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الطفل املتع ق إبوراء رقدمي البالغات ،بشأن البالغ ر م ** *2018/40
املقدم من:

س .م .أ( .ميثله احملامي فرانسيسكو سوالنس بوييلو)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب الشكوى

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 9شباط/فرباير

اتريخ اعتماد اآلراء:

 28أيلول/سبتمرب

املوضوع:

إجراء حتديد سن قاصر غري مصحوب

املسائل اإلجرائية:

عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية ،عدم التوافق من حيث
االختصاص الشخصي؛ عدم إثبات االدعاءات

2018
2020

مواد االتفاقية:

 ،3و ،8و ،12و ،)2(18و،)1(20

مواد الربوتوكول االختياري:

 6و(7و)

و ،27و29

 1-1صا اااحب الا اابالغ ا ااو س .م .أ ،.و ا ااو ما اوانن ما اان غينيا ااا ،ولا ااد  11شا ااباط/فرباير .2001
ويدعي أن حقوقه املكفولة مبوجب املواد  3و 8و )2(18و 20و 27و 29من االتفاقية قد انتهكت .ومع
أن صاااحب الاابالغ ر يشاار ص اراحة إ املاااد  12ماان الدهااد ،فااالن الاابالغ يثااري أيتااا مسااائل تناادر
إنااار ااملا املاااد  ،علااى مااا يباادو .وقااد دخاال الربوتوكااول االختياااري حياال النفاااو ةلنساابة للدولااة الطاارف
 14نيسان/أبريل .2014
__________
*
**

اعتمدهتا اللجنة دورهتا اخلامسة والثمانني ( 14أيلول/سبتمرب  1 -تشرين األول/أكتوبر .)2020
ش ااار دراس ااة ا ااملا ال اابالغ أعت اااء اللجنا ااة التالي ااة أ ااا أل :سا ااويان أ ااو أس ااوما ،و نا ااد األي ااو اإلدريس ااي ،وبراغا ااي
غودبرندسون ،وفيليب جافيه ،وأولغا أ .خايوفا ،وجهاد ماضي ،وبينياام داويات ملماور ،وأواتي ميكيكاو ،ولاويس إرنساتو
بيدرنريا رينا ،وخوسيه أخنيل رودريغيل رييس ،وآن ماري سكيلتون ،وفيلينا تودوروفا ،ورينات وينرت.
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 2-1ونبقا للمااد  6مان الربوتوكاول االختيااري ،نلاب الفرياق الدامال املداا ةلبالغاات ،نياباة عان
اللجنااة 12 ،ش ااباط/فرباير  ،2018أن تدتم ااد الدول ااة الط اارف ت اادابري مةقت ااة ،أي أن توق اان تنفي اامل أم اار
اإلبداد الصادر حق صاحب البالغ ريثما تنظر اللجنة قتيته ،وتنقله إ مركل حلماية الطفل.
الو ائع ما عرضها صاحا البالغ
 1-2ألقى ضباط شرنة أملرياي القبض على صاحب الابالغ  22كاانون الثاي/ينااير  ،2018لادى
وصوله إ مد ينة أملرياي على منت قارب صغري .ويةكد صاحب الابالغ أناه أبلال الشارنة قناه قاصار وأنا ه
ولد  11شباط/فرباير  .2001و  23كانون الثاي/يناير  ،2018صدر أمر إببدادا عان مكتاب املادير
الد ااام للش اارنة .ويفي ااد ص اااحب ال اابالغ قن ورق ااة ااملا األم اار يظه اار فيه ااا كي اان ش اطبت س اانة م اايالدا،
و ي  ،2001ةليد وكتبت حملها سنة .)1(1998
 2-2و  25كانون الثاي/يناير  ،2018مثل صاحب البالغ أمام حمكمة التحقيق رقاأل  4أملارياي،
اليت قتت اليوم نفسه بنقل صاحب البالغ إ مركل احتجاي املهاجرين فالنسيا وبقائه نا إ
ح ااني انته اااء القتا ااية املرفوع ااة عليا ااه( .)2ووك اارت احملكم ااة أن صا اااحب ال اابالغ ميكا اان أن يظ اال مركا اال
االحتجاي ملد تصل إ  60يوما .ويفيد صاحب البالغ قنه كان قاصرا عندما أودع مركل االحتجاي.
 3-2و  31كانون الثاي/يناير  ،2018نقل صاحب البالغ إ املستشفى لفحاص رساغه ةألشادة
السينية وفقا لطريقة "غريوليخ أند ةيال" ( )Greulich and Pyleوأظهار التصاوير أن عمارا يلياد عان 19
عاما .وهلملا السابب ،صادر الياوم نفساه قارار عان مكتاب االدعااء مقانداة أملارياي ةعتباارا شخصا ا
ةلغا ا( .)3وأبل اال حم ااامي ص اااحب ال اابالغ ش اافواي قن موكل ااه خت ااع أيت ااا لفح ااص عظ ااام الرتق ااو والف ا
ةألشدة السينية ،ور تات لصااحب الابالغ وال حملامياه إمكانياة االناالع علاى الصاور .ور يبلال صااحب
البالغ على النحو الواجب ةإلجراءات أو ةلدواقب احملتملة هلملا االختبارات بلغة يستطيع أن يفهمها.
 4-2و التاريخ نفسه ،ندن حمامي صاحب البالغ القرار الملي يقتي ةعتبار صاحب البالغ
شخصااا ةلغااا .واستشااهد احملااامي بتقرياار ألمااني املظااار اإلسااباي ياارج اااما اخلطااا األشاادة السااينية
املستخدمة لتحدياد عمار الشاخص ،ويوصا ي ةختااو مثال املا القارارات بنااء علاى نريقاة شااملة ،مبا ا
ولا إج اراء االختبااارات النفسااية ،فاالعأل أن االختبااارات الطبيااة الاايت ختااع هلااا صاااحب الاابالغ شااابتها
عي ااوب ور تك اان كافي ااة .وأش ااار احمل ااامي أيت ااا إ أن ص اااحب ال اابالغ يب اادو علي ااه أن ااه س اان املرا ق ااة،
وعليه ،فالن اعتبارا شخصا ةلغا ال تفسري له( .)4وأشار صاحب البالغ إ أن الطدن الملي قدمه رفض
وبملل أقر القرار الصادر عن مكتب االدعاء مقاندة أملارياي ،والاملي يقتاي ةعتباارا شخصاا ةلغاا.
ور يملكر شيء عن اما اخلطا حتديد عمر الدظام بفحص اليد ،الملي يقدر بنحو عامني.
 5-2و  8شباط/فرباير  ،2018تلقى صاحب الابالغ نساخة مان شاهاد مايالدا  -تفياد قناه مان
مواليد  11شباط/فرباير  - 2001عرب بريد الصاليب األرار املركال الاملي زتجال فياه ،ونلاب مساةولو
املركل أنفسهأل مراجدة القرار الملي يقتي ةعتبار صاحب البالغ شخصا ةلغا( .)5ورد مكتب االدعاء،
الملي وكر أن الوثيقة اليت أد هبا صاحب البالغ ي "وثيقة حمرر ةلفرنسية ويبدو أهناا شاهاد مايالد
__________

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

2

قدم صاحب البالغ نسخة من أمر اإلبداد.
قدم صاحب البالغ نسخة من قرار احملكمة.
قدم صاحب البالغ نسخة من نص القرار.
قدم صاحب البالغ نسخة من نلب الطدن.
يقدم صاحب البالغ نسخة من شهاد امليالد اليت أصدرهتا حمكمة االستئناف كوانكري.
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ولكاان ال ميكاان التحقااق منهااا" ،باارفض الطلااب اليااوم نفسااه ،حيااث رأى أن الوثيقااة ال ثاال شااهاد
تثبت ادعاء صاحب البالغ ،كما يقتتي قانون اإلجراءات املدنية(.)6
 6-2و  23شااباط/فرباير  ،2018أنلااق س اراح صاااحب الاابالغ .وتفيااد الدولااة الطاارف قن مكااان
وجودا غري مدروف.
الشكوى
 3و8

 1-3يا اادعي صا اااحب الا اابالغ أن الدولا ااة الطا اارف انتهكا اات حقوقا ااه املكفولا ااة مبوجا ااب املا اواد
و )2(18و 20و 27و 29من االتفاقية .ويدعي أيتا أن الدولة الطرف ر حتارتم حقاه اعتباارا شخصاا
قاصرا حالة الش أو عدم التيقن من سنه ،فتصرفت بطريقة تتدارض مع مصاحله الفتلى ،وتنته
املا اااد  3ما اان االتفاقيا ااة ،خاصا ااة وأنا ااه ميلا ا و ئا ااق تثبا اات أنا ااه قاصا اار( .)7ويستشا ااهد صا اااحب الا اابالغ
ةملالحظات اخلتامية للجناة بشاان تنفيامل الدولاة الطارف لالتفاقياة ،والايت أعربات فيهاا اللجناة عان قلقهاا
ألن الدولة الطارف ضامنت تشاريداهتا احمللياة مبادأ مراعاا مصاا الطفال الفتالى ،وماع ولا  ،ر تدتماد
إج اراء موحاادا لتحدي ااد ما يااة مص ااا الطفاال الفت االى ،وساالطت الت ااوء علااى اخ ااتالف منااانق احلك ااأل
فه ااأل ااملا املب اادأ وتطبيق ااه .وأعرب اات اللجن ااة أيت ااا ع اان قلقه ااا إياء ع اادم مراع ااا الدول ااة الط اارف
ال ااملا
()8
ملصا الطفل الفتلى ،والتفاواتت األساليب املستخدمة تقدير سن األنفال غري املصحوبني .
وةإلضافة إ ولا  ،يشاري صااحب الابالغ إ دراساات شات تادعأل ادعااءا بشاان وجاود ااما خطاا
كبري التقديرات الطبية املستخدمة الدولة الطرف ،وال سيما تل الايت اساتخدمت حالتاه او،
ألن الدراسااات الاايت وض ادت التقااديرات إنار ااا كلاات فئااات سااكانية أخاارى وات خصااائص عرقيااة
واجتماعية واقتصادية ختتلن اختالفا كبريا.
 2-3ويلعأل صااحب الابالغ أيتاا ،مان دون أن زاتة مبااد حمادد  ،أن تقااعس الدولاة الطارف عان
تديااني وصااي ياادافع عاان مصاااحله ،و ااو ماان اخلط اوات الاايت تدااد وساايلة إجرائيااة رئيسااية لتاامان اح ارتام
املصا الفتلى للقاصر غري املصحوب ،يشكل انتهاكا حلقوقه املكفولة مبوجب االتفاقية( .)9وةإلضافة
إ ول  ،يرى أن حقوقه قد انتهكت من جراء تقاعس الدولة الطرف عن توفري احلماية له ،على الرغأل
من كونه نفال مهاجرا غري مصحوب ال مدني له و غاية التدن .ويةكد صاحب البالغ قن مصا
الطف اال الفت االى ينبغ ااي أن تغل اب عل ااى ش اواغل النظ ااام الد ااام املتدلق ااة ةلرع ااااي األجان ااب ،وقن الدول ااة

__________

( )6

( )7
( )8
( )9
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يشري القرار إ املاد  323من القانون ،اليت ينص اجللء وو الصلة منها على ما يلي:
 -1ألغراض إجرائية ،تدترب املستندات األجنبية اليت تكتسب ،مبوجب مدا دات أو اتفاقيات دولية أو قوانني خاصة،
القيمة اإلثباتية املنصوص عليها املاد  319من ملا القانون ،مبثابة مستندات عامة.
 -2عندما ال تنطبق أي مدا د دولية أو اتفاقية دولية أو قانون خاص ،تدترب املستندات الايت تساتو الشاروط التالياة
و ئق عامة:
 -1الوثيقة اليت تسلأل أو تصدر وفقا لقواعد بلد اإلصدار ،مما يدطيها قيمة إثباتية كاملة؛
 -2الوثيقة املصدقة أو اليت تتتمن حاشية التصديق وتستو املتطلبات األخرى الترورية العتبار ا صاحلة إسبانيا.
يستش ااهد ص اااحب ال اابالغ بتدلي ااق اللجن ااة الد ااام رق ااأل  )2005(6بش ااان مدامل ااة األنف ااال غ ااري املص ااحوبني واملنفص االني ع اان
وويهأل خار بلد أل األصلي ،الفقر .31
 ،CRC/C/ESP/CO/3-4الفقراتن  27و.59
يشري صاحب البالغ إ التدليق الدام رقأل .)2005(6
3
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الطرف ينبغي هلا أن حتر آلياهتا اإلدارية وتدني وصايا بصاور تلقائياة حاني يتدلاق األمار بشاخص يادعي
أنه قاصر ويكون نور احلصول على و ئق تثبت سنه(.)10
 3-3وياادعي ص اااحب الاابالغ ك ااملل أن الدولااة الط اارف ق ااد انتهكاات حق ااه احلفااا عل ااى ويت ااه،
املنصااوص عليااه املاااد  8ماان االتفاقيااة ،ألن الساان ااو ماان اجلوانااب األساسااية ويااة الشااخص ،وماان
واج ااب الدول ااة الط اارف أال تت اادخل ااملا الص اادد .ونظ ارا حلال ااة الت اادن ال اايت حت ال ةلقص ار م اان أمث ااال
صاحب البالغ بسبب سنهأل وعدم وجود روابط أسرية هلأل البلد املتاين ،تكاون الدولاة الطارف مللماة
أيتا ةالحتفا قي بياانت متاحة عان اويتهأل واسارتداد ا .غاري أن الدولاة الطارف أعطتاه سانا غاري سانه
احلقيقي ووضدت له اتريخ ميالد ال يتطابق مع الملي ادعاا ،و و التاريخ املقيد وثيقة ويته.
 4-3وياادعي صاااحب الاابالغ أيتااا أن حقوقااه املكفولااة مبوجااب املااادتني  27و 29ماان االتفاقيااة قااد
انتهكاات بساابب إعاقااة سااوا السااليأل والشااامل .وياارى صاااحب الاابالغ أن عاادم وجااود وصااي يرشاادا قااد
حال دون سوا بطريقة تتالءم مع سنه(.)11
 5-3وةإلضافة إ ول  ،يلعأل صاحب البالغ أن ما عاىن منه مان شادور بدادم وجاود مان زاامي
عنا ااه واسا ااتبداد اجتما اااعي بسا اابب قا ارارات الدولا ااة وإجراءاهتا ااا يشا ااكل انتهاكا ااا حلقوقا ااه املكفولا ااة مبوجا ااب
املاد  20من االتفاقية .ويادعي أن الدولاة الطارف حرمتاه مان احلماياة عنادما اعتربتاه شخصاا ةلغاا ،مان
دون االس ا ااتناد إ دلي ا اال ق ا ااانع ،ورغ ا ااأل إدالئ ا ااه بوثيق ا ااة تثب ا اات أن ا ااه قاص ا اار .ويستش ا ااهد ةلتدلي ا ااق الد ا ااام
رقااأل  )2005(6بشااان مداملااة األنفااال غااري املصااحوبني واملنفصاالني عاان وويهااأل خااار بلااد أل األصاالي،
الملي ينص على وجوب تفسري املا احلاق اساتنادا إ الظاروف الايت اد فيهاا الطفال نفساه أو إ سانه
أو خلفيته اإلثنية والثقافية واللغوية.
6-3

ويقرتح صاحب البالغ احللول املمكنة التالية:

أن توقن الدولة الطرف إجراءات إبدادا إ بلدا األصالي وأن تودعاه لادى إحادى
(أ)
الدوائر املدنية حبماية الطفل؛
(ب) أن يدرتف له جبميع احلقوق املكفولة له ةعتبارا نفال ،مبا ول احلق احلصول
على راياة الدولاة ،و التمثيال القاانوي ،و التدلايأل ،والتصاري لاه ةإلقاماة والدمال لتمكيناه مان تنميا ة
قدراته الشخصية ةلكامل واالندما اجملتمع؛
( )
ختع هلا؛

أن تدرتف الدولة الطرف ةستحالة حتدياد سانه علاى أسااس االختباارات الطبياة الايت

أن تتااح لااه إمكانياة اللجااوء إ السالطات القتااائية للطدان
(د)
الصادر عن مكتب االدعاء.

قارارات حتدياد الساان

__________

()10

()11
4

يستشااهد صاااحب الاابالغ بتقرياار منظمااة  ،La Merced Migraciones-Mercedariosومفوضااية األمااأل املتحااد السااامية
لش ااةون الالجئ ااني ،ومنظم ااة إنق اااو الطفول ااة ،وكرس ااي س ااانتاندر للق ااانون وحق ااوق القص ار جبامد ااة كومي اااس البابوي ااة ،ومةسس ااة
ةكتيا ( ،)Baketikوالرابطااة الكاثوليكيااة اإلساابانية للهجاار ( ،)Accemاملنشااور حتاات عن اوان " Aproximación a la
( ،"protección internacional de los menores extranjeros en Españaهناة احلماياة الدولياة للقاصارين األجاناب
إسابانيا) ،2009 ،ص" :96 .حاملااا حتادد ويااة القصار األجاناب غااري املصاحوبني  ...ااب أن يدااني هلاأل وصااي أو ممثاال
قانوي ميل املدرفة الاليمة لتمان راية مصاحلهأل وتلبية احتياجاهتأل القانونية واالجتماعية والطبية والنفسية كما ينبغي".
يشري صاحب البالغ إ التدليق الدام رقأل  ،)2005(6الفقر .44
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مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولقة البالغ وأسسه املوضوعقة
 1-4قاادمت الدولااة الطاارف مالحظاهتااا بشااان مقبوليااة الاابالغ وأسسااه املوضااوعية
و 2آب/أغسطس .2018

 9آوار/مااارس

بيان الوقائع
 2-4تس ااتدرض الدول ااة الط اارف ،املالحظ ااات ال اايت ق اادمتها بش ااان مقبولي ااة ال اابالغ ورف ااع الت اادابري
املةقتة ،وقائع القتية وتشري إ أن الرواية اليت قدمها صاحب البالغ جمتلأ وغري دقيقة .وتدعي الدولة
الطرف أنه بدد وصاول صااحب الابالغ إ أراضايها علاى مانت قاارب صاغري ،نلاب مكتاب االدعااء
مقاندااة أملاارياي أن يقاادم لااه تقرياار نااا يتتاامن رأي الطبيااب الشاارعي ويفيااد ،اسااتنادا إ نتيجااة فحااص
الرساال ةألشاادة السااينية ،قن ساانه تتجاااوي الثامنااة عشاار  .و  23كااانون الثاي/يناااير ،ةشاار لاواء اهلجاار
واحلدود قملرياي إجراءات الرتحيل( .)12وأمرت املندوبية الفرعية للحكومة مقاندة أملرياي ةلرتحيل الملي
يقتتي إصادار أمار هباملا الشاان .وتشاري الدولاة الطارف إ أن لاواء اهلجار واحلادود أملارياي أغفال عان
نريق اخلطا ،تغيري سن صاحب البالغ عندما تباني أناه شاخص ةلال وأن اترياخ مايالد صااحب الابالغ
عدل ةلقلأل خبط اليد ملطابقته مع النتائة اليت توصل إليها مكتب الدفاع عن ةلقصر مقاندة أملرياي.
وقد وثق احملامي الملي عينته احملكمة واملرتجأل الشفوي ملا التدديل الملي أدخل على أمر الرتحيل.
 3-4و  31كا ااانون الثاي/ينا اااير  ،2018أون إبجا اراء االختبا ااارات الطبيا ااة لتحديا ااد سا اان صا اااحب
الابالغ ،الا ملي أعطاى موافقتاه املساتنري  ،بنااء علاى نلاب ممثلاه القاانوي( .)13و الياوم الاملي أجريات فياه
االختبارات ،أصدر مكتاب االدعااء قارارا يقتاي قن صااحب الابالغ او شاخص ةلال .و  8شاباط/
فرباي اار  ، 2018نل ااب ص اااحب ال اابالغ إع اااد النظ اار ااملا الق ارار ،وأد بنس ااخة م اان ش ااهاد م اايالدا.
ورفا ااض مكتا ااب االدعا اااء الدا ااام نلبا ااه ،وأصا اادر قا ارارا جديا اادا يقتا ااي قنا ااه ةلا اال شا ااخص ويا ارج كفا ااة
االختبااارات الطبيااة الاايت ختااع هلااا صاااحب الاابالغ علااى شااهاد املاايالد الاايت أد هبااا .و  10شااباط/
فرباير ،تقدم صاحب البالغ ةلتماس احلماية الدولياة إ مادير مركال احتجااي املهااجرين .وأجريات مداه
مقابل ااة  12ش ااباط/فرباير و  16ش ااباط/فرباير ،أبل اال ب ا رفض التماس ااه .و  20ش ااباط/فرباير ،نل ااب
احملامي الملي عينته احملكمة إعاد النظر االلتماس .و  22شباط/فرباير ،أبلل صاحب البالغ برفض
نلا ااب إعا اااد النظا اار االلتما اااس .وأنلا ااق سا اراح صا اااحب الا اابالغ  23شا ااباط/فرباير  ،2018لتدا ااملر
إمكانية توثيقه .وال تدلأل الدولة الطرف شيئا عن مكان وجودا.
 4-4و  27ش ااباط/فرباير  ، 2018نل ااب أم ااني املظ ااار م اان املفوض ااية الدام ااة للهج اار واحل اادود إهن اااء
احتجاااي صاااحب الاابالغ واختاااو اخلطاوات الاليمااة لنقلااه إ مركاال حلمايااة الطفاال ريثمااا تنظاار اللجنااة
البالغ .و  28شباط/فرباير ،أبلغت الشرنة الوننية أمني املظار إبنالق سراح صاحب البالغ 23
شباط/فرباير وةلقرارات اليت اختملهتا السلطات .ورأت الشرنة الوننية أن تل القارارات قانونياة مبوجاب
القانون احمللي.

__________

()12

()13
GE.20-14467

تقدم الدولاة الطارف نساخة مان وثيقاة صاادر عان مكتاب االدعااء الداام مقانداة أملارياي  24كاانون الثاي/ينااير  ،2018تفياد
قن صاااحب الا بالغ ختااع لالختبااارات املناساابة لتحديااد ساان الدظااام بداادما أعطااى موافقتااه املسااتنري  ،وأن الفحااص اإلشااداعي
يظهاار أنااه اااوي ساان الثامنااة عشاار  .وتقاادم الدولااة الطاارف أيتااا نسااخة ماان نتااائة االختبااارات الطبيااة املةرخااة  23كااانون الثاااي/
يناير  ،2018اليت أجريت وفقا ألنلس غريوليخ وةيل ،ووثيقة تفيد قن صاحب البالغ وافق على إجراء االختبارات.
تقدم الدولة الطرف نسخة من استمار "املوافقة املستنري " موقدة من صاحب البالغ  31كانون الثاي/يناير .2018
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التدابري املةقتة
 5-4ت اارى الدول ااة الط اارف أن ااه ال يوج ااد س اابب مين ااع أن تس ااحب اللجن ااة نلبه ااا بش ااان اخت اااو ت اادابري
مةقتة ،ألن مكان صاحب البالغ ةت غاري مداروف منامل أن أنلاق ساراحه  23شاباط/فرباير .2018
ي ااع اإلج اراءات
وتش ااري الدول ااة الط اارف أيت ااا إ أن الس االطات تص اارفت نبق ااا للتش اريدات احمللي ااة
املتخمل بشان صاحب البالغ ،و ي تنص على بروتوكول خاص ةحلاالت املتدلقة بوجود أجانب قصر
غري مصحوبني إسبانيا .ووفقا لملل الربوتوكول ،إوا أفاد مهاجر "غري شرعي" قنه قاصر وظهر عليه
بوضوح أنه كملل  ،يدهد باه إ سالطات راياة الطفال ويادر ا اه ساجل القصار غاري املصاحوبني.
أما إوا أ رت اهليئة البدنية للشخص املهااجر الشاكو سانه ،علاى الارغأل مان إفادتاه ،كماا حاد
حالة صاحب البالغ ،فالنه خيتع الختبارات نبية ،مبوافقته ،لتحديد عمرا ،وفقا للمدايري املقبولة لدى
أوساط الطب الشرعي .وقد جرى التقيد قحكام الربوتوكول حبملافري ا حالة صاحب البالغ.

عدم مقبولية البالغ
 6-4تةكااد الدولااة الط اارف مالحظاهتااا املةرخااة  9آوار/م ااارس  2018أن الاابالغ غااري مقب ااول ألن
صاحب البالغ يبلل سن الرشد .وتشري الدولا ة الطارف إ املااد (7و) مان الربوتوكاول االختيااري ،الايت
تنص على وجوب اعتبار البالغ غري مقبول عندما يتتا أناه ال يساتند إ أساس ساليمة وأناه ر يادعأل
ةألدلة الكافية .وترى الدولة الطرف أن البالغ ر يدعأل ةألدلاة علاى النحاو الواجاب ،نظارا لوجاود أدلاة
نبية تثبت أن صاحب البالغ قد اوي سن الثامنة عشر .
 7-4وتشااري الدولااة الطاارف إ أن صاااحب الاابالغ لاايس نفااال ،وتةكااد ماان جديااد أن الوثيقااة الاايت
أد هب ااا حماول ااة إلثب ااات س اانه ال ميك اان اعتبار ااا موثوق ااة أو أص االية ،ألهن ااا ال تتت اامن مدلوم ااات ع اان
املقاييس البشرية تسم إبثبات أنه و الشخص الملي أصدرت له الوثيقة .و ي أيتا ال تتتمن صور
فوتوغرافيااة ،وصاادرت قباال تقاادمي الاابالغ ببتاادة أايم ،ممااا يثااري ملياادا ماان الشااكو موثوقيتهااا .وتدتاارب
الدولااة الطاارف أن الو ئااق األجنبيااة ،مثاال شااهادات املاايالد أو غري ااا ماان شااهادات التسااجيل ،ميكاان أن
تكون دليال علاى وياة الشاخص الاملي أد هباا شاريطة أن تكاون وياة الشاخص املداا قاد أثبتات مان
حالااة صاااحب الاابالغ .والشااهادات املشااار إليهااا ال حجيااة هلااا حااد واهتااا
قباال ،و ااو مااا ر زااد
"ألهنا إوا ر تتتمن صاور شخصاية أو مدلوماات تدريفياة أخارى ،ال تةكاد أن الشاخص الاملي ورد ا اه
الشااهاد ااو نفسااه حاماال الشااهاد " .وعليااه ،فااالن صاااحب الاابالغ ال يراعااي أ ااأل شاارط ماان شااروط
تقدمي بالغ إ اللجنة ،أال و و أن يكون عمرا دون الثامنة عشر وقت تقدمي البالغ.
 8-4وتاارى الدولااة الطاارف أنااه حاات حااال اعتااربت اللجنااة الاابالغ مقبااوال ،فينبغااي هلااا أن توقاان
النظاار فيااه ألن األسااباب الاايت دعاات إ تقاادمي الاابالغ ااي حماال جاادل ،علااى النحااو املنصااوص عليااه
املاد  26من النظام الداخلي مبوجب الربوتوكول االختياري.

مالحظات بشان األسس املوضوعية للبالغ
 9-4تش ااري الدول ااة الط اارف إ التش اريع احملل ااي املنطب ااق عل ااى األش ااخاص ال ااملين ي اادعون أهن ااأل قص ار غ ااري
مصااحوبني عناادما يصاالون إ األراضااي اإلساابانية ،و ااو تشاريع جاارى التقيااد بااه حالااة صاااحب الاابالغ
يع املراحال .وتشاري الدولاة الطارف إ القاانون األساساي رقاأل  2000/4بشاان حقاوق وحارايت األجاناب
إساابانيا وإدماااجهأل اجملتمااع ،وتشااري خصوصااا إ شااروط دخاوهلأل ،الاايت تشاامل تقاادمي جاواي ساافر أو وثيقااة
ساافر تثباات ويااة حاملهااا وتدتاارب صاااحلة مبوجااب االتفاقيااات الدوليااة الاايت وقدتهااا الدولااة الطاارف .ور يسااتوف
صاااحب الاابالغ ااملا الشاارط .وتشااري الدولااة الطاارف أيتااا إ القااانون األساسااي رقااأل  1996/1بشااان احلمايااة
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القانونية للقصر ،الملي ينص على أن ينظر املدعي الدام موثوقية وثيقة وياة الشاخص الاملي يتداملر حتدياد
ساانه ،ويطلااب إج اراء االختبااارات الطبي ااة الاليمااة ،م ااع اح ارتام كرامااة الش ااخص الااملي ااب أن يدطااي موافق ااة
مستنري  .وقد تقيدت السلطات هبملا الشروط حالة صاحب البالغ.
 10-4وتلعأل الدولة الطرف أيتا أهنا ر تتقاعس عن الوفااء ةلتلامهاا املنصاوص علياه املااد  3مان
االتفاقية إبيالء االعتبار األول ملصا الطفل الفتلى ،نظرا ألن صاحب البالغ شخص ةلل .وتوض
الدولااة الطاارف أن الشااخص ال يفاارتض أنااه قاصاار إال " حالااة عاادم اليقااني" ،ولاايس عناادما يكااون ماان
الواض ا أنااه بلاال ساان الرشااد ،وختلااص إ القااول إنااه " ااملا احلالااة ،ااوي للساالطات قااانوان أن تدتاارب
الشخص الاملي ال زمال أياة و ئاق ثبوتياة شخصاا ةلغاا دوساا حاجاة إ دليال إوا بادت علياه عالماات
بلااوغ ساان الرشااد" .ولكاان ةلنظاار إ أن صاااحب الاابالغ ادعااى أنااه قاصاار ،فااالن الدولااة الطاارف قااررت
إجراء فحوص نبية له بدد احلصول منه علاى موافقاة مساتنري  ،ألن التدلياق الداام رقاأل  )2005(6ال ميناع
االستدانة ةختبارات نبية موضوعية لتحديد سن الشخص الاملي تبادو علياه عالماات البلاوغ وال ميلا
أي و ئااق ثبوتيااة وياادعي أنااه قاصاار ،دع عن ا أن زظاار ول ا  .وقااد أجرياات ااملا االختبااارات ،وتبااني
بشاكل واضا أن صااحب الابالغ شاخص ةلال .وتادفع الدولاة الطارف قن اعتباار شاخص ةلال قاصارا
ماان دون تااوفر أدلااة موثوقااة وةالسااتناد حص ارا إ أق اوال الشااخص املدااا ااو أماار ماان شااانه أن يشااكل
خطاارا شااديدا علااى القصاار املااودعني مراكاال االسااتقبال "الااملين قااد يتدرضااون لويااملاء أو سااوء املداملااة
على يد الشخص البالل" ،و و ما يدترب ةلفدل انتهاكا ملبدأ مراعا مصا الطفل الفتلى.
 11-4وتةك ااد الدول ااة الط اارف أيت ااا أن ااه ر ز ااد أي انته ااا ملب اادأ مراع ااا مص ااا الطف اال الفت االى
فيما يتدلق ةملاد  )2(18و )1(20من االتفاقية ،وتدعي ما يلي:
(أ)

أن صاحب البالغ قدمت له املساعد الطبية ما أن ونات قدماا أرض إسبانيا؛

(ب) أنااه يود ةلو ئااق الاليمااة وأتيحاات لااه فااورا إمكانيااة االسااتفاد ماان خاادمات احملااامي
واملرتجأل الشفوي على نفقة الدولة؛
( ) أن الساالطة القتااائية املختصااة أبلغاات ساريدا حبالتااه ماان أجاال ضاامان احارتام حقوقااه
أثناء اإلجراءات املتدلقة بوضده غري القانوي؛
أن النيابة الدامة ،و ي املةسسة املسةولة عان راياة مصاا الطفال الفتالى ،أبلغات
(د)
ةدعائاه أنااه قاصاار فاور حصااول ولا  ،وأهنااا قتات مةقتااا ةعتبااارا شخصا ا ةلغا ا .وتاادفع الدولااة الطاارف
قنه ال ميكن القول إن صااحب الابالغ حارم مان املسااعد القانونياة أو تار مان دون راياة ،حات علاى
افرتاض أنه شخص قاصر.
 12-4وتفيد الدولاة الطارف قن حاق صااحب الابالغ أن تكاون لاه وياة ،و او حاق منصاوص علياه
املاااد  8م اان االتفاقيااة ،ر ينته ا  ،حاات ل ااو ك ااان قاص ارا ةلفد اال ،ألن حقااه احلف ااا علااى ويت ااه ق ااد
احرتم ،إو سجلت السلطات بياانت اهلوية اليت أد هبا فور دخوله األراضي اإلسبانية بصور غري قانونية.
 13-4وتةكا ااد الدولا ااة الطا اارف عا اادم انتها ااا احلقا ااوق املنصا ااوص عليها ااا املا اواد  20و 27و 29ما اان
كااوهنأل قصار .ومبااا أن نااا
االتفاقيااة ،ألن ااملا احلقااوق تنطبااق حالااة األشااخاص الااملين ال يشا
أدلة تثبت أن صاحب البالغ شخص ةلل ،فالن احلقوق اململكور ال تسري عليه.
رع ققات صاحا البالغ ع ى مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولقة واألسس املوضوعقة
 1-5قا ا اادم صا ا اااحب الا ا اابالغ تدليقاتا ا ااه بشا ا ااان مقبوليا ا ااة الا ا اابالغ وأسسا ا ااه املوضا ا ااوعية  4كا ا ااانون
األول/ديسا اامرب  . 2018وتتنا اااول ا ااملا التدليقا ااات االدعا اااءات الوقائديا ااة الا اايت قا اادمتها الدولا ااة الطا اارف.
GE.20-14467
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ويدفع صاحب البالغ قن الدولة الطرف ال حتدد ناوع االختباارات الطبياة الايت ختاع هلاا لتحدياد سانه
كما ال تدرتف قن نتائة ملا االختبارات أغفلت اإلشار إ اما اخلطا احملتمل ،و و إغفال يدتربا
ةلل األمهية ،ألهنا لو اعرتفت بملل ملا كان نا تتارب بني النتائة والسن الملي أعلنه و واملساجل
الوثيق ااة ال اايت أد هب ااا .وي اادعي ص اااحب ال اابالغ ك ااملل أن الدول ااة الط اارف ر تد اارتف قن األوس اااط
الدلميااة شااككت تلا االختبااارات الطبيااة ،الاايت اعتمااد فيهااا أنلااس غريااوليخ وةياال ،وانتقصاات ماان
أمهيتهااا الفتقار ااا إ الدقااة ،وال ساايما عناادما ال ي املكر اااما اخلطااا نتائجهااا .وحاات النيابااة الدامااة
أقرت قن ملا النوع من األدلة ما و إال تقديري.
 2-5أماا فيماا يتدلاق ةحلجاة الايت دفدات هباا الدولاة الطارف بشاان تداديل اترياخ املايالد املسااجل
أمر الرتحيل ةليد عن نريق اخلطا ،يدعي صاحب البالغ أن ملا التدديل ر يكن خطا وأن ما حاد
كان متدمدا حماولة إلثبات أنه شخص ةلل .وفيما يلي الوقائع اليت تدل على أن السلطات أقدمت
على ول عن عمد( :أ) إن صاحب البالغ أفاد منمل اللحظة األو قنه قاصر ،وسجلت ملا اإلفاد
حمت ا اار إفادت ا ااه؛ (ب) إن إفادت ا ااه رفت ا اات م ا اان دون إب ا ااداء األس ا ااباب ،وأخت ا اع الختب ا ااارات تق ا ااتحأل
اخلصوصااية وغااري ضاارورية؛ ( ) إن املوافقااة املسااتنري امللعومااة الاايت اضااطر صاااحب الاابالغ إ إعطائهااا
كان اات الواق ااع انبد ااة م اان اإلك اراا ،ألن امتناع ااه ع اان التوقي ااع عل ااى اس ااتمار املوافق ااة ك ااان س اايةدي إ
اعتبااارا شخصااا ةلغااا ونااردا بصااور تلقائيااة؛ (د) إن يااع ااملا اإلجاراءات اات ماان دون إشاارا حمااام
أو خبااري مسااتقل حقااا؛ و(ظ) ةلنظاار إ نبيدااة االختبااارات "املقاارر ساالفا" ،اسااتنتة ماان نتائجهااا ،الاايت
ر تكن مصلحة صاحب البالغ ،أنه شخص ةلل وصدر قرار إداري تتمن مع ول  ،اتريخ امليالد
األصلي لصاحب البالغ ،مث غريته السلطات الحقا بطريقة عشوائية لويهام قنه شخص ةلل.
 3-5ويفيد صاحب البالغ قن احملكمة رقأل  4أملرياي أمرت إبيداعه مركل احتجاي املهاجرين ترسيخا
لسياسة الدولة املتمثلة إغالق احلدود وجه األجانب وعدم إيالء أي اعتبار ملصاحلهأل بصفتهأل قصرا
غري مصحوبني .ويرى صاحب البالغ أيتا أن مركل احتجاي املهاجرين غري مناسب للقصر ألناه ال يقادم
جمموعاة كافياة مان اخلاادمات ،وخيتاع ملراقباة الشارنة بشااكل مساتمر ،كماا يظهار ماان التقاارير الصاادر عاان
عدد من املةسسات ،مبا فيها املنظمات غري احلكومية .وةإلضافة إ ول  ،يرى صاحب البالغ أن الدولة
الطاارف تلما مالحظاهتااا ،علااى مااا يباادو ،إ أنااه ادعااى أنااه قاصاار للماار األو أثناااء وجااودا مركاال
االحتجاي ،و و كالم غري صحي  ،ألنه كان قد ادعى ول لادى وصاوله إ إسابانيا .وفيماا يتدلاق حبجاة
الدولة الطرف اليت تفيد قنه ختع الختبارات نبية جديد  ،بناء على نلب ممثله القانوي ،أثناء وجودا
مركل االحتجاي ،يوض صاحب البالغ أن ملا االختبارات كانت من نفس النوع الملي ختع له سابقا.
ومن غري املستغرب أال ختتلن نتائجها ،اليت ال تشري إ اما اخلطا.
 4-5ويةكد صاحب البالغ كملل أن الدولة الطرف كانت لديها أدلة مادية تثبات أناه قاصار وماع
ول  ،ر تتصل ةلسلطا ت الغينية للتحقق من املدلومات الاوارد شاهاد املايالد الايت أد هباا ،وأبات
إال أن ري له اختبارات نبية .ويرى صاحب الابالغ أناه حات وإن كانات شاهاد املايالد الايت أد هباا
 8شااباط/فرباير  2018ال تسااتو الشااروط املطلوبااة العتبار ااا وثيقااة ر يااة وات قيمااة إثباتيااة كاملااة،
فالهنا كانات دلايال كافياا يتطلاب مان السالطات أن تفاي ةلتلامهاا حبماياة القصار ةختااو تادابري عان نرياق
االتصال بكل من قنصلية إسبانيا غينيا وقنصلية غينيا إسبانيا.
 5-5وياادعي صاااحب الاابالغ أنااه قاادم شااهاد ماايالدا إ مكتااب االدعاااء الدااام ومااع ول ا رفااض
إعاد النظر القرار الملي يقتي ةعتبارا شخصا ةلغا ،واستند ملا الارفض إ نتاائة االختباارات
الطبية حصرا .ويشري قرار املدعي الدام إ أن الشهاد اليت قدمها صاحب البالغ ليس فيها ما يتمن
صحتها  .واستند مكتب االدعاء الدام إ نتائة االختبارات الطبية فقط ال غري ،و ي نتائة لو فسارت
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تفسريا أيخمل احلسبان اما اخلطا املوصى باه علمياا ،لتباني أن سان صااحب الابالغ مطاابق ملاا ورد
الو ئاق الايت أد هبااا .ويتاين صاااحب الابالغ أن الارأي الدلمااي وحات رأي مكتااب االدعااء الدااام،
تمدان الوقت احلاضر ،على أن األدلة ينبغي أن تكون شاملة ،وأن تشامل أكثار مان صاور واحاد
من صور األشدة السينية ،وأن تةخمل االعتبار أيتا ،جوانب أخرى ،مثل النتة الدانفي والفكري،
وأنه ال سبيل أبدا إ اخلرو ةستنتا دقيق ،وعليه ،ال بد أن يتتمن اما خطا ال يقل عن سنتني.
ويدفع صاحب البالغ قن ملا الطريقة كانت ستفتي إ تصنيفه على أنه قاصر لو أهنا نبقت.
 6-5وفيمااا يتدلااق بطلااب الدولااة الطاارف عاادم قبااول الاابالغ لوجااود دلياال نااا علااى اااوي صاااحب
البالغ سن الثامنة عشر  ،مما يدا أن البالغ يفتقر بشكل واض إ أسااس ،يارى صااحب الابالغ أن
شهاد امليالد اليت أد هبا ي ،كما سبق أن وكر ،شهاد صحيحة ووثيقة صاحلة إلثبات اهلوية ،وأنه
ينبغي على األقل ،اعتبار ا دليال على سنه ،وأنه كاان ادر ةلدولاة الطارف ،ضاوء التلاماهتاا مبوجاب
اال تفاقية ،أن تتخمل تدابري لالتصال ةلقنصليتني املدنيتني ،كما أشري أعالا.
 7-5ويةكد صاحب الابالغ أن الدولاة الطارف انتهكات املااد  3مان االتفاقياة بتصارفها الاملي أضار
مبص اااحله الفت االى ،فه ااي أغفل اات فرض ااية أن يك ااون قاص ارا ،إو ر تنظ اار أي مرحل ااة م اان املراح اال،
احتمال أن يكون قاصرا ،ور تتبع الربوتوكول اخلاص مبداجلة حااالت األجاناب القصار غاري املصاحوبني.
و ااملا الص اادد ،ي اارى ص اااحب ال اابالغ أن إش ااار الدول ااة الط اارف إ التش اريدات احمللي ااة املنطبق ااة عل ااى
األشااخاص الااملين ياادعون أهنااأل قصار غااري مصااحوبني ،وال ساايما القااانون األساسااي رقااأل  1996/1املتدلااق
ة حلماي ااة القانوني ااة للقص اار ،ل اايس هل ااا أي ص االة حبالت ااه ،ألن الس االطات تص اارفت بطريق ااة الف ااة ل ااملل
بلاوغ الشاخص السان القانونياة،
القانون ،وحتديدا املاد  12منه ،اليت تنص على أناه حالاة الشا
فالن ااه يدت اارب قاص ارا م ااا ر يثب اات خ ااالف ول ا  .وي اادعي ص اااحب ال اابالغ أن الس االطات تص اارفت بطريق ااة
يااع املراحاال ،قنااه يبلاال ساان
تنطااوي علااى انتهااا صااارق هلااملا القااانون ،ألهنااا قتاات "تدساافا"،
الرشد ،سواء املرحلة املةقتة أو املرحلة النهائية.
 8-5أمااا فيمااا يتدلااق حبجااة الدولااة الطاارف الاايت أنكاارت فيهااا عاادم إيااالء االعتبااار األول للمصااا
الفتلى لصاحب البالغ ألن الشخص ال يفارتض أناه قاصار إال " حالاة عادم اليقاني" ،ولايس عنادما
يكون من الواض أنه أكرب سنا  ،وألن االتفاقية ال حتظار إجاراء اختباارات نبياة موضاوعية لتحدياد سان
الشخص الملي يبدو أكرب سنا وال زمل و ئق ثبوتية ويدعي أناه قاصار ،فاالن صااحب الابالغ يالعأل أن
الساالطات كاناات قاند ااة مناامل البداي ااة اعتبااارا شخص ااا ةلغااا ،وأهنااا ا ل اات ادعاااءا قن ااه قاصاار وأن ااه
أختاع الختباارات نبياة غااري علمياة ر يكان الغارض منهااا كياد حقيقاة فدلياة باال إضافاء صابغة شاارعية
علااى قارار مساابق بتحديااد ساانه .وقااد اسااتبددت الدولااة الطاارف احتمااال أن يكااون الاادليل املااادي الااملي
قدمه صاحب البالغ مقندا عندما استنتجت أنه يائان مان دون أن تتخامل أي إجاراء للتحقاق مان ييفاه
امللعوم ،وعللت اآلراء اليت قدمتها بكالم عام عن عدم موثوقية ملا الدليل وعدم صحته.
 9-5ويةكد صاحب البالغ من جدياد أن حقوقاه انتهكات ألن السالطات ر تداني قاط وصايا علياه
ميكن أن يرعى مصاحله ،وحت إمكانية االستدانة مبحام ر تات لاه إال عنادما شاارفت املرحلاة األو مان
اإلجراءات على االنتهاء ،حيث تلقى إشدارا ةلرتحيل ،وكان آنملا قد أجرب ةلفدال علاى التوقياع علاى
استمار إلعطاء ما يلعأل أناه موافقاة مساتنري علاى إجاراء اختباارات نبياة ال تقادم أي ضاماانت .ويشاري
ص اااحب ال اابالغ إ أن النياب ااة الدام ااة ،ال اايت ر تك اان ترغ ااب إعاق ااة عم اال ش اارنة احل اادود ،قص اارت
عملها و ا لت واجبها الملي يقتتاي منهاا التصارف بطريقاة ختادم مصاا الطفال الفتالى ،كماا يظهار
من تلوير الدليل الوارد ملن القتية وعدم القيام قي حماولة للتحقق من صحة شهاد ميالدا لدى
الساالطات القنصاالية املختصااة .ويشااري صاااحب الاابالغ أيتااا إ أن الاادول األن اراف ماان واجبهااا اختاااو
GE.20-14467
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الرتتيبات الاليمة لرعاية األنفال احملارومني مان بيئاتهأل الدائلياة وإياوائهأل .غاري أن املا الرتتيباات ر تاتخامل
قااط حالتااه ااو؛ باال علااى الدكااس ماان ولا  ،اقتيااد إ مركاال احتجاااي املهاااجرين ،و ااو مكااان يشاابه
السجن رداء ظروفه بل و أسوأ منه.
 10-5ويدفع صاحب البالغ قن الدولة الطرف قد انتهكت املاد  8من االتفاقية إو غاريت عناصار
رئيس ااية م اان ويت ااه ع اارب إعطائ ااه س اانا واتري ااخ م اايالد خيتلف ااان عم ااا ااو م ااملكور وثيق ااة ويت ااه الر ي ااة،
الوقاات عينااه ،دقااة البياااانت ال اوارد شااهاد املاايالد والتلمااي إ أن شااهاد املاايالد
والتشااك ي
ال تدود إليه و خللو ا من صور فوتوغرافية.
 11-5ويةكاد صااحب الاابالغ أن الدولاة الطاارف أخلات ةاللتلامااات الواقداة عليهااا مبوجاب املاااد
م اان االتفاقي ااة ألهن ااا ص اانفته ض اامن الب ااالغني مم ااا حرم ااه م اان احلماي ااة م اان االس ااتبداد وم اان أش ااكال احلماي ااة
االجتماعية األخرى اليت يستحق االستفاد منها بصفته قاصرا.
27

رأ مقدم من طرف اثلث

()14

 3أاير/مااايو  ،2018قاادم حااامي احلقااوق فرنسااا رأيااه كطاارف لااث بشااان مسااالة تقاادير
1-6
()15
السا اان واحتجا اااي القصا ار مرافا ااق صصا ااة للبا ااالغني انتظا ااار تا اارحيلهأل  .وأحيا اال ا ااملا الا ارأي إ
األنراف ودعوا إ التدليق عليه .وقد أدلوا بتدليقاهتأل قتية  .أ .ب .ضد إسبانيا وأفادوا قن ملا
التدليقات تنطبق على يع البالغات اليت يتناوهلا رأي الطرف الثالث( .)16وتوخيا لو اي ،حتيل اللجنة
إ الفقرات  8و 9و 10من ملا البالغ.
 2-6وقا اادم صا اااحب الا اابالغ تدليقاتا ااه بشا ااان رأي الطا اارف الثالا ااث  13أاير/ما ااايو  .2019ويا اارى
صاااحب الاابالغ أن ااملا ال ارأي ينطبااق علااى حاااالت القص ار غااري املصااحوبني ،و ااي حاااالت شااائدة
الدول ا ااة الط ا اارف ،وي ا اادعو الس ا االطات إ تنفي ا اامل التوص ا اايات ال ا اوارد في ا ااه( .)17ويس ا اارد ص ا اااحب ال ا اابالغ
الصدوةت اليت تدرتض القاصر غري املصحوب منمل حلظة وصوله إ إسبانيا:
ي اادعي ع اادد م اان القص ار غ ااري املص ااحوبني أهن ا أل وص االوا إ األراض ااي اإلس اابانية و ااأل
(أ)
زملون و ئق وية تثبت أهنأل قصر ،ولكنهأل حني سلموا ملا الو ئاق إ سالطات احلادود ،ر يتمكناوا
من استدادهتا بدد ول  ،ومنهأل من رأى تل السلطات و ي تتلفها أو تلقي هبا البحر؛
(ب) يفي ااد الش ااخص من اامل البداي ااة أن ااه قاص اار وم ااع ول ا  ،ي ادر اتري ااخ تل اان اإلف اااد
اإللكرتونيااة يشااري إ أنااه شااخص ةلاال .ولااملل  ،يكااون اتريااخ املاايالد ال اوارد امللاان الااملي زااال إ
املندوبيااة الفرعيااة للحكومااة وقاضااي التحقيااق تلفااا عاان اتريااخ املاايالد الااملي أعلنااه الشااخص القاصاار،
ومما يليد الطني بلة أن الشخص املدا ال يطلب مناه التوقياع أو املوافقاة علاى متامون اإلفااد  ،وتصادر
أوامر احتجاي اعية؛
__________

()14

()15
()16
()17
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يتدلا ا ااق ا ا ااملا ال ا ا ارأي ةلبالغا ا ااات رقا ا ااأل  ،2017/11ورقا ا ااأل  ،2017/14ورقا ا ااأل  ،2017/15ورقا ا ااأل  ،2017/16ورقا ا ااأل ،2017/20
ورق ااأل  ،2017/22ورق ااأل  ،2017/24ورق ااأل  ،2017/25ورق ااأل  ،2017/26ورق ااأل  ،2017/28ورق ااأل  ،2017/29ورق ااأل ،2017/37
ورقأل  ،2017/38ورقأل  ،2018/40ورقأل  ،2018/41ورقأل  ،2018/42ورقأل  ،2018/44و ي بالغات مسجلة لدى اللجنة.
ي ا اارد ملخ ا ااص ال ا ارأي ال ا ااملي أد ب ا ااه ح ا ااامي احلق ا ااوق فرنس ا ااا ال ا اابالغ املتدل ا ااق بقت ا ااية ن .ب .ف .ض ا ااد إس ا اابانيا
( ،)CRC/C/79/D/11/2017الفقرات من  1-8إ .6-8
 ،CRC/C/81/D/22/2017الفقراتن  9و.10
علق صااحب الابالغ علاى رأي الطارف الثالاث فيماا يتدلاق ةلبالغاات رقاأل  ،2018/40ورقاأل  ،2018/41ورقاأل 2018/42
( وثيقة واحد ).
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( ) ال تداجل احملاكأل الدليا املقاندات ملا النقص
جل القرارات اليت تصدر عن احملاكأل األدىن درجة؛

التماانت اإلجرائية ،و ي تةيد

يدلاان كثااري ماان القصاار غااري املصااحوبني لاادى وصااوهلأل إ مركاال احتجاااي املهاااجرين،
(د)
مدظ ااأل احل اااالت ،إبج اراء
أهنااأل قص اار ويبل ال ب ااملل مكت ااب االدع اااء الدااام املخ ااتص ،ال ااملي ال يس اام
اختبارات حتديد السن ،على أساس أنه ال يوجد دليل على عدم صحة التاريخ اململكور اإلفاد ؛
إبجراء االختبار ،يةكد الشخص املكلن بملل  ،الملين يكتفي إبجراء
حال
( ا)
اختبار حتديد عمر الدظام من دون اإلشار إ اما اخلطاا ،أن الشاخص الاملي ختاع لالختباار او
شخص ةلل؛
عندما يستلأل الشخص من بلادا األصالي نساخة مان وثيقاة تثبات أناه قاصار ،تكاون
(و)
كثري من األحيان خالياة مان صاور فوتوغرافياة وتقتصار علاى وكار اساأل القاصار ،فاالن مكتاب االدعااء
الدام ال يقبل هبا على أساس أهنا غري صاحلة أو أهنا ملور ؛
إن الساابل املتاحااة للطداان ق ارارات حتديااد الساان ليساات فدالااة ،ألهنااا غااري مباشاار
(ي)
وال يكون هلا أثر فوري .فاالطدن اإلداري أمار الرتحيال علاى سابيل املثاال ،يتطلاب تقادمي إثباات علاى
توكيل حمام ،و و أمر صدب جدا بسبب تدرض القاصر لالحتجاي الفوري؛ وعالو على ولا  ،تارفض
عموما ،نلبات ممارسة الوصااية علاى القصار وحتاانته ،مماا يتطلاب رفاع الطدان إ قااض اتص ،و اي
عملية تستغرق وقتا نويال.
 3-6ويةكد صاحب البالغ أن احلالة اليت تقدم بياهنا ي مبثابة حلقة مفرغة ال هتتأل فيها السلطات
ةلاادفاع عاان مصااا الطفاال الفتاالى باال عاان سياسااة مراقبااة احلاادود .ويقاادم صاااحب الاابالغ عااددا ماان
التوصيات ي كالتايل:
أال تكون قرارات حتديد السن حمصور يد شخص واحد  -ضابط الشرنة الملي
(أ)
يكت ااب اإلف اااد  ،واملا اادعي الد ااام الا ااملي يص اادر قا ارار حتدي ااد السا اان ،والطبي ااب الشا اارعي املكل اان إبجا اراء
االختبااارات الطبيااة  -باال أن تسااند إ عااد أشااخاص ينتمااون إ مةسسااات تلفااة ،و ااي نريقااة ماان
شاااهنا أن نااع وق ااوع األخطاااء وتلوياار اإلف ااادات ،وتتااي إمكاني ااة حتسااني الرقابااة عل ااى الق ارارات املتدلق ااة
ةختااو إجاراءات حتدياد الساان وتتاامن أن تكاون نتااائة االختباارات الاايت ارى للقصار مثبتااة اسااتنادا إ
آراء أخصائيني جمموعة من اجملاالت؛
(ب) إنشاء آلية إلجراء مراجدة قتائية تلقائية ومباشر وفدالاة للقارارات املتخامل
إجراءات حتديد السن.

إناار

املسائل واإلوراءات املعروضة ع ى ال مبنة

النظر املقبولية
 1-7قباال النظاار أي ادعاااء ي ارد بااالغ مااا ،يتدااني علااى اللجنااة أن تقاارر ،وفقااا للماااد  20ماان
نظامها الداخلي ،ما إوا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجاب الربوتوكاول االختيااري التفاقياة حقاوق الطفال
املتدلق إبجراء تقدمي البالغات.
 2-7وحتيط اللجنة علما حبجة الدولة الطرف اليت تفيد قن البالغ غري مقبول ألنه ر يدعأل ةألدلاة نظارا
لوجود دليل ناا علاى ااوي صااحب الابالغ سان الثامناة عشار  .بياد أن اللجناة تالحال أن صااحب الابالغ
أفاد قنه قاصر عندما وصل إ إسبانيا ،وأنه قدم إ مكتاب االدعااء الداام نساخة مان شاهاد مايالد صاادر
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غينيا تةكد أنه قاصر .وةإلضافة إ ول  ،حتايط اللجناة علماا حبجاة الدولاة الطارف الايت تفياد قن شاهاد
املاايالد الاايت أد هبااا صاااحب الاابالغ حماولااة منااه إلثبااات ساانه ال ميكاان اعتبار ااا موثوقااة أو أصاالية ،ألهنااا
ال تتتمن مدلومات عن املقاييس البشرية تتي إمكانية إثبات أن الشهاد ال تدود لشاخص آخار ،وال حتمال
صااور شخصااية أو أوصااافا جساادية ،وألهنااا صاادرت قباال تقاادمي الاابالغ ببتاادة أايم .وتشاادد اللجنااة علااى أن
عبء اإلثبات ال يقع على عاتق صاحب البالغ فقط ،خاصة ةلنظر إ عدم تكافة فرص صاحب البالغ
والدولااة الطاارف دائمااا احلصااول علااى األدلااة ،وأن الدولااة الطاارف تكااون كثااري ماان األحيااان ااي الوحيااد
القااادر علااى احلصااول علااى املدلومااات وات الصاالة .وعااالو علااى ول ا  ،تالحاال اللجنااة أن الدولااة الطاارف
ال تبااني مااا الااملي داال صاادور شااهاد املاايالد ،الاايت أد هبااا صاااحب الاابالغ ،قباال تقاادمي الاابالغ ببتاادة أايم
ص ااحة ش ااهادهتا ،خاص ااة وأهن ااا ر تدت اارب م االور أو غ ااري أص االية مبوج ااب ق ارار ص ااادر ع اان
م اادعا للتش ااكي
السلطات القتائية .و ضاوء ماا تقادم ،تارى اللجناة أن املااد (7و) مان الربوتوكاول االختيااري ال حتاول دون
قبول ملا البالغ.
 3-7وترى اللجنة أيتا أن ادعاءات صاحب البالغ مبوجب املاواد  )2(18و 27و 29مان االتفاقياة ر تادعأل
قدلة كافية ألغراض املقبولية ،ولملل تدترب ا غري مقبولة مبوجب املاد (7و) من الربوتوكول االختياري.
 4-7ومع ملا ،ترى اللجنة أن صااحب الابالغ قاد أثبات مباا فياه الكفاياة ادعاءاتاه مبوجاب املاواد
و 8و 20من االتفاقية  -أي أن مصا الطفل الفتلى ر حتل ةالعتبار األول عملية حتدياد السان،
اليت ر تراعى فيها حقوق صاحب البالغ افرتاض كونه قاصر و احلفا على ويته ،وأناه ر زصال
على احلماية اليت زق له احلصاول عليهاا كقاصار .وتالحال اللجناة أيتاا أن صااحب الابالغ ر يداني لاه
ماان ميثلااه أثناااء عمليااة حتديااد الساان ،وعليااه ،ختلااص ،ضااوء مالبسااات ااملا القتااية ،إ أن االدعاااء
املتدلااق ةملاااد  12ماان االتفاقيااة قااد دعااأل ةألدلااة الكافيااة .وبناااء علااى ولا  ،تدلاان اللجنااة قبااول الاابالغ
وتشرع النظر فيه من حيث األسس املوضوعية.
3

النظر األسس املوضوعية
 5-7نظرت اللجنة
من الربوتوكول االختياري.

ملا البالغ ضوء يع املدلومات اليت أاتحها هلا الطرفاان ،وفقاا للمااد )1(10

 6-7ومان بااني املساائل املدروضااة علاى اللجنااة ،الفصاال ،ضاوء مالبسااات املا القتااية ،فيمااا إوا
كااان إج اراء تقاادير ساان صاااحب الاابالغ ،الااملي ادعااى أنااه قاصاار مث أد الحقااا ،بنسااخة ماان شااهاد
ماايالدا إلثبااات ادعائااه ،قااد انتها احلقااوق املكفولااة لااه مبوجااب االتفاقيااة .وقااد ادعااى صاااحب الاابالغ،
على وجه اخلصوص ،أن مصا الطفل الفتلى ر تةخامل االعتباار خاالل إجاراء حتدياد السان ةلنظار
إ نوع االختبار الطا الملي استخدم لتحديد سنه وعدم تديني وصي عليه أو شخص ميثله.
 7-7وت املكر اللجنااة قن إج اراء حتديااد ساان ش ااخص ايفااع ي اادعي أنااه قاصاار أم اار ةلاال األمهي ااة ،ألن
نتيجته حتدد ما إوا كان زق له أم ال أن يستفيد من احلماية الوننية ةعتبارا نفال .وعالو على ول ،
يكتس ااي إج اراء حتدي ااد الس اان أمهي ااة ةلغ ااة ةلنس اابة للجن ااة ةعتب ااارا أس اااس التمت ااع ةحلق ااوق املكرس ااة
االتفاقية .ولملل  ،من التروري أن تكون نا عملية عادلة لتحديد سن الشخص ،فتال عن إاتحاة
الفرصااة للطداان النتيجااة عاان نريااق االسااتئناف .وأثناااء إجاراء حتديااد الساان أو االسااتئناف ،ينبغااي أن
يفسر الش لصا الشخص وأن يدامل مداملة نفل .ولملل  ،ترى اللجنة أن مصا الطفل الفتلى
يع مراحل إجراء حتديد السن(.)18
ينبغي أن تو االعتبار األول
__________

()18
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 8-7وترى اللجنة أيتا أن الو ئق املتاحة ينبغي أن تدترب صحيحة ما ر يكن نا دليل على عكس
ولا  .و حالااة عاادم تااوفر و ئااق ويااة أو غري ااا ماان األدلااة املناساابة األخاارى فقااط ،ااوي ،توخيااا لتقاادير
السن على حنو مستنري ،أن تستدني الدول "بتقييأل شامل لنماو الطفال البادي والنفساي ،رياه متخصصاون
نب األنفال أو مهنيون آخرون ميلكون مهارات ختوهلأل فحص جوانب النمو املختلفة جمتمدة .وينبغي
إجراء ملا التقييمات سريدا بطريقة مناسبة لألنفاال ،وتراعاي االعتباارات اجلنساانية والثقافياة ،مباا ولا
إجاراء مقااابالت ماع األنفااال  ...بلغاة يسااتطيع الطفال فهمهااا"( .)19ومان األمهيااة مبكاان أيتااا أن يفسار
الش ا لص ااا الش ااخص ال ااملي خيت ااع للتقي اايأل( .)20و ااملا القت ااية ،تالح اال اللجن ااة أن الدول ااة الط اارف
ر تدرتض ر يا على صحة الوثيقة الر ية اليت أد هبا صاحب البالغ  -و ي شهاد ميالدا.
9-7

حتيط اللجنة علما مبا يلي:

أنااه سااديا إ حتديااد ساان صاااحب الاابالغ ،الااملي وصاال إ إساابانيا و ااو ال زماال
(أ)
و ئااق ثبوتيااة ،أجرياات لااه اختبااارات عماار الدظااام الاايت كلاات فحااص رسااغه ةألشاادة سااينية ،وفيمااا بدااد
ختااع لفحااص عظ ااام الرتقااو واألساانان ةألش اادة السااينية (ر تاات لص اااحب الاابالغ وال حملاميااه إمكاني ااة
االنااالع علااى نت ااائة أي ماان الفحص ااني األخااريين) ماان دون أن ارى ،علااى م ااا يباادو ،أي اختب ااارات
تكميلية وال سيما االختبارات النفسية ،أو مقابلة؛
(ب) بناااء علااى االختبااارات الطبيااة ،حاادد املستشاافى املااملكور ساان عظااام صاااحب الاابالغ
 19سا اانة وفقا ااا ألنلا ااس غريا ااوليخ وةيا اال ،ما اان دون أن أيخا اامل االعتبا ااار أن ا ااملا الدراسا ااة ،الا اايت
ال زسااب فيهااا احن اراف مدياااري تقااديري لتل ا الفئااة الدمريااة ،تسااتند إ نتااائة ال ميكاان تطبيقهااا علااى
أفراد هلأل خصائص مشاهبة خلصائص صاحب البالغ؛
( ) أن مكتب االدعاء الدام استند إ نتاائة االختباارات الطبياة
ةعتبار صاحب البالغ شخصا ةلغا؛

إصادار قارار يقتاي

أن ااملا القارار أفتااى إ صاادور أماار ماان احملكمااة املختصااة إبيااداع صاااحب الاابالغ
(د)
مركل خاص ةلبالغني؛
( ا)

أن صاحب البالغ أنلق سراحه لتدملر إمكانية توثيقه؛

(و)

أن صاحب البالغ ر زصل على املساعد من شخص ميثله أثناء عملية حتديد السن.

 10-7وحتيط اللجنة علما أيتا مبا تتمنه امللن من مدلومات وافر تفيد قن شهاد اختبار األشدة
الس ااينية تفتق اار إ الدق ااة وأن اااما اخلط ااا فيه ااا كب ااري ول ااملل ال زس ان اعتماد ااا وح ااد ا دون غري ااا
لتقدير السن اللما لشاب ايفع يدعي أنه قاصر ويديل بو ئق تدعأل ادعاءا .وحتيط اللجنة علماا حبجاة
صاااحب الاابالغ الاايت تفيااد قن حساااب اواما اخلطااا نتااائة االختبااارات الطبيااة كااان ماان شااانه أن
يةدي إ دعأل أقواله واملدلومات الوارد و ئقه الر ية وليس إ دحتها.
 11-7وحتاايط اللجنااة علمااا أيتااا ةسااتنتا الدولااة الطاارف الاايت و باات إ أن صاااحب الاابالغ كااان
يظهاار عليااه بوضااوح أنا ه شااخص ةلاال .غااري أن تقاادير الساان ينبغااي أال يقتصاار ،كمااا وكاارت اللجنااة
تدليقها الدام رقأل  ،)2005(6على املظهر اجلسدي للفرد ،بل أن تراعي فيه أيتا درجة نتجه النفسي.
__________

()19
()20
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وعااالو عل ااى ول ا  ،ينبغ ااي إج اراء التقي اايأل بطريقااة علمي ااة تراعااي س ااالمة الطفاال ووض ااده كطفاال وجنس ااه
و خاامل االعتبااار مباادأ اإلنصاااف ،و حااال عاادم يوال الشااكو  ،ينتفااع الفاارد بقرينااة الشا ويدامال
بوصفه نفال إوا كان نا احتمال قن يكون ةلفدل نفال(.)21
 12-7وةإلضافة إ ول  ،حتايط اللجناة علماا ةدعااءات صااحب الابالغ الايت تفياد قن السالطات
ر تدني وصيا عليه أو شخصا ميثله للدفاع عن مصاحله بوصافه شخصاا زتمال أن يكاون نفاال مهااجرا
غري مصحوب قبل عملية حتديد السن أو خالل ملا الدملية ،مما أدى إ صدور قارار يقتاي ةعتباارا
شخصاا ةلغااا .وتةكااد اللجنااة مان جديااد ضاارور أن تدااني الاادول األناراف ،أساارع وقاات ممكاان ،ممااثال
قانونيااا مااة ال ،ومرت ااا شاافواي ،إوا ل االم األماار ،جلميااع الشاابان الااملين ي اادعون أهنااأل قص ار لاادى وص ااوهلأل
وجماان .وترى اللجنة أن تديني من ميثال اةالء األشاخاص أثنااء عملياة حتدياد السان أمار أساساي لصاون
مصاحلهأل الفتلى وحقهأل االستماع إليهأل ،وأن الدور الملي يتطلع به مكتب الدفاع عن القصر
ملا الصدد غري كاف .ويدترب عدم ضمان تديني من ميثلهأل انتهاكا للمادتني  3و 12من االتفاقياة ،ألن
إجراء تقدير السان او املادخل إ تطبياق االتفاقياة( .)23()22وعادم تاوفري ممثال قاانوي الوقات املناساب
ميكن أن ينجأل عنه ظلأل كبري.
 13-7وحتاايط اللجنااة علمااا بتاكيااد الدولااة الطاارف أن القاصاار غااري املصااحوب يدتاارب موثقااا إوا كااان حبويتااه
جاواي سافر أو وثيقاة سافر تثبات ويتاه وتدتارب صااحلة مبوجاب االتفاقياات الدولياة الايت وقدتهاا الدولاة الطاارف،
أي وثيق ااة ميك اان أن تثب اات وي ااة حامله ااا ع اان نري ااق ص ااور فوتوغرافي ااة أو وك اار األوص اااف اجلس اادية .بي ااد أن
اللجنة تالحل أيتا أن وجود شكو بشان موثوقية شهاد ميالد ر ية صادر عن بلد وي ساياد  ،ال يدتاد
به ،حسبما قتت به احملكمة الدليا الدولة الطرف ،ما ر يقدم ندن قانوي ر يا صحتها(.)25()24
 14-7ولملل ترى اللجنة أن إجراء حتدياد السان الاملي ختاع لاه صااحب الابالغ ،الاملي ادعاى أناه
قاصاار ،ر يااوفر التااماانت الاليمااة حلمايااة حقوقااه املكفولااة مبوجااب االتفاقيااة .و ااملا القتااية ،ختااع
صاااحب الاابالغ إلجاراء حتديااد الساان ماان دون تااوفر التااماانت الاليمااة ةلنظاار إ عاادم إيااالء االعتبااار
الواجب لشهاد ميالدا الر ية ،اليت صدرت بلدا األصلي ،وةلنظر إ عدم تديني وصي عليه لكي
يقاادم لااه املساااعد أثناااء ااملا اإلجاراء .ولااملل تاارى اللجنااة أن مصااا الطفاال الفتاالى ر تااول االعتبااار
األول إجراء حتديد السن ،و ول انتها للمادتني  3و 12من االتفاقية.
 15-7وحت اايط اللجن ااة علم ااا أيت ااا ةدع اااءات ص اااحب ال اابالغ ال اايت تفي ااد قن الدول ااة الط اارف انتهك اات
حقوق ااه املكفول ااة مبوج ااب امل اااد  8م اان االتفاقي ااة إو غ ااريت عناص اار ويت ااه إبعطائ ااه س اانا ختتل اان ع اان الس اان
اململكور الوثيقة الر ية الصادر عن بلدا األصلي .وترى اللجنة أن اتريخ ميالد الطفل يشكل جلءا من
ويتا ااه ،وأن الا اادول األنا اراف مللما ااة ةحا ارتام حا ااق الطفا اال احلفا ااا علا ااى ويتا ااه ما اان دون حرمانا ااه ما اان

__________

()21
()22
()23
()24

()25
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املةرق  16حليران/يونيه  ،2020ص  .15ووكرت احملكمة الدليا ما يلي:
إن الش ااكو ال اايت أ رهت ااا النياب ااة الدام ااة بش ااان موثوقي ااة الس اان امل ااملكور وثيق ااة ر ي ااة ر تق ااض الس االطات ال اايت أص اادرهتا
ببطالهنا أو تثبت عدم صحتها ،وال حتمل ،ةإلضافة إ ول  ،أي عالمات على أنه حصل عبث هباا ،ال ميكان تغليبهاا
على ما ورد الوثيقة اليت قدمها القاصر كدليل على وضده بصفته ملا لغرض االستفاد مان احلماياة الايت زاق للقاصار
احلصول عليها.
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أي عنصر من عناصر ا .و ملا القتية ،تالحل اللجنة أن الدولة الطرف ر حترتم وية صاحب البالغ
إو أنكاارت القيمااة اإلثباتيااة لشااهاد ماايالدا الاايت تثباات أنااه قاصاار ،ماان دون حاات أن تقاايأل ماادى صااحتها
أو تتحقق ،لدى سلطات بلدا األصالي ،مان املدلوماات الاوارد فيهاا ،ماع أن صااحب الابالغ ر يكان مان
نالا اللجوء ور يكن نا ما يدعو إ االعتقاد قن االتصال بتل السلطات كان من شانه أن يدرضاه
للخطر .ولملل ختلص اللجنة إ أن الدولة الطرف قد انتهكت املاد  8من االتفاقية(.)26
 16-7وحتيط اللجناة علماا أيتاا ةدعااءات صااحب الابالغ الايت تفياد قن الدولاة الطارف ر تاوفر لاه
احلماية مع أنه كان بال مداني و غاياة التادن ةعتباارا نفاال مهااجرا غاري مصاحوب ،و اي ادعااءات
ر تداارتض عليهااا الدولااة الطاارف .وةإلضااافة إ ول ا  ،تالحاال اللجنااة أن صاااحب الاابالغ ر ت اوفر لااه
احلماياة حات بدادما قادم شاهاد مايالدا إ السالطات اإلسابانية ،وخاصاة بدادما أنلاق مركال االحتجاااي
نفسااه ساراحه ألسااباب تتدلااق بتدااملر إمكانيااة توثيقااه( .)27ولااملل تاارى اللجنااة أن ااملا التقاااعس يشااكل
انتهاكا للماد  )1(20من االتفاقية.
 17-7وجلن ااة حق ااوق الطف اال ،إو تتص اارف مبوج ااب امل اااد  )5(10م اان الربوتوك ااول االختي اااري التفاقي ااة
حقااوق الطفاال املتدلااق إبجاراء تقاادمي البالغااات ،تقتااي قن الوقااائع املدروضااة عليهااا تدتاارب مبثابااة انتهااا
للمواد  3و 8و 12و )1(20من االتفاقية.
وعليه ،ب على الدولة الطرف توفري اجلرب الفدال لصاحب البالغ عان االنتهاكاات املرتكباة
-8
حق ااه .والدول ااة الط اارف مللم ااة أيت ااا مبن ااع ح اادو انتهاك ااات مماثل ااة املس ااتقبل .و ااملا الص اادد،
توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ضمان تنفيمل يع اإلجاراءات املتدلقاة بتقا دير سان الشابان الاملين يادعون أهناأل قصار
(أ)
بطريقة تتفق مع االتفاقية ،واحلرص ،بوجه خاص ،سياق ملا اإلجراءات ،على ما يلي:
''1

أن تةخمل االعتبار الو ئق اليت يقادمها اةالء الشابان ،وأن يدارتف بصاحتها ،إوا
أصدرهتا أو صدقتها سلطة الدولة املدنية أو سفارهتا؛

''2

أن يدني للشابان املدنياني ممثال قاانوي مة ال أو شاخص آخار مياثلهأل مان دون خاري
وجم اااان ،وأن يد اارتف قي حم ااامي خ اااص يق ااع علي ااه االختي ااار لتمث اايلهأل ،وأن يس اام
جلميع املمثلني القانونيني وغري أل بتقدمي املساعد هلأل أثناء إجراء حتديد السن؛

(ب) أن يتمن تديني وصي مة ال ،أسارع وقات ممكان ،علاى الشابان غاري املصاحوبني
الملين يدعون أن سنهأل تقل عن الثامنة عشر  ،حت وإن ر يكن إجراء حتديد السن قد انتهى بدد؛
( ) أن توضااع آليااة انتصاااف فدالااة و املتناااول تتااي للشاابان املهاااجرين غااري املصااحوبني
الااملين ياادعون أن ساانهأل تقاال عاان الثامنااة عشاار إمكانيااة تقاادمي نلااب ملراجدااة أي قارارات ر يااة تقتااي
ةعتب ااار أل أشخاص ااا ةلغ ااني ح ااال ر يش اافع إج اراء حتدي ااد الس اان ةلت ااماانت الاليم ااة حلماي ااة مص ااا
الطفل الفتلى وحق الطفل االستماع إليه؛
أن ي اوفر التاادريب ملااوظفي اهلجاار وضااباط الشاارنة ومااوظفي النيابااة الدامااة والقتااا
(د)
وغ ا ااري أل م ا اان املهني ا ااني املدني ا ااني حبق ا ااوق األنف ا ااال امله ا اااجرين ،وال س ا اايما بش ا ااان التدلي ا ااق الد ا ااام للجن ا ااة
رقأل  ،)2005(6والتدليق الدام املشرت رقأل  3للجناة املدنياة حبماياة حقاوق ياع الدماال املهااجرين وأفاراد
__________

()26
()27
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أساار أل ورقااأل  22للجنااة حقااوق الطفاال ( )2017بشااان املبااادع الدامااة املتدلقااة حبقااوق اإلنسااان اخلاصااة
ةألنفال سياق اهلجر الدولية والتدليق الدام رقأل  )2017(23للجنة حقوق الطفل.
وعم ااال ةمل اااد  11م اان الربوتوك ااول االختي اااري ،ت ااود اللجن ااة أن تتلق ااى م اان الدول ااة الط اارف،
-9
أقاارب وقاات و غتااون مائااة واااانني يومااا ،مدلومااات عاان التاادابري املتخاامل لوضااع آرائهااا موضااع تنفياامل.
وتطلب إ الدولة الطرف أيتا أن تادر مدلوماات عان أي تادابري مان املا القبيال تقارير اا املقدماة
مبوجب املاد  44من االتفاقية .وأخريا ،تطلب اللجنة إ الدولاة الطارف أن تنشار املا اآلراء وتدممهاا
على نطاق واسع.
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