونيه  ،2017بعدما اعرتض الصتتليب األ ر القارب
الذي كان على متاه .وأبلغ صتتاحب البالغ مويد الصتتليب األ ر أنه قاصتتر .ولدى عرضتته على الشتترطة،
َّ
أكد مرا أخرى أنه قاصتتر .غري أن الشتترطة ستتةلته كشتتخص ابلغ وحددت اتريخ ميالد ف  1كانون الثاي/
يااير  .1996وف  5حزيران/يونيه  ،2017أبلزي حمكمة التحقيق رقم  1ف أملريغ صاحب البالغ بقرار
املعيَّاة له .وف اليوم التايل ،أصت تتدرت احملكمة ذاهتا
إعادته إل بلد األصت تتل  ،الذي طعاي فيه احملامية َ
قراراً ابحتةاز ف مركز احتةاز األجانب ف مدريد ،الذي نُقل إليه.
 2-2وف  17متوز/يوليه  ،2017طلب ص ت تتاحب البالغ اللةوء ،وأُجريي معه مقابلة ف اليوم التايل،
حبض تتور حماميه ومرتجم ش تتدوي .وأثااء تلك املقابلة ،مل يُدد ص تتاحب البالغ نه قاص تتر لعدم ست تؤاله عن
ذلك واعتقاد أنه ا جيوز له طلب اللةوء إن كان قاص تراً .ورفض طلبه اللةوء بعد أربعة أغم .وف 17
ُ
متوز/يوليه أيض تاً ،قدمي ماظمة " ،"SOS Racismoاليت تستتاعد األشتتخال احملتةزين ف مركز احتةاز
األجتتانتتب ،متتذكرًا إل مكتتتب أمني املظتتامل وإل حمكمتتة التحقيق رقم ( 19احملكمتتة املكلدتتة وراقبتتة مركز
احتةاز األجانب) ،إلخبار اتني اهليئتني بوجود مخست ت تتة أشت ت تتخال قاصت ت ترين قيد ااحتةاز ف ذلك املركز،
ماهم صتاحب البالغ ،وابحتمال تعرضتهم خلطر الرتحيل الوشتيك .وف  19متوز/يوليه ،أصتدرت احملكمة
أمراً إبخبار مدير مركز احتةاز األجانب واملدع العام املعين بشؤون األجانب هبذ احلالة.
 3-2وف  20متوز/يوليه  ،2017قدمي مؤس تس تتة فونداثيون راييثيس ،نيابةً عن ص تتاحب البالغ ،إل
مثاي يئات خمتلدة( )1طلب إهناء احتةاز ف مركز احتةاز األجانب وإحالته إل دوائر اية الطدل ف
مدريد .وأوضتتحي املاظمة ف مذكراهتا أن صتتاحب البالغ على وشتتك احلصتتول على الوتئق اليت تثبي
أنه قاصت ت تتر .وف  21متوز/يوليه ،أُرست ت تتلي إل احملاكم ومكاتب املدعني العامني املعاية نست ت تتخ من شت ت تتهادا
ميالد صتاحب البالغ ومن شتهادا إقرار ا القضتائية .وف  28متوز/يوليه ،قدم صتاحب البالغ الاستختني
األصت ت ت ت تتليتني هلاتني الوثيقتني ،بعدما است ت ت ت تتتلمهما عرب الربيد .وف اليوم ذاته ،أُفرج عن صت ت ت ت تتاحب البالغ،
بع تتد  52يوم تاً من احتة تتاز ف مركز احتة تتاز األج تتان تتب ،مث وج تتد امل ت وى ف دار للرع تتاي تتة ااجتم تتاعي تتة
عني له وصت ومل يتلق املعاملة املاصتول عليها ابلاستبة للقاصترين ف الاظام القانوي الوطين
للبالزني ،ومل يُ َّ
والدويل ،على حد سواء.
الشكوى
 1-3يدع ص تتاحب البالغ أن الدولة الطرف مل حترتم مبدأ افرتاض أنه قاص تتر ،رغم الش تتك أو عدم
اليقني خبص تتول عمر  ،و و ما يتعارض مص مص تتاحله الدض تتلى وياتهك املادا  3من ااتداقية( .)2ويتةلى
ذا اانتهاا بوضت ت تتو أكثر ف اخلطر احلقيق املتمثل ف تعريض صت ت تتاحب البالغ ألضت ت ترار ا كن تداركها
إبيداعه ف مركز احتةاز البالزني وف إصدار أمر إبعادته إل بلد األصل  .ويستشهد صاحب البالغ
__________

()1
()2
2

س ت ت ت تتدارا يهورية غيايا ف إس ت ت ت تتبانيا؛ وحمكمة التحقيق رقم  1ف أملريغ؛ ومكتب املدع العام اإلقليم ف أملريغ؛
واملديرية العامة لش ت ت تتؤون األس ت ت تترا والطدل ف إقليم مدريد؛ وأمني املظامل؛ واحملكمة املكلدة وراقبة مركز احتةاز
األجانب؛ وم كتب املدع العام اإلقليم ف مدريد؛ ومركز الشرطة اإلقليم ف أملريغ.
يستشهد صاحب البالغ ابلتعليق العام رقم  ،6الدقرا .31
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ابملالحظات اخلتامية للةاة بش ت ت ت ن الدولة الطرف ،اليت أعربي فيها عن قلقها إزاء عدم وجود بروتوكول
موحد ف إقليم الدولة الطرف حيدد على الاحو املالئم مدى أمهية مبدأ مصتا الطدل الدضتلى لدى حتديد
سن األطدال غري املصحوبني بذويهم(.)3
 2-3ويت ّدع ص ت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ أيض ت ت ت ت ت ت تاً وقوع انتهتاا للمتادا  3من ااتدتاقيتة ،مقروءا اباقرتان مص
املادا  ،)2(18ابلاظر إل عدم تعيني وص ت له حلماية مص تتاحله ،و و مبدأ يش تتكل ض تتمانة إجرائية مهمة
للزاية احرتام املصت ت تتا الدضت ت تتلى للطدل غري املصت ت تتحوب بذويه( .)4ويدع أيضت ت تاً وقوع انتهاا للمادا ،)2(3
مقروءا اباقرتان مص املادا  ) 1(20من ااتداقية ،ألن الدولة الطرف مل توفر له الرعاية رغم وضت تتعه املتست تتم
ابنعدام احلماية والضت تتعت الشت تتديد ابعتبار طدالً مهاجراً غري مصت تتحوب بذويه .ويدع صت تتاحب البالغ أنه
يابز تزليب مصا الطدل الدضلى على أحكام الاظام العام املتعلق ابألجانب ،وأنه جيب على الدولة الطرف،
عادما يتعلق األمر بش ت تتخص يدع أنه قاص ت تتر وا س ت تتيما إذا كاني حبوزته وتئق تثبي ذلك ،أن ِّّ
حترا آلياهتا
وتعني له وصياً بشكل تلقائ (.)5
اإلدارية ّ

 3-3ويدع ص ت ت ت تتاحب البالغ أيض ت ت ت تاً أن الدولة الطرف انتهكي حقه ف اهلوية ،املعرتف به ف املادا
من ااتداقية ،اليت تش ت تتري إل أن الس ت تتن متثل جانباً أس ت تتاس ت تتياً من جوانب اهلوية وأن الدولة الطرف ملزمة بعدم
املست تتا هبا .وعالوًا على ذلك ،يشت تتمل التزام الدولة الطرف واجب صت تتون واست تتتعادا بيا ت اهلوية املوجودا
فعالً أو اليت كن أن تكون موجودا.
8
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ااتداقية.

ويدع ص ت تتاحب البالغ أيض ت تاً وقوع انتهاا حلقه ف ااس ت تتتماع إليه ،املكر ف املادا  12من

 5-3ويدع ص تتاحب البالغ كذلك أنه ض تتحية انتهاا املادتني  27و 29من ااتداقية ،إذ مل تتح له
إمكانية تامية كل قدراته على حنو س ت تتليم .ويدرا ص ت تتاحب البالغ أن عدم تعيني وصت ت إلرش ت تتاد يعين عدم
متكياه من الاماء على حنو مالئم ِّ
لساِّّه(.)6
 6-3ويدع صاحب البالغ أيضاً وقوع انتهاا للمادا  20من ااتداقية ،ألن الدولة الطرف مل توفر
له احلماية .ويس تتتش تتهد ص تتاحب البالغ ابلتعليق العام رقم  )2005(6بشت ت ن معاملة األطدال غري املص تتحوبني
يدسر على حنو يراع
واملادصلني عن ذويهم خارج بلد م األصل  ،الذي يوضح أن ذا احلق يابز أن َّ
يروف الطدل وعمر وخلديته اإلثاية والثقافية واللزوية.
7-3

ويقرت صاحب البالغ ،كحلول ممكاة ،ما يل :

أن تعرتف الدولة الطرف نه قاصر ،وتعلِّّق تاديذ قرار إعادته إل بلد األصل  ،وحتيله
(أ)
إل دوائر اية الطدل؛
(ب)

__________

()3
()4
()5

أن تعترب الوتئق الصادرا عن السلطات الزياية صحيحةً؛

 ،CRC/C/ESP/CO/3-4الدقراتن  27و.59
يستشهد صاحب البالغ ابلتعليق العام رقم .6
يس ت تتتش ت تتهد ص ت تتاحب البالغ بتقرير ماظمة  ،La Merced Migraciones-Mercedariosومدوض ت تتية األمم املتحدا
الستتامية لشتتؤون الالجئني ،وماظمة إنقاذ الطدولة ،وبر من ستتانتاندير بش ت ن القانون والقاص ترين اامعة كوميا
البابوية ،ومؤستستتة ابكيتيك ( ،)Baketikوالرابطة الكاثوليكية اإلستتبانية للهةرا ( ،)Accemاملاشتتور حتي عاوان
Aproximación a la protección internacional de los menores no acompañados en España, Madrid,

()6
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 ،La Merced Migraciones, 2009الص ت تتدحة  ،96الذي ورد فيه ما يل " :مىت ُحددت وية قاص ت تتر أجا غري
عني له وصت ت ت أو ممثل قانوي لديه املعارف الالزمة لضت ت تتمان مصت ت تتاحله وتلبية
مصت ت تتحوب بذويه و...أ وجب أن يُ َّ
احتياجاته القانونية وااجتماعية والطبية والادسية على حنو مااسب".
يستشهد صاحب البالغ ابلتعليق العام رقم  ،6الدقرا .44
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(ج) أن تعرتف لته اميص احلقو املكدولتة لته ابعتبتار طدالً ،وتا ف ذلتك احلق ف التمتص
حبماية س ت تتلطات اإلدارا العامة ،وف التمثيل القانوي ،وف التعليم ،وف احلص ت تتول على رخص ت ت اتة ل قامة والعمل
تتيح له إمكانية تامية شخصيته على حنو كامل وااندماج ف اجملتمص؛
(د)
اإلدارية ف قضيته؛
(ه)

أن تعرتف حبق القاصر ف ااستعانة وحام أو شخص خيتار قبل أن تاظر السلطات
أن يُبلغ و وحماميه ي قرار سه.

مالحظنت ال الة الطرف بشأن املقبول ة

عرض الوقائص
 1-4تش تتري الدولة الطرف ،ف مالحظاهتا املؤرخة  13تشت ترين الثاي/نوفمرب  2018بشت ت ن مقبولية البالغ،
إل أن رواية صت ت ت تتاحبه للوقائص ماقوصت ت ت تتة وغري دقيقة .وتدع أنه ،وفقاً لتقرير الشت ت ت تترطة املؤر  5حزيران/
يونيه  2017بش ت ن اعرتاض القارب ،كان على متاه  36ش تتخص تاً كلهم "ابلزون كما يبدو من مظهر م".
وف اليوم ذاته ،بوشترت إجراءات طرد صتاحب البالغ وأُبلغ ابلقرار رقم  2017/1480املتعلق إبعادته إل
بلد األص تتل  .وف اليوم التايل ،أي  6حزيران/يونيه ،احتُةز ص تتاحب البالغ ف مركز احتةاز األجانب
ف مدريد.
 2-4وف  17متوز/يوليه ،قدم صت ت تتاحب البالغ طلباً للحماية الدولية ،وقَّعه و وحماميه ومرتجم شت ت تتدوي.
وأشت تتار صت تتاحب البالغ ف ذا الطلب إل أنه( :أ) مل يُدد قط نه قاصت تتر؛ و(ب) اعرتف ن اتريخ ميالد
رد لدى ستؤاله
و  1كانون الثاي/يااير ( 1996أي أن عمر كان  21ستتاة لدى دخوله إستتبانيا)؛ و(ج) َّ
عن سبب طلبه اللةوء قائالً إن "حيايت ف خطر ،ألن زوجة والدي الثانية حاولي تسميم ".
ورفض طلبته اللةوء ف  21متوز/يوليته ،وقتُدم ف  21متوز/يوليته طلتب است ت ت ت ت ت تتتئاتاف قرار الرفض،
3-4
ُ
الذي ُرفض بدور ف  26متوز/يوليه .ومل َّ
يدع ص ت ت تتاحب البالغ كذلك ف طلب ااس ت ت تتتئااف أنه قاصت ت تتر.
وف  21متوز/يوليه أيض تاً ،قدم ص تتاحب البالغ كذلك ،عن طريق حمامني من اختيار  ،نس تتخة عادية ملا ادعى
أهنا شت ت ت تتهادا ميالد  ،وطلب إحالته إل ست ت ت تتلطات اية الطدل .وتدع الدولة الطرف أنه ا توجد أي
وثيقة تثبي أن تلك الش تتهادا ختص ص تتاحب البالغ ،إذ مل تكن حبوزته لدى توقيده وا تتض تتمن بيا ت
بيومرتية .وابلتايل ،توجد شتكوا بشت ن صتحة ذ الوثيقة (اليت مل تُقدَّم ستوى نُستخة عادية ماها) ،ا ستيما
وأهنا تتعارض مص تصترفات صتاحب البالغ لدى وصتوله إل إستبانيا ،اليت ا تتمثل فقط ف عدم ادعائه
ض َّماه اتريخ ميالد آخر.
أبداً أنه قاصر ،بل كذلك ف توقيعه طلباً للةوء َ
 4-4وتدع الدولة الطرف ،لدى تقدمي مالحظاهتا ،أهنا جتهل مكان وجود صاحب البالغ ،وتديد
هنا ستباشر ابلتايل إجراءات إلزاء التدابري الوقائية املتخذا.

أسباب عدم املقبولية
 5-4تدفص الدولة الطرف ن البالغ غري مقبول من حيث ااختصتتال الشتتخصت  ،ألن صتتاحبه ابلغ.
وتدفص الدولة الطرف ن صاحب البالغ ابلغ ألنه:
مل يقدم وتئق وية رمسية تتض ت تتمن بيا ت بيومرتية كن التحقق ماها (فال حتمل الوتئق
(أ)
املقدمة ص ت تتوراً فوتوغرافية وا بص ت تتمات تثبي ما إذا كاني ختص الش ت تتخص ذاته الذي قَّدم نس ت تتخاً ماها
أم شخصاً آخر)؛
(ب)
4
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(ج) مل ي ّدع أبداً أنه قاصتتر عادما وصتتل إل إستتبانيا ،وا عادما أُخذت إفادته ،وا عادما
أُودع ف مركز احتةاز األجانب (بل فقط عادما نصحه بذلك احملامون الذين ثلونه ف ذا البالغ).
 6-4وف الست ت ت تتيا ذاته ،ا كن اعتبار الوتئق اليت قدمها صت ت ت تتاحب البالغ وحد ا دليالً على أنه
قاصتتر ،ألهنا درد نستتخ مصتتورا وا تتضتتمن بيا ت بيومرتية .وترى الدولة الطرف أن قبول بالغ ما رغم
وجود أدلة موضتتوعية على أن صتتاحبه ابلزا "لن يديد ستتوى عصتتاابت اهلةرا غري القانونية" اليت دفص هلا
صاحب البالغ مبلزاً مالياً ،واليت "توص املهاجرين ن يسافروا بال وتئق ويدعوا أهنم قاصرون".
 7-4وعالواً على ذلك ،تؤكد الدولة الطرف ،است ت ت ت ت تتتااداً إل املادا (7ه) من الربوتوكول ااختياري،
عدم مقبولية ذا البالغ بدعوى عدم استتاداد صتاحبه ييص ستبل اانتصتاف احمللية املتاحة( .)7فقد كان
إبمكان صاحب البالغ القيام وا يل :
(أ)

أن يطلب إل الايابة العامة إجراء فحول طبية إلثبات أنه قاصر؛

(ب) أن يطلب إل القاضت ت املدي ف مكان ااحتةاز ،وفقاً ل جراء املاصت تتول عليه ف
املادا  780من قانون اإلجراءات املدنية ،مراجعة أي قرار صتتادر عن ستتلطات اإلقليم املتمتص ابحلكم الذايت
ا يعترب قاصراً؛
(ج)

أن يطعن ف أمر إعادته إل بلد أمام حمكمة املاازعات اإلدارية؛

أن يباش ت ت تتر أمام احملاكم املدنية إجراءات طوعية لتحديد الس ت ت تتن ،وفقاً للقانون
(د)
املتعلق ابإلجراءات القضائية الطوعية.

2015/15

رعو قنت صنحا البالغ عوى مالحظنت ال الة الطرف بشأن املقبول ة
 1-5يدحض صت ت ت تتاحب البالغ ،ف تعليقاته املؤرخة  8شت ت ت تتبا /فرباير  ،2018بعض احلةن الوقائعية
اليت ست تتاقتها الدولة الطرف .أواً ،أفاد صت تتاحب البالغ مرتني على األقل نه قاصت تتر :عادما أنقذ الصت تتليب
األ ر ف عرض البحر وعادما نُقل إل مركز الشترطة .ويدع صتاحب البالغ أنه مل يُستتمص إليه ف كلتا
احلالتني .وأثااء املقابلة اليت أُجريي معه ف إطار طلبه اللةوء ،مل يُدد نه قاص ت تتر لعدم س ت تؤاله عن ذلك
واعتقاد أنه ا جيوز له طلب اللةوء إن كان قاصراً .وابلدعلُ ،ماص صاحب بالغ آخر( )8ف اليوم ذاته
من تقدمي طلب اللةوء عادما أفاد نه قاصت ت ت تتر .وهلذا الست ت ت تتبب قرر عدم الكشت ت ت تتت عن عمر احلقيق ،
ابعتبار ذلك اخليار الوحيد املتا له لتقدمي طلب اللةوء وإيقاف تاديذ أمر إبعاد الوشيك.
 2-5وتنياً ،مل تتخذ الدولة الطرف أي إجراء عادما قدم صتاحب البالغ نستخاً مصتورا (واحقاً الاستخ
األصت ت تتلية) من الوتئق اليت تثبي اتريخ ميالد  ،للتحقق مما إذا كاني له أم ا .ومل تُد ّعِّل الدولة الطرف أيضت ت تاً
الربوتوكول املتعلق ابلقاص ت ت ترين األجانب غري املص ت ت تتحوبني بذويهم من أجل حتديد س ت ت تتاه .وعالوًا على ذلك،
وبعد اإلفراج عن ص ت ت تتاحب البالغ من مركز احتةاز األجانب ،قررت حمكمة التحقيق رقم  1ف أملريغ ،ف 1
آب/أغس تتطس  ،2017عدم إحالته إل مركز للقاص ترين ألهنا اعتربت الوتئق اليت قدمها غري ص تتحيحة خللو ا
من بيا ت بيومرتية .فقد كان على الدولة الطرف أن تباش ت تتر إجراءات التحقق ذات الصت ت لة لدى الس ت تتلطات
الزياية للت كد من أن صتتاحب البالغ مواطن غيين ولالستتتدستتار عن بيا ت ويته .وابختصتتار ،مل جتر الدولة
الطرف اختبارات لتحديد سن صاحب البالغ ومل تتحقق من ويته لدى السلطات الزياية.
__________

()7
()8
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وتلثاً ،يؤكد صاحب البالغ ،خالفاً ادعاءات الدولة الطرف ،أنه:

ا يُعقل أن تاتد القيمةُ اإلثباتية للوتئق اليت قدمها بسبب عدم حيازته هلا لدى وصوله
(أ)
إل األراض اإلسبانية؛
(ب) ا جيوز اش ت ترتا وجود بيا ت بيومرتية ف ذ الوتئق ألن ذا الش ت تتر ا يس ت تتري على
شهادات امليالد ،اليت يابز أن تكون كافية إللزام املؤسسات املختصة ابحرتام مبدأ افرتاض أنه قاصر؛
يالحق قضائياً أمام احملاكم احمللية بسبب التزوير ومل تقدَّم أي أدلة على عدم صحة
(ج) مل َ
تلك الوتئق ،ا سيما وأنه قَدَّم نسخها األصلية بعد وقي قصري من تقدمي نسخ مصورا ماها؛
بذل كل ما ف وسعه إلثبات ويته ،وا جيوز إلزامه بتقدمي وتئق أو أدلة ا يستطيص
(د)
احلصتول عليها ،ابلاظر إل أنه كان حمتةزاً ف مركز احتةاز األجانب ومل يُستمح له ابلذ اب إل ستدارا
بلد لطلب الوتئق الالزمة.
 4-5ويض ت ت تتيت ص ت ت تتاحب البالغ أنه ا جيوز اعتبار تقييم الدولة الطرف الذايت ملظهر البدي ،الذي
ا يستتاد إل أي أستا ماطق  ،وستيلةً ستليمةً إلبطال مبدأ افرتاض أنه قاصتر .وف الستيا ذاته ،ياد
ص ت تتاحب البالغ عدم إفادته نه قاص ت تتر ،إذ فعل ذلك مرتني ،أمام مويد الص ت تتليب األ ر وأمام س ت تتلطات
الشرطة يوم توقيده.
 5-5ويدع صتتاحب البالغ أن كل ذلك يبني أن الدولة الطرف عكستتي مبدأ افرتاض أنه قاصتتر،
حيث اش ت تترتطي أن يُثبي ص ت تتحة الوتئق ،ا ليت كان يابز للس ت تتلطات اإلس ت تتبانية التحقق ماها ،ف حالة
وجود أدلة على زيدها ،وا س تتيما ابلاظر إل يروفه اخلاص تتة .وفيما يتعلق ابدعاء الدولة الطرف أن قبول
البالغ من ش ت ت نه أن يديد عص ت تتاابت اهلةرا غري القانونية ،يدع ص ت تتاحب البالغ أن ذا اادعاء دليل
ُّ
التحكم ف تدفقات اهلةرا على احرتام مصا الطدل الدضلى.
على أن الدولة الطرف تزلّب اعتبارات
 6-5ورابعاً ،توضح مؤسسة فونداثيون راييثيس أهنا كاني جتهل مكان وجود صاحب البالغ ،لدى
تقتدمي متذكرهتتا .فبعتد اإلفراج عاته من مركز احتةتاز األجتانتب ،عُثر لته على مكتان ف مركز للبتالزني يتدير
بر من متوله وزارا الداخلية ف الدولة الطرف .غري أن صتاحب البالغ قرر الدرار إل فرنستا ،بستبب عدم
امتثال الدولة الطرف للتدبري الوقائ الذي طلبته اللةاة وبسبب خوفه من احتمال طرد من األراض اإلسبانية.
صت ت احب البالغ ،فيما يتعلق بطلب الدولة الطرف عدم قبول بالغه من حيث ااختصت ت تتال
 7-5ويدع ت
املوض تتوع لكونه ش تتخص تاً راش تتداً ،أنه ا كن اعتبار ذلك س تتبباً لعدم املقبولية ألن ِّس تاه ابلتحديد
املس ت ت لة األست تتاست تتية ف البالغ .وعلى حنو ما أكد صت تتاحب البالغ من قبل ،فمن الوتئق اليت قدمها صت تتحيحة
وصتتاحلة إلثبات ويته ،ويابز اعتبار ا دليالً قوغً على أنه قاصتتر ،و و ما يقتضت  ،كحد أدب ،مباشتترا
اإلجراءات املذكورا أعال مص إعمال مبدأ مصا الطدل الدضلى ومبدأ افرتاض أنه قاصر(.)9
 8-5وفيما يتعلق بعدم املقبولية بستبب عدم استتاداد ستبل اانتصتاف احمللية ،يدع صتاحب البالغ
أن ييص س تتبل اانتص تتاف اليت أش تتارت إليها الدولة الطرف غري فعالة أو غري متاحة ،وأن الدولة الطرف
مل تت ابلتزامها إبثبات العكس( .)10وعالوًا على ذلك ،مل يُتخذ أي قرار بش ت ت ن ست تتن صت تتاحب البالغ،

__________

( )9يستتتشتتهد صتتاحب البالغ ابحلكم الصتتادر عن احملكمة الوطاية ف  9تشترين األول/أكتوبر )JUR/2017/272319( 2007
الذي رأت فيه أن "شتتهادا امليالد الصتتادرا عن ستتلطات الدولة اليت ياتم إليها مقدم الطلب تشتتكل دليالً قوغً
على أنه قاصر و...أ ويابز إعطاؤ ا قيمةً إثباتيةً وأخذ ا ف ااعتبار ألغراض اإلثبات".
( )10يستتشتهد صتاحب البالغ ابلستوابق القضتائية للمحكمة األوروبية حلقو اإلنستان ،قضتية أكديدار وآخرين ضتد
تركيا ،الدعوى رقم  ،93/21893احلكم الص تتادر ف  16أيلول/س تتبتمرب 1996؛ والس توابق القض تتائية حملكمة البلدان
األمريكية حلقو اإلنس تتان ،قض تتية غاليادو كاردياا وآخرين ض تتد بريو ،احلكم املؤر  2تشت ترين األول/أكتوبر ،2015
اجملموعة " "Cرقم .301
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مما فاقم حالة ضعده ،حيث اعتُرب شخصاً راشداً من دون اختاذ أي إجراء إلثبات ساه أو التحقق ماها.
وف  1آب/أغس ت تتطس ،أعلاي حمكمة التحقيق رقم  1ف أملريغ قرار ا القاض ت ت برفض إحالة ص ت تتاحب البالغ
إل نظام اية القاصرين ،حيث مل تُعط قيمة إثباتية للوتئق اليت قدمها .وسبيل اانتصاف الوحيد املتا
و الطعن ف أمر اإلعادا إل البلد األصل الذي يكتس طابعاً إدارغً وا يوقت تادي َذ ذا األمر ،ويستزر
البي فيه ثالثة أشتهر .وا جيوز اللةوء إل قضتاء املاازعات اإلدارية إا بعد البي ف ذا الطعن أو بعد
انقضتاء ذا األجل ،وا يوجد ابلتايل ستبيل انتصتاف فعال لتدادي آتر الطرد الوخيمة اليت ا كن تداركها،
ا س ت تتيما وأن الش ت تتخص املعين ا ُخيطَر إا  12ست ت اعة قبل تاديذ أمر إعادته إل بلد األص ت تتل  .وعالوا على
ذلك ،يدع صاحب البالغ أن سبيل اانتصاف ذا ا يصلح إا لدرء آتر قرارات اإلعادا والطرد ،وليس
آتر حالة انعدام احلماية اليت قد يعيشتها القاصترون ،ألن القضتاا ا أيمرون ابختاذ تدابري لكدالة ايتهم
ورعايتهم .ولذلك ،وابلاظر إل عةز صتتاحب البالغ التام عن الدفاع عن ندستته بعدما أبلغ مؤستستتات إستتبانية
ش ت تتىت ابحتمال إعادته إل بلد األص ت تتل ومل تتخذ أي إجراء؛ وابلاظر إل أن جرب الض ت تترر بش ت تتكل فعال
من خالل سبل اانتصاف احمللية أمر غري حمتمل ،فقد جل إل اللةاة لتدادي وقوع ضرر ا كن جرب .
 9-5ويدع ص تتاحب البالغ ،فيما يتعلق إبمكانية طلبه مباش تترا إجراءات طوعية أمام احملاكم املدنية،
تخص املعين مؤستستتة
أن القاضت املختص رفض طلباً من ذا القبيل ف قضتتية أخرى مماثلة مثَّلي فيها الشت َ
فونداثيون راييثيس ،حبةة أن ذلك ليس سبيل اانتصاف املااسب.
 10-5وأخرياً ،يكرر صتاحب البالغ أن الدولة الطرف مل تادذ قط التدابري املؤقتة اليت طلبتها إليها اللةاة،
إذ مل جير أبداً نقله إل مركز حلماية الطدل وا إخض تتاعه لوص تتاية س تتلطات إقليم مدريد املتمتص ابحلكم الذايت.
وتطلب الدولة الطرف إلزاء التدابري الوقائية بدعوى اختداء ص تتاحب البالغ؛ ولكن اس تتتخدامها ذ
احلةة إللزاء ذ التدابري مس ت لة مرفوض تتة ومعيبة ف آن واحد ،ألن ذ احلالة تُعزى إل عدم امتثاهلا
ملا طُلب إليها.
مالحظنت ال الة الطرف بشأن األسس املوضوع ة
 1-6تتدع التدولتة الطرف ،ف مالح تظ اهتتا املؤرختة  19كتانون الثتاي/ياتاير  ،2018عتدم وقوع انتهتاا
ملبدأ مص تتا الطدل الدض تتلى ،الذي حتميه املادا  3من ااتداقية ،ألن ص تتاحب البالغ ابلغ .وأوض تتحي
الدولة الطرف أنه ا يابز افرتاض أن الش ت تتخص قاص ت تتر إا "ف حالة الش ت تتك" ،وليس عادما يكون من
الواضتتح أنه ابلغ .وخلصتتي الدولة الطرف إل أنه "جيوز قانو ً للست لطات ،ف ذ احلالة اليت يبدو فيها
من مظهر الشت ت ت ت ت ت تتخص غري احلائز ألي وتئق وية أنه ابلغ ،أن تعترب كذلك من دون احلاجة إل إجراء
أي اختبار ط " .وتدع الدولة الطرف أن اعتبار ش ت ت تتخص ابلغ قاص ت ت تراً بدون أدلة موثوقة واباس ت ت تتتااد
حصت تراً إل إفادته قد يعرض خلطر جست تتيم القاصت ترين املوجودين ف مراكز اإليواء (الذين قد يتعرضت تتون ل يذاء
وسوء املعاملة من جانب ذلك الشخص) ،و و ما سيشكل ابلدعل انتهاكاً ملبدأ مصا الطدل الدضلى.
 2-6وتدع الدولة الطرف أيضت ت ت ت تاً عدم وقوع انتهاا ملبدأ مصت ت ت ت تتا الطدل الدضت ت ت ت تتلى فيما يتعلق
ابملادتني  )2(18و )1(20من ااتداقية ،بدعوى ما يل :
(أ)
الرعاية الطبية؛
(ب)

ما إن وط ت قدما صتتاحب البالغ األراضت اإلستتبانية حىت قدمي إليه الدوائر الصتتحية
ُوثِّّقي حالته ُووفر له حمام ومرتجم شدوي ابجملان على ندقة الدولة ،وأُخرب فوراً حبقوقه؛

(ج) أُبلزي الستلطة القضتائية املختصتة على الدور حبالته لكدالة احرتام حقوقه ريثما جيري
تاديذ اإلجراءات املرتتبة على وضعه غري القانوي؛
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وةرد ادعائه أنه قاص ت تتر ،أُبلزي بذلك الايابة العامة ،ابعتبار ا املؤس ت تس ت تتة املكلدة حبماية
(د)
()11
مصا الطدل الدضلى .
 3-6وتدع الدولة الطرف أنه ا كن احلديث عن حرمان صتاحب البالغ من املستاعدا القانونية
افرتض أن األمر يتعلق بقاصر.
أو من احلماية ،حىت لو ُ

 4-6وتديد الدولة الطرف نه ،حىت لو كان ص ت ت تتاحب البالغ قاص ت ت تراً ،مل يُاتهك حقه ف اهلوية املكدول
ووجب املادا  8من ااتداقية ،إذ بوشت تترت إجراءات "تست تتةيل ويته اليت صت ت َّتر هبا فور إنقاذ ف عرض
البحر ودخوله األراض اإلسبانية بصدة غري قانونية".
 5-6وتدع الدولة الطرف أيض تاً عدم وقوع انتهاا حلق الطدل ف ااس تتتماع إليه ،املكدول ووجب
املادا  12من ااتداقية .وتدع أنه أُتيحي لصت ت تتاحب البالغ على الدوام إمكانية ااست ت تتتماع إليه وتقدمي
ما يرغب فيه من ادعاءات .وف ذا الس تتيا  ،اس تتتُمص إليه واس تتتعان وحام خالل ييص اإلجراءات القض تتائية
املتعلقة به.
 6-6وتتتدع التتدولتتة الطرف أنتته مل تُاتهتتك احلقو املاصت ت ت ت ت ت تتول عليهتتا ف املواد  20و 27و 29من
ااتداقية ،ألن ذ احلقو مكدولة حص تراً لفطدال الذين ا يوجد أي شتتك ف أهنم قاصتترون .وابلاظر
إل عدم وجود شك ف أن صاحب البالغ ابلغ ،فال تاطبق ف حالته احلقو املزعوم انتهاكها.
رعو قنت صنحا البالغ عوى مالحظنت ال الة الطرف بشأن األسس املوضوع ة
 1-7فيما يتعلق وقبولية البالغ ،يض تتيت ص تتاحب البالغ ،ف تعليقاته املؤرخة  9نيس تتان/أبريل ،2018
أنه ا يشتتاطر الدولة الطرف تدستتري ا للمادا (7ه) من الربوتوكول ااختياري ،املتمثل ف وجوب استتتاداد
ييص س تتبل اانتص تتاف اليت يتيحها الاظام القانوي احملل  .فال يتوافق ذا التدس تتري مص الزاية املتوخاا من
تلك املادا ،و إاتحة الدرص تتة للس تتلطات الوطاية جلرب الض تترر الااجم عن أي انتهاكات حمتملة حلقو
اإلنستان .وابلتايل ،يكد استتاداد ستبيل واحد من ستبل اانتصتاف احمللية املتاحة ،وفقاً لرأي جلاة ماا ضتة
التعذيب( )12واحملكمة األوروبية حلقو اإلنسان(.)13
 2-7وفيما يتعلق ابملادا  3من ااتداقية ،يدع صتاحب البالغ أن مصتاحله الدضتلى انتُهكي بعدم
احرتام مبدأ افرتاض أنه قاصت ت ت تتر ،إذ مل يُعترب ف أي وقي من األوقات قاصت ت ت تراً حمتمالً ،ومل يُدعَّل لصت ت ت تتاحله
الربوتوكول املتعلق ابلقاصترين األجانب غري املصتحوبني بذويهم( .)14ورغم أن الدولة الطرف تدع أن صتاحب
البالغ كان "غري حائز على اإلطال للوتئق الالزمة" ،فليس ذلك ص ت ت تتحيحاً إا عادما وص ت ت تتل إل إس ت ت تتبانيا،
حيث أُرستتلي إل الستتلطات صتتورا من شتتهادا ميالد ف  21متوز/يوليه  ،2017مث الوثيقة األصتتلية ف 28
متوز/يوليه من العام ذاته .ولذلك ،كان على الدولة الطرف أن تاقل صت تتاحب البالغ فوراً ،ابعتبار قاصت تراً،
__________

()11
()12
()13
()14

8

تست ت تتتشت ت تتهد الدولة الطرف ابملعايري القانونية احمللية اليت توضت ت تتح حياد الايابة العامة واست ت تتتقالهلا ف عملها (وماها،
املادا  1-124من الدست ت ت تور ،واملادا  435من قانون تاظيم الس ت ت تتلطة القض ت ت تتائية ،واملادا  1من القانون ،1981/50
واملاداتن  ،)7(3و 7من الاظام األساس للايابة العامة).
عثماي ضد صربيا ( ،)CAT/C/42/D/261/2005الدقرا .1-7
يستتشتهد صتاحب البالغ ،ف يلة أمور ،بقضتية كاراكو ضتد ازارغ ،الدعوى رقم  ،05/39311احلكم الصتادر
ف  28نيست تتان/أبريل  ،2009الدقرا 14؛ وقضت تتية رغض وإدغب ضت تتد بلةيكا ،الدعوى رقم  03/29787والدعوى
رقم  ،03/29810احلكم الصادر ف  24كانون الثاي/يااير  ،2008الدقرا .84
يستتتشتتهد صتتاحب البالغ ابلتعليق العام رقم  ،6الدقرا  ،) (31وابلتعليق العام املشتترتا رقم  )2017(4للةاة املعاية
حبماية حقو ييص العمال املهاجرين وأفراد أستتر م ورقم  )2017(23للةاة حقو الطدل بشت ن التزامات الدول ف
دال حقو اإلنسان اخلاصة ابلطدل ف سيا اهلةرا الدولية ف بلدان املاش والعبور واملقصد والعودا.
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إل مركز للقاصترين ،أو تلة  ،ف حالة استتمرار الشتك ،إل الستلطات القاصتلية الزياية للتحقق من ويته.
وعالوًا على ذلك ،فمن كاني الدولة الطرف ترى أنه ا كن افرتاض أن شتخصتاً ما قاصتر إا ف حالة
الشك ف ِّساه ،فمن الوتئق اليت قدمها صاحب البالغ تثري ،على األقل ،بعض الشك.
 3-7ويدع صت تتاحب البالغ أنه ا كن القول إن الايابة العامة تصت تترفي وثابة ممثل قانوي يست تتهر
على اية مصتاحله ،ألن ما قامي به ف الواقص بعيد كل البعد عن صتالحياهتا املاصتول عليها ف القوانني
اليت أشت تتارت إليها الدولة الطرف .فمن جهة ،مل تباشت ت ر الايابة العامة أبداً أي إجراء لتحديد ست تتاه بعدما
قدم شتتهادا ميالد  .واكتدي إبعالن عدم اختصتتاصتتها ألن صتتاحب البالغ كان حمتةزاً ف مركز احتةاز
األجانب ف مدريد .ومن جهة أخرى ،ا كن القول إن الايابة العامة مؤس تستتة مستتتقلة ،وإمنا مؤس تستتة
ذات طابص رم قوي تت ثر ابلستياستات اليت حتدد ا الستلطة التاديذية الوطاية .وف الواقص ،اعرتفي احملاكم
اإلستبانية ف بعض احلاات بوجود نوع من تضتارب املصتا بني القاصترين األجانب غري املصتحوبني بذويهم
يعني هلم ا
حمام أو يُعرتف ليتهم ملباش تترا اإلجراءات عادما
والايابة العامة ،وش تتددت على ض تترورا أن َّ
15
ا تتطابق مصاحلهم مص مصا الكيان الوص ( ) .وابلتايل ،ا كن القول إن الدور الذي اضطلعي به
عوض على الاحو املالئم الدور الذي كان يابز أن يضت ت تتطلص به الوص ت ت ت أو املمثل القانوي،
الايابة العامة قد َّ
يعني قَط ،على حنو متا تقتض ت ت ت ت ت ت تيته املتاداتن  )2(18و )1(20من ااتدتاقيتة .وابلتتايل ،فلم يُ َّ
التذي مل َّ
عني أبتداً
لصت ت تتاحب البالغ وصت ت ت  .ويقص على الدول األطراف ووجب املادا  20من ااتداقية ،على وجه اخلصت ت تتول،
يودع قط ف
التزام ابختاذ تدابري لرعاية وإيواء األطدال احملرومني من بيئتهم األسترية .غري أن صتتاحب البالغ مل َ
مركز للحماية بعد اإلفراج عاه ف  28متوز/يوليه  ،2017رغم طلب اللةاة اختاذ تدابري مؤقتة لصاحله.
 4-7وفيما يتعلق ابنتهاا املادا  8من ااتداقية ،يدع صتتاحب البالغ أن الدولة الطرف غريت عااصتتر
مهمة من ويته عادما حددت له ست ت ت تتااً واتريخ ميالد ا يتطابقان مص البيا ت الواردا ف وتئقه الرمسية،
اليت مل يُطعن أبداً ف صتحتها بشتكل رمس  .وابلدعل ،يقر القانون األستاست  2000/4بشت ن حقو وحرغت
األجانب ف إست تتبانيا وإدماجهم ف اجملتمص وكذلك احملكمة العليا ن وتئق الشت تتخص األجا الصت تتادرا
اليت تثبي ويته وليس السةالت اليت تعد ا سلطات الدولة الطرف(.)16
عن سلطات بلد األصل
 5-7ويدع صتاحب البالغ أنه ا كن القول إنه استتُمص إليه على الاحو الواجب ،إذ ُحددت له
سن غري ساه ،من دون مباشرا أي إجراء للتحقق ماها ،رغم إفادته نه قاصر لدى
لدى تسةيل حالته ٌّ
وصتوله إل إستتبانيا مث ف مركز شتترطة أملريغ .وعلى وجه اخلصتتول ،مل حيصتتل صتتاحب البالغ على املستتاعدا
القانونية ف ذلك احلني ،و و ما يعين عدم كدالة الضتتما ت الالزمة ملمارستتة ذا احلق ،وا ستتيما ابلاظر إل
ما كان يعانيه من إجهاد .وا كن القول أيض تاً إنه توافرت الظروف املااس تتبة لالس تتتماع إل ص تتاحب البالغ
لدى تقد ه طلب اللةوء ،حيث مل يُدد ،بسبب ضزط الظروف ،نه قاصر (إذ قيل له إنه ا جيوز لشخص
قاصر طلب اللةوء وقد يُعاد ابلتايل إل غيايا)( .)17وعليه ،فقد وقص انتهاا للمادا  12من ااتداقية.
__________

( )15احلكم رقم  2008/183الصادر عن احملكمة الدستورية ف  22كانون األول/ديسمرب.
( )16تاص املادا  )1(4من القانون  2000/4على ما يل " :من حق ومن واجب األجانب املوجودين ف األراضت اإلستتبانية
احلداظ على الوتئق الص ت ت تتادرا عن الس ت ت تتلطات املختص ت ت تتة ف بلد م األص ت ت تتل اليت تثبي ويتهم" .وانظر أيضت ت ت اً احلكم
رقم  ،2015/368الص ت ت تتادر ف  18حزيران/يونيه عن احملكمة العليا ،الدائرا املدنية (القس ت ت تتم األول) ،الص ت ت تتدحتني  3و،4
الذي يرد فيه أنه ا جيوز اعتبار املهاجر ،الذي يتبني من جواز س تتدر أو وثيقة وية تعادله أنه قاص تتر ،ش تتخص تاً أجابياً
غري حائز للوتئق الالزمة بزرض إخضاعه اختبارات تكميلية لتحديد ساه.
( )17يش تتري ص تتاحب البالغ إل التعليق العام رقم  )2009(12بش ت ن حق الطدل ف ااس تتتماع إليه ،الذي جاء ف الدقرا 34
ماه أنه "ا كن ااس تتتماع إل آراء الطدل بدعالية ف بيئة يس تتود ا الرتويص ،أو العداء ،أو ا تراع س تتن الطدل
أو ا تالئمه".
GE.20-14128
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 6-7وفيما يتعلق ابحلق املعرتف به ف املادا  27من ااتداقية ،يدع صتتاحب البالغ أن احلةة الوحيدا
تاحب
اليت س تتاقتها الدولة الطرف زعمها أنه ابلغ .وابلتايل ،فمن الدولة الطرف تعرتف ،ابعتبار ا ص ت َ
البالغ ابلزاً ،بعدم وفائها ابلتزاماهتا ووجب ذ املادا .ووفقاً لص تتاحب البالغ ،ا يوجد ش تتك ف أن الدولة
الطرف مل توفر لته الظروف الالزمتة لكدتالتة منتائته البتدي والعقل والروح وااجتمتاع  .وممتا فتاقم الوض ت ت ت ت ت تتص أن
صاحب البالغ يتيم وكان يعيش حالة ندسية مقلقة ،بسبب فقدانه شقيقه خالل رحلة العبور ابلقارب.
 7-7وأخرياً ،يُعيد صت ت ت ت ت تتاحب البالغ تكيد وقوع انتهاا للمادا  6من الربوتوكول ااختياري ،ابلاظر إل
أن التدولتة الطرف مل تادتذ التتدابري الوقتائيتة اليت طلبتهتا اللةاتة .فرغم اإلفراج عاته ف  28متوز/يوليته ،2017
فلم جير أبداً نقله إل مركز حلماية الطدل وا إخضاعه لوصاية سلطات إقليم مدريد املتمتص ابحلكم الذايت(.)18
م ايوة أطراف اثلثة

()19

ف  3أغر/مايو َّ ،2018
قدم أمني املظامل ف فرنستا مداخلة ،كطرف تلث ،بشت ن مست لة حتديد
-8
()20
الس تتن واحتةاز القاصت ترين ف مراكز للبالزني ابنتظار ترحيلهم  .وأُحيلي ذ املداخلة إل الطرفني ،اللذين
ُدعيا إل التعليق عليها .وقدَّم الطرفان تعليقات ف ستيا البالغ املقدم من ج .أ .ب .ضتد إستبانيا(،)21
وأفادا هنا تاطبق على ييص البالغات اليت قُ ِّّدمي بش ت ت هنا ذ املداخلة .وحتيل اللةاة إل الدقرات من 8
إل  10من ذلك البالغ توخياً ل جياز.
م ااقت الوجنة

الاظر ف مقبولية البالغ
 1-9قب تتل الاظر ف أي ادع تتاء يَ ِّرد ف بالغ م تتا ،يتعني على اللةا تتة أن تقرر ،وفق تاً للم تتادا  20من
نظتامهتا التداخل  ،متا إذا كتان البالغ مقبواً أم ا ووجتب الربوتوكول ااختيتاري اتدتاقيتة حقو الطدتل
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات.
 2-9وحتيط اللةاة علماً حبةة الدولة الطرف ن البالغ غري مقبول من حيث ااختصال الشخص ،
ابلاظر إل ما يل ( :أ) يبدو من مظهر صاحب البالغ أنه ابلغ؛ و(ب) مل ي ّدع ف أي وقي من األوقات أنه
قاصتر إا عادما قدم البالغ إل اللةاة؛ و(ج) ا كن اعتبار شتهادا ميالد دليالً على أنه قاصتر ألهنا
ا تتضتتمن بيا ت بيومرتية .غري أن اللةاة تالحأ أن صتتاحب البالغ قدَّم إل مكتب املدع العام وحمكمة
التحقيق املعا نيني نس تتخة مص تتورا (مث الاس تتخة األص تتلية) من ش تتهادا ميالد الص تتادرا ف غيايا وش تتهادا إقرار ا
القضت ت ت ت ت ت ت تتائيتتة ،اللتني تثبتتتان أنتته قتتاصت ت ت ت ت ت تتر .وحتيط اللةاتتة علم تاً حبةتتة التتدولتتة الطرف ن خلو الوثيقتني
املقتدمتني من بيتا ت بيومرتيتة جيعلهمتا غري قتابلتني للمقتارنتة مص البيتا ت اليت قتدمهتا صت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ.
وتذ ّكِّر اللةاة ن عبء اإلثبات ا يقص على صتتاحب البالغ وحد  ،وا ستتيما ابلاظر إل أن صتتاحب
البالغ والدولة الطرف ا يتستتاوغن دائماً ف إمكانية احلصتتول على عااصتتر اإلثبات ،وأن الدولة الطرف
__________

()18
()19
()20
()21
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ف  19متوز/يوليه  ،2018قدمي املاظمة املمثلة لصت ت تتاحب البالغ معلومات إضت ت تتافية مداد ا أنه كان موجوداً آنذاا
ف مدياة لِّيل (فرنسا) ،ف مركز إليواء القاصرين ،وأبدى رغبته ف مواصلة اإلجراءات أمام اللةاة.
تتعلق ذ املالحظات ابلبالغات املست ت ت ت ت ت ةلة لدى اللةاة حتي األرقام  ،2017/11و ،2017/14و،2017/15
و ،2017/16و ،2017/20و ،2017/22و ،2017/24و ،2017/25و ،2017/26و ،2017/28و ،2017/29و،2017/37
و ،2017/38و ،2018/40و ،2018/41و ،2018/42و.2018/44
كن ااطالع على موجز مداخلة أمني املظامل ف فرنس ت ت ت ت ت تتا ف البالغ املقدم من ن .ب .ف .ض ت ت ت ت تتد إس ت ت ت ت تتبانيا
( ،)CRC/C/79/D/11/2017الدقرات من  1-8إل .6-8
 ،CRC/C/81/D/22/2017الدقراتن  9و.10
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وحد ا اليت متتلك ف كثري من األحيان املعلومات ذات الص تتلة .وتالحأ اللةاة أيض تاً أن ص تتاحب
البالغ قدم وتئق تثبي أنه قاصتتر ،مل تطعن ف صتتحتها ستتلطات الدولة الطرف وا ستتلطات بلد األصتتل .
وف ضوء كل ما تقدَّم ،ترى اللةاة أن املادا (7ج) من الربوتوكول ااختياري ا متاص قبول ذا البالغ.
ص احب البالغ مل يستتادد ستبل اانتصتاف
 3-9وحتيط اللةاة علماً أيضتاً حبةة الدولة الطرف ن ت
احملليتتة املتتتاحتتة ،ألنتته كتتان إبمكتتانتته( :أ) أن يطلتتب إل الايتتابتتة العتتامتتة إجراء اختبتتارات طبيتتة إض ت ت ت ت ت ت تتافيتتة؛
ص له ،وفقاً ل جراء املاصتول
ض املدي مراجعة القرار الذي قضتى بعدم تعيني و ت
و(ب) أن يطلب إل القا ت
عليه ف املادا  780من قانون اإلجراءات املدنية؛ و(ج) أن يطعن ف أمر إعادته إل بلد األصت ت ت تتل أمام
قضتتاء املاازعات اإلدارية؛ و(د) أن يباشتتر أمام احملاكم املدنية إجراءات طوعية لطلب حتديد الستتن ،وفقاً
ص ت اف احمللية اليت ذكرهتا
للقانون  .2015/15وحتيط اللةاة علماً أيضت تاً حبةة صت تتاحب البالغ ن ست تتبل اانت ت
الدولة الطرف إما غري متاحة أو غري فعالة .وترى اللةاة أنه ا كن ،ف س ت ت تتيا الطرد الوش ت ت تتيك لص ت ت تتاحب
البالغ من األراض ت اإلس تتبانية ،أن تُعترب فعال ًة س تتبل اانتص تتاف اليت تطول بش تتكل مدر أو ا توقت تاديذ
أمر الطرد الساري( .)22وتالحأ اللةاة أن الدولة الطرف مل تُثبي أن من ش ت ن سبل اانتصاف املشار إليها
أن توقت تاديذ قرار إبعاد صت ت ت ت ت تتاحب البالغ .وابلتايل ،ختلص اللةاة إل أن املادا (7ه) من الربوتوكول
ااختياري ا متاص قبول ذا البالغ.
 4-9وترى اللةاتة أن ادعتاءات ص ت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ اليت تست ت ت ت ت ت تتتاتد إل املواد  ،)2(18و ،27و 29من
ااتدتتاقيتتة مل تُتدعم دلتتة كتتافيتتة ألغراض املقبوليتتة ،وتعلن ابلتتتايل عتتدم مقبوليتهتتا ووجتتب املتتادا (7و) من
الربوتوكول ااختياري.
 5-9غري أن اللةاة ترى أن ص ت ت ت تتاحب البالغ دعم وا يكد من األدلة ادعاءاته املس ت ت ت تتتادا إل املواد ،3
يعني له ممثل قانوي عادما أفاد نه قاص ت ت ت ت تتر ،ومل ير َاع حقه ف افرتاض
و ،8و ،12و 20من ااتداقية ،حيث مل َّ
أنه قاصت تتر ،وانتُهك حقه ف اهلوية ،ومل يتلق احلماية الالزمة ابعتبار قاصت تراً .وعليه ،تعلن اللةاة أن ذا
اجلزء من البالغ مقبول وتشرع ف الاظر ف أسسه املوضوعية.

الاظر ف األسس املوضوعية
 6-9نظرت اللةاة ف ذا البالغ ف ض ت ت ت تتوء ييص املعلومات اليت أاتحها هلا الطرفان ،وفقاً ملا تاص
عليه املادا  )1(10من الربوتوكول ااختياري.
 7-9وتتمثل إحدى املس ت ت تتائل املعروض ت ت تتة على اللةاة ف حتديد ما إذا انتُهكي ،ف يل مالبس ت ت تتات
ذ القضية ،حقو صاحب البالغ املعرتف هبا ف ااتداقية ،بعدما قدَّم وتئق تثبي أنه قاصر .وادعى
صتتاحب البالغ ،على وجه اخلصتتول ،أنه مل تؤخذ ف ااعتبار مصتتاحله الدضتتلى ابعتبار طدالً ،ابلاظر
إل عدم ااعرتاف ابلوتئق اليت قدمها وإل عدم تعيني وص أو ممثل قانوي له.
أمر ابلغ األمهية ،ألن
 8-9وتُذكر اللةاة ن إجراء حتديد ست ت ت ت تتن شت ت ت ت تتخص غفص يدع أنه قاصت ت ت ت تتر ٌ
نتيةته حتدد ما إذا كان حيق له ااستدادا أم ا من احلماية الوطاية ابعتبار طدالً .وعلى غرار ذلك ،يكتس
ذا اإلجراء أمهية حيوية ابلاسبة للةاة ابعتبار أسا التمتص ابحلقو الواردا ف ااتداقية .ولذلك ،ا بد من
وجود إجراء لتحديد الست تتن يراع األصت تتول القانونية الواجبة ،ابإلضت تتافة إل إمكانية الطعن ف نتيةته من
خالل إجراءات ااستئااف .ويابز  ،ما دامي ذ اإلجراءات جارية ،تدسري الشك لصا الشخص املعين
ومعاملته ابعتبار طدالً .وابلتايل ،تُذكر اللةاة بوجوب إيالء ااعتبار األول ملص تتا الطدل الدض تتلى خالل
ييص مراحل إجراء حتديد السن(.)23
__________

( )22ن .ب .ف .ضد إسبانيا ،الدقرا .3-11
( )23املرجص ندسه ،الدقرا .3-12
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 9-9وتُذكر اللةاة أيضاً نه يابز اعتبار الوتئق املتاحة صحيحة ما مل يثبي العكس .وما عدا ف
حالة عدم وجود وتئق اهلوية أو وسائل أخرى مالئمة،
"لتقدير الس تتن على حنو مس تتتاري ،يابز للدول أن تض تتطلص بتقييم ش تتامل لامو األطدال البدي
والادس  ،جيريه متخصصون ف طب األطدال أو مهايون آخرون لديهم من املهارات ما خيوهلم اجلمص
بني جوانب الامو املختلدة .ويابز أن تادذ ذ التقييمات بسرعة وبطريقة تراع الطدل وااعتبارات
اجلاسانية والثقافية ،وا ف ذلك إجراء املقابالت مص األطدال ،و...أ بلزة يدهمها الطدل"(.)24
ويابز تدست تتري الشت تتك لصت تتا الشت تتخص املعين ابلتقييم( .)25وف ذ القضت تتية ،تالحأ اللةاة أن الدولة
الطرف مل تطعن ف الوثيقتني الرمسيتني اللتني قدمهما صت ت تتاحب البالغ ،ومها شت ت تتهادا ميالد وشت ت تتهادا
إقرار ا القضائية.
10-9

وتالحأ اللةاة ما يل :

(أ)
ادعى ص ت تتاحب البالغ أنه قاص ت تتر على األقل ف  20متوز/يوليه  2017عادما كان حمتةزاً
ف مركز احتةاز األجانب ابنتظار تاديذ أمر إعادته إل بلد ؛
(ب)
(ج)
وأُفرج عاه؛

قدم صاحب البالغ ،ف  21متوز/يوليه  ،2017نسخاً مصورا من وتئق تثبي أنه قاصر؛
قدم صت تتاحب البالغ ،ف  28متوز/يوليه  ،2017الاست تتخ األصت تتلية للوتئق املذكورا أعال ،

رفضتي حمكمة التحقيق رقم  1ف أملريغ طلب صتاحب البالغ إيداعه ف مركز للقاصترين
(د)
ضت تماه طلب اللةاة اختاذ تدابري وقائية لص تتاحله) ،وذلك بدعوى أن الوتئق اليت قدمها غري ص تتحيحة
(الذي َ
خللو ا من بيا ت بيومرتية؛
(ه)

مل خيضص صاحب البالغ أبداً ألي إجراء لتحديد ساه.

 11-9وحتيط اللةاة علماً ابس ت تتتاتاج الدولة الطرف أنه يتبني بوض ت تتو من مظهر ص ت تتاحب البالغ أنه
ش تتخص ابلغ .غري أن اللةاة تُذكر بتعليقها العام رقم  6الذي مداد أنه ا يابز ااقتص تتار على املظهر
اجلس تتدي للش تتخص ،بل أيضت تاً مراعاا درجة نض تتةه الادس ت  ،ويابز إجراء التقييم وفق معايري علمية م مونة
ونزيهة ،مص مراعاا مص تتا الطدل الدض تتلى وااعتبارات اجلاس تتانية ،وتدس تتري الش تتك ،ف حالة وجود  ،لص تتا
يعامل على أسا أنه طدل ف حالة افرتاض أنه كذلك(.)26
الشخص املعين ،حبيث َ

يعني له وصت ت ت أو ممثل قانوي للدفاع
 12-9وحتيط اللةاة علماً كذلك ابدعاءات صت ت تتاحب البالغ أنه مل َّ
عن مص ت تتاحله ،ابعتبار طدالً مهاجراً حمتمالً غري مص ت تتحوب بذويه .وتُذكر اللةاة نه يابز للدول األطراف
أن تعني ابجملان جلميص اليافعني الذين يدَّعون أهنم قاص ت ت ت ت تترون ممثالً قانونياً مؤ الً ،وعاد ااقتضت ت ت ت ت اء ،مرتياً
ش ت تتدوغً ،ف أقرب وقي ممكن بعد وص ت توهلم( .)27وترى اللةاة أن إاتحة التمثيل القانوي هلؤاء األش ت تتخال
خالل إجراء حتديد س تتاهم يش تتكل ض تتمانة أس تتاس تتية ملراعاا مص تتاحلهم الدض تتلى ولكدالة حقهم ف ااس تتتماع
إليهم ،ابلاظر إل عدم كداية الدور الذي يض ت ت ت ت تتطلص به مكتب املدع العام املعين ابلقاص ت ت ت ت ترين ف ذا
الص ت ت تتدد( .)28وياطوي عدم القيام بذلك على انتهاا للمادتني  3و 12من ااتداقية ،ألن إجراء حتديد الس ت ت تتن
و ماطلق تاديذ ااتداقية .ومن ش ن عدم توفري ممثل قانوي ف الوقي املااسب أن يؤدي إل يلم كبري.
__________

()24
()25
()26
()27
()28
12

التعليق العام املشرتا رقم  4ورقم  ،23الدقرا .4
ن .ب .ف .ضد إسبانيا ،الدقرا .4-12
التعليق العام رقم  ،6الدقرا .)1(31
أ .د .ضد إسبانيا ( ،)CRC/C/83/D/21/2017الدقرا .14-10
املرجص ندسته؛ وقضتية أ .ل .ضتد إستبانيا ( ،)CRC/C/81/D/16/2017الدقرا 8-12؛ وقضتية ج .أ .ب .ضتد إستبانيا،
الدقرا .7-13
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 13-9وحتيط اللةاة علماً كذلك بت كيد الدولة الطرف أن القاصت تتر غري املصت تتحوب بذويه يعترب حامالً
لوتئق اهلوية إذا كان حبوزته جواز ست ت تتدر أو وثيقة وية مماثلة تتضت ت تتمن بيا ت بيومرتية تثبي ست ت تتاه .وا يتعلق
األمر بشتتر ا تقتضتتيه الستوابق القضتتائية للمحكمة العليا ف الدولة الطرف فحستتب (احلاشتتية  16أعال )،
بل أيضتاً ب تشر ا جيوز تطبيقه على حنو يتعارض مص حمتوى شتهادا ميالد أصتلية ورمسية صتادرا عن ستلطات
بلد ذي س تتيادا ،من دون الطعن رمسياً ف ص تتحة ذ الوثيقة( .)29وعالوًا على ذلك ،تالحأ اللةاة أن
احملكمة العليا ف الدولة الطرف أصدرت مؤخراً قراراً يصب ف ذا ااجتا (.)30
 14-9وف ض ت وء كل ما تقدم ،ترى اللةاة أن عدم اختاذ إجراء لتحديد س تتن ص تتاحب البالغ ،الذي
ادعى أنه قاص تتر ،وعدم إيالء ااعتبار املااس تتب للوتئق الرمسية اليت قدمها واليت أص تتدرهتا س تتلطات بلد
األص ت تتل  ،وعدم تعيني وص ت ت له ،عوامل تش ت تتكل انتهاكاً حلقوقه املعرتف هبا ف ااتداقية .وابلتايل ،ترى
اللةاة أن مصا الطدل الدضلى مل َ
تول ااعتبار األول خالل اإلجراءات اليت كان صاحب البالغ طرفاً
فيها ،و و ما يشكل انتهاكاً للمادتني  3و 12من ااتداقية.
 15-9وحتيط اللةاة علماً كذلك ابدعاءات صاحب البالغ أن الدولة الطرف انتهكي حقوقه املاصول
عليها ف املادا  8من ااتداقية ،إذ غريت عااصت ت ت ت تتر من ويته عادما حددت له ست ت ت ت تتااً ا يتطابق مص البيا ت
الواردا ف الوثيقة الرمسية الصتادرا عن ستلطات بلد األصتل  .وترى اللةاة أن اتريخ ميالد طدل يشتكل
عاص ت ت تراً من عااص ت ت تتر ويته ،وأن الدول األطراف ملزمة ابحرتام حق الطدل ف احلداظ على ويته وعدم
حرمانه من أي عاصت تتر من عااصت تتر ا .وف ذ القضت تتية ،تالحأ اللةاة أن الدولة الطرف مل حترتم وية
صتتاحب البالغ برفضتتها إعطاء أي قيمة إثباتية للوتئق الرمسية اليت تثبي أنه قاصتتر ،من دون تقييم مدى
صتتحتها والتحقق من البيا ت الواردا فيها لدى ستتلطات بلد األصتتل  .وعليه ،ختلص اللةاة إل أن الدولة
الطرف انتهكي املادا  8من ااتداقية.
 16-9وحتيط اللةاة علماً أيض ت ت ت ت تاً ابدعاءات ص ت ت ت ت تتاحب البالغ ،اليت مل تعرتض عليها الدولة الطرف،
ومداد ا أن الدولة الطرف مل توفر له الرعاية رغم وضعه املتسم ابنعدام احلماية والضعت الشديد ابعتبار
طدالً مهاجراً غري مصت ت ت تتحوب بذويه .وتالحأ اللةاة أن صت ت ت تتاحب البالغ ُحرم من احلماية حىت بعدما
قدم إل الستتلطات اإلستتبانية شتتهادا ميالد  ،وا ستتيما بعد إفراج مركز احتةاز األجانب عاه .وابلتايل،
ترى اللةاة أن ما سبق ذكر يشكل انتهاكاً للمادا  )1(20من ااتداقية.
 17-9وأخرياً ،حتيط اللةاة علماً ابدعاءات صاحب البالغ املتعلقة بعدم تاديذ الدولة الطرف التدبري
املؤقي املتمثل ف نقله إل مركز حلماية القاصت ت ترين .وتُذكر اللةاة ن الدول األطراف ،بتص ت تتديقها على
الربوتوكول ااختي تتاري ،يقص عليه تتا التزام دويل ابحرتام الت تتدابري املؤقت تتة املطلوب تتة وفقت اً للم تتادا  6من تتذا
الربوتوكول ،و التدابري اليت متاص وقوع ضت ت ت ت ت ت تترر ا كن جرب عادما يكون بالغ ما قيد الاظر ،وتكدل
بذلك فعالية إجراء تقدمي البالغات الدردية( .)31وف ذ القضية ،حتيط اللةاة علماً حبةة الدولة الطرف ن
نقل ص تتاحب البالغ إل مركز حلماية القاص ترين قد يشت كل خطراً جس تتيماً على األطدال املوجودين فيه.
بيد أن اللةاة تالحأ أن ذ احلةة تقوم على فرضت تتية أن صت تتاحب البالغ شت تتخص ابلغ .وعليه ،ترى
اللةاة أن عدم تاديذ التدابري املؤقتة املطلوبة يشكل ف حد ذاته انتهاكاً للمادا  6من الربوتوكول ااختياري.
__________

( )29م .ب . .ضد إسبانيا ( ،)CRC/C/85/D/26/2017الدقرا .14-9
( )30احملكمة العليا ف إست تتبانيا ،الدائرا املدنية ،الطعن ابلاقض بست تتبب خمالدة اإلجراءات القضت تتائية رقم ،2019/2629
احلكم رقم  ،2020/307املؤر  16حزيران/يونيه  ،2020الص ت ت تتدحة  .15فقد أكدت احملكمة العليا أنه ا جيوز أن
تعطى للشكوا اليت يثري ا مكتب املدع العام بش ن موثوقية العمر املبني ف وتئق رمسية مل تات السلطات اليت
أصت تتدرهتا صت تتحتها ومل تشت تتكك فيها ،وا توجد أيضت تاً أدلة على التالعب فيها ،األست تتبقية على ما يرد ف الوتئق
ذاهتا اليت يقدمها شخص إلثبات أنه قاصر بزرض ااستدادا من احلماية املكدولة للقاصرين.
( )31ن .ب .ف .ضد إسبانيا ،الدقرا .11-12
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 18-9وإذ تتصت ت ت ت ت ت تترف جلاتتة حقو الطدتتل ووجتتب املتتادا  )5(10من الربوتوكول ااختيتتاري اتدتتاقيتتة
حقو الطدل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات ،فه ترى أن الوقائص املعروضتة عليها تام ابلدعل عن وقوع
انتهاا للمواد  ،3و ،8و ،12و )1(20من ااتداقية ،واملادا  6من الربوتوكول ااختياري.
 -10وابلتايل ،يابز للدولة الطرف أن توفر لص ت تتاحب البالغ س ت تتبيالً فعااً جلرب الض ت تترر الااجم عن
اانتهاكات اليت تعرض هلا .والدولة الطرف ملزمة أيضتاً بتدادي وقوع انتهاكات مماثلة ف املستتتقبل .وف
ذا الصدد ،توص اللةاة الدولة الطرف وا يل :
أن تكدل توافق أي إجراء لتحديد ست ت تتن اليافعني الذين يدعون أهنم أطدال مص ااتداقية،
(أ)
وأن تضمن خالله ،على وجه اخلصول ،ما يل :
’‘1

أن تُؤخذ ف ااعتبار الوتئق اليت يقدمها ؤاء اليافعون ،وتُقبل ابعتبار ا صتحيحة،
عادما تؤكد ذلك سلطات الدول اليت أصدرهتا أو سداراهتا؛

’‘2

يعني هلؤاء اليتافعني على الدور وابجملتان ممثتل قتانوي مؤ تل أو ممثلون آخرون ،وأن
أن َّ
يُعرتف ابحملامني اخلاص ت تتني املعياني لتمثيلهم ،ويُس ت تتمح جلميص املمثلني القانونيني أو ممثلني
آخرين وساعدهتم خالل ذ اإلجراءات.

(ب) أن تض تتمن تعيني وص ت خمتص ،ف أقرب وقي ممكن ،لليافعني غري املص تتحوبني بذويهم
الذين يدعون أن أعمار م تقل عن  18ساة ،حىت وإن كان إجراء حتديد ساهم ا يزال جارغً؛
(ج) أن تاشتتآ آلية فعالة وميستترا جلرب الضتترر تتيح لليافعني املهاجرين غري املصتتحوبني بذويهم
الذين يدعون أن أعمار م تقل عن  18ست تتاة إمكانية طلب مراجعة قرارات الست تتلطات اليت تقضت ت هنم
ابلزون ،ف احلاات اليت جيري فيها حتديد ستتاهم من دون الضتتما ت الالزمة حلماية مصتتا الطدل الدضتتلى
وحقه ف ااستماع إليه؛
أن توفر التدريب ملويد دائرا اهلةرا وأفراد الشت تترطة ومويد الايابة العامة والقضت تتاا
(د)
وغري م من املهايني املختصت تتني بشت ت ن حقو القاصت ترين املهاجرين ،وا ست تتيما بشت ت ن تعليق اللةاة العام
رقم  ،6والتعليق العام املش ت ت ت ت ت تترتا رقم  )2017(3للةاة املعاية حبماية حقو ييص العمال املهاجرين وأفراد
أستتر م ورقم  )2017(22للةاة حقو الطدل بش ت ن املبادا العامة املتعلقة حبقو اإلنستتان اخلاصتتة ابألطدال
ف سيا اهلةرا الدولية ،والتعليق العام املشرتا رقم  23املذكور أعال .
 -11ووفقتاً ألحكتام املتادا  11من الربوتوكول ااختيتاري ،تود اللةاتة أن تتلقى من التدولتة الطرف،
ف أقرب وقتتي ممكن وف غضت ت ت ت ت ت تتون  180يومتاً ،معلومتتات عن التتتدابري اليت اختتتذهتتتا لتاديتتذ آراء اللةاتة.
وتطلتب إل التدولتة الطرف أيضت ت ت ت ت ت تاً أن تتدرج معلومتات عن تذ التتدابري ف تقتارير تا املقتدمتة ووجتب املتادا 44
ِّ
عممها على نطا واسص.
من ااتداقية .وأخرياً ،تطلب اللةاة إل الدولة الطرف أن تاشر ذ اآلراء وتُ ّ
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