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 1-1صرراحا الرربالغ هررو ر .ك ،.وهررو م روا ن مررن غينيررا ،مولررود  1شررباف/ارباير  .2000وي ر يدع
صرراحا الرربالغ أنرره ضررحية انتدرراك املرواد  ،3و ،8و ،12و ،)2(18و ،20و ،22و ،27و 29مررن االتفاقيررة.
وقد دخل الربوتوكول االختيراري املتللرإب رجرراء تقردمي البالغرا حير النفراة للنسربة للدولرة الطررف 14
نيسان/أبريل .2014
__________

*
**

اعتمدهتا اللجنة دورهتا الثانية والثمانني ( 27-9أيلول/سبتمرب .)2019
شرارك دراسرة هررلا الربالغ أعلراء اللجنررة التاليرة أزرا ه  :سرروزان أهرو أسروما ،وأمررل سرلمان الدوسرري ،وهنررد
أيرو إدريسر  ،وبراغر غودبراندسرون ،وايليرا اي  ،وأولغررا أ .خازوارا ،وسريفام لومينررا ،وجدراد ماضر  ،وايررث
مارشررال  -هرراريس ،وبينيررام داويررو مي مررور ،وكالرنررس نيلسرون ،وميكيكررو أوات  ،ولررويس إرنسررتو بيررديرنريا رينررا،
وخوسيه أخنيل رودريغي رييس ،وعيساتو أالسان سيديكو ،وآن ماري سكيلتون ،وايلينا تودورواا ،ورينا وينرت.
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 2-1وعم رالا لمل رادة  6مررن الربوتوكررول االختيرراري ،لررا الفريررإب اللامررل املل ر للبالغررا ،
متوز/يوليرره  ،2017نياب رةا ع رن اللجنررة ،إا الدولررة الطرررف أن متتنررد عررن إعررادة صرراحا الرربالغ إا بلررد
األصل  ،وأن تنقله إا مرك حلماية الطفولة ريثما تنظر اللجنة قليته.
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الو لئع مل عرضهل صلحا البالغ
 3ح يران/يونيه  ،2017ساار صاحا البالغ قارب صغري مرن مدينرة النراوور لملغررب،
1-2
إا مدينررة أملرررياي رسرربانياع وأنقررل الصررليا األاررر القررارب الررلي كرران يقلرره قبررل أن يصررل إا السرراحل
اإلسربا  .وكران صراحا الربالغ قرد ارنر مرن غينيرا حيرث كران يلريت مرد أسررته .وكران والردا مسريحيني
يسرركنان ح ر أسررتادي الررلي تسرركنه أغلبيررة مررن املسررلمني .وقررد قأتررل والرردا خررالل اشررتباكا بررني
املسرريحيني واملسررلمني وعمررر  14أو  15عام ر ا .ومتكررن صرراحا الرربالغ مررن الف ررار مررن من لرره ،ولكررن
اإلمساك به وتقييد وإصابته جبررو ةراعيره وصردر بشرفرة حالقرة .ومرد ةلر  ،متكرن مرن الفررار مررة
ض رمد جروحرره .وعنرردما عرراد إا ح ر أسررتادي ،اكتش ر أن
أخررر  ،و ر إا ح ر مسرريح حيررث أ
ودمر للكامل .عندها ،قرر صاحا البالغ السرفر ففررد مرن كرو كري مررورا فرايل ،مث
من له قد أأحرق أ
ا ائر ااملغرب ،رحلة دامو عام ا .وعلى احلدود بني مرايل وا ائرر ،أوقفره أارراد مرن ااعرة الطروارق
وقيندو ملدة ثالثة أايم .و آخر املطاف ،وصل إا مدينة الناوور حيث ول هبا ستة أشدر.
 2-2وعندما وصل إا إسبانيا ،نأقل صاحا البالغ إا مرك للشر ة أبملرياي ،وأودع مباشرة زن انرة
حيث أملى ثالثة أايم مد للغني .وخرالل هرل الفررتة ،قأردمو لره وجبرا الطلرام ،لكرن ح ترتف لره ارصرة
االسررتحمام .و اليرروم الثالررث ،أخررل بصررماته .وعلررى الرررغ مررن أن صرراحا الرربالغ أكررد أنرره يبل ر 17
عام ر ا م ررن اللم ررر روال ه ررل اللملي ررة ،اق ررد أس ررجل اتري ررخ م رريالد عل ررى أن رره  1ك ررانون الثا /ين رراير ،1996
مما جلل عمر  21عاما.
 3-2و  5ح يران/يونيه  ،2017صدر أمر برتحيل صاحا البالغ عمالا لالتفاق رق .17/1461
و  6ح يران/يونيرره  ،2017أصرردر مكمررة أمل ررياي للتحقيقررا رق ر  1احلك ر رق ر  2017/1152الررلي
قلى لحتجاز مرك احتجاز الرعااي األجانا املوجود ألوتش فدريرد .ويوضرف صراحا الربالغ
أنه أبلر احملكمرة أبنره قاصرر ،وأنره ح حيصرل علرى مسراعدة مرن مررتج شرفوي ،وأنره ال يللر مرا إةا كران
مام قد أعني له ألنه ح يتمكن من التحدث مرد أي مرام .ويوضرف أيلرا أنره ةكرر مررة أخرر أنره قاصرر
عندما وصل إا مرك االحتجاز.
 4-2و  17متوز/يوليرره ،أبلغررو منظمررة  ،SOS Racismoوهر منظمررة تسرراعد األشررخا احملتجر ين
مركر االحتجرراز هررلا ،دي روان املظرراح والقاض ر املشرررف املس ر ول عررن املرك ر بوجررود مخسررة قاص ررين رهررن
االحتجرراز هنرراك ،فررن ارريد صرراحا الرربالغ ،وأبن ه ر الء األشررخا عرضررة طررر الرتحيررل  24مترروز/
يوليه  .2017ويوضف صاحا البالغ أنه عل من خالل قنوا غري رزية أن رحلة ترحيله إا غينيا كانو
مقررة  24متوز/يوليه  .2017وملا كانو اإلشلارا املتللقة للرتحيرل ال تصردر إال قبرل  12سراعة اقر ،
اإنه ح يكن قد أبل رزيا فصري بلد.
 5-2و  18متوز/يوليرره  ،2017الررتمس صرراحا الرربالغ اللجرروء أثنرراء مقابلررة ررلا الغررر  .وأوضررف
أنه ح يسمف له بتقدمي التمام رز للحماية الدولية بصفته قاصرا ألنه ح يكن له وص .
 6-2و  19متوز/يوليه  ،2017تلقى صاحا البالغ إشلارا من مكمة مدريد للتحقيقا رق
يقل رجراء اختبارا عليه لتقدير سنه.
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 7-2و  20متوز/يوليرره  ،2017وجرره صرراحا الرربالغ رسررالة إا سررفارة غينيررا إسرربانيا ،ومكمررة
أملرياي للتحقيقا رق  ،1واملديرية اللامة لش ون األسررة والطفولرة التابلرة لبلديرة مدريرد ،وديروان املظراح،
واحملكمة املشراة املس ولة عن مركر احتجراز الرعرااي األجانرا ،ومكترا االدعراء اللرام اإلقليمر فدريرد.
رث صرراحا الرربالغ رسررالته هررل خمتلر ا يتررا علررى اارراة ترردابري حلمايترره ،موضررحا أن مالمرره
وحر ن
ترروح أبنرره قاصررر .وبلررد ةلر بسرراعا  ،وبلررد تسررلمه نسررخة مررن مسررتخرج شرردادة مرريالد والشرردادة
القانونيررة املراقررة ،أرسررل نسررخة مررن هررل الوسئررإب إا امل سسررا املررلكورة آنف را ،ومكتررا االدعرراء اللررام
اإلقليم أبملرياي ،والشر ة اإلقليمية أبملرياي.
 8-2و  28متوز/يوليرره  ،2017وبلررد أن تلقررى صرراحا الرربالغ وسئقرره األصررلية عررن ريررإب الربيررد،
وجه رسائل إا احملكمة املشراة املس ولة عن مرك احتجاز الرعااي األجانا ،ومكمة أملرياي للتحقيقرا
رق  ،1ومكتا االدعاء اللام اإلقليمر أبملررياي ،ومكترا االدعراء اللرام اإلقليمر فدريرد ،إلبالغدر أبن
هل الوسئإب حوزته .و اليوم نفسه ،أ لإب سراحه بلد أن أملى  52يوما مرك االحتجاز .ونأقل
إا مكان إلقامة البالغني دون تليني وص له ،أو تلق اللالج واحلماية املكفولني له بصفته قاصرا.

الشكوى
 1-3ي رردع ص رراحا ال رربالغ أن الدول ررة الط رررف ح مخ ررل اعتباره ررا مب رردأ املص ررا الفل ررلى للطف ررل
املنصو عليه املادة  3من االتفاقية ،للرغ من أنه كان قاصرا أجنبيا غري مصحوب ويلرتمس اللجروء.
ويدع أن الدولة الطررف انتدكرو هرلا املبردأ أل را ح قررتم حقره ااررتا أنره قاصرر حرال وجرود أي
ش ر أو عرردم يقررني ،ال سرريما عنرردما يكررون أبررة خطررر حقيق ر أبن يتلررر للرررر ال كررن إصررالحه(.)1
ويشررري صرراحا الرربالغ إا أنرره ل ر وسئررإب ت كررد وضررله كقاصررر ،وه ر  :نسررخة مررن مسررتخرج لشرردادة
ميالد والشدادة القانونية املراقة هبرا .ويردع صراحا الربالغ أن ضرررا حلقره بسربا الفررتة الرق قلراها
مرك للبالغني ألن هلا املكان غري مالئ لملررة للقاصررين .وعرالوة علرى ةلر  ،ال ير ال أبرة خطرر يتمثرل
احتمال تنفيل أمر ترحيله ،مما قد يبل حد رد قاصر يلتمس اللجوء من األراض اإلسبانية.
 2-3ويشري صاحا البالغ إا أنه على الرغ من أن القانون اإلسبا يتلمن مبدأ مصا الطفل
الفللى ،اإنه ال يوجد حىت اآلن أي بروتوكول موحد لتقدير السرن ألن األقرالي املتمتلرة لحلكر الرلا
مويلدا ملا يرتتا على هلا املبدأ(.)2
اتل
 3-3ويدع صاحا البالغ أيلا أنه ضحية انتداك املادة  ،3مقروءة لالقرتان مرد املرادتني )2(18
و )1(20مرن االتفاقيرة ،وةلر ألن الدولررة الطررف ح تلرني وصرري ا أو ممرثالا لره ،وهر ممارسرة تألتررب ضررما ا
إجرائي را رئيسرريا ملراعرراة املصررا الفلررلى للطفررل غررري املصررحوب( .)3ويررداد صرراحا الرربالغ أبن الدولررة
الطرررف ،رعال ررا أنرره شررخص لل ر لالسررتناد إا مظدررر اق ر ودون االتصررال بسررفارة بلررد األصررل
للت كد مما إةا كان للفلل قاصرا ،تكون قد حرمته من ايد حقوقه املنصو عليدا االتفاقية.
 4-3وي كرد صراحا الربالغ أن الدولرة الطررف انتدكررو حقره ا ويرة املنصرو عليره املررادة
من االتفاقية .ويشري إا أن السن هو جانا أساس من جوانا ا وية ،وأن الدولة الطرف مل مة بلدم
التدخل هلا الش ن ولحملااظة على البيا املكونة ا واسرتدادها.
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يشررري صرراحا الرربالغ إا تلليررإب اللجنررة اللررام رقر  )2005(6بشر ن ملاملررة األ فررال غررري املصررحوبني واملنفصررلني
عن ةويد خارج بلده األصل  ،الفقرة .)‘1‘(31
يستشدد صاحا البالغ للوثيقة  ،CRC/C/ESP/CO/3-4الفقرة .27
يشري صاحا البالغ إا التلليإب اللام رق  ،)2005(6الفقرة .21
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 5-3ويرردع صرراحا الرربالغ أيل ر ا أنرره ضررحية انتدرراك املررادة  12مررن االتفاقيررة ألن الدولررة الطرررف
ح توار له ارصة لالستماع إليه.
 6-3ويدع صراحا الربالغ كرلل أنره ضرحية انتدراك املرادة  20مرن االتفاقيرة ألن الدولرة الطررف
ح متنحرره احلمايررة الواجبررة لرره بصررفته فرالا مرومر ا مررن بيتترره األسررية .ويلرري أن الدولررة الطرررف اعتربترره
للغا على الفور ،دون أن مخل اعتبارها وسئقه األصلية الق تشري إا أنه قاصر للفلل ،األمر اللي
حرمه احلماية الواجبة له.
 7-3ويرردع صرراحا الرربالغ أيلر ا أنرره ضررحية انتدرراك املررادة  22مررن االتفاقيررة ألنرره أمنررد مررن تقرردمي
لررا اللجرروء رزي را عنرردما حرراول ةل ر ألنرره كرران قاص ررا حيندررا .ويشررري صرراحا الرربالغ إا التوجيرره
 2013/32/EUالص ررادر ع ررن الربمل رران األورو وجمل ررس أورول بش ر ر ن اإلج ر رراءا املش رررتكة مل ررنف احلماي ررة
الدولية وسحبدا ،وهو التوجيره الرلي يرنص علرى أنره عنردما يقردم شرخص مرا لبرا للحمايرة الدوليرة إا
سلطة ا اختصا تسجيل هل الطلبا فوجا قانو ا الو  ،جيا تسجيل هلا الطلرا موعرد
أقصا ثالثة أايم عمل بلد تقد ه( .)4وير صاحا البالغ أن الغر من مدلة األايم الثالثة لتسجيل
 ،مد مراعاة النتائج املرتتبة على كو
الطلبا هو تواري األمن مللتمس اللجوء وتقدمي ضما
وضد غري نظام .
 27و29

 8-3وأخريا ،يدع صاحا البالغ أنه ضحية انتداك حقوقه املنصو عليدرا املرادتني
مررن االتفاقيررة ألن عرردم مراعرراة الدولرة الطررف مصرراحله الفلررلى قررد أعرراق ارصررة ئائرره للكامررل وبشرركل
سلي  .وقد حرمه كلل عدم تليني وص له يرشد ارصة ئائه بطريقة تناسا سنه.
 9-3ويقرت صاحا البالغ احللول املمكنة التالية( :أ) اعررتاف الدولرة الطررف أبنره قاصرر ،وتلليرإب
ترحيله إا بلد األصل ع (ب) السما له بتقدمي لا اللجوء رزي ا بصفته قاصراع (ج) إعالن أنه
وضرد صرلا ،وأن تكررون بلديرة مدريررد وصرية لررهع (د) االعررتاف جبميررد احلقروق الررق حيرإب لرره التمترد هبررا
بصررفته قاص ررا ،فررا ايدررا حقرره االسررتماع إليرره ،و احلصررول علررى اايررة الدولررة ،وعلررى ممثررل قررانو ،
وعلى التللي  ،واإلقامة ،ورخصة عمل فا يسمف له للنماء الكامل كشخص ولالندماج اجملتمد.

مالحظلت الاالة الطرف بشأن املقبولقة
 1-4تداد الدولة الطرف مالحظاهتا الق قدمتدا  24تشرين الثا /نوامرب  ،2017أبن مكران
صاحا البالغ غري ملروف ،وأنه من غري امللقول ،بناء على ةل  ،تطبيإب التدابري امل قتة املطلوبة.
 2-4وت رردع الدول ررة الط رررف أن ال رربالغ غ ررري مقب ررول م ررن حي ررث االختص ررا الشخصر ر فوج ررا
املررادة (7ج) و(و) مررن الربوتوكررول االختيرراري ،ألن صرراحا الرربالغ شررخص لل ر  .وهررلا األمررر واضررف
ألن( :أ) صرراحا الرربالغ ح يقرردم وسئررإب هويررة رزيررة قرروي بيررا بيومرتيررة كررن التحقررإب مررن صررحتداع
(ب) شدادة امليالد الق قدمدا ال تشكل دليالا كاايا إلثبا هويته أل ا جمررد نسرخة اوتوغراايرة وال قروي
بيرا بيومرتيررةع (ج) مظدرر صرراحا الرربالغ مظدرر شررخص للر اسررتنادا إا الصررور الرق التأقطررو لرره
وقو دخوله إسبانيا بطريقة غري قانونية .وتلي الدولة الطرف أنه للنظر إا عدم وجود دليل موثوق بره
على أن صاحا البالغ شخص قاصر للفلل ،اإن إعالن أن الربالغ مقبرول للرن يفلر إال إا تشرجيد
عصال هتريا املداجرين الق استخدمدا صاحا البالغ وداد ا مقابالا ماليا عن خدماهتال.
__________

()4
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 3-4وعالوة علرى ةلر  ،ترداد الدولرة الطررف أبن مكمرة مدريرد للتحقيقرا رقر  19أرسرلو
متوز/يوليرره  2017إخطررارا إا مستشررفى غريغوريررو مررارانيون فدريررد بغررر إج رراء اختبررارا بيررة لصرراحا
الرربالغ تتلررمن كشررف ا لألشررلة السررينية مللصررمه ،وكشررف ا ممرراثالا ألسررنانه ،وةلر مررن أجررل الت كررد مررن أنرره
قاصر للفلل .و التقريرين الطبيني امل رخني  20و 24متوز/يوليه  ،2017قأدر سن عظامه بر  19عاما ،واقا
أل لررس غرررويليتت وليررل ،واحلررد األد لسررنه ب ر  18عام ر ا ،واق ر ا لفحررص األسررنان لألشررلة السررينية .وقررد
أثبتو نتائج اختبارا الطا الشرع أن احلد األد لسن صاحا البالغ على األرجف هو  18عاما.
19

 4-4وتر ررداد الدولر ررة الطر رررف كر ررلل أبن الر رربالغ غر ررري مقبر ررول بسر رربا عر رردم اسر ررتنفاد اير ررد سر رربل
االنتصاف احمللية ،فوجا املادة (7هرر) مرن الربوتوكرول االختيراري ،وةلر للنظرر إا مرا يلر ( :أ) كران
رمكان صاحا البالغ لا إجرراء اختبرارا بيرة لره للت كرد مرن أنره قاصررع (ب) رمكران صراحا
البالغ تقدمي لا ملراجلة أي قررار يصردر عرن اإلقلري املتمترد لحلكر الرلا الرلي ال يألتررب ايره قاصررا
لالسررتفادة م ررن احلماي ررة الررق ق ررإب للقاص رررين ،واق را لاج رراء املنص ررو عليرره امل ررادة  780م ررن ق ررانون
اإلجراءا املدنيةع (ج) رمكان صاحا البالغ الطلن أمام احملاك اإلدارية أمر ترحيله ،وأي راض
لطلبه اللجروءع (د) رمكران صراحا الربالغ الشرروع إجرراءا غرري قلرائية لتقردير سرنه أمرام احملراك
املدنية ،وةل واق ا للقانون رق .2015/15
 5-4وت ررداد الدول ررة الط رررف أيلر ر ا أبن رره واقر ر ا حلكر ر احملكم ررة الدس ررتورية رقر ر  2013/172املر ر ر
أيلول/سبتمرب  ،2013الصادر بشر ن لرا تطبيرإب احلمايرة امل قترة رقر  ،2013/952ارإن تقرديرا السرن
الق جتريدا دائرة االدعاء اللام م قتة للغاية ،وأنره لإلمكران تقردمي لرا إا السرلطا القلرائية الاراة
قرار ائ ايما يتللإب بتحديد ما إةا كان الشخص غري املوثإب قاصرا أو للغا ،وةل عن ريإب القنوا
املناسبة ،وه قنوا ح تأستنفد هل القلية.
9

مالحظلت الاالة الطرف بشأن األسس املوضوعقة
 1-5تك رررر الدول ررة الط رررف،
وحججدا بش ن مقبولية البالغ.

مالحظاهت ررا امل رخ ررة  19ك ررانون الثا /ين رراير  ،2018روايتد ررا للوق ررائد

 2-5وايمررا يتللررإب لدعرراء صرراحا الرربالغ عرردم مراعرراة مصرراحله الفلررلى ،ت كررد الدولررة الطرررف أنرره
لال كن القول أب ا جتاهلو مصا قاصرل عندما تأبني االختبارا الطبية املوضوعية أن صاحا الربالغ
ش ررخص للر ر  .وتل رري الدول ررة الط رررف أن ه ررلا االدع رراء ةو ررابد ع ررام ،وأن رره ال حي رردد الطبيل ررة الدقيق ررة
النتدرراك مبرردأ املصررا الفلررلى للطفررل ،وهررو االنتدرراك الررلي حيرراول صرراحا الرربالغ أن ينسرربه إا الدولررة
كل مرة
الطرف .وعالوة على ةل  ،يبدو أن هلا االدعاء يستند إا حجة مفادها أن االتفاقية تأنتد
تبررني االختبررارا الطبيررة لتقرردير السررن أن الشررخص لل ر  .ويررنص تلليررإب اللجنررة اللررام رق ر  )2005(6علررى
احلإب اارتا أن الشرخص فرل حرال عردم اليقرني ،ولكرن لريس عنردما يكرون واضرحا أن الشرخص
املل هو شرخص للر ع و هرل احلالرة جيروز للسرلطا الو نيرة أن تلتررب الشرخص للغر ا فوجرا القرانون
دون حاج ررة إا إج رراء أي اختب ررارا  .وم ررد ةل ر  ،أاتح ررو الس ررلطا لص رراحا ال رربالغ ارص ررة ا ل رروع
الختبار يب موضوع لتقدير سنه ،وأعطى موااقته املسبقة املستنرية عليه.
 3-5و غيرراب أدلررة موثرروق هبررا ،واسررتنادا إا تصرررحيا صرراحا الرربالغ وحرردها ،ح يكررن بوسررد
الدول ررة الط رررف أن ت رروار لص رراحا ال رربالغ امللامل ررة القانوني ررة املخصص ررة للقاص ررين ال ررلين حيت رراجون إا
احلماي ررة .وت ررداد الدول ررة الط رررف أبن وض ررد الب ررالغني مراك ر احتج رراز خمصص ررة للقاص ررين ق ررد يل ررر
القاصرين الفلليني لايلاء وسوء امللاملة من قبل البالغني.
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 4-5وايما يتللإب لدعاء صاحا البالغ عدم مراعاة مصاحله الفللى ايما يتللرإب لملرادتني )2(18
و )1(20مررن االتفاقيررة ،تشررري الدولررة الطرررف إا أن مررووف الرعايررة الصررحية عررا و عنرردما وصررل إا
األراضر اإلسرربانية ،وأترريف لرره مرام ومرررتج شررفوي دون مقابررلع وأن السرلطة القلررائية املختصررة أبلغررو
حبالتره دون مخرري للرمان احررتام حقوقرهع وأن دائررة االدعرراء اللرام ،وهر امل سسرة املسر ولة عرن ضررمان
احررتام املصررا الفلررلى للطفررل ،قررد أأبلغرو اررورا لدعائره أنرره قاصررر .وبنرراء علررى ةلر  ،ال كررن القررول
لنلدام املساعدة أو احلماية القانونيتني ،حىت لو كان صاحا البالغ قاصرا ،واألمر ليس كلل .
 5-5وايمررا يتللررإب لالدعرراءا املتللقررة حبررإب صرراحا الرربالغ أن تكررون لرره هويررة ،تررر الدولررة
الطرررف أنرره ح يشررر الظررروف الررق قررد يكررون أح ررم ضررمندا مررن حقرره احلفرراه علررى هويترره .وتلرري
الدولررة الطرررف أن السررلطا اإلس رربانية سررجلته لالس ر الررلي قدم رره عنرردما دخررل األراض ر اإلس رربانية
بطريقة غري قانونية ،وأن الوسئإب الق حبوزته ه الق تسمف له حاليا فمارسة حقوقه.
 6-5وايما يتللإب لدعاء صاحا البالغ وقروع انتدراك م عروم حلقره االسرتماع إليره ،ت كرد الدولرة
الطرف أن الفرصة كانو دائما متاحة لصاحا البالغ ملمارسة هلا احلإب .وقد استأمد إليه عندما ادعى
أنه قاصر ،وأتيحو له ،فوااقته املسبقة املستنرية ،ارصة إجراء اختبارا بية لتقدير سنه .وقأدمو إليه
املساعدة القانونية ،ومثنله مام دااد عنره ايرد األوقرا  .وترداد الدولرة الطررف أب را زود صراحا
الرربالغ  6ح يران/يونيرره  2017بنسررخة مررن الوثيقررة املوحرردة الررق يأبل ر احملتج ر ون فقتلرراها حبقرروقد
املنصررو عليدررا قررانون األجانررا ،وهر الوثيقررة الررق وق رد عليدررا حبلررور مرررتج شررفوي ومررام .وقررد
جر االستماع إا صاحا البالغ ،وساعد مام ايد األوقا أثناء اإلجرراءا القلرائية املتللقرة
به ،أمام مكمة أملرياي للتحقيقا رق  5ومكمة مدريد للتحقيقا رق  19على السواء.
 7-5وايمررا يتللررإب لدعرراءا صرراحا الرربالغ أبنرره أحرررم حقرره احلصررول علررى احلمايررة واملسرراعدة
ا اص ررتني م رن الدول ررة الط رررف فوج ررا امل ررادة  20م ررن االتفاقي ررة ،ت ررداد الدول ررة الط رررف أبن له ررلا احل ررإب
ال ينطبإب هل القلية بكل بسا ة ألن أبة أدلة على أنه شخص لل واقد األمرل.
 8-5وتنف الدولة الطرف أيلا انتداك حإب صراحا الربالغ اللجروء ألن املديريرة الفرعيرة اللامرة
لش ون اللجوء التابلة لوزارة الداخلية سجلو  28متوز/يوليه  2017لا اللجوء اللي قدمه.
 9-5وترردع الدولررة الطرررف كررلل أنرره ح حيرردث أي انتدرراك للمررادتني  27و 29مررن االتفاقيررة ألن
احلإب النماء ال ينطبإب إال على القاصرين .وتلي الدولة الطرف أ ا أولو الرعاية الالزمة لصاحا
البالغ منل وصوله إا إسبانيا.
 10-5وايمررا يتلل ررإب لحلل ررول احملتمل ررة ال ررق اقرتحد ررا ص رراحا ال رربالغ رس ررالته األوا ،ت ك ررد الدول ررة
الطرررف أن صرراحا الرربالغ ح يطلررا وح يقرررت لأي وسرريلة تترريف تقرردير سررنه يقين رال .وح يقرررت أيل را
التحقإب من املللوما املتللقة به لرد سرلطا بلرد األصرل املفررت  .وبنراء علرى ةلر  ،ارإن مطالبرة
إسبانيا اإلقرار أبن من املستحيل قديد سنه لريس حرالا ألن مرن غرري املقبرول أن يألامرل الشرخص الرلي
يبردو مرن مظدرر شخصر ا للغر ا ملاملرة القاصررين اسرتنادا إا أقوالره اقر  .وايمررا يتللرإب بطلرا صرراحا
البالغ استتناف قرارا تقدير السن الصادرة عن دائرة االدعاء اللام أمام احملاك  ،تدع الدولة الطرف
أن هل القرارا م قترة للغايرة ،و كرن ملمثرل االدعراء اللرام الرلي أصردرها أن يراجلدرا حرال قأردمو
أدلرة جديردة بشر ا ،و كررن االستلاضرة عندرا بقررارا ائيرة تصردر عرن هيتررا قلرائية أخرر  .وايمررا
يتللررإب للطلبررا املتبقيررة لصرراحا الرربالغ ،تشررري الدولررة الطرررف إا أنرره حصررل للفلررل علررى احلماي رة
واملسراعدة مررن الدولرة عررن ريرإب القلراة ودائررة االدعرراء اللرام .وأخرريا ،ال كرن احلصررول علرى تصرراريف
اإلقامة واللمل إسبانيا إال إةا تواار الشروف القانونية اللامة ةا الصلة.
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رع ققلت صلحا البالغ ع ى مالحظلت الاالة الطرف بشأن املقبولقة ااألسس املوضوعقة
 1-6يصر صاحا البالغ تلليقاته امل رخة  13متوز/يوليه  2018علرى أن تصرريف الدولرة الطررف
أب ا كانو جتدل مكانه تصريف خا ئ ،ألنره كران يسركن مركر للبرالغني إ رار برر مج متولره وزارة
اللمررل واللررمان االجتمراع  ،حيررث تأرصررد حالررة املقيمررني ايره .ويوضررف صرراحا الرربالغ أنرره أقررام ملرردة
أبانية أشدر مرك للبالغني يقد بورغوم ،وتدير منظمة .Red Acoge
 2-6ويشرري صراحا الرربالغ إا أنره متكررن  25متوز/يوليره  2017مررن تقردمي لررا اللجروء رزير ا.
و شباف/ارباير  ،2018جدد مكتا اللجوء واإليواء بطاقة الا اللجوء ا اصة بره .ويشرري صراحا
الرربالغ إا أن االسررتمارة املسررتخدمة لتقرردمي لررا اللجرروء رزي ر ا قررد تل ر نمنو اتريررخ املرريالد املررلكور
وسئقه األصلية ،أي  1شباف/ارباير  ،2000اللي ي كرد أنره كران قاصررا .بيرد أن التراريخ الرلي يظدرر
بطاقة الا اللجوء ا اصة به هو  1شباف/ارباير  ،1998وهلا يشري إا أنره ح يأسرجل بصرفته قاصررا.
و ضوء هلا التلارب ،يشري صاحا الربالغ إا أنره لرا مرن مكترا اللجروء واإليرواء تغيرري التراريخ
على بطاقة هويته ،لكنه ح يتلإب أي رد بلد.
 3-6وايمررا يتللررإب حبجررة الدولررة الطرررف أبنرره ينبغر اعتبررار الرربالغ غررري مقبررول مررن حيررث االختصررا
املوضوع  ،يدع صاحا البالغ أنه ،خالاا ملا أكدته الدولة الطرف ،ليس صحيحا القول أبنره شرخص
للر  .ويرردع أن شرردادة مرريالد تظدررر أنرره قاصررر .ويلرري صرراحا الرربالغ أنرره واق ر ا ألحرردث البحرروث
الللميررة ،ال يسررمف هررامت ا ط ر اختبررارا األشررلة السررينية الررق أجريررو لتقرردير سررنه ،ال سرريما نتررائج
األشلة السينية مللصمه األيسر على أسام ج غرويليتت وليل ،لستخال نتائج موثوقة.
 4-6وايمررا يتللررإب لسررتنفاد سرربل االنتصرراف احملليررة ،يالحررن صرراحا الرربالغ أن املررادة (7و) مررن
الربوتوكول االختياري تنص على أن استنفاد سبل االنتصاف احمللية ليس ضرورايا احلاال الق يكون
مررن غررري احملتمررل أن ير دي إا جرررب الررال .ويررداد صرراحا الرربالغ أبنرره ال كررن الطلررن مباشرررة أمررر
الرتحيررل أمررام احملرراك  ،وأنرره جيررا أوالا الطلررن ايرره لررد السررلطا اإلداريررة الررق تصرردر قرارهررا غلررون
ثالثة أشدرع ومد ةل  ،ال يللإب هلا الطلن تنفيل أمر الرتحيل.
 5-6ويشري صاحا البالغ إا أن دائرة االدعاء اللام ح تراجد القرار املتللإب بتقدير السن للررغ مرن
أنه ق ندم وسئإب صادرة عرن سرفارة غينيرا ت كرد وضرله كقاصرر ،وةلر علرى أسرام أن هرل الوسئرإب تتلرار
مررد نتررائج االختبررارا الطبيررة الررق أجريررو عليرره .وخيلررص صرراحا الرربالغ إا أنرره خالا ر ا الدعرراء الدولررة
الطرف ،اإن قرارا تقدير السن ليسو قرارا م قتة للغاية كن مراجلتدا إةا قأدمو وسئإب جديدة.
 6-6وايمررا يتللررإب لنتدرراك مبرردأ املصررا الفلررلى للطفررل املكرررم املررادة  3مررن االتفاقيررة ،يفيررد
صرراحا الرربالغ جمررددا أبن الدولررة الطرررف ح قرررتم حقرره اا ررتا أنرره قاصررر ،ال سرريما عنرردما يكررون
هنرراك خطررر وشرري أبن يتلررر للرررر ال كررن إصررالحه ،وهررو مررا سرريحدث إن رررد مررن البلررد.
ويشرري صراحا الرربالغ إا التلليرإب اللررام املشررتك رقر  )2017(4للجنرة امللنيررة حبمايرة حقرروق ايرد اللمررال
املدرراجرين وأا رراد أسررره ورق ر  )2017(23للجنررة حقرروق الطفررل بش ر ن الت امررا الرردول جمررال حقرروق
اإلنسان ا اصة للطفل سياق ا جرة الدولية بلدان املنش واللبرور واملقصرد واللرودة ،الرلي ي كرد أن
الوسئإب املقدمة ضمن إجراء تقدير السن ينبغ اعتبارها وسئإب صحيحة ما ح يكن هناك ما يثبو اللكس،
وجي را إيررالء االعتبررار إلا رادا األ فررال ،وأن يف نسررر الش ر لصررا الفرررد ا اضررد للتقيرري حالررة عرردم
اليقني بش ن سنه .ويدع صاحا البالغ أنه كان ينبغ للسلطا اإلسبانية نقله اورا إا مرك للقاصرين
أو ،حال راودهتا شكوك بش نه ،االتصال للسلطا القنصلية لغينيا للت كد من هويته.
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 7-6ويل رري ص رراحا ال رربالغ أن االختب ررار الط رريب ال ررلي خل ررد ل رره ال ك ررن اعتب ررار موض رروعي ا،
وال يس ررمف بتحدي ررد عم ررر للل ررب  .ويش ررري ص رراحا ال رربالغ إا احلكر ر الص ررادر  9تشر ررين األول/
أكتوبر  2017عن احملكمة الو نية اللليا اإلسبانية اللي ينص على أن االختبرارا الطبيرة لتقردير السرن
ال قدد سن الشخص لللب  ،بل تقدم تقديرا للمر مد هامت خط ي يد عامني أو يرنقص .ويردع
صاحا البالغ أن هامت ا ط هلا ح ي خل االعتبار هل القلية.
 8-6وايمررا يتللررإب لدعائرره بلرردم مراعرراة مصرراحله الفلررلى ايمررا يتللررإب لملررادتني  )2(18و )1(20مررن
االتفاقية ،يداد صاحا البالغ أبنه ،خالاا ملا أكدته الدولة الطرف ،ليس صحيحا القول إن الدور اللي
اضررطللو برره دائرررة االدعرراء اللررام إجرراء تقرردير السررن كرران فثابررة بررديل مناسررا لقيررام السررلطا بتليررني
وصر أو ممثررل قررانو لرره حاملررا علمررو أبنرره قررد يكررون قاصررا .ويلرري صرراحا الرربالغ أن املررادة  20مررن
االتفاقية تأل م الدول األ راف بتواري املساعدة والرعاية البديلة لأل فال احملرومني من بيتتد األسررية ،ويفيرد
جمددا أبنه ح يتلإب أايا من هل املساعدة أو الرعاية.
 9-6وايما يتللإب لنتداك حقه ا وية ،يدع صاحا البالغ أن الدولة الطرف يقد عليدا الت ام
سليب ،فوجا املادة  8من االتفاقية ،لحلفاه على هوية الطفل ،والت ام إجيرا لسرتلادة هرل ا ويرة إن
أحررم مرن أي عنصرر مرن عناصررها .وال خيفرى علررى صراحا الربالغ أن سرن الشرخص هرو أحرد عناصررر
هويته ،وجيا من مث اايته فوجا املادة  .8ويوضف صراحا الربالغ أن الدولرة الطررف انتدكرو حقره
ا وية عندما نسبو إليه اتريخ ميالد ال يتطابإب واتريرخ مريالد املرلكور وسئرإب هويتره الصرادرة عرن
سلطا بلد األصل  ،وعندما أدرجو ةل التاريخ أيل ا بطاقة الا اللجوء ا اصة به.
 10-6ويفيررد صرراحا الرربالغ جمررددا أبن حقرره االسررتماع إليرره فوجررا املررادة  12مررن االتفاقيررة ح
أحيرتم .ويدع أن هلا احلإب انتأد منل حلظة وصوله إا إسربانيا ،إة ن قديرد سرنه خطر خرالل مرحلرة
التسجيل على الرغ من أنه ةكر أنه قاصر .ولملثل ،ول صاحا البالغ مرك شر ة أملرياي زن انة
للرغ من أنه أشار إا أنه قاصر .ويفيد صاحا البالغ جمددا أبنه ح تأتف له إمكانية االسرتلانة فحرام
أو مرتج شفوي.
 11-6ويدع صراحا الربالغ أن ورروف مركر احتجراز الرعرااي األجانرا ح تكرن مواتيرة ملمارسرة حقره
االسررتماع إليرره علررى مررو سررلي  ،حيررث شرركلو بيتررة عدائيررة ال تالئر القاصررين .وعررالوة علررى ةلر  ،ح
لني له أي مام أثناء اختبارا تقدير سنه .ويشري صاحا البالغ إا تلليإب اللجنة اللام رق )2009(12
يأ ن
بش ر ن حررإب الطفررل االسررتماع إليرره ،والررلي يقل ر أبنرره جيررا علررى الرردول األ رراف أن تسررمف للطفررل
بتقريررر كيفيررة االسررتماع إليرره ،سرواء بشرركل مباشررر أو عرن ريررإب ممثررل لرره ،وأن تكفررل ،قبررل كررل شر ء ،أن
يكون الطفل قادرا على التلبري عن آرائه حبرية وعن عل كاف ،وةلر علرى أسرام أن السرما لره للتلبرري
عن آرائه حبرية يل أيل ا أنه جيا عدم التالعا به أو إخلاعه إا مثرري أو ضرغ ال موجرا مرا .و
الفقرة  34من التلليإب اللرام نفسره ،تشرري اللجنرة إا أنره ال كرن االسرتماع إا آراء الطفرل بفلاليرة بيترة
يسررودها الرتويررد ،أو اللررداء ،أو ال تراع ر سررن الطفررل أو ال تالئمرره .وجيررا أن تكررون اإلج رراءا متاحررة
ومالئمة للطفل على السواء.
 12-6وحيي صاحا البالغ علما حبجة الدولة الطرف القائلة بلدم حردوث أي انتدراك للمرادة
من االتفاقية ألنه الا روء .ويفيرد صراحا الربالغ جمرددا أبنره حراول  18متوز/يوليره  2017تقردمي
لررا اللجرروء مرك ر احتجرراز الرعررااي األجانررا ،لكنرره أمنررد مررن تقرردمي لبرره رزي را بلررد أن ادعررى أنرره
قاصر .وح يتمكن صاحا البالغ من تقدمي لبه رزي ا إال  25متوز/يوليه  2017بلد أن قدم شكوا
إا اللجنة وقدمو اللجنة لبرا إا الدولرة الطررف لتطبيرإب التردابري امل قترة .وخيلرص صراحا الربالغ إا
أنه أحرم من إجراءا اللجوء عندما أرسل شركوا إا اللجنرة ،ممرا جللره عراج ا متامر ا وضرليف ا للغايرة
22
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مواجدة احتمال ترحيله  24متوز/يوليه  .2017ويدع أيل ا أنه ح يأسمف له بتقدمي لا اللجروء إال
على أسام أنه لل  ،كما تبني بطاقة الا اللجوء ا اصة به .ويرداد صراحا الربالغ أيلرا أبنره حيرإب
له ،بوصفه قاصرا ،تقدمي لا اللجروء واحلصرول علرى أوجره احلمايرة واللرما الرق تكفلدرا مفوضرية
األم املتحدة السامية لش ون الالجتني ،والق ترد تلليإب اللجنة اللام رق .)5()2005(6
 13-6وايما يتللإب لنتداك املادة  27من االتفاقية ،ي كد صاحا البالغ أن الدولة الطرف ح توار له
الظرروف الالزمررة للررمان ئائرره البررد واللقلر والروحر واالجتمرراع  .وح يألررني لرره علررى وجرره ا صررو
أي وص  ،وح يودع مرك حلماية الطفولة ،وح تأقدم له املساعدة النفسية الق كان حيتاجدا بلد رحلته
الطويلررة مررن بلررد األصررل إا سرراحل أمل ررياي .ويلرري صرراحا الرربالغ أن الدولررة الطرررف ح تقرردم أي
دليل على أنه حصل للفلل على أي رعاية صحية.
 14-6وأخريا ،ي كد صاحا البالغ أن الدولة الطرف ح تطبإب التردابري امل قترة الرق لبتدرا اللجنرة ،إة ح
يأنقل ق إا مرك حلماية الطفولة أو يألني له وصر بلرد اإلارراج عنره مرن مركر احتجراز الرعرااي األجانرا.
ويشكل عدم تطبيإب الدولة الطرف التدابري امل قتة املطلوبة انتداكا للمادة  6من الربوتوكول االختياري.

بقلن مقام من طرف اثلث

()6

 12تشرين الثا /نوامرب  ،2018قدم ديوان املظاح الفرنس بيان رف سلرث بشر ن مسر لة
-7
()7
تقدير السن واحتجاز صاحا البالغ مرك للبالغني انتظار رد .

املسلئل ااإلوراءات املعراضة ع ى ال مبنة

النظر املقبولية
 1-8قبررل النظررر أي ادعرراء يرررد بررالغ مررا ،جيررا علررى اللجنررة أن تقرررر ،واق ر ا للمررادة  20مررن
نظامدا الداخل فوجا الربوتوكرول االختيراري التفاقيرة حقروق الطفرل املتللرإب رجرراء تقردمي البالغرا ،
ما إةا كان البالغ مقبوالا أم ال.
 2-8وقي اللجنة علم ا حبجة الدولة الطرف القائلة إن البالغ غري مقبرول مرن حيرث االختصرا
الشخص فوجا املادة (7ج) و(و) من الربوتوكول االختياري ،على أسام أنه يشكل إساءة استلمال
للحإب تقدمي البالغا ألن صاحا الربالغ شرخص للر وح يقردم أي دليرل لأساسر ل أو لموثروقل
على غري ةلر  .غرري أن اللجنرة تالحرن أن صراحا الربالغ يردع أنره قرال إنره قاصرر عنردما وصرل إا
إسرربانيا ،وأنرره قرردم وصررف ا مفصرالا ومتسررق ا لألحررداث ،وأنرره قرردم نسررخة مررن شرردادة مرريالد الغينيررة الررق
تشدد على وضله ك قاصر إا دائررة االدعراء اللرام ومكمرة التحقيقرا  ،لكنره ح يتلرإب أي رد .وتالحرن
وقررو الحررإب وسئررإب ت كررد أن صرراحا الرربالغ قاصررر .وقرري
اللجنررة أيلر ا أن سررفارة غينيررا أصرردر
اللجنة علما حبجة الدولة الطرف القائلة إنه ال كندا التحقإب من التفاصيل الق قدمدا صاحا البالغ
فقارنتدا للتفاصيل الواردة شدادة ميالد  ،أل ا شدادة ال قوي بيا بيومرتيرة .وتشرري اللجنرة إا
أن عرراء اإلثب ررا ال يق ررد علررى ع رراتإب ص رراحا الرربالغ اق ر  ،ال س ريما وأن صرراحا ال رربالغ والدول ررة
الطرررف ال يتسرراواين دائمررا إمكانيررة احلصررول علررى األدلررة ،وأنرره كثرريا مررا يكررون لررد الدولررة الطرررف
__________

()5
()6
()7
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الفقرا .75-68
يتللإب هلا البيان للبالغا أرقام  ،2017/17و ،2017/21و 2017/27الق سجلتدا اللجنة.
كر ر ررن اال ر ر ررالع علر ر ررى مر ر رروج للبير ر رران املقر ر رردم مر ر ررن دي ر ر روان املظر ر رراح الفرنس ر ر ر ن .ب .ف .ضر ر ررد إسر ر رربانيا
( ،)CRC/C/79/D/11/2017الفقرا من  1-8إا .6-8
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لوح رردها إمكاني ررة احلص ررول عل ررى املللوم ررا ةا الص ررلة .وق رري اللجن ررة علم ر ا ه ررل القل ررية حبج ررة
صاحا البالغ القائلة إنه كان ينبغ للدولة الطرف االتصال للسرلطا القنصرلية الغينيرة للتحقرإب مرن
هويته حال راودهتا الشكوك بش ن صحة شدادة ميالد  ،وهو ما ح تفلله .و ضوء مرا تقردم ،ترر
اللجنة أن املادة ( 7ج) من الربوتوكول االختياري ال تشكل عقبة أمام مقبولية البالغ.
 3-8وقرري اللجنررة علم را أيل را حبجررة الدولررة الطرررف القائلررة إن صرراحا الرربالغ ح يسررتنفد سرربل
االنتصاف احملليرة املتاحرة ألنره( :أ) كران رمكانره تقردمي لرا إا دائررة االدعراء اللرام إلجرراء اختبرارا
بيررة إلثبررا أنرره قاصرررع (ب) كرران رمكان ره تقرردمي لررا ملراجلررة أي ق ررار صررادر عررن اإلقلرري املتمتررد
لحلك ر الررلا الررلي ح يألترررب ايرره قاص ررا ،فوجررا املررادة  780مررن قررانون اإلج رراءا املدنيررةع (ج) كرران
رمكانه الطلن أمر ترحيله أمام احملاك اإلداريرةع (د) كران رمكانره الشرروع إجرراءا غرري قلرائية
لتقدير سنه أمام احملاك املدنية ،واق ا للقانون رق  .2015/15وتالحن اللجنة أيل ا أنره واقر ا ملرا أاراد
به الدولة الطرف ،اإنه ال كن مراجلة قرارا تقدير السن الصادرة عن دائرة االدعاء اللام ما ح تأقردم
أدلة جديدة .ومد ةل  ،قي اللجنة علم ا بت كيد صاحا البالغ أن دائرة االدعاء اللام رالو لبه
مراجلة قرار تقدير سنه للرغ من أنه قردم وسئرإب صرادرة عرن سرفارة غينيرا ت كرد وضرله كقاصرر ،وةلر
على أسام أن الوسئإب امللكورة تتلار مد نتائج االختبارا الطبية الق أجريو عليه .وتر اللجنة أنه
سررياق الطرررد الوشرري لصرراحا الرربالغ مررن األراضر اإلسرربانية ،ال كررن اعتبررار أي سرربل انتصرراف
يطررول أمرردها أكثررر ممررا يلر م ،أو ال تللررإب تنفيررل أمررر الرتحيررل القررائ سرربالا الالررة( .)8وتالحررن اللجنررة أن
الدولة الطرف ح قدد ما إةا كانو سبل االنتصاف امللكورة ستللإب ترحيل صاحا البالغ .وبناء على
ةل  ،تر اللجنة أن املادة ( 7هر) من الربوتوكول االختياري ال تشكل عقبة أمام مقبولية البالغ.
 4-8وتر اللجنة أن ادعاءا صاحا الربالغ اسرتنادا إا املرواد  ،)2(18و ،27و 29مرن االتفاقيرة ح
تدع أبدلة كااية ألغرا املقبولية ،وتللن عدم مقبوليتدا فوجا املادة (7و) من الربوتوكول االختياري.
 5-8ومرد ةلر  ،تررر اللجنررة أن صراحا الرربالغ قرردم أدلررة كاايرة ترردع ادعاءاترره فوجررا املرواد ،3
و ،8و ،12و ،20و 22مررن االتفاقيررة ايمررا يتللررإب بلرردم مراعرراة الدولررة الطرررف املصررا الفلررلى للطفررل،
وعرردم قيامدررا بتليررني وصر أو ممثررل لرره خررالل إجرراءي تقرردير سررنه و لبرره اللجرروء .و ررلا السرربا ،تررر
اللجنة أن هلا ا ء من البالغ مقبول وتشرع النظر أسسه املوضوعية.

النظر األسس املوضوعية
 1-9نظر اللجنة هلا البالغ ضوء ايد املللوما الق أاتحدا ا الطراران ،واقرا للمرادة )1(10
من الربوتوكول االختياري.
 2-9وتتللإب إحد املسائل امللروضة على اللجنة فا إةا كان إجراء تقدير سن صراحا الربالغ
سررياق هررل القلررية قررد انتد ر حقوقرره املنصررو عليدررا االتفاقيررة ،وةل ر للنظررر إا أن صرراحا
البالغ أشار إا أنه قاصر ،وقدم نسخة من شدادة ميالد ووسئإب أصدرهتا سفارة غينيا دعم ا الدعائه.
اقد ادعى صاحا البالغ على وجره ا صرو أنره بسربا نروع االختبرار الطريب الرلي اسرتخدم لتقردير
سررنه ،وعرردم ت ويررد بوص ر أو ممثررل خررالل إج رراءا تقرردير سررنه و لبرره اللجرروء ،اررإن مصررا الطفررل
الفللى ح ت خل االعتبار.
 3-9وتررلكر اللجنررة أبن تقرردير سررن أي شرراب يرردع أنرره قاصررر أمررر ةو أةيررة أساسررية ألن نتيجررة
ةلر قرردد مررا إةا كرران هررلا الشررخص يسررتحإب احلمايررة الو نيررة املخصصررة لأل فررال ،أو يأسررتثم مندررا.

__________

()8
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ولملثل ،وهل نقطة ةا أةية حيوية للنسبة للجنة ،اإن التمتد لحلقوق املنصو عليدرا االتفاقيرة
ينبد من ةلر القررار .و رلا السربا ،ال برد مرن اتبراع اإلجرراءا الواجبرة لتقردير سرن الشرخص ،الرالا
عن إاتحة الفرصة له للطلن نتائجدا من خالل عملية االستتناف .وأثناء إجراء تلر اللمليرة ،جيرا
تفسررري الش ر لصررا الشررخص وملاملترره لعتبررار ف رالا .وتررلكر اللجنررة بنرراء علررى ةل ر أبن املصررا
الفللى للطفل ينبغ أن تكون االعتبار الرئيس وال إجراء تقدير السن(.)9
 4-9وتلكر اللجنة أيل ا أبنه عندما ال تتواار وسئإب ا وية أو غريها من األدلة املناسبة إلجراء تقدير
مسررتنري للسررن ،ينبغ ر للرردول أن جتررري تقييم را شررامالا لنمرراء الطفررل البررد والنفس ر يلررطلد برره أ برراء
أ فررال متخصصررون أو مدنيررون آخرررون لررديد مدررارة ا مررد بررني خمتلر جوانررا النمرراء .وينبغر إجرراء
هل التقييمرا بطريقرة سرريلة تالئر األ فرال ،وتراعر االعتبرارا ا نسرانية ،وتناسرا ثقرااتد  ،فرا
ةل إجراء مقابال ملد بلغة يفدمو ا .وينبغ اعتبار الوسئرإب املتاحرة صرحيحة مرا ح يكرن هنراك مرا
يثبو غري ةل  ،وجيا مراعاة اإلاادا الق يديل هبا األ فال .ويتلرني تفسرري الشر لصرا الشرخص
اللي خيلد للتقيي  .وينبغ للدول أن متتند عرن اسرتخدام األسراليا الطبيرة الرق تسرتند إا الرة أمرور
مندا قليل اختبارا اللظام واألسنان ،وه أساليا قرد ال تكرون دقيقرة ،وتنطروي علرى هروامت خطر
كبرية ،وقد تفل أيل ا إا الشلور للصدمة ،وإا إجراءا قانونية غري ضرورية(.)10
 5-9و هل القلية ،تالحن اللجنة ما يل ( :أ) للنسبة لتقدير السن ،خلرد صراحا الربالغ،
ال ررلي وص ررول إا األراض ر اإلس رربانية ب رردون وسئ ررإب ،الختب ررارا بي ررة لألش ررلة الس ررينية أأجري ررو عل ررى
ملصمه وأسنانه ،دون إجراء أي اختبارا إضااية ،ال سيما االختبارا النفسيةع وال يوجد أي سرجل
ألي مقابلة مد صاحا البالغ إ ار هلا اإلجراءع (ب) ايما يتللإب بصرامة االختبارا الق أجريو
عليه ،حدد املستشفى الرلي أجرر هرل االختبرارا سرن عظامره ب ر  19عامر ا ،واقر ا أل لرس غررويليتت
وليررل ،و 18عامرا علررى األقررل ،واقرا لألشررلة السررينية ألسررنانه ،دون اإلشررارة إا هررامت ا طر احملتمررلع
(ج) على أسام هل النتائج ،أصدر دائرة االدعاء اللام قرارا ينص على أن صاحا البالغ شخص
لل ع (د) عدم أخل دائرة االدعاء اللام االعتبار الوسئإب الصادرة عن سفارة غينيرا ،الرق ت كرد وضرله
كقاصر ،بوصفدا أساس ا ملراجلة متملة لقرار تقدير السن.
 6-9وتالحن اللجنة مد ةلر أن هنراك مللومرا واررية امللر تروح أبن أدلرة األشرلة السرينية
تفتقررر إا الدقررة ،وأ ررا تنطرروي علررى هررامت خطر كبررري ،وهر بنرراء علررى ةلر غررري صرراحلة لالسررتخدام
كطريقة وحيدة لتقدير السن ال م لشاب يدع أنه قاصر ويقدم وسئإب تدع ادعاءاته.
 7-9وق رري اللجن ررة علمر ر ا لس ررتنتاج الدول ررة الط رررف أبن ص رراحا ال رربالغ ك رران يب رردو شخصر ر ا للغر ر ا
بوضو  .ومد ةل  ،تل يكر اللجنة بتلليقدا اللام رق  )2005(6اللي ينص على أن تقدير السرن ينبغر أال
يقتصر على املظدر ا سردي للفررد برل أن يراعر أيلر ا درجرة نلرجه النفسر  ،وأن إجرراء التقيري جيرا أن
يت بطريقة علمية وآمنة ومنصفة ومراعية للطفل ولالعتبارا ا نسرانية ،وأنره حرال عردم زوال الشركوك
يف نسر الش لصا الشخص املل ويلامل لعتبار فالا إةا كان هناك احتمال أبن يكون كلل (.)11
 8-9وقرري اللجنررة علمر ا أيل ر ا لدعرراء صرراحا الرربالغ أنرره ح يألررني لرره وص ر أو ممثررل للرردااع عررن
مصاحله الحتمال كونه فالا مداجرا غرري مصرحوب ،قبرل الشرروع إجرراءا تقردير سرنه أو خال را،

__________

( )9املرجد نفسه ،الفقرة .3-12
( )10التلليررإب اللررام املشرررتك رق ر  )2017(4للجنررة امللنيررة حبمايررة حقرروق ايررد اللمررال املدرراجرين وأا رراد أسررره ورق ر
 )2017(23للجنة حقوق الطفل ،الفقرة .4
( )11الفقرة .‘1‘31
GE.19-19050
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مما أد إا إصدار قرار ينص على أنه شخص لل  .وتشري اللجنة إا أنه ينبغ للدول األ راف أن تلني
ممثالا قانونيا م هالا ،وعند االقتلاء ،مرتاا شفوايا دون مقابل ميد الشباب اللين يدعون أ قاصرون،
أقرررب اآلجرال املمكنررة بلررد وصرو  .وتررر اللجنررة أن ترواري ممثررل ر الء األشرخا أثنرراء عمليررة
وةلر
()12
تقدير سند ضما ٌن أساس الحرتام مصاحلد الفللى وحقدر االسرتماع إلريد  .وعردم االضرطالع
هبرلا األمررر هرو فثابررة انتدرراك للمرادتني  3و 12مررن االتفاقيررة ،ألن عمليرة تقرردير السررن هر نقطررة االنطررالق
لتطبيإب أحكامدا .و كن للدم تليني ممثل الوقو املناسا أن يفل إا ول كبري.
 9-9و ضروء مرا تقردم ،ترر اللجنرة أن إجرراء تقردير السرن الرلي خلرد لره صراحا الربالغ ،الررلي
ادعى أنه فل وقدم ايما بلد أدلة دعم ا لا االدعاء ،هو إجراءٌ يفتقر لللرما الالزمرة حلمايرة حقوقره
املنصو عليدا االتفاقيرة .ويرجرد ةلر  ،ورروف هرل القلرية ،إا االختبرار الرلي اسرتأخدم لتقردير
سن صراحا الربالغ ،وعردم تليرني ممثرل ملسراعدته خرالل هرل اللمليرة ،وعردم األخرل  -علرى مرو تلقرائ
تقريبا  -للقيمة اإلثباتية لشدادة امليالد الق قدمدا ،دون أن تقروم الدولرة الطررف حرىت رجرراء تقيري رزر
للمللومررا ال رواردة ايدررا ،وللت كررد م رن هررل املللومررا مررن السررلطا القنصررلية الغينيررة حالررة الش ر .
وبناء على ةل  ،تر اللجنة أن الدولة الطرف ح ترول املصرا الفلرلى للطفرل االعتبرار األول أثنراء إجرراء
تقدير السن اللي خلد له صاحا البالغ ،وهو ما يشكل انتداك ا للمادتني  3و 12من االتفاقية.
 10-9وقي اللجنة علم ا أيل ا لدعاء صاحا البالغ أن الدولة الطرف انتدكو حقوقه من حيث
أ ا غري عناصرر هويتره بتحديرد سرن واتريرخ مريالد خيتلفران عرن املللومرا الرواردة شردادة مريالد ،
حررىت بلررد أن قرردم إا السررلطا اإلسرربانية وسئررإب صررادرة عررن سررفارة غينيررا ت كررد وضررله كقاصررر .وتررر
اللجنة أن اتريخ ميالد الطفل يشكل ج ءا من هويته ،وأن الدول األ راف مل مة لحرتام حإب الطفل
احلفاه على هويته دون سلبه أي عنصر مندا .وتالحن اللجنرة هرل القلرية أنره علرى الررغ مرن أن
صرراحا الرربالغ قرردم إا الس رلطا اإلسرربانية نسررخة مررن شرردادة مرريالد  ،اررإن الدولررة الطرررف ح قرررتم
الدولررة هويترره رنكارهررا أن لشرردادة مرريالد أي قيمررة ثبوتيررة ،وةل ر دون أن تلررطلد أي سررلطة خمتصررة
بتقيرري رز ر مسرربإب للمللومررا ال رواردة ايدررا ،ودون أن تتحقررإب الدولررة الطرررف عررو ةل ر مررن هررل
املللومررا لررد سررلطا البلررد األصررل لصرراحا الرربالغ .وبنرراء علررى ةل ر  ،تررر اللجنررة أن الدولررة
الطرف انتدكو املادة  8من االتفاقية.
 11-9وجيررا علررى اللجنررة أيلرا أن تقرررر مررا إةا كرران عرردم متكررن صرراحا الرربالغ مررن لررا اللجرروء
بص ررفته قاص ررا يش رركل انتداك ر ا حلقوق رره املنص ررو عليد ررا االتفاقي ررة .وق رري اللجن ررة علم ر ا لدع رراءا
صاحا البالغ( :أ) أنه على الرغ من ماولته تقردمي لرا اللجروء رزيرا بصرفته قاصررا ،اقرد أحررم مرن
تل اإلمكانية( ،ب) أن عدم متكنه من تقدمي لا اللجوء رزي ا عرضه طر الطرد .وتالحن اللجنة
أيلا أن صاحا البالغ حصل أخريا على بطاقة الا اللجوء ،بلد أن اعتأرب للغا ،وةل على الرغ
من أن حبوزته شدادة ميالد ت كد وضله كقاصر.
 12-9و هلا الصدد ،تلكر اللجنة بتلليقدا اللام رق  )2005(6اللي ينص على أنه ينبغ للدول
أن تلني وصيا أو مستشارا حال تلري الطفل بوصفه غري مصحوب أو منفصالا عن ةويه ،وأن تلمن
اسررتمرار ترتيبررا الوصرراية هررل إا أن يبلر الطفررل سررن الرشررد أو يغررادر إقلرري الدولررة و/أو يصرربف غررري
خاضررد لواليتدررا ائي را ،واق را ألحكررام االتفاقيررة وااللت امررا الدوليررة األخررر  .وينبغ ر أن يرأروار التمثيررل
القررانو  ،لإلضررااة إا تليررني الوص ر  ،لأل فررال األ رراف إج رراءا لررا اللجرروء أو إج رراءا
__________

( )12أ .ل .ضد إسبانيا ( ،)CRC/C/81/D/16/2017الفقرة  8-12وج .أ .ب .ضد إسبانيا (،)CRC/C/81/D/22/2017
الفقرة .7-13
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إداريررة أو قلررائية( .)13وتررر اللجنررة أن عرردم تليررني وص ر لصرراحا الرربالغ لتمكينرره مررن تقرردمي لبرره
اللجوء بصفته قاصرا ،للرغ من حيازته وسئإب ت كد أنه قاصر ،قد أد إا حرمانه من احلماية ا اصرة
الق أمتنف للقاصرين غري املصحوبني اللين يطلبون اللجوء وإا تلريله طر ضرر ال كن إصالحه
حال ترحيله إا بلد األصل  ،مما يشكل انتداكا للمادتني  )1(20و 22من االتفاقية.
 13-9وأخريا ،قي اللجنة علما لدعاءا صاحا البالغ بش ن عدم تطبيإب الدولة الطرف التدبري
امل قو اللي يقل بنقله إا مرك حلماية الطفولة .وتل يكر اللجنة أبن الدول األ راف ،بتصديقدا على
الربوتوك ررول االختي رراري ،تتحم ررل الت ام ر را دولي ر را للتقي ررد للت رردابري امل قت ررة املطلوب ررة فوج ررا امل ررادة  6م ررن
الربوتوكول ،وه التدابري الق هتردف إا منرد وقروع ضررر ال كرن إصرالحه عنردما يكرون برالغ مرا قيرد
النظررر ،وضررمان الاليررة إجرراء تقرردمي البالغررا الفرديررة( .)14و هررل القلررية ،قرري اللجنررة علمرا حبجررة
الدولة الطرف القائلة إن نقل صاحا البالغ إا مرك حلماية الطفولة لرفا كان سيشكل خطرا جسيم ا
علررى األ فررال املوجررودين هررل املراك ر  .لكررن اللجنررة تالحررن أن هررل احلجررة تسررتند إا ارضررية أن
صاحا البالغ شخص لل  .وتر اللجنة أن ا طر األكرب هو إرسال شخص حيتمل أن يكون قاصرا
إا مرك خمصص ألشخا ملرتف هب كبالغني .وبناء على ةل  ،ترر اللجنرة أن عردم تطبيرإب التردبري
امل قو املطلوب يشكل حد ةاته انتداك ا للمادة  6من الربوتوكول االختياري.
 14-9والررص نررة حقرروق الطفررل ،وه ر تتصرررف فوجررا املررادة  )5(10مررن الربوتوكررول االختيرراري
التفاقية حقوق الطفل بش ن إجراء تقدمي البالغا  ،إا أن الوقائد امللروضرة عليدرا تكشر عرن وقروع
انتداكا للمواد  ،3و ،8و ،12و ،)1(20و 22من االتفاقية ،واملادة  6من الربوتوكول االختياري.
 -10وبناء على ةل  ،ينبغ للدولة الطررف أن تروار لصراحا الربالغ جرربا الراالا عرن االنتداكرا
موضررد النظررر  ،فررا ةلر إاتحررة الفرصررة لرره لتصررحيف وضررله اإلداري إقليمدررا ،مررد املراعرراة الواجبررة
لكونرره قاص ررا غررري مصررحوب عنرردما قرردم لررا اللجرروء ألول مرررة ،وتصررحيف اتريررخ مرريالد بطاقررة
الا اللجوء ا اصة به .وعالوة على ةلر  ،ارإن الدولرة الطررف مل مرة فنرد وقروع انتداكرا مماثلرة
املستقبل .و هلا الصدد ،توص اللجنة الدولة الطرف فا يل :
ضمان تنفيل ايد اإلجراءا املتللقة بتقدير سن الشباب اللين يدعون أ ر قاصررين
(أ)
بطريقة تتسإب وأحكام االتفاقية ،والقيام سياق هل اإلجراءا علرى وجره ا صرو فرا يلر  ‘1‘ :أخرل
الوسئإب الق يقدمدا ه الء الشباب االعتبار ،و حال ورود هل الوسئإب أو التصرديإب عليدرا مرن الردول
الق أصدرهتا أو من سفاراهتا ،تأقبل على أ ا وسئإب حقيقيةع ‘ ‘2تليني ممثل قانو م هل أو ممثلني آخررين
للشررباب امللني رني دون مخررري ودون مقابررل ،واالع ررتاف أبي مررام خررا يررت اختيررار لتمثرريلد  ،والسررما
ميد املمثلني القانونيني واملمثلني اآلخرين بتقدمي املساعدة خالل إجراء تقدير السنع
(ب) ضمان تليني وص ك ء للشباب اليب اللجوء غري املصحوبني اللين يدعون أ ر
أقرب وقو ممكن حىت يتسم تقدمي لا اللجروء بوصرفد قاصررين ،حرىت
دون سن  ،18وةل
وإن كان إجراء تقدير السن ال ي ال جاراياع
(ج) وضد آلية جرب الالة وميسرة تتيف للشباب املداجرين غري املصحوبني الرلين يردعون
أ ر دون سررن  18تقرردمي لررا ملراجلررة أي ق ررارا تصرردرها السررلطا وتللررن فوجبدررا أ ر للغررون،
__________

( )13الفقراتن  ،33و.36
( )14ن .ب .ف .ضد إسبانيا ،الفقرة .11-12
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احلرراال الررق تكررون عمليررة تقرردير السررن قررد جررر دون وجررود اللررما
وةل ر
املصا الفللى للطفل وحإب الطفل االستماع إليهع

الالزمررة حلمايررة

ت ررواري الت رردريا مل ررووف ا ج رررة ،وض ررباف الش ررر ة ،وأعل رراء دائ رررة االدع رراء الل ررام،
(د)
والقلرراة وغررريه مررن املدنيررني امللنيررني جمررال حقرروق القاص ررين رراليب اللجرروء وغررريه مررن األ فررال
املداجرين ،وال سيما بش ن التلليقا اللامة للجنة أرقام  ،6و ،22و.23
 -11وتشري اللجنة إا أن الدولة الطرف اعرتاو ،عندما أصبحو راا الربوتوكرول االختيراري،
لختصا اللجنة قديد ما إةا كان قد حدث انتداك ألحكرام االتفاقيرة أو بروتوكوليدرا االختيراريني
املوضوعيني.
 -12وعم رالا لملررادة  11مررن الربوتوكررول االختيرراري ،تررود اللجنررة أن تتلقررى مررن الدولررة الطرررف،
أقرب وقو ممكن و غلرون  180يومر ا ،مللومرا عرن التردابري الرق اارلهتا لوضرد آراء اللجنرة موضرد
التنفيرل .وتطلرا إا الدولرة الطررف أيلرا أن تردرج مللومرا عرن تلر التردابري تقاريرهرا املقدمرة إا
لممدرا
اللجنة فوجا املادة  44من االتفاقية .وأخريا ،يأطلا إا الدولرة الطررف أن تنشرر هرل اآلراء وتأ ي
على نطاق واسد.
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