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آراء اعتمدهتا اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقووق الطفول
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات ،بشأن البالغ رقم ** *2017/16
بالغ مقدم من:

أ .ل( .متثله املنظمة غري احلكومية "فونداثيون راييثيس")

الشخص املدعى أنه ضحية:

أ .ل.

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 15أاير/مايو 2017

اتريخ اعتماد القرار:

 31أاير/مايو 2019

املوضوع:

إجراء حتديد سن قاصر مزعوم غري مصحوب

املسائل اإلجرائية:

ع دددم املقبولي ددة م ددن يد د االختص ددال الشخصد د
وعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية

مواد االتفاقية:

 3و 8و 12و )2(18و 20و 27و29

مواد الربوتوكول االختياري:

(7ج) و(ه) و(و)

 1-1صددا ا الددبالغ ددو أ .ل .و ددو م دوا ن جزائددري دولددد  29شددبارب/فرباير .2000
وي د يدع أندده ضددحية انتكددا امل دواد  3و 8و 12و )2(18و 20و 27و 29مددن االتفاقيددة.
وقد دخل الربوتوكول االختياري املتعلق إبجراء تقدمي البالغات يز النفاذ ابلنسبة للدولة الطرف
 14نيسان/أبريل .2014
__________

*
**

اعتمدهتا اللجنة دورهتا احلادية والثمانني ( 31-13أاير/مايو .)2019
شار النظر ذا البالغ أعضداء اللجندة التاليدة أهدا ل :السديدا سدووان أ دو أسدوما والسديدا أمدل سدلمان
الدوسددري والسدديدا نددد أيددو ،إدريس د والسدديد براغ د غودبرانسددون والسدديد فيليددا اي والسدديدا أول ددا أ .خاووفددا
والسدديد سدديفام لومينددا والسدديد جكدداد ماضد والسدديد فايد مارشددال  -دداريس والسدديد بنيددام داويد مزمددور
والسدديد ميكيكددو أواتس والسدديد لددويس إرنسددتو بيدددرنريا رينددا والسدديد خوسدديه أ يددل رودري يددز ريدديس والسدديدا
عيساتو ألسان سيديكو والسيدا آن ماري سكيلتون والسيدا فيلينا تودوروفا والسيدا رينايت وينرت.
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 2-1وعم دالمل ابمل ددادا  6مددن الربوتوك ددول االختيدداري ل ددا الفريددق العام ددل املع د ابلبالغ ددات
 22أاير/مددايو  2017نيابدةمل عددن اللجنددة إل الدولددة الطددرف أن متتنددا عددن إعددادا صددا ا الددبالغ
إل بلده األصل وأن تنقله إل مركز حلماية القاصرين ريثما تنظر اللجنة قضيته.
 3-1و  6تشرين الثاس/نوفمرب  2017يقرر الفريدق العامدل املعد ابلبالغدات نيابدةمل عدن اللجندة
رفض لا الدولة الطرف النظر مقبولية البالغ بشكل منفصل عن أسسه املوضوعية.
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
 11نيسددان/أبريل  2017اعرتض د الشددر ة الو نيددة اإلسددبانية والصددليا األ ددر الددزور
1-2
الصد ري الددذي كددان يسددتقليه صددا ا الددبالغ عنددد خاولتدده الدددخول إل أملددرياي (إسددبانيا) بصدفة غددري
قانونية .وعندما اعتقل الشر ة صا ا البالغ الذي كان بدون واثئق قال إنه قاصر.
 2-2و  13نيسان/أبريل  2017ندقدل صدا ا الدبالغ إل مركدز للشدر ة ومدن م إل مستشدفى
االختصاصات وريكاردينام ي أجري له اليوم ذاته ب رض حتديد سنه اختبدار تصدوير
ابألشعة السينية الدذي يسدتند إل أ لدس غدروليتي وابيدل .وكشدف نتدائه دذا االختبدار
اليد اليسرى
ي
( )1
أن سن عظام صا ا البالغ "تتجاوو  19سنة" .
 3-2و  15نيسددان/أبريل  2017ندقددل صددا ا الددبالغ إل مكتددا املدددع العددام مقا عددة
أملرياي .واستنادامل إل نتائه اختبار األشدعة السدينية أصددر مكتدا املددع العدام اليدوم ذاتده قدرارامل
يقضد أبن صددا ا الددبالغ راشددد( .)2و اليددوم ذاتدده أيضدامل أصدددرت خكمددة التحقيددق رقددل 5
أملددرياي أمدرامل إبيددداع صددا ا الددبالغ مركددز ا تجدداو األجانددا البددال ني أبلوتشد (مدريددد) .وندقددل
صا ا البالغ إل ذا املركز  19نيسان/أبريل  2017بعد قضاء أربعة أايم ونزاندة اتبعدة
ملكتا املدع العام .ويدع صا ا البالغ أنه مل جيدر علدى اإل دال االسدتماع إليده وال إخبداره
حبقوقه ومل يوفَّر له خدام أو مدرتجل شدفوي إل الل دة العربيدة أو الفرنسدية ابلنظدر إل أنده ال يدتكلل
الل ة اإلسبانية.
 4-2و  28نيسان/أبريل  2017قام موظفة املنظمدة غدري احلكوميدة "فوندداثيون راييثديس"
(و املمثلة القانونية لصا ا البالغ) بزايرته مركز ا تجداو األجاندا وأكدد أدا أنده قاصدر
دولددد  29شددبارب/فرباير  2000وأن أسدرته اازائددر لددديكا شددكادا مدديالده الد تثبد ذل د .
و  12أاير/مايو  2017أبلغ صدا ا الدبالغ دذه املنظمدة غدري احلكوميدة أن مجعيدة الصدليا
األ ر أخربته اب تمال تر يله إل اازائر األسبوع التايل ألن مثة ابخدرا تتجده كدل أسدبوع مدن
أملرياي إل اازائر ويدر َّ ل على متنكا اازائريون املودعون مركز ا تجاو األجانا.

 5-2ويدددع صددا ا الددبالغ أن أ ددد درام مركددز ا تجدداو األجانددا ضدربه بعصددا 17
أاير/مددايو  2017وأشددار إل أن ددذا النددوع مددن احل دوادش العنيفددة شددائا ددذا املركددز .ويدددع
صددا ا الددبالغ أندده مل يتلددق أي نددوع مددن الرعايددة الطبيددة بعددد تعرضدده للضددرب .و اليددوم ذاتدده
بدأ صا ا البالغ إضراابمل عن الطعام.
__________

()1
()2
2

يقدم صا ا البالغ نسخة مدن دذا التقريدر الطدص الصدادر
ابألشعة السينية مبستشفى التخصصات وريكاردينام.
سن الرشد إسبانيا و  18سنة.

 13نيسدان/أبريل  2017عدن قسدل التشدخيص
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 6-2و  18أاير/مايو  2017تلقد املنظمدة غدري احلكوميدة "فوندداثيون راييثديس" عدرب الفداكس
نسخة مدن شدكادا مديالد صدا ا الدبالغ ابلل دة العربيدة( )3تثبد أنده دولدد  29شدبارب/فرباير .2000
و  22أاير/مدايو  2017قدددم شدكادا مديالد صددا ا الدبالغ إل خكمدة التحقيدق رقدل  5أملدرياي
رد مدن احملكمدة هبدذا
ك تعيدد النظدر قدرار حتديدد سدنه .ويؤيكدد صدا ا الدبالغ أنده مل يتلدق أي ي
الشأن ىت اآلن.
 7-2ويشددري صددا ا الددبالغ إل أندده ال نكددن الطعددن ق د اررات حتديددد السددن الصددادرا عددن مكتددا
املدددع العددام أمددام احملدداكل علددى أددو مددا أكدتدده احملكمددة الدسددتورية اإلسددبانية قرار ددا 2013/172
املؤرخ  9أيلول/سبتمرب 2013؛ وابلتايل فقد استنفد مجيا سبل االنتصاف احمللية املتا ة.
الشكوى
 1-3ي يدع صا ا البالغ أن مصداحل الطفدل الفضدلى املعدرتف هبدا املدادا  3مدن االتفاقيدة
مل تول أي اعتبار خالل إجراء حتديد السن الذي خضدا لده .ويشدري إل أنده وفقدامل ملدا ال ظتده اللجندة
ال يوجد الدولة الطرف بروتوكول مو د على الصعيد الو حلماية األ فال غري املصحوبني
ابلنظر إل االختالفات القائمة ذا الصدد بني خمتلف األقاليل املتمتعة ابحلكل الذايت(.)4
 2-3ويشري صا ا البالغ إل أن رائق حتديدد السدن الو يددا املسدتخدمة اليدامل إسدبانيا
التقديرات الطبية وتل املستندا إل اخلصائص ااسدية .وال تدستخدم الطرائدق األخدرى مثدل
"التقددديرات املسددتندا إل النضدده النفسد  -االجتمدداع والنمددو" مددن خددالل إجدراء مقابلددة مددا الشددخص
لتقي دديل درج ددة نض ددجه أو "التق ددديرات املس ددتندا إل الواثئ ددق املتا ددة واملع ددارف واملعلوم ددات احمللي ددة" .وأ ددل
اختبار دجيرى إسبانيا و اختبار األشعة السينية بناءمل على أ لس غروليتي وابيل و د دراسدة
اخلمسينات من القرن املاض مشلد عيندةمل مدن  6 879فدالمل مدن األ فدال األصدحاء
أدجري
املنحدرين من أمريكا الشمالية واملنتمني إل الطبقة املتوسطة العليا .ويسمح ذا االختبار بتقددير
الفئددة العمريدة الد قددد ينتمد إليكددا شددخص مددا .وتعتددرب ددذه الدراسددة علددى غدرار دراسددات أخددرى
تصمل هبدف حتديد السدن الزمنيدة لشدخص مدا بددون واثئدق
أدجري
وق ال ق إرشاديةمل فقط ومل َّ
وإندا ألغدراض أخددرى .ويشددري صددا ا الددبالغ إل ضددرورا التمييددز بددني السددن الزمنيددة وسددن العظددام الد
تعترب مفكومامل إ صائيامل مستمدامل من التجربة السريرية وذا أمهية حتقيق أغراض بية خضة منكدا
تقددير وتدريا نضدده عظدام الشدخص املعد والتنبدؤ صدائص مثددل دول قامتده احملتمددل .أمدا السدن الزمنيددة
فك د املدددا ال د عاشددكا الشددخص .وال تتطددابق ابلضددرورا سددن العظددام والسددن الزمنيددة ابلنظددر إل
وجددود عوامددل تددؤثر نددو الطفددل ونائدده مثددل العوامددل ااينيددة واملرضددية والت ذويددة والصددحية ال د
تعكددس وضددعه االجتمدداع ( .)5ويضدديف صددا ا الددبالغ أن اخلصددائص االجتماعيددة واالقتص دادية
لشخص ما تشكل وفقامل لعدد من الدراسات عامالمل أساسيامل نو عظامه.
__________

()3
()4
()5

يقدم صا ا البالغ نسخة من شكادا ميالده.
يشددري صددا ا الددبالغ إل املال ظددات اخلتاميددة للجنددة بشددأن التقريددر اادداما للتقري درين الدددوريني الثال د والرابددا
إلسبانيا (.)CRC/C/ESP/CO/3-4
يستشكد صا ا البالغ بدراسة إ .ديي وآخدرين “Valoraciones medicolegales sobre la determinación
de la edad cronológica mediante pruebas radiológicas en torno a los 18 años”, Revista Española de
Endocrinología Pediátrica
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 3-3ويشددد صددا ا الددبالغ علددى ضددرورا إيدالء االعتبددار األول ملبدددأ مصدداحل الطفددل الفضددلى
مجيا إجراءات حتديد السن وعدم إجراء سوى االختبارات الطبيدة الالومدة واملتوافقدة مدا أخالقيدات
مكنة الطا .وينب أن تشدري التقدارير الطبيدة ذات الصدلة دائمدامل إل دامي اخلطدأ احملتمدل .وابإلضدافة
()6
إل ذل ينب أن يتول موظفون بيون متخصصون إجدراء التصدوير ابألشدعة السدينية وقدراءا نتائجده
وينب د د أن يدعك ددد إبجد دراء التقي دديل الش ددامل للنت ددائه إل م ددوظفني بي ددني متخصص ددني الط ددا القضد دائ
والشددرع واحلددال أن أقسددام التص دوير ابألشددعة السددينية د ال د تتددول تقيدديل ددذه الفحددول غالددا
األ يان .وأخريامل ينب أن تسدتند عمليدات حتديدد السدن إل جمموعدة متنوعدة مدن االختبدارات والفحدول
التكميليددة( .)7وعددالوا علددى ذل د ووفق دامل للمددادا  35مددن القددانون األساس د  2000/4بشددأن قددو
و درايت األجان ددا إس ددبانيا وإدم دداجكل اجملتم ددا ال ينب د إجد دراء اختب ددارات لتحدي ددد س ددن الطف ددل
عندما تكون حبووته واثئق وية(.)8
 4-3وي د يدع صددا ا الددبالغ أندده ضددحية انتكددا املددادا  3مقددروءا ابالق درتان مددا املددادتني )2(18
و )1(20من االتفاقية ابلنظر إل عدم تعيدني وصد أو ثثدل و دو مبددأ يشدكل ضدمانة إجرائيدة
مكمدة لل ايدة ال درتام املصداحل الفضدلى ل فدال غدري املصدحوبني( .)9ويددع صدا ا الدبالغ أنده بقد
بال اية بعد إعالن احملكمة أنه راشد استنادامل إل اختبار ابألشعة السينية و ىت بعدما أفاد أبنه
قاصر وأثب ذل ال قامل بتقدمي شكادا ميالده الصادرا على أو صحيح عن بلده األصل .
 5-3ويدددع صددا ا الددبالغ أن الدولددة الطددرف انتكك د قدده اأويددة املعددرتف بدده املددادا 8
مددن االتفاقيددة .وتشددري ددذه املددادا إل أن السددن متثددل جانبدامل أساسدديامل مددن جوانددا اأويددة وأن الدولددة
الطرف ملزمدة بعددم ت يدري ويدة الطفدل وكدذل ابحلفدا علدى بيا هتدا وإبعدادا إثباهتدا وال سديما
احلاالت ال ال يكون فيكا للطفل املع أقارب بلد االستقبال.
 6-3ويدع صا ا البالغ وقوع انتكا للمادا  12من االتفاقيدة ابلنظدر إل أن الدولدة الطدرف
مل متنحه فرصة االستماع إليه.
 7-3ويدع كذل وقوع انتكا للمدادا  20مدن االتفاقيدة ألن الدولدة الطدرف مل تدوفر لده احلمايدة
الواجبددة بوصددفه ف دالمل خروم دامل مددن بيئتدده األس درية .ويضدديف صددا ا الددبالغ أن الدولددة الطددرف اعتربتدده
منذ البدايدة راشددامل مدن دون أن يكدون لدديكا دليدل قدا ا علدى ذلد و رمتده بدذل مدن احلمايدة
الواجبة.

__________

()6
()7
()8

()9

4

يستشدكد صدا ا الدبالغ بتقريدر أمدني املظدامل
”.)2010( determinación de la edad
يستشكد صا ا الدبالغ بدراسدة ج .ل .برييتدو

إسدبانيا

“¿Menores o adultos? Procedimientos para la

“Determinación de la edad en jóvenes indocumentados

”) (Protocolo de actuación medicoforenseمعكد ا التشريح الشرع مدريد.
يستشددكد صددا ا الددبالغ أيض دامل بتقريددر منظمددة األمددل املتحدددا للطفولددة (اليونيسدديف) واجمللددس العددام للمحددامني
اإلسدبان ومنظمدة ابنيسدتو املعندون “Ni ilegales ni invisibles: realidad jurídica y social de los menores
”)2009( extranjeros en España؛ وتقريددر منظمددة  La Merced Migraciones-Mercedariosومفوضددية
القصددر
األمددل املتحدددا السددامية لشددؤون الالجئددني ومنظمددة إنقدداذ الطفولددة وبددر مه سددانتاندير بشددأن القددانون و ي
جبامع ددة كومي ددام البابوي ددة ومؤسس ددة ابكيتيد د ( )Baketikوالرابط ددة الكاثوليكي ددة اإلس ددبانية للكج ددرا )(Accem
املنشدور حتد عندوان Aproximación a la protección internacional de los menores no acompañados en
.España, Madrid, La Merced Migraciones, 2009
يستشكد صا ا البالغ بتعليق اللجنة العام رقل  )2005(6بشأن معاملة األ فال غري املصحوبني واملنفصدلني
عن ذويكل خارج بلد ل األصل الفقرا .21
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 8-3وأخريامل يد يدع صدا ا الدبالغ أنده ضدحية انتكدا قوقده املعدرتف هبدا املدادتني  27و29
من االتفاقية ألن عدم تعيني وص لرعاية مصاحله أعا نوه السليل.
 9-3ويقددرتص صددا ا الددبالغ احللددول املمكنددة التاليددة( :أ) أن تقددر الدولددة الطددرف ابسددتحالة إثبددات
سددنه عددن ريددق االختبددار الطددص املنجددز؛ (ب) أن تعددرتف جبدواو الطعددن أمددام احملدداكل قدرارات حتديددد
السددن الصددادرا عددن مكاتددا املدددعني العددامني؛ (ج) أن يدعددرتف لدده جبميددا احلقددو املكفولددة لدده ابعتبدداره
فالمل مبا ذل احلق االستماع إليه و التمتا حبمايدة اإلدارا العامدة و التمثيدل القدانوس و
التعلدديل و احلصددول علددى رخصددة لإلقامددة والعمددل تتدديح لدده إمكانيددة تنميددة شخصدديته علددى أددو كامددل
واالندماج اجملتما.
مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية
 1-4تؤكددد الدولددة الطددرف مال ظاهتددا املؤرخددة  16آب/أغسددطس  2017أن صددا ا الددبالغ
أفدداد مركددز الشددر ة أبمل درياي وحبضددور مددرتجل شددفوي يددوم دخولدده إسددبانيا بصددفة غددري قانونيددة أبن ده
يسمى أ .إ .أ .عوض أ .ل .وأبنه دولدد اازائدر  21شدبارب/فرباير  .1998وتضديف أنده اق ددرتص
علددى صددا ا الددبالغ "عندددما ادعددى حلظددة معينددة أندده قاصددر" اخلضددوع الختبددارات حتديددد السددن
وتؤكددد أندده أبدددى موافقتدده الصددر ة واملسددتنريا علددى ذل د  .وتفيددد الدولددة الطددرف أبندده فدددتح ملددف ددرد
اقرتص عليه إعادته إل بلده األصل .
صا ا البالغ ألنه دخل إسبانيا بصفة غري قانونية ي د

 2-4وتدع الدولة الطرف أن الدبالغ غدري مقبدول مدن يد االختصدال الشخصد ابلنظدر إل
أن دده يش ددكل إس دداءا اس ددتعمال للح ددق تق دددمي البالغ ددات وال يس ددتند إل أدأل األس ددس الالوم ددة وفقد دامل
للم ددادا (7ج) و(و) م ددن الربوتوك ددول االختي دداري ألن ص ددا به راش ددد .وم ددن األدل ددة عل ددى ذلد د أن دده:
(أ) كددان بدددون واثئددق لدددى دخولدده إسددبانيا بصددفة غددري قانونيددة ومل يقدددم أي وثيقددة ويددة ددىت اآلن؛
(ب) يبدددو مددن مظكددره أندده راشددد علددى أددو مدا يتبددني مددن الصددور الفوتوغرافيددة الد أدخددذت لدده مركددز
الشددر ة يددوم دخولدده البلددد بصددفة غددري قانونيددة()10؛ (ج) أدجددري اختبددار ددص موضددوع أثب د أن سددن
صا ا البالغ تفو  19سنة؛ (د) َّري السلطات اإلسدبانية صدول اهده العدائل يد أفداد
البداية أنه إ .أ .وال قامل ل .وابلنظر إل أنه ال يوجد دذه احلالدة دليدل قدا ا علدى أنده قاصدر وتوجدد
ابلفعدل أدلددة علددى أندده راشددد فدان قبددول ددذا الددبالغ "إنددا سديفيد العصدداابت الد تتدداجر اأجددرا غددري
القانونية ال دفا أا صا ا البالغ مبل امل ماليامل واستعان هبا".
 3-4وتددع الدولددة الطددرف أيضدامل أن الدبالغ غدري مقبدول وفقدامل للمددادا (7ه) مددن الربوتوكددول
االختياري لعدم استنفاد مجيا سبل االنتصاف احمللية ابلنظر إل أنه( :أ) كان إبمكان صا ا
البالغ إذا كان يعتدرب االختبدارات الطبيدة املنجدزا غدري كافيدة أن يطلدا إل مكتدا املددع العدام
إجراء اختبارات إضدافية؛ (ب) جيدوو لصدا ا الدبالغ لدا مراجعدة أي قدرار وفقدامل لإلجدراء املنصدول
عليه املادا  780من قانون اإلجراءات املدنية 2000/1؛ (ج) جيوو له الطعن قرار إعادته
إل بلددده أمددام قضدداء املناوعددات اإلداريددة؛ (د) جيددوو لدده أن يباشددر أمددام احملدداكل املدنيددة إج دراءات وعيددة
لطلا حتديد السن مبوجا قانون اإلجراءات القضائية الطوعية .2015/15
__________

( )10ترفق الدولة الطرف نسخامل من الصور الفوتوغرافية.
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تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية
 1-5يشدددد صددا ا الددبالغ تعليقاتدده املؤرخددة  4تشدرين األول/أكتددوبر  2017علددى أندده
أفدداد ابسددتمرار أمددام السددلطات أبندده قاصددر وعلددى أن الدددليل علددى ذل د ددو مباش درا السددلطات إج دراء
حتديد سنه لدى وصوله إل أملرياي .وفيما يتعلق مبا ادعته الدولدة الطدرف مدن لددبس بشدأن اهده العدائل
يؤكد أنه قدد يصدعا علدى شدخص ال يعدرف الل دة العربيدة متييدز التشدابه النطدق بدني ( )E. A.و()L.
وأن كتابة اهه العائل ( )E. A.قد تكون الطريقدة األسدكل ابلنسدبة لشدخص يدتكلل الل دة اإلسدبانية.
ويقددول أيضدامل إندده مددا مددن أ ددد قدددَّم لدده معلومددات عددن االختبددار الطددص الددذي أدجددري لدده ومل يدبددد قددط
ابلتايل موافقته الصر ة واملستنريا ذا الصدد ومل يوفَّر له أيضامل أي نوع من التمثيل أو املساعدا.

 2-5ويؤكد صا ا البالغ أنده خالفدامل ملدا ادعتده الدولدة الطدرف ال نكدن القدول إنده راشدد .ويددع
أندده( :أ) ال جيددوو اعتبددار كوندده بدددون واثئددق لدددى دخولدده إسددبانيا دلدديالمل علددى أندده راشددد؛ (ب) لدديس للتقيدديل
غددري املوضددوع الددذي أجرتدده الدولددة الطددرف ملظكددره ااسدددي أي أسددام منطق د وال جيددوو أخددذه
االعتبار؛ (ج) ال نكدن اعتبدار اختبدار األشدعة الدذي أدجدري لده دلديالمل موضدوعيامل ابلنظدر إل أن دذا الندوع
مددن االختبددارات ينطددوي علددى ددامي مددن اخلطددأ؛ (د) قدددَّم إل مكتددا املدددع العددام وخكمددة التحقيددق
رقددل  5أبمل درياي  22أاير/مددايو  2017نسددخة مددن شددكادا مدديالده ال د تثب د أندده قاصددر .ويدددع
أيض دامل أندده ينب د للدولددة الطددرف إذا كان د ال تعتددرب مددا ذل د شددكادا مدديالده دلدديالمل قا ع دامل علددى أندده
قاصر أن تفرتض أنه قاصر من ابب تفسري الش لصاحله وفقامل ملبدأ مراعاا مصاحل الطفل الفضلى.
 3-5وفيما يتعلق ابستنفاد سبل االنتصاف احمللية يشري صا ا البالغ إل أن املدادا (7ه)
مدن الربوتوكدول االختيداري تددنص علدى أن ذلد لدديس ضدرورايمل عنددما يكدون مددن غدري احملتمدل أن تفضد
ددذه السددبل إل جددرب الضددرر علددى أددو فعددال .ويدددع أن الدولددة الطددرف و د الد يقددا عليكددا عدداء
اإلثبددات( )11تشددري إل قائمددة بسددبل االنتصدداف املتا ددة رهي دامل مددن دون أن توضددح مدددى إمكانيددة
االستفادا منكا و/أو فعاليتكدا .ويكدرر صدا ا الدبالغ أن قدرارات حتديدد السدن غدري قابلدة للطعدن
الدة عجدز اتم عدن الددفاع عدن أنفسدكل رغدل
أمام احملاكل بشدكل مباشدر ثدا جيعدل األ فدال
أنه نكن الطعن اآلاثر ال قد ترتتا على ذه القرارات لدى تقددمي لدا الوصداية أو احلمايدة إل
دوائر ايدة الطفدل .ويؤكدد صدا ا الدبالغ أنده مل تدددتح لده سدبل انتصداف فعالدة إلثبدات أنده قاصدر قبدل
أن َّ
ينفدذ أمدر إعادتده إل بلدده إذ ال يدوقددف أي مدن سدبل االنتصداف الد أشدارت إليكدا الدولدة الطددرف
مال ظاهتا تنفيذ أمر الطرد.
 4-5وأخدريامل يدددع صددا ا الددبالغ أن الدولددة الطددرف مل تنفددذ جزئيدامل التدددبري املؤقد الصددادر
عددن اللجنددة ابلنظددر إل أُددا مل تدفددرج عندده إال ألن املدددا القصددوى إليداعدده مركددز ا تجدداو األجانددا
( 60يومددا) قددد انقضد وأن سددلطات إقلدديل مدريددد املتمتددا ابحلكددل الددذايت مل تنقلدده قددط إل مركددز
حلماية القاصرين ومل توفر له احلماية .ويضيف صا ا البالغ أن أمني املظدامل إسدبانيا أدل
ذا الصدد  22أيلول/سبتمرب  2017مبا يل " :رغل إفراج السلطات عن الشخص املع
فك مل أتخذ االعتبدار اإلجدراءات املعروضدة علدى اندة قدو الطفدل وال الطلدا الدذي قدمتده
إليكا ذه اللجنة"(.)12

__________

( )11يشري صدا ا الدبالغ إل قدرار احملكمدة األوروبيدة حلقدو اإلنسدان قضدية أكدديبار وآخدرين ضدد تركيدا الصدادر
 16أيلول/سبتمرب  1996وإل قرار خكمدة البلددان األمريكيدة حلقدو اإلنسدان قضدية غالينددو كارديندام
وآخرين ضد بريو.
( )12يقدم صا ا البالغ نسخة من بيان أمني املظامل بشأن الته الصادر  22أيلول/سبتمرب .2017
6

GE.19-11743

CRC/C/81/D/16/2017

مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية
 1-6تكددرر الدولددة الطددرف مال ظاهتددا املؤرخددة  14آذار/مددارم  2018وصددفكا للوقددائا
و ججكددا بشددأن مقبوليددة الددبالغ .وتشددري إل أن صددا ا الددبالغ مل يقدددم ددىت اآلن أي لددا
يد
للجددوء إسددبانيا .وتفيددد الدولددة الطددرف أبن إعددادا صددا ا الددبالغ إل بلددده األصددل
جددذوره الشخصددية واألس درية ال تعرضدده ألي خطددر ال نكددن تداركدده وال تشددكل ال دةمل اسددتثنائيةمل.
وتضدديف أن صددا ا الددبالغ مل يقدددم أي دليددل علددى اخلطددر الددذي ددته اب تمددال تعرضدده لدده
الة إعادته إل بلده.
 2-6وتؤكد الدولة الطرف أن أ د املعايري الدنيا لقبول البالغات مبوجدا الربوتوكدول االختيداري
يتمثددل وجددوب تقدددمي ددد أدأل مددن األدلددة علددى أن صددا ا الددبالغ فددل .و ددذا الصدددد
تدع الدولة الطرف أن النسخة املصورا من شكادا ميالد تفتقر إل بيا ت بيومرتية نكن مقارنتكدا
ببيددا ت صددا ا الددبالغ ال تثب د أي ش د ء .ولدديس مثددة مددا يشددري إل أن البيددا ت ال دواردا تل د
الوثيقدة تتعلدق بصدا ا الددبالغ .وتقددم الدولدة الطددرف أيضدامل معلومدات عددن تنفيدذ إسدبانيا لربوتوكددول
خددال فيمددا يتعلددق ابلقاص درين املزعددومني غددري املصددحوبني (الربوتوكددول اخلددال ابلقاص درين األجانددا
غددري املصددحوبني) وتشددري إل أن الشددخص املع د د ددال علددى الفددور إل السددلطات اإلسددبانية املعنيددة
حبماية القاصرين احلاالت ال يفيد فيكا أبنه قاصر و"يبدو بوضوص من مظكره أنه قاصر".
 3-6وتشدري الدولددة الطددرف إل أن احملكمدة األوروبيددة حلقددو اإلنسدان أكدددت كمكددا الصددادر
السن مدا قدو اإلنسدان(.)13
قضية أ ادي ضد اليو ن توافق ثارسة االختبارات الطبية لتحديد ي
و ذلد احلكددل اعتددربت احملكمددة رفددض صددا ا الدبالغ اخلضددوع الختبددار األسددنان ابألشددعة السددينية
دلدديالمل علددى خوفدده مددن أن يكشددف ددذا االختبددار سددنامل خمتلفددة عددن تل د ال د يزعمكددا .وابإلضددافة إل
ذل تستشكد الدولة الطدرف بقضدية م .إ .ب .ضدد إسدبانيا( )14الد ادعدى فيكدا صدا ا الدبالغ
أندده قاصددر رغددل إج دراء اختبددار ابألشددعة السددينية أثب د أن عمددره  18سددنة .وبعددد التح درايت ال د أجرهتددا
الشر ة اإلسبانية البلد األصل لصا ا البالغ تبني أنه اول انتحدال ويدة شدخص آخدر
وأن عمره احلقيق  20سنة.
 4-6وفيما يتعلق ابستنفاد سبل االنتصداف احملليدة تددع الدولدة الطدرف أنده ال جيدوو لصدا ا
اج أبن سبل االنتصاف غري فعالة ما دام مل اول استنفاد أي منكا.
البالغ أن ي

 5-6وفيما يتعلدق بشدكوى صدا ا الدبالغ بشدأن وقدوع انتكدا مزعدوم ملصداحله الفضدلى تؤكدد
الدولة الطرف أن الشكوى تركز بشكل عام وواضدح علدى أن أي اختبدار دص لتحديدد السدن تثبد
نتيجته أن الشخص املع راشد يشكل انتكاكامل لالتفاقية .ويدنص التعليدق العدام رقدل  6علدى افدرتاض
عدددم بلددوغ الشددخص سددن الرشددد الددة عدددم اليقددني ولكددن لدديس عندددما يكددون مددن الواضددح أن
األمر يتعلق بشخص راشد يد جيدوو للسدلطات الو نيدة دذه احلالدة أن تعتدربه راشددامل مبوجدا
القددانون مددن دون احلاجددة إل إخضدداعه ألي اختبددار .ورغددل ذلد فقددد منحد السددلطات صددا ا
ذه احلالة فرصة اخلضوع الختبارات بية موضوعية لتحديد السن.
البالغ
__________

( )13احملكم ددة األوروبي ددة حلق ددو اإلنس ددان قض ددية أ ددادي ض ددد الي ددو ن ال دددعوى رق ددل  09/50520املؤرخ ددة 25
أيلول/سبتمرب  2012الفقراتن  77و.78
( )14قضية م .إ .ب .ضد إسبانيا (.)CRC/C/75/D/9/2017
GE.19-11743

7

CRC/C/81/D/16/2017

 6-6ولعددم وجددود دليدل قددا ا علدى أن صددا ا الدبالغ قاصددر فدال ينب د ابالسدتناد صدرامل
إل إفادتده إيداعدده مركددز مددا أشدخال قاصدرين نظدرامل ملددا ينطددوي عليده ذلد مددن خطددر جسدديل
يتمثل االعتداء عليكل وإساءا معاملتكل.
 7-6أما صول شكوى صا ا البالغ بشأن وقدوع انتكدا مزعدوم ملصداحله الفضدلى يتعلدق
ابملددادا  )2(18واملددادا  )1(20فتلفد الدولددة الطددرف االنتبدداه إل أن السددلطات اإلسددبانية أنقددذت
صا ا البالغ لما كدان علدى مدا قدارب دي؛ وأنده ظد لددى وصدوله إل األراضد اإلسدبانية
ابلرعايددة مددن جانددا الدددوائر الصددحية و دددمات خددام ومددرتجل شددفوي ابجملددان؛ وأن التدده دع ترض د
املددا يادعددى أندده قاصددر علددى مكتددا املدددع العددام و ددو املؤسسددة املكلفددة بضددمان مصدداحل الطفددل
الفضلى؛ وأنه يتمتا اليامل حبريته ويستفيد من املساعدا االجتماعيدة .وال نكدن ابلتدايل احلددي عدن
عدم توفري املساعدا القانونية أو احلماية لصا ا البالغ ىت ولو كان قاصرامل و و ما ليس صحيحامل.
 8-6و صددول ادعدداءات صددا ا الددبالغ املتعلقددة حبقدده اأويددة تؤكددد الدولددة الطددرف أندده
مل يقدددم أي وثيقددة ويددة رهيددة أصددلية حتمددل اهدده  -ي د عددن وثيقددة تتضددمن بيددا ت بيوميرتيددة
نكن التحقق منكا .وما ذل سجلته السلطات اإلسدبانية ابالسدل الدذي صدرص بده لددى دخولده
األراض اإلسبانية بصفة غري قانونية.
 9-6وتدددع الدولددة الطددرف أيض دامل أندده مل يقددا أي انتك دا للمددادتني  27و 29مددن االتفاقيددة.
وتؤكد أُا وفرت الرعاية لصا ا البالغ ىت انقضاء املدا القصوى ال تجاوه مركز ا تجداو
األجانا ي أدفرج عنه بعد ذل وابت يسدتفيد مدن "مسداعدا منسدقة" وت طيدة صدحية وأنده
مل يدنتك ابلتايل قه النمو.

 10-6وفيما يتعلق ابحللول املمكنة ال اقرت كا صا ا البالغ رسالته األول تؤكد الدولة
الطرف أنه مل يطلا ومل يقدرتص "أي وسديلة مت يتكدن مدن حتديدد سدنه بشدكل قدا ا" .ومل يقدرتص أيضدامل
إج دراء سددلطات بلددده األصددل املفددرتض ألي حتقيددق بشددأن بيا تدده .وابلتددايل فددان مطالبددة إسددبانيا
ابالعرتاف ابستحالة حتديد سن أ .ل .ال حتل أي مشكلة ابلنظر إل أنه من غري املقبول اعتبار
شخص قاصرامل و و يبدو راشدامل ابالستناد إل إفادته فقط .وفيما يتعلق إبمكانية الطعن قضائيامل
قرارات مكتا املدع العام تدع الدولة الطرف أن األمر يتعلق بقرارات مؤقتة لل اية جيدوو
للمدددع العددام نفسدده إعددادا النظددر فيكددا إذا دعرضد عليدده أدلددة جديدددا ونكددن اسددتبداأا بقدرارات
ُائيددة تعتمددد ا يئددات قضددائية أخددرى .أمددا صددول لبددات صددا ا الددبالغ األخددرى فتشددري
الدولة الطرف إل أنه يستفيد ابلفعل من املساعدا العامة .أمدا التعلديل اجملداس فقدد كدان صدا ا
البالغ سيستفيد منه تلقائيامل لو كان قاصرامل .وأخريامل ال نكن احلصول على رخص اإلقامة والعمل
الددة اسددتيفاء الشددرورب القانونيددة العامددة الد ال يسددتوفيكا صددا ا الددبالغ ألندده
إسددبانيا إال
دخل إسبانيا بصفة غري قانونية ومل يطلا احلماية الدولية.

تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية
 1-7يؤكد صا ا البالغ تعليقاته املؤرخدة  6متوو/يوليده  2018أنده مل تدكفدل لده الضدما ت
الالومة خالل مجيا إجراءات حتديد السن وال يرد أي وثيقة أنه دعني لده خدام أو ثثدل قدانوس نكدن
أن يقدددم لدده معلومددات عددن االختبددارات الطبيددة وآاثر دا وال يوجددد أيض دامل دليددل علددى أندده أبدددى موافقتدده
املستنريا هبذا الشأن .ويكرر أنده ال جيدوو الطعدن قدرار اإلعدادا إال إدارايمل مدن خدالل لدا املراجعدة
الددذي ال يفض د إل إيقدداف تنفيددذ ددذا الق درار .ويفيددد أبندده إواء عدددم ايددة الدولددة الطددرف لدده غددادر
إقليل إسبانيا ويقيل اليامل فرنسا ويعرب عن نيته مواصلة اإلجراءات املعروضة على اللجنة.
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 2-7ويكددرر صددا ا الددبالغ ادعاءاتدده بشددأن مقبوليددة الددبالغ .ويؤكددد أن مسددألة ادعدداء الدولددة
الطددرف أندده راشددد د ابلتحديددد موضددوع ددذا الددبالغ .وال نكددن ابلتددايل اعتبار ددا أساس دامل لعدددم
مقبوليددة الددبالغ .ويشددري صددا ا الدبالغ إل أندده كددان يبلددغ مددن العمددر  17سددنة لدددى تقدندده أددذا
الددبالغ وإل أن اختبددار األشددعة السددينية الددذي خلددص إل أن عمددره دداوو  19سددنة "ال دددد
بدقة سن الشخص املع وإنا يعط تقديرامل بشأُا ما امي خطأ دده اخلرباء سنتني أقل
أو أكثر من السن املقدَّرا"( .)15و ذه احلالة مل أتخذ الدولة الطرف االعتبدار دامي خطدأ
دذا االختبدار .ويؤكددد أيضدامل أنده ينب د اعتبدار شددكادا مديالده صدحيحةمل وأُددا تشدكل "احلددد األدأل
من األدلة" على أنه قاصر .ويضيف أن شدكادا مديالده الصدادرا عدن بلدده األصدل دليدل قيقد
على أنه قاصر وينب إعطا ا قيمة وأخذ ا االعتبار ألغراض اإلثبات(.)16
 3-7ويدددع صددا ا الددبالغ أنده مددن الواضددح أن الدولددة الطددرف تددرجح إجدراء حتديددد السددن
"افرتاض بلوغ سن الرشد" على ساب مصداحل الطفدل الفضدلى خدمدةمل ملصداحل إسدبانيا األخدرى مثدل
احلد من تدفقات اأجرا على األراض اإلسبانية.
 4-7وفيما يتعلق ابنتكا مصاحل الطفل الفضلى الواردا املادا  3من االتفاقية يدل صدا ا
البالغ إل التعليق العام املشدرت رقدل  )2017(4للجندة املعنيدة حبمايدة قدو مجيدا العمدال املكداجرين
وأفراد أسر ل ورقل  )2017(23للجنة قو الطفل ابلنظر إل أنه يشددد علدى وجدوب اعتبدار
الواثئق املقدمة إ ار إجراءات حتديد السن صحيحةمل ما مل يثب العكس وعلى وجدوب إيدالء
الدة عددم التديقن مدن سدنه(.)17
االعتبار إلفادات األ فال وتفسدري الشد لصداحل الشدخص املعد
تفعتدل
ويدع صا ا البالغ أن الدولة الطرف مل تضا أبدامل اعتبار ا ا تمال كونه قاصرامل ومل ي
الربوتوكول اخلال ابلقاصرين األجاندا غدري املصدحوبني .وخالفدامل لدذل مل تدعدط أي قيمدة إثباتيدة
لشددكادا مدديالده الد تثبد أندده قاصددر .ويدددع صددا ا الددبالغ أيضدامل أندده كددان مددن شددأن تنفيددذ الدولددة
الطددرف للمددادا  3م دن االتفاقيددة أن يفض د إل نقلدده فددورامل إل مركددز للقاص درين وأندده كددان ينب د للدولددة
الطددرف أن تلجددأ الددة الش د إل السددلطات القنصددلية اازائريددة للتحقددق مددن ويتدده .بيددد أن الدولددة
الطرف مل تفعل أي ش ء من ذل .
 5-7ويدع صا ا البالغ أنه ال جيوو ألي دولة درف اال تجداج ابفدرتاض أن فدالمل مدا راشدد
لتربير انتكا احلقو املعرتف هبا االتفاقية و ذا ما فعلته إسبانيا حبرمانه من احلماية ال كدان
يستحقكا وفقامل للمادا  )1(20من االتفاقية ابعتباره قاصرامل غري مصدحوب خرومدامل مدن بيئتده األسدرية.
ويدع صا ا البالغ أن الدولة الطرف تشري على ما يبدو إل أن مكتا املدع العام كان مبثابة
ثثلدده القددانوس احل دريص علددى مصدداحله الفضددلى و ددذا أمددر خمددالف للحقيقددة .لقددد ك دان ينب د للدولددة
عني له وصيامل أو ثثالمل قانونيامل مبجرد علمكدا اب تمدال أنده قاصدر و دو مدا مل صدل أبددامل.
الطرف أن تد تي
واألد ى مدن ذلد أنده مل يسدتفد مدن أي تددبري مدن تددابري الرعايدة واإليدواء ابعتبداره قاصدرامل مكداجرامل
خرومامل من بيئته األسرية ي مل جير قط إيداعه مركز حلماية القاصرين.
__________

( )15يستشكد صا ا البالغ ابحلكل الصدادر  9تشدرين األول/أكتدوبر  2017عدن احملكمدة الو نيدة العليدا اإلسدبانية
دائرا املناوعات اإلدارية الشعبة الثانية (.)JUR/2017/272319
( )16املرجا نفسه.
( )17يستشددكد صددا ا الددبالغ ابلتعلي ددق العددام املشددرت رقددل  )2017(4للجنددة املعنيددة حبمايددة قددو مجيددا العمددال
املكاجرين وأفراد أسر ل ورقل  )2017(23للجنة قو الطفل بشأن التزامات الددول جمدال قدو اإلنسدان
اخلاصة ابلطفل سيا اأجرا الدولية بلدان املنشأ والعبور واملقصد والعودا الفقرا .4
GE.19-11743

9

CRC/C/81/D/16/2017

 6-7ويؤكد صا ا البالغ أنه يقا على الدول األ راف التزام إجيا ،إبعادا إثبات وية أي
فل إذا د رم من أ د عناصدر ا .ويشدري إل أن املدادا  8مدن االتفاقيدة تسدرد بعدض عناصدر ويدة
الطفل مثل جنسيته واهه وصالته األسرية إال أنه ال ينب اعتبار ذه القائمة شداملة .ويددع
أن سن الشخص واتريخ ميالده عنصران من عناصر ويته وحتميكمدا ابلتدايل املدادا  .8وقدد غدريت
الدولة الطرف بعض عناصر ويته عندما دددت لده سدنامل واتريدخ مديالد ال يتطابقدان مدا مدا يدرد
شكادا ميالده و ذل انتكا للمادا  8من االتفاقية(.)18
 7-7ويدددع صددا ا الددبالغ أندده وقددا انتكددا حلقدده االسددتماع إليدده منددذ حلظددة وص دوله إل
إسدبانيا وجددرى تسددجيله بسددن غددري سددنه رغددل إفادتده أبندده قاصددر ومل تدكفددل لدده أي حلظددة خددالل
إجراء حتديد السن املساعدا القانونية وال الضما ت الالومة لتمكينه من إبداء رأيه عن علل.
 8-7ويشددري صددا ا الددبالغ إل أن الدولددة الطددرف مل تددوفر لدده الظددروف الالومددة لكفالددة نددوه
يعني له وص ومل يودع مركدز
البدس والعقل والرو واالجتماع  .وعلى وجه اخلصول مل َّ
حلماية القاصرين ومل َّ
يقدم له مدا يلدزم مدن املسداعدا النفسدية الد كدان تداج إليكدا بعدد ر لتده
أعايل البحدار مدن اازائدر إل سدوا ل أملدرياي .ويضديف صدا ا الدبالغ أن الدولدة الطدرف مل تقددم
أي دليل على أنه استفاد ابلفعل من الت طية الصحية.
 9-7وأخريامل يدع صا ا البالغ أن الدولة الطرف انتكك املادا  6من الربوتوكدول االختيداري
بعدم تنفيذ ا للتدبري املؤق الذي لبته اللجنة  22أاير/مايو .2017
مالحظات من أطراف اثلثة

()19

مسددألة حتديددد
 3أاير/مددايو  2018أدل أمددني مظددامل فرنسددا برأيدده كطددرف اثل د
1-8
السن .ويؤكد أمني املظامل أن إجراءات حتديد السن جيدا أن تشدمل الضدما ت الالومدة لكفالدة ا درتام
مصاحل الطفل الفضلى .ويفيد تقرير صادر عن جملس أورواب عام  2017أبن الضدما ت اإلجرائيدة
ال تعرتف هبا املعا دات الدولية "ال دحترتم ابستمرار مجيا الدول األ راف"(.)20
الة وجود شد قدوي صدول س يدن
 2-8وال ينب مباشرا إجراءات حتديد السن سوى
شدخص مدا ألن التحقدق مدن السدن ينب د أن يسدتند إل واثئدق الشدخص املعد أو إفاداتده .وال ينب د
للدول أن أتخذ االعتبار خالل ذه اإلجراءات املظكر ااسدي فحسا بل كدذل النضده
النفس ما وجوب اعتماد ُه متعدد التخصصات .وينب تفسري الش لصاحل الشدخص املعد
الة استمراره بعد إمتام اإلجراءات.
 3-8وال توجد قواعد أو اتفاقات مو دا بشأن حتديد السن الدول األوروبية .و ما دول
عديدددا بددني االختبددارات الطبيددة وغددري الطبيددة .وتشددمل االختبددارات الطبيددة تصددوير املعصددل األيسددر
ابألشعة السينية ( 23دولة) أو تصوير األسنان ابألشدعة السدينية ( 17دولدة) أو تصدوير الرتقدوا
ابألشددعة السددينية ( 15دولددة) أو معاينددة األسددنان ( 14دولددة) أو إج دراء تقددديرات علددى أسددام

__________

( )18يستشددكد ص ددا ا ال ددبالغ ابمل ددادا  4م ددن الق ددانون األساس د  2000/4بش ددأن ق ددو و درايت األجان ددا
إسبانيا وإدماجكل اجملتما.
( )19تتعلددق ددذه املال ظددات ابلبالغددات املسددجلة لدددى اللجنددة حت د األرقددام  2017/11و 2017/14و2017/15
و 2017/16و 2017/20و 2017/22و 2017/24و 2017/25و 2017/26و2017/28
و 2017/29و 2017/37و 2017/38و 2018/40و 2018/41و 2018/42و.2018/44
(D. Wenke, Age Assessment: Council of Europe Member States’ Policies, Procedures and Practices )20
 Respectful of Children’s Rights in the Context of Migrationجملس أورواب  2017الصفحة .6
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املظكر ااسدي ( 12دولة) .ورغل أن إجدراء حتديدد سدن العظدام شدائا فكدو غدري موثدو وندس
بكرامددة األ فددال وسددالمتكل ااسدددية وال يتدديح أي دلي ددل ددص وذل د وفق دامل ملددا أ يكدتدده الكلي ددة
امللكية ألخصائي التصوير ابألشعة السينية لندن .وأدان الربملان األورو ،قراره املدؤرخ 12
أيلول/سددبتمرب  2013الطددابا غددري املناسددا والتدددخل للتقنيددات الطبيددة الد تدسددتخدم لتحديددد السددن
استنادامل إل سن العظام وال قد تكون مؤملة وتنطوي على وامي خطأ كبريا وتن يفذ أ يا مل دون
موافقة الطفل.
 4-8و ريقددة أ لددس غددروليتي وابيددل غددري مناسددبة وغددري قابلددة للتطبيددق الددة املكدداجرين الددذين
تتشكل أغلبيتكل من مرا قني منحدرين من أفريقيا جندوب الصدحراء أو آسديا أو أورواب الشدرقية يفدرون
من بلداُل األصلية ي يعيشون غالا األ يان ظروفدامل اجتماعيدة  -اقتصدادية شدة .وتبدني
دراسات عديددا وجدود اختالفدات ندو العظدام تدعدزى إل األصدل اإلثد والوضدا االجتمداع -
االقتصادي للشخص املع و و ما يربر عدم صال ية دذه الطريقدة لتحديدد سدن السدكان غدري
األوروبيني( .)21فك تنطوي على وامي خطأ كبريا وال سيما لدى األشخال املرتاو دة أعمدار ل
بني  15و 18سنةمل( .)22ويفيد مفوض جملدس أورواب حلقدو اإلنسدان أبن رابطدات دا األ فدال
األوروبيدة جزمد أبن نضده األسدنان والعظدام ال يتديح إمكانيدة حتديدد سدن الطفدل بدقدة بدل جمددرد
تقديرات ذات امي خطأ كبري يرتاوص مداه بني سدنتني وثدالش سدنوات .وقدد خيتلدف دذا التفسدري
للمعلومات أيضامل من بلد إل آخر أو من أخصائ إل آخر( .)23وقدد دعد اندة قدو الطفدل
أيضامل الدول إل عدم اللجوء إل أساليا حتديد سن العظام(.)24
 5-8وابلتايل يوص أمني املظامل مبا يلد ( :أ) أن حت َّددد السدن ابعتمداد ُده متعددد التخصصدات
وأال يدلجددأ إل االختبددارات الطبيددة إال كمددالذ أخددري عندددما توجددد أسددباب قيقيددة تدددعو إل الش د
السددن؛ (ب) أن تقدددَّم للطفددل معلومددات عددن ددذه االختبددارات وأن دن دنح فرصددة إبددداء موافقتدده املسددبقة
عليكا؛ (ج) أن يدفرتض خالل إجدراء حتديدد السدن أن الشدخص املعد فدل وأن تدعتمدد تددابري حلمايتده
مثل تعيني ثثل قدانوس ملسداعدته مجيدا مرا دل دذا اإلجدراء؛ (د) أن دجيدرى االختبدار إ دار اال درتام
التددام حلقددو الطفددل مبددا ذل د ا درتام كرامتدده وسددالمته البدنيددة؛ (ه) أن د ددرتم ددق الطفددل
الة استمراره بعد إمتام اإلجدراءات؛
يفسر الش لصاحل الشخص املع
االستماع إليه؛ (و) أن َّ
(و) أال يدرفض لا الشخص املع للحمايدة جملدرد رفضده اخلضدوع الختبدارات بيدة؛ (ص) أن يتداص
سبيل انتصاف فعال للطعن قرار داُتذ استنادامل إل إجراء لتحديد السن.
__________

( )21انظدر دراسدة م .مانسدوفار وآخدرين

“The applicability of Greulich and Pyle atlas to assess skeletal age

for four ethnic groups”, Journal of Forensic and Legal Medicine

اجمللدد ( 22شدبارب/فرباير )2014

الصفحات من  26إل .29
مجلدة أمدور إل دراسدة ت .هيد ول .بدراونليس Las prácticas de evaluación de la edad:
( )22يشدري أمدني املظدامل
 una revisión de la literatura y bibliografía comentadaاليونيسديف 2011؛ وإل تقريدر األكادنيدة الو نيددة
للطدا فرنسدا “Rapport sur la fiabilité des examens médicaux visant à déterminer l’âge à des fins
judiciaires et la possibilité d’amélioration en la matière pour les mineurs étrangers isolés”, Bulletin de

 l’Académie nationale de médecineاجمللدد  191العددد ( 1كدانون الثاس/ينداير  )2007الصدفحات مدن 139
إل 142؛ وإل دراسدة م .ديبدالون وآخدرين “Détermination de l’âge des jeunes migrants. Position de la
 Société Suisse de Pédiatrie”, Paediatricaاجمللد  28العدد  )2017(2الصفحة .3
( )23مفدوض جملدس أورواب حلقدو اإلنسدان “Methods for assessing the age of migrant children must be
”.)2011( improved
( )24التعليق العام رقل  6والتعليق العام املشرت رقل  4ورقل .23
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 6-8ويذ يكر أمني املظامل أبن ا تجاو األ فال املكاجرين ولو لفرتات قصدريا أو ألغدراض حتديدد
السن أمر خظور مبوجا القدانون الددويل وأبنده يتعدني علدى الددول أن تلجدأ إل تددابري بديلدة .ويتع يدني
على الدول أن حتظر سلا األ فال ريتكل أو إيداعكل مراكز ال تجاو البدال ني( .)25ويتعدني
إبالغ دوائر اية الطفل على الفور ك تتمكن من تقييل ا تياجات الطفل املع للحماية(.)26
تعليقات الطرفني على مالحظات أطراف اثلثة
 1-9تشري الدولة الطرف مال ظاهتدا املؤرخدة  3آب/أغسدطس  2018إل أنده ال تتعلدق أي
قضددية مددن القضددااي املقدمددة ضددد إسددبانيا إل اللجنددة أبشددخال ختج دزين .فقددد دعددرض علددى أصددحاب
البالغات املشدار إليكدا مال ظدات أ دراف اثلثدة خيدار البقداء مراكدز مفتو دة مدا دامد قضدااي ل
اإلدارية/القضددائية قيددد النظددر .وتضدديف أندده ال تتعلددق أي قضددية مددن ددذه القضددااي مبلتمس د اللجددوء
وإنا مبكاجرين اقتصاديني.
 2-9ولدديس اختبددار غددروليتي وابيددل االختبددار الو يددد املسددتخدم إسددبانيا .فقددد خضددا أصددحاب
بالغددات أخددرى معروضددة علددى اللجنددة الختبددارات بيددة لتحديددد السددن بلددغ عدددد ا اسددة اختبددارات.
وابإلضددافة إل ذل د ال د ددرى االختبددارات الطبيددة إال إذا كددان الشددخص املع د ال يبدددو ف دالمل.
ووتدده
وقددد قض د احملكمددة العليددا أبال خيضددا شددخص الختبددارات حتديددد السددن عندددما يكددون
ج دواو سددفر أو وثيقددة ثاثلددة .بيددد أُددا أوضددح كددذل أندده إذا كددان مثددة مددربر معقددول للش د
صحة الواثئق ال حبووته أو إذا أعلن السلطات املختصة عدم صحتكا ال يعتدرب الطفدل املعد
الدة الشد  .وتضديف الدولدة
" امال للواثئدق الالومدة" وجيدوو أن خيضدا لالختبدارات املدذكورا
الطددرف أندده يدستشددف مددن ددذا التفسددري أندده ال جيددوو اعتبددار قاصددر غددري مصددحوب ددامال للواثئددق
أي مدن البالغدات
الالومة إال إذا كان حبووتده جدواو سدفر أو وثيقدة ويدة ثاثلدة ولديس األمدر كدذل
املعروضة على اللجنة .وينب ابلتايل اعتبار أصدحاب دذه البالغدات بددون واثئدق .وعدالوا علدى
ذل مل يكن مظكر ل ااسددي مظكدر قاصدر وأدذا السدبا أدخضدعوا الختبدارات حتديدد السدن.
و بعدض احلدداالت أكدد صددا ا الدبالغ البدايددة أنده راشددد وأفداد ال قدامل أبنده قاصددر .و دداالت
أخددرى اعرتفد السددلطات اإلسددبانية أبن أصددحاب البالغددات أ فددال وعلددى ددذا األسددام فظد
اللجندة القضدية .و الدة أخدرى أكدددت سدلطات البلدد األصدل لصددا ا الدبالغ أنده راشدد وجددرى
أيضا .ويدل ذل على صحة االختبارات الطبية ال أجري أل.
فظ القضية مل
 3-9وتكدرر الدولدة الطدرف أن إيدداع أشدخال أدعلددن أُدل راشددون بنداء علدى اختبدارات بيددة
مراكز حلماية القاصرين قد يعرض األ فال املوجودين تل املراكز للخطر.

 4-9وال خيضا الختبار حتديد السن الشخص الذي يظكر عليه أنه قاصدر أو يكدون حبووتده جدواو
سفر أو وثيقدة ويدة تتضدمن بيدا ت بيوميرتيدة .وأخدريامل ال ددد أمدني املظدامل الفرنسد االختبدارات الد
ينب استخدامكا لتحديد السن.
 -10ويشددري صددا ا الددبالغ تعليقاتدده املؤرخددة  1آب/أغسددطس  2018إل أن مال ظددات
األ دراف الثالثددة تؤكددد مددن جديددد أن اختبددار األشددعة السددينية الددذي اسددتدخدم لتحديددد سددنه لدديس

__________

( )25احملكمة األوروبية حلقو اإلنسان الدائرا الكربى قضية اتراخيل ضد سويسرا الدعوى رقل .12/29217
( )26احملكم ددة األوروبي ددة حلق ددو اإلنس ددان قض ددية عب ددد ي إملد د والعد دويس أب ددو بك ددر ض ددد مالط ددة ال دددعوى رقد دل 13/25794
والدعوى رقل .13/28151
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موثوق دامل ابلنظددر إل ددامي اخلطددأ الكبددري الددذي ينطددوي عليدده و اصددة فيمددا يتعلددق بفئتدده العمريددة.
ويؤكد أنه ال ينب اللجوء إل إجراءات حتديد السن إال كمالذ أخري ي جيا إيالء االعتبار
املقام األول إلفادات األ فدال املكداجرين غدري املصدحوبني احملتملدني وللواثئدق الد قدد يتمكندون
مدن تقدددنكا .ويدددع أن إسددبانيا ددري اختبددارات منكجيددة اميددا األ فددال املكدداجرين غددري املصددحوبني
الته.
من دون إعطاء قيمة إلفاداهتل وال للواثئق ال يقدموُا على غرار ما صل
مداوالت اللجنة

النظر مقبولية البالغ

 1-11قبل النظر أي ادعاء ي ترد بدالغ مدا يتعدني علدى اللجندة أن تقدرر وفقدامل للمدادا 20
مددن نظامكددا الددداخل مددا إذا كددان الددبالغ مقبدوالمل أم ال مبوجددا الربوتوكددول االختيدداري التفاقيددة قددو
الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات.
 2-11وحتيط اللجنة علمامل حبجة الدولة الطرف أبن الدبالغ غدري مقبدول مدن يد االختصدال
الشخص وفقامل للمادا (7ج) و(و) من الربوتوكول االختياري ابلنظر إل أنه يشدكل إسداءا اسدتعمال
للحق تقدمي البالغات ألن صا ا البالغ راشد ومل يقدم "أدأل" دليل "قدا ا" يثبد عكدس
ذل د  .غددري أن اللجنددة تال ددظ أن صددا ا الددبالغ يؤكددد أندده أفدداد أبندده كددان قاص درامل لدددى دخولدده
إسبانيا وأنه قدم سردامل مفصالمل ومتسقامل للوقائا و َّ
قدم إل مكتا املدع العدام وخكمدة التحقيدق
إسبانيا نسخة من شكادا ميالده الصادرا اازائر الد تثبد أنده قاصدر مدن دون أن يتلقدى
أي رد من اتني اأيئتني .وحتيط اللجنة علمامل حبجة الدولة الطرف أبن شكادا امليالد املقدمدة تفتقدر
إل بيا ت بيومرتية نكن مقارنتكا ببيا ت صا ا البالغ .وتدذ يكتر اللجندة أبن عداء اإلثبدات ال يقدا
على صا ا البالغ و دده وال سديما ابلنظدر إل أن صدا ا الدبالغ والدولدة الطدرف ال يتسداواين
كثدري
دائمامل إمكانية احلصول على عناصر اإلثبات وأن الدولة الطرف و د ا ال متتلد
من األ يان املعلومات ذات الصلة( .)27و ذه القضية حتيط اللجنة علمدامل حبجدة صدا ا الدبالغ
أبنه كان على الدولة الطرف لو كان لديكا شكو صول صحة شكادا ميالده أن تلجدأ إل
السلطات القنصلية اازائرية للتحقق من ويته ولكنكا مل تفعل ذل  .و ضوء كل مدا تقددَّم تدرى
اللجنة أن املادا (7ج) من الربوتوكول االختياري ال متنا قبول ذا البالغ.
 3-11وحتيط اللجنة أيضامل علمامل حبجة الدولة الطدرف أبن صدا ا الدبالغ مل يسدتنفد سدبل االنتصداف
احملليددة املتا ددة ألندده( :أ) كددان إبمكددان صددا ا الددبالغ إذا كددان يعتددرب االختبددارات الطبيددة املنجددزا غ ددري
كافية أن يطلا إل مكتا املدع العدام إجدراء اختبدارات إضدافية؛ (ب) كدان إبمكدان صدا ا الدبالغ
أن يطلا مراجعة أي قرار وفقامل لإلجراء املنصول عليده املدادا  780مدن قدانون اإلجدراءات املدنيدة؛
(ج) كددان إبمكاندده الطعددن قدرار إعادتدده إل بلددده أمددام قضدداء املناوعددات اإلداريددة؛ (د) كددان إبمكاندده
مباشدرا إجدراءات وعيددة أمددام احملدداكل املدنيددة لطلددا حتديددد سددنه مبوجددا القددانون .2015/15
غددري أن اللجنددة تال ددظ علددى أددو مددا أشددارت إليدده الدولددة الطددرف أندده جيددوو مراجعددة قدرار حتديددد
الدة تقددمي أدلدة جديددا .وتال دظ اللجندة أيضدامل أن
السن الذي يصدره مكتدا املددع العدام
مكتددا املدددع العددام مل ذخددذ االعتبددار نسددخة مددن شددكادا مدديالد صددا ا الددبالغ تثب د أندده قاصددر

__________

( )27انظددر مجلددة أمددور آراء اللجنددة املعنيددة حبقددو اإلنسددان الددبالغ رقددل  2005/1422قضددية احلاس د ضددد
ااما ريي د ددة العربي د ددة الليبي د ددة املعتم د دددا  24تشد د درين األول/أكت د ددوبر  2007الفق د ددرا 7-6؛ و ال د ددبالغ رق د ددل
 2004/1297جمنون ضد اازائر املعتمدا  14متوو/يوليه  2006الفقرا .3-8
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قددددم إليدده  22أاير/مددايو  .2017وتددرى اللجنددة أندده ال نكددن سدديا الطددرد الوشددي لصددا ا
البالغ من األراض اإلسدبانية أن تعتدرب فعالدةمل سدبل االنتصداف الد تطدول بصدورا مفر دة أو الد
ال توقف تنفيدذ أمدر الطدرد السداري( .)28وتال دظ اللجندة أن الدولدة الطدرف مل تثبد أن مدن شددأن
سبل االنتصاف املشار إليكدا أن توقدف تنفيدذ قدرار تر يدل صدا ا الدبالغ .وابلتدايل ُتلدص اللجندة
إل أن املادا (7ه) من الربوتوكول االختياري ال متنا قبول ذا البالغ.
 4-11وتددرى اللجنددة أن ادعدداءات صددا ا الددبالغ ال د تسددتند إل املددادتني  )2(18و 29مددن
االتفاقيددة مل تدددعل أبدلدة كافيددة ألغدراض املقبوليددة وتعلددن عدددم مقبوليتكددا مبوجددا املددادا (7و) مددن
الربوتوكول االختياري.
 5-11بيد أن اللجنة ترى أن صدا ا الدبالغ دعدل مبدا يكفد مدن األدلدة ادعاءاتده املسدتندا إل
املواد  3و 8و 12و 20و 27من االتفاقية فيمدا يتعلدق علدى التدوايل بعددم مراعداا مصداحل
الطفددل الفضددلى وبعدددم تعيددني وصد أو ثثددل قددانوس خددالل إجدراءات حتديددد السددن .وعليدده تعلددن
اللجنة أن ذا اازء من الشكوى مقبول وتباشر النظر أسسه املوضوعية.

النظر املسألة من ي األسس املوضوعية
 1-12نظددرت اللجنددة ددذا الددبالغ ضددوء مجيددا املعلومددات ال د أات كددا أددا الطرفددان علددى
النحو املنصول عليه املادا  )1(10من الربوتوكول االختياري.
 2-12وتتمثددل املسددألة املعروضددة علددى اللجنددة حتديددد مددا إذا كددان إج دراء حتديددد السددن الددذي
خضدا لدده صددا ا الددبالغ الددذي أفدداد أبندده كددان قاصدرامل وقدددَّم نسددخة مددن شددكادا مدديالده إلثبددات
ظددل مالبسددات ددذه القضددية قوقدده املعددرتف هبددا االتفاقيددة .وادعددى
ذل د قددد انتك د
صا ا البالغ على وجه اخلصول أن ذا اإلجراء مل ذخذ االعتبار مصداحل الطفدل الفضدلى
سواء فيما يتعلق بنوع االختبار الطص الذي استدند إليه لتحديد سنه أو بعدم تعيني وص أو ثثل
قانوس خالل ذا اإلجراء.
 3-12وتدذكر اللجنة أبن إجراء حتديد سن شداب يددع أنده قاصدر أمدر ابلدغ األمهيدة ألن نتيجتده
حتدد ما إذا كان ق له االستفادا من احلمايدة الو نيدة ابعتبداره فدالمل أم ال دق لده ذلد  .وعلدى
غرار ذل يكتس ذا اإلجراء لتحديد السن أمهية يوية ابلنسبة للجنة ابعتباره أسدام التمتدا
ابحلقو الواردا االتفاقية .ولذل ال بد من وجود إجراء مالئل لتحديد السدن ابإلضدافة إل
إمكانيددة الطعددن نتيجتدده مددن خددالل إجدراءات االسددتئناف .وينب د مددا دامد ددذه اإلجدراءات
جارية تفسري الش لصاحل الشدخص املعد ومعاملتده ابعتبداره فدالمل .وابلتدايل تددذكر اللجندة بوجدوب
إيالء االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى خالل مجيا مرا ل إجراء حتديد السن(.)29
 4-12وتدذ يكتر اللجندة أيضدامل أبنده ينب د للددول غيداب واثئدق ويدة أو وسدائل أخدرى مالئمدة

لتقددير السددن علددى أددو سددليل أن ددري تقييمدامل شدامالمل لنمددو الطفددل البدددس والنفسد يضددطلا بدده
أ باء األ فال وأخصائيون أو مكنيدون آخدرون مبقددور ل مراعداا خمتلدف جواندا النمدو الوقد ذاتده.
وينب د أن َّ
تنف دذ ددذه التقييمددات بسددرعة وبطريقددة مالئمددة للطف دل وأن أتخددذ االعتبددار املسددائل
الثقافيددة واانسددانية مددن خددالل إج دراء مقددابالت مددا األ فددال بل ددة يسددتطيعون فكمكددا .وينب د اعتبددار
__________

( )28انظر آراء اللجنة قضية ن .ب .ف .ضد إسبانيا ( )CRC/C/79/D/11/2017الفقرا .3-11
( )29املرجا نفسه الفقرا .3-12
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الواثئق املتا ة صحيحةمل مدا مل يثبد العكدس وإيدالء االعتبدار إلفدادات األ فدال .وعدالوا علدى ذلد
فمددن املكددل لل ايددة تفسددري الش د لصدداحل الشددخص اخلاضددا للتقيدديل .وينب د للدددول أن متتنددا عددن
اسدتخدام أسداليا بيدة تسدتند إل حتليدل العظددام وفحدص األسدنان قدد تفتقدر إل الدقدة وتنطددوي
على وامي خطأ كبريا وقد ُتلف أيضامل صدمات وتؤدي إل إجراءات قضائية ال داع أا(.)30

 5-12و ذه القضية تال ظ اللجنة ما يل ( :أ) هبدف حتديد سن صا ا البالغ الذي
كان بدون واثئق لدى وصوله إل األراض اإلسبانية أدخضدا الختبدارات بيدة تتمثدل فحدص
ابألشعة السينية ليده اليسرى من دون إجراء أي نوع آخر من االختبارات التكميليدة وال سديما
النفسية ومن دون إجراء أي مقابلة ما صا ا البالغ إ ار ذه اإلجراءات؛ (ب) كنتيجدة
لالختبار الطص الو يد اجملرى خلص املستشفى املع إل أن سدن عظدام صدا ا الدبالغ كاند
تف ددو  19س ددنة وفق د دامل أل ل ددس غ ددروليتي وابي ددل م ددن دون حتدي ددد أي ددامي ثك ددن للخطد ددأ؛
(ج) استنادامل إل ذه النتيجة الطبية أصدر مكتا املدع العدام أملدرياي قدرارامل قضدى أبن صدا ا
ال ددبالغ راش ددد؛ (د) مل ذخ ددذ مكت ددا امل دددع الع ددام االعتب ددار نس ددخة ش ددكادا امل دديالد ال د ق دددمكا
صا ا البالغ  22أاير/مايو  2017ب رض املراجعة احملتملة للقرار الذي قضى أبنه راشد.
 6-12واستشكدت الدولة الطرف بقضية م .إ .ب .ضد إسدبانيا بوصدفكا سدابقة تبدني موثوقيدة
االختبددار ابألشددعة القددائل علددى أ لددس غددروليتي وابيددل .بيددد أن اللجنددة تال ددظ املعلومددات الددوفريا
الدواردا امللددف الد تشددري إل عدددم دقددة ددذا الفحددص الددذي ينطددوي علددى ددامي خطددأ كبددري
وليس ابلتايل مدن املناسدا اعتبداره الطريقدة الو يددا لتحديدد السدن الزمنيدة لشداب يؤكدد أنده قاصدر
ويقدم واثئق إثبات أذا ال رض(.)31
 7-12وحتيط اللجنة علمامل ابستنتاج الدولة الطرف الذي مفاده أن مظكر صا ا البالغ يددل
بوضوص على أنه راشد وكان ابلتايل من املمكن اعتباره كذل تلقائيامل من دون احلاجة إل إجدراء
أي اختبار وقد أدجري له رغل ذل اختبار ابألشعة السدينية لتحديدد سدنه .غدري أن اللجندة تددذكر
بتعليقكا العام رقل  6الذي مفاده أنه ال ينب االقتصدار علدى املظكدر ااسددي للفدرد بدل مراعداا
درجدة نضددجه النفسد أيضدامل وينب د إجدراء التقيديل وفددق معدايري علميددة مأموندة ونزيكددة مدا مراعدداا
الة وجوده لصاحل الشخص
مصاحل الطفل الفضلى واالعتبارات اانسانية وتفسري الش
()32
.
الة افرتاض أنه كذل
املع حبي يعامل على أسام أنه فل
يعني له وص أو ثثل للدفاع
 8-12وحتيط اللجنة أيضامل علمامل ابدعاءات صا ا البالغ أنه مل َّ
عن مصاحله ال تمال كونه فالمل مكاجرامل غري مصحوب قبل إجراء حتديد السدن الدذي أدخضدا
له وخالله .وتدذكر اللجنة أبنه ينب للدول األ راف أن تعني ثدثالمل قانونيدامل مدؤ المل نلد املكدارات
الل وية املالئمة ابجملدان اميدا الشدباب الدذين يددعون أُدل قاصدرون أقدرب وقد ثكدن بعدد
وصددوأل .وتددرى اللجنددة أن تيسددري متثيددل ددؤالء األشددخال خددالل إج دراءات حتديددد سددنكل يعتددرب
مبثابة تفسري الش لصداحلكل ويشدكل ضدمانةمل أساسديةمل ملراعداا مصداحلكل الفضدلى ولكفالدة قكدل
االستماع إليكل( .)33وينطوي عدم القيام بدذل علدى انتكدا للمدادتني  3و 12مدن االتفاقيدة

__________

()30
()31
()32
()33
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ألن إج دراء حتدي ددد السددن ددو مفتدداص تنفي ددذ االتفاقيددة .فم ددن شددأن ع دددم تددوفري ثث ددل قددانوس الوق د
املناسا أن يؤدي إل ظلل كبري.
 9-12و ضددوء كددل مددا تقدددم تددرى اللجنددة أن إجدراء حتديددد السددن الددذي أدخضددا لدده صددا ا
الدبالغ الدذي ادعدى أندده فدل وق َّددم ال قدامل دليدل إثبدات لدذل مل تتدوافر فيده الضدما ت الالومددة
حلماي ددة قوق دده املع ددرتف هب ددا االتفاقي ددة .و ظ ددل مالبس ددات ددذه القض ددية وال س دديما الفح ددص
املسددتخدم لتحديددد سددن صددا ا الددبالغ وعدددم تددوفري ثثددل ملسدداعدته خددالل ذلد اإلجدراء والدرفض
شبه التلقدائ للقيمدة اإلثباتيدة لشدكادا املديالد الد قددمكا صدا ا الدبالغ الد مل تقدل الدولدة الطدرف
الدة الشد إل السدلطات القنصدلية اازائريدة
ىت بتقييل ره للبيدا ت الدواردا فيكدا ومل تلجدأ
للتأكددد منكددا تددرى اللجنددة أندده مل ت دراع املقددام األول مصدداحل الطفددل الفضددلى خددالل إج دراء حتديددد
السن الذي أدخضا له صا ا البالغ و ذل انتكا للمادتني  3و 12من االتفاقية.
 10-12وحتيط اللجنة أيضامل علمامل ابدعداء صدا ا الدبالغ أن الدولدة الطدرف انتككد قوقده
بت يري ددا لددبعض عناصددر ويتدده عندددما ددددت لدده سددنامل واتريددخ مدديالد ال يتطابقددان م دا مددا يددرد
شكادا ميالده ىت بعدما َّ
قدم نسخة من تلد الشدكادا إل السدلطات اإلسدبانية .وتدرى اللجندة
أن سن الطفل واتريخ ميالده يشكالن جزءامل من ويتده وأن الددول األ دراف ملزمدة اب درتام دق
الطف ددل احلف ددا عل ددى ويت دده دون رمان دده م ددن أي عنص ددر م ددن عناص ددر ا .و ددذه القض ددية
تال ظ اللجنة أن الدولة الطرف ىت بعدما قدم صا ا البالغ نسخة من شكادا ميالده ال
تضمن بيا ت تثب ويته كطفل مل تراع ويته ي رفضد إعطداء أي قيمدة إثباتيدة لنسدخة
شكادا ميالده من دون إجراء سلطة خمتصدة لتمحديص رهد مسدبق للبيدا ت الدواردا فيكدا ومدن
دون التحقددق كدداجراء بددديل مددن تلد البيددا ت لدددى سددلطات البلددد األصددل لصددا ا الددبالغ.
وعليه ُتلص اللجنة إل أن الدولة الطرف انتكك املادا  8من االتفاقية.
َّ 11-12أم دا وقددد خلص د اللجنددة إل وقددوع انتكددا للم دواد  3و 8و 12مددن االتفاقيددة فلددن
تنظدر بشدكل منفصددل شدكوى صددا ا الدبالغ بشددأن انتكدا املددادتني  20و 27مدن االتفاقيددة
فيما يتعلق ابلوقائا ذاهتا.
 12-12وأخدريامل حتدديط اللجنددة علمدامل ابدعدداءات صددا ا الددبالغ بشددأن إخددالل الدولددة الطددرف
ابلتدبري املؤق املتمثدل نقدل صدا ا الدبالغ إل مركدز حلمايدة القاصدرين مدا دامد قضديته قيدد
النظددر .وتدددذكر اللجنددة أبن الدددول األ دراف بتصددديقكا علددى الربوتوكددول االختيدداري يقددا عليكددا
التزام دويل اب رتام التدابري املؤقتة املطبَّقة وفقامل للمادا  6من ذا الربوتوكول ال متنا وقدوع ضدرر
ال نكددن جددربه عندددما يكددون بددالغ مددا قيددد النظددر وتكفددل بددذل فعاليددة إج دراء تقدددمي البالغددات
الفردية( .)34و ذه القضدية حتديط اللجندة علمدامل حبجدة الدولدة الطدرف أبن نقدل صدا ا الدبالغ
إل مركز حلماية القاصرين قد يشكل خطرامل جسيمامل على األ فال املوجدودين فيده .غدري أن اللجندة
تال ددظ أن ددذه احلجددة تقددوم علددى فرضددية أن صددا ا الددبالغ شددخص راشددد .وتددرى اللجنددة أن
اخلط ددر األك ددرب يتمث ددل إي ددداع ف ددل ختم ددل مرك ددز ال ذوي س ددوى أش ددخال مع ددرتف أبُ ددل
راشدون .وابلتايل ترى اللجنة أن عدم تنفيذ التدبري املؤق املطلوب يشكل
د ذاته انتكاكامل
للمادا  6من الربوتوكول االختياري.
__________

( )34املرجا نفسه الفقرا .11-12
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 13-12وُتلص اللجنة و تتصرف مبوجا الفقرا  5من املادا  10مدن الربوتوكدول االختيداري
إل أن الوقددائا املعروضددة عليكددا تكشددف عددن انتكددا للم دواد  3و 8و 12مددن االتفاقيددة واملددادا  6مددن
الربوتوكول االختياري.
وينب د للدولددة الطددرف أن تقدددم لصددا ا الددبالغ تعويضدامل مالئمدامل .والدولددة الطددرف ملزمددة
-13
أيضامل بتفادي دوش انتكاكدات ثاثلدة املسدتقبل مدن خدالل ضدمان توافدق أي إجدراء لتحديدد
سددن األ فددال احملتملددني غددري املصددحوبني مددا االتفاقيددة وال سدديما تعيددني ثثددل قددانوس مؤ ددل أددؤالء
األ فال ابجملان وعلى وجه السرعة خالل تل اإلجراءات.
وتدددذكر اللجن ددة أبن الدولددة الط ددرف اعرتف د ابنضددمامكا إل الربوتوك ددول االختي دداري
-14
ابختصددال اللجنددة بتحديددد مددا إذا صددل أم ال انتكددا أل كددام االتفاقيددة أو بروتوكوليكددا االختيدداريني
املوضوعيني.
ووفقامل أل كام املادا  11من الربوتوكول االختياري تود اللجندة أن تتلقدى مدن الدولدة
-15
الطددرف أقددرب وق د ثكددن و غضددون  180يوم دامل معلومددات عددن التدددابري املتخددذا لتنفيددذ
آرائكا .وتطلا إل الدولة الطرف أيضامل أن تدرج معلومات عن دذه التددابري تقارير دا مبوجدا
ت
عممكدا
املادا  44من االتفاقيدة .وأخدريامل تطلدا اللجندة إل الدولدة الطدرف أن تنشدر دذه اآلراء وتد ي
على نطا واسا.
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