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الفق ةةرة  ٢م ةةن امل ةةادة  ،٥والفق ة ةراتن وجو وووو مة ةةن
املادة .7
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اعتمدته اللجنة ت دورهتا  8١و 3١-١3أاير/مايو ٢٠١٩و.
ةةارك ت النيفةةر ت الةةبالغ أعةةةاا اللجنةةة التاليةةة أنةةا أس :السةةيدة سةةوسان أأةةو أسةةوما ،والسةةيدة أمةةل سةةلمان
الدوسةةري ،والسةةيدة أنةةد ابيةةوي اإلدريسةةب ،والسةةيد برانةةب نودبرانسةةون ،والسةةيد فيليةةأ ايت ،والسةةيدة أول ةةا أ.
خاسوفا ،والسةيد سةيفاس لومينةا ،والسةيد جهةاد ماضةب ،والسةيد فاية مار ةال  -أةاري ،،والسةيد بنيةام داوية
مزم ةةور ،والس ةةيد ميويو ةةو أوات  ،والسةةيد ل ةةوي ،إرنس ةةتو بيةةدرن ا رين ةةا ،والسةةيد خوسةةيه أ ي ةةل رودري يةةز ري ةةي،،
والسيدة عيساتو ألسان سيديوو ،والسيدة آن ماري سويلتون ،والسيدة فيلينا تودوروفا ،والسيدة رينايت وينرت.
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 ١-١صة ة ةةا أ الة ة ةةبالغ انة ة ةةه ج .س .ه .ر ،.وأة ة ةةو م ة ة ةواطن إسة ة ةةبا مولة ة ةةود ت  ١4نيسة ة ةةان/
أبري ة ةةل  .١٩٦٩ويق ة ة ادم أ ة ةةيا ال ة ةةبالغ نياب ة ةةة ع ة ةةن ابنت ة ةةه ل .ه .ل ،.املول ة ةةودة ت  ٢١تش ة ةرين ال ة ةةا /
أكتة ةوبر  ،٢٠٠٠وابن ةةه أ .ه .ل .املول ةةود ت  7آ؛/أنس ةةط ،٢٠٠3 ،وكالمه ةةا مواطن ةةان إس ةةبانيان.
ويةةدعب صةةا أ الةةبالغ أن طفليةةه ضةةحيتان ظنتهةةاك امل ةواد  ،٢و ،3و ،4و ،٥و ،٦و ،8و،٩
و ،١٠و ،١١و ،١٢و ،١٦و ،١8و ،١٩و ،٢7و 3٥م ةةن اظتفاوي ةةة .وص ةةا أ ال ةةبالغ ن ة ة
مم ة ةةل حة ةةام .ووة ةةد دخة ةةل الربوتوكة ةةول اظختية ةةاري ية ةةز النفة ةةاذ ابلنسة ةةبة للدولة ةةة الطة ةةرف ت ١4
نيسان/أبريل .٢٠١4
 ٢-١ووفقاً للمادة  ٦من الربوتوكول اظختياري ،طلأ الفريةال الةامةل املةةل ابلبالنةا  ،نيابةة
تةج ةةل بتحدي ةةد مو ةةان وج ةةود
ع ةةن اللجن ةةة ،إىل الدول ةةة الط ةةرف ت  ٢8آذار/م ةةارس  ٢٠١7أن ا
الطفلني ل .ه .ل .وأ .ه .ل .وإبالغ اللجنة بيلك.
 3-١وت  ١٩تشةرين ابول/أكتةةوبر  ،٢٠١7وة اةرر الفريةةال الةامةةل املةةةل ابلبالنةةا  ،نيابةةة عةةن
اللجنة ،رفض طلأ الدولة الطرف النيفر ت مقبولية البالغ ةزل عن أسسه املوضوعية.
الوق ئع جل هعضه ص ح البال
 ١-٢ت عةةام  ،٢٠٠4انتقةةل صةةا أ الةةبالغ وسوجتةةه آنةةياك وطفةةال ل .ه .ل .وأ .ه .ل.
من إسبانيا إىل سويسرا .و ينها كان عمر ل 3 .سنوا وعمر أ 7 .أ هر.
 ٢-٢وت تشرين ابول/أكتوبر  ،٢٠٠8انفصةل صةا أ الةبالغ وسوجتةه ت الواوةع ووةدما إىل
وينص على تقاسس احلةةانة .وت أعقةا؛
حمومة الصلح أبوسرت وسويسراو اتفاواً ينيفس انفصاهلما ا
ذلك ،انتقل صا أ البالغ من البي الةيي كةان يقطنةه مةع عائلتةه إىل ةقة وريبةة ة يةتمون
من مواصلة سايرة طفليه الليين ظال يقيمان ت املنزل مع أمهما.
 3-٢وت  ١١زيران/يونيه  ،٢٠٠٩أصدر حمومة ابسرة أبوسرت ومةاً يقةةب ابنفصةال
صا أ البالغ وسوجته وجأ القانون .ووة احملومة ابملمارسة املشرتكة حلقوق الوالدية و نح
ابم احلة ةةانة الوامل ةةة للطفل ةةني ،م ةةع م ةةنح اب؛ قة ةاً واس ةةةاً ت الة ةزايرة وهناي ةةة أس ةةبوعني ت الش ةةهر،
وكل يوم أربةاا ،ونصة الةطةل املدرسةيةو ،والةزام اب؛ بةدفع نفقةة ويمتهةا  3 ٥٠٠فرنةك سويسةري
ت الشهر.
 4-٢وت  ٢٦نيسان/أبريل  ،٢٠١٠رفة احملومةة اظبتدائيةة أبوسةرت طلةأ احلةةانة املقةدم
من صا أ البالغ وخ افة النفقة املستحقة لطفليةه إىل  ٢ ٥٠٠فرنةك سويسةري كونةه عاطةل
عن الةمل .كما وة ببقاا ابم ت سويسرا مع طفليهةا ري مةا يصةدر وةرار هنةائب بشةالن الطةالق
وممارسة قوق الوالدية.
 ٥-٢وت  ١١تشة ةرين ابول/أكت ةةوبر  ،٢٠١٠و ة ة ادم ص ةةا أ ال ةةبالغ وسوجت ةةه طل ةةأ ط ةةالق
ودعيةةا للم ةةول أمةةام احملومةةة ت  ١3كةةانون ابول/ديسةةمرب  ٢٠١٠مةةن أجةةل
مشةةرتكاً ت سويسةرا ي
ةةةور جلسةةة الطةةالق الرئيسةةية .وت  3كةةانون ابول/ديسةةمرب  ،٢٠١٠أبل ة الزوجةةة احملومةةة
السويسرية أبهنا ن رأيها بشالن الرنبة ت الطالق .وأويا ،رفةة احملومةة اظبتدائيةة بوسةرت
طلأ الطالق املشرتك ت  8كانون ابول/ديسمرب .٢٠١٠
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 ٦-٢وت  ٢كانون ابول/ديسمرب  ،٢٠١٠و ادم سوجة صا أ البالغ آنياك طلأ طالق
للةرر إىل حمومة اثرانواث اسبانيا.
 7-٢وت  4ك ةةانون ابول/ديس ةةمرب  ،٢٠١٠س ةةافر الزوج ةةة م ةةع طفليه ةةا م ةةن سويس ة ةرا إىل
إسةةبانيا دون إخطةةار صةةا أ الةةبالغ أو موافقتةةه .و ينهةةا ،كةةان عمةةر ل ١٠ .سةةنوا وعمةةر أ.
سةبع سةنوا  .وت  ٦كةانون ابول/ديسةةمرب  ،٢٠١٠تل اقةى صةا أ الةةبالغ رسةالة إلورتونيةة مةةن
سوجته ي أبل ته بنيتها عدم الةودة إىل سويسرا ورنبتها ت بدا ياة جديدة ت إسةبانيا ،وكةيا
بب ةةدا إجة ةرااا الط ةةالق ت إس ةةبانيا ورنبته ةةا ت مواص ةةلة تس ةةهيل التواص ةةل ب ةةني ص ةةا أ ال ةةبالغ
وطفليةةه .واس ةةتطرد وائل ةةة علةةى وج ةةه ا ص ةةو ” :إ ظ أختط ة طفةةالي ،ف ةةال أمل ةةك ةةال
الوصاية واحلةانة وجأ القانون وميونل أن أورر موان عيشةهما ،وظ سةيما عنةدما توةون تلةك
أب رنبتهما“و١و .وي ادعب صا أ البالغ أن أي الرسةالة اإللورتونيةة أةب دليةل علةى نيةة سوجتةه
املسبقة اختطاف طفليه.
 8-٢وت  7كةةانون ابول/ديس ةةمرب  ،٢٠١٠و ةةدم ص ةةا أ الةةبالغ طلب ةاً إىل الس ةةلطة املركزي ةةة
بسويس ةرا إلعةةادة طفليةةه القاص ةرين ت إطةةار اتفاويةةة ظأةةاي املتةلقةةة ابتوانةةأ املدنيةةة لالختطةةاف
الدويل لألطفال ،وأو الطلأ اليي أ يل إىل السلطة املركزية اسبانيا.
 ٩-٢وت  ١٩متوس/يوليةةه  ،٢٠١١أعلنة حمومةةة ابسةةرة روةةس  ٦دينةةة اثرانةةواث عةةدم وانونيةةة
نقل القاصرين من سويسةرا إىل إسةبانيا وأمةر اعةادة طفلةب صةا أ الةبالغ إىل سويسةرا ،عمةالً
ابتفاوي ةةة ظأ ةةاي .وطةن ة الزوج ةةة ت أ ةةيا الق ةرار .وت  ١١تش ةرين ابول/أكت ةةوبر  ،٢٠١١وب ةةل
القسس ال ا من احملومة الةليا إلوليس اثرانواث الطةن .وخلص القرار إىل أن نقل القاصرين وةانو
بنةةه ةةأ أن يوةةون أنةةاك انتهةةاك حلةةال احلةةةانة ظعتبةةار نة وةةانو وفقةاً للمةةادة  3مةةن اتفاويةةة
ظأةاي ،ت ةني أن ابم ت أةي احلالةة متلةك ةةانة الطفلةني ب ةض النيفةر عةن تقانهةا قةةوق
الوالدية مع اب؛و٢و .ويةي أيةاً أن القاصةرين أعةراب عةن عةدم رنبتهمةا ت الةةودة إىل سويسةرا
وأوضح أن وةرار حمومةة أوسةرت القاضةب بةةدم م ةادرة ابم سويسةرا والفقةرة  4-٢أعةال و يوتسةب
طابةاً طوعياً ونة إلزامةب ،كوهنةا أةب الة متلةك احلةةانة الواملةة للطفلةني .ووةةى القةرار بةرفض
إعادة الطفلني إىل سويسرا.
 ١٠-٢وابلت ةزامن مةةع ذلةةك ،و ة ادم الزوجةةة ت  ٢3متوس/يوليةةه  ٢٠١١ةةووى ضةةد صةةا أ
الةةبالغ بةةداعب إسةةااة مةاملةةة الطفلةةني وجنحةةة اعتةةداا لفيفةةب طفية و .وت  ١3آذار/مةةارس ،٢٠١٢
بة اةرأ حمومةةة التحقيةةال ذمةةة صةةا أ الةةبالغ فيمةةا يتةلةةال تةةي الشةةووى ابعتبارأةةا ظ تسةةتند إىل أي
أساس ون مدعومة اببدلة.
__________

و١و
و٢و
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يقدم صا أ البالغ الرسالة اإللورتونية املرسلة من ابم ت  ٦كانون ابول/ديسمرب .٢٠١٠
تنص املادة  3من اتفاوية ظأاي على ما يلةب” :يةتةرب نة ةرعب نقةل أو عةدم إرجةاع الطفةل :وأو الواوةع تةةدايً
علةةى ةةال احلةةةانة املمنةةود ،انفةراداً أو ابظ ةرتاك ،لشةةخص أو مل سسةةة أو لوةةل أيوةةل آخةةر ،مةةن وةةانون الدولةةة
ال تا اإلوامة املةتادة للطفل مبا رة وبل نقله أو عدم إرجاعةه ،وو؛و إذا كانة ممارسةة أةيا احلةال تةتس ،انفةراداً
أو ابظ ةرتاك ،بشةةول فةلةةب سمةةن نقةةل الطفةةل أو عةةدم إرجاعةةه أو أهنةةا كان ة سةةتمارس فةلي ةاً لةةوظ حتقةةال تلةةك
اب ةةدا  .ميوةةن أن ينةةت ةةال احلةةةانة املشةةار إليةةه ابلفقةةرة وأو اب صةةو مةةن إسةةناد فةةةول القةةانون أو بقةرار
وةائب أو إداري أو من اتفاق في سأ وانون تلك الدولة“.
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 ١١-٢وت  ٢3تش ةرين ال ةةا /نوفمرب  ،٢٠١١طل ةةأ ص ةةا أ ال ةةبالغ إىل احملوم ةةة الدس ةةتورية
اإلسةةبانية اظسةةتفادة مةةن تةةداب احلمايةةة امل وتةةة مةةن و ةرار احملومةةة الةليةةا إلولةةيس اثرانةةواث الصةةادر
ت  ١١تش ة ة ة ةرين ابول/أكتة ة ة ةةوبر  ٢٠١١والقاضة ة ة ةةب بة ة ة ةةرفض إعة ة ة ةةادة طفلية ة ة ةةه إىل سويس ة ة ة ةرا .وت
ع ةةام  ،٢٠١3رفةة ة احملوم ةةة الدس ةةتورية طل ةةأ احلماي ةةة امل وت ةةة .وية ة ادعب ص ةةا أ ال ةةبالغ أن ةةه
مل يُيطر تيا القرار ومل يبلغ به سوى ابهلات ت كانون ال ا /يناير .٢٠١٦
 ١٢-٢وت  8أاير/م ةةايو  ،٢٠١٢وةة ة احملوم ةةة اظبتدائي ةةة رو ةةس  3ابإلس ةةوورايل وإس ةةبانياو،
بتقاسس قوق الوالدية ،حبي متنح ابم احلةانة الواملة ومينح اب؛ ال الزايرة وهناية أسةبوعني
ت الشةةهر ،ونص ة الةطةةل املدرسةةية ،ومواملةةا يوميةةة ابهلةةات أو السةةوايأ ملةةدة  ١٥دويقةةةو.
ووة احملومةة أيةةاً بةدفع صةا أ الةبالغ نفقةة وةدرأا  ١ ٥٠٠يةورو ةهرايً ،وأمةر الوالةدين
اخطارأا أبي ت ي للةنوان.
 ١3-٢ووةةدم صةةا أ الةةبالغ عشةةرة طلبةةا إىل احملومةةة اظبتدائيةةة روةةس  3ابإلسةةوورايل إلنفةةاذ
احلوس الصادر ت  8أاير/مايو  ٢٠١٢بشالن إعمال احلةال ت الةزايرة .وا ةتوى صةا أ الةبالغ،
ت طلباتةه إىل احملومةة ،مةن منةع ابم طفليةه مةن سايرتةةه ت الةديةد مةن عطةل هنايةة ابسةبوع املتفةةال
عليها ومن وةاا بةض ابايم مةه خالل إجاسا عيد امليالد والةطل املدرسية ومن التواصل مةه
ابهلات يوميةاً ،بةداعب رفةض الطفلةني ر يتةه أو اظتصةال بةه .وية ادعب صةا أ الةبالغ أنةه مل يتلةال
أي رد من احملومة فيما يتةلال بطلباتهو3و.
 ١4-٢وت  ٦تش ةرين ال ةةا /نوفمرب  ،٢٠١٢وةةدم صةةا أ الةةبالغ ،اسةةتناداً إىل أو ةوال طفليةةه،
ووى جنائية ضد ريك ياة سوجته بتهمة اظعتداا عليهما.
 ١٥-٢وت  ١١أيلول/سةةبتمرب  ،٢٠١3وة ة احملومةةة اظبتدائيةةة روةةس  3ابإلسةةوورايل بفسةةخ
سواج صا أ البالغ ت أعقا؛ طةالق خةالت .ووةة احملومةة بتقاسةس قةوق الوالديةة ،حبية
متةةنح ابم احلةةةانة الواملةةة وميةةنح اب؛ ةةال ال ةزايرة ،وال ةزام صةةا أ الةةبالغ بةةدفع نفقةةة ةةهرية
ويمتها  ١ 4٠٠يورو.
 ١٦-٢وت أيلول/سةةبتمرب  ،٢٠١3انتقةةل صةةا أ الةةبالغ مةةن سويسةرا إىل أوكرانيةةا ية كةةان
قيقه يةيش مةع عائلتةه .وت عةام  ،٢٠١4حتصةل صةا أ الةبالغ علةى عمةل ت كيية وتةزوج
من جديد.
 ١7-٢وية ة ادعب ص ةةا أ ال ةةبالغ أن ةةه انقطةة ة من ةةي ك ةةانون ال ا /ين ةةاير  ٢٠١٥ر يت ةةه لطفلي ةةه
وتواصله مةهما وأنه ظ يةلس وان وجودمها.
 ١8-٢وت  8أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٦طلب حمومة اإلسوورايل إىل ابم إبالنهةا وةان إوامةة
ووجود الطفلني وتزويدأا ابلتقارير النفسية واملدرسية ا اصة تما.
 ١٩-٢وت ك ةةانون ابول/ديس ةةمرب  ،٢٠١٦طلة ةةأ ص ةةا أ الة ةةبالغ إىل حموم ةةة اإلسة ةةوورايل
السةةماد لةةه بقةةةاا عطلةةة أعيةةاد املةةيالد مةةع طفليةةه ت كيي ة  ،وأةةو ي ة ادعب عةةدم تلقيةةه أي رد ت
أيا الصدد.
__________

و3و

4

يقةةدم صةةا أ ال ةةبالغ نس ةةخاً م ةةن طلباتةةه إىل احملومةةة اظبتدائيةةة روةةس  3ابإلسةةوورايل إلعمةةال قةةه ت ال ةزايرة
وإنفاذ القرار الصادر ت  8أاير/مايو .٢٠١٢
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ال كوى
 ١-3ي ادعب صا أ الةبالغ أن الدولةة الطةرف انتهوة املةواد  ،٢و ،3و ،4و ،٥و ،٦و،8
و ،٩و ،١٠و ،١١و ،١٢و ،١٦و ،١8و ،١٩و ،٢7و 3٥من اظتفاوية.
 ٢-3وي ة ادعب صةةا أ الةةبالغ أن القسةةس ال ةةا مةةن احملومةةة الةليةةا إلولةةيس اثرانةةواث ”أضةةفى
صب ة وانونية على اختطاف طفليه“ دون مراعاة مصةاحلهما الفةةلى مةن خةالل رفةةه إعادهتمةا
إىل سويسرا وإعالن نقلهما إىل إسبانيا إجراا رعياً .ويدعب أن القرار اكتفى راعاة مصاحل ابم
بهنةةا متلةةك احلةةةانة الواملةةة للقصةةر مةةع أهنةةا م وتةةة ت ظةةل نيةةا؛ و ةرار هنةةائب بشةةالن الطةةالق.
ويةةةي وةةائالً إن نقةةل طفليةةه مةةن إسةةبانيا إىل سويس ةرا ت  4كةةانون ابول/ديسةةمرب  ٢٠١٠ن ة
مش ةةروع ويتة ةةارر م ةةع القة ةرار ال ةةيي ص ةةدر ع ةةن احملوم ةةة اظبتدائي ةةة بوس ةةرت وسويس ة ةراو ت ٢٦
نيسان/أبريل  ٢٠١١وأيمر ابم بةدم م ادرة سويسرا إىل ني صةدور وةرار هنةائب بشةالن الطةالق
وممارسة قوق الوالدية.
 3-3وي ك ةةد ص ةةا أ ال ةةبالغ أن طفلي ةةه ك ةةان عمرمه ةةا  3س ةةنوا و 7أ ةةهر عن ةةدما انتقلة ة
ابسرة أبكملها إىل سويسرا ت عام  ٢٠٠4و ١٠و 7سنوا عندما أعادهتما أمهما إىل إسبانيا
ت عام  .٢٠١٠وي ادعب صا أ البالغ أن سويسرا اول ملةدة سة سةنوا موةان إوامتهمةا
املةتةاد ية وةةةيا طفولتهمةا ونسةجا روابةةق أسةرية وويةةة ،و ية كةا منةةداني متامةاً ت املةةدارس
احملليةة ويتولمةان الل ةة ابملانيةةة .وية ادعب أيةةاً أن نقلهمةا إىل إسةةبانيا وطةع الةالوةة القويةة وونةوا
التواصل الشخصةب املبا ةرة بةني صةا أ الةبالغ وطفليةه .وعلةى وجةه ا صةو  ،يشة صةا أ
البالغ إىل التقرير النفسب الشرعب اليي طلبه لةرضه على حمومة اإلسوورايل ت إطار إجرااا
الط ةةالق ا ةةالت ويفي ةةد أبن ابم ا ةةي وة ةراراً أ ةةادي اتان ةةأ لنق ةةل طفليه ةةا إىل إس ةةبانيا ،دون
مراعةةاة الةواوةةأ ال ة ميوةةن أن تنجة اةر عةةن ذلةةك ابلنسةةبة ملسةةتقبل طفليهةةا .وي كةةد ا ب ة أية ةاً أن
فر منو طفلب صا أ البالغ ومنائهما أكرب ت سويسةرا وأن أةيا ابمةر مل أيخةي بةةني اظعتبةار
ت أي وو من ابووا .
 4-3وي ادعب صا أ الةبالغ أن الدولةة الطةرف الة دون تواصةله مةع طفليةه واتصةاله تمةا
مةةن خةةالل عةةدم ا ةرتام قةةه ت الةزايرة وعةةدم الةةرد علةةى طلباتةةه املتوةةررة الراميةةة إىل تنفيةةي حمومةةة
اإلسوورايل احلوس الصادر ت  8أاير/مايو  ٢٠١٢وتطبيقه.
 ٥-3وي ة ادعب صةةا أ الةةبالغ أن الدولةةة الطةةرف مل تيسةةر لةةه التواصةةل مةةع طفليةةه واظتصةةال تمةةا،
بنه ظ يةلس موان وجودمها مني كانون ال ا /يناير  ،٢٠١٥وأنه مل يرامها مني وايل عامني.
 ٦-3وابلنيفةةر إىل تقةةاع ،السةةلطا اإلسةةبانية ،يطليةةأ صةةا أ الةةبالغ ة الدولةةة الطةةرف
على حتديد موان وجود طفليه وإبالنه بيلك.
مالحظ ش الن لة الطعف ن الغ اإبقبول ة
 ١-4ت اكد الدولة الطرف ،ت مال يفاهتا امل رخة  ٢4أاير/مةايو  ،٢٠١7أن صةا أ الةبالغ
يقة ة ةةدم ”واوة ة ة ةاً خمتلف ة ة ةاً“ عة ة ةةن ذلة ة ةةك الة ة ةةيي لة ة ةةو ك ت طلة ة ةةأ املةلومة ة ةةا املقة ة ةةدم إىل حمة ة ةةاكس
إسبانية خمتلفة.

GE.19-09859

5

CRC/C/81/D/13/2017

 ٢-4وفيما يتةلال ابلووةائع ،تشة الدولةة الطةرف إىل أن الةدعوى اتنائيةة املرفوعةة ضةد ةريك
ياة ابم والفقةرة  ١4-٢أعةال و ي فيفة بسةبأ عةدم وجةود اعتةداا علةى ابطفةال .وابإلضةافة
إىل ذلةةك ،يرفةةض تنفيةةي احلوةةس الصةةادر بشةةالن اظنتهةةاك املزعةةوم للحةةال ت ال ةزايرة .وأخة اً ،و ة ادم
سوجةةة صةةا أ الةةبالغ آنةةياك ةةووى ت آ؛/أنسةةط ٢٠١3 ،ضةةد جةةدة الطفلةةني مةةن أبيهمةةا
بةةداعب اظ تفةةاخ نة املشةةروع رةواسي سةةفرمها ،بطلةةأ مةةن صةةا أ الةةبالغ ،بةةةد وةةةاا الةطلةةة
الصيفية ت سيوريخ وسويسراو ت الةام نفسهو4و.
 3-4وتدفع الدولة الطرف أبن سوجة صا أ البالغ آنياك ودم ت أيلول/سبتمرب ٢٠١3
ووى جنائية ضد صا أ البالغ ررمية أجران ابسرة لةدم دفةه النفقة ملدة سنتني .وتةةي
الدولةةة الطةةرف أن صةةا أ الةةبالغ مل مي ةةل أمةةام احملومةةة ت أةةي احلالةةة ،وابلتةةايل وة ة حمومةةة
التحقيةال روةةس  ٦ب ةةارانواث ت  ٩متوس/يوليةةه  ٢٠١٥بتوويفةةه وجةأ أمةةر وةةانو مةةن أجةةل احلصةةول
على هادتهو٥و ،وأن نتائ اإل بة القةائية املرسلة إىل أوكرانيا ت نيسان/أبريل  ٢٠١٥مةن أجةل
احلصول علةى ةهادته مةا سالة نة مةروفةة بن الواثئةال املقدمةة مةن أةيا البلةد مل تةرتجس بة يةد إىل
الل ة اإلسبانيةو٦و.
ابدعةااا صةا أ الةبالغ بشةالن اظختطةاف املزعةوم لطفليةه ،تةدفع الدولةة
 4-4وفيما يتةلةال ا
الطةةرف أبن السةةلطا اإلسةةبانية أعرب ة عةةن مووفهةةا تةةيا ا صةةو ومفةةاد أنةةه ظ يوجةةد أي
ن ةةوع م ةةن اظختط ةةاف .وحتي ةةل الدول ةةة الط ةةرف إىل وة ةرار رد ال ةةدعوى الص ةةادر لص ةةاحل ابم ت 3١
أاير/مة ةةايو  ، ٢٠١١واملتةلة ةةال ابلشة ةةووى اتنائية ةةة املقدمة ةةة مة ةةن صة ةةا أ الة ةةبالغ ضة ةةدأا بتهمة ةةة
اختطاف واصرينو7و.
 ٥-4وتطلةأ الدولةةة الطةةرف إعةةالن أةةيا الةةبالغ نة مقبةةول وجةةأ الفقةرتني وجو وووو مةةن
املةةادة  7مةةن الربوتوكةةول اظختيةةاري واملةةادة  ٢٠مةةن النيفةةام الةةداخلب للجنةةة ،بنةةه ينطةةوي علةةى
إسااة استةمال احلال ت تقدمي البالنا  ،كون صا أ البالغ ظ ميلةك ةةانة طفليةه ومل يقةدم
دلةةيالً علةةى موافقتهمةةا تقةةدمي الةةبالغ ابنهمةةا ،وبنةةه ظ يسةةتند بصةةورة واضةةحة إىل أسةةاس سةةليس.
كما تطلأ النيفر ت مقبولية البالغ ةزل عن أسسه املوضوعية.
 ٦-4وأخ ة اً ،ت ك ةةد الدولةةة الط ةةرف أن طفلةةب ص ةةا أ الةةبالغ ليس ةةا ت عةةداد املختف ةةني بن
أمهمة ةةا ،بنة ةةاا علة ةةى املةلومة ةةا املرسة ةةلة ت  ١٦أاير/مة ةةايو  ٢٠١7إىل حمومة ةةة التحقية ةةال روة ةةس ٦
ب ارانواث  -ي ةري النيفةر ت الشةووى اتنائيةة املقدمةة ضةد صةا أ الةبالغ بةداعب أجةران
ابسرة  -متلك عنوا ً مةروفاً ت اثرانواثو8و.
__________

و4و
و٥و
و٦و
و7و
و8و
6

ظ تق ادم الدولة الطةرف أي دليةل تةيا ا صةو  ،وتوتفةب ابإل ةارة إىل ”إجةرااا اتةنح  “٢٠١3/١٩4دون
اإلبالغ عن تسوية أي الشووى.
تقدم الدولة الطرف نسخة من ورار حمومة التحقيال روس  ٦ب ارانواث امل رخ  ٩متوس/يوليه .٢٠١٥
تقدم الدولة الطةرف نسةخة مةن تقريةر مة رخ  ١٦أاير/مةايو  ٢٠١7طلبتةه احلوومةة مةن حمومةة التحقيةال ويشةمل
املةلوما املشار إليها أعال بشالن الة اإلجرااا القةائية.
تقة ةةدم الدولة ةةة الطة ةةرف نسة ةةخاً مة ةةن احلومة ةةني امل ة ة رخني  ١3أيلول/سة ةةبتمرب و ٢8تش ة ةرين ال ة ةةا /نوفمرب ٢٠١١
والصادرين على التوايل من حمومة التحقيال روس  ١١ب ةارانواث والقسةس السةادس للمحومةة الةليةا إلولةيس اثرانةواث،
ي يرفض طةن صا أ البالغ بشالن ورار رد الدعوى امل رخ أاير/مايو .٢٠١١
تقدم الدولة الطرف نسخة من تقرير م رخ  ١٦أاير/مايو  ٢٠١7طلبته احلوومة من حمومة التحقيال.
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ةرا ق ش ص ح البال هاى مالحظ ش الن لة الطعف هاى مقبول ة البال
 ١-٥يوة ة اةرر صة ةةا أ الة ةةبالغ ت تةليقاتة ةةه املق ادمة ةةة ت  ٦و ١٠و ١٩زيران/يونية ةةه ،٢٠١7
الووةةائع واظدع ةةااا ال ة و ةةدمها ابلفة ةةل ت بالنةةه ابول ،وي ةةدفع أبن تفس ة ا الدول ةةة الط ةةرف
اانبة للواوةع .وأةو ية ادعب أنةه مل مي ةل لة دظا بشةهادته ت الةدعوى اتنائيةة املرفوعةة ضةد بةداعب
أجةران أسةرته بن احملومةةة كان ة وةةد رفة ة تزويةةد ابلواثئةةال املتةلقةةة ابلتحقيقةةا والةةتهس ذا
الصلة تي احلالةو٩و.
 ٢-٥ويةةدفع صةةا أ الةةبالغ أبن تربيةةر عةةدم مقبوليةةة أةةيا الةةبالغ بوةةون ابم متلةةك ةةةانة
الطفلةني أةو تصةةرف ”وبةيح“ مةن جانةةأ الدولةة الطةرف .وأةةو ي كةد أنةه يتقاسةةس قةوق الوالديةةة
م ةةع ابم ،وأ ةةو م ةةا مينح ةةه ةةال مت ي ةةل طفلي ةةه ت أي مس ةةاللة دون احلاج ةةة إىل موافقتهم ةةا بهنم ةةا
ن ابل ني .ويةةي أن ال ةرر مةن أةيا الةبالغ ظ يومةن ت حتديةد مةن ميلةك ةةانة الطفلةني
وإمنا ت الشووى من انتهاك مزعوم لالتفاوية من جانأ الدولة الطرف.
 3-٥وي ادعب صا أ البالغ أن أم طفليه انسحب ت  3كةانون ابول/ديسةمرب  ٢٠١٠مةن
إج ةرااا الطةةالق املش ةةرتكة ت سويس ةرا والفقةةرة  ٥-٢أع ةةال و ،وأن ابوضةةاع عةةاد م ةةن إىل
ما كان عليه وبل صدور وس حمومة أوسرت ت زيران/يونيه  .٢٠٠٩ويدفع صةا أ الةبالغ
أبن نق ةةل طفلي ةةه م ةةن سويس ة ةرا إىل إس ةةبانيا دون موافقت ةةه يش ةةول اختطاف ة ةاً دولي ة ةاً لقاص ة ةرين ،بن
صةةا أ الةةبالغ كةةان ميلةةك ت ذلةةك الووة ةةةانة مشةةرتكة مةةع ابم كوهنةةا انسةةحب مةةن وةةةية
الطالق املشرتكة ت سويسرا ال حتصل وجبها علةى احلةةانة ت املةرة ابوىل .ويةةي أن ابم
مل تبلاغ احملومة السويسرية أبهنا اب ر إجرااا طةالق خةالت جديةدة ت إسةبانيا ،وأةو مةا مياةل
إسةةااة اسةةتةمال للقةةانون .ويفيةةد صةةا أ الةةبالغ أبنةةه ة ت ةةال اعتيةةرب أن ابم كان ة متلةةك
ت  4كانون ابول/ديسمرب  ٢٠١٠ةانة الطفلني وفقاً لقةرار حمومةة أوسةرت ،كةان عليهةا أيةةاً
امت ةةال أمةةر احملومةةة القاضةةب بةةةدم م ادرهتةةا سويسةرا مةةا مل يبة بصةةفة هنائيةةة ت مسةةائل الطةةالق
و ق ةةوق الوالدي ةةة و ة ةةانة الطفل ةةني .وأو ةةيا ،ية ة ادعب ص ةةا أ ال ةةبالغ أن ابم ةةر بة ةةدم م ةةادرة
سويسرا يندرج ضمن قه ت احلةانة املنصو عليه ت اتفاوية ظأاي ،وأو احلال اليي انتيهةك
بسةةبأ النقةةل نة املشةةروع لطفليةةه ت  4كةةانون ابول/ديسةةمرب  .٢٠١٠ويةةدفع صةةا أ الةةبالغ
أبن القسس ال ا للمحومة الةليةا إلولةيس اثرانةواث مل يةراع كةل مةا سةبال ت وةرار الصةادر ت تشةرين
ابول/أكتوبر  ٢٠١١والفقرة  ١١-٢أعال و ونسب من املصلحة الفةلى لطفليه.
 4-٥وي ة ادعب صةةا أ الةةبالغ أنةةه مل يسةةتطع الطةةةن ت احلوةةس النهةةائب حملومةةة اإلسةةوورايل
بشالن الطالق بسبأ رفض احملومة تزويد بتسجيال مقابلة القاضب مع ابنته ل.و١٠و.
 ٥-٥وي ة ادعب ص ةةا أ ال ةةبالغ أن الدول ةةة الط ةةرف مل تق ةةدم أي واثئ ةةال ت ب ة أن ي ةةع طلبات ةةه
املقدمةةة إىل حمومةةة اإلسةةوورايل لتنفيةةي اب وةةام وإعمةةال قةةه ت ال ةزايرة يرفة ة والفقةةرة ٢-4
أعة ةةال و .وأة ةةو ي ة ة ادعب أن ية ةةع طلباتة ةةه بتنفية ةةي اب وة ةةام ”نيسة ةةي أو يرفة ة ة “ مة ةةن جانة ةةأ
احملاكس اإلسبانية.
__________

و٩و مل يقدم صا أ البالغ أي تفاصيل إضافية.
ةةةرأا ملةةا ةةأ أن تقولةةه للقاضةةب
و١٠و يةةزعس صةةا أ الةةبالغ أن ابنتةةه وال ة لةةه ت وو ة ظ ةةال إن حمةةامب أمهةةا ” ا
خالل املقابلة“ ،لونه مل يقدم دليالً على ذلك.
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 ٦-٥وي اكد صا أ البالغ ،فيما يتةلال ابدعااا الدولة الطرف عةدم دفةةه النفقةة املفروضةة
عليةةه ،ع ةةدم ودرت ةةه علةةى دفةه ةةا بس ةةبأ املش ةاكل املاليةةة و ال ةةة البطال ةةة ال ة أبل ةةغ ت ةةا الس ةةلطا
املختص ةةة .وأ ةةو ي ة ة ادعب أن ةةه طل ةةأ إىل حموم ةةة اإلس ةةوورايل ،ت زيران/يوني ةةه  ،٢٠١٦تزوي ةةد
سةةا؛ البنوةةب لةةألم كةةب يةةدفع املبةةالغ الة ت ذمتةةه بةةةدما حتسةةن التةةه اظوتصةةادية.
ببيةةا
وأو يةي أنه مل ترسل إليه أي مةلوما عن أيا احلسا؛ البنوبو١١و.
 7-٥وت ا ت ةةام ،ي اك ةةد ص ةةا أ ال ةةبالغ أن عنة ةوان طفلي ةةه املق ةةدم م ةةن الدول ةةة الط ةةرف ن ة ة
صةةحيح .وية ادعب أنةةه يتطةةابال مةةع عنةوان منةةزل والةةدي سوجتةةه السةةابقة وأن طفليةةه تركةوا أةةيا املنةةزل
من ة ةةي ع ة ةةام  .٢٠١٠وت أ ة ةةيا الص ة ةةدد ،ية ة ة ادعب ص ة ةةا أ ال ة ةةبالغ أن حموم ة ةةة التحقي ة ةةال رو ة ةةس 3
ابإلسوورايل طلب إىل ابم ت  ٦زيران/يونيه  ٢٠١7تزويدأا بةنواهنا الفةلبو١٢و.
مالحظ ش إض ف ة من الطعفني ن الغ اإبقبول ة
تورر الدولة الطرف ،ت مال يفاهتا اإلضةافية امل رخةة  ١3متوس/يوليةه  ،٢٠١7ادعاااهتةا
١-٦
ا
بش ةةالن مقبولي ةةة ال ةةبالغ .وت ةةدفع أبن ابم أرس ةةل ت  ٢٦زيران/يوني ةةه  ٢٠١7بي ةةا ً كتابية ةاً إىل
حمومة التحقيال روس  3ابإلسوورايل تبلغ فيه عن عنواهنا الفةلب آنياك ،فةةالً عةن موةان وجةود
طفليها ونف ،املوان اليي أ ار إليةه الدولةة الطةرف ت مال يفاهتةا ابوليةةوو١3و .وأوةيا ،فة ن
احملاكس اإلسبانية تةرف موان وجود طفلب صا أ البالغ وظ يوجد أي اختطاف هلما.
 ٢-٦وت كةةد الدولةةة الطةةرف أنةةه ظ يوجةةد مةةا يش ة إىل أن صةةا أ الةةبالغ أبلةةغ عةةن عنوانةةه
آنةةياك إىل حمومةةة اثرانةةواث ال ة أمةةر اب تجةةاس لةةةدم م ولةةه أمةةام احملومةةة ت وةةةية عةةدم دفةةةه
النفقةةة لطفليةةه .وت ة ادعب أن صةةا أ الةةبالغ أةةو الةةيي ُيفةةب موةةان وجةةود ويهةةر؛ مةةن الةدالةةة
اإلسبانية لةدم دفع النفقة.
 3-٦وي ة ة ة ادعب صة ة ةةا أ الة ة ةةبالغ ،ت تةليقاتة ة ةةه اإلضة ة ةةافية املقدمة ة ةةة ت  ٢٠متوس/يولية ة ةةه و١4
آ؛/أنسةةط ٢٠١7 ،أن احملةةاكس اإلسةةبانية فاسةةدة و”منحةةاسة للنسةةاا“ وظ أتخةةي ت اظعتبةةار
سوى مصاحل املرأة ،ظ سةيما منةي أن اعتيمةد القةانون ابساسةب بشةالن تةداب احلمايةة الشةاملة مةن
الةنة ة الق ةةائس عل ةةى ن ةةوع ات ةةن ،ت إس ةةبانيا .وأو ةةياُ ،يل ةةص ص ةةا أ ال ةةبالغ إىل أن احمل ةةاكس
اإلس ة ةةبانية دائمة ة ةاً م ة ةةا تقة ة ة إىل جان ة ةةأ ”ابم املختطف ة ةةة“ عن ة ةةد نيفرأ ة ةةا ت أي وة ة ةةية متةلق ة ةةة
ابظختطاف املزعوم للقاصرين.
 4-٦وحييةل صةا أ الةبالغ إىل القةرار الصةادر ت  3٠زيران/يونيةه  ٢٠١7الةةيي أبلةغ فيةه موتةةأ
املدعب الةام حمومة التحقيال روس  ٦ب ارانواث مةارضته لطلأ ا تجاس صا أ البالغ رأن احملاكمة.
مالحظ ش الن لة الطعف ن الغ اإبقبول ة األُسس اإبوضوه ة
 ١-7توةاةرر الدولةةة الطةةرف ،ت مال يفاهتةةا امل رخةةة  ١٩ةةباف/فرباير  ،٢٠١8وصة الووةةائع
وكيا ادعاااهتا بشالن مقبولية أيا البالغ .وأب تفيد أبن اإل بة القةائية املرسلة إىل أوكرانيا أبمةر
__________

و١١و مل يقدم صا أ البالغ دليالً ت أيا الصدد.
و١٢و يقدم صا أ البالغ نسخة من أيا القرار.
و١3و تقدم الدولة الطرف نسخة من أيا البيان الوتاي اليي عليه ختس دخول احملومة.
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مةةن حمومةةة التحقيةةال روةةس  ٦ب ةةارنواث لةةةمان م ةةول صةةا أ الةةبالغ واإلدظا بشةةهادته ت إطةةار
القةية املرفوعة ضد بسبأ أجران ابسرة مل تتولل ابلنجاد.
 ٢-7وتدفع الدولة الطرف أبن الووائع ال سردأا صا أ البالغ ظ تتطابال مع الواوةع كوهنةا
ظ تش ة إىل انتهاكاتةةه املنهجيةةة لاللتزامةةا اببويةةة املرتتبةةة علةةى وةةس وةةةائب .وتةةةي الدولةةة
الطةةرف أن ادعةةااا صةةا أ الةةبالغ ”تةة ابلتقييمةةا نة املوضةةوعية واهلجمةةا علةةى مملوةةة
إسبانيا ومساللة محاية املرأة ت إسبانيا ،وأو ما يقور اببساس مصداويتها“.
 3-7وت ةةدفع الدول ةةة الط ةةرف أبن ص ةةا أ ال ةةبالغ ”رب ةةق بطريق ةةة عشة ةوائية“ ادعااات ةةه ن ة ة
املوض ةةوعية ة ةواد خمتلف ةةة م ةةن اظتفاوي ةةة ،دون إدراج حتلي ةةل لالنته ةةاك املزع ةةوم بي منهم ةةا .وت ةةدفع
الدول ةةة الط ةةرف أبن ص ةةا أ ال ةةبالغ يةتق ةةد خاط ةاً أن ةةه امو ةةان حم ةةاكس الدول ةةة تس ةةوية النزاع ةةا
ابسرية بني والدي ابطفال.
 4-7وفيمةةا يتةلةةال اببسةة ،املوضةةوعية للةةبالغ ،ت ة ادعب الدولةةة الطةةرف أهنةةا ا رتم ة قةةوق
ومصة ةةاحل الطفلة ةةني ل .ه .ل .وأ .ه .ل ،وفق ة ةاً للمة ةةادة  ٢مة ةةن اظتفاوية ةةة ،بصة ةةرف النيفة ةةر عمة ةةا
إذا كانة ة أم ظ ت مص ةةلحة ابم أو اب؛ .وت ةةدفع الدول ةةة الط ةةرف أبن ص ةةا أ ال ةةبالغ مت او ةةن م ةةن
تقةةدمي الطةةةون املناسةةبة ال ة رفة ة يةهةةا مةةن وبةةل حمةةاكس خمتلفةةة ،ةةا فيهةةا احملومةةة الدسةةتورية ت
إسبانيا.
 ٥-7وتة ادعب الدولةةة الطةةرف أنةةه عمةالً ابلتزاماهتةةا وجةةأ املةةادة  4مةةن اظتفاويةةة ،طلب ة ابم
بتنفيي اب وام املتةلقة ابلنفقة املستحقة لطفليها ابلسبل اتنائيةة واملدنيةة عنةدما تووة صةا أ
البالغ عن دفةها ،واب من ذلك موضوع ميكرة تووي لةدم دفع النفقة .وتةةي أن اهلي ةا
القةائية اإلسبانية تول من ضمان محاية قوق الطفلني.
 ٦-7وتة ادعب الدولةةة الطةةرف أهنةةا عملة  ،وفقةاً ب وةةام املةةادة  ٥مةةن اظتفاويةةة ،علةةى ا ةرتام
قوق الوالدين وواجباهتما كب ميارس الطفالن قووهما وجأ اظتفاوية .وتدفع الدولة الطةرف
أبن ادع ةةااا ص ةةا أ ال ةةبالغ ع ةةدم الق ةةدرة عل ةةى ممارس ةةة ق ةةه ت ال ةزايرة مردأ ةةا وج ةةود خ ةةارج
إسبانيا ل فال مةن مةيكرة التووية الصةادرة ت قةه بسةبأ عةدم دفةع النفقةة .وتةةي الدولةة
الط ةةرف أن ج ةةة ص ةةا أ ال ةةبالغ القائل ةةة إن إس ةةبانيا ت ةةوفر محاي ةةة أك ةةرب ل ةةألم توشة ة ض ةةة
الدفوعا ال تةمنها بالنه.
 7-7وتةةدفع الدولةةة الطةةرف أبن منةةاا الطفلةةني ل .ه .ل .ول .ه .أ .مل يتةةال ر وفق ةاً للمةةادة ٦
من اظتفاوية وخالفاً ملا ي ادعيه صا أ البالغ من أنه سيوون أفةل ت سويسرا منةه ت إسةبانيا.
وتةي الدولة الطرف أنه ت ال وجود مشاكل ت منةاا الطفلةني ف نةه ظ ميوةن ردأةا سةوى إىل
ا الفا بني الوالدين.
 8-7وتةةدفع الدولةةة الطةةرف أبنةةه طبقةاً للمةةادة  8مةةن اظتفاويةةة مل حيةةرم ل .ه .ل .وأ .ه .ل.
مةةن جنسةةيتهما ،أو انهمةةا ولقبهمةةا ،أو عالواهتمةةا أبوارتمةةا الةةيين رنبةوا ت سايرهتمةةا ت إسةةبانيا.
وتةةدفع الدولةةة الطةةرف أبن ادعةةااا صةةا أ الةةبالغ أن أم الطفلةةني رمتهمةةا مةةن التواصةةل مةةةه،
بصرف النيفر عن مدى صحتها من عةدمها ،ظ ةأ أن توةون موضةوع أةيا الةبالغ الةيي يو اجةه
إىل الدولة الطرف ولي ،إىل ابم.
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 ٩-7وت ادعب الدولة الطرف كيلك أنه مل حيد أي خرق للمادة  ٩مةن اظتفاويةة .وتفيةد أبن
السلطا القةائية منح ابم ةانة الطفلني وأن كال اببوين أتيح هلما فرصةة املشةاركة ت
اإلج ةرااا القةةةائية ت إسةةبانيا ،وا ة يةرتم مةةن كةةيلك ةةال الطفلةةني ت احلفةةاخ علةةى عالوةةا
خصةةية واتصةةاظ مبا ةةرة مةةع والةةديهما علةةى ةةد س ةواا .وإن مل حيةةد كةةل أةةيا فةةألن الوالةةد
مل يون موجوداً ت إسبانيا.
 ١٠-7وعالوة على ذلك ،ت ادعب الدولة الطرف أهنةا ا رتمة  ،وفقةاً للمةادة  ١٠مةن اظتفاويةة،
ال الطفلني ووالديهما ت م ةادرة الةبالد .وتةةي أن أةي احلقةوق أةب ت أةي احلالةة مسة ولية
ابم و دأا ال متلك ةانة الطفلني واحلةال ت وةرار سةفرمها أم ظ إىل ا ةارج .وظ ميوةن للدولةة
الطةةرف أن اةةرب الطفلةةني علةةى التنقةةل لر يةةة أبيهمةةا ،بن مةةن ةةالن ذلةةك أن يشةةول تةةدخالً ت
ة ون ابسةةرة .وأخ ة اًُ ،يلةةق صةةا أ الةةبالغ بةةني التزامةةا ابسةةرة والتزامةةا الةةدول ابط ةراف
وجأ اظتفاوية.
 ١١-7وتةة ةةي الدولة ةةة الطة ةةرف أن اادعة ةةااا صة ةةا أ الة ةةبالغ فيمة ةةا يتةلة ةةال اب ة ةةرق املزعة ةةوم
للمادتني  ١١و 3٥من اظتفاوية أب ارد ”تشه ضد إسبانيا“ ،بنه مل ر خروهما.
 ١٢-7وتة ادعب الدولةةة الطةةرف أنةةه اسةةتيمع إىل ل .ه .ل .وأ .ه .ل .وأعةراب عةةن مووفهمةةا أمةةام
خمتل اهلي ا القةائية بشالن وراري الطالق واحلةانة .وتةي أنه أي ز كيلك تقارير نفسية
بشالن الطفلني طيلة إجرااا الطالق.
 ١3-7وتة ادعب الدولةةة الطةةرف عةةدم خةةرق املةواد  ١8و ١٩و ٢7مةةن اظتفاويةةة .وتة ادعب كةةيلك
أن السةةلطا القةةةائية سةةة دائم ةاً إىل ضةةمان ا رتامهةةا بسةةبل منهةةا م ة الً إوامةةة دعةةاوى ضةةد
صا أ البالغ بداعب عدم دفع النفقة املستحقة لطفليه.
ةرا ق ش ص ح البال هاى مالحظ ش الن لة الطعف ن الغ اإبقبول ة األسس اإبوضوه ة
 ١-8يوة اةرر صةةا أ الةةبالغ ،ت تةليقاتةةه املقدمةةة ت  ٢٦ةةباف/فرباير و ٢آذار/مةةارس و١١
نيسةةان/أبريل و ١7أاير/مةةايو و ١٥زيران/يونيةةه و ٢آ؛/أنس ةط ،٢٠١8 ،سةةرد الووةةائع وادعاااتةةه
بش ةالن مقبوليةةة الةةبالغ وأسسةةه املوضةةوعية .وي ة ادعب صةةا أ الةةبالغ أن احلجةةة ابساسةةية للدولةةة
الطرف أنه أار؛ من القةاا اإلسةبا ”تزويةر مطلةال للحقيقةة“ .وأةو ية ادعب أن ابم كةان تةلةس
أنه يةيش ت أوكرانيا عنةدما وةدم ةووى جنائيةة ضةد ت إسةبانيا لةةدم دفةع النفقةة ،وأنةه وة ادم
ابلفةل أدلة ت ب عدم عمله ومرضه إىل احملومة اإلسبانية ال أصدر ورار الطالق.
 ٢-8وي ة ة ادعب صة ةةا أ الة ةةبالغ أن سوجتة ةةه السة ةةابقة حتيفة ةةى بة ةةدعس سياسة ةةب ودعة ةةس الونيسة ةةة
اإلسةةبانية ،ويوةةرر اهتامةةه للنيفةةام القةةةائب اإلسةةبا ابلفسةةاد وعةةدم النزاأةةة .ويش ة أية ةاً إىل أنةةه
طلةةأ واثئةةال إىل حمومةةة التحقيةةال ال ة كان ة تنيفةةر ت وةةةية عةةدم دفةةع النفقةةة لونهةةا مل تس ةلَّس
لةةه ومةةن مل يةةدل بشةةهادته .ويةةةي أنةةه أبلةةغ حمومةةة التحقيةةال ت  ٢٠آ؛/أنسةةط٢٠١٥ ،
بةنوانه ت أوكرانيا.
 3-8ويق ادم صا أ البالغ نسخة مةن القةرار الصةادر ت  ١٥أاير/مةايو  ٢٠١8عةن حمومةة
التحقيةةال روةةس  ٦ب ةةارانواث والقاضةةب ابلبحة عنةةه وإصةةدار مةةيكرة أوروبيةةة لتوويفةةه علةةى اعتبةةار أنةةه
يسون ت لندن .وي ادعب صةا أ الةبالغ أن مةا سةبال يشةول دلةيالً علةى انتقةام القةةاة اإلسةبان
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منه بسبأ الشواوى ال تقدم تا ضةدأس أمةام اسلة ،الةةام للقةةاا .ويةةي أنةه فقةد وظيفتةه
ت اململوةةة املتحةةدة بسةةبأ أمةةر التووية ابوروي الصةةادر ت قةةه .وت  ٢١أاير/مةةايو ،٢٠١8
طةة ةةن صة ةةا أ الة ةةبالغ ت و ة ةرار حمومة ةةة التحقية ةةال ال ة ة أصة ةةدر أمة ةةر توويفة ةةه .وت  ٢7متة ةةوس/
يوليةةه  ،٢٠١8رفة ة احملومةةة الةليةةا إلولةةيس اثرانةةواث طةنةةه .وي ة ادعب صةةا أ الةةبالغ أن رفةةض
طةنه يندرج أيةاً ضمن إجرااا وةاة احملومة اإلوليمية لالنتقام منه.
القض اي اإل عا اش اإبرع ضة هاى الاجنة

النيفر ت مقبولية البالغ
يتةني على اللجنة ،وبل النيفةر ت أي ادعةاا يِ يفةرد ت بةالغ مةا أن تقةرر ،وفقةاً للمةادة ٢٠
١-٩
ا
من نيفامها الداخلب ،وجأ الربوتوكةول اظختيةاري ظتفاويةة قةوق الطفةل املتةلةال اجةراا تقةدمي
البالنا  ،ما إذا كان البالغ مقبوظً أم ظ.
 ٢-٩وحتيق اللجنة علمةاً بةدفوعا الدولةة الطةرف أن الةبالغ نة مقبةول بنةه يشةول إسةااة
اسةتخدام للحةةال ت تقةدمي البالنةةا كةون صةةا به ظ ميلةك ةةةانة الطفلةني ومل يقةةدم دلةيالً علةةى
موافق ةةة الطفل ةةني عل ةةى تق ةةدمي أ ةةيا ال ةةبالغ ابنهم ةةا أم ةةام اللجن ةةة ،وفق ةاً للفق ةةرة الفرعي ةةة وجو م ةةن
امل ةةادة  7م ةةن الربوتوك ةةول اظختي ةةاري والفق ةةرة  ٥-4أع ةةال و .وم ةةع ذل ةةك ،تش ة ة اللجن ةةة إىل أن
الفقةةرة  ٢مةةن املةةادة  ٥مةةن الربوتوكةةول اظختيةةاري تةةنص علةةى إموانيةةة تقةةدمي الةةبالغ دون موافقةةة
الةةةحااي املزعةةومني ،ةريطة أن يةةربر صةةا أ الةةبالغ أنةةه يتصةةرف ابنهةةس دون م ةوافقتهس .وتةةرى
اللجنة أنه على الرنس من عدم امتالك صا أ البالغ ةانة الطفلني ف نه حيال له مت يلهمةا أمةام
اللجنة ،ما مل ي ب أنه تصرف ا يتةارر مع مصلحتهما الفةلى بتقدميه أيا البالغ .وت أيا
الص ة ة ةةدد ،ت ة ة ةةرى اللجن ة ة ةةة أن ة ة ةةه بن ة ة ةةاا عل ة ة ةةى عناص ة ة ةةر أ ة ة ةةيا ال ة ة ةةبالغ ظ يتب ة ة ةةني أن الش ة ة ةةووى ال ة ة ة
وةةدمها صةةا أ الةةبالغ ابسةةس طفليةةه ل .ه .ل .وأ .ه .ل .تتةةةارر مةةع مصةةاحلهما الفةةةلى.
ابدعااا صا أ البالغ أنه ظ يوجةد اتصةال مبا ةر بينةه وبةني طفليةه
وحتيق اللجنة علماً أيةاً ا
والفقرة  ١7-٢أعال و ،وأو ما حيول ،على أي ةال ،دون احلصةول علةى موافقتهةا .وبنةاا علةى
ذل ةةك ،ل ةةص اللجن ةةة إىل أن ال ةةبالغ ن ة مقب ةةول عم ةالً ابلفق ةرتني  ٢و7وجو م ةةن امل ةةادة  ٥م ةةن
الربوتوكول اظختياري.
 3-٩وفيمةا يتةلاةال ابدعةةااا صةا أ الةةبالغ انتهةاك قووةةه ،تةرى اللجنةةة أن اظتفاويةة مةنيةةة
حبمايةة قةوق ابطفةال ولةي ،البةال ني .وأوةيا ،لةص اللجنةة إىل أن ةواوى صةا أ الةبالغ
املقدم ةةة ابن ةةه تتة ةةارر م ةةع أ و ةةام اظتفاوي ةةة وتةل ةةن ع ةةدم مقبوليته ةةا وفقة ةاً للم ةةادة 7وجو م ةةن
الربوتوكول اظختياريو١4و.
 4-٩وأخة اً ،حتةةيق اللجنةةة علم ةاً حبجةةة الدولةةة الطةةرف أن الةةبالغ ن ة مقبةةول بنةةه ظ يسةةتند
بوضةةود إىل أسةةاس سةةليس وجةةأ املةةادة 7ووو مةةن الربوتوكةةول اظختيةةاري .وتال ةةك اللجنةةة أن
حمومة أوسرت وسويسراو منح ابم ت عام  ٢٠٠٩ةانة الطفلني ومنح اب؛ قاً واسةاً
ت ال ةزايرة ،مةةع منةةع ابم مةةن م ةةادرة سويس ةرا مةةع طفليهةةا وأن ابم نقل ة طفليهةةا ت  4كةةانون
ابول/ديسةةمرب  ٢٠١٠مةةن سويس ةرا إىل إسةةبانيا دون موافقةةة صةةا أ الةةبالغ وأةةو مةةا دفةةةه إىل
__________

و١4و أ .أ .أ .ضد إسبانيا وCRC/C/73/D/2/2015و ،الفقرة .4-4
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طلةةأ إعةةادة طفليةةه إىل سويس ةرا ت إطةةار اتفاويةةة ظأةةاي املتةلقةةة ابتوانةةأ املدنيةةة لالختط ةةاف
الدويل لألطفال وأن حمومة ابسرة روس  ٦ب ارانواث وإسةبانياو أعلنة ت  ١٩متوس/يوليةه ٢٠١١
عةةدم وانونيةةة نقةةل القاص ةرين مةةن سويس ةرا إىل إسةةبانيا وأمةةر اعادهتمةةا إىل سويس ةرا .ن ة أنةةه ت
تشةرين ابول/أكتةةوبر  ،٢٠١١أصةةدر القسةةس ال ةةا مةةن احملومةةة الةليةةا إلولةةيس اثرانةةواث ومةةه ت
الطةةةن ووةةةى أبن نقةةل القاص ةرين كةةان وانوني ةاً ورفةةض طل ةةأ إعادهتمةةا إىل سويس ةرا .واس ةةتالن
صا أ البالغ أيا القرار أمام احملومة الدستورية اإلسبانية الة وةة برفةةه .وتال ةك اللجنةة
أن حمومةة اإلسةووراي منحة ت أاير/مةايو  ٢٠١٢ةةةانة الطفلةني لةألم و ةال الةزايرة لصةةا أ
ال ةةبالغ م ةةع إلزام ةةه ب ةةدفع النفق ةةة ،وأهن ةةا أص ةةدر ت أيلول/س ةةبتمرب  ٢٠١3و ةةس ط ةةالق هنائية ةاً
ابلصي ة نفسها .ومع ذلك ،تال ك اللجنة أيةاً اادعااا صا أ البالغ أنه مل يسةتطع ممارسةة
قة ةةه ت ال ة ةزايرة لةة ةةدم ا ة ةةاذ الدولة ةةة الطة ةةرف إج ة ةرااا ت أة ةةيا الصة ةةدد ،وظ سة ةةيما لةة ةةدم الة ةةرد
عل ةةى طلبات ةةه املتو ةةررة إىل حموم ةةة اإلس ةةوورايل م ةةن أج ةةل تنفي ةةي وتطبي ةةال احلو ةةس الص ةةادر ت 8
أاير/م ةةايو  .٢٠١٢وت ة ادعب الدول ةةة الط ةةرف أن أ ةةي ابم ةةور ةةد بن ص ةةا أ ال ةةبالغ ك ةةان
خارج البلد لتفادي دفع النفقة املستحقة لطفليه.
 ٥-٩وتي اكر اللجنة أبن اهلي ا الوطنية أب املختصة عموماً ت تقييس الووائع وابدلة ،وكيلك
ت تفس ة القةةانون الةةوطل وتطبيقةةه ،مةةا مل ي ب ة أن التقيةةيس كةةان واضةةح التةس ة أو فيةةه إنوةةار
للةدالةةةو١٥و .لةةيا فلةةي ،للجنةةة أن حتةةل حمةةل السةةلطا الوطنيةةة ت تفس ة القةةانون الةةوطل وتقيةةيس
الووةةائع وابدلةةة ،لوةةن عليهةةا أن تتالكةةد مةةن خلةةو تقيةةيس اهلي ةةا الوطنيةةة مةةن التةس ة أو إنوةةار
للةدالةةة ،وأن حتةةر علةةى اعتبةةار مصةةاحل الطفةةل الفةةةلى مبةةدأ أساسةةياً ت أةةيا التقيةةيسو١٦و .وت
أي القةية ،تال ك اللجنة أن اادعااا صةا أ الةبالغ املتةلقةة ةزاعس اختطةاف طفليةه وعةدم
مةمةال مةن جانةأ اهلي ةا القةةائية اإلسةبانية .وتةرى اللجنةة أن
تواصله مةهما خةةة لتحليةل ا
صةةا أ الةةبالغ مل يبة اةني أن املراجةةةة القةةةائية للووةةائع وابدلةةة مةةن وبةةل خمتل ة اهلي ةةا القةةةائية
كان واضحة التةس أو كان فيها إنوار للةدالة.
 ٦-٩وت ضةةوا مةةا تقة ادم ،لةةص اللجنةةة إىل أن الةةبالغ ظ يسةةتند ةةا يوفةةب إىل أسةةاس سةةليس
وتةلن عدم مقبوليته وجأ املادة 7ووو من الربوتوكول اظختياري.
 -١٠وتقرر تنة قوق الطفل ما يلب:
وأو

عدم مقبولية البالغ وجأ املادة 7ووو من الربوتوكول اظختياري

و؛و

إ الة أيا القرار إىل صا أ البالغ وإىل الدولة الطرف من أجل اظطالع عليه.

__________

و١٥و ي .أ .إ .ض ة ةةد إس ة ةةبانيا وCRC/C/73/D/2/2015و ،الفق ة ةةرة  ٢-4وأ .؛ .ه .وم .؛ .ه .ض ة ةةد كوس ة ةةتاريوا
وCRC/C/74/D/5/2016و ،الفقرة  3-4وأ .ي .ضد الدامنرك وCRC/C/78/D/7/2016و ،الفقرة .8-8
و١٦و س .إ .ضد بلجيوا وCRC/C/79/D/12/2017و ،الفقرة .4-8
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