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الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:
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اتريخ تقدمي البالغ:

 12حزيران/يونيه 2017

اتريخ اعتماد القرار:

 31أاير/مايو 2019

املوضوع:

إجراء حتديد سن طفل غري مصحوب

املسائل اإلجرائية:

ع د دددم اس د ددتتفاد س د ددبل اةنتص د دداف ا لي د ددة إس د دداء
اسددتخدام ا ددت د تقدددمي البالغددار الت ددار مددن
حيث اةختصاص الشخصي عدم إثبار اةدعاءار
الوارد د الشكوى

مواد اةتفاقية:

 2و 3و 6و 8و 12و )2(18و )1(20و 24و27

مواد الربوتوكول اةختياري:

6

 1-1صدداحب الددبالغ .ددو ج .أ .ب ،.مدواطن كددامريوُ ،يفولددد د  1كددانون الول/ديسددمرب .2000
و.ددو ي د أدعي أندده ضددحية انتدددا امل دواد  2و 3و 6و 8و 12و )2(18و )1(20و 24و 27مددن
اةتفاقيددة .وقددد دخددل الربوتوكددول اةختيدداري حيددز التفدداب لتسددبة للدولددة الطددرف د  14نيسددان/
أبريل .2014

__________

*
**

اعتمدهتا اللجتة د دورهتا ا ادية والثمانني ( 31-13أاير/مايو .)2019
ش ددار د دراس ددة  .ددالا ال ددبالغ أعة دداء اللجت ددة التالي ددة أس ددا .أ :س ددونان أ .ددو أس ددوما ،وأم ددل س ددلمان الدوس ددري،
و.تد أيويب إدريسي ،وبراغدي غودبراندسدون ،وليليدب جداد ،وأول.دا أ .خانولدا ،وسديفاا لوميتدا ،وجدداد ماضدي،
وليدث مارشدال . -دداري  ،وبتيدام داويددو مزمدور ،وميكيكددو أواتُ ،ولدوي إرنسددتو بيددرنريا ريتددا ،وخوسديه أ يددل
رودري.ي ريي  ،وأيساتو أةساُ سيديكو ،وآن ماري سكيلتون ،وليليتا تودورولا ،وريتايت ليترت.
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 2-1ولق دال للمدداد  6مددن الربوتوكددول اةختيدداري ،د  13حزيران/يونيدده  2017طلددب الفريددت
ال امددل امل ددب لبالغددار ،نيابدةل عددن اللجتددة ،إر الدولددة الطددرف أن ت تمددد تدددابري مؤقتددة تتمثددل د
وقف تتفيال أمر الطدرد الصدادر قدت صداحب الدبالغ ريثمدا تتلدر اللجتدة د قةديته ،وأن تتقلده إر
صر وتولر له ال الج الطيب الالنم لكي يشفى من المرا اليت يفشخصو لديه.
مركز ماية يف
الق أ
 3-1ود  18كانون الول/ديسمرب  ،2017ق أدرر الفريدت ال امدل امل دب لبالغدار ،نيابدةل عدن
اللجتة وولقال للماد  )5(18من نلامه الداخلي مبوجب الربوتوكول اةختياري ،أن يدرل طلدب
الدولة الطرف التلر د مقبولية البالغ بشكل متفصل عن أسسه املوضوعية.
الوقلئع لهتل مرضهل صلح البالغ

الوصول إر إسبانيا واخلطوار املتخال لت يني وصي عليه
 1-2كان صاحب البالغ ي يش د الكامريون مع والدد وأشدقائه اخلمسدة .ود سدن ال اشدر
بددأ ي ديش د الشدارع .وجداء وقددو مدا عداد صلدب ليده صدداحب الدبالغ مدوارد كاليدة إلط دام نفسدده
وة جيددد لددرص عمددل ل.ددادر الكددامريون د  5أاير/مددايو  ،2015وعددرب نيج درياي وبددتن والتيجددر وا زائددر
وامل.رب حىت وصل إر سبتة (جيب إسباُ د القدار اللريقيدة) ،حيدث اسدتقبله الصدليب ال در
د  23نيسان/أبريل .2016
 2-2وعتدما بكر أنده قاصدر غدري مصدحوب ،قيدل لده إن فمدن اللةدل أن يقدول إنده لد لن
[القاصر] .تدا [د سدبتة] ،ة صكدن أن يف دل شدي الف( .)1واقتيدد صداحب الدبالغ إر مركدز الشدرطة ،حيدث
مل يفدأ ما قيل له ل ددم وجدود مدرتجأ ُ نيفقدل إر مركدز إقامدة مؤقتدة للمدداجرين د سدبتة ،حيدث
أمكته اةست انة مبحام ومرتجأ .ومكث صاحب البالغ د مركز للبال.ني مد مخسة أشدر.
 3-2ود  27أيلول/سدبتمرب  ،2016نيفقدل صداحب الدبالغ إر مركددز للبدال.ني تددير رابطدة داينولددا
د متطقة مدريدد املتمت دة كدأ الدالايت .و لتلدر إر ادروف املدداجرين والالج دني ومددمب املخددرار
املوجودين .تا . ،جر صاحب البالغ املركز .وصار يتام د ا دائت ال امة وبيور الشباب مدد
ثالثة أشدر.
 4-2ود تشد درين الول/أكت ددوبر  ،2016تلق ددى ص دداحب ال ددبالغ م ددن أسد درته ش ددداد م دديالد
الكامريونية الصلية ،اليت يتبني متدا أن اتريخ ميالد .و  1كدانون الول/ديسدمرب  .)2(2000وتوجده
صاحب البالغ بشدداد مديالد الصدلية إر سدفار الكدامريون د مدريدد يدوم  27تشدرين الول/
أكتدوبر  2016ةستصدددار جدوان سددفر .ود  3تشدرين الثدداُ/نولمرب  ،2016تسدلأأ صدداحب الددبالغ
بطاقة .وية من القتصلية ،ود  30تشرين الثاُ/نولمرب ،تسلأأ شداد تسجيله د القتصلية.
 5-2ود  29كدانون الول/ديسدمرب  ،2016اتصدل صداحب الدبالغ مبتلمدة
غددري ا كوميددة (مؤسسددة  ،)Raícesلأكدددر لدده أن مددن املدددأ أن يددالكر أندده قاصددر حددىت صكتدده ا صددول
علددى ا مايددة الواجبددة لدده مددن الدولددة الطددرف .وعد أدني صدداحب الددبالغ املؤسسددة ددثالل لدده أمددام السددلطار
Fundación Raíces

__________

()1
()2

2

صددر الجانددب الددالين يصددلون وحددد.أ إر املتدداطت
اسددتتادال إر املددالكرار الالحقددة ،مددن الشددائع جدددا أن يقددول يف
الق أ
ا دودية د سبتة ومليلية إهنأ ل.ون ليستطي وا ال بور إر شبه جزير إسبانيا (الفقر  1-5أدان ).
يتةددمن امللددف نسددخة ملونددة مددن شددداد مدديالد صدداحب الددبالغ ،أيفعدددر د  29كددانون الول/ديسددمرب 2000
على أساا بيان امليالد رقأ  2000/1678الصادر عن عياد د دواة.
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اإلسبانية ،م ر ل عن رلةده اخلةدوع ةختبدارار طبيدة لتحديدد سدته لن د حونتده وةئدت رسيدة وأصدلية
تثبو أنه قاصر .وأشار صاحب البالغ إر قدراري الددائر املدنيدة للمحكمدة ال ليدا 2013/453
املدؤر  23كددانون الول/ديسدمرب  2013و 2014/452املددؤر  24كدانون الول/ديسددمرب ،2014
اللدالين جداء ليدمدا أن فاملددداجر الوالدد الدالي يتبدني مددن جدوان سدفر أو دا يقددوم مقامده مدن وةئددت
اهلويددة أندده قاصددر ة صكددن اعتبددار أجتبي دال غددري حامددل لوةئددت .ويددة لغ درا إخةدداعه ةختبددارار
إضددالية لتحديددد السددن لن مددن غددري املتاسددب إج دراء مثددل .ددال اةختبددارار دون أسددباب وجيدددة
للقيددام بدداللب مددا دام الشددخص امل ددب فمددل ج دوان سددفر صددادرال بصددفة قانونيددة مددن بلددد الصددلي
وكانددو صددالحيته غددري مشددكو ليددداف( .)3و إلضددالة إر بلددب ،طلددب صدداحب الددبالغ مددا يلددي:
صر (ج) إعالن التقار إر ا مايدة
(أ) اةعرتاف بكونه قاصرال (ب) نقله إر مركز ةستقبال يف
الق أ
صر الوصاية عليه.
(د) تويل سلطة اية يف
الق أ
 6-2ود اليوم نفسه ،اتصلو مؤسسة  Raícesبشرطة بلدية مدريد لكي تةع حتدو تصدرلدا
القاصدر غددري املتمتددع مايددة .وحةددر إر مقدر مؤسسددة  Raícesموافددان م تيددان قمايددة الطفددال
مددن شددرطة بلديددة أوراتليثددا ( .)Hortalezaو لتلددر إر وضددع صدداحب الددبالغ غددري املتمتددع مايددة
صدر د
وكونه حدامالل وةئدت .ويدة رسيدة والبيدان الندف الدالكر ،نيفقدل إر مركدز اةسدتقبال الويل يف
للق أ
أوراتليثا مبدريد(.)4
صددر صدداحب
 7-2ود  11كددانون الثاُ/يتدداير  ،2017اصددطحب أحددد امل دربني د مركددز يف
الق أ
الددبالغ إر مستشددفى ة ا ا ددام ي ،حيددث تبد أدني ب ددد لحصدده أندده مصدداب لسددل والبلدارسدديا
(مددر طفيلددي م دددل ولياتدده متدددن لكتدده يسددبب نددو ر ددى مو.تددة جدددال) وداء السددطوانيار
(عدوى طفيلية م وية مرتبطة بسوء التلالة الصحية وتدُ ا الة اةجتماعية  -اةقتصادية صكن
أن يسبب الرضح واإلضرار دان ا ركي والتداب ا لد واملخاطية امل وية والرئتني) واملالراي(.)5

حتديد الدولة الطرف وضع صاحب البالغ بوصفه ل.ال
 8-2د  23كدانون الثاُ/يتداير  ،2017أبلد صدداحب الدبالغ مؤسسدة  Raícesأنده اسددتيفدعي
صددر د مدريددد ةددور جلسددة اسددتماع د بلددب اليددوم نفسدده ،وأندده يددود أن
إر التيابددة ال امددة يف
للق أ
صددر أبل.دوا مددامي مؤسسددة  Raícesأندده غددري مسددمو لدده
يصددحبه ماميدده .غددري أن مددوافي مركددز يف
الق أ
تةمن( :أ) وةئت
مبرالقة صاحب البالغ ُ .أرسلو مؤسسة  Raícesكتا ل لفاك إر التيابة ،أ
.وية صاحب البالغ وم لومار تفيد ،ب د مكاملة مع سفار الكامريون ،أن جوان سفر سيكون
ج ددا.زال د غة ددون أس ددبوعني و(ب) بي ددان التمثي ددل وا ددت د اةس ددتماع إلي دده و(ج) إحال ددة إر
السوابت القةائية للدائر املدنية للمحكمة ال ليا اليت حتلر إجراء اختبدارار طبيدة لغدرا حتديدد
صر غري املصحوبني ا املني وةئت .وية.
سن يف
الق أ
__________

()3
()4
()5
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د م ددالكرار ةحق ددة ،أش ددري أيةد دال إر قد درارار أخ ددرى ص ددادر ع ددن ال دددائر املدني ددة للمحكم ددة ال لي ددا د إس ددبانيا
صددر غددري املصددحوبني ا دداملني لوةئددت .ويددة (مثددل الق درار
حتلددر إج دراء اختبددارار طبيددة لغ درا حتديددد سددن يف
الق أ
رقأ  2015/320املؤر  22أاير/مايو .)2015
صر إر وض ه ل ليال حتو الوصاية.
ولقال ملا جاء د امللف ،أدى نقل صاحب البالغ إر مركز يف
الق أ
يتةمن امللف نسخال من تقارير طبية أعد.ا قسأ طب الطفال د مستشفى كارلوا الثالث مؤرخدة  11كدانون
الثاُ/يتاير و 22شباط/لرباير و 1آبار/مارا و 24آبار/مارا و 21نيسان/أبريل .2017
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 9-2ود  23كانون الثاُ/يتاير  2017حةر صاحب البالغ جلسدة اةسدتماع دون وصدي
أو مام ،رغأ طلبه أن يرالقه مدام .ود ا لسدة ،طلبدو التيابدة إر صداحب الدبالغ إجدراء اختبدارار
حتديددد السددن لن ملدددر اخلددارجي ة يطددابت سددته املبل د عتدده .وأبل.دده املدددعي ال ددام أندده إبا رل د
لسي ترب ل.ال .ومل يبلَّ صاحب البالغ ةختبار املقدرر إجدرا وبطبي تده و ةعتبدار الدالي سديور
لتتائجه وآبةر لتسبة لصحته وحقوقده .ورلد صداحب الدبالغ اخلةدوع لالختبدارار لنده كدان
فمل وةئت رسية وأصلية صادر عن سلطار بلد الصلي.
 10-2ود  26كدانون الثاُ/يتداير  ،2017صددر قدرار حتديددد سدن صداحب الدبالغ ،نده لد ،
صدر ،وأحيدل القدرار والمدر إر صداحب الدبالغ د  3شدباط/
وم ه أمر إداري بطرد مدن مركدز يف
الق أ
()6
لرباير  ،2017وأبل.ه موافو املركز أنه سيطرد من املركز عصر اليوم نفسه .
 11-2ويالكر قرار حتديد السن أن شداد امليالد ة صكن تقددير صدحتدا لكوهندا صدور مستتسدخة.
ويالحددص صدداحب الددبالغ أن الصددل بقددي د السددفار إلصدددار ج دوان سددفر  ،وأن التيابددة ال امددة
قررر عدم أتجيل جلسة اةستماع ،على الرغأ من إبالغدا باللب وتزويد.ا إبيصدال طلدب استصددار
جوان السفر وإبلاد تؤكد أن الوثيقة ستحال إليدا د غةدون بةد ة أسدابيع .ويدالكر القدرار أيةدال
أن بطاقددة .ويددة القتصددلية فأيفصدددرر ب ددد وصددول الشددخص امل ددب إر إسددبانيا ،ددا يةد ف موثوقيتددداف،
وأن ملدددر اخلددارجي ة يطددابت سددته املبلد عتدده ،وأندده متددال وصدوله إر إسددبانيا اعتيفددرب ل.دال وعومددل
م املددة البددال وأن فالددرل املتكددرر للخةددوع ةختبددارار الشد ة ولفحددص جسدددي جيريدده طبيددب
شددرعي يدددل عل ددى أن الشددخص امل ددب شددى أن تكشددف  .ددال التجددارب ع ددن سددته ا قيق دديف.
ويفددرت القدرار أن اتريددخ مدديالد صدداحب الددبالغ .ددو  3كددانون الثاُ/يتدداير  ،1998و.ددو التدداريخ
املستخدم د إجدراءار الطدرد الديت اسدتيفدلو ققده لدخولده البلدد بصدور غدري قانونيدة .ويدالكر المدر
صر .الا التاريخ ،نه اتريخ ميالد .
اإلداري بطرد من مركز يف
الق أ
 12-2ونيفقل صاحب البالغ ب د طرد إر الشدارع إر مركدز فكااتليتدا ةبدوريف البلددي املفتدو
ل دددصي املددأوى ،حيددث أمةددى عددد أايم مددع ل.ددني و.ددو يتددام علددى كرسددي ُ .صددار صدداحب الددبالغ
يبيو د الشارع ود مأوى سان خوان دي ديوا البلدي ود متانل ألراد استقبلو بني حني وآخر.
 13-2ود آبار/مارا  ،2017أصدرر سفار الكامريون د مدريد جوان سفر لصاحب البالغ.
 14-2ود  5نيسان/أبريل  ،2017صدر أمر إداري بطرد صاحب البالغ.

سبل اةنتصاف ا لية اليت التمسدا صاحب البالغ
 15-2د  3نيسان/أبريل  ،2017قدم صاحب البالغ اعرتاضال علدى قدرار إل.داء الوصداية عليده
وطلب اختاب تدابري وقائية(.)7
 16-2ود  19حزيران/يونيه  ،2017طلب صاحب البالغ إعاد التلر د قرار حتديدد السدن
الصددادر عددن التيابددة ال امددة د  26كددانون الثاُ/يتدداير  ،2017وقدددم ج دوان سددفر كوثيقددة داعمددة
جديد (.)8

__________

()6
()7
()8
4

ولقال ملا جاء د امللف ،أهنى بلب ل ليال الوصاية على صاحب البالغ.
ولقال ملا جاء د مالكر ةحقة ،رلةو ا كمة اةعرتا (الفقر  2-11أدان ).
ولق دال ملددا جدداء د مددالكر ةحقددة ،رلةددو التيابددة ال امددة م درتني طلددب إعدداد التلددر د الق درار (الفق دراتن  5-5و1-11
أدان ).
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 17-2ود  20حزيران/يونيدده  ،2017رلددع صدداحب الددبالغ دعددوى اسددت تاف إداري ضددد أمددر
الطرد املؤر  5نيسان/أبريل .)9(2017
الشكوى
 1-3يؤكددد صدداحب الددبالغ أندده ،نتيجدةل ل دددم اةعدرتاف بصددحة وةئددت .ويتدده الصددلية والرسيددة
الصادر عن بلد الصلي ورلةه اخلةوع ةختبارار ة ضرور هلا لتحديد سته ،اعتيفرب مدن ب
وعرضده
اخلطأ ل.ال ،ا تركه دون اية الدولة الطرف واضطر إر ال يش د الشارع و.دو مدري
أ
خلطر الطرد من البلد.
 2-3ويدددعي صدداحب الددبالغ أن ق درارار حتديددد السددن الصددادر عددن التيابددة ال امددة ة صكددن
الط ن ليدا مباشرل (عمدالل بقدرار الددائر الور للمحكمدة الدسدتورية رقدأ  2013/172املدؤر 9
أيلول/سبتمرب  )2013وأنه استتفد سبل اةنتصاف املتاحدة ،و.دي ليسدو ل الدة لغدرا الط دن
د حتديد سته.
 3-3ويددعي صداحب الدبالغ أنده ضدحية انتددا املداد  2مدن اةتفاقيدة عتبدار أن السدلطار
مارسددو ضددد التمييددز عتدددما شددككو د صددحة الوةئددت الصددلية والرسيددة الصددادر عددن سددفار
الكددامريون .ويةدديف أن جدوان سددفر مل يوصددف ة .ددو وة شددداد مدديالد ،هنمددا نائفددان ومل يبلَّد
أهنما كاللب د أي وقو من الوقار ،ولدو ةرر لددى الدولدة الطدرف أي شدكو د صدحتدما
لت أني عليدا أن تتصل بسلطار الكامريون د إسبانيا إلجراء لحوص التحقت الالنمة.

 4-3وي دددعي ص دداحب ال ددبالغ أيةد دال أن الدول ددة الط ددرف مل أتخ ددال د اةعتب ددار مص دداط الطف ددل
الفةلى امل رتف هبا د املاد  3مدن اةتفاقيدة .ويددلع صداحب الدبالغ ،ن وضد ه الشدديد اهلشاشدة
بصددفته قاص درال غددري مصددحوب يسددتدعي تطبيددت .ددالا املبدددأ ب تايددة خاصددة د يددع مراحددل عمليددة
حتديد السن ،ولكن مل ييف َشر إر .الا املبدأ د أي وقو من الوقدار .ويشدري صداحب الدبالغ إر
الفق ددر  31م ددن ت لي ددت اللجت ددة ال ددام رق ددأ  )2005(6بش ددأن م امل ددة الطف ددال غ ددري املص ددحوبني
واملتفصلني عن بويدأ خارج بلد.أ الصلي ويدعي أن التيابة ال امة انتدكدو .دالا املبددأ إبغفدال
الرتا كونه قاصرال وعدم متحده قريتدة الشدب ،ة سديما د ضدوء وةئقده الرسيدة .ويددلع أيةدال ،ن
التيابددة ها.لددو الس دوابت القةددائية للمحكمددة ال ليددا ،وأعلتددو أندده شددخص ل د لرلةدده اخلةددوع
ةختبارار طبية لتحديد سته.
 5-3ويدددعي صدداحب الددبالغ أية دال حدددوا انتدددا أحكددام املدداد  3مددن اةتفاقيددة ،مقددروء ل
ةقرتان مع املاد  ،)2(18ل دم ت يني وصي عليه فمي مصا ه ،علمال أن .دالا الت يدني ضدمان
إجرائي رئيسي ملراعا املصاط الفةلى للقاصر غري املصحوب بالويه( .)10ويدعي كداللب حددوا
انتدددا لحك ددام امل داد  ،3مقرون دةل ملدداد  ،)1(20نتيج ددة ختل ددف الدولددة ع ددن تددولري ا ماي ددة ل دده
لتلددر إر وض د ه الشددديد اهلشاشددة .ددو القاصددر املددداجر غددري املصددحوب وامل دري  .ود ا صددلة
يدلع صاحب البالغ ،ن مصداط القاصدر الفةدلى يتب.دي أن تكدون هلدا أسدبقية علدى التلدام ال دام
__________

( )9ولقال ملدا جداء د مدالكر ةحقدة ،أل.دو ا كمدة أمدر الطدرد لكتددا مل تبدو د طلدب صداحب الدبالغ قبولده مدن جديدد
صر (الفقراتن  5-5و 1-11أدان ).
د مركز يف
للق أ
( )10يشري صاحب البالغ إر ت ليت اللجتة ال ام رقأ  ،6الفقر .21
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لألجانب وأن على الدولة الطدرف ،عتدد ت املددا مدع قاصدر فمدل وةئدت صدادر حسدب الصدول
عن بلد الصلي ،أن تباشر اإلجراءار اإلدارية وت ني له وصيال بصور تلقائية(.)11

 6-3ويدعي صاحب البالغ كاللب أنه ضدحية انتددا املداد  6مدن اةتفاقيدة لنده مل تدولَّر لده
اللروف املثلى لةمان بقائه ومنائه لتلر إر أنه كان ي يش د ال راء وي تمد على كرم التاا.

 7-3ويدعي صاحب البالغ أيةال أن الدولدة الطدرف انتدكدو حقده د .ويدة ،امل درتف بده د
املاد  8من اةتفاقية ،مشريال إر أن السن عتصدر أساسدي مدن عتاصدر .ويدة الشدخص ،وأن علدى
الدولة واجب عددم التددخل د .دالا الصددد .ومدع بلدب ،أسدتدر إليده الدولدة الطدرف سدتال ًتلفدال
عددن سددته ا قيقددي واتريددخ مدديالد ة يطددابت اتريددخ مدديالد املددالكور د وثيقددة تثبددو .ويتدده .ويوضددح
صاحب البالغ أن تشري ار الدولة الطرف نفسدا والسوابت القةائية للمحكمة ال ليدا تشدري إر
أن الوةئت الصادر عن سلطار البلد الصلي .ي الشداد بار ا جية هلوية املواطن الجتيب(.)12
 8-3ويدعي صاحب البالغ أيةال أن حقه د اةسدتماع إليده مل يففدرتم د أي وقدو مدن الوقدار،
انتداكال للماد  12من اةتفاقية ،إب يفمتع من ا ةور إر التيابة ال امة مبرالقدة ماميده ،ومل يدتمكن
من اةست انة مبحام قبل أن حتسأ السلطار مسألة سته.
 9-3ويدددعي صدداحب الددبالغ كدداللب حدددوا انتدددا للمدداد  20مددن اةتفاقيددة ،لن الدولددة
الطرف امتت و عن ايته بوصفه طفالل مرومال من بي ته السرية.
 10-3ويدددعي صدداحب الددبالغ إلضددالة إر بلددب أندده ضددحية انتدددا املدداد  24مددن اةتفاقيددة
لي لقط لنه يفشخصو إصابته ب د أمرا تتطلب متاب ة طبيدة مسدتمر ة صكدن تولري.دا لنده
استيفب د من نلام ا ماية ب د لحصه الويل بد  23يومال ،ا أوقف عالجه الطيب لزومال ،بدل أيةدال
لندده مل فصددل علددى عدددد مددن اللقاحددار ،إمددا لن موالقددة ثددل قددانوُ مطلوبددة أو لندده يت ددني أن
يكددون مسددجالل كشددخص مقدديأ د مدريددد ،و.ددو أمددر يت ددالر عليدده دون إبن ثددل قددانوُ( .)13ويالحددص
صاحب البالغ أن المرا اليت ي انيدا يفشخصو إصابته هبا قبل اختبدار حتديدد السدن ،وأن املربيدة د
صددر كانددو ت لددأ .ددال الوقددائع ،وأن التقريددر الطدديب املددؤر  21نيسددان/أبريل  2017أشددار
مركددز يف
الق أ
إر ضرور فقبول القاصر د مركز استقبال حىت انتداء عالجهف.
 11-3وأخ دريال ،ي دددعي ص دداحب الددبالغ ح دددوا انتد ددا للمدداد  ،27مقرون دةل مل دداد  24م ددن
اةتفاقية .و.و يؤكد ،استتادال إر الفقر  44من الت ليت ال ام رقأ  ،6أنه ت الر عليه أن يتمو مندوال
يتتاسب مع عمر ل ددم ت يدني وصدي عليده يرشدد ولدي .دالا لحسدب ،بدل يفحدرم أيةدال مدن التمدو
منوال سليمال لنه كان ي يش د الشارع .و مري .
__________

( )11فيدل صداحب الدبالغ إر:

La Merced Migraciones-Mercedarios y otros, Aproximación a la protección

 ،internacional de los menores extranjeros en España, 2009ويقتدب مدن الصدفحة  96مدا يلدي :فمدىت يفحدددر
.ويددة قاصددر أجتدديب غددري مصددحوب [ ]...وجددب ت يددني وصددي عليدده أو ثددل قددانوُ لدده صتلددب امل ددارف الالنمددة
لةمان مصاط الطفل وتلبية احتياجاته القانونية واةجتماعية والطبية والتفسية على حنو متاسبف.
( )12يستشدددد صدداحب الددبالغ ملدداد  4مددن القددانون الساسددي  2000/4املت لددت ققدوق وحدراير الرعددااي الجانددب
د إسبانيا وإدماجدأ د اجملتمع و كأ رقأ  2015/368الصادر عن الدائر املدنية للمحكمة ال ليا.
( )13يستشدد صاحب البالغ بت ليت اللجتة ال ام رقأ  ،6الفقرتني  46و.47
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 12-3ويق ددرت ص دداحب ال ددبالغ ا ل ددول املمكت ددة التالي ددة( :أ) اع درتاف الدول ددة الط ددرف ،ن ددرد
رل د د ش ددخص اخلة ددوع ةختبد ددارار حتدي ددد الس ددن ة يتب .ددي أن يد ددؤدي إر ال د درتا أن دده ل د د
و(ب) إقرار إمكانية الط ن املباشر د قرارار حتديدد السدن أمدام ا داكأ و(ج) اةعدرتاف ،نده قاصدر
و(د) م املتدده امل املددة الواجبددة لقاصددر غددري مصددحوب جيددب تددولري ا مايددة لدده وت يددني وصددي عليدده
وتقدددمي كددل مددا يلزمدده مددن عددالج لمراضدده و( ) اةع درتاف ،ميددع حقوقدده كقاصددر ،مبددا د بلددب
ا ددت د ا صددول علددى ايددة اإلدار ال امددة ،ود ثددل قددانوُ ،ود الت لدديأ ،ود تصدداريح اإلقامددة
وال مددل للسددما بتمددو شخصدديته مندوالكددامالل واندماجدده د اجملتمددع و(و) اةعدرتاف ققده د اةسددتماع
صر.
إليه عن طريت شخص متخصص أو مؤسسة متخصصة د حقوق يف
الق أ
مالحظلت الاولة الطرف بشأن ا قبول،ة
 1-4تشددري الدولددة الطددرف ،د مالحلاهتددا املؤرخددة  14آب/أغسددط  2017بشددأن مقبوليددة
الددبالغ ،إر أن روايددة صدداحب الددبالغ للوقددائع متحيددز وغددري دقيقددة .لفددي  23نيس دان/أبريل ،2016
اقددتحأ أشددخاص عدددد.أ  101السددياج ا دددودي د سددبتة ووالددت صدداحب الددبالغ ،الددالي قددب
عليدده ا ددرا املدددُ ،علددى نقلدده إر مركددز اإلقامددة املؤقتددة للمددداجرين .وبكددر صدداحب الددبالغ د
استمار القبول أنه ولدد د  3كدانون الثاُ/يتداير  ( 1998دا جي دل عمدر  18سدتة وثالثدة أشددر
ط موضدع شدب ة د
عتد دخوله إسبانيا) .وتالحص الدولة الطرف أيةال أن كونه ل.ال مل يكدن قد أ
املركددز وة د مرلددت البددال.ني الددالي تدددير متلمددة داينولددا غددري ا كوميددة ،بسددبب ملدددر اخلددارجي،
وأنه مل يالكر أنه قاصر حىت  29كانون الول/ديسمرب  ،2016حني قدم درد صدور مستتسدخة
مدن شددداد مدديالد الكامريونيددة .وتدددعي الدولددة الطددرف أن صدداحب الددبالغ ،لندده مل يكددن فمددل
فوةئت رسية موثوقة تتةمن بياانر بيومرتيةف ،يفحدالر مدن عواقدب رلد إجدراء اختبدارار طبيدة د
جلسة تتا له ليدا اةست انة مبرتجأ شفوي.
 2-4وتالحددص الدولددة الطددرف كدداللب أن مؤسسددة  Raícesطلبددو إعدداد التلددر د قدرار حتديددد
سددن صدداحب الددبالغ ،وقدددمو وثيقددة جديددد .ددي جدوان سددفر أيفصدددر اسددتتادال إر شددداد املدديالد
وفأق دوال الش ددخص امل ددبف .ود  26حزيران/يوني دده  ،2017رلة ددو التياب ددة ال ام ددة إع دداد التل ددر
لألسباب التالية( :أ) مل تقدَّم أي وثيقة موضوعية تثبو صحة امل لومار املت لقة بتسب صداحب
الددبالغ ومولددد و(ب) أيفصدددر جدوان السددفر اسددتتادال إر شددداد املدديالد فغددري املوثددوق بصددحتداف
و(ج) أصر صاحب البالغ على رل إجراء اختبارار طبية لتحديد سدته ،فو.دالا يددل علدى أن
.ددال اةختبددارار صكددن أن تكشددف سددته ا قيقدديف و(د) ييففددرت أن تل.ددي نتددائ اةختبددارار
الطبية يع الوةئت د ا اةر اليت توجد ليدا شكو م قولة د سن الشخص.
 3-4وتددال.ب الدولددة الطددرف إر أن الددبالغ غددري مقبددول مددن حيددث اةختصدداص الشخصددي،
لكددون صدداحب الددبالغ شخص دال ل .دال .وتدددلع مبددا يلددي( :أ) ة يتددأتى د املتطددت أن يكددون عمددر
صاحب البالغ  15ستة حني دخدل إسدبانيا و(ب) بكدر صداحب الدبالغ أنده يفولدد د  3كدانون
الثاُ/يتاير  1998وطلب إيداعه د مركز للبال.ني و(ج) مل يدالكر صداحب الدبالغ اميده املختصدني
أندده كددان قاصدرال د أي وقددو أثتدداء إقامتدده املؤقتددة الدديت اسددت.رقو مخسددة أشدددر د مركددز املددداجرين
و(د) مل يالكر أنه قاصر عتد نقله إر مرلت البدال.ني الدالي تددير متلمدة داينولدا د شدبه جزيدر إسدبانيا
و( ) مل يد أدع أنده قاصددر إة عتددما اتصدل مبؤسسددة  Raícesب دد أن علدأ ببدددء إجدراء إداري لطددرد
و(و) مل يقدم سوى نسخة مصور من شداد امليالد الكامريونية ة تتةدمن بيداانر بيومرتيدة وة صكدن
التثبو من صدحتدا و(ن) الوةئدت الديت أيفصددرر ةحقدال تسدتتد حصدرال إر الصدور املستتسدخة املدالكور
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آنفال و.ي لاللب تفتقر إر قيمة إثباتيدة و( ) ة صكدن ت ليدل رلد
طبية غري تقحمية لتحديد سته إة ب.ر هتب م رلة ا قيقة.

صداحب الدبالغ إجدراء اختبدارار

 4-4وترى الدولة الطرف أن قبول بالغ ما حني ة يوجد مدا يثبدو موضدوعيال أن صداحب الدبالغ
شددخص ل د لددن يكددون مددن شددأنه سددوى فتشددجيع عصددا ر هتريددب املددداجرين علددى أن توصددي ،ن
صرف.
يسالر املداجرون دون وةئت وأن يدعوا ب د بلب أهنأ قيف أ

 5-4وعالول على بلدب ،اسدتتادال إر املداد  ) (7مدن الربوتوكدول اةختيداري ،وإر املدادتني 20
و 21مددن التلددام الددداخلي للجتددة مبوجددب الربوتوكددول اةختيدداري ،تؤكددد اللجتددة الدولددة الطددرف أن
البالغ غري مقبول ل دم استتفاد يع سدبل اةنتصداف ا ليدة املتاحدة والف الدة ،مةديفةل أهندا جيدب
استتفاد.ا ي دال .وعلدى وجده التحديدد ،كدان إبمكدان صداحب الدبالغ أن( :أ) يطلدب إر التيابدة
ال امددة إجدراء اختبددارار طبيددة إضددالية (ب) يطلددب إر ا كمددة املدنيددة ،ولقدال ل جدراء املتصددوص
علي دده د امل دداد  780م ددن ق ددانون اإلجد دراءار املدني ددة ،مراج ددة قد درار رل د د ت ي ددني وص ددي علي دده
(ج) يط ددن د أمددر إحالددة قةدديته إر ا كمددة اإلداريددة (د) يقدددم أمددام ا كمددة املدنيددة ،ولق دال للقددانون
رقأ  ،2015/15مالكر إقرار ختصاص طوعي لتحديد سته.
كع ،قلت صلح البالغ م ى مالحظلت الاولة الطرف بشأن ا قبول،ة
 1-5يكددرر صدداحب الددبالغ ،د ت ليقاتدده املؤرخددة  6تش درين الثدداُ/نولمرب  ،2017أندده حددال
وصوله إر سبتة أبل موافي الصليب ال ر أنه كان قاصرال ،لكتدأ نصحو لتكدتأ علدى بلدب
وإة لإنده سديبقى د سدبتة .ويوضدح صدداحب الدبالغ أنده مدن الشددائع جددال ،كمدا ةحلدو متلمددة
صددر الجانددب الوالدددون وحددد.أ إر املتدداطت
المددأ املتحددد للطفولددة (اليونيسدديف) ،أن يؤكددد يف
الق أ
ا دودية د سبتة ومليلة إهنأ ل.ون من أجل ال بور إر شبه جزير إسبانيا بسبب سوء اللروف
صددر د كلتددا املددديتتني املتمت تددني كددأ الددالايت وعدددم إمكانيددة التتقددل
السددائد د مراكددز ايددة يف
الق أ
()14
صر د ًتلف اجملتم ار املتمت ة كدأ الدالايت  .ويددعي صداحب الدبالغ
بني مراكز اية يف
الق أ
أنه مل يتلت مساعد مام د بلب الوقدو ،دا يدوحي بدتقص الةدماانر ،وأنده جيددر أن يوضدع د
اةعتبار أن امل لومار املقدمة د وقو عصيب ة يتب.ي أن تكون عتصرال حاسال.
 2-5وليمددا يت لددت دعدداء الدولددة الطددرف أن الوةئددت املقدمددة( )15ة تتةددمن بيدداانر بيومرتيددة،
يؤكددد صدداحب الددبالغ أهنددا مددا كددان صكددن أن تتةددمن تلددب البيدداانر ،لددي لهنددا كانددو م يبددة
أو ًالفة لألصدول وإمندا لن .دالا التدوع مدن الوةئدت ة يتةدمن مثدل .دال البيداانر .وكدان يتب.دي،
على أقل تقدير ،أن حتمل الوةئت السلطار املختصة على التمسب مببدأ الرتا كدون الشدخص
قاصرال .ومن انحية أخرى ،لتلر إر أن الوثيقة الوحيد اليت تتةدمن بيداانر بيومرتيدة .دي جدوان
السفر ،وأن جوان سفر د بلب الوقو كان جيري هديز د سفار الكامريون مبدريد ،كان جيدر
لتيابة ال امة أن تتصل لسفار للتحقت من امل لومار.

__________

( )14اللجتة اإلسبانية لليونيسيف،

Acogida en España de los niños refugiados: estudio sobre el sistema de

:acogida de personas refugiadas en España desde la perspectiva de derechos de la infancia, 2016
(استقبال الطفال الالج ني د إسدبانيا :دراسدة نلدام اسدتقبال الالج دني د إسدبانيا مدن متلدور حقدوق الطفدال)،2016 ،
متد د د د د د د د د د د د د ددا دhttps://www.unicef.es/publicacion/estudio-sobre-el-sistema-de-acogida-de-personas- :
.refugiadas-en-espana-desde-la
( )15نسددخة مددن شددداد املدديالد الصددلية مددن الكددامريون ،وبطاقددة .ويددة القتصددلية الصددادر عددن سددفار الكددامريون د
إسبانيا ،وإيصال طلب جوان السفر.
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 3-5وليما يت لدت دعداء الدولدة الطدرف أن قبدول الدبالغ مدن شدأنه تشدجيع عصدا ر هتريدب
صددر،
املددداجرين علددى التوصددية ،ن يسددالر املددداجرون دون وةئددت سددفر ،وأن يدددعوا ب ددد.ا أهنددأ قيف أ
يؤكدد صدداحب الددبالغ أن .ددالا القددول دليددل علددى أن الددتحكأ بتدددلقار اهلجددر هلددا أسددبقية علددى مصدداط
القاصر الفةلى.
 4-5وليمددا يت لددت دعدداءار الدولددة الطددرف ليمددا يت لددت ب دددم اةختصدداص الشخصددي ،يؤكددد
صدداحب الددبالغ أن املسددألة الساسددية د الددبالغ .ددي مسددألة سددته حتديدددال ،ومددن ُ ة يتب.ددي اعتبار.ددا
سددببال ل دددم املقبوليددة .ويالحددص صدداحب الددبالغ مددا يلددي( :أ) يددل تقيدديأ الدولددة الطددرف غددري املوضددوعي
مللدر اخلارجي على ان دام الةماانر د عملية حتديد السدن (ب) إبا كدان بكدر د وقدو مدن
الوقددار أندده ل د لدددالا ة يثبددو أندده كدداللب ل دالل (ج) إبا كانددو الوةئددت الدديت قدددمدا مل ت ددط
الدول ددة الط ددرف ض ددماانر كالي ددة لد ددالا ة ي ددب أن دده لد د (د) ة يتب .ددي تفس ددري رلة دده اخلة ددوع
ةختبارار السن اليت تثري نتائجدا جدةل كبريال ،نده دليدل علدى أنده لد  .و لدص صداحب الدبالغ
إر أن كل ما بيفكر أعال يبني أن عملية حتديد السدن درد مدن الةدماانر ،وحتدول ليددا الدرتا
أن الشخص قاصدر إر الدرتا أنده لد  .ود .دالا الصددد ،يشدري صداحب الدبالغ إر مدا أعربدو
عتدده مؤسسددار شددىت مددن قلددت إناء اةلتقددار إر ضددماانر د عمليددة حتديددد السددن د إسددبانيا(.)16
و إلضالة إر بلب ،يالحدص صداحب الدبالغ أن الربوتوكدول اإلطداري بشدأن اإلجدراءار املتطبقدة
صر غري املصحوبني طيف ن ليه أمدام ا كمدة ال ليدا علدى أسداا أنده يتتددب ا قدوق
على م املة يف
الق أ
الساسية ،وحتديدال حدت الفدرد د أن ييفسدتمع إليده وحقده د اةسدت انة مبحدام ،وتدا ضدمانتان يفحدرم
متدما د .ال القةية.
 5-5وليما يت لت بسبل اةنتصاف ا لية ،يشدد صداحب الدبالغ علدى أن طلبده إعداد التلدر
د قدرار حتديددد السددن مل يكددن لدده مف ددول ،أوةل بسددبب رل د التيابددة ال امددة إعدداد التلددر د القدرار
بدعوى أن جوان السفر لي وثيقدة موضدوعية تثبدو صدحة م لومدار اهلويدة وشدرعيتدا( .)17ةنيدال،
سبيل اةنتصاف املتصدوص عليده د املداد  780مدن قدانون اإلجدراءار املدنيدة غدري ل دال لتسدبة
صدر غددري املصددحوبني الددالين يفتقددرون إر التوجيدده والدددعأ واملسدداعد القانونيددة وة يتكلمددون ل.ددة
يف
للق أ
البلدد ويشدددد علدى عدددم ل اليدة اإلجدراء طددول مدتده وكددون التددابري الوقائيددة غدري تلقائيددة .ود .ددالا
الصدددد ،قيفدددم د  3نيسددان/أبريل  2017إخطددار اسددت تاف ضددد الق درار اإلداري الددالي أل.ددى الوصدداية،
__________

( )16يستشددد صداحب الدبالغ بتقدارير متلمدة إنقداب الطفولدة،Infancia y Justicia: una cuestión de derechos, 2012 ،
مت د د د د د د د د د د د د د د د د ددا دhttps://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/infancia_y_justicia.pdf :
و ،Infancias invisibles, 2016متدا دhttps://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/ :
 .infancias-invisibles-ninos-migrantes-refugiados-trata-save-the-children.pdfو إلضد د د د ددالة إر بلد د د د ددب،
يستشدد صاحب البالغ بتقرير اللجتة اإلسبانية لليونيسيفInforme Complementario al V y VI Informe ،
 ،de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en España, 2017متددا د:
 https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/CRC-UNICEF_ESP_publicacion.pdfوتقري د د د د د د د ددر
أمددني امللددامل ،Asistencia Jurídica a Extranjeros en España, 2005, págs. 319 a 340 ،متددا د:
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2005-05-Informe-sobre-asistencia-

 ،jur%C3%ADdica-a-los-extranjeros-en-Espa%C3%B1a.pdfوتقريدر
 ،por estar solo, 2014مت ددا
.POR-ESTAR-SOLO.pdf
( )17د وقو ةحت ،رلةو التيابدة ال امدة مدر ةنيدة إعداد التلدر د القدرار ،حدىت ب دد أن أل.دو ا كمدة اإلداريدة أمدر
الطرد على أساا أن صاحب البالغ قاصر.

Fundación Raíces y otros, Sólo

دhttp://www.fundacionraices.org/wp-content/uploads/2014/05/SOLO- :
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صدر .وقيفددم
وقيفدم م ه طلب اختاب تدابري وقائية د شكل قبول صاحب البالغ د مركز ماية يف
الق أ
.الا اةست تاف د  25تشرين الول/أكتوبر  .)18(2017ةلثال ،يؤكد صداحب الدبالغ أن الط دن
د أمر الطرد لي سدبيل انتصداف ل داةل ،لتلدر إر عددم تدولري ا مايدة لده بوصدفه قاصدرال مريةدال
ة وصددي عليدده ،لة دالل عددن أن الط ددن ة يتصدددى إة لةر الطددرد ،ة لددشةر التاش د ة عددن كوندده
ة يتمتع ماية .وقال إنه مع بلب استتفد سبيل اةنتصاف .الا ،ب د أن ط ن د أمدر الطدرد،
ص ددر د
وطل ددب ت لي ددت الق درار اإلداري املط ددون لي دده ،وإع دداد قبول دده د مرك ددز اةس ددتقبال الويل يف
للق أ
أوراتليثددا .ود  25متون/يوليدده  ،2017أقددرر ا كمددة اإلداريددة رقددأ  24د مدريددد مددتح فالتدددابري
الوقائيدة املطلوبدة ليمددا دص ت ليددت أمدر الطددرد لكتددا امتت دو عددن البدو د طلددب القبدول د مركددز
اس ددتقبال لن  .ددال املس ددائل ة تق ددع د دائ ددر اختصاص ددداف .راب دال ،يالح ددص ص دداحب ال ددبالغ أن
مؤسسددة  Raícesسددلكو سددبيل اةختصدداص الطدوعي لتحديددد السددن د حدداةر أخددرى لكددن طلباهتددا
يفرلةو بدعوى أنه لي سبيل اةنتصاف املتاسب.
مالحظلت الاولة الطرف بشأن ا قبول،ة
 1-6ت دددلع الدول ددة الط ددرف ،د مالحلاهت ددا املؤرخ ددة  21ك ددانون الول/ديس ددمرب ، ،2017ن
مبددأ مصداط الطفددل الفةدلى ،املكفددول د املداد  3مددن اةتفاقيدة ،مل ييفتتدددب لن صداحب الددبالغ
شخص ل  .وةحص الدولة الطرف أنه ة يتب.ي الدرتا أن الشدخص قاصدر إة فد حالدة عددم
اليقنيف ،ة عتدما يكون واضحال أنه ل  .وخلصو الدولة الطرف إر أنه فد .ال القةية ،اليت
يبدو ليدا الشخص غري ا امل أي وةئت .وية ل.ال ،جيون للسلطار قدانوانل أن ت تدرب ل.دال دون
إجراء أي اختبارارف.
 2-6وتؤكد الدولدة الطدرف أيةدال أنده مل فددا أي انتددا ملصداط الطفدل الفةدلى ليمدا يت لدت
ملادتني  )2(18و )1(20من اةتفاقية ،وحتت مبا يلي( :أ) ما أن وطأر قدما صاحب البالغ
الراضي اإلسبانية حىت قيفدمو إليه املساعد الطبية (ب) يفنود بوةئت وأتيحو له خددمار مدام
ومددرتجأ شددفوي حتملددو الدولددة تكلفتدددا (ج) أيفخطددرر السددلطة القةددائية املختصددة علددى الفددور
بوض د ه لةددمان اح درتام حقوقدده أثتدداء اختدداب اإلج دراءار املتصددلة بوض د ه غددري التلددامي (د) مددا أن
ادعى صاحب البالغ أنه قاصر حىت أيفبل.و التيابة ال امة ،لقررر بصفة مؤقتة أنه شخص ل ،
و.و قرار نيفقح ةحقال بطلب من صاحب الدبالغ .لدالا تدرى الدولدة الطدرف أنده ة صكدن القدول إن
صاحب البالغ يفحرم من املساعد القانونية أو من ا ماية.
 3-6وتفيد الدولة الطرف أنه إبا كان صاحب البالغ قاصرال ل دالل ،للدأ فددا انتددا للحدت
د .وية املكفول د املاد  8من اةتفاقية إب فقيفيدر .ويته امل لتة ما أن دخل بصدفة غدري قانونيدة
الراضي اإلسبانيةف.
 4-6وتؤكد الدولة الطرف أيةال عددم حددوا انتددا دت صداحب الدبالغ د اةسدتماع إليده
املكفول د املاد  12من اةتفاقية ،مدعيةل أن صاحب البالغ أتيحو لده دائمدال لرصدة اةسدتماع
إليه وإبداء أي ادعاءار يرا.ا متاسبة.
 5-6وأخريال ،تؤكد الدولة الطرف عددم حددوا انتددا للمداد  20مدن اةتفاقيدة ،إب إن .دال
صر غري املشكو د عمدر.أ .ود .دال القةدية،
املاد فة صكن اةحتجاج هبا إة ليما ص يف
الق أ
ة يتطبت .الا ا ت بكل بساطةف.
__________

( )18ولقال ملا جاء د مالكر ةحقة ،رلةو ا كمة قبول اةست تاف (الفقر  2-11أدان ).
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كع ،قلت صلح البالغ م ى مالحظلت الاولة الطرف بشأن ا قبول،ة
 1-7يؤكددد صدداحب الددبالغ ،د ت ليقاتدده املؤرخددة  5آبار/مددارا  ،2018أندده ة يوجددد مددا يوجددب
اسددتتفاد يددع سددبل اةنتصدداف ا ليددة ،بددل جيددب اسددتتفاد مددا .ددو متددا ول ددال متدددا( .)19ويدددعي
أيةال أن أوجه القصور املالكور من حيث إمكانية اةستفاد من سبل اةنتصاف ا لية ول اليتدا
تددزداد وضددوحال إبا أخددالان د اةعتب ددار أن الط ددن القةددائي د أم ددر الطددرد أدى إر اعتمدداد ت دددبري
صر وت أني
وقائي يتمثل د عدم الطرد بيتما يفرل متح تدبري وقائي يتمثل د القبول د مركز يف
للق أ
أية دال تك درار طلددب اختدداب تدددابري وقائيددة د إطددار اةع درتا علددى إل.دداء الوصدداية بسددبب تقدداع
الدولة الطرف( .)20ويوضح صاحب البالغ أيةال أن الدولة الطدرف اسدتمرر د عددم اةسدتجابة
صر ،وأنه ة يتال إة مسداعد
لطلب اللجتة اختاب تدابري مؤقتة تتمثل د نقله إر مركز ماية يف
الق أ
متقط ة من ألراد ومتلمار يدعمونه كيال ييفةطر إر ال يش د الشوارع.
 2-7ويؤك ددد ص دداحب ال ددبالغ أن الدول ددة الط ددرف انتدك ددو د ع ددد قد درارار اخت ددالهتا مص دداط
القاصددر الفةددلى ،و:اصددة( :أ) اعتبددار شخصدال غددري حامددل لوةئددت .ويددة علددى الددرغأ مددن أندده قدددم
وثيقة .وية تؤكد سته بصور قاط ة و(ب) ماولة إخةداعه ةختبدارار حتديدد السدن علدى الدرغأ
من حيانته وثيقة .وية و(ج) اعتبار ل.ال جملرد رلةه إجراء اختبدارار حتديدد السدن و(د) عددم
إعدداد التلددر د ق درار حتديددد سددته كبددال ب ددد أن قدددم ج دوان سددفر  .ويالحددص صدداحب الددبالغ أن
اللجتة أعربو عن قلقدا إناء انتشار استخدام .الا التدوع مدن اةختبدارار ،حدىت د ا داةر الديت
تبدو ليددا وةئدت اهلويدة صدحيحة ،وعلدى الدرغأ مدن قدرارار عدد صدادر عدن ا كمدة ال ليدا بشدأن
.ال املمارسة(.)21
 3-7وأخريال ،يؤكد صاحب الدبالغ أنده ة صكدن القدول إن الددور الدالي اضدطل و بده التيابدة ال امدة
د إجراءار حتديد السن أوىف لدور الالي كدان سيةدطلع بده ا دامي الدالي عيتده ،دا يشدكل انتداكدال
قه د أن تش.ل مصلحته الفةلى اعتبارال رئيسيال د القرارار اليت اختالهتا السلطار.
كارل طرف اثلث

()22

 1-8د  3أاير/مددايو  ،2018تدددخل مكتددب أمددني امللددامل د لرنسددا بصددفته طرلدال ةلثدال لقدددم
صر غري املصحوبني ،تتاولو أيةدال مسدألة حتديدد السدن ،و.دو إجدراء يت دني
مالكر بشأن اية يف
الق أ
أن يشمل يع الةماانر الالنمة ماية مصاط الطفل الفةلى لن اةسدتفاد مدن نلدام ايدة
صر يتقرر د .ال املرحلة.
يف
الق أ

__________

()19
()20
()21

()22
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يشد ددري صد دداحب الد ددبالغ إر اجتدد دداد .ي د ددار امل ا.د دددار ( ،CAT/C/42/D/261/2005الفقد ددر  )1-7وا كمد ددة
الوروبيدة قدوق اإلنسدان( :
.)Hongrie; Aquilina c. Malte; Riad et Idiab c. Belgique; Kozacioğlu c. Turquie; Micallef c. Malte
ولقال ملا جاء د مالكر ةحقة ،رلةو ا كمة د هناية المر قبول اةست تاف (الفقر  2-11أدان ).
 ،CRC/C/ESP/CO/5-6الفقددر  .44ويش ددري صدداحب ال ددبالغ إر ت ليددت اللجتددة ال ددام رقددأ  ،6الفق ددر ‘1‘31
وإر الت ليددت ال ددام املشددرت رقددأ  )2017(4للجتددة امل تيددة قمايددة حقددوق يددع ال مددال املددداجرين وألدراد أسددر.أ،
ورقددأ  )2017(23للجتددة حقددوق الطفددل بشددأن التزامددار الدددول د ددال حقددوق اإلنسددان اخلاصددة لطفددل د
سياق اهلجر الدولية د بلدان املتشأ وال بور واملقصد وال ود .
يت لت .الا التدخل لبالغار املسدجلة لددى اللجتدة حتدو الرقدام  ،2017/11و ،2017/14و،2017/15
و ،2017/16و ،2017/20و ،2017/22و ،2017/24و ،2017/25و ،2017/26و،2017/28
و ،2017/29و ،2017/37و ،2017/38و ،2018/40و ،2018/41و ،2018/42و.2018/44

Moreira Barbosa c. Portugal; Jeličić c. Bosnie-Herzégovine; Karakó c.
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 2-8ويؤكد الطرف الثالث د تدخله أن طريقة  Greulich & Pyleة تفي ل.ر وة تتطبدت
عل ددى املد دداجرين ال ددالين  .ددأ د أغل ددبدأ مرا.ق ددون م ددن ألريقي ددا جت ددوب الص ددحراء الك ددربى أو آس دديا
أو أورو الشرقية ،يفرون د كثري من الحيان د اروف اجتماعية  -اقتصادية مفولة ملخاطر.
وتلدد ددر عد ددد دراسد ددار اخ د ددتالف مند ددو ال لد ددام خد ددتالف الص د ددل اإلثد ددب للشد ددخص وأوض د دداعه
اةجتماعية  -اةقتصادية ،المر الالي يربر القول إن .ال الطريقة غري متاسبة لتحديدد سدن غدري
الوروبيددني( .)23وتتطددوي .ددال الطريقددة علددى .دوامش خطددأ كبددري  ،وة سدديما لدددى اللدراد املرتاوحددة
أعمددار.أ بددني  15و 18سددتة( .)24وولقدال ملددا بكددر مفددو لد أورو قددوق اإلنسددان ،أعلتددو
ا م يار الوروبية لطب الطفدال بشدكل ة لدب ليده أن نةد السدتان وال لدام ة يسدمح بتحديدد
سن الطفل بدقة ،وإمنا يتيح رد تقديرار ،مع .دامش خطدأ كبدري يدرتاو بدني سدتتني وثدالا سدتوار.
وقد تلف أيةدال تفسدري .دال امل لومدار مدن بلدد إر آخدر أو مدن اختصاصدي إر آخدر( .)25وقدد
دعو اللجتة أيةال الدول إر عدم اللجوء إر أساليب حتديد سن ال لام(.)26
 3-8و إلضدالة إر بلددب ،ة يتب.ددي اةضدطالع إبجدراءار حتديددد السدن إة إبا كانددو توجددد
شددكو م قولددة بشددأن سددن الشددخص ،ويتب.ددي التحقددت مددن السددن س دتخدام وةئددت اهلويددة ،الدديت
يتب.ي اعتبار.ا صحيحة ما مل يثبو خالف بلب.
 4-8ويقدددم أم ددني املل ددامل توصدديار ش ددىت ،متد ددا التوص دديار التاليددة بار ص ددلة هب ددال القة ددية:
(أ) يتب.ددي أن تكددون عمليددار حتديددد السددن مت دددد التخصصددار وأن تكددون اةختبددارار الطبيددة
املددالب الخددري عتدددما توجددد شددكو م قولددة د سددن الشددخص (ب) ة يتب.ددي رلد طلددب الشددخص
ا ماية جملرد رلةه اخلةوع ةختبارار طبية.
كع ،قلت الطرفني م ى كارل الطرف الثللث
 -9تد ددالكر الدولد ددة الطد ددرف ،د مالحلاهتد ددا املؤرخد ددة  6آب/أغسد ددط  ،2018أن اختبد ددار
 Greulich & Pyleلددي اةختبددار الوحيددد املسددتخدم د إسددبانيا وأن اةختبددارار الطبيددة ة يفهددرى
إة إبا كان الشخص لدي لده ملددر طفدل .وتسدلأأ الدولدة الطدرف ،ن ا كمدة ال ليدا قةدو ،ن
الشخص عتدما فمل جوان سفر أو وثيقة اثلة ،ة ضرور إلخةاعه ةختبارار حتديدد السدن،
إة عتدما يوجدد مدربر م قدول يددعو إر الشدب د صدحة .دال الوةئدت ،أو إبا أبطلدو السدلطار
__________

()23

Fiona M. Bright y otros, “The applicability of Greulich and Pyle atlas to assess skeletal age for

.four ethnic groups”, Journal of Forensic and Legal Medicine, vol. 22 (2014), págs. 26 a 29
( )24يشدري أمدني امللدامل إر لدة مراجدع متدداTerry Smith and Laura Brownlees, Age assessment practices: :
 a literary review and annotated bibliography, UNICEF, 2011وتقريدر الكادصيدة الوطتيدة للطدب د
لرنسداRapport sur la fiabilité des examens médicaux visant à déterminer l’âge à des fins :
judiciaires et la possiblité d’amélioration en la matière pour les mineurs étrangers isolés, 2007
و S. Depallens et al., “Détermination de l’âge des jeunes migrants. Position de la Société Suisse de

.Pédiatrie”, Paediatrica, vol. 28, No. 2 (2017), p. 3
قدوق اإلنسدانMethods for assessing the age of migrant children must be ،
( )25مفدو لد أورو
.improved, 2011
( )26الت ليت ال ام رقدأ  6والت ليدت ال دام املشدرت رقدأ  )2017(3للجتدة امل تيدة قمايدة حقدوق يدع ال مدال املدداجرين
وأل دراد أسددر.أ ورقددأ  )2017(22للجتددة حقددوق الطف دل بشددأن املبددادا ال امددة املت لقددة ققددوق اإلنسددان اخلاصددة
لطفال د سياق اهلجر الدولية.
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املختصددة صددحتدا .ومددن ُ ،تسدلأأ الدولددة الطددرف ،ن الشددخص إبا قدددم فوثيقددة .ويددة رسيددة صددحيحة
(جدوان سددفر أو وثيقددة .ويددة اثلدة) تتةددمن بيدداانر بيومرتيددة تثبددو سددته ،لددال ضددرور إلجدراء اختبددارار
لن الشخص ي ترب قاصرالف.
 -10يؤيددد صدداحب الددبالغ ،د ت ليقاتدده املؤرخددة  17آب/أغسددط  ،2018تدددخل الطددرف
الثالددث ،ويالحددص أن أمددني امللددامل د إسددبانيا كددان لدده رأي اثددل .ويؤكددد أن إج دراء حتديددد السددن
ة يتب.ددي الشددروع ليدده إة إبا كانددو توجددد شددكو جديددة د سددن القاصددر املزعددوم ،وجيددب عدددم
إجرائده بصدفة متدجيددة ،وأن أقدوال الشدخص ومددا يقدمده مددن وةئدت داعمدة يتب.ددي الدرتا صددحتدا
ما مل يثبو خالف بلب.
مع وملت إضلف،ة مقامة ما صلح البالغ
 1-11د  26تشرين الول/أكتدوبر  ،2018أبلد صداحب الدبالغ اللجتدة أن ا كمدة اإلداريدة
رقأ  24د مدريد أل.و د  9نيسدان/أبريل  2018أمدر الطدرد الصدادر ققده عتبدار أنده قاصدر،
وةحل ددو أن فج دوان الس ددفر يتط ددابت م ددع القاص ددر مق دددم الط ددن ،وأن اإلدار مل تة ددف أي أدل ددة
تش ددكب د ص ددحته أو أص ددالتهف .وأعلت ددو ا كم ددة أن القد درار هن ددائي د  28أاير/م ددايو .2018
وعل ددى ال ددرغأ ددا تق دددم ،أص ددرر الدول ددة الط ددرف عل ددى إج دراء اختب ددارار حتدي ددد الس ددن (اس ددتدعاء
صدداحب الددبالغ إر مستشددفى غري.وريددو مددارانيون د  3متون/يوليدده  2018إلجدراء اةختبددارار)،
ولي .الا لحسب بل قررر دائدر التيابدة ال امدة ملقاط دة مدريدد د  23متون/يوليده  2018عددم
إعاد التلر د قرار حتديد السن.
 2-11ود  25آبار/مددارا  ،2019أبل د صدداحب الددبالغ اللجتددة أن إج دراء اةع درتا علددى
إل.اء الوصاية يفرل د  12تشرين الثاُ/نولمرب  .2018وةحلو ا كمدة أن صداحب الدبالغ
أعلن أنه ل عتدما دخل إسبانيا وأن ملدر اخلدارجي ورلةده اخلةدوع ةختبدارار حتديدد السدن
فيدةن على أنه ل ف ،وأن جوان السفر الالي قدمه غري كاف إلثبار سته.
 3-11ويشددري صدداحب الددبالغ إر عدددم اةمتثددال للتدددابري املؤقتددة الدديت طلبتدددا اللجتددة ،بلددب أندده
ة يزال دون وصي وي يش على م ونة يتلقا.ا بني حني وآخر من ألراد ومتلمدار .وعدالول علدى
بلب ،يالحص أنه سيت الر عليه نيل شداد التددريب الرسيدة د التجدار  ،علدى الدرغأ مدن حةدور
الفصول الدراسية متال كدانون الول/ديسدمرب  ،2016لنده ة يدزال دون رخصدة إقامدة ،و.دو حدت
كان سيحصل عليه لو يفعني له وصي.
القضلاي واإلدراءات ا عروضة م ى ال مبنة

التلر د املقبولية
 1-12قبل التلر د أي ادعاء يرد د بدالغ مدا ،يت دني علدى اللجتدة أن تقدرر ،ولقدال للمداد 20
مددن نلامدددا الددداخلي ،مددا إبا كددان الددبالغ مقبددوةل أم ة مبوجددب الربوتوكددول اةختيدداري ةتفاقيددة
حقوق الطفل املت لت إبجراء تقدمي البالغار.
 2-12وحتيط اللجتة علمدال قجدة الدولدة الطدرف أن الدبالغ غدري مقبدول مدن حيدث اةختصداص
الشخصددي لن صدداحب الددبالغ كددان يبدددو واضددحال أندده ل د  ،وأن رلةدده إج دراء اختبددارار طبيددة
GE.19-11634
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لتحديددد سددته ة صكددن تفسددري إة ،ندده ماولددة ملتددع م رلددة ا قيقددة .وتالحددص اللجتددة مددع بلددب أندده
ة يوجد ما يثبو أن صاحب البالغ ،و.و شاب يدعي أنه كان قاصرال وقو الحداا ،كان د
حقيقة المر ل.ال .وتالحص اللجتة بوجه خاص أن صاحب البالغ قددم إر التيابدة ال امدة جدوان
سددفر الصددادر عددن سددفار الكددامريون د مدريددد ،وطلددب إعدداد التلددر د ق درار حتديددد السددن ،لرلةددو
التيابددة ال امددة طلبدده د  26حزيران/يونيدده  2017بدددعوى أن ج دوان السددفر أيفصدددر اسددتتادال إر شددداد
امليالد ،اليت كانو تفتقر إر الصدحة ،مدن دون تقددمي مدربرار أخدرى .وتالحدص اللجتدة أنده صكدن
ال درتا صددحة ج دوان السددفر الرسددي الصددادر عددن البلددد الصددلي لصدداحب الددبالغ د غيدداب أي
م لومددار أو أدلددة أخددرى د القةددية مددن شددأهنا التشددكيب د صددحته( .)27وبتدداءل علددى بلددب ،تددرى
اللجتة أن البالغ ة يت ار من حيدث اةختصداص الشخصدي مدع أحكدام اةتفاقيدة ،وت لدن أنده
مقبول مبوجب املاد (7ج) من الربوتوكول اةختياري.
 3-12وحت دديط اللجت ددة علم دال قج ددة الدول ددة الط ددرف أن ص دداحب ال ددبالغ مل يس ددتتفد ي ددع س ددبل
اةنتصاف ا لية املتاحة لنه( :أ) مل يطلب إر التيابة ال امة إجراء مزيدد مدن اةختبدارار الطبيدة
(ب) مل يسددتأنف أمددام ا كمددة املدنيددة ،ولق دال للمدداد  780مددن قددانون اإلج دراءار املدنيددة ،ق درار
رلد د ت ي ددني وص ددي علي دده (ج) مل يط ددن أم ددام ا كم ددة اإلداري ددة د قد درار ترحيل دده (د) مل يق دددم
إر ا كم ددة املدني ددة م ددالكر اختص دداص ط ددوعي لتحدي ددد س ددته .وم ددع بل ددب ،تالح ددص اللجت ددة أن:
(أ) الفحوص الطبية اإلضالية لن تكون سبيل انتصاف متاسبال لصداحب الدبالغ د ضدوء قدرارار
صدر ا داملني وةئددت
ا كمدة ال ليدا للدولدة الطدرف حلدر الفحدوص الطبيددة لغدرا حتديدد سدن يف
الق أ
.ويددة (الفقددر  5-2أعددال ) و(ب) ة يشددكل اسددت تاف قددرار رل د ت يددني الوصددي أمددام مكمددة
مدنيددة سددبيل انتصدداف ل دداةل لصدداحب الددبالغ ،و.ددو قاصددر غددري مصددحوب مل ي د َّدني لدده وصددي وة مددام
(الفقددر  5-5أعددال ) و(ج) د  20حزيران/يونيدده  ،2017قدددم صدداحب الددبالغ أمددام ا كمددة
اإلداري ددة ط تد دال د أم ددر الط ددرد ،لردت دده ا كم ددة ب دددعوى أن ج د دوان الس ددفر ددص قاص د درال ،دون أن
يسدتتبع بلددب إعدداد نلددر الدولددة الطددرف د قدرار حتديددد سددن صدداحب الددبالغ (الفقددر  1-11أعددال )
و(د) س ددلكو مؤسس ددة  ،Raícesد متاس ددبار أخ ددرى ،س ددبيل اةختص دداص الط ددوعي لتحدي ددد الس ددن،
لكن الطلبار يفرلةو بدعوى أهندا ليسدو سدبيل اةنتصداف املتاسدب (الفقدر  5-5أعدال ) .لدالا تدرى
اللجتة أن املاد  ) (7من الربوتوكول اةختياري ة تشكل عقبة حتول دون قبول .الا البالغ.
 4-12وت ددرى اللجت ددة أن ادع دداءار ص دداحب ال ددبالغ اس ددتتادال إر املد دواد  6و )2(18و 27م ددن
اةتفاقي ددة مل تؤيَّددد ،دل ددة كالي ددة لغد درا املقبولي ددة ،وت ل ددن ع دددم قبوهل ددا مبوج ددب امل دداد (7و) م ددن
الربوتوكول اةختياري.
 5-12غري أن اللجتة ترى أن صاحب البالغ قدم ما يكفي من الدلدة لتأييدد ادعاءاتده اسدتتادال
إر املدواد  2و 3و 8و 12و )1(20و 24مدن اةتفاقيدة .وعليده ،ت لدن اللجتدة أن .دالا ا دزء مدن
الشكوى مقبول وتشرع د التلر د أسسه املوضوعية.
النظر يف األسس ا وضوم،ة
 1-13نلرر اللجتة د .الا البالغ د ضوء يع امل لومار الديت أاتحددا هلدا الطرلدان ،ولقدال ملدا
تتص عليه املاد  )1(10من الربوتوكول اةختياري.

__________

( )27ي .م .ضد إسبانيا ( ،)CRC/C/78/D/8/2016الفقر .2-8
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 2-13وتتمثددل املسددألة امل روضددة علددى اللجتددة د حتديددد مددا إبا كددان إج دراء حتديددد السددن الددالي
أيفخةع له صاحب البالغ قد انتدب ،د اروف .دال القةدية ،حقوقده امل درتف هبدا د اةتفاقيدة.
وعلددى وجدده التحديددد ،ادعددى صدداحب الددبالغ أندده كددان ضددحية للتمييددز لألسددباب التاليددة :مل تؤخددال
الوةئت الصلية والرسية الصادر عن سلطار بلد الصلي د اةعتبار ومل تؤخال مصاط الطفدل
الفةددلى د اةعتبددار د أي مرحلددة مددن إج دراءار حتديددد سددته ومل يففددرتم حقدده د اةسددتماع إليدده
ومل يفحترتم .ويته ومل يقدَّم له ال الج الطيب الالي فتاج إليه لنه استيفب د من نلام ا ماية ومل يكن
له ثل قانوُ.
 3-13وترى اللجتة أن إجراء حتديد سن شاب يددعي أنده قاصدر أمدر لد التيدة ،لن نتيجتده
حتدد حقه د اةستفاد من ا ماية الوطتية عتبدار طفدالل أو اسدتب اد متددا .وعلدى غدرار بلدب،
يرتتددب علددى إج دراء حتديددد السددن التمتددع قددوق ال دوارد د اةتفاقيددة ،و.ددالا أمددر يكتسددي أتيددة
حيوية لتسبة للجتة .لالا ة بد من احدرتام الصدول القانونيدة د إجدراء حتديدد السدن ود إمكانيدة
الط ن د نتيجته من خالل إجراءار اةست تاف .ومن ُأ ترى اللجتة أن مصاط الطفل الفةدلى
جيب أن تور اعتبارال أساسيال خالل يع مراحل إجراء حتديد السن(.)28
 4-13وتشددري اللجتددة إر الت ليددت ال ددام املشددرت رقددأ  )2017(4للجتددة امل تيددة قمايددة حقددوق
يع ال مال املداجرين وألراد أسر.أ ورقأ  )2017(23للجتة حقوق الطفل ،الالي جاء ليه أنه
يتب.ددي اعتبددار الوةئددت املتاحددة صددحيحة مددا مل يثبددو ال كد ( .)29وعددالول علددى بلددب ،ة يتب.ددي إعددالن
الشخص ل.ال جملرد رلةه اخلةوع ةختبارار طبية.
 5-13ود .ال القةية ،تالحص اللجتة مدا يلدي( :أ) وةئدت اهلويدة الرسيدة والصدلية الديت قددمدا
صاحب البالغ أثتاء إجراءار حتديد السن ،مل تيف تدرب صدحيحةل د أي وقدو مدن الوقدار ،مبدا د
بلددب شددداد املدديالد الكاملددة (الدديت كددان أصددلدا متاح دال د سددفار الكددامريون د مدريددد) ،وبطاقددة
.ويددة القتصددلية ،وشددداد التسددجيل د القتصددلية ،وإيصددال طلددب ج دوان السددفر ،قبددل صدددور قدرار
حتديدد سدته كبدال  ،شدأهنا شدأن جدوان سدفر البيدومرتي ،الدالي قيفددم د وقدو ةحدت إر السدلطار
دعمال لطلب إعاد التلر د قرار حتديدد سدته كبدال و(ب) نتيجدة لداللب اعتدربر الدولدة الطدرف
صدداحب الددبالغ مددداجرال والدددال غددري حامددل لوةئددت .ويددة ،وطلبددو إليدده اخلةددوع ةختبددارار طبيددة
و(ج) استتادال إر رل صاحب الدبالغ اخلةدوع لالختبدارار لنده كدان فمدل وةئدت .ويدة رسيدة
صر قرارال يالكر أن صاحب البالغ شخص ل و(د) مل يرالت
وأصلية ،أصدرر التيابة ال امة يف
للق أ
صاحب البالغ وصي وة ثل أثتاء إجراءار حتديد السن اليت أيفخةع هلا.
َ
 6-13وحتيط اللجتة علمال مبا خلصو إليه الدولة الطرف من أن صاحب البالغ يبدو واضدحال
أندده شددخص ل د وصكتدددا مددن ُأ أن ت تددرب كدداللب مباشددرل .غددري أن اللجتددة تددال أكر بت ليقدددا ال ددام
رقأ  6الالي جاء ليه أنه ة يتب.ي اةقتصدار علدى امللددر ا سددي للفدرد ،بدل جيدب أيةدال مراعدا
درجة نةجه التفسي ،وجيب تقدير بلب ولت م ايري علمية مأمونة ونزيدة ،تراعي سدالمة الطفدل
ووض د ه كطفددل وجتسدده ،ويتب.ددي مددتح الفددرد قريتددة الشددب وم املتدده بوصددفه طف دالل إبا كددان .تددا
احتمال أن يكون كاللب(.)30
__________

( )28ن .ب .ف .ضد إسبانيا ( ،)CRC/C/79/D/11/2017الفقر .3-12
( )29الفقر .4
( )30الت ليت ال ام رقأ  ،6الفقر .‘1‘31
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 7-13وحتدديط اللجتددة علم دال أية دال مبددا ادعددا صدداحب الددبالغ ومل تتكددر الدولددة الطددرف مددن أندده
مل فص ددل عل ددى مس دداعد وص ددي أو ث ددل م ددن اختي ددار لل دددلاع ع ددن مص ددا ه بص ددفته قاصد درال أثت دداء
إج دراءار حتديددد السددن الدديت أيفخةددع هلددا .وتددرى اللجتددة أن الدددول الط دراف يتب.ددي أن ت د أدني ددثالل
صددر ،أو أن
قانوني دال مددؤ.الل صلددب املدددارار الل.ويددة املالئمددة ميددع الشددباب الددالين يدددعون أهنددأ قيف أ
ت رتف ملمثلني الالين ي يتوهنأ .وترى اللجتدة أن تيسدري متثيدل .دؤةء الشدخاص خدالل إجدراءار
حتديد السن أمر أساسية لةمان احدرتام مصدا دأ الفةدلى وحقددأ د اةسدتماع إلديدأ .ود املقابدل،
صكن أن يرتتب على عدم تولري ثل قانوُ د الوقو املتاسب الأ كبري(.)31
 8-13وحتيط اللجتة علمال كاللب بتأكيد الدولة الطرف أن القاصر غري املصحوب ي دد حدامالل
لوةئددت .ويددة إبا كددان د حونتدده ج دوان سددفر أو وثيقددة .ويددة اثلددة تتةددمن بيدداانر بيومرتيددة تثبددو
سددته .ومددع بلددب ،تالحددص اللجتددة أن صدداحب الددبالغ د .ددال القةددية حتديدددال قدددم ج دوان سددفر
بيومرتايل ،لكن التيابة ال امة رلةو اةعرتاف بصحته دون دليل.
 9-13ود ضددوء كددل مددا تقد أدم ،تددرى اللجتددة أن إجدراء حتديددد السددن الددالي أيفخةددع لدده صدداحب
الددبالغ ،الددالي ادعددى أندده طفددل ،مل تت دوالر ليدده الةددماانر الالنمددة مايددة حقوقدده امل ددرتف هبددا د
اةتفاقية .ود اروف .ال القةية ،ة سيما عدم التلدر د وةئدت .ويدة صداحب الدبالغ الصدلية
والرسيددة الصددادر عددن دولددة بار سددياد  ،وإعددالن أندده ل د ردال علددى رلةدده اخلةددوع ةختبددارار
حتديددد السددن ،ورل د الدولددة السددما ملمثلدده مبسدداعدته د .ددال ال مليددة ،تددرى اللجتددة أن مصدداط
الطفل الفةلى مل تكن اعتبارال رئيسيال د إجراءار حتديدد السدن الديت أيفخةدع هلدا صداحب الدبالغ،
ا يشكل انتداكال للمادتني  3و 12من اةتفاقية.
 10-13وحتيط اللجتة علمال مبا ادعا صاحب البالغ مدن أن الدولدة الطدرف انتدكدو حقوقده
مبوجددب املدداد  8مددن اةتفاقيددة ب دددما غد أدرير عتاصددر .ويتدده إب نسددبو إليدده اتريددخ مدديالد ة يطددابت
امل لومار الوارد د الوةئت الرسية الصادر عن بلد الصلي ،مبا د بلب جدوان سدفر الصدلي.
وترى اللجتة أن سن الطفل واتريخ ميالد يشكالن جزءال من .ويتده ،وأن الددول الطدراف ملزمدة
حدرتام حددت الطفددل د ا فدداي علددى .ويتدده دون حرماندده مددن أي عتصددر مددن عتاصددر.ا .ود .ددال
القةية ،تالحص اللجتة أن الدولة الطرف مل حترتم .وية صاحب البالغ برلةددا اةعدرتاف ،ميدع
الوةئ ددت الرسي ددة دل دديالل يثب ددو أن دده قاص ددر دون أن تكل ددف نفس دددا تق دددير ص ددحتدا أو التحق ددت م ددن
امل لومددار الدوارد ليدددا مددع سددلطار بلددد الصددلي .وعليدده ،ختلددص اللجتددة إر أن الدولددة الطددرف
انتدكو املاد  8من اةتفاقية.
 11-13وحتدديط اللجتددة علم دال أية دال مبددا ادعددا صدداحب الددبالغ ومل تتكددر الدولددة الطددرف مددن
ختلف الدولة عن تولري ا ماية استجابةل لكونه قاصدرال مدداجرال مريةدال غدري مصدحوب وغدري متمتدع
مايددة ود وضددع شددديد اهلشاشددة ،لةدالل عددن التتدداق الكددامن د إعددالن أندده لد ود الوقددو
نفسدده اشددرتاط أن يكددون لدده وصددي كددي فصددل علددى عددالج طدديب ولقاحددار .وتالحددص اللجتددة أن
اةمتتدداع عددن تددولري ا مايددة لصدداحب الددبالغ اسددتمر حددىت ب ددد أن قدددم إر السددلطار اإلسددبانية
وةئت .ويدة تثبدو أنده طفدل .و.دي تدرى أن كدل مدا تقد أدم يشدكل انتداكدال للمدادتني  )1(20و24
من اةتفاقية.
__________

( )31ن .ب .ف .ضد إسبانيا ( ،)CRC/C/79/D/11/2017الفقر .8-12
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َّ 12-13أما وقد خلصو اللجتة إر حدوا انتدا للمواد  3و 8و 12و )1(20و 24مدن
اةتفاقيددة ،للددن تتلددر بشددكل متفصددل د ادعدداء صدداحب الددبالغ حدددوا انتدددا للمدداد  2مددن
اةتفاقية ليما يت لت لوقائع باهتا.
 13-13وأخدريال ،حتدديط اللجتددة علمدال مبددا ادعددا صدداحب الددبالغ مددن ختلددف الدولددة الطددرف عددن
صر ما دامو قةيته قيد التلر ود تقددمي
تتفيال التدابري املؤقتة املتمثلة د نقله إر مركز ماية يف
الق أ
مددا فتدداج إليدده مددن عددالج طدديب .وتددرى اللجتددة أن الدددول الط دراف ،بتصددديقدا علددى الربوتوكددول
اةختيدداري ،تت دددد حدرتام التدددابري املؤقتددة املطبَّقددة ولق دال للمدداد  6مددن .ددالا الربوتوكددول ،الدديت متتددع
وقددوع ضددرر ة صكددن جددرب عتدددما يكددون بددالغ مددا قيددد التلددر ،وتكفددل بدداللب ل اليددة إجدراء تقدددمي
البالغار الفردية .وعليه ،ترى اللجتدة أن عددم تتفيدال التددابري املؤقتدة املطلوبدة يشدكل د حدد باتده
انتداكال للماد  6من الربوتوكول اةختياري.
 14-13وتددرى اللجتددة ،إب تتصدرف مبوجددب املدداد  )5(10مددن الربوتوكددول اةختيدداري ةتفاقيددة
حقددوق الطفددل بشددأن إج دراء تقدددمي البالغددار ،أن الوقددائع امل روضددة عليدددا تكشددف عددن انتدددا
املواد  3و 8و 12و )1(20و 24من اةتفاقية واملاد  6من الربوتوكول اةختياري.
وبتاءل على بلب ،على الدولة الطرف أن تدولر لصداحب الدبالغ جدربال ل داةل ملدا أصدابه
-14
من انتداكار ،بسبل متدا متحه لرصة لتسوية وضد ه اإلداري د الدولدة الطدرف .كمدا أن الدولدة
الطددرف ملزمددة مبتددع حدددوا انتداكددار اثلددة د املسددتقبل ،وة سدديما مددن خددالل ضددمان أن َّ
تتفددال
يددع إجدراءار حتديددد سددن أشددخاص يففتمددل أن يكوندوا أطفدداةل غددري مصددحوبني تتفيددالال يتسددت مددع
اةتفاقية ،وأن تيفراعى د سياق .ال اإلجراءار الوةئت املقدمة من الشخاص الالين ة ون هلا
وأن ي َّدني هلدؤةء الشدخاص علدى وجده السددرعة و داانل ثلدون قدانونيون مؤ.لدون أو أن ييف درتف ددامني
الالين ي يتوهنأ قرية.
وتددال أكر اللجتددة ،ن الدولددة الطددرف اعرتلددو ،نةددمامدا إر الربوتوكددول اةختيدداري،
-15
ختصدداص اللجتددة د تقريددر مددا إبا حدددا انتدددا لحكددام اةتفاقيددة أو بروتوكوليدددا اةختيدداريني
املوضوعيني.
وولقال للماد  11من الربوتوكول اةختياري ،تود اللجتدة أن تتلقدى مدن الدولدة الطدرف ،د
-16
غةون  180يومال على أقصى تقدير ،م لومار عدن التددابري املتخدال لتتفيدال آرائددا .وتطلدب إر
الدولة الطدرف أيةدال أن تددرج د تقارير.دا املقدمدة مبوجدب املداد  44مدن اةتفاقيدة م لومدار عدن
أي تدابري مدن .دالا القبيدل .وأخدريال ،تطلدب اللجتدة إر الدولدة الطدرف أن تتشدر .دال الراء وتيف أممددا علدى
نطاق واسع.
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