األمو املتحدة

CRC/C/83/D/24/2017

اوف والدة حقوق الطفل

Distr.: General
20 March 2020
Arabic
Original: Spanish

جلنة حقوق الطفل

آراء اعتمدهتا الجنندة جو دل الوكوو ددوت اريتالد رق روف والدة حقدوق الطفددل
املتعجق إب راء وقهتمي البالغ ت ،بشأن البالغ روم ** *2017/24

__________

*
**

بالغ مقدم من:

م .أ .ب( .يثله املامي ألربت ابريس كازانوفا)

الشخص املدعى أنه ضحية:

م .أ .ب.

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 12متوز/يوليه

اتريخ اعتماد اآلراء:

 7شباط/فرباير

املوضوع:
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ع د دددم املقبولي د ددة م د ددن ي د د االختصد دداخ الشخصد ددي،
وعدم استنفاد سبل االنتصاف امللية

2017
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مواد االتفاقية:

 ،3و ،8و ،12و ،)2(18و،)1(20

مواد الربوتوكول االختياري:

(7ج) و(ه) و(و)

و ،27و29

اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة والثمانني ( 20كانون الثاين/يناير  7 -شباط/فرباير .)2020
شارك يف النظر يف هذا البالغ أعضاء اللجنة التاليددة أؤددا هو :سددوزان أهددو أسددوما ،وأمددل سددلمان الدوسددري ،وهنددد
أي ددود إدريسد ددي ،وبراغد ددي غودبرانس ددون ،وفيليد ددز فيف ،وأول د ددا أ .خازوف ددا ،وسد دديفام لوميند ددا ،وج ،دداد ماضد ددي ،وفايد د
مارش ددال  -ه دداريس ،وبني ددام داوي د مزم ددور ،وكالرن ددس نيلس ددون ،وأواتين ميكيك ددو ،ول ددويس إرنس ددتو بي دددرنريا رين ددا،
وخوس دديه أ ي ددل رودري يد ددز ري دديس ،وعيس دداتو ألسد ددان م ددوالي س دديديكو ،ومن مد دداري س ددكيلتون ،وفيلين ددا تودوروفد ددا،
ورينايت وينرت.
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 1-1ص ددا ز ال ددبالغ ه ددو م .أ .ب ،.وه ددو م دوامن م ددن م دوام غيني دداُ ،ول ددد يف  24ك ددانون األول/
ديس ددمرب  .1999وي دددعي أند دده ض ددحية انت،د دداك املد دواد  ،3و ،8و ،12و ،)2(18و ،)1(20و ،27و 29مد ددن
االتفاقيددة .وقددد دخددل الربوتوكددول االختيدداري املتءلددد جدراء تقدددمي البالغددات يددز النفددا ابلنسددبة للدولددة
الطرف يف  14نيسان/أبريل .2014
 2-1وعم دالمل ابمل ددادة  6م ددن الربوتوك ددول االختي دداري ،مل ددز الفري ددد الءام ددل املء د ابلبالغ ددات ،يف
متوز/يولي دده  2017نياب دةمل ع ددن اللجن ددة ،إا الدول ددة الط ددرف أن متتن ددن ع ددن إع ددادة ص ددا ز ال ددبالغ إا بل ددد
األصلي وأن تنقله إا مركز حلماية القصر ريثما تنظر اللجنة يف قضيته.
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الوو ئع م عرضه ص حل البالغ
 1-2يف  3زيران/يونيدده  ،2017اعرتض د الشددرمة الومنيددة اإلسددبانية يف موتريددل ،ب رانمددة ،القددارب
ال د ددذي ك د ددان عل د ددى متن د دده ص د ددا ز ال د ددبالغ عن د دددما د دداول الد د دخول إا إس د ددبانيا بطريق د ددة غ د ددري قانوني د ددة.
ويف  4زيران/يونيه  ،2017قررت الشدرمة الومنيدة إعدادة صدا ز الدبالغ إا بلدد األصدلي .وصدر صدا ز
ال ددبالغ ،ال ددذي ل يك ددن حيم ددل واثئ ددد اهلوي ددة ،للش ددرمة بن دده ك ددان قاص ددرامل ،لك ددن تص ددرحيه ل يؤخ ددذ يف االعتب ددار.
ويف  6زيران/يونيه  ،2017أمرت حمكمة التحقيد رقو  2يف موتريل يدداع صدا ز الدبالغ يف مركدز ا تجداز
األجانز يف برشلونة ملدة أقصاها  60يومامل ،يف انتظار إعادته.
 2-2وصر صا ز البالغ مرة أخرى بنه كان قاصرامل أمام مدير مركز ا تجاز األجانز بربشلونة،
الذي أبلغ حمكمة التحقيد رقو  1بربشلونة بذلك .ويف  26زيران/يونيه  ،2017أمرت حمكمدة التحقيدد
رق ددو  1بربش ددلونة بن خيض ددن ص ددا ز ال ددبالغ الختب ددارات مبي ددة لتحدي ددد س ددنه تش ددمل الفح ددص ابألش ددءة
السينية يف اليد وتصوير الءظام.
 3-2ويدعي صا ز البالغ أنه ل يتلد قط أي إخطار بشأن إجراء اختبارات مبية لتحديد سدنه.
ويف  7متوز/يوليدده  ،2017اتصددل صددا ز الددبالغ حددامني يف مركددز ا تجدداز األجانددز وهددو الددذين ملبدوا
مءلومات عن هذ االختبارات .ويف اليوم نفسده ،أرسدل صدا ز الدبالغ نسدخة مدن شد،ادة مديالد إا
حمكمة التحقيد رقدو  2يف موتريدل إلثبدات أنده كدان قاصدرامل .ويف وقد تقددمي شدكوا إا اللجندة ،ل يكدن
صددا ز الددبالغ قددد تلقددى بءددد أي مءلومددات سدواء بشددأن االختبددارات الطبيددة أو بشددأن أي قدرار اتذتدده
الدولة الطرف فيما خيص حتديد سنه.

الشكوى
 1-3يدعي صا ز البالغ أن الدولة الطرف ل تراع مصاحل الطفل الفضلى املءرتف هبا يف املادة
مددن االتفاقيددة خددالل إجدراء حتديددد السددن الددذي أُخضددن لدده .ويشددري إا أن الدولددة الطددرف ،وفقدامل ملددا ال ظتدده
اللجنددة ،ال متلددك بروتوكدوالمل مو دددامل حلمايددة األمفددال غددري املصددحوبني علددى املسددتوى الد وم  .ولددذلك ،تتلد
األساليز املستخدمة لتحديد سن هؤالء األمفال سز كل إقليو من األقاليو املتمتءة ابحلكو الذايت(.)1
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 2-3ويشددري صددا ز الددبالغ إا تقريددر ملنظمددة األمددو املتحدددة للطفولددة (اليونيسددي ) يؤكددد أن اختبددارات
حتديد السن ينب ي أال ُُترى إال عند الضرورة القصوى وأن مريقة غريوليتش وابيل ينب ي أال تُستخدم
__________

()1
2

يشري صا ز البالغ إا  ،CRC/C/ESP/CO/3-4الفقرتني  27و.59
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و دددها ،بددل جيددز استشددارة اخلدرباء واسددتخدام التكنولوجيددا املناسددبة الد ُتمددن بددني تقنيددات خمتلفددة( .)2ويؤكددد
ض امل أن االتفاقيددة ينب ددي أن تطبدد علددى النحدو الصددحي وأن مصدداحل الطفدل الفضددلى ينب ددي
تقريدر اليونيسددي أي د
أن ُمتن األسبقية على مقتضيات النظام الءام املتءلقة ابألجانز يف مجين التدابري واإلجراءات.
 3-3ويش ددري ص ددا ز ال ددبالغ إا أن الط ددرل الو ي دددة لتحدي ددد الس ددن املس ددتخدمة الي دامل يف إس ددبانيا ه ددي
التقددديرات الطبي ددة والتق ددديرات املس ددتندة إا اخلصددائص اكس دددية .وم ددن ل ددك ،ال تُسددتخدم م ددرل أخ ددرى مث ددل
"التقديرات املستندة إا النضج النفسي واالجتمداعي وإا النمدو" ،أو "التقدديرات املسدتندة إا الواثئدد املتا دة
واملءارف واملءلومات امللية" .وأهو اختبار ُجيرى يف إسبانيا هو اختبار األشءة السينية الذي يستند إا أملدس
غددروليتش وابيددل ،وهددي دراسددة أُجريد يف اخلمسددينات مددن القددرن املاضددي لد عيند ملدة مددن  6 879مفدالمل مددن
األمف ددال األص ددحاء املنح دددرين م ددن أمريك ددا الش ددمالية واملنتم ددني إا الطبق ددة املتوس ددطة  -الءلي ددا .ويفض ددي ه ددذا
االختبار إا تقدير السن استنادامل إا نتائج مصنفة حبسز الفئات الءمريدة .وتبقدى هدذ الدراسدة ،شدأشا شدأن
الدراسدات األخدرى الد أُجريد يف وقد ال دد ،دراسددات تقديريدة فقدط .ويشدري صدا ز الدبالغ إا ضددرورة
التمييددز بددني السددن الزمنيددة وسددن الءظددام الد هددي مف،ددوم إ صددائي يسددتند إا ُتددارب سدريرية ويفيددد يف حتقيددد
أغدرا مبيددة حمضددة من،ددا تقدددير وتددرية نضددج عظددام شددخص مددا والتنبددؤ بمددور مثددل الطددول الددذي سددتبلغ قامتدده.
أمددا السددن الزمنيددة ف،ددي مددول املدددة الد عاشدد،ا الشددخص .وال تتطددابد ابلضددرورة سددن الءظددام والسددن الزمنيددة،
ابلنظر إا وجود عوامل تؤثر يف منو الشخص ومنائه ،مثل الءوامل املتءلقة ابكينات وا دمل ر والت ذيدة والصدحة
والنظافددة الصددحية ،الد تءكددس وضددءه االجتمدداعي ،فضدالمل عددن الءوامددل الءرقيددة .ووفقدامل لءدددد مددن الدراسددات،
تشكل اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لشخص ما عامالمل حمددامل رئيسيامل لنمو عظامه.
 4-3ويشدد صا ز البالغ علدى ضدرورة أن يدوا االعتبدار يف املقدام األول ملبددأ مصداحل الطفدل الفضدلى
يف مجيددن إجدراءات حتديددد السددن ،وأال ُُتددرى سددوى االختبددارات الطبيددة الالزمددة واملتوافقددة مددن أخالقيددات م،نددة
الطددز .وينب ددي أن تشددري التقددارير الطبيددة ات الصددلة دائمدامل إا هددامش اخلطددأ املتمددل .وابإلضددافة إا لددك،
ينب ي أن يتوا موظفون مبيون متخصصون إجدراء التصدوير ابألشدءة السدينية وقدراءة نتائجده ،وينب دي أن يُء،دد
جراء التقييو الشامل للنتائج إا موظفني مبيني متخصصني يف الطز القضائي والشرعي ،واحلدال أن أقسدام
التصوير ابألشءة السينية هي ال تتدوا تقيديو هدذ الفحدوخ يف أغلدز األ يدان( .)3وأخدريامل ،ينب دي أن تسدتند
عمليات حتديد السن إا جمموعة متنوعة من االختبارات والفحوخ التكميلية.
 5-3ويدعي صا ز البالغ أيضامل أنه ضحية انت،اك املادة  ،3مقروءة ابالقرتان مدن املدادتني )2(18
و )1(20مددن االتفاقيددة ،نظدرامل لءدددم تءيددني وصددي أو ثددل لدده ،ددا أن هددذا التءيددني يشددكل ضددمانة إجرائيددة
م،م ددة لل اي ددة ال درتام املص دداحل الفض ددلى ليمف ددال غ ددري املص ددحوبني( .)4ويؤك ددد أن دده تُددرك دون دف دداع ودون
احلماية الالزمة ويف الة ضء شديد بسبز إعالن أنه شخص ابلغ على أسام أدلة غري موثوقة.
__________

()2

()3
()4
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تقرير اليونيسي واجمللس الءام للمحامني اإلسبان ومنظمة ابنيستو املءنون
”2009 ،jurídica y social de los menores extranjeros en España؛ ويستشدد،د صددا ز الددبالغ أيضدامل بتقريددر
منظمددة  ،La Merced Migraciones-Mercedariosومفوضددية األمد و املتحدددة السددامية لشددؤون الالجئددني ،ومنظمددة
إنق د ددا الطفول د ددة ،وبد د درانمج س د ددانتاندير بش د ددأن الق د ددانون والقص د ددر امء د ددة كومي د ددام البابوي د ددة ،ومؤسس د ددة ابكيتي د ددك
( ،)Baketikوالرابطددة الكاثوليكيددة اإلسددبانية لل،جددرة ) ،(Accemاملنشددور حتد عندوان Aproximación a la protección
.internacional de los menores no acompañados en España, Madrid, La Merced Migraciones, 2009
يستش،د صا ز البالغ بتقرير صادر عن احتاد أمناء املظال بكتالونيا حت عن دوان“Resolución sobre el :
). proceso de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados” (2011
يستش،د صا ز الددبالغ بتءليددد اللجنددة الءددام رقددو  )2005(6بشددأن مءاملددة األمفددال غددري املصددحوبني واملنفصددلني
عن وي،و خارج بلدهو األصلي ،الفقرة .21
“Ni ilegales ni invisibles: realidad
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 6-3ويؤك ددد ص ددا ز الد ددبالغ أن الدول ددة الطد ددرف انت،كد د ق دده يف اهلويد ددة املء ددرتف بد دده يف امل ددادة  8مد ددن
االتفاقيدة .ويشدري إا أن السدن جانددز أساسدي مدن جوانددز اهلويدة وأن الدولدة الطددرف ملزمدة بءددم التدددخل يف
هويته ،وكذلك ابحلفاظ على الءناصر املكونة لل،وية واستءادهتا.
 7-3ويدعي صا ز البالغ أيضامل ددو انت،داك للمدادة  20مدن االتفاقيدة ألن الدولدة الطدرف ل متنحده
احلماية الواجبة بوصفه مفالمل حمرومامل من بيئته األسرية.
 8-3وأخدريامل ،يدددعي أندده ضددحية انت،دداك قوقدده املءددرتف هبددا يف املددادتني  27و 29مددن االتفاقيددة ألن عدددم
تءيني وصي لرعاية مصاحله أعال منو على حنو سليو.
 9-3ويقرت صا ز البالغ احللول املمكنة التالية( :أ) أن تقر الدولدة الطدرف بءددم إمكانيدة إثبدات سدنه
عن مريد االختبار الطيب ا دل ذي أُجدري؛ (ب) وأن يُبلدغ بي قدرار يسده؛ (ج) وأن يُءدرتف لده مكانيدة الطءدن
يف قرارات حتديد السن أمام املاكو؛ (د) وأن يُءرتف له مين احلقول املكفولة له ابعتبار مفالمل ،ا يف لك
احل ددد يف احلص ددول عل ددى محاي ددة اإلدارة الءام ددة ،ويف التمثي ددل الق ددانوين ،ويف التءل دديو ،ويف احلص ددول عل ددى تص دري
لإلقامة والءمل يتي له إمكانية تنمية شخصيته على حنو كامل واالندماج يف اجملتمن.

مالحظ ت الهتكلة الطرف بشأن املقبولالة
 1-4تؤكددد الدولددة الطددرف ،يف مال ظاهتددا املؤرخددة  27تشدرين األول/أكتددوبر  ،2017أن صددا ز الددبالغ
ا تُجدز يددوم دخولده غددري القددانوين إا إسدبانيا ،هددو وبقيددة ركداب القددارب الدذي كددان يسددافر علدى متندده ،يف مركددز
الشددرمة ب رانمددة يد جددرى التءددرف علددى هددوفهتو وإبالغ،ددو حبقددوق،و حبضددور مددرتجو شددفوي .وقددد اسددتفاد
ه دؤالء األف دراد م ددن املس دداعدة القانوني ددة ،وأُبل دوا شخص دديامل ع ددن مري ددد املد رتجو الش ددفوي بم ددر إع ددادهتو ،وأُبل د د وا
مكانية الطءن يف هذا األمر أمام املاكو.
 2-4وتفيددد الدولددة الطددرف بن صددا ز الددبالغ قددد خضددن ،يف  29زيران/يونيدده  ،2017للفحددص
وفد ددد "الربوتوكد ددول الءد ددام لتحديد ددد السد ددن املقد دددرة" يف مء،د ددد الطد ددز الشد ددرعي وعلد ددوم األدلد ددة اكنائيد ددة يف
كااتلونيا ،بمر من حمكمة التحقيدد رقدو  1يف برشدلونة .ويبدني التقريدر أن اتريدخ مديالد صدا ز الدبالغ،
وفقامل للشرمة الومنيدة ،هدو  24كدانون األول/ديسدمرب  .1999وكاند نتيجدة الفحدص ،الدذي دل كشدفامل
وفقددا ألملددس
ابألشدءة السددينية ملءصدمه وكشددفامل داثالمل ألسددنانه ،أن السدن املقدددرة لءظد ام صددا ز الدبالغ مل
غروليتش وابيل هي  19سنة ،وهذ فئة عمرية ال جمال في،ا ألي احنراف مءياري.
 3-4ويف  7متوز/يوليدده  ،2017ق دددم ص ددا ز الددبالغ ،ع ددن مري ددد حمددامني م ددن اختي ددار  ،التماس دامل إا
حمكمة التحقيد رقو  2يف موتريل ،كي تءيد النظر يف قرار إيداعه يف مركز ا تجاز األجاندز ،وقددم مدن
لك االلتمام نسخة فقدط د ا ادعد ى أنده نسدخة مدن شد،ادة مديالد وأن مدن املفدرت أن يُسدتنتج من،دا
أند ه كددان قاصددرامل .و د صددا ز الددبالغ املكمددة علددى "ت يددري اال تجدداز يف [مركددز ا تجدداز األجانددز
ابإليداع لدى سلطات محايدة الطفدل" .ورأى املددعي الءدام أنده ،ابلنظدر إا نتيجدة الفحدوخ الطبيدة الد
أجري د وأظ،ددرت أن صددا ز الددبالغ شددخص ابلددغ ،ال يكددن إيداعدده يف مركددز حلمايددة القصددر .ويف 28
متوز/يوليه  ،2017قررت املكمدة أن مدن غدري الدالزم مراجءدة تددبري اال تجداز ابلنظدر إا نتدائج الفحدص
الط دديب ال د بين د أن س ددن ص ددا ز ال ددبالغ تزي ددد عل ددى  18س ددنة واملءلوم ددات ال دواردة يف س ددجل القص ددر
األجانز غري املصحوبني ،من عدم إمكانية الطءن يف هذا القرار ألنه قرار شائي.
 4-4ويف  26متوز/يولي د دده  ،2017أملقد د د الش د ددرمة الومني د ددة سد د درا م .أ .ب .م د ددن خ د ددالل تطبي د ددد
"أمر ابخلروج من مركز ا تجاز األجانز يف برشلونة".
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 5-4وتشدري الدولددة الطددرف إا مددا يلددي( :أ) عدددم وجددود أي وثيقددة تثبد أن شدد،ادة املدديالد املقدمددة
تص الشخص الذي وصل على مدن القدارب والدذي كد ان حمتجدزامل ،ألنده ل يكدن حيمدل أي واثئدد وقد
إلقاء القبض عليه؛ (ب) وعدم وجود أي بياانت بيومرتية يف الوثيقة املقدمة لتأكيد أشا تص صدا ز
الددبالغ؛ (ج) ووجددود شددكوك بشددأن صددحة الوثيقد ة املقدمددة ،ال سدديما وأشددا تتءددار مددن الفحددص الطدديب
الذي أجري.
 6-4وتؤكد الدولة الطرف ،يف مال ظاهتدا املؤرخدة  27تشدرين األول/أكتدوبر  ،2017أن الدبالغ غدري
مقب د ددول م د ددن ي د د االختص د دداخ الشخص د ددي ،وفق د دامل للم د ددادة )7ج) و)و( م د ددن الربوتوك د ددول االختي د دداري،
ألن صد ددا ز الد ددبالغ شد ددخص ابلد ددغ .ويتجلد ددى لد ددك فيمد ددا يلد ددي( :أ) ل يقد دددم صد ددا ز الد ددبالغ واثئد ددد
هويد ددة رؤيد ددة ات بيد دداانت بيومرتيد ددة يكد ددن التحقد ددد من،د ددا يف وقد د دخولد دده غد ددري القد ددانوين إا إسد ددبانيا ؛
(ب) وال تتضمن ش،ادة امليالد ال قدم،ا اخلصائص الالزمة إلثبات أشا تص صا ز الدبالغ ،ألشدا
جمرد نسخة ال تتضمن بياانت بيومرتية؛ (ج) ويبني مظ،ر صا ز البالغ أنه شخص ابلغ كمدا يتضد
مددن الصددور الد أُخددذت لدده وقد دخولدده غددري القددانوين إا إسددبانيا (مولد ه  174سد نتمرتامل ولديدده شددارب)؛
(د) ويشري الفحص الطيب املوضوعي الدذي خضدن لده صدا ز الدبالغ إا أن سدنه  18سدنة علدى األقدل
وأن السن املقدرة لءظامه وفقامل ألملس غروليتش وابيل هي  19سنة ،وهذ فئة عمرية ال جمال في،ا ألي
احنراف مءياري .وتضي الدولة الطرف أنه يف غياب دليل موثول على أن صا ز الدبالغ قاصدر ،لدن
يكون قبول هذا البالغ مفيدامل إال للءصاابت ال تتاجر ابمل،اجرين غري الشرعيني ال دفن هلدا صدا ز
البالغ املال واستءان هبا.
 7-4وتد دددفن الدولد ددة الطد ددرف أيضد دامل بن الد ددبالغ غد ددري مقبد ددول وجد ددز املد ددادة (7ه) مد ددن الربوتوكد ددول
االختي د دداري ،لء د دددم اس د ددتنفاد مجي د ددن س د ددبل االنتص د دداف امللي د ددة ،فق د ددد ك د ددان مك د ددان ص د ددا ز ال د ددبالغ:
(أ) أن يطلز إجراء اختبارات مبيدة إضدافية خمتلفدة قدد تثبد أنده قاصدر؛ (ب) وأن يطلدز إعدادة النظدر
يف أي قرار صادر عن اإلقليو املتمتن ابحلكو الذايت ال يءترب قاصدرامل ألغدرا محايدة القصدر ،وفقد امل لإلجدراء
املنصوخ عليه يف املادة  780من قانون اإلجراءات املدنية ؛ (ج) وأن يطءدن يف األمدر القاضدي عادتده
إا بلد أمام القضاء اإلداري؛ (د) وأن يباشر أمام املاكو املدنية إجراءات موعية لطلدز حتديدد السدن
وجز القانون .2015/15
 8-4وتشري الدولة الطرف كذلك إا أنه وجز األمر  2013/172الصادر عدن املكمدة الدسدتورية
يف  9أيلول/سددبتمرب  2013بشددأن دعددوى لطلددز احلمايددة الدسددتورية  ،2013/952تبقددى اإلج دراءات ال د
اتذهتا النيابة الءامة لتحديد السدن جمدرد إجدراءات "مؤقتدة" ويكدن احلصدول علدى قدرار شدائي بشدأن سدن
ش ددخص ال حيم ددل واثئ ددد اهلوي ددة وحتدي ددد م ددا إ ا ك ددان قاص ددرامل أو ابل د امل ابللج ددوء إا الس ددلطة القض ددائية م ددن
خالل السبل املناسبة ،ال ل تستنفد يف هذ القضية.
وعجالق ت ص حل البالغ عجى مالحظ ت الهتكلة الطرف بشأن املقبولالة
 1-5يشدري صدا ز الدبالغ ،يف مال ظاتده املؤرخدة  13كدانون األول/ديسدمرب  ،2017إا أن الدولددة
الطرف ل تقدم مءلومات بشأن الطريقة ال أبل د هبدا صدا ز الدبالغ ،وهدو قاصدر حمتمدل" ،حبقده يف
املس دداعدة القانوني ددة ال س دديما لتحدي ددد الس ددن أو لتطبي ددد امل ددادة  12م ددن االتفاقي ددة" .ويال ددن أن الدول ددة
الطرف ل توض أيضامل الطريقة ال يكن هبا الطءن يف أمر النيابة الءامة املتءلد بتحديد سن القاصر.
 2-5ويؤكد صا ز البالغ أن هناك مءنامل يف الربوتوكول املتءلد ابلقصدر األجاندز غدري املصدحوبني
أمام املكمة الءليا ألن الءديد من مواد تءترب غري قانونية وغري منتظمة وغري دستورية .ويشدري صدا ز
الدبالغ إا القسدو السدادم مدن الفصدل  2مدن الربوتوكدول الد ذي يد نص علدى أن قاصدرامل مدا د وإن كددان
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حيمددل جدواز سددفر ال يكددن اعتبددار قاصددرامل إ ا ل يكددن مظ،ددر مظ،ددر قاصددر .ويدددعي صددا ز الددبالغ أن
املكمة الءليا قد أكددت يف أ كدام متكدررة عكدس لدك متامدامل .ويشدري حتديددامل إا كدو املكمدة الءليدا
الذي دد ما يلي كمذهز فق،ي:
ال جيد وز اعتبددار م،دداجر يبددني ج دواز سددفر أو وثيقددة هويتدده أندده قاصددر شخص دامل أجنبيد امل
دون واثئد ددد ب د ددر إخضد دداعه الختبد ددارات إضد ددافية لتحديد ددد السد ددن ،إ ال ينب د ددي إجد دراء هد ددذ
االختبدارات دون أسددباب مءقولددة إ ا كددان الشددخص حيمددل جدواز سددفر صدداحل .ولددذلك ،ينب ددي
إجراء اختبار التناسز والتقييو الواجز ليسباب ال تدفن إا اعتبدار أن الوثيقدة غدري موثوقدة
وأن من الضروري إجراء اختبارات لتحديد السدن .وعلدى أي دال ،ال يكدن تطبيدد التقنيدات
الطبي د ددة ،خاص د ددة االقتحامي د ددة ،بطريق د ددة عش د دوائية ألغ د درا حتدي د ددد الس د ددن ،س د دواء تءل د ددد األم د ددر
بشخاخ املني لواثئد اهلوية أو غري املني هلا(.)5
 3-5وي ددرى صد ددا ز الد ددبالغ أن دده ل يثبد د يف أي وقد د مد ددن األوق ددات أن االختبد ددارات الطبيد ددة الد د
أجري دقيقة وموثوقة متامامل .ويؤكد أنده ل يبلد غ قدط ميدن سدبل االنتصداف القضدائية الد كرهتدا الدولدة
الطد ددرف يف مال ظاهتد ددا .ويشد ددري إا أن تلد ددك السد ددبل إجد دراءات قانونيد ددة ل يكد ددن مد ددن املمكد ددن مباشد درهتا
إال بتءي ددني حمد ددام ل دده أثند دداء عملي ددة حتديد ددد الس ددن .ويد د دعي أن س ددبل االنتصد دداف امل ددذكورة ينب د ددي اعتبارهد ددا
استثنائية ألشا سبل قضائية تبدأ بناء على ملز أ د الطرفني وليس من أجل الطءن يف أي قرار بشأن
حتديد السن.
 4-5ويد رى أنده يف الدة إعادتده إا بلددد األصدلي ،سدتكون الدولدة الطددرف قدد قامد عدادة قاصددر
إا ومنه بطريقة غري قانونية متامامل وخمالفة ملا تقتضيه تشدريءات الدولدة الطدرف ،الد تدنص علدى اإلعدادة
() 6
إا الد ددومن وفقد د امل إلجد دراء مد ددنظو لل ايد ددة  .وستسد ددبز إعد د ادة القاصد ددر املتمد ددل إا بلد ددد األصد ددلي ضد ددررامل
يصءز جرب .

مالحظ ت الهتكلة الطرف بشأن األسس املوضوعالة
 1-6تؤكد ددد الدولد ددة الطد ددرف ،يف مال ظاهتد ددا املؤرخد ددة  9كد ددانون الثاين/يند دداير  ،2018وصد ددف،ا للوقد ددائن
و جج،ا بشأن مقبولية البالغ.
 2-6وفيمددا يتءلددد بشددكوى ص ددا ز الددبالغ بشددأن انت،دداك مزع ددوم ملصدداحله الفضددلى ،تؤكددد الدول ددة
الط ددرف أن "م ددن غ ددري املمك ددن وق ددوع انت ،دداك ملص ددلحة قاص ددر" ألن ص ددا ز ال ددبالغ ،وفق دامل ألدل ددة مبي ددة
موض ددوعية ،شد ددخص ابل ددغ .وتضد ددي أن الش ددكوى تكتسد ددي مابءد د امل عامد د امل ألشد د ا ال حتد دددد بوض ددو كيد د
ارتكب الدولة الطرف االنت،اك املزعوم ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى .وعلى ما يبدو فإن األسام الذي
تقددوم عليدده الشددكوى هددو أن أي اسددتنتاج بن الشددخص ابلددغ ابالسددتناد إا االختبددارات الطبيددة لتحديددد
السن يشكل انت،اكد امل لالتفاقيدة .وتفيدد الدولدة الطدرف بن التءليدد الءدام رقدو  6يدنص علدى افدرتا عددم
بلدوغ الشدخص سدن الرشدد يف الدة عددم اليقدني ،لكدن لديس عنددما يكدون مدن الواضد أن األمدر يتءلددد
بشخص ابلغ ،ي جيوز للسلطات الومنية يف هذ احلالة أن تءترب ابل امل وجز القانون دون احلاجة
__________

()5
()6
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احلكو رقو  2014/453الصادر عن املكمة الءليا ،الدائرة املدنية ،يف الطءن رقو .2013/1382
يشري صا ز البالغ إا املرسوم امللكي  ،2011/557املادة  191وما بءدددها ،الصددادر يف  20نيسددان/أبريل 2011
الذي أقر لوائ القانون األساسي  2000/4بشأن قول و رفت األجانددز يف إسددبانيا واندددماج،و االجتمدداعي،
بءد تءديل هذ اللوائ وجز القانون األساسي .2009/2
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إا إخضاعه ألي اختبار .ومن لك ،منح السلطات صا ز البالغ ،يف هذ القضية ،فرصة إجراء
اختبارات مبية موضوعية لتحديد السن وافقته املسبقة واملستنرية.
 3-6وتقول الدولة الطرف إن التءليد الءام رقو  6ال ينن وال حيظر إجراء اختبارات مبية موضوعية
لتحديددد سددن األشددخاخ الددذين يبدددون أكددرب سددنامل ويفتقددرون إا واثئددد اهلويددة ويدددعون أشددو أصد ر سددنامل.
وت شري إا أن صا ز الدبالغ ينتقدد األندواع املختلفدة مدن االختبدارات الطبيدة املوضدوعية لتحديدد السدن،
لكنه ل يذكر االختبارات ال سيءرتف بشا صاحلة.
 4-6وتفيدد الدولددة الطددرف أندده يف غيدداب أدلددة موثوقددة علددى أن صددا ز الددبالغ قاصددر ،ل يكددن مددن
املناسددز مددن صددا ز الددبالغ احلمايددة القانونيددة اخلاصددة ابلقصددر اسددتنادامل إا أقوالدده فقددط .وتوض د أن
إيداع أشخاخ ابل ني يف مراكز استقبال القصر قد يءر القصر احلقيقيني لإليذاء وسوء املءاملة.
 5-6وفيما خيص شكوى صا ز البالغ بشأن االنت،اك املزعوم ملصاحله الفضلى املنصدوخ علي،دا
يف املددادة  )2(18واملددادة  )1(20مددن االتفاقيددة ،تؤكددد الدولددة الطددرف أن صددا ز الددبالغ تلقددى خدددمات
ووفِّددرت لدده خدددمات حمددام ومددرتجو شددفوي جمدداانمل؛ ولضددمان
صددحية عنددد وصددوله إا األراضددي اإلسددبانية؛ ُ
ا رتام قوقه ،أُبل حبالته السلطة القضائية املختصة على الفور ،و جرد أن ادعى أنه قاصر ،أُبل
حبالتدده النيابددة الءامددة ،وهد ي املؤسسددة املسددؤولة عددن ضددمان مصدداحل الطفددل الفضددلى .ونتيجددة لد ذلك ،مددن
الصددءز ادعدداء أن صددا ز الددبالغ ل يتلددد املسدداعدة القانونيددة أو احلمايددة ،د لددو كددان قاصددرامل ،وهددذا
ليس وضءه.
 6-6وفيما يتءلد ابالدعاءات املتءلقة حبقه يف اهلوية ،ترى الدولة الطرف أن صا ز البالغ ل يبني
سددبز رماندده مددن قدده يف احلفدداظ علددى هويتدده .وتضددي أن السددلطات اإلسددبانية سددجلته حتد االسددو
الد ذي أدا بدده عندددما دخددل بشددكل غددري قددانوين إا األراضددي اإلسددبانية ،وأن هددذ السددجالت هددي ال د
تسم له يف الواقن مارسة أي د من احلقول.
 7-6وفيمددا يتءلددد ابدعدداءات صددا ز الددبالغ أندده ُ ددرم مددن قدده يف احلمايددة واملسدداعدة اخلاصددتني اللتددني
على الدولة الطرف تقدي،ما وجدز املدادة  20مدن االتفاقيدة ،تال دن الدولدة الطدرف أن "هنداك أدلدة يف هدذ
القضية على أن صا ز البالغ شخص ابلغ ،لذلك فإن احلد موضوع االدعاء ال ينطبد عليه أصالمل".
 8-6وتدعي الدولة الطرف أيضامل عدم وقوع أي انت،اك للمادتني  27و 29مدن االتفاقيدة ،ألن احلدد
يف النم دداء ال ينطب ددد إال عل ددى القص ددر .وتض ددي أن ص ددا ز ال ددبالغ تلق ددى الرعاي ددة املناس ددبة م ددن الدول ددة
الطرف منذ دخوله إا إسبانيا.
 9-6وفيم ددا يتءل ددد ابحلل ددول املمكن ددة ال د اقرت  ،ددا ص ددا ز ال ددبالغ يف رس ددالته األوا ،تؤك ددد الدول ددة
الطرف أن صا ز البالغ ال يطلز أو يقرت أي وسيلة ِّ
متكن من حتديد سنه بشكل قامن .وال يقرت
أيضامل إجراء سلطات بلد األصلي املفرت ألي حتقيد بشأن بياانتده .ولدذلك ،فدإن مطالبدة إسدبانيا بن
تءرتف بءدم إمكانية حتديد سن صا ز البالغ ال حتل أي مشكلة من املشاكل ،ألن من غري املقبدول
اعتبار شخص قاصرامل ،وهو يبدو ابل امل ،ابالستناد إا إفادته فقط .وفيما يتءلد مكانيدة الطءدن قضدائيامل
يف قرارات النيابة الءامة  ،تدعي الدولة الطرف أن األمر يتءلد بقرارات مؤقتة لل اية ،جيوز للمدعي الءام
نفسه إعادة النظر في،ا إ ا عُرض عليه أدلة جديدة ،ويكدن اسدتبداهلا بقدرارات شائيدة تءتمددها هيئدات
قضائية أخرى .وفيما يتءلد بباقي ملبات صدا ز الدبالغ ،تال دن الدولدة الطدرف أن صدا ز الدبالغ
صددل ابلفءددل علددى احلمايددة الءامددة وعلددى مسدداعدة القضدداة ودائددرة االدعدداء .وأخددريامل ،ال يكددن احلصددول
عل د ددى تص د دداري اإلقام د ددة والءم د ددل يف إس د ددبانيا إال م د ددن خ د ددالل اس د ددتيفاء الش د ددروط القانوني د ددة الءام د ددة ،ال د د
ال يستوفي،ا صا ز البالغ ألنه دخل إا إسبانيا بطريقة غري قانونية ول يطلز احلماية الدولية.
GE.20-04407
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وعجالق ت ص حل البالغ عجى مالحظ ت الهتكلة الطرف بشأن املقبولالة كاألسس املوضوعالة
 1-7يؤكد صا ز البالغ ،يف تءليقاتده املؤرخدة  28شدباط/فرباير  ،2018أن الدولدة الطدرف ل تءدني
لدده أي حمددام فيمددا خيددص عمليددة حتديددد سددنه ،ولددذلك ل يددتمكن مددن اسددتخدام أي مددن املدوارد الد كرهتددا
الدولة الطرف .ويفيد بن قدرارات حتديدد السدن الصدادرة عدن النيابدة الءامدة ال يكدن الطءدن في،دا بشدكل
مباشر ،ا يؤدي بشكل واض ال لبس فيه إا انءدام خطري للحماية القضائية.
 2-7ويؤكد صا ز البالغ أن الدولة الطرف تتجاهل تقرير الطز الشرعي الذي يقر صدرا ة بن
"نت ددائج املقابل ددة والفح ددص اكس دددي واالختب ددارات التكميلي ددة تب ددني أن الس ددن ال دددنيا ه ددي  18س ددنة عل ددى
األرج " .ويُستنتج من هذا أن تقرير الطز الشرعي ال حيدد السن على حنو قامن.
 3-7وفيما يتءلد بتأكيد الدولة الطرف أن حمكمة التحقيد يف موتريل قررت "أن من غدري املناسدز
مراجءة تدبري اال تجاز ألن االختبارات الطبية لتحديد السن أظ،رت أن [صا ز البالغ يبلغ أكثدر
م ددن  18س ددنة [ ..وأن ه ددذا الق درار ش ددائي لء دددم تق دددمي أي التم ددام م ددن أج ددل إع ددادة النظ ددر في دده" ،يؤك ددد
صددا ز الددبالغ أندده ل يبلددغ يف أي وق د مددن األوقددات ابلق درار املددذكور ،ددا أدى مددرة أخددرى إا انءدددام
واض للحماية القضائية ألنه ل ُين فرصة لتقدمي أي نوع من أنواع الطءن.

 4-7ويؤكد ددد صد ددا ز الد ددبالغ أند دده خد ددالل األفم الد د سد ددبق إمد ددالل سد درا ه ،أجد ددرى الءديد ددد مد ددن
األشددخاخ مددن بلددد مقابلددة مددن القنصددل يف مركددز ا تجدداز األجانددز .ويدددعي صددا ز الددبالغ أندده لددو
كان د لدددى الدولددة الطددرف شددكوك بشددأن صددحة الواثئددد ال د تثب د أندده كددان قاصددرامل ،لكددان مكاشد ا
االتصال ابلقنصل للتحقد من صحة الواثئد.
 5-7وفيم ددا يتءلد ددد ابدعد دداءات انت،د دداك املد ددادة  3مد ددن االتفاقيد ددة ،مقد ددروءة ابالقد درتان مد ددن املد ددادة )2(18
وامل ددادة  )1(20م ددن االتفاقي ددة ،يؤك ددد ص ددا ز ال ددبالغ أن دده جي ددز تفس ددري امل ددادة  3يف ض ددوء امل ددادة  12م ددن
االتفاقي ددة ،ء ددن أن لديد ه احل ددد يف أن يس دداعد ش ددخص م ددا يف أتكي ددد قد ه يف االس ددتماع إلي دده .ويش ددري
صا ز البالغ إا املدادة  9مدن القدانون األساسدي  1996/1بشدأن احلمايدة القانونيدة للقصدر ،الد تدنظو
احلدد يف االسددتماع إلددي،و ،مدددعيامل أن الدولددة الطددرف ل متتثدل د للوائح،ددا الداخليددة .ويد رى أن قدده يف
االستماع إليه ابالستءانة مثل ل ُحيرتم.
 6-7ويد ددرى ص د ددا ز الد ددبالغ أيض د دامل أن النيابد ددة الءام د ددة هد ددي ال د د ُتد ددري اختب د ددارات حتديد ددد الس د ددن،
ومن مث ال يكن أن يُنتظر من،ا أن تدافن يف الوق نفسه عن قول القاصر يف االعرتا علدى السدبل
املتا ة لتحديد السن.
 7-7ويرى صدا ز الدبالغ أن هنداك انت،اكدامل للمدادة  8مدن االتفاقيدة ألن التحقدد مدن هويتده ل جيدر
عن مريد األج،زة القنصلية لبلد األصلي.

مالحظ ت من أطراف اثلثة

()7

يف  3أفر/مددايو  ،2018أدا أمددني مظددال فرنسددا برأيدده ،كطددرف اثلد  ،يف مسددألة حتديددد السددن
-8
()8
واال تجاز يف مراكز البال ني يف انتظار الطرد  .ول يقدم الطرفان تءليقات على لدك الدرأي يف سديال

__________

()7
()8

8

تتءل د د ددد ه د د ددذ املال ظ د د ددات ابلبالغ د د ددات أرق د د ددام  ،2017/11و ،2017/14و ،2017/15و ،2017/16و،2017/20
و ،2017/22و ،2017/24و ،2017/25و ،2017/26و ،2017/28و ،2017/29و ،2017/37و،2017/38
و ،2018/40و ،2018/41و ،2018/42و 2018/44املسجلة لدى اللجنة.
يرد ملخص رأي أمني مظال فرنسا يف ن .ب .ف .ضددد إسددبانيا ) ،(CRC/C/79/D/11/2017الفقدرات مددن 1-8
إا .6-8
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هذا البالغ ،لكن،ما فءالمل لك يف سيال البالغ الذي خيص ج .أ .ب .ضد إسبانيا( )9والذي قُدم فيه
ال د درأي نفسد د ه .وأوض د د الطرف د ددان أن تءليقاهتم د ددا تنطب د ددد عل د ددى مجي د ددن البالغ د ددات ال د د قُد د ِّددم في ،د ددا ال د درأي
السال الذكر.

املس ئل كاإل راءات املعركضة عجى الجننة

النظر يف املقبولية
 1-9يتءددني علددى اللجنددة ،قبددل النظددر يف أي ادعدداء يد ِّدرد يف بددالغ مددا أن تقددرر ،وفقدامل للمددادة  20مددن
نظام،ا الداخلي ،وجز الربوتوكول االختياري التفاقية قول الطفل املتءلد جدراء تقددمي البالغدات،
ما إ ا كان البالغ مقبوالمل أم ال.

 2-9وحتيط اللجنة علمامل حبجة الدولة الطرف القائلة إن البالغ غري مقبدول مدن يد االختصداخ
الشخص ددي ،وفق دامل للم ددادة ( 7ج) و(و) م ددن الربوتوك ددول االختي دداري ،ألن ص ددا ز ال ددبالغ ش ددخص ابل ددغ

ول يقدم أي أدلة مستندية أو مبية موثوقة تثب خالف لدك .وتال دن اللجندة مدن لدك أن صدا ز
البالغ يدعي أنه صر بنه كان قاصرامل لدى وصوله إا إسبانيا وأنه قدم إا حمكمدة التحقيدد رقدو  2يف
موتريددل نسددخة مددن شدد،ادة مدديالد الصددادرة يف غينيددا ال د تثب د أندده كددان قاصددرامل ،لكندده ل يتلددد أي رد.
وحتيط اللجنة علمامل أيضامل حبجة الدولة الطرف القائلة إن ش،ادة ميالد صا ز البالغ ال يكن اعتبارها
دلديالمل علدى أنده قاصدر ألشدا ال تتضدمن بيدداانت بيومرتيدة .وتد ذكِّر اللجندة بن عدزء اإلثبدات ال يقدن علددى
ع دداتد ص ددا ز ال ددبالغ و ددد  ،ال س دديما وأن ص ددا ز ال ددبالغ والدول ددة الط ددرف ال يتس دداوفن دائمد دامل يف
إمكانية احلصول على عناصر اإلثبات ،وأن الدولة الطرف هي و دها ال متتلك يف كثدري مدن األ يدان
املءلومددات ات الص ددلة .ويف ه ددذ القض ددية ،حتدديط اللجن ددة علم دامل حبج ددة صددا ز ال ددبالغ بن دده ك ددان عل ددى
الدول ددة الط ددرف ،ل ددو كاند د ل دددي،ا ش ددكوك شص ددوخ ص ددحة ش دد،ادة م دديالد  ،أن تلج ددأ إا الس ددلطات
القنصلية ل ينيا من أجدل التحقدد مدن هويتده ،لكن،دا ل تفءدل لدك .ويف ضدوء مدا سدبد ،تدرى اللجندة أن
املادة (7ج) من الربوتوكول االختياري ال تشكل عقبة أمام مقبولية هذا البالغ.
 3-9وحت د دديط اللجن د ددة علم د دامل أيض د دامل حبج د ددة الدول د ددة الط د ددرف بن ص د ددا ز ال د ددبالغ ل يس د ددتنفد مجي د ددن
سبل االنتصاف امللية املتا ة ألنه كان مكانه ( :أ) أن يطلز إجراء اختبارات مبية إضافية خمتلفة قد
تثب أنه قاصر؛ (ب) وأن يطلز إعادة النظر يف أي قرار صادر عن اإلقليو املتمتدن ابحلكدو الدذايت ،ال
يءتددرب صددا ز الددبالغ قاصددرامل ألغدرا محايددة القصددر ،وفقد امل للمددادة  780مددن قددانون اإلجدراءات املدنيددة ؛
(ج) وأن يطءددن يف األمددر القاضددي عادتدده إا بلددد أمددام القضدداء اإلداري؛ (د) وأن يباشددر أمددام املدداكو
املدني ددة إج دراءات موعي ددة لطل ددز حتدي ددد الس ددن وج ددز الق ددانون  .2015/15وم ددن ل ددك ،تال ددن اللجن ددة أن
صا ز البالغ قدم ش،ادة ميالد إا حمكمة التحقيد يف موتريل ،وملز إعادة النظر يف ا تجداز يف
مركز ا تجاز األجانز؛ وأن النيابة الءامة اعتربت أنه شخص ابلغ وفقامل للفحوخ الطبية ال أجري ،
ولذلك ال يكن إيداعه يف مركز حلماية القصدر؛ ويف الن،ايدة ،قدررت املكمد ة ،دون مراعداة شد،ادة مديالد
صددا ز الددبالغ ،أندده لدديس م ددن املناسددز مراجءددة تدددبري اال تج دداز ،مسددتندة يف قرارهددا فقددط إا نت ددائج
الفحوخ الطبية الد دددت سدن صدا ز الدبالغ .وحتديط اللجندة علمدامل أيضدامل ابدعداء صدا ز الدبالغ
أند دده ل يُءد ددني لد دده حمد ددام أثند دداء عمليد ددة حتديد ددد السد ددن ،ولد ددذلك ل يسد ددتطن االسد ددتفادة مد ددن أي سد ددبيل مد ددن
س د د ددبل االنتص د د دداف ال د د د كرهت د د ددا الدول د د ددة الط د د ددرف .وت د د ددرى اللجن د د ددة أن د د دده ال يك د د ددن ،يف س د د دديال الط د د ددرد
الوشدديك لصددا ز الددبالغ مددن األراضددي اإلسددبانية ،أن تءتددرب فءال دةمل سددبل االنتصدداف ال د تطددول بصددورة

__________

()9
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مفرمة أو ال ال توق تنفيذ أمر الطرد الساري( .)10وتال ن اللجنة أن الدولة الطرف ل تثب أن من
شأن سبل االنتصاف ال ا تج هبا أن توق تر يل صا ز البالغ .وبناءمل عليه ،تلص اللجنة إا
أن املادة ( 7ه) من الربوتوكول االختياري ال تشكل عقبة أمام مقبولية هذا البالغ.
 4-9وتد د د ددرى اللجند د د ددة أن ادعد د د دداءات صد د د ددا ز الد د د ددبالغ ابالسد د د ددتناد إا املد د د دواد  18و 27و 29مد د د ددن
االتفاقيد ددة ل تُد د دعو بدل د ددة كافي د ددة ألغ د درا املقبولي د ددة ،وتءل د ددن ع د دددم مقبوليت،د ددا وج د ددز امل د ددادة (7و) م د ددن
الربوتوكول االختياري.
 5-9ومددن لددك ،تددرى اللجنددة أن صددا ز الددبالغ دعددو ددا يكفددي مددن األدلددة ادعاءاتدده املسددتندة إا
املد دواد  ،3و ،8و ،12و )1(20م ددن االتفاقي ددة ،فيمد ددا يتءل ددد ،عل ددى التد دوا  ،بءد دددم مراع دداة مص دداحل الطفد ددل
الفضلى وبءدم تءيني وصي أو ثل له خالل إجراءات حتديد السن .ولذلك ،ترى اللجنة أن الشكوى
مقبولة وتشرع يف النظر يف أسس،ا املوضوعية.

النظر يف األسس املوضوعية
 1-10نظد ددرت اللجند ددة يف هد ددذا الد ددبالغ يف ضد ددوء مجيد ددن املءلومد ددات الد د أات ،د ددا هلد ددا الطرفد د ان ،وفقد دامل
للمادة  )1(10من الربوتوكول االختياري.
 2-10ومددن بددني املسددائل املءروضددة علددى اللجنددة حتديددد مددا إ ا كاند عمليددة حتديددد السددن الد خضددن
هلا صا ز البالغ ،الذي صر بنه كان قاصرامل وقدم نسخة من ش،ادة ميالد  ،قدد انت،كد  ،يف ظدل
مالبسات هذ القضية ،قول صا ز البالغ املءرتف هبا يف االتفاقية .وعلى وجده اخلصدوخ ،ادعدى
صددا ز الددبالغ أن الءمليددة املددذكورة ل ت دراع مصدداحل الطفددل الفضددلى ،س دواء فيمددا يتءلددد بنددوع الفحددص
الطيب الذي استُند إليه لتحديد سنه أو بءدم تءيني وصي أو ثل له خالل إجراء حتديد السن.
 3-10وتُذكِّر اللجنة بن إجراء حتديد سن شاب يدعي أنه قاصر أمر ابلغ األمهية ،ألن نتيجته حتدد
مددا إ ا كددان حيددد لدده االسددتفادة مددن احلمايددة الومنيددة ابعتبددار مفدالمل أم ال .وابملثددل ،يكتسددي إجدراء حتديددد
السن أمهية يوية ابلنسبة للجنة ابعتبار أسام التمتن ابحلقول الواردة يف االتفاقية .ولذلك ،ال بد من
وج ددود إج دراء لتحدي ددد الس ددن يراع ددي األص ددول القانوني ددة الواجب ددة ،وفرص ددة للطء ددن يف نتيجت دده م ددن خ ددالل
إجراءات االستئناف .وينب ي ،ما دام تلك اإلجراءات جاريدة ،تفسدري الشدك لصداحل الشدخص املءد
ومءاملته ابعتبار مفالمل .وبناءمل عليه ،تُذكر اللجنة بوجدوب إيدالء االعتبدار األول ملصداحل الطفدل الفضدلى
خالل مجين مرا ل إجراء حتديد السن(.)11

 4-10وحت دديط اللجن ددة علم دامل حبج ددة الدول ددة الط ددرف بن التءلي ددد الء ددام رق ددو  6ال ين ددن أو حيظ ددر إج دراء
اختبددارات مبيددة موضددوعية لتحديددد سددن األشددخاخ الددذين يبدددون أكددرب سددنامل ويفتقددرون إا واثئددد اهلويددة
ويدعون أشو أص ر سنامل (الفقرة  3-6أعال ) .ومن لك ،تذكر اللجنة بنه جيز اعتبدار الواثئدد املتا دة
قيقيد ة مددا ل يكدن هندداك دليددل علدى عكددس لدك( .)12ويف الددة عدددم وجدود واثئددد اهلويدة أو غريهددا مددن
الوسائل املناسبة:
__________

( )10ن .ب .ف .ضد ددد إسد ددبانيا ،الفقد ددرة 3-11؛ وم .ت .ضد ددد إسد ددبانيا ( ،)CRC/C/82/D/17/2017الفقد ددرة 4-12؛
ور .ك .ضد إسبانيا ( ،)CRC/C/82/D/27/2017الفقرة .3-8
( )11ن .ب .ف .ضد إسبانيا ،الفقرة .3-12
( )12التءلي د ددد الء د ددام املش د ددرتك رق د ددو  )2017(4للجن د ددة املءني د ددة حبماي د ددة ق د ددول مجي د ددن الءم د ددال امل ،د دداجرين وأف د دراد أس د ددرهو
ورقو  )2017(23للجنة قول الطفل بشأن التزامددات الدددول يف جمددال قددول اإلنسددان اخلاصددة ابلطفددل يف سدديال
اهلجرة الدولية يف بلدان املنشأ والءبور واملقصد والءودة ،الفقرة .4
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لتقدير السن على حنو مستنري ،ينب ي للدول أن تضطلن بتقييو شامل لنمو األمفال
البدين والنفسي ،جيريده متخصصدون يف مدز األمفدال أو م،نيدون مخدرون لددي،و مدن امل،دارات
ما خيوهلو اكمن بني جوانز النمو املختلفة .وينب دي أن تنفدذ هدذ التقييمدات بسدرعة وبطريقدة
مالئمة للطفل وأتخذ يف احلسدبان االعتبدارات الثقافيدة واكنسدانية ،حبيد ُتدري مقدابالت مدن
األمف ددال [ ...بل د ة يس ددتطين الطف ددل ف،م ،ددا ...[ .وينب ددي أن يفس ددر الش ددك لص دداحل الف ددرد
اخلاضن للتقييو(.)13
 5-10ويف هددذ القضددية ،تال ددن اللجنددة مددا يلددي( :أ) لتحديددد سددن صددا ز الددبالغ ،الددذي ل تكددن
لديدده واثئددد عنددد وصددوله إا األراضددي اإلسددبانية ،أُخضددن صددا ز الددبالغ لفحددوخ مبيددة لد كشددفامل
ابألش ددءة الس ددينية ملءص ددمه وكش ددفامل دداثالمل ألس ددنانه ،دون إج دراء أي ن ددوع مخ ددر م ددن الفح ددوخ التكميلي ددة،
وال سيما النفسدية؛ (ب) ونتيجدة لتلدك الفحدوخ ،خلدص املستشدفى املءد إا أن سدن عظد ام صدا ز
الدبالغ  19سدنة وفقد امل ألملدس غددروليتش وابيدل وأن سدنه  18سدنة علدى األقددل وفقد امل للكشد الدذي أجددري
عل ددى األس ددنان ،دون حتدي ددد أي ه ددامش ك ددن للخط ددأ؛ (ج) وبن دداءمل عل ددى تل ددك النتيج ددة الطبي ددة ،ق ددررت
السددلطات القضددائية يف الدولددة الطددرف أن يبقددى صددا ز الددبالغ يف مركددز ا تجدداز األجانددز حبجددة أند ه
شخص ابلغ؛ (د) ول تءترب سلطات الدولة الطرف ش،ادة ميالد صا ز البالغ صاحلة.
 6-10ومن لك ،تال دن اللجندة املءلومدات الدوفرية الد تشدري إا عددم دقدة فحدص الءظدام ابألشدءة
الس ددينية ال ددذي ينط ددوي عل ددى ه ددامش خط ددأ كب ددري ،ول دديس ابلت ددا م ددن املناس ددز اعتب ددار الطريق ددة الو ي دددة
لتحديد السن الزمنية لشاب يؤكد أنه قاصر ويقدم واثئد إثبات هلذا ال ر .
 7-10وتال ن اللجنة استنتاج الدولة الطرف أن صا ز الدبالغ يبددو بوضد و شخصد امل ابل د امل .ومدن
لددك ،تشددري اللجنددة إا تءليق،ددا الءددام رقددو  6الددذي مفدداد أندده ينب ددي أال يؤخددذ املظ،ددر اكسدددي للفددرد
و د يف االعتبار ،وإمندا أيضدامل درجدة نضدجه النفسدي ،وينب دي إجدراء التقيديو وفدد مءدايري علميدة وبشدكل
مأمون وحم ايد ،حبي تراعى فيه مصاحل الطفل الفضلى واالعتبارات اكنسانية ،ويف الة الشك ،ينب ي
أن يؤول الشك لصاحل الفرد ،حبي يءامل يف ال افرتا أنه قاصر على أنه قاصر فءالمل(.)14
 8-10وحتيط اللجنة علمامل أيضامل ابدعاءات صا ز البالغ أنه ل يءدني لده وصدي أو ثدل للددفاع عدن
مصدداحله ،ابعتبددار مفدالمل م،دداجرامل غددري مصددحوب علددى األرجد عنددد وصددوله وخددالل إجدراء حتديددد السددن
الذي أُخضن له والذي أفضدى إا تقريدر مديب حيددد أنده شدخص ابلدغ .وتُدذكر اللجندة بنده ينب دي للددول
األمراف أن تءني ابجملان ثالمل قانونيامل مؤهالمل ومرتمجا شفوفمل عند االقتضاء كمين الشباب الدذين يددعون
أشدو قصدر ،يف أقدرب وقد كدن بءدد وصدوهلو .وتدرى اللجندة أن تيسدري التمثيدل هلدؤالء األشدخاخ أثندداء
عمليددة حتديددد سددن،و يشددكل ضددمانة أساسددية ال درتام مصدداحل،و الفضددلى وضددمان ق،ددو يف االسددتماع
إلي،و( .)15ويرتتز على عدم القيام بذلك انت،اك للمادتني  3و 12من االتفاقية ،ألن إجراء حتديد السن
هو املدخل إا تنفيذ االتفاقية .وقد يؤدي عدم التمثيل يف الوق املناسز إا ظلو كبري.
 9-10ويف ضوء كل ما سبد ،ترى اللجنة أن إجدراء حتديدد السدن الدذي أُخضدن لده صدا ز الدبالغ،
الذي ادعى أنه مفل وقدم ال قامل دليالمل إلثبات لدذلك ،ل تتدوافر فيده الضدماانت الالزمدة حلمايدة قدول
صا ز البالغ املءرتف هبا يف االتفاقية .ويف ظل مالبسات هذ القضية ،وال سيما الفحص املستخدم
لتحديددد سددن صددا ز الددبالغ وعدددم تددوفري ثددل ملسدداعدته خددالل لددك اإلج دراء والددرفض شددبه التلقددائي

__________

( )13ن .ب .ف .ضد إسبانيا ،الفقرة .4-12
( )14الفقرة (31ي).
( )15أ .ل .ضد إسبانيا ( ،)CRC/C/81/D/16/2017الفقرة  ،8-12وج .أ .ب .ضد إسبانيا ،الفقرة .7-13
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للقيمة اإلثباتية لش،ادة امليالد ال قددم،ا صدا ز الدبالغ الد ل تقدو الدولدة الطدرف د بتقيديو رؤدي
للبياانت الواردة في،ا ول تلجأ ،يف الة الشك ،إا السلطات القنصلية ل ينيا للتأكد من،ا ،ترى اللجنة
أن مصداحل الطفددل الفضددلى ل تدراع يف املقددام األول خددالل إجدراء حتديددد السددن الدذي أُخضددن لدده صددا ز
البالغ ،ويف لك انت،اك للمادتني  3و 12من االتفاقية.
 10-10وحتيط اللجنة علمامل أيضامل ابدعداء صدا ز الدبالغ أن الدولدة الطدرف انت،كد قوقده بت يريهدا
لددبءض عناصددر هويتدده عندددما ددددت لدده سددنامل واتريددخ مدديالد ال يتطابقددان مددن مددا يددرد يف شدد،ادة مدديالد .
وترى اللجنة أن اتريخ ميالد مفل هو جزء من هويته وأن الدول األمراف ملزمة اب رتام د الطفل يف
احلفدداظ علد ى هويتدده دون رماندده مددن أي عنصددر مددن عناصددرها .ويف هددذ القضددية ،تال ددن اللجنددة أن
الدولددة الطددرف ،د بءد دما قدددم صددا ز الددبالغ نسددخة مددن شدد،ادة مدديالد إا السددلطات اإلسددبانية،
ل حت رتم هوية صا ز البالغ ي رفض إعطاء أي قيمة إثباتيدة لنسدخة شد،ادة مديالد  ،دون إجدراء
س ددلطة خمتص ددة لفحد ص رؤ ددي مس ددبد للبي دداانت ال دواردة في ،ددا ،ودون التحق ددد ،ك ددإجراء ب ددديل ،م ددن تل ددك
البياانت لددى سدلطات البلدد األصدلي لصدا ز الدبالغ .وابلتدا  ،تلدص اللجندة إا أن الدولدة الطدرف
انت،ك املادة  8من االتفاقية.
 11-10وبءد أن خلص اللجنة إا وجدود انت،داك للمدواد  3و 8و 12مدن االتفاقيدة ،لدن تنظدر بشدكل
منفصل يف شكوى صا ز البالغ بشأن انت،اك املادة  )1(20من االتفاقية فيما يتءلد ابلوقائن نفس،ا.
 12-10وأخد دريامل ،تال د ددن اللجند ددة عد دددم امتثد ددال الدولد ددة الطد ددرف للتد دددبري املؤقد د الد ددذي يتمثد ددل يف نقد ددل
صا ز البالغ إا مركز حلماية القصر .وتُذكر اللجنة بن الدول األمراف ،بتصديق،ا على الربوتوكول
االختياري ،يقن علي،ا التزام دو اب رتام التدابري املؤقتة وجدز املدادة  6مدن هدذا الربوتوكدول ،الد متندن
وقددوع ضددرر ال يكددن جددرب عندددما يكددون بددالغ مددا قيددد النظددر ،وال د تكفددل بددذلك فءاليددة إج دراء تقدددمي
البالغ ددات الفردي ددة( .)16ويف ه ددذ القض ددية ،حت دديط اللجن ددة علم دامل حبج ددة الدول ددة الط ددرف بن نق ددل ص ددا ز
البالغ إا مركز حلماية القصر قد يشكل خطرامل جسديمامل علدى األمفدال املوجدودين يف هدذ املراكدز .ومدن
لك ،تال ن اللجنة أن هذ احلجة تقوم على أسام أن صا ز البالغ ابلغ .وتال دن اللجندة أيضدامل
اخلطددر املتمثددل يف إيددداع مفددل حمتمددل يف مركددز ال أيوي سددوى أشددخاخ مءددرتف بشددو ابل ددون .ونتيجددة
لذلك  ،ترى اللجنة أن عدم االمتثال للتدبري املؤق املطلوب يشكل يف د اتده انت،اكدامل للمدادة  6مدن
الربوتوكول االختياري.
 13-10وإن كنددة قددول الطفددل ،إ تتصددرف وجددز املددادة  )5(10مددن الربوتوكددول االختيدداري التفاقيددة
قددول الطفددل بشددأن إجدراء تقدددمي البالغددات ،تددرى أن الوقددائن املءروضددة علي،ددا تكشد عددن انت،اكددات
للمواد  3و 8و 12من االتفاقية واملادة  6من الربوتوكول االختياري.
 -11ونتيجة لذلك ،ينب ي للدولة الطرف أن توفر لصا ز البالغ سبل انتصاف فءالة فيما خيص
االنت،اكددات ال د تءددر هلددا ،ددا يف لددك منحدده فرصددة لتسددوية وضددءه اإلداري يف الدولددة الطددرف ،مددن
مراعاة أنه كان مفالمل غري مصحوب عندد وصد وله إا إسدبانيا .والدولدة الطدرف ملزمدة أيضدامل ندن ددو
انت،اكات اثلة يف املستقبل .ويف هذا الصدد ،توصي اللجنة الدولة الطرف ا يلي:
ضد ددمان توافد ددد أي عمليد ددة لتحديد ددد سد ددن الشد ددباب الد ددذين يد دددعون أشد ددو أمفد ددال مد ددن
(أ)
االتفاقيددة ،وعلددى وجدده اخلصددوخ ،القيددام ددا يلددي يف سدديال الءمليد ات املددذكورة ‘1’ :مراعدداة الواثئددد الد
يقدم،ا هؤالء الشباب ،ويف الة إصددار أو أتكيدد صدحة الواثئدد مدن قبدل الددول الد أصددرهتا أو مدن
__________

( )16ن .ب .ف .ضد إسبانيا ،الفقرة .11-12
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قبددل السددفارات ،جيددز قبوهلددا علددى أشددا صددحيحة؛ ’ ‘2وتءيددني ثددل قددانوين مؤهددل أو ثلددني مخدرين علددى
الفددور وابجملددان لفائدددة هددؤالء الشددباب ،واالع درتاف ابملددامني اخلاصددني املءينددني لتمثدديل،و والسددما كميددن
املمثلني القانونيني أو املمثلني اآلخرين ساعدة هؤالء األشخاخ أثناء الءمليات املذكورة؛
(ب) وضن ملية انتصاف فءالة تكون يف متناول امل،اجرين الشباب غري املصحوبني الذين
يدددعون أن سددن،و أقددل مددن  18سددنة د يتمكندوا مددن ملددز مراجءددة األوامددر أو الق درارات املد ِّدددة لسددن
الرش ددد الص ددادرة ع ددن الس ددلطات يف دداالت ُحي دددد في ،ددا س ددن،و دون الض ددماانت الالزم ددة حلماي ددة مص دداحل
الطفل الفضلى و قه يف االستماع إليه؛
(ج) تدددريز مد وظفي اهلجددرة وأف دراد الشددرمة ومد وظفي النيابددة الءامددة والقضدداة وغددريهو مددن
امل،نيني املءنيني بشأن قول القصر امل،اجرين ،وال سيما بشأن التءليد الءدام رقدو  6والتءليقد ني الءدامني
املشرتكني  22و 23للجنة.
 -12ووفقامل للمادة  11من الربوتوكول االختياري ،تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف ،يف أقرب
وق كن ويف غضون  180يومامل ،مءلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ مراء اللجنة .وتطلز أيضد امل إا
الدولة الطرف إدراج مءلومات عن هذ التدابري يف التقارير ال تقدم،ا وجز املادة  44من االتفاقية.
وأخريامل ،تطلز اللجنة إا الدولة الطرف أن تنشر هذ اآلراء وتُ ِّ
ءمم،ا على نطال واسن.
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