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بالغ مقدم من:

أ .د( .متثله منظمة "مؤسسة اجلذور" غري احلكومية)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 2حزيران/يونيه

2017

اتريخ اعتماد اآلراء:

 4شباط/فرباير

2020

املوضوع:

إجراء حتديد سن قاصر غري مصحوب بذويه

املسائل اإلجرائية:

عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية؛ وإساءة استخدام
احلق ق ققد تقق ق ققدمي البالغ ق ق ققا ؛ والت ق ق ققار مق ق ققن حي ق ق ق
االختصاص الشخصي؛ وعدم تدعيم االدعاءا أبدلة

مواد االتفاقية:

 ،3و ،8و ،12و،)2(18

مواد الربوتوكول االختياري:

 ،6و(7ج) و(ه) و(و)

و ،20و ،27و29

 1-1صاحب البالغ هو السيد أ .د ،.وهو مواطن مايل مولود  30نيسان/أبريل  .2000ويدعي
صاحب البالغ أنه ضحية انتهاك للمواد  ،3و ،8و ،12و ،)2(18و ،20و ،27و 29من االتفاقية .وقد
دخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ ابلنسبة إىل الدولة الطرف  14نيسان/أبريل .2014

__________

*
**

اعتمدهتا اللجنة دورهتا  20( 83كانون الثاين/يناير  7 -شباط/فرباير .)2020
شققارك النظققر هققذا الققبالغ أعنققاء اللجنققة التاليققة أهققا هم :سققو ان أهققو أسققوما ،وأمققل سققلمان الدوسققري ،وهنققد
أي ققود إدريس ققي ،وبراغ ققي غودبرانس ققون ،وفيلي ققب ا  ،وأولس ققا أ .خا وف ققا ،وس ققيفاا لومين ققا ،وجه ققاد ماض ققي ،وفاي ق
مارشال  -هاريس ،وبنيام داويت مزمور ،وكالرنس نيلسون ،وأواتين ميكيكو ،ولويس إرنستو بيدرنريا رينا ،وخوسققيه
أخنيل رودريسيز رييس ،وعيساتو ألسان موالي سيديكو ،وآن ماري سكيلتون ،وفيلينا تودوروفا ،وريناته وينت.
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 2-1وعم قالاب ابملققادة  6مققن الربوتوكققول االختيققاري ،طلققب الفريققد ال امققل امل ق ابلبالغققا  ،متصققرفااب
ابسم اللجنة 7 ،حزيران/يونيه  ، 2017أن ت تمد الدولة الطرف تدابري مؤقتة تتمثل وقف تنفيذ أمر
اإلب اد الصادر حد صاحب البالغ ريثما تنظر اللجنة قنيته ،ونقله إىل مركز حلماية الطفل.
 3-1و  18ك ققانون األول/ديسق ققمرب  ،2017قق ققرر الفري ققد ال امق ققل امل ق ق ابلبالغ ققا  ،متصق ققرفااب ابسق ققم
اللجن ققة وفق قااب للم ققادة  ) 5(18م ققن نظام ققه ال ققداخلي توج ققب الربوتوك ققول االختي ققاري ،رف ق طل ققب الدول ققة
الطرف أن يُنظَر مقبولية البالغ ت زل عن أسسه املوضوعية.

الو لئع مل عرضهل صلحا البالغ

الوصول إىل إسبانيا واخلطوا املتخذة لت يني وصي
 10آذار/م ققارا  ، 2017ألق ققت الش ققرطة الوطني ققة الق ققب عل ققى ص ققاحب ال ققبالغ بينم ققا ك ققان
1-2
حيققاول دخققول الدولققة الطققرف بصققورة غققري قانونيققة علققى مققل قققارب صققسري .وعلققى الققرغم مققن أنققه يكققن
حيمققل أي وقئققد ،فقققد ذكققر صققاحب الققبالغ أنققه قاصققر .بيققد أنققه ُحيق َقرم مققن املسققاعدة فحسققب ،بققل إن
مكتب املدعي ال ام املتخصص محاية الطفل أملريا أمر إبجراء فحوص طبيقة لتحديقد سقنه ،وهقي
الفحوص امل روفة ابختبارا غروليش وابيل .ويفيد التقرير الطيب املؤرخ  10آذار/مارا  2017أبن عمر
عظام صاحب البالغ يتاوح بني  18و 19سنة.
 2-2و اليوم نفسه ،أي  10آذار/مارا  ،2017أمر حمكمة التحقيد رقم  6أملقريا إبعقادة
صاحب القبالغ إىل بلقدا األصقلي .و  11آذار/مقارا ،أُودع مركقز الحتجقا الرعقاا األجانقب ملقدة
أقصاها  60يومااب انتظار تنفيذ أمر التحيل .وعنقد إيقداع صقاحب القبالغ مركقز احتجقا األجانقب
مدريد ،ذكر مرة أخرى أنه قاصقر .و  7نيسقان/أبريل  ،2017أبلق صقاحب القبالغ سقس سقلطا
حكوميقة تتلفققة( ،)1أبنققه أودع مركققز الحتجققا الرعققاا األجانقب الكبققار رغققم أنققه قاصققر ،وقققدم نسققخة
رهية من شهادة ميالدا لتدعيم ادعائه.
 3-2و  20نيسققان/أبريل  ،2017أمققر حمكمققة التحقيققد رقققم  6أملققريا إبءققاء احتجققا صققاحب
الققبالغ وإيداعققه لققدى خققدما محايققة الطفققل .و اليققوم التققايل ،أودع صققاحب الققبالغ مركققز أوراتلي قزا
الستقبال القصر اخلط األول (مركز حلماية الطفل يقع مدريد).

حتديد الدولة الطرف وضع صاحب البالغ بوصفه شخصااب راشدااب

 4-2اس ققتدعى مكت ققب امل ققدعي ال ققام املتخص ققص محاي ققة الطف ققل ص ققاحب ال ققبالغ بسي ققة إخن ققاعه
لفحوص طبيقة دقدف حتديقد سقنه  9أار/مقايو  .2017ورفق صقاحب القبالغ ،القذي حنقر املوعقد
مصحواباب ٍ
تحام من مؤسسة اجلذور ،اخلنوع للفحقوص .وكقان سقبب رفنقه أنقه حيمقل وقئقد رهيقة مقن
بلد ا األصلي تؤكد سنه وميكن التحقد من صحتها لدى السفارة امل نية .و اليوم ذاته ،أصدر مكتقب
املدعي ال ام مرسومااب ينص علقى أن صقاحب القبالغ شقخص راشقد ،إذ رفق اخلنقوع لفحقوص حتديقد
السققن ،وط ققن املكتققب صققحة الوقئققد املوجققودة حققو ة صققاحب الققبالغ .و  12أار/مققايو ،2017
حصل صاحب البالغ من سفارة مايل على إيصال يؤكد تقدميه طلبااب للحصول على جوا سفر.
 5-2و  16أار/م ققايو  ، 2017عم ققد املديري ققة ال ام ققة لش ققؤون األس ققرة والطف ققل منطق ققة مدري ققد،
عمالاب ابملرسوم الصادر عن مكتقب املقدعي ال قام ،إىل اسقتب اد صقاحب القبالغ مقن نظقام محايقة الطفقل،
__________

()1

2

مكتققب املققدعي ال ققام املتخصققص محايققة الطفققل مدريققد؛ ومكتققب املققدعي ال ققام املتخصققص
أملريا ،ودائرة محاية الطفل مدريد ،وحمكمة التحقيد رقم  6أملريا ،وشرطة أملريا.

محايققة الطفققل
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لتتقطع به السبل .واستجابة إىل هذا القرار ،أرسلت مؤسسة اجلذور رسالتني إىل حمكمة التحقيد رقم
أملريا توجه فيها انتباهها إىل حالة صاحب البالغ وتطلقب إبققاءا نظقام محايقة الطفقل .وأصقدر
احملكمق ققة قق قرارين 26 ،و 31أار/مق ققايو  2017علق ققى التق قوايل ،أكق ققد فيهمق ققا أن قرارهق ققا الصق ققادر 20
نيسان/أبريل  2017كان ءائيااب .وإابن ذلك ،كان صقاحب القبالغ ي قيش الشقوارع خقارج نظقام محايقة
الطفل وكان عاجزااب عن الط ن املرسوم الصادر عن مكتب املدعي ال ام املتخصص محاية الطفل،
الذي تقرر توجبه أنه راشد.
6

الشكوى
 1-3يققدفع صققاحب الققبالغ أبنققه ،نتيجققة ل ققدم االعقتاف بصققحة النسققخ األصققلية مققن وقئققد هويتققه
الرهية الصادرة عن بلدا األصلي ،ورفنه اخلنوع الختبارا ال لزوم هلا لتحديد سنه ،اعتُررب على وجه
اخلط ققخ شخص قااب راش ققدااب ،فاس ققتب د ج قراء ذل ققك م ققن محاي ققة الدول ققة وتش ققرد الش قوارع و ققل عرض ققة خلط ققر
التحيققل .ويققدفع صققاحب الققبالغ أبن مرسققوم حتديققد السققن الصققادر عققن مكتققب املققدعي ال ققام ال ميكققن،
وفقق قااب للسق قوابد القنق ققائية للمحكمق ققة الدسق ققتورية( ،)2أن يُسق ققتخنف مباشق ققرة أمق ققام احملق ققاكم ،مق ققا جي ق ققل سق ققبل
االنتصاف املتاحة سبالاب غري ف الة لالعتا على حتديد سنه.
 2-3ويدعي صاحب البالغ أن الدولة الطرف تراع مبدأ مصاحل الطفقل الفنقلى املنصقوص عليقه
املادة  3من االتفاقية .ويشري صقاحب القبالغ إىل املالحظقا اخلتاميقة املت لققة ابلدولقة الطقرف ،الق
تُ رب فيها اللجنة عن القلد إ اء عدم مراعاة مصاحل الطفل الفنقلى وإ اء التنقارب أسق اليب حتديقد
سق ققن األطفق ققال غق ققري املصق ققحوبني بق ققذويهم( .)3ويشق ققري صق ققاحب الق ققبالغ إىل الفقق ققرة  31مق ققن الت ليق ققد ال ق ققام
رق ققم  ) 2005(6بش ققخن م امل ققة األطف ققال غ ققري املص ققحوبني واملنفص ققلني ع ققن ذويه ققم خ ققارج بل ققدهم األص ققلي
مدعيااب انتهاك مكتب املدعي ال ام هذا املبدأ ،إذ حيتم حقه افتا قصور سنه و االستفادة من
قرينة الشك ،رغم أنه قدم وقئد رهية لتدعيم أقواله .ويشري صاحب البالغ إىل دراسا تتلفقة مقدعيااب
أن التقديرا الطبية املستخدمة الدولة الطرف ال سيما تلك ال استُخدمت حالته تنطوي علقى
هققامش خطققخ كبققري ،ألن الدراسققا ال ق قامققت عليهققا ركققز علققى فتققا أخققرى ذا خصققائص عرقيققة
واجتماعيق ققة اقتصق ققادية تتلفق ققة .ويق ققدرك صق ققاحب الق ققبالغ أن مبق ققدأ مصق ققاحل الطفق ققل الفنق ققلى يؤخق ققذ
االعتبار ،انتهاك للمادة  3من االتفاقية ،إذ أُعطي لرفنقه اخلنقوع الختبقار غقري دقيقد و ن أكقرب مقن
ال ققذي أعط ققي لوكيق ققة حكومي ققة ش ققككت الدول ققة الط ققرف ص ققحتها لكنه ققا تط ققن فيه ققا رهيق قااب أم ققام
سلطا الدولة املصدرة.
 3-3ويدعي صاحب البالغ أينااب أنه ضحية انتهقاك للمقادة  3مقن االتفاقيقة ،مققروءة ابالققتان مقع
املقادة  ،)2(18نظقرااب إىل عقدم ت يقني وصققي حلمايقة مصقاحله ،ابعتبقار ذلققك ضقمانةاب إجرائيقةاب رئيسقيةاب تكفققل
احتام املصاحل الفنلى للقاصر غري املصحوب( .)4ويدعي أينااب أنه ضحية انتهاك للمادة  ،)2(3مقروءة
ابالققتان مققع املققادة  ،) 1(20نتيجققة إلخققالل الدولققة الطققرف بتققوفري احلمايققة لققه ،علققى الققرغم مققن أنققه كققان
طفالاب مهاجرااب غري مصحوب أعزل وشديد الن ف .ويدفع صاحب البالغ أبن مصاحل الطفل الفنقلى
ينبسقي أن ت لققو علققى شقواغل النظققام ال ققام املت لقققة ابلرعققاا األجانققب ،وأبنققه ينبسققي للدولققة الطققرف ،عنققد

__________

()2
()3
()4
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الت امل مع شخص قاصر حيمل وقئد صادرة وفد األصول عن بلدا األصقلي ،أن حت رقرك آلياهتقا اإلداريقة
وت ني وصيااب بصفة تلقائية(.)5
 4-3وابإلضق ققافة إىل ذلق ققك ،يق ققدفع صق ققاحب الق ققبالغ أبن الدولق ققة الطق ققرف انتهكق ققت حقق ققه اهلويق ققة
املنصوص عليه املادة  8مقن االتفاقيقة ،ملقا كقان ال مقر جانبقااب أساسقيااب مقن هويقة الشقخص ومقن واجقب
الدولة الطرف عدم التدخل هذا األمر .ويشمل التزام الدولة الطقرف كقذلك واجقب حفقس واسقت ادة
أي ب ياان بشخن هوية صاحب البالغ ال تزال موجودة أو ميكن أن تكون موجودة .ومع ذلك ،نسبت
إليه الدولة الطرف سنااب ختتلف عن سنه احلقيقي واتريخ ميالد ال يتطابد مع ذلك الوارد وقئد هويته.
 5-3ويدعي صاحب القبالغ كقذلك حقدون انتهقاك حلققه أن يُسقتمع إليقه ،وهقو حقد منصقوص
علي ققه امل ققادة  12م ققن االتفاقي ققة ،مش قريااب أين قااب إىل أن الق ققانون اإلس ققباين ي ققنص عل ققى محاي ققة ه ققذا احل ققد.
ويستشهد ابملادة  9من القانون األساسي رقم  1996/1بشخن احلماية القانونية للقصر ،مبينااب أن:
"من حد القاصر أن يُستمع إليه ويؤخقذ أبقوالقه  ...ويتلققى القاصقر هقذا الصق دد
أي م لوم ققا تت ققيا ل ققه ارس ققة ه ققذا احل ققد بلس ققة بس ققيطة وبص ققي متيس ققرة ومالئم ققة لظروف ققه ...
وتقُتخذ خطوا لنمان أن يتسىن للقاصر ،عندما يكون انضجااب تا يكفي ،ارسة هذا احلد
بنفسه أو عن طريد اجلهة املوكلة لتمثيله".
 6-3وي ققدعي ص ققاحب ال ققبالغ أين قااب ح ققدون انته ققاك للم ققادة  20م ق ن االتفاقي ققة ،ابلنظ ققر إىل حال ققة
النق ف الشقديد واإلقصققاء االجتمقاعي الق تسققببت لقه فيهققا ققرارا الدولقة الطققرف وإجراءاهتقا .ويققدعي
صاحب البالغ أن الدولة الطرف حرمته من احلماية عندما اعتربته شخصااب راشدااب دون أي دليل قاطع،
ويش ققري إىل الت لي ققد ال ققام رق ققم  ،)2005(6ال ققذي ي ققنص عل ققى وج ققوب أن يُفس ققر ه ققذا احل ققد ابالس ققتناد إىل
روف الطفل وعمرا وخلفيته اإلكنية والثقافية واللسوية.
 27و29

 7-3وعالوة على ذلك ،يدعي صاحب البالغ أنه ضحية انتهاك حلقوقه توجب املقادتني
م ققن االتفاقي ققة ،نظ قرااب إىل عرقل ققة تط ققورا الش ققامل الس ققليم .وي ققدرك ص ققاحب ال ققبالغ أن ع ققدم وج ققود وص ققي
إلرشادا حال دون منوا على حنو مناسب لسنه(.)6
 8-3ويق ققتح ص ققاحب ال ققبالغ احلل ققول املمكن ققة التالي ققة( :أ) أن ت ققتف الدول ققة الط ققرف ق ققه أن
يفت قاصرااب ابالستناد إىل شهادة ميالدا ،ال يستخدمها الستصقدار جقوا سقفر؛ و(ب) أن ت قتف
الدولقة الطقرف أبن رفنققه اخلنقوع لفحقوص حتديققد السقن ال يكفقي وحققدا لتخكيقد أنقه راشققد؛ و(ج) أن
ينفذ كل من مكتب املدعي ال ام وسلطا محاية الطفل على الفور القرار الصادر عن حمكمة التحقيد
رق ققم  6أمل ققريا ال ققذي أم ققر في ققه إبي ققداع ص ققاحب ال ققبالغ نظ ققام محاي ققة الطف ققل؛ و(د) أن يُ ق َقتف ل ققه
قتف قققه االسققتماع إليققه
إبمكانيققة الط ققن مباشققرة أمققام احملققاكم ققرارا حتديققد السققن؛ و(ه) أن يُ ق َ
عن طريد شخص أو مؤسسة متخصصة حقوق الطفل؛ و(و) أن يُ َقتف قوققه بصقفته قاصقرااب ،تقا
ذلك حقه التمتع ماية الدولة ،و أن ي ني له ثل قانوين ،و أن يتلققى الت لقيم وحيصقل علقى
تصريا إقامة وعمل يسما له بتطوير ذاته واالندماج اجملتمع بصورة كاملة.
__________

()5

()6
4

يشققري صققاحب الققبالغ إىل مفوضققية األمققم املتحققدة لشققؤون الالجتققني ،ومنظمققة مريسققيد ،ومنظمققة إنقققاذ الطفولققة،
ومؤسسق ققة ابكيتيق ققك ،ومنظمق ققة  ،ACCEMوكرسق ققي البحق ققون اجلام يق ققة لدراسق ققا القصق ققر جام ق ققة كومييق ققاا،
( Aproximación a la protección internacional de los menores extranjeros en Españaءققا احلمايققة
الدولي ققة للقص ققر األجان ققب إس ققبانيا) ،2009 ،الص ققفحة  ( 96النس ققخة اإلس ققبانية)" :حامل ققا ُحت ققدد هوي ققة قاص ققر
أجن ققيب غ ققري مص ققحوب ،جي ققب أن يُ ققني ل ققه وص ققي أو ث ققل ق ققانوين تك ققون لدي ققه امل ققارف الال م ققة لن ققمان مص ققاحل
القاصر والتكفل على النحو املناسب ابحتياجاته القانونية واالجتماعية والطبية والنفسية".
يشري صاحب البالغ إىل الت ليد ال ام رقم  ،)2005(6الفقرة .44
GE.20-03698

CRC/C/83/D/21/2017

مالحظلت الاالة الطرف ع ى مقبولقة البالغ

ملخص الوقائع
 1-4تبني الدولة الطرف ،مالحظاهتا على مقبوليقة القبالغ ،املؤرخقة  9آب/أغسقطس  ،2017أن
رواية صاحب البالغ مسلوطة وغري دقيقة .وتدفع الدولة الطرف أبن صور صاحب البالغ الوحيدة ال
ت تربها صاحلة ه ي الصورة الرهية ال التقطت له عند إنقاذا وقدمت إىل احملاكم ،وت ت صقراحة مقن
مث على الصور ال قدمها صاحب البالغ بنفسه(.)7
 2-4وتوضققا الدولققة الطققرف أن صققاحب الققبالغ ،ب ققد أن احتُجققز مركققز شققرطة أملققريا ألغ قرا
الت رف عليه ،أُبل قوقه أبسلوب واضا ومفهوم نور متجم شفوي( .)8وأكناء عملية حتديد اهلويقة،
ذكر صاحب البالغ من تلقاء نفسه ،و يكن حو ته أية وقئقد ،أنقه يقدعى أ .د ،.وأنقه مولقود 1
كانون الثاين/يناير  2000غامبيا ،وأن والدا يدعى ستوي ( )Stoyووالدته رقية ( .)Roukiaوإذ ادعى
أنه قاصر ،فقد طُلب منه اخلنوع لفحوص لتحديقد سقنه ،ووافقد صقاحب القبالغ علقى هقذا الفحقوص
موافقة صرحية ومستنرية( . )9وأ هر فحص األشق ة السقينية ليقدا اليسقرى أن عمقرا ال ظمقي املققدر يقتاوح
بني  18و 19سنة ،وهي مرحلة عمرية ال يوجد فيها احنراف م ياري.
 3-4و  10آذار/مارا  ،2017أصقدر املقدعي ال قام ملقاط قة أملقريا ،ابالسقتناد إىل هقذا الفحقوص
الطبي ققة ،مرس ققومااب "مؤقت قااب ج ققدااب" يل ققن في ققه أن ص ققاحب ال ققبالغ ش ققخص راش ققد .وأُخط ققر ص ققاحب ال ققبالغ
شخصققيااب بق قرار إب ققادا ،الققذي واختققذ اليققوم نفسققه ،نققور حمق ٍقام ،وأُبل ق قققه اسققتتناف الق قرار أمققام
احملاكم.
متثيقل صقاحب القبالغ  30آذار/مقارا ،مقا ادعقت
 4-4وقدمت مؤسسة اجلذور ،ال بقدأ
أنه شهادا تسجيل ميالدا وطلبت إخراجه من مركز احتجا األجانب وإيداعه لقدى سقلطا محايقة
الطفققل .وتققدعي الدولققة الطققرف أن الشققهادا املقدمققة( :أ) تتنققمن بيققاان بيومتيققة تؤكققد أءققا ختققص
صققاحب الققبالغ؛ و(ب) تكققن شققهادا لتسققجيل مققيالد حققدن مققن قبققل ،بققل حمنققر إفققادة أدىل دققا
الرجققل الققذي يُفققت أنققه والققدا ،و تكققن موضققوع حتقققد بققل إن اتر هققا ي قققب دخققول صققاحب الققبالغ
إقليم الدولة الطقرف بصقورة غقري قانونيقة؛ و(ج) تتنقمن بيقاان تت قار مقع تلقك الق ققدمها صقاحب
البالغ عند توقيفه ،ال سيما ‘1‘ :أن صقاحب القبالغ مولقود مقايل ولقيس غامبيقا ،و‘ ‘2أن والقدا
يقدعى سقيدي ( )Sidyولقيس سقتوي ،و‘ ‘3أن والدتقه تقدعى رقيقا ( )Rokiaولقيس رقيقة ،و‘ ‘4أن اتريققخ
ميالدا هو  31نيسان/أبريل  ،)10(2000وليس  1كانون الثاين/يناير .2000
 5-4وتدعي الدولة الطرف أنه ابلنظر إىل عدم اليقني ا إذا كان صاحب البالغ راشدااب الواقع،
فقد ارأتى قاضي التحقيد إخراج صاحب البالغ من مركز احتجا األجانب و"إيداعه لقدى خقدما
محاية الطفل" ريثما حيدد عمقرا الصقحيا .و  3أار/مقايو  ،2017أُجريقت مقابلقة مقع صقاحب القبالغ
وس ققجل خ ققالل
مرك ققز أوراتلي قزا الس ققتقبال القص ققر اخل ققط األول تدري ققد ،تس ققاعدة م ققتجم ش ققفويُ .
املقابلة أن صاحب البالغ قال( :أ) إنه مولود  27نيسان/أبريل ( 2000بينما قال عندما كان حمتجزااب
__________

( )7ترف ققد الدول ققة الط ققرف ك ققالن ص ققور لص ققاحب ال ققبالغ التُقط ققت
أينااب صورة جوا سفر التقطت  12أار/مايو .2017
( )8ال تقدم الدولة الطرف أي وقئد إلكبا هذا الوقائع.
( )9وقد أرفقت استمارة املوافقة املستنرية ال وق ها قاضي التحقيد وصاحب البالغ واملتجم الشفوي والسكرتري.
( )10يبدو أن هذا خطخ ألن التاريخ الوارد شهادة امليالد هو  30نيسان/أبريل .2000
GE.20-03698
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إنق ق ققه مولق ق ققود  1كق ق ققانون الثاين/ينق ق ققاير  2000وتشق ق ققري شق ق ققهادة مق ق ققيالدا إىل أنق ق ققه مولق ق ققود  31نيسق ق ققان/
أبريل  )11()2000؛ و(ب) إنه كذب بشخن جنسيته (غامبيا) ألنه كان ي لم أن هذا البلد حالة حقرب
وأنه ال ميكن إعادته إليه؛ و(ج) إنه وصل إىل إقليم الدولة الطرف ب د أن دفع حللقا تتلفقة لتهريقب
املهاجرين أمواالاب لقاء عبورا.
 6-4وتققدفع الدول ققة الط ققرف أبءققا إط ققار الس ق ي إىل حتديققد م ققا إذا ك ققان صققاحب ال ققبالغ راش ققدااب،
ابلنظققر إىل الشققكوك الق أقرهتققا الوقئققد النق يفة املقدمققة ،الق تت ققار مققع الفحققص الطققيب املوضققوعي
الوحيد الذي أُجري ،فقد استدعت صاحب البالغ جمددااب إىل مكتب املدعي ال ام لطلب موافقته على
اخلنوع للمزيد من الفحوص املوضوعية لتحديد السن (فحص األش ة السينية لألسنان ،وفحص ت ظم
التقوة ،وفحص بدين على يد طبيب شرعي) .ورف صاحب البالغ ،مست ينااب تحاميه ،اخلنوع هلقذا
الفح ققوص .ونظ قرااب إىل ه ققذا ال ققرف وإىل ع ققدم وج ققود وقئ ققد هوي ققة رهي ققة ج ققديرة ابلثق ققة تتن ققمن بي ققاان
بيومتية ،أصدر مكتب املدعي ال ام مرسومااب  9أار/مايو  2017أكد فيه أن صاحب البالغ راشقد.
وعقققب صققدور هققذا املرسققوم ،قققرر جلنققة الوصققاية علققى األطفققال التاب ققة ملنطقققة مدريققد املتمت ققة ابحلكققم
الققذا  16 ،أار/مققايو  ،2017إخ قراج صققاحب الققبالغ مققن مركققز أوراتلي قزا السققتقبال القصققر اخلققط
األول .وملا كان صقاحب القبالغ شخصقااب راشقدااب طليققااب ،فقون الدولقة الطقرف تقدعي أءقا ال ت قرف مكقان
وجودا احلايل.

أسباب عدم املقبولية
 7-4تدفع الدولة الطرف أبن البالغ غري مقبول الن دام االختصقاص الشخصقي ،ابعتبقار صقاحب
القبالغ شخصقااب راشقدااب .وتقدعي الدولقة الطقرف أن صقاحب القبالغ راشقد( :أ) ألنقه يققدم وقئقد هويققة
رهية تتنمن بياان بيومتية ميكقن التحققد منهقا عنقد دخقول إقلقيم الدولقة الطقرف بصقورة غقري قانونيقة؛
و(ب) ألنه يبدو شخصقااب راش ابقدا كمقا يتنقا مقن الصقور الفوتوغرافيقة امللتقطقة حلظقة إلققاء الققب عليقه؛
و(ج) ألن الفحص الطيب املوضوعي الذي أُجري أكبقت أن صقاحب القبالغ الثامنقة عشقرة مقن عمقرا
إن يكققن قققد بل ق التاس ق ة عشققرة؛ و(د) ألن شققهادة املققيالد تفتقققر إىل التفاصققيل الال مققة إلكبققا أءققا
ختقص صققاحب الققبالغ ،إذ ال تتنققمن بيققاان بيومتيققة وألءققا صققادرة علققى أسققاا إفققادة متحيققزة تكققن
موضققوع حتقققد و اتريققخ ي قققب دخولققه البلققد بصققورة غققري قانونيققة؛ و(ه) وألن صققاحب الققبالغ كققذب
بشخن جنسيته وأشار عدة مناسبا إىل والديه أبهاء تتلفة وقدم تواريخ ميالد متناربة؛ و(و) ألنه
رف صراحة اخلنوع لفحوص طبية موضوعية أخرى.
 8-4وتفيد الدولة الطرف أبن إعالن قبقول القبالغ لوجقود أدلقة موضقوعية علقى أن صقاحب القبالغ
راشققد لققن يفنققي إال إىل "تشققجيع عصققااب هتريققب املهققاجرين" ،ال ق دفققع هلققا صققاحب الققبالغ أم قواالاب،
وال "توصي املهاجرين أبن يسافروا بال وقئد ويدعوا أءم قصر".
 9-4وع ققالوة عل ققى ذل ققك ت ققدفع الدول ققة الط ققرف أبن ال ققبالغ غ ققري مقب ققول توج ققب امل ققادة (7ه) م ققن
ا لربوتوكقول االختيققاري ،ل ققدم اسقتنفاد ليققع سققبل االنتصقاف احملليققة املتاحققة .فققد كققان إبمكققان صققاحب
ال ققبالغ( :أ) أن يطل ققب إىل النياب ققة ال ام ققة إج قراء فح ققوص طبي ققة إض ققافية؛ و(ب) أن يطل ققب إىل احمل ققاكم
املققادة  780مققن قققانون اإلجقراءا املدنيققة ،إعققادة النظققر ققرار عققدم
املدنيققة ،وفققااب لءجقراء امل ققرو
ت يقني وصقي عليقه؛ و(ج) أن يسقتخنف أمقر اإلب قاد أمقام احملقاكم اإلداريقة (وهقو مقا ف لقه صقاحب القبالغ
وإن كان القرار يتخقذ ب قد)؛ و(د) أن يشقرع ،وفققااب للققانون رققم  ،2015/15إجقراءا غقري تنا عيقة
لتحديد سنه أمام احملاكم املدنية.

__________

( )11املرجع نفسه.
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رع ققلت صلحا البالغ ع ى مالحظلت الاالة الطرف بشأن املقبولقة
 1-5يدعي صاحب القبالغ ت ليقاتقه املؤرخقة  25أيلول/سقبتمرب ( :2017أ) أنقه يكقذب بشقخن
اسم أبيه أو أمه()12؛ و(ب) أنه ي رط موافقته املستنرية على إجراء فحقص حتديقد السقن ألن السقلطا
تطل ه كما جيقب علقى اإلجقراء أو آقرا كمقا أنقه يكقن مسقت ينااب تح ٍقام؛ و(ج) أن مقن غقري الصقحيا
أنه جيو استتناف أوامر اإلب اد أمام احملاكم ،بل إن األمر ذاته ينص على أنه ال ميكن سوى تقدمي ط ن
إداري تلك األوامر ،وهو ط ن ال يوقف تنفيذها؛ و(د) أن الوقئد املقدمة ما كان ميكن أن تتنمن
بي ققاان بيومتي ققة عل ققى أي ح ققال ،ألن ش ققهادا امل ققيالد ال حتت ققوي أب ققدااب عل ققى بي ققاان م ققن ه ققذا القبي ققل؛
و(ه) أن الققرار الصققادر  20نيسققان/أبريل  2017عققن حمكمققة التحقيققد رقققم  6أملققريا ال يشققتط
أي وقققت مققن األوقققا إعققادة النظققر حتديققد سققنه لسققر إءققاء احتجققا ا؛ و(و) أنققه يُبلق علققى حنققو
موكوق به إبمكانية االست انة تحاميه املقابلة ال أُجريت  3أار/مقايو  2017و ُميقنا هقذا اخليقار
(وه ققو انته ققاك للن ققماان اإلجرائي ققة يقتن ققي إبطق ال أي إف ققادة أدىل د ققا ص ققاحب ال ققبالغ إبط ققاالاب اتم قااب)؛
و( ) أن حمامي صاحب البالغ يسما له ابملشاركة حترير حمنر املثول ،وهو ما يفسر عدم توقي ه
الوكيقة (ال يتلقها صقاحب القبالغ أو حماميقه ققط)؛ و(ح) أنقه قنقى  26يومقااب مركقز أوراتليقزا دون
أن يكون عليه وصي؛ و(ط) أن الدولة الطرف ال تذكر أنه ابشقر عمليقة استصقدار جقوا السقفر عنقدما
كان مودعااب لدى خدما احلماية التاب ة ملنطقة مدريد.
 2-5ويقدعي صققاحب القبالغ أينقااب أنقه قققال إنقه ُولققد غامبيقا لتجنققب ترحيلقه ،إذ ال يوجققد اتفققاق
ترحيل مع هذا البلد .وخبصوص التباينقا املت لققة بتقاريخ مقيالدا ،يقدعي أن ذلقك ققد يكقون عائقدااب إىل
خطخ مرتكب عند الت رف عليه من قبل الشرطة( .)13بيقد أن هقذا امل لومقا ال ميكقن أن تكقون حاهقة
ألن القاصققر حيصققل علققى مسققاعدة حمققام تلققك املناسققبة وكققان عليققه أن يقققدم امل لومققا املطلوبققة
رف عصيب.
 3-5وفيما يت لد ابدعقاء الدولقة الطقرف أن القبالغ غقري مقبقول مقن حيق االختصقاص املوضقوعي،
يدفع صاحب البالغ أوالاب أبنه ال ميكن أن يطلب إىل اللجنة أن ت لن عقدم مقبوليقة القنقية دون النظقر
أسسها املوضوعية ،ما دام حتديد سن صاحب القبالغ هقو ابلنقبط املسقخلة املوضقوعية املثقارة هقذا
البالغ.
 4-5وقنيااب ،يدفع صاحب البالغ أبنه ال ميكن أن ي ترب راشقدااب لألسقباب التاليقة( :أ) كونقه يكقن
حيمل وقئد هوية رهية تتنمن بياان بيومتية عنقد دخولقه البلقد أمقر ال ميكقن أبي حقال مقن األحقوال
أن ي ترب دليالاب على بلوغه سن الرشد؛ و(ب) ال ميكن اعتبار التحديد املوضوعي ملظهر صاحب البالغ
وسيلة سليمة للتشكيك قصور سنه املفت ؛ و(ج) ال ميكن أبي حال من األحوال اعتبار الفحص
__________

( )12لقد متسك صاحب البالغ على الدوام أبن والدا يققدعى سققيدي ،كمققا يققرد وقئققد هويتققه ،و اسققتمارة املوافقققة
املستنرية ،و أمر اإلب اد ،و مطبوعققة مركققز احتجققا األجانققب الق قققدمتها الدولققة الطققرف نفسققها .و الوقئققد
املرفقق ققة ،يشق ققار إىل والق ققدا ابسق ققتمرار ابسق ققم سق ققيدي .و وكيقتق ققني ،يق ققرد االسق ققم مكتق ققواباب خبق ققط اليق ققد ابحلق ققروف الكبق ققرية
" "SIDYوميك ققن أن يُقق قرأ عل ققى س ققبيل اخلط ققخ " ."STOYأم ققا التب ققاين اس ققم وال ققدة ص ققاحب ال ققبالغ ف ققال أ ي ققة ل ققه
وال ي زى إىل صاحب البالغ ،ألن الفرق الوحيد بققني اسققم  Rokiaالقوارد شققهادة مققيالدا واسققم  Roukiaالقوارد
أمققر اإلب ققاد هققو حققرف ""U؛ وميكققن تفسققري ذلققك ابلتشققابه الصققو بققني " "oو" "ouاللسققة الفرنسققية ،وهققو تشققابه
رتا يلحظه الشخص الذي كتب اسم والدته.
( )13يوضا صاحب البالغ أن الدولة الطرف ارتكبت خطخين ،أوهلمققا عنققدما قالققت إن صققاحب الققبالغ أفققاد أبنققه مولققود
 1كققانون الثاين/ينققاير ( 2017بينمققا يبققدو أن املقصققود هققو عققام  ،)2000وقنيهمققا عنققدما قالققت إن شققهادة مققيالدا
تفيد أبنه مولود  31نيسان/أبريل  ،2000بينما تفيد الشهادة الواقع أبنه مولود  30نيسان/أبريل .2000
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الطققيب الققذي أُج ققري اختبققارااب موضققوعيااب يس ققما بتحديققد س ققن صققاحب الققبالغ عل ققى وجققه الدق ققة( .)14و
املقابل فون الوقئد ال قدمها صاحب البالغ (ال ت ترب ائفة ققط) تشقكل دلقيالاب علقى قصقور سقنه،
ألءا وقئد رهية صادرة وفد األصول عن حكومة مايل وقبلها قاضي التحقيد .وعالوة على ذلك ،فون
القاضي عندما أصدر القرار ذا الصلة كان قد قيم ابلف قل ليقع ال ناصقر الوجيهقة ،بينمقا ماهقل مكتقب
املققدعي ال ققام اسققتنتاج القاضققي علققى أسققاا عنصققر إضققا واحققد ،هققو :رفق صققاحب الققبالغ اخلنققوع
لفحققوص حتديققد السققن املشققكوك دقتهققا .وينققيف صققاحب الققبالغ أن احملكمققة ال ليققا نفسققها قنققت
صراحة ب دم استخدام الفحقوص الطبيقة السقياق احملقدد لتحديقد سقن القصقر غقري املصقحوبني( .)15د
على ذلك أن كذب صاحب البالغ بشخن جنسيته ال يؤكر مسخلة سنه .كما أن من اخلطخ القول إن
صاحب البالغ قد كذب بشخن اهي والديه.
 5-5وقلثقااب يوضققا صققاحب الققبالغ أن رفنققه اخلنققوع لفحققوص اجتياحيققة ذا نتققائا مشققكوك
صققحتها بسققر حتديققد سققنه ال ميكققن أن يؤخققذ أبي حققال مققن األحقوال علققى أنققه دليققل علققى أنققه راشققد.
ويوضقا صققاحب الققبالغ أنققه عنققدما رفق اخلنقوع للفحققوص ،كققان ابسققتطاعة الدولققة الطققرف االتصققال
بس ققفارة م ققايل لتخكي ققد هويت ققه ،لكنه ققا تف ققل ،وعلي ققه ،ف ققون اف قتا قص ققور س ققنه ومب ققدأ مص ققاحل الطف ققل
الفنلى جيب أن ي لوا على أي اعتبقارا أخقرى ،وجيقب علقى الدولقة ،حقال الشقك ،وفققااب ملقا ذهقب
إليه القاضي نفسه ،أن تكفل م املته بصفته قاصرااب (ال سيما ب د تقدمي وقئد رهية تؤكد سنه) .وتشري
ر
قس فيهقا عقبء اإلكبقا
اإلجراءا ال اختذهتا الدولقة إىل عمليقة حتديقد سقن خاليقة مقن النقماان عُك َ
ألغرا امل املة بصفة القاصر ،ما جي ل من املستحيل على القصر استيفا ها.
 6-5وخبصوص ادعاء الدولة الطرف أن إعالن مقبولية البالغ لن يفني إال إىل تشجيع عصااب
هتري ققب امله ققاجرين ،ي ققدفع ص ققاحب ال ققبالغ أبن ه ققذا اإلف ققادة تثب ققت أن الدول ققة الط ققرف تسل ققب اعتب ققارا
التح وكم تدفقا اهلجرة على احتام مصاحل الطفل الفنلى.
 7-5وخبصوص ادعاء الدولة الطقرف أن القبالغ غقري مقبقول ل قدم اسقتنفاد سقبل االنتصقاف احملليقة،
يصر صاحب البالغ على أن مراسيم حتديد السن ال ميكن الط ن فيها مباشرة أمام احملاكم ،على النحو
املبني املرسوم الصادر عقن مكتقب املقدعي ال قام هقذا القنقية .وابملثقل فقون ليقع سقبل االنتصقاف
احمللية ال ذكرهتا الدولقة الطقرف إمقا غقري ف القة أو غقري متاحقة لصقاحب القبالغ .فقخوالاب ،يشقدد صقاحب
البالغ على أنه يستحيل عليه تقدمي قرائن إضافية أو أشكال أخرى من األدلة إىل مكتب املدعي ال ام
(مثل طلب التحقد لدى سفارة مايل) ،مقا دام ققد ُحق رم مقن حققه االسقتماع إليقه وحققه املسقاعدة
القانونيقة .وقنيقااب ،يققدفع صقاحب القبالغ أبن سققبيل االنتصقاف املنصقوص عليققه املقادة  780مقن قققانون
اإلج قراءا املدنيققة غققري ف ققال حالققة القصققر غققري املصققحوبني ألن( :أ) القصققر الققذين يسققتفيدوا مققن
مس ققاعدة حم ققام مراح ققل س ققابقة م ققن ال ملي ققة اإلداري ققة ال ميك ققنهم الوص ققول إىل م ققا يُت ققاح هل ققم م ققن س ققبل
االع قتا عل ققى حتدي ققد س ققنهم أو االس ققتفادة م ققن تل ققك الس ققبل؛ و(ب) ط ققول اإلج قراءا وع ققدم تطبي ققد
التدابري املؤقتة بصورة طبي ية دليل على عدم ف الية سبيل االنتصاف .فرغم أن احملكمة ال ليقا ققد أيقد
__________

( )14يوضققا صققاحب الققبالغ مققرة أخققرى أن أحققدن املؤلفققا ال لميققة املت لقققة ابملوضققوع تفيققد أبن طريقققة حتديققد السققن
هذا تنطوي على هوامش خطخ ال تسما ابستخالص استنتاجا ي تد دا.
( )15جققاء أحققد الققرارا أنققه "ال ميكققن اعتبققار املهققاجر الققذي يفيققد جقوا سققفرا أو وكيقققة هويتققه امل ادلققة أبنققه قاصققر
مواطنقااب أجنبيقااب غققري حامققل لوقئققد هويققة ألغقرا إخنققاعه للمزيققد مققن اختبققارا حتديققد السققن" ال سققيما "عنققدما
تكون حو ته وكيقة صادرة بصورة قانونيققة عققن بلققدا األصققلي أو غققري مشققكوك صققحتها أو مط ققون فيهققا مققن
جانب سلطة تتصة" ( 22 ،STS 320/2015أار/مايو) .ويوضا صاحب البالغ أن التقيد تبدأ مصققاحل الطفققل
الفنلى يقتني اعتبار شهادة امليالد وكيقة صاحلة تؤكد صفته كقاصر.
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حقاال
ادعاءا قصر كانوا أوضاع شقبيهة بوضقع صقاحب القبالغ ،فقون تلقك الققرارا صقدر
كثرية ب د أن فقد االستتناف أكرا جزئيااب وبل القاصر سن الرشد( .)16أضف إىل ذلك أن الط ون تُ اجل
دون اعتم ققاد ت ققدابري مؤقت ققة أو ابعتم ققاد تل ققك الت ققدابري بص ققورة غ ققري ف ال ققة( .)17و الواق ققع ،قُققدم قن ققية
صققاحب الققبالغ التمققاا  12متو /يوليققه حماولققة ملنققع إءققاء ترتيبققا الوصققاية وطُلققب تطبيققد تققدابري
مؤقتققة .بيققد أن طلققب التققدابري املؤقتققة يلققد ردااب طيلققة أكثققر مققن شققهرين ،مققا تققرك القاصققر دون وصققاية.
وقلثااب ،يدفع صاحب القبالغ أبن اسقتتناف أمقر اإلب قاد ال يشقكل سقبيل انتصقاف ف قاالاب ،ملقا كقان األمقر
يت لد بقاصر أعزل ي يش الشوارع دون وصي ،وكذلك ألن هذا االستتناف من شخنه أن يوقف آقر
التحيل وحدها دون اآلقر النالة عن حالة ان دام احلماية ال ي يشقها .وراب قااب ،يشقري صقاحب القبالغ
إىل أنه على الرغم من شروع مؤسسة اجلذور إجراءا غري تنا عية لتحديد السن أمام احملاكم املدنية
حاال أخرى ،فون طلباهتا قد ُرفرنت جة أءا تسلك سبل االنتصاف املناسبة.

 8-5وأخريااب يوضا صاحب البالغ أن وقئققه صقاحلة جلميقع األغقرا ابلنسقبة إىل سقائر السقلطا
ال امة اإلسبانية ،ال ت تربا قاصرااب ،ما دامقت تكقن حمقل ط قن أمقام احملكمقة .وبنقاءاب عليقه ،فقوذا احتقاج
صاحب البالغ إىل عالج طيب أو إىل التماا اللجوء أو إىل التسجيل لدى السلطا  ،فال ميكنه ذلك
ألنه حيتاج إىل احلصول على إذن الوصي الذي يُ ني ب د.

مالحظلت الاالة الطرف بشأن األسس املوضوعقة
 1-6تدفع الدولة الطرف ،مالحظاهتا املؤرخة  12كانون األول/ديسمرب  ،2017أبن مبدأ مصاحل
الطف ققل الفن ققلى املنص ققوص علي ققه امل ققادة  3م ققن االتفاقي ققة يُنته ققك م ققا دام ص ققاحب ال ققبالغ راش ققدااب.
وأشار الدولة الطرف إىل أنه ينبسي افتا األشخاص قصرااب " حال الشك" سنهم وليس عندما
يك ققون م ققن الواض ققا أء ققم راش ققدون .وت ققرى الدول ققة الط ققرف أن ققه " ه ققذا القن ققية ،حي ق يب ققدو ش ققخص
ال حيمق ققل أي وقئق ققد علق ققى اإلطق ققالق راشق ققدااب ،جيق ققو للسق ققلطا قق ققانواناب اعتبق ققارا راشق ققدااب دون أن مق ققري أي
فحوص" .وتدفع الدولة الطرف أبن اعتبار الراشد قاصرااب غياب أدلة جديرة ابلثقة وابالسقتناد حصقرااب
إىل أقق قوال الشق ققخص امل ق ق أمق ققر مق ققن شق ققخنه أن يشق ق ر
قكل خطق قرااب جق ققدااب علق ققى القصق ققر املق ققودعني مراكق ققز
االس ققتقبال "ال ققذين ق ققد يت رض ققون لءي ققذاء أو إس ققاءة امل امل ققة عل ققى أي ققدي ه ققؤالء" ،م ققا سيش ققكل ابلف ققل
انتهاكااب ملبدأ مصاحل الطفل الفنلى.
 2-6وتدفع الدولة الطرف كذلك ب دم حدون أي انتهاك ملبدأ مصاحل الطفل الفنلى فيما يتصل
ابمل ققادتني  )2(18و ) 1(20م ققن االتفاقي ققة ،مدعي ققة أن( :أ) ص ققاحب ال ققبالغ تلق ققى خ ققدما ال ققاملني
ميقدان الصقحة حقال وصققوله إىل األراضقي اإلسقبانية؛ و(ب) ُ رود بوقئقد وخبققدما حم ٍقام ومقتجم شققفوي
على نفقة الدولة؛ و(ج) السلطة القنائية املختصة أُبلست على الفور الته لنمان احتام حقوقه أكناء
اإلجقراءا املت لققة بوضق ه غقري الققانوين؛ و(د) تجقرد ادعائققه أنقه قاصقر ،أُخطقر النيابقة ال امقة وقققرر
بصققفة مؤقتققة اعتبققارا شخص قااب راشققدااب .وأُعيققد النظققر هققذا الق قرار الحق قااب بطلققب مققن صققاحب الققبالغ.
لق ققذلك ال ميكق ققن اعتبق ققار صق ققاحب الق ققبالغ قق ققد ُحق ق رم مق ققن املسق ققاعدة القانونيق ققة أو تقُ ق رك مق ققن دون محايق ققة؛
و(ه) عنققدما قققدم صققاحب الققبالغ مالحظاتققه علققى األسققس املوضققوعية ،كققان حقرااب طليققااب ومسققتفيدااب مققن
محاية السلطا اإلدارية املختصة ،ال حصل من خالهلا على املساعدة االجتماعية.
__________

( )16يشري صاحب البالغ إىل جمموعة من السوابد القنائية للمحكمة ال ليا.
( )17يشري صاحب البالغ إىل حاال تطبد فيها التدابري املؤقتة ،رغققم املوافقققة علققى الطلبققا
حالة طُبقت فيها التدابري املؤقتة ب د سنة من طلبها.
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 3-6وت ققرى الدول ققة الط ققرف أن ققه ح ققل ل ققو ك ققان ص ققاحب ال ققبالغ قاص قرااب ابلف ققل ،ف ققون حق ققه اهلوي ققة
املنصق ق وص عليق ققه املق ققادة  8مق ققن االتفاقيق ققة يُنتهق ققك ،ألن "هويتق ققه املصق ققرح دق ققا ُسق ق رقجلت حق ققال دخولق ققه
األراضي اإلسبانية بصورة غري قانونية".
 4-6وتؤكد الدولة الطرف أينااب عدم حدون انتهاك حلد الطفقل االسقتماع إليقه املنصقوص عليقه
امل ققادة  12م ققن االتفاقي ققة .وت ققدفع أبن ص ققاحب ال ققبالغ أُتيح ققت ل ققه عل ققى ال ققدوام فرص ققة االس ققتماع إلي ققه
وتقدمي ما يريد من ادعاءا  .فققد اسقتُ رم َع إليقه عنقد إلققاء الققب عليقه وادعائقه أنقه قاصقر ،وعنقد ت يينقه
حمامني من اختيارا ،وعند رفنه اخلنوع للفحوص الطبية.
 5-6وأخق قريااب تق ققدفع الدول ققة الطق ققرف ب ق ققدم ح ققدون انتهق ققاك للمق ققادة  20م ققن االتفاقيق ققة ،إذ "ال ميكق ققن
االعتداد دذا املادة إال حالة القصر غري املشكوك سقنهم .و هقذا القنقية ،ال ينطبقد هقذا احلقد
بكل بساطة".

رع ققلت صلحا البالغ ع ى مالحظلت الاالة الطرف بشأن األسس املوضوعقة
 1-7قق ققدم صق ققاحب الق ققبالغ ،ت ليقاتق ققه املؤرخق ققة  19شق ققباط/فرباير  ،2018م لومق ققا حمدكق ققة عق ققن
قنقيته ،موضقحااب أن الدولققة الطقرف تكققن ،حقل وقققت كتابقة هقذا الت ليقققا  ،ققد طبقققت ب قد التققدابري
املؤقتة ال طلبتها اللجنة  7حزيران/يونيه  ،2017وال تتمثقل نقلقه إىل أحقد مراكقز محايقة الطفقل.
و  4أيلول/سققبتمرب  ،2017أمققر حمكمققة مدريققد االبتدائيققة رقققم  23تثققول صققاحب الققبالغ أمامهققا
غنققون عشققرة أام كققي تفصققل مسققخلة التققدابري املؤقتققة واالعقتا املقققدم علققى الققرار اإلداري الققذي أءققى
تدابري الوصاية .وإذ ال يُ رف على وجه الدققة مكقان وجقود صقاحب القبالغ بسقبب عقدم تطبيقد الدولقة
الط ققرف الت ققدابري املؤقت ققة املطلوب ققة ،فق ققد أعلن ققت احملكم ققة  16تش قرين األول/أكت ققوبر  2017ع ققدم قب ققول
االعق قتا وحفق ققس القنق ققية .وأخق قريااب ،يُشق ققار إىل أن صق ققاحب الق ققبالغ حيمق ققل حالي ق قااب بطاقق ققة قاصق ققر غق ققري
مصحوب ،وهي بطاقة حيتاجها الستصدار بطاقة هويته وجوا سفرا .وهذا دليل موكوق به على هويته،
إذ حتت ققوي بطاق ققة القاص ققر غ ققري املص ققحوب بي ققاان بيومتي ققة (رق ققم هوي ققة فري ققد وبص ققما أص ققاب ه وص ققورة
فوتوغرافية).
 2-7وخبصوص األسقس املوضقوعية للقبالغ ،يقدفع صقاحب القبالغ أبن الققرارا ال قدة الق اختقذهتا
الدولة الطرف قد انتهكت مبدأ مصاحل الطفل الفنلى ،وال سيما( :أ) اعتبارا ال حيمقل وقئقد رغقم أنقه
قدم وقئد هوية تشقكل دلقيالاب قاط قااب علقى سقنه؛ و(ب) طلقب خنقوعه الختبقارا لتحديقد السقن رغقم
محله وقئقد هويقة؛ و(ج) اعتبقارا راشقدااب جملقرد رفنقه اخلنقوع لتلقك الفحقوص؛ و(د) اسقتب ادا مقن نظقام
محاية الطفل .ويذكر صاحب البالغ أبن اللجنة أعربت عن قلقها إ اء تفشقي اسقتخدام هقذا النقوع مقن
الفحققوص ،حققل احلققاال ال ق تبققدو فيهققا وقئققد اهلويققة صققحيحة ،ورغققم إصققدار احملكمققة ال ليققا عققدة
قرارا بشخن هذا املمارسة(.)18
 3-7وي ققدفع ص ققاحب ال ققبالغ أبن م ققن اخلط ققخ الق ققول إن النياب ققة ال ام ققة تص ققرفت تثاب ققة ث ققل ق ققانوين
مس ققؤول ع ققن محاي ققة مص ققاحله ،ألن ذل ققك ي ققؤدي إىل تن ققارب واض ققا املص ققاحل ،عل ققى النح ققو املب ققني
الس قوابد القن ققائية اإلس ققبانية ع ققدة مناس ققبا ( .)19ونتيج قةاب ل ققذلك ،تك ققون الدول ققة الط ققرف ق ققد أخل ققت

__________

( ،CRC/C/ESP/CO/5-6 )18الفقرة  .44ويشري صاحب البالغ أينااب إىل الت ليققد ال ققام رقققم  ،)2005(6الفقققرة ‘1‘31
والت ليق ققد ال ق ققام املشق ققتك رقق ققم  )2017(4للجنق ققة امل نيق ققة مايق ققة حقق ققوق ليق ققع ال مق ققال املهق ققاجرين وأفق قراد أسق ققرهم،
ورق ققم  )2017(23للجن ققة حق ققوق الطف ققل بش ققخن التزام ققا ال ققدول جم ققال حق ققوق اإلنس ققان اخلاص ققة ابألطف ققال
سياق اهلجرة الدولية بلدان املنشخ وال بور واملقصد وال ودة.
( 22 ،STC 183/2008 )19كانون األول/ديسمرب.
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ابلتزامهققا بت يققني وصققي أو ثققل قققانوين للقاصققر .وابملثققل ،فققون اخلطقوا املتخققذة لتققوفري الرعايققة والسققكن
لصاحب البالغ تقتصر على التدابري امل تمدة أكناء الفتة القصرية ال قناها مركز أوراتليزا الستقبال
القصر .وعالوةاب على ذلك ،تقدفع الدولقة الطقرف أبن صقاحب القبالغ "يسقتفيد مقن تقدبري محايقة منحتقه
إاا السلطا اإلدارية ،ويكفل له احلصول على املساعدة االجتماعية" .بيد أءا ال تقدم أي دليل على
ذلقك ،وعلقى حقد علقم مؤسسقة اجلقذور الق متثقل صقاحب القبالغ ،يوجقد هقذا األخقري أملقريا دون أن
يكون منخرطااب أي برانما للمساعدة االجتماعية وال يُ رف وض ه على وجه الدقة(.)20
 4-7ويدفع صاحب البالغ ،فيما يتصل ابنتهاك املادة  8من االتفاقية ،أبن الدولقة الطقرف حقور
عناصر مهمة من هويته إذ أسند إليه سنااب واتريخ ميالد ال يتطابقان مع ما يرد وقئقه الرهية ،ال
تكن حمل ط ن رهي.

 5-7ويفيد صاحب البالغ أبن حقه االستماع إليه وفقااب للمقادة  12مقن االتفاقيقة ققد انتُهقك
يكققن لديققه وصققي وال حمققام و تبققني
مناسققبتني .وكانققت األوىل أكنققاء إج قراء حتديققد السققن األول ،حيق
استمارة املوافقة املستنرية الفحوص الطبية املزمع القيقام دقا أو تب قا رفنقه حقال رفنقه املوافققة علقى
الفحوص( . )21و وقت الحد ،كانت لصاحب البالغ ،إطار اإلجراء الثاين ،مقابلة أولية يشقارك
فيها وصيه (الذي يُ ني قط) وال حماميه .و يُسما حملاميه ب د ذلك ابملشاركة املقابلة الثانية ،رغم
استنتاجه أن حمنر املقابلة ال ي كس ما قاله صاحب البالغ ف الاب .ويدرك صاحب البالغ أن املادة 12
ترتبط ابملادة  3من االتفاقية من حي إءا تنع اإلطار اإلجرائي ملبدأ مصقاحل الطفقل الفنقلى القذي
ُحيتم هذا القنية.
 6-7ويدفع صاحب البالغ دون انتهاك للمادة  6من الربوتوكول االختياري ،إذ تطبقد الدولقة
الطرف التدابري املؤقتة ال طلبتها اللجنة.

مالحظلت من أطراف اثلثة

()22

 12تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018قدمت أمانة املظا الفرنسقية مالحظقا مقن أطقراف قلثقة
-8
()23
بش ققخن مس ققخلة حتدي ققد الس ققن واحتج ققا ص ققاحب ال ققبالغ مرك ققز خ ققاص ابلكب ققار انتظ ققار ترحيل ققه .
وأُحيلقت هقذا املالحظقا إىل الطقرفني ،القذين ُدعيقا إىل الت ليققد عليهقا .ورغقم عقدم ت ليقد الطقرفني علققى
هذا البالغ ،فقد علقا على بقالغ ج .أ .ب .ضقد إسقبانيا( ،)24القذي قُقدمت بشقخنه املالحظقا ذاهتقا.
وأوضا الطرفان هذا الت ليقا أن ت ليقاهتمقا تنطبقد علقى ليقع البالغقا الق قُقدمت بشقخءا تلقك
املالحظا .
__________

()20
()21
()22
()23
()24
GE.20-03698

 19متو /يوليه  ،2018قدمت مؤسسة اجلذور م لوما إضافية تفيد أبن صققاحب الققبالغ موجققود روكيتققاا
دي مققار أمل ققريا ،وق ققد أع ققرب ع ققن رغبت ققه مواص ققلة اإلج قراءا أم ققام اللجن ققة؛ وأرفق ققت املؤسس ققة اإلف ققادة ذا
الصلة.
يش ققري ص ققاحب ال ققبالغ إىل الت لي ققد ال ققام رق ققم  )2019(12بش ققخن ح ققد الطف ققل االس ققتماع إلي ققه ،ال ققذي ج ققاء
الفقرة  34منه أنه "ال ميكن االستماع إىل آراء الطفل بف الية بيتة يسققودها التويققع أو ال ققداء أو ال تراعققي سققن
الطفل أو ال تالئمه".
تت لد هذا املالحظا ابلبالغا رقم  ،2017/17ورقم  ،2017/21ورقم  ،2017/27ال سجلتها اللجنة.
ميك ق ق ق ق ققن االط ق ق ق ق ققالع عل ق ق ق ق ققى مالحظ ق ق ق ق ققا أمان ق ق ق ق ققة املظ ق ق ق ق ققا الفرنس ق ق ق ق ققية ب ق ق ق ق ققالغ ن .ب .ف .ض ق ق ق ق ققد إس ق ق ق ق ققبانيا
3
( ،)CRC/C/79/D/11/2017الفقق قرا مق ققن  1-8إىل  .6-8و إطق ققار ذلق ققك الق ققبالغ ،قُق ق رقدمت املالحظق ققا
أار/مايو  2018لكنها ال ختتلف جوهرها عن تلك املقدمة إطار هذا البالغ.
 ،CRC/C/81/D/22/2017الفقراتن  9و.10
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مالحظلت إضلفقة من الطرفني

مالحظا إضافية من صاحب البالغ
 31تشرين األول/أكتوبر  ،2019ققدم صقاحب القبالغ م لومقا إضقافية تفيقد أبن قنصقلية
1-9
م ققايل مدري ققد أص ققدر ل ققه  14نيس ققان/أبريل  2018بطاق ققة قنص ققلية تؤك ققد م ققرة أخ ققرى س ققنه وهويت ققه.
و  20نيسان/أبريل  ،2018رفع صاحب البالغ دعوى قنائية عادية ضد النيابة ال امقة ،مطالبقااب إاهقا
إبعالن صحة ليع الوقئد الرهية ال قدمها (شهادة امليالد وبطاقة اهلوية القنصلية وبطاقة القصر غري
املصحوبني) واالعتاف بقصور سنه ووض ه حتت وصقاية منطققة مدريقد .وطلقب صقاحب القبالغ ت يقني
حمام ينوب عنه ،لكنقه رفقع القدعوى دون انتظقار ت يقني احملقامي ،نظقرااب إلحلقاح املسقخلة؛ كمقا طلقب تطبيقد
تدابري وقائية مؤقتة .وأعلنت احملكمة عدم قبول الدعوى  25نيسان/أبريل  2018إذ يكقن صقاحب
ال ققبالغ ققثالاب تح ق ٍقام .وأ ر
ُخط قَقر ص ققاحب ال ققبالغ د ققذا الق قرار  3أار/م ققايو  ،2018أي ب ققد بلوغ ققه س ققن
قناا
الرشد بثالكة أام .و يستخنف صاحب البالغ القرار ،ألن احملاكم كانت قد أءت اإلجراءا
اكلة أخرى تجرد بلوغ القصر امل نيني سن الرشد ،على أساا أن اإلجراءا أصبحت بال جدوى.
 2-9و  17أار/مققايو  ،2018حصققل صققاحب الققبالغ علققى جقوا سققفرا لكنققه ي رضققه علققى أي
سلطة ألنه كان قد بل ابلف ل سن الرشد .ويدعي صاحب القبالغ ،وققت تققدمي القبالغ ،أنقه وضقع
إداري غري قانوين وأنه جيو للشرطة أن أتمر بتحيله أي وقت.

ت ليقا الدولة الطرف على امل لوما اإلضافية املقدمة من صاحب البالغ
 19تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا على امل لوما اإلضافية
3-9
املقدمة من صاحب البالغ .وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البالغ أخل بواجب الوالء ب دم إبالغه
اللجنة بتلقيه جوا سفرا وببلوغه سن الرشد  30نيسان/أبريل  ،2018ألن ذلك كان سيج ل البالغ
ب ققال ج ققدوى فج ققخة .وتن ققيف الدول ققة الط ققرف أن ادع ققاءا ص ققاحب ال ققبالغ غ ققري منطقي ققة ،ألن اع قتاف
القاضقي بقصقور سقن صقاحب الققبالغ هقو القذي دف قه حتديقدااب إىل اعتبققارا غقري مؤهقل علقى النحقو الققال م
لرفققع الققدعوى ذا الصققلة مققا يكققن ققثالاب تحق ٍقام .وهكققذا اعتفققت السققلطا القنققائية بصققحة الوقئققد
وأبن صاحب البالغ قاصر.
 4-9وتطل ققب الدول ققة الط ققرف إىل اللجن ققة أن توق ققف النظ ققر ال ققبالغ ألن (أ) الس ققلطا القن ققائية
اعتفت بصحة جوا السفر الذي قدمه صاحب البالغ؛ و(ب) صاحب البالغ ي لم اللجنقة ببلوغقه
سن الرشد؛ و(ج) البالغ أصبا بال جدوى تجرد بلوغ صاحب البالغ سن الرشد.

املسلئل ااإلوراءات املعراضة ع ى ال مبنة

النظر املقبولية
 1-10يت ققني علققى اللجنققة ،قبققل النظققر أي ادعققاء يققرد بققالغ مققا ،أن تقققرر وفققااب للمققادة  20مققن
نظامها الداخلي ما إذا كان البالغ مقبوالاب أو غري مقبول توجب الربوتوكول االختيقاري التفاقيقة حققوق
الطفل املت لد إبجراء تقدمي البالغا .
2-10

وحتيط اللجنة علمااب ابدعاء الدولة الطرف أن البالغ غري مقبول ل قدم االختصقاص الشخصقي

ألن( :أ) صقاحب الققبالغ تبققني أنققه راشقد؛ و(ب) الفحققص الطققيب بققني أنقه راشققد؛ و(ج) شققهادة مققيالدا
ال تتن ققمن بي ققاان بيومتي ققة وال تؤك ققد م ققن مث أن ققه قاص ققر؛ و(د) ص ققاحب ال ققبالغ ك ققذب بش ققخن جنس ققيته
وأشار إىل تواريخ ميالد متنقاربة؛ و(و) صقاحب القبالغ رفق اخلنقوع لفحقوص طبيقة أخقرى .بيقد أن
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اللجنة تالحس أن صاحب البالغ ذكر أنه قاصر عند وصوله إىل إسبانيا ،وأنه قدم إىل مكتقب املقدعي
ال ام وحمكمة التحقيد نسخة من شهادة ميالدا الصادرة مايل تؤكد أنقه قاصقر .وحتقيط اللجنقة علمقااب
ابدعققاء الدولققة الطققرف أن افتقققار شققهادة املققيالد املقدمققة إىل بيققاان بيومتيققة جي لهققا غققري قابلققة للمقارنققة
ابلبياان الق ققدمها صقاحب القبالغ .وتقذكر اللجنقة أبن عقبء اإلكبقا ال يققع علقى صقاحب القبالغ
وحدا ،وال سيما ابلنظر إىل أن صاحب البالغ والدولة الطرف ال يتساوان دائمقااب إمكانيقة احلصقول
على عناصر اإلكبقا  ،وأن الدولقة الطقرف وحقدها هقي الق ميكنهقا كثقري مقن األحيقان االطقالع علقى
امل لوما ذا الصلة .و هذا القنية ،حتيط اللجنة علمااب ابدعاء صقاحب القبالغ أن الدولقة الطقرف
إذ شققككت صققحة شققهادة مققيالدا فقققد كققان ينبسققي هلققا االتصققال ابلسققلطا القنصققلية ملققايل بسققر
التحققد مقن هويتقه ،وهقو مقا تف لقه ،ال سقيما وأن صقاحب القبالغ ابشقر عمليقة استصقدار جقوا سقفر
عن ققدما ك ققان مودع قااب نظ ققام محاي ققة الطف ققل وق ققدم وقئ ققد داعم ققة .و ض ققوء م ققا تق ققدم ،ت ققرى اللجن ققة أن
املادة (7ج) من الربوتوكول االختياري ال متنع قبول هذا البالغ.
 3-10وحتققيط اللجن ققة علم قااب أين قااب ابدع ققاء الدول ققة الطققرف أن ص ققاحب ال ققبالغ يسققتنفد لي ققع س ققبل
االنتصاف احمللية املتاحة إذ كان ابستطاعته( :أ) أن يطلب إىل النيابة ال امة إجقراء املزيقد مقن الفحقوص
الطبيققة؛ و(ب) أن يطلققب إىل القاضققي املققدين إعققادة النظققر ققرار حرمانققه مققن الوصققاية ،وفققااب لءج قراء
املنصوص عليه املادة  780من قانون اإلجراءا املدنيقة؛ و(ج) أن يط قن أمقر إب قادا أمقام احملقاكم
اإلدارية؛ و(د) أن يشرع ،وفقااب للقانون رقم  ،15/2015إجراءا غري تنا عية لتقييم السن أمام احملاكم
املدنية .و املقابل ،حتيط اللجنة علمااب ابدعاءا صاحب البالغ أن سبل االنتصاف احمللية ال ذكرهتا
الدول ققة الط ققرف إم ققا غ ققري متاح ققة أو غ ققري ف ال ققة .وت ققرى اللجن ققة أن ققه ال ميك ققن ،س ققياق الط ققرد الوش ققيك
لصققاحب الققبالغ مققن األراضققي اإلسققبانية ،اعتب ققار أي سققبل انتصققاف تطققول بصققورة مفرطققة أو ال ت ل ققد
تنفيققذ أمققر التحيققل السققاري سققبال ف الققة( .)25وتالحققس اللجنققة أن الدولققة الطققرف توضققا مققا إذا كانققت
سبل االنتصاف املذكورة ست لد ترحيل صاحب القبالغ .وعليقه ،ختلقص اللجنقة إىل أن املقادة (7ه) مقن
الربوتوكول االختياري ال متنع قبول هذا البالغ.
 4-10وحتققيط اللجنققة علمقااب ابدعققاء الدولققة الطققرف أنققه ينبسققي وقققف النظققر الق بالغ ألن قصققور سققن
صاحب البالغ قد اعتف به عن طريد جوا سفرا ،وأنه ببلوغه اآلن سن الرشد ،ينبسي وقف النظر
البالغ ألنه غدا بال جدوى .وتالحس اللجنة أن قصور سن شخص ليس شرطااب مسبقااب للبت بالغ،
أو حل لتقدميه ،ما دامت االنتهاكا املزعومة قد حدكت عندما كقان صقاحب القبالغ قاصقرااب ،كمقا
هققذا القنققية .وعليققه ،فققون املققادة ( 7و) مققن الربوتوكققول االختيققاري ال متنققع قبققول الققبالغ .وابملثققل ،ت ققرى
اللجنققة أن صققاحب الققبالغ ي طققل ال مليققة أو أسققاء اسققت ماهلا ب ققدم اإلعققالم فققورا ببلوغققه سققن الرشققد.
والواقع أنه بل تلك السن ب د  18عامااب مقن اتريقخ املقيالد القذي ادعقاا طقوال اإلجقراءا امل روضقة علقى
اللجنة ،ومن مث فون ذلك ال يؤكر على مقبولية البالغ أو أسسه املوضوعية.
 5-10وتققرى اللجنققة أن ادعققاءا صققاحب الققبالغ توجققب امل قواد  )2( 18و 27و 29مققن االتفاقيققة
تُققدعم أبدل ققة كافي ققة ألغق قرا املقبولي ققة ،وت ل ققن م ققن مث ع ققدم قبوهل ققا توج ققب امل ققادة (7و) م ققن الربوتوك ققول
االختياري.
 6-10غري أن اللجنة ترى أنه أقام الدليل تا يكفي على ادعاءاته توجب املواد  3و 8و 12و 20مقن
االتفاقية .ولذلك ،ترى اللجنة أن هذا اجلزء من الشكوى مقبول وتشرع النظر أسسه املوضوعية.
__________

( )25ن .ب .ف .ضد إسبانيا ،الفقرة .3-11
GE.20-03698
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النظر األسس املوضوعية
 7-10نظقر اللجنققة هققذا الققبالغ ضققوء ليققع امل لومقا الق أاتحهققا هلققا الطرفققان ،علققى النحققو
املنصوص عليه املادة  )1( 10من الربوتوكول االختياري.
 8-10وتتمثققل إحققدى املسققائل امل روضققة علققى اللجنققة حتديققد مققا إذا كققان إجقراء تقيققيم السققن الققذي
خنع له صاحب البالغ ،الذي أفقاد أبنقه كقان قاصقرااب وققدم وققت الحقد نسقخة مقن شقهادة مقيالدا
إلكبققا ذلققك ،قققد انتَهققك ،ققل مالبسققا هققذا القنققية ،حقوقققه امل ققتف دققا االتفاقيققة .وادعققى
صققاحب الققبالغ ،علققى وجققه اخلصققوص ،أن هققذا اإلجقراء مخققذ االعتبققار مصققاحل الطفققل الفنققلى،
ابلنظقر إىل نقوع الفحقص الطقيب املسققتند إليقه لتحديقد سقنه وإىل عقدم ت يققني وصقي أو ثقل ققانوين خققالل
هذا اإلجراء.
 9-10وتقُقذكر اللجنققة أبن إجقراء تقيققيم سققن شققاب يققدعي أنققه قاصق ر إجقراء ابلق األ يققة ،ألن نتيجتققه
حتدد ما إذا كان حيد للشخص امل االسقتفادة مقن احلمايقة الوطنيقة بوصقفه طفقالاب أم ال حيقد لقه ذلقك.
وابملثل ،ترى اللجنة أنه من األ ية تكان أن يكقون التمتقع ابحلققوق املنصقوص عليهقا االتفاقيقة انب قا
من ذلك القرار .لذا يت ني اتباع إجراء لتحديد السن يراعي األصول القانونية الواجبة ،وكذا توافر فرصة
للط ن نتيجته إطار عملية استتناف .وما دامت تلك اإلجراءا جاريقة ،ينبسقي أن يفسقر الشقك
لصاحل الشقخص وي امقل م املقة الطفقل .وبنقاء عليقه ،تقرى اللجنقة أن مصقاحل الطفقل الفنقلى ينبسقي أن
تكون على رأا االعتبارا طوال إجراء حتديد السن(.)26
 10-10وتشري اللجنة أينااب إىل أن الوقئد املتاحة ينبسي أن ت ترب حقيقية ما يكقن هنقاك دليقل علقى
ال كققس( . )27ففققي غيققاب وقئققد هويققة أو أدلققة مالئمققة أخققرى "لتقققدير السققن علققى حنققو مسققتنري ،ينبسققي
للدول أن تنطلع بتقييم شامل لنمو األطفال البدين والنفسي ،جيريه متخصصقون طقب األطفقال أو
مهنيون آخرون لديهم من املهارا مقا قوهلم اجلمقع بقني جوانقب النمقو املختلفقة .وينبسقي أن تنفقذ هقذا
التقييما بسرعة وبطريقة مالئمة للطفل وأن أتخذ االعتبار املسائل الثقافية واجلنسقانية ،مقن خقالل
إج قراء مق ققابال م ققع األطف ققال بلس ققة يس ققتطي ون فهمه ققا  ...وينبس ققي أن يفس ققر الش ققك لص ققاحل الش ققخص
اخلاضع للتقييم"(.)28
 11-10و هذا القنية ،تالحس اللجنقة مقا يلقي( :أ) خنقع صقاحب القبالغ ،القذي كقان بقال وقئقد
عنقد وصقوله إىل األراضقي اإلسقبانية ،لفحقوص طبيقة دققدف تقيقيم سقنه متثلقت فحقص رسقسه ابألشق ة
السينية ،دون إجراء أي نوع آخر من الفحوص التكميلية ،وال سيما النفسية ،ودون تسجيل أي مقابلة
مع ص احب البالغ إطار هذا ال ملية؛ و(ب) ونتيجة هلذا االختبارا  ،حدد املستشفى امل عمر
عظم صاحب القبالغ تقا يقتاوح بقني  18و 19سقنة ،وفققااب ألطلقس غقروليش وابيقل ،دون مراعقاة أن هقذا
الدراسققة ،ال ق ال حتققدد ه قوامش االحن قراف امل يققاري لتلققك الفتققة ال مريققة ،ال ميكققن اسققتخدامها السققتقراء
بيقاان موكوققة عقن األفقراد القذين هلقم خصقائص صققاحب القبالغ؛ و(ج) ابالسقتناد إىل نتقائا الفحققوص
الطبي ققة ،أص ققدر مكت ققب امل ققدعي ال ققام ق قرارااب قن ققى في ققه أبن ص ققاحب ال ققبالغ راش ققد؛ و(د) أق ققر القاض ققي
املختص ،لدى حصوله على شهادة ميالد صاحب البالغ ،أبنه قاصر وأودعه رعاية خدما محاية
الطف ققل؛ و(ه) اس ققتدعى مكت ققب امل ققدعي ال ققام املتخص ققص محاي ققة الطف ققل ص ققاحب ال ققبالغ وق ققت
__________

( )26املرجع نفسه ،الفقرة .3-12
( )27الت ليد ال ام املشتك رقم  )2017( 4للجنة امل نية ماية حقققوق ليققع ال مققال املهققاجرين وأفقراد أسققرهم ،ورقققم 23
( )2017للجنة حقوق الطفل ،الفقرة .4
( )28ن .ب .ف .ضد إسبانيا ،الفقرة .3-12
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الحققد كققي نققع لفحققوص طبيققة إضققافية؛ و(و) قققرر مكتققب املققدعي ال ققام ،اسققتنادااب إىل رفق صققاحب
الق ققبالغ اخلنق ققوع لتلق ققك الفحق ققوص ،اعتبق ققار صق ققاحب الق ققبالغ راشق ققدا ،مق ققا أدى إىل اسق ققتب ادا مق ققن رعايق ققة
خدما محاية الطفل؛ و( ) يستفد صاحب البالغ من مساعدة وصي أكناء إجراء حتديد السن.
 12-10وحتقيط اللجنقة علمقااب أينقااب ابمل لومقا القوافرة القواردة امللقف الق تشقري إىل أن ققرائن األشق ة
الس ققينية تفتق ققر إىل الدق ققة وتنط ققوي عل ققى ه ققامش واس ققع م ققن اخلط ققخ ،م ققا جي له ققا غ ققري مناس ققبة لالس ققتخدام
بوصفها الطريقة الوحيدة لتقييم ال مر الزم لشاب يدعي أنه قاصر ويقدم وقئد تدعم ادعاءا.
 13-10وحتيط اللجنة علمااب تا خلصقت إليقه الدولقة الطقرف مقن أن صقاحب القبالغ يبقدو بوضقوح أنقه
ابلق  .غققري أن اللجنققة تققذكر بت ليقهققا ال ققام رقققم  )2005( 6الققذي يققنص علققى أن تقيققيم السق ن ينبسققي أال
يقتصر على املظهر اجلسدي للفرد ،بل أن يراعي أينااب درجة ننجه ال قلي .وعالوة على ذلك ،ينبسي
إج قراء التقي ققيم بطريق ققة علمي ققة تراع ققي س ققالمة الطف ققل ووضق ق ه كطف ققل وجنس ققه وأتخ ققذ االعتب ققار مب ققدأ
اإلنصاف ،و حال عدم وال الشكوك ،ينبسي أن ينتفع الفرد بقرينقة الشقك وي َامقل بوصقفه طفقالاب إذا
كان هناك احتمال ألن يكون ابلف ل طفالاب(.)29
 14-10وحتقيط اللجنقة علمقااب أينقااب ابدعقاءا صقاحب القبالغ أن السقلطا ت قني لقه وصقيااب أو ققثالاب
للققدفاع عققن مصققاحله بوصققفه شخصققا ُحيتمققل أن يكققون طفققال مهققاجرا غققري مصققحوب قبققل عمليققة حتديققد
السققن و أكنائهققا ،مققا أدى إىل صققدور مرسققوم يققنص علققى أنققه راشققد .وتقُقذكر اللجنققة أبنققه ينبسققي للققدول
األطق قراف أن ت ق ققني علق ققى نفقتهق ققا ق ققثالاب قانونيق قااب مق ققؤهال ،ومتلق ققا شق ققفوا إن لق ققزم األمق ققر ،ملسق ققاعدة ليق ققع
األشخاص الذين يدعون أءقم قصقر ،وذلقك أققرب وققت كقن ب قد وصقوهلم .وتقرى اللجنقة أن تقوفري
ثل هلؤالء األشخاص أكناء عمليقة حتديقد السقن ضقمانة أساسقية الحقتام مصقاحلهم الفنقلى وحقهقم
االسققتماع إلققيهم( ،)30نظ قرااب إىل عققدم كفايققة الققدور الققذي ينققطلع بققه مكتققب املققدعي ال ققام املتخصققص
محايققة الطفققل هققذا الصققدد .وميثققل اإلخققالل بققذلك انتهاك قااب للمققادتني  3و 12مققن االتفاقيققة ،ملققا كققان
إجراء حتديد السن هو املدخل إىل تنفيذها .واالفتقار إىل التمثيل القانوين الوقت املناسقب ققد يسقفر
عن لم كبري.
 15-10وحتيط اللجنة علمااب أينااب بتخكيد الدولة الطرف أن القاصر غري املصحوب ي ترب حامال لوقئد
إذا تبني أن حو ته جوا سفر أو وكيقة هوية اكلة أخرى تتنمن بياان بيومتيقة تؤكقد سقنه .ولقيس
هققذا الشققرط غققري منصققوص عليققه السقوابد القنققائية للمحكمققة ال ليققا للدولققة الطققرف فحسققب (انظققر
الفقققرة  4-5أع ققالا) ،بققل إن ققه ال ميك ققن فرضققه خالف ققا مل ققا ورد نسققخة أص ققلية م ققن شققهادة م ققيالد رهي ققة
صادرة عن بلد ذي سيادة ،دون الط ن رهيااب الوكيقة الرهية املذكورة.
 16-10و ضوء ما تقدم ،ترى اللجنة أن إجراء حتديد السن الذي أخنع له صاحب البالغ ،الذي
كقان يققدعى أنققه طفققل ،تتقوفر فيققه النققماان الال مققة حلمايققة حقوققه توجققب االتفاقيققة .و ققروف هققذا
القنية ،جنمت حالة صاحب البالغ عن عدم مراعاة النسخة األصلية من شهادة مقيالدا الرهيقة الصقادرة
عققن بل ققد ذي س ققيادة ،وإعالن ققه راش ق ابقدا عن ققدما رف ق اخلن ققوع لفح ققوص حتدي ققد الس ققن ،وع ققدم ت ي ققني وص ققي
ملساعدته أكناء ذلك اإلجراء .لذا ترى اللجنة أن مصاحل الطفل الفنلى تراع بوصقفها االعتبقار األول
إجراء حتديد السن الذي خنع له صاحب البالغ ،ما يشكل انتهاكااب للمادتني  3و 12من االتفاقية.
__________

( )29الت ليد ال ام رقم  ،)2005( 6الفقرة .‘1’31
( )30أ .ل .ضد إسبانيا ( ،)CRC/C/81/D/16/2017الفقرة  8-12وج .أ .ب .ضد إسبانيا ،الفقرة .7-13
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 17-10وحت ققيط اللجن ققة علمق قااب أين قااب ابدع ققاءا ص ققاحب ال ققبالغ أن الدول ققة الط ققرف انتهك ققت حقوق ققه
توجققب املققادة  8مققن االتفاقيققة إذ حققور عناصققر مققن هويتققه إبسققناد سققن إليققه ال تتطققابد مققع امل لومققا
الق قواردة الوكيقق ق ة الرهي ققة الصق ققادرة ع ققن بلق ققدا األص ققلي .وتق ققرى اللجن ققة أن سق ققن الطف ققل واتريق ققخ مق ققيالدا
يشقكالن جقزءااب مقن هويتقه ،وأن الققدول األطقراف ملزمقة ابحقتام حققد الطفقل احلفقاو علقى هويتققه دون
حرمانه من أي عنصر من عناصرها .و هذا القنية ،تالحقس اللجنقة أن الدولقة الطقرف حتقتم هويقة
صققاحب الق بالغ برفنققها االعتمققاد علققى شققهادة مققيالدا الق أكققد أنققه قاصققر ،دون تقيققيم صققحتها أو
التحقققد م ققن امل لوم ققا ال قواردة فيه ققا ل ققدى س ققلطا بل ققدا األص ققلي .وبن ققاء علي ققه ،ختل ققص اللجن ققة إىل أن
الدولة الطرف انتهكت املادة  8من االتفاقية.
 18-10وحتق ققيط اللجنق ققة علمق قااب أينق قااب ابدعق ققاءا صق ققاحب الق ققبالغ ،الق ق تدحنق ققها الدولق ققة الطق ققرف،
خبصققوص عققدم تققوفري احلمايققة لققه ،حققل وإن كققان طفقالاب مهققاجرااب غققري مصققحوب أعققزل وشققديد النق ف،
وخبصققوص التنققاق الكققامن إعققالن صققاحب الققبالغ راشققدا ومطالبتققه الوقققت نفسققه أبن يكققون لققه
وصي الستكمال اإلجراءا اإلدارية ،تا ذلك إجراءا الرعاية الصحية .وتالحس اللجنة أن الدولة
الطرف تقوفر لصقاحب القبالغ احلمايقة حقل ب قد أن ققدم إىل السقلطا اإلسقبانية شقهادة مقيالدا الق
تؤكد أنه طفل وأن أمر أحد القناة إبيداعه نظام محاية الطفل ،اسقتنادااب إىل ققرار صقادر عقن مكتقب
املدعي ال ام جملقرد رفق صقاحب القبالغ اخلنق وع لفحقوص طبيقة مشقكوك دقتهقا إىل حقد كبقري .لقذا
ترى اللجنة أن هذا اإلخالل يشكل انتهاكااب للمادة  )1( 20من االتفاقية.
 19-10وأخ قريااب ،حت ققيط اللجن ققة علم قااب ابدع ققاءا ص ققاحب ال ققبالغ بش ققخن ع ققدم تطبي ققد الدول ققة الط ققرف
التدابري املؤقتة املتمثلة نقله إىل مركز حلماية الطفل .وترى اللجنة أن الدول األطراف ،بتصديقها على
الربوتوكقول االختيققاري ،أتخقذ علققى عاتقهقا التزامققا دوليقا ابمتثققال التقدابري املؤقتققة املطلوبقة توجققب املققادة 6
مقن الربوتوكقول االختيقاري ،الق تكفقل ،تن هقا وققوع ضقرر ال ميكقن جقربا ريثمقا يُنظقر القبالغ ،ف اليقة
إجراء تقدمي البالغا الفردية( .)31و هذا القنقية ،حتقيط اللجنقة علمقااب ابدعقاء الدولقة الطقرف أن نقلقه
إىل مركقز حلمايقة الطفقل كقان ميكققن أن يشقكل خطقرااب جسقيمااب علققى األطفقال املوجقودين تلقك املراكققز.
غري أن اللجنة تالحس أن هذا احلجة تقوم على فرضية أن صاحب البالغ شخص راشد .وترى اللجنة
أن اخل طققر األكققرب يكمققن إرسققال شققخص حيتمققل أنققه طفققل إىل مركققز تصققص لألف قراد امل ققتف أبء ققم
كبقار .ونتيجققة لققذلك ،تققرى اللجنقة أن عققدم تطبيققد التققدابري املؤقتققة املطلوبقة يشققكل حققد ذاتققه انتهاكقااب
للمادة  6من الربوتوكول االختياري.
 20-10وجلنققة حقققوق الطفققل ،إذ تتصققرف توجققب املققادة  )5( 10مققن الربوتوكققول االختيققاري التفاقيققة
حقققوق الطفققل املت ل ققد إبج قراء تق ققدمي البالغققا  ،ت ققرى أن الوقققائع امل روض ققة عليهققا تكش ققف عققن انته ققاك
للمواد  3و 8و 12و )1( 20من االتفاقية واملادة  6من الربوتوكول االختياري.
 -11لققذا ينبسققي للدولققة الطققرف أن تقققدم لصققاحب الققبالغ جقربا ف ققاالاب لالنتهاكققا املرتكبققة ،بطريققد
منهققا متكينققه مققن فرصققة تسققوية وض ق ه اإلداري إقليمهققا .كمققا أن الدولققة الطققرف ملزمققة تنققع حققدون
انتهاكا اكلة املستقبل .وتوصي اللجنة الدولة الطرف تا يلي:
ضقمان تنفيققذ ليقع إجقراءا حتديقد سققن الشققباب القذين يققدعون أءقم أطفققال تنفيققذا
(أ)
يتسققد مق ع االتفاقيققة ،وال سققيما ‘1’ :أن تؤخققذ االعتبققار ،أكنققاء هققذا اإلجقراءا  ،الوقئققد املقدمققة مققن
ه ققؤالء الش ققباب ،و ح ققال ص ققدور الوقئ ققد ع ققن جه ققة رهي ققة أو التحق ققد منه ققا ل ققدى ال ققدول املص ققدرة أو
سققفاراهتا ،قبوهلققا علققى أءققا وكيقققة حقيقيققة؛ و’ ‘2أن يُ ققني جمققاان للشققباب امل نيققني ثققل قققانوين مؤهققل أو

__________

( )31ن .ب .ف .ضد إسبانيا ،الفقرة .11-12
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ثلق ققون آخق ققرون دون أتخق ققري ،وأن يُ ق ققتف أبي حمق ققامني خاصق ققني ُ تق ققارون لتمثق ققيلهم ،وأن يُسق ققما جلميق ققع
املمثلني القانونيني وغريهم من اجلها املمثلة تساعدهتم أكناء إجراءا حتديد السن؛
(ب) ضققمان ت يققني وصققي تققتص أقققرب وقققت كققن للشققباب غققري املصققحوبني ال ققذين
يدعون أ ءم دون سن الثامنة عشرة ،حل وإن كان إجراء حتديد السن ال يزال قيد اإلجنا ؛
(ج) إقرار آلية انتصاف ف الة ومتيسرة تسما للمهاجرين الشباب غري املصقحوبني القذين
يدعون أءم دون سن الثامنة عشرة بتقدمي طلقب إلعقادة النظقر أي مراسقيم ت لقن بلقوغهم سقن الرشقد
احلققاال الق يكققون فيهققا إجقراء حتديققد السققن قققد نُفققذ غيققاب النققماان
وتصققدر عققن السققلطا
الال مة حلماية مصاحل الطفل الفنلى وحد الطفل االستماع إليه؛
تق ققوفري التق ققدريب ملق ققو في اهلجق ققرة وضق ققباط الشق ققرطة ومق ققو في النيابق ققة ال امق ققة والقنق ققاة
(د)
وغققريهم مققن املهنيققني امل نيققني جمققال حقققوق األطفق ال املهققاجرين ،وال سققيما التوعيققة ابلت ليقققا ال امققة
للجنة رقم  6ورقم  22ورقم .23
 -12وعم قالاب ابمل ققادة  11م ققن الربوتوك ققول االختي ققاري ،ت ققود اللجن ققة أن تتلق ققى م ققن الدول ققة الط ققرف،
غنون مائة ومثانني يومااب ،م لوما عن التدابري املتخذة لوضع آرائها موضع تنفيذ .وتطلقب إىل الدولقة
الطرف أينااب أن تدرج م لوما عن أي تدابري من هذا القبيل تقاريرها املقدمة توجب املادة  44من
االتفاقية .وأخريااب ،تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذا اآلراء وتُ رممها على نطاق واسع.
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