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جلنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته جلنهة حقهوق الطفهل ولهو الولتوالهوي اي تتهاري يتفاقتهة
حق ه ه ههوق الطف ه ه ههل ادت ه ه ه ه له ه ه هرا تق ه ه ههد البالغ ه ه ههاا باله ه ه ه ال ه ه ههبال
رقم ** *2017/29
البالغ مقدم من:

ك .ل( .ميثله احملامي ألربت ابريس كازانوفا)

الشخص املدعى أنه ضحية:

ك .ل.

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 5متوز/يوليه

املوضوع:

إجراء حتديد السن لطفل غري مصحوب

2019

يف  13آذار/مارس ،2017اعُتض صاحب البالغ أثناء حماولته دخول إسبانيا على منت قارب
-1
حملي الصنع .وعند وصووله ،ادعوى أنوه قاصور .يف  6نيسوا//أرريل ،2017خضوع لفحووط يبيوة لتحديود
العموور عوون يريو صووورا ابينووعة السووينية لليوود اليسوورن وايسوونا ./وتشووري نتووا تلو الفحوووط ،الو
يطلع عليها ،إىل أ /عمره قد يكو 18 /عاما على ايقل.
ويف  31آذار/م ووارس  ، 2017أص وودرت القنص وولية اة ا ري ووة يف ررن وولونة تص وري س ووفر يفي وود /
-2
ص وواحب ال ووبالغ م وواين ج ا وور ول وود يف  10أيلول/س ووبتمرب  .1996ويف  11نيس ووا//أرريل  ،2017أعي وود
صاحب البالغ إىل اة ا ر.
ويف  15أاير/مايو  ،2017اعُتض صواحب الوبالغ ابلقورب مون سواحل ابملوا د مايوركوا رينموا
-3
كا /حياول الدخول من جديد إىل إسبانيا على منت قارب حملي الصنع .يف  18أاير/موايو  ،2017أمورت حمكموة
التحقي و و رق و و  2يف م و وواإبكور هيداع و ووه يف مرك و و احتش و وواز ل جان و ووب يف ررن و وولونة .ويف  1ح يرا//يوني و ووه ،2017
أرل و مرك و ررن وولونة حمكم ووة التحقي و رق و  2يف م وواإبكور ،وحمكم ووة التحقي و رق و  1يف ررن وولونة ،ونيار ووة

__________

*
**

اعتمدته اللشنة يف دورهتا اخلامسة والثمانني ( 14أيلول/سبتمرب  1 -تشرين ايول/أكتورر .)2020
ن ووارك يف النيف وور يف ب ووأا ال ووبالغ أعض وواء اللشن ووة التالي ووة أا ووانب  :س وووزا /أب ووو أس وووما ،وبن وود ايي ووو ا دريس ووي،
ورراغي غودرراندسو ،/وفيليب جافيه ،وأولغا أ .خازوفا ،وجهاد ماضي ،ورنيام داويت م مووور ،وأواتم ميكيكووو،
ولو و ووويس إرنسو و ووتو ريو و وودرنريا رينو و ووا ،وخوسو و وويه أييو و وول رودريغيو و و ريو و وويس ،وآ /مو و ووار سو و ووكيلتو ،/وفيلينو و ووا تودوروفو و ووا،
وريناته وينُت.
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ايحداث يف ررنلونة / ،صاحب البالغ يدعي أنه قاصر .ويف  2ح يرا//يونيه  ،2017أصدرت نيارة
ايحووداث يف ررنوولونة ق ورارا رعوودم إج وراء م ي وود موون الفحوووط وإ وواء ا ج وراءات .ويف  9ح يرا//يوني ووه ،2017
أرسو وول صو وواحب الو ووبالغ نسو ووخة مو وون رطاقو ووة بويتو ووه إىل حمكمو ووة التحقيقو ووات رقو و  2يف مو وواإبكور ،دو/
احلصول على رد.
ويف  15ح يرا//يونيه  ،2017أصدرت القنصلية اة ا رية يف ررنلونة تصري سفر آخر ذكر فيه
-4
أيض و ووا أ /ص و وواحب ال و ووبالغ مو و وواين ج ا و وور ول و وود يف  10أيلول/س و ووبتمرب  .1996ويف  20ح يرا//يونيو ووه ،2017
أعيد صاحب البالغ إىل اة ا ر.
ويدعي صاحب البالغ أنه ضحية النتهاك املواد  ،3و ،8و ،)2(18و ،)1(20و ،27و 29من
-5
االتفاقية .وحيت  ،يف مجلة أمور / ،السلطات ا سبانية أتخأ يف االعتبار مصاحل الطفل الفضلى يف
قراراهتا وأنه جيد احلماية روصفه يفال حمروما من ريئته ايسرية.
ويف  15متوز/يوليه  ، 2020أكود ثثول صواحب الوبالغ أنوه فقود االتصوال روه منوأ ترحيلوه يف
-6
ح يرا//يونيه .2017

20

وخلصت ةنة حقوق الطفل ،يف اجتماعهوا املعقوود يف  28أيلول/سوبتمرب  ،2020إىل أ /ثثول
-7
ص وواحب ال ووبالغ فق وود االتص ووال ر ووه من ووأ ترحيل ووه يف  20ح يرا//يوني ووه  2017وال يع وورف مكان ووه ،و ت ووت
املوافق ووة عل ووى ا ج وراء ال ووأ تطبق ووه الدول ووة الط وورف لتحدي وود الس وون ،ورأت اللشن ووة أ /ال ووبالغ 2017/29
قد أصب دو /جدون وقررت وقف النيفر فيه ،وفقا للمادا  26من نيفامها الداخلي مبوجب الربوتوكول
االختيار التفاقية حقوق الطفل املنشئ جراء تقدمي البالغات.
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