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جلنة حقوق الطفل

آراء اعتمدهتا اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقووق الطفول
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات ،بشأن البالغ رقم ** *2018/48
بالغ مقدم من طرف:

ي .ف.

األشخاص املدعى أهنم ضحااي :أطفال صاحب البالغ ،ف .ف .وت .ف .وإ .ف.

الدولة الطرف:

بنما

اتريخ تقدمي البالغ:

 21حزيران/يونيه

اتريخ اعتماد اآلراء:

 3شباط/فرباير

املوضوع:

ا حتفلاظ
نقل األطفللال ملن بللنن إ بنملا اوافقللة األ
هب للم ن للاا دون موافقت لله واحل للا ف احلف للاظ ع للى ات للال
مباشر مع األ

املسائ اإلجرائية:

عدم موافقة األطفال وا خت اص الزمين وعلدم اتلتنفاد
تب ا نت اف احمل ية وعدم إثبات وجا ة البالغ

مواد ا تفاقية:

 2و 5و 8و 9و 10و 11و 16و 35و37

مواد الربوتوكول ا ختياري:

 ،)2( 5و(7ج) و(ه) و(و) و(ز)

2018

2020

 1-1صلاحب اللبالغ لو ي .ف .و لو ملواطن بنلين ،و للو شلخل لل يقلدم ل ا اللبالغ لنيابللة
عن أطفاله الثالثة ،ف .ف .وت .ف .وإ .ف .و م من جنسية بننية وبنمية ولدوا ع ى التوايل ف 22
كل للانون األول/ديسل للمرب  2001و 18أي ول/تل للبتمرب  2003و 20شل للباط/فرباير  .2005ويل للدعب صل للاحب
اللبالغ أن أطفالله قللد وقضلوا ضللحااي نتقاكلات حقللوققم اللوارد ف امللواد  2و 5و 8و 9و 10و 11و16
و 35و 37من ا تفاقية .وليس لدى صاحب البالغ أي متثي قانوين .وقد دخل الربوتوكلول ا ختيلاري
حيز النفاذ لنسبة ل دولة الطرف ف  16أاير/مايو .2017

__________

*
**

اعتمدهتا ال جنة ف دورهتا الثالثة والثمانني ( 20كانون الثاين/يناير  7 -شباط/فرباير .)2020

شارا أعضاء ال جنة التالية أمساؤ م ف اتتضراض البالغ :توزان أ و أتوما ،وأم ت مان الدوتلري ،و نلد أيلو إدريسلب ،وبرا لب
ودبراندتون ،وفي يب ايف ،وأولغا أ .خازوفا ،وتليفا لومينلا ،وجقلاد ماضلب ،وفيل مارشلال  -لاريس ،وبينيلام داويل ميزملور،
وكالرنس ني سون ،وأواتين ميكيكو ،ولويس إرنستو بيديرنريا رينا ،وخوتيه أخني رودريغيز رييس ،وعيساتو احلسن مو ي تليديكو،
وآن ماري تكي تون ،وفي ينا تودوروفا ،ورينات وينرت.
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 2-1وعملالا ملللاد  6ملن الربوتوكللول ا ختيلاري ،قللرر الفريلا الضامل املضلين لبال للات ،ف  2متللوز/
يوليلله  ،2018نيابلةا عللن ال جنللة ،عللدم ط للب اريللاذ تللدابري ملقتللة مللن الدولللة الطللرف لضللدم توقضلله حللدو
ضرر ميكن إصالحه.
 3-1وف  3أي ول/تللبتمرب  ،2019عم لالا ملللاد  6مللن الربوتوكللول ا ختيللاري ،كللرر الفريللا الضام ل
املضين لبال ات ،نيابةا عن ال جنة ،أتكيد قراره بضدم ط ب ارياذ تدابري ملقتة من الدولة الطرف ،لضدم
تقللدمي صللاحب الللبالغ عناصللر جديللد باللرن الضللرر احملتم ل ال ل ي يقب ل اإلصللال ال ل ي ميكللن أن
ي حا لقاصرين.
 4-1وف  8تا لرين األول/أكت للوبر  ،2019عم لالا مل للاد  9مللن الربوتوك للول ا ختي للاري ،ق للرر الفري للا
الضام املضين لبال ات ،نيابةا عن ال جنة ،رفض ط ب صاحب البالغ الاروع ف إجراء تسوية ودية.
 5-1وف  3كللانون األول/ديسللمرب  ،2019عم لالا ملللاد  6مللن الربوتوكللول ا ختيللاري ،كللرر الفريللا
الضام ل املضللين لبال لات ،نياب لةا عللن ال جنللة ،أتكيللد ق لراره بضللدم ط للب اريللاذ تللدابري ملقتللة مللن الدولللة
الطرف ،لضدم تقدمي صاحب البالغ عناصر جديد بارن الضرر احملتم ال ي يقب اإلصال ال ي
ميكن أن ي حا لقاصرين.

الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
 1-2تللزوج صللاحب الللبالغ مللن املرأ بنميللة ،وكالمهللا قللررا اإلقامللة ف بللنن ،الب للد األصل ب ل للاحب
الللبالغ .ول للد الزوج للان ثالث للة أطف للال ف ب للنن ،ف .ف .وت .ف .وإ .ف .وف  20متوز/يولي لله ،2015
ت للافر األطف للال م للع وال للدهتم إ بنم للا ،نذن م للن األ  ،وك للان م للن املف للرتض أن يض للودوا إ ب للنن ف 12
أي ول/تبتمرب  .2015ري أن األطفال واألم مل يضودوا أبدا.
 2-2وف  22كانون األول/ديسمرب  ،2015ط لب مكتلب املنةملة الدوليلة ل الرطة اةنائيلة (اإلنرتبلول)
ف ب للنن املس للاعد م للن مكت للب اإلنرتب للول ف بنم للا ،ال ل ي رد ف  2ش للباط/فرباير  2016أبن األم واألطف للال
الثالثة خيضضون ل ضالج الطيب والنفسب.
 3-2وف اتريخ ري حمدد ،رفع صاحب البالغ دعوى أمام احملكمة ا بتدائية ملدينة كوتونو (بلنن).
وف حكللم صللدر ف  20نيسللان/أبري  ،2016أمللرت ل ه احملكمللة نعللاد األطفللال إ بيل الزوجيللة ف
بنن ومنح احلضانة احل رية لأل إ أن تضود األم إ بي الزوجية.
تفار بنن ف كو بسفار بنما ف كو لط ب التضاون ملن
 4-2وف  20أاير/مايو  ،2016ات
أج إعاد األطفال إ وطنقم ،دون احل ول ع ى أية إجابة.
 5-2وف  23أي ول/تللبتمرب  ،2016قللدم صللاحب الللبالغ ط ب لا أمللام حمكمللة الضللدل الض يللا ف بنمللا
ل ه احملكملة
لالعرتاف ألحكام القضائية األجنبية وإنفاذ لا .وحسلب صلاحب اللبالغ ،فقلد ات ل
بوزار خارجية بنما .وف  29أي ول/تبتمرب  ،2016التقى حمامب صاحب البالغ هب ه الوزار الل كانل
قد أشارت إ ضرور تقدمي رتالة رمسية من بنن ل تمكن من إعاد األطفال إ وطنقم.
 6-2وبنللاء ع للى مللا تقللدم ،ات ل وزار ااارجيللة والتضللاون ف بللنن ،ف  3تا لرين الثللاين/نوفمرب ،2016
بوزار خارجية بنما لتحي ع يقا احلكم القضائب ال ادر ف  20نيسان/أبري  2016وتط لب مسلاعدهتا
ف إعاد األطفال إ وطنقم ،وقام بتضيني تفار بنن ف كو كمحاور ل س طات البنمية فيما يتض ا
ةوانب الضم ياتية لإلعاد إ الوطن.
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 7-2وف  9تارين الثاين/نوفمرب  ،2016ردت وزار خارجية بنما ع ى السل طات ف بلنن إلشلار إ
أن بللنن ليس ل طرف لا ف اتفاقيللة للاي املتض قللة ةوانللب املدنيللة لالختطللاف الللدويل لألطفللال ،كمللا أهنللا
مل تربم أي اتفاق ثنائب مع بنما ملكافحة النق ري املاروع لألطفال.
 8-2وف  29كللانون األول/ديسللمرب  2016و 11متوز/يوليلله  2017و 18نيسللان/أبري  ،2018كللررت
وزار ااارجية والتضاون ف بنن ط بقا إ الس طات البنمية.

الاكاوى املقدمة من والد األطفال ضد صاحب البالغ
 9-2ف  30ك للانون األول/ديس للمرب " ،2015بتواط للل م للن م للوافب مكت للب امل للدعب الض لام" ف بنم للا،
رفض والد األطفال دعوى جنائية ضد صاحب البالغ بتقمة الضنف الزوجب وإتاء مضام ة األطفال.
ومت إ الق امل ف ف  8حزيران/يونيه .2017
 10-2وف  30كانون األول/ديسمرب  ،2015رفض األم أيضا دعوى من أج احل ول ع ى احلضانة
والرتبيلة وتنةلليم اللزايرات أمللام حمكمللة القسللم الثلاين ل للدائر القضللائية األو ف بنمللا .وقللد قب ل احملكمللة
ه الدعوى ف  11كانون الثاين/يناير .2016
 11-2وف  18كللانون الثاين/ينللاير  ،2016قض ل احملكمللة ريللاذ تللدابري تايللة ملقتللة تتمث ل ف منللع
األ مللن ا ت للال البللدين أو االلاتفب أو اإللكللرتوين ألطفللال .وف  13حزيران/يونيلله  ،2016منح ل
احملكمة حضانة األطفال امللقتة لألم.
 12-2وف  10أي ول/تبتمرب  ،2016مسح احملكمة أخريا ل احب البالغ ت ال أبطفالله ،ولكلن
حت ل إش لراف جللد األطفللال مللن جقللة األم .ولكللن ،ف  11تا لرين الثللاين/نوفمرب  ،2016منض ل احملكمللة
األطفللال مللن التضبللري عللن أنفسللقم ل غللة الفرنسللية أو اليللورو (لغتلليقم األص ل يتني) أثنللاء ل ه ا ت للا ت.
وف  8تارين الثاين/نوفمرب  ،2017أيدت احملكملة الض يلا لألتلر  ،ف حكمقلا ف الطضلن الل ي قدمله صلاحب
البالغ ،التدبري ال ي حيةر اتتخدام األطفال ل غتيقم األص يتني أثناء ا ت ا ت اااتفية مع والد م.

الشكوى
 2و5

 1-3يلدعب صلاحب اللبالغ أن أطفالله لم ضلحااي انتقاكلات حقلوققم املضلرتف هبلا ف امللواد
و 8و 9و 10و 11و 16و 35و 37من ا تفاقية ،بسبب ما يتضرضون لله ملن ريويلف وهتديلد وخلداع ملن
جانب موافب الدولة الطرف إلعطاء موافقتقم ع ى البقاء ف بنما.
 2-3ويللدفع صلاحب الللبالغ ،ع للى وجلله اا للوص ،أبنلله مل يكللن ينبغللب ل محكمللة أن توافللا ع للى
النةللر ف إج لراء حضللانة األطفللال ال ل ي تقللدم بلله أحللد الوالللدين ال ل ي يقلليم ف بنمللا ألنلله للليس ا ل ه
احملكمة الو ية القضائية اإلق يمية ل قيلام بل ل  ،بل كلان ينبغلب الا أن تتخل خطلوات إلهنلاء اختطلاف
األطفال من قب األم.
 3-3ويللدعب صللاحب الللبالغ أن اإلج لراء ال ل ي اري تلله احملكمللة ل ل ااطللور و ض قللا متواط للة ف
عدم إعاد األطفلال إ وطلنقم وذلل ب لور لري قانونيلة و الة علن الفسلاد ،بتسلرت ا ع لى اختطلاف
دويل من طرف أحد الوالدين .وف ا ال دد ،ي كر صلاحب اللبالغ أنله قلد قلدم شلكوى إ مكتلب
املدعب الضام ملكافحة الفساد التابع ملكتب املدعب الضام لألمة ف بنما.
 4-3ويلدفع صللاحب الللبالغ أيضل ا أبن منللع الدولللة الطلرف أطفاللله مللن اتللتخدام لغتلليقم األصل يتني
جرميللة ضللد اإلنسللانية ألهنللا تسللضى إ حمللو للويتقم .ويط للب مللن ال جنللة ا ت للال اكتللب املللدعب الضللام
لألمة ف الدولة الطرف إلعاد األطفال إ وطنقم.
GE.20-03098
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معلومات إضافية مقدمة من صاحب البالغ
 1-4ف  11و 14و 25آذار/ملار و 16نيسلان/أبري و 9متوز/يوليلله  ،2019ادعلى صلاحب الللبالغ
أن ت ل طات الدولللة الطللرف ضللغط  ،ف ج سللات ا تللتماع ال ل عقللدت ف  4أي ول/تللبتمرب ،2018
ع لى األطفللال ل توقيلع ع للى وثيقلة تضللر ا ل حتقم ،وأن ذلل أدى إ اعتملاد تللدابري جديلد ل حمايللة
ف  18أي ول/تبتمرب  ، 2018هتدف إ تق يل ات ا ته مع أطفاله إ تاعة واحد ك يوم تب .
 2-4وأب صاحب البالغ أيض ا عن ط بات أخرى إلعاد األطفال إ الوطن قام برفضقا إ وزار
ااارجية البنمية وإ رئيس اقورية بنما.
 3-4وأفللاد صللاحب الللبالغ أيضلا أبن البضثللة الدائمللة ةمقوريللة بللنن لللدى مكتللب األمللم املتحللد ف
جنيللف أجللرت ات للا ا ،ف  27شللباط/فرباير  2019لبضثللة الدائمللة ةمقوريللة بنمللا لللدى مكتللب األمللم
املتحد ف جنيف ،وط ب فيه من الدولة الطرف تقدمي مالحةاهتلا حلول اللبالغ الل ي قدمله صلاحب
البالغ أمام ال جنة.
 4-4وطالللب صللاحب الللبالغ بتضللويض للله وألطفاللله قللدره  1 800 000دو ر أمريكللب عللن األضلرار
ال حلق هبم.

مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 1-5ف  16آ /أ سطس  ،2019قدم الدولة الطرف مالحةاهتلا بالرن مقبوليلة اللبالغ وأتسله
املوضلوعية ،وادعل فيقللا أن اللبالغ لري مقبللول وفقلا ل ملاد  5مللن الربوتوكلول ا ختيلاري ألن صللاحب
الللبالغ مل يق للدم أدلللة ع للى موافق للة األطفللال ع للى تقللدمي مث ل ل ا الللبالغ لنياب للة عللنقم ،وأن لله مل ي للربر
ه املوافقة.
أو يثب فض ه ف يا
 2-5وفيم للا يتض للا إلجل لراءات الدب ومات للية الل ل ب للدأهتا كل ل م للن وزار ااارجي للة والتض للاون ف ب للنن
وتللفار بللنن ف كللو  ،تاللري الدولللة الطللرف إ أن وزار خارجيللة بنمللا أحالل إ مكتللب املللدعب الضللام
األع ى ل الون الدولية التابع ملكتب النيابة الضامة لألمة وإ األمانة الضامة حملكمة الضدل الض يا ،ط ب
املسللاعد القضللائية الدوليللة فيمللا يتض للا نعللاد األطفللال إ وطللنقم ،مللن أجل حتديللد جللدوى مسللاعيه.
وأش للارت الدول للة الط للرف أيض لا إ أن ال للوزار ردت ع للى ت ل طات ب للنن نن لله ميكنق للا ا ت للتجابة إ
ط باهتللا ،وذلل لضللدد مللن األتللبا  .وف ل ا ال للدد ،أشللارت الللوزار  ،إلضلافة إ كللون بللنن ليسل
طرفا ف اتفاقية اي وأهنا مل تربم اتفاقا ثنائيا مع بنما ملكافحة عم يات النقل لري املالروع لألطفلال،
إ أنه ليس أليلة تل طة تليادية و يلة قضلائية ع لى تل طة تليادية أخلرى ،ولل ا ميكلن إنفلاذ حكلم
لبنن ف بنما دومنا تنفي مسبا إلجراء ا عرتاف واإلنفاذ لألحكام القضائية األجنبية أمام الدائر الرابضة
ل اللون الضامللة التابضللة حملكمللة الضللدل الض يللا ف بنملا ،وفقل ا ل مللادتني  100و 1420مللن القللانون القضللائب
ل دولة الطرف .و لتايل ،من أج املطالبة بتنفي حكم أجنيب ،يكفب تقدمي أدلة مستندية ع يه ،بل
ب ا متثال مسبق ا إلجراءات ال يغة التنفي ية.
 3-5وتقول الدولة الطرف إن الط لب الل ي تقلدم بله صلاحب اللبالغ أملام اللوزار لالعلرتاف كلم
أجنيب وإنفاذه قد ُرفض ألن ااي ة املخت ة ا ا الغرض ب الدائر الرابضة حملكمة الضدل الض يا.

 4-5وف ا ال دد ،تالري الدوللة الطلرف إ أن قن ل ية بنملا ف ريلس ط بل ف  4أاير/ملايو
مساعد قضائية دوليلة ملن وزار خارجيلة بنملا لالعلرتاف كلم أجنليب وإنفلاذه ،وقلد أُحيل ل ا الط لب
إ حمكمللة الضللدل الض يللا ف  13حزيران/يونيلله  .2016وف  21كللانون الثاين/ينللاير  ،2018أع نل الللدائر
2016
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الرابض للة ل ا لللون الضام للة أن حك للم حمكم للة ب للنن للري قاب ل ل تنفي ل ألن النة للام الق للانوين البنم للب يا للرتط،
لالعرتاف به وإنفاذه ،أن يكون احلكم األجنيب قد صدر يابيا أو مع رفض احلضور.
 5-5وف  3أاير/مايو  ،2018قدم صاحب البالغ من جديد ط با آخر ،عرب القنوات الدب وماتية،
إلعللاد القاص لرين الثالثللة إ وطللنقم .وف  10أاير/مللايو  ،2018ط ب ل وزار خارجيللة بنمللا مللن األمانللة
الضامللة حملكمللة الضللدل الض يللا نسللخة م للدقة مللن الق لرار ال للادر ف  21كللانون الثاين/ينللاير  2018ال ل ي
رفض تنفي احلكم األجنيب ،وأحالته إ صاحب البالغ ف  4حزيران/يونيه .2018
 6-5وفيما يتض ا لدعوى املتبضلة ف حاللة اةرميلة املخ لة لنةلام القلانوين لألتلر واحلاللة املدنيلة ف
شللك مللن أشللكال الضنللف املنللزيل وإتللاء مضام للة الطف ل ( ) أو املرا للا( ) ،تالحللا الدولللة الطللرف أن
احملكمللة ذكللرت اتفاقيللة الب للدان األمريكيللة ملنللع الضنللف ضللد امل لرأ واملضاقبللة والقضللاء ع يلله ،وأش لارت ف
البدايللة إ أنلله "اجللرد مضرفللة روايللة الوقللائع املب ل عنقللا ف ل ا البح ل اةنللائب ،يتضللني تطبيللا تللدابري
احلماية من ا عتداءات ال حفزت تقدمي ه الاكوى من طرف الضحية الناجية بروحقلا ملن اةرميلة
مللن أج ل ضللمان راحللة البللال والسللالمة" .ومللع ذل ل  ،فقللد مت الب ل ف ال لدعوى ف وق ل حللا بق لرار
رفللض الللدعوى ال للادر ف  8حزيران/يونيلله  2017عللن احملكمللة اةنائيللة احلاديللة عاللر ل للدائر القضللائية
األو ف بنمللا ،لوجللود تللبب جض ل مللن املسللتحي مواص ل ة املالحقللة اةنائيللة .ول ل ل  ،تللرفض الدولللة
الطرف دفوعات صاحب البالغ املتض قة لتواطل املزعوم ملكتب املدعب الضام مع أم األطفال.
 7-5وفيمللا يتض للا ب لدعوى احلضللانة والرتبيللة وتنةلليم ال لزايرات ال ل رفضتقللا أم األطفللال أمللام حمكمللة
األتللر الثاني لة التابضللة ل للدائر القضللائية األو  ،والل ط ب ل فيقللا إصللدار مرتللوم مينللع مغللادر القاص لرين
ل ب د ،حة الدوللة الطلرف أن احملكملة أملرت ،و لب تقبل اإلجلراء املض لا ،بلزاير اجتماعيلة ملن قبل
األخ للائية ا جتماعيللة ل مكتللب إ مقللر إقامللة والللد األطفللال ،مللع إخطللار صللاحب الللبالغ ف بللنن
ب ل  .وذكرت احملكمة أيض ا أنه "اا أن ط لب منلع مغلادر القاصلرين ل ب لد لو تلدبري حيملب م لاحلقم
الفضل ى" ،فاهنللا تللتوافا ع للى الط لب ،وفقلا ملقتضلليات املللاد  766مللن قللانون األتللر  .و كل ا ،منحل
احملكمة ملقت ا حضانة القاصرين وتربيتقم لألم ،وأصدرت أمرا انع مغادر القاصرين ل ب لد ،وقلررت علدم
حتديلد اللزايرات بلني صللاحب اللبالغ والقاصلرين ،وأرجلرت إصللدار حكلم باللرن التواصل املسللتمر الل ي
التمسه صاحب البالغ ،حىت يكون لديقا املزيد من عناصر احلكم.
 8-5وت كر الدولة الطرف أن صاحب البالغ ط ب إمكانية التواص املباشر والاخ لب واملسلتمر
مللع القاص لرين مللن خ للالل الللنةم التكنولوجي للة ،وأن احملكمللة ق للررت ف  29آ /أ سللطس  ،2016ع للى
أتا امل احل الفض ى ل قاصرين ،املوافقة ع ى التواص لوتائ التكنولوجية ،وحتديد شلك التواصل
ف أايم مضين للة م للن األت للبوع وف عط للة هناي للة األت للبوع ،وأوض للح أن لله ،ح للىت ي للتم الب ل ف املض للمون،
تيارف ع ى ه ا ت ا ت جد األطفال "من أج جتنب أي نوع من أنلواع املضلايقات والتضبلريات
للري الالئقل لة لنس للبة ل قاصل لرين ،و لت للايل ض للمان احلماي للة املنات للبة ا للم ع للى أت للا امل للاحل الفضل ل ى
ل قاصرين" .وف  11تارين الثاين/نوفمرب  ،2016ت ق احملكمة ط ب ا خاص ا من صاحب البالغ أبن تتم
ا ت للا ت ل غللة الفرنسللية .ورفضل احملكمللة ل ا الط للب ألن "اإلشلراف ع للى اللزايرات يتط للب فقللم
ال غللة املسللتخدمة" وألن الاللخل املك للف إلشللراف يللتك م الفرنسللية ،ف حللني أن صللاحب الللبالغ
يتك م اإلتبانية ،ونفس الابء لنسبة ألطفاله.
 9-5وف وق حلا ،وبقلرار صلادر ف  16شلباط/فرباير  ،2017نةلرت احملكملة ف التملا نقلض
احلكللم ال ل ي رفضلله صللاحب الللبالغ وال ل ي ط للب فيلله إعللالن بطللالن ايللع اإلج لراءات وإلغللاء احلض لانة
امللقتللة ل للاحل األم .وتاللري الدول لة الطللرف إ أن احملكمللة نةللرت ف ك ل نقطللة مللن النقللاط ال ل قللدمقا
صاحب اللبالغ وأجابل ع يقلا ،و تليما أن صلاحب اللبالغ قلد حضلر شخ لي ا إ املكتلب وأُخطلر
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شخ لي ا لقلرار يل مل يضللد إرتللال رتللالة الط للب ضلرورايا ،وأنلله كانل نللاا لفضل ماللاركة مكتللب
املدعب الضلام ،وأن احملكملة للديقا اخت لاص مضاةلة ط لب احلضلانة والرتبيلة الا أن األم وأطفاالا بنميلون
ويضياون ف بنما.
 10-5وتالحللا الدولللة الطللرف أيض ل ا أن مكتللب املللدعب الضللام لللدائر التقاضللب املتخ للة ف الالللون
املدنيللة واألتلرية أوصللى ،ف توصلليته النقائيللة املقدمللة إ احملكمللة ،ببل ل اةقللد الللالزم لالتللتماع ل قاصلرين
من أج حتديد كيفية تري التواص لوتائ التكنولوجية بني األطفال ووالد م .وف  23أاير/مايو ،2017
مت حتديد يوم  26حزيران/يونيه  2017كتاريخ إلجراء حمادثة مع القاصرين اضية أخ ائية اجتماعية اتبضة
ل مكتب .وأثناء احملادثة ،أشار القاصر ف .ف .إ أن والده كان يتحد إلليقم ل غلة الفرنسلية و لو
ه ال غة ،وأن والده كان ياتكب من اضطراره لدفع تكاليف ا ت ا ت،
يض م أن جد م يتحد
وأنه قال ام إنه ليس ع يقم ا لتحاق ملدرتة ألهنم تيضودون مضه قريب ا إ بنن .وذكر ت .ف .أيض ا
أن ا ت للا ت كانل ثقي للة و للري تللار  ،مللع توجيلله هتديللدات وشللتائم إ أتلرته ف بنمللا ،ولل ل كلان
ياضر بضد ا ت ا ت أبنه ليس ع ى ما يرام و ياضر لر بة ف الدراتة .وقال أيضل ا ملا ي لب" :نقلول
له أن يقدأ و و يستمر ف ال لرا ويكلون ع لى ل ه احللال ألنله يوافلا ع لى أن نكلون نلا ف بنملا،
وأ أشضر أبملان أكثلر نلا ف بنملا ألنله كلان دائمل ا رجلالا عنيفل ا جلدا ]... .أ كلان يضلربنا ع لى أقل
شللبء ويضللر أمللب أيضلا .وأثنللاء املكاملللات الل جنريقللا مللع والللدي ،يضللاودين نفللس الاللضور الل ي كللان
ينتللابين عنللدما كنل ف أفريقيللا" .ونتيجللة ملللا تقللدم ،وجقل احملكمللة تنبيقل ا إ صللاحب الللبالغ ،وحثتلله
ع للى إعللاد النةللر ف أفضاللله ي ل للري ا ت للال ل غللة اإلتللبانية و يضللع م للاحله الاخ للية فللوق
تالمة القاصرين واتتقرار م الضاطفب.
 11-5و إلضافة إ ذل  ،تفيد الدولة الطرف أبن احملكمة ردت ،بقلرار صلادر ف  10متوز/يوليله ،2017
ع ى ط بات صاحب اللبالغ بالرن ازدرائله املقدملة ضلد أم وجلد األطفلال .وتالحلا الدوللة الطلرف أن
املاللرف كللان خيللرب ،حسللب احملكمللة ،مللن يقملله األمللر ك مللا كان ل لديلله التزامللات شخ للية وحللا ت
عرضللية متنضلله مللن حضللور ا ت للا ت ،ولكللن صللاحب الللبالغ مل يكللن خيللرب أحللدا ف األايم ال ل كللان
ي تخ ف فيقا عن حضور الزايرات املربجمة .ورفض احملكمة ط بات إنزال عقو ت جة ازدرائه.
 12-5وف  8أي ول/تبتمرب  ،2017نةرت احملكمة ف ط ب جديد إلنزال عقوبلة جلة ا زدراء ضلد
أم األطفللال .وأوصللى مكتللب املللدعب الضللام لللدائر التقاضللب املتخ للة ف الالللون املدنيللة واألتلرية أبن
توافلا احملكمللة ع للى الط للب ،كمللا أخل ت احملكمللة ف ا عتبللار عللد ملواد مللن قللانون األتللر والقللانون
القضائب لرفض ط ب إنزال عقوبة جة ا زدراء.
 13-5وف  8تالرين الثللاين/نوفمرب  ،2017حسللم حمكمللة األتللر الض يللا ا تللت ناف الل ي تقللدم بلله
صللاحب ال لبالغ بتللاريخ  11تا لرين الثللاين/نوفمرب  ،2016حي ل رفض ل ط بلله املتض للا ت للال ل غللة
الفرنسية أو ليورو  .واتتندت احملكمة إ لوائح برازي يا بارن وصول املستضلضفني إ الضداللة لتركيلد
القرار املطضون فيه ،مضتلرب أنله مل تالحلا أي عيلو ميكلن أن تبطل اإلجلراء املضملول بله ،وأن "السلما
لأل أبن يت ب غة يتحدثقا املارف ع ى ا ت ا ت أو يفقمقا ،ياوه طبيضة التدبري اإلشراف
امللق املضقود به إ ذل الالخل الثالل  ،أي ف ل ه احلاللة اةلد ةقلة األم الل ي يلتك م تلوى
ال غة اإلتبانية ،دون أن يضين ذل أتليب القاصرين  ،]...ولكن لتجنب تضريضقم لوضضيات حمرجلة،
و لتايل ضمان تايتقم الاام ة" .و حةل احملكملة أيضل ا أن ا ت لا ت لوتلائ اإللكرتونيلة كانل
اتتثناءا لقاعد نةام الزايرات ألن الوضع األمث يتمث ف أن يرتبط الوالدان شخ يا لقاصرين لتضزيز
الروابط الضاطفية ال يقطضقا انف ال والديقم .وع ى اللر م ملن ذلل  ،ونةلرا لكلون صلاحب اللبالغ لليس
ف بنمللا ،فللان االلدف كللان أيض لا للو "تيسللري ا ت للال ،باللك مللا مللن األشللكال ،بللني األ وأطفاللله".
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ومن  ،قب احملكمة الض يا قرار امللدعب الضلام األع لى السلابع ل لدائر القضلائية األو الل ي أوصلى ف
ج سة ا تتماع املدنية رقم  ،17-159ف  18تارين األول/أكتوبر  2017بتركيد احلكم املطضون فيه.
 14-5وعالو ع ى ذل  ،ف  8آذار/مار  ،2018بت احملكمة الض يلا ف قضلية الطضلن ف قلرار
متوز/يوليه  ،2017رافضة ط ب إنزال عقوبلة بتقملة ا زدراء الل ي قدمله صلاحب اللبالغ .وعنلد مراجضلة
قرار احملكمة ا بتدائيلة ،ذكلرت احملكملة الض يلا أن مقلدم الطضلن مل يكلن حمقلا ألنله قلد ثبتل حادثلة علدم
امتثاللله لنةللام اللزاير وأنلله مل يقللدم أي دليل يثبل صللحة ادعاءاتلله .ورأت احملكمللة أيضل ا أن دفللوع صللاحب
البالغ قد احنرف عن مسرلة مضرفة ما إذا كان قلد مت إثبلات ا زدراء أم  ،وذلل بسلبب ق بله رأتلا ع لى
عقلب حلججلله باللرن "اختطللاف القاصلرين وا حتفللاظ هبللم ب للور للري قانونيللة" وعللدم اخت للاص احملكمللة
ل نةللر ف دعللوى احلضللانة والرتبيللة .و حة ل احملكمللة الض يللا أيض لا أن صللاحب الللبالغ يت ل أحي للا ا
لقاص لرين ف األوق للات احمل للدد لل ل ل  ،ل للا ض ل األطف للال ينتة للرون املكامل للة ،وأن التواص ل املس للتمر م للع
والد م ،بد ا من أن يكون لتضا ،تبني أنه ري تار ،و و ما يتضارض من امل حة الفض ى ل قاصرين.
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 15-5وف  3نيسللان/أبري  ،2018حسللم حمكمللة األتللر الثالثللة التابضللة ل للدائر القضللائية األو ف
بنمللا ف ط للب تنحللب القاضللية املك ف لة لقضللية ،ال ل ي قدملله صللاحب الللبالغ وال ل ي للادل فيلله أبن
ل قاضية عالقات شخ ية مع أم األطفال ألهنا درت ف نفس املدرتة وف نفس اةامضة ال درت
فيقا أم األطفال .و لنسبة ل محكمة" ،إن اللدفع أبن متقاضلي ا ملا أملام ي لة قضلائية مضينلة تلبا لله أن
در ف نفللس ملتسللة التض لليم ا بتللدائب أو الثللانوي أو الضللايل ال ل در فيقللا قللاض ينةللر ف دعللوى
يوجب تنحلب ل ا األخلري علن القضلية الل يكلون فيقلا ل ا املتقاضلب طرفل ا ،يبقلى ادعلاء يقلوم ،ألن
ل ل ا الة للرف يض للين وج للود ص للداقة ،كم للا يض للين وج للود ع للداو  ،ب ل ل م للن احملتم ل ل أيض ل لا أن ل ل ين
لد مللا يدعم له ف
الاخ للني مل يسللبا امللا أن عرفللا بضضللقما إطالق ل ا ،ل ل ل نس لتنتج أن التض ي ل
الوقائع ال اتتند إليقا" واعتلربت احملكملة أيضلا أن ا دعلاءات األخلرى ل لاحب اللبالغ أتلا الا
من ال حة.
 16-5وف  20متوز/يوليه  ،2018وردا ع ى إجلراءات أخلرى قلام هبلا صلاحب اللبالغ ف إطلار دعلوى
احلضللانة والرتبي للة وتنة لليم ال لزايرات ،أك للدت احملكم للة م للن جديللد اخت اص للقا ألن األم وأطفاا للا الثالث للة
حلام ون ل جنسللية البنميللة ومقيمللون ف بنملا .وعللالو ع للى ذلل  ،قضل احملكمللة أبن السل طة املخت للة
لنةللر ف ط بللات اإلعللاد الدوليللة للب حمكمللة األطفللال وامل لرا قني ،ول ل ل قض ل بضللدم قبللول ط للب
اإلعاد الدولية لألطفال.
 17-5وأش للارت الدول للة الط للرف إ أن دع للوى احلض للانة والرتبي للة وتنة لليم ال لزايرات ،ال ل يتض للني ع للى
احملاكم أن تب فيقا ف خمت ف اإلجراءات والطضون ال قدمقا صاحب البالغ ،توجد ف مرح ة اختبار
األدلة .وتدفع الدولة الطرف أبن ه اللدعوى متلر أبمانلة ومسللولية ف التقيلد إلجلراءات والالك يات
والضناية الواجبلة ،دومنلا إبلداء أي ميلول ألحلد الطلرفني ،ملع ضلمان امل لاحل الفضل ى لألطفلال .وملن ،
فقللد رفض ل الدولللة الطللرف ا دعللاءات ال ل أمر للا صللاحب الللبالغ فيمللا يتض للا بكللون األطفللال للم
ضحااي نتقاكات ا تفاقية ،ول تخويف والتقديد وااداع.

تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 1-6ف  28آ /أ سطس  ،2019قدم صلاحب اللبالغ تض يقاتله ع لى مالحةلات الدوللة الطلرف ملكلدا
مللن جديللد ع للى أن أطفاللله وقض لوا ضللحية جرميللة ضللد اإلنسللانية لضللدم متكللنقم مللن التحللد ب غللتقم األم ف
حمادمهتم مضله ،وأهنلم ضلحااي ختطلاف دويل بتواطلل وفسلاد مسللولني ملن الدوللة الطلرف .وف ل ا ال لدد،

GE.20-03098

7

CRC/C/83/D/48/2018

ياري صاحب البالغ إ أن ادعاءات الفساد قد أع ن مقبوليتقا ف  27آذار/مار  2019عندما ط ب
املدعب الضام لبنما فتح حتقيا جنائب(.)1
 2-6وفيمللا يتض للا بضللدم موافقللة األطفللال ع للى تقللدمي الللبالغ مسقللم ،دفللع صللاحب الللبالغ أبن للله
احلا ف الت رف أمام ال جنة ،بوصفه األ .
 3-6ودفللع صللاحب الللبالغ أيض ل ا أبن احملللاكم املخت للة للب حمللاكم األطفللال وامل لرا قني .وف ل ا
ال للدد ،رفللع صللاحب الللبالغ دعللوى ،ف  8تالرين الثللاين/نوفمرب  ،2017أمللام احملكمللة األو لألطفللال
واملرا قني ف الدائر القضائية األو ف بنما ل ح ول ع لى اإلعلاد الدوليلة ل قاصلرين .بيلد أن احملكملة
أع ن عدم اخت اصقا ألن ناا دعوى حضانة وتربية وترتيب ل زاير مرفوعة قب ذل .
 4-6وكللرر صللاحب الللبالغ ط بلله ريللاذ تللدابري ملقتللة تتمثل ف إجلراء ا ت للال األتللبوعب أبطفاللله
إلكرتوني ا انطالق ا من حمكمة األطفال ،ب غلتقم األصل ية .وكلرر صلاحب اللبالغ أيضل ا مطالبتله لتضلويض
ال ي يب قدره  1 850 000دو را.

معلومات إضافية مقدمة من طرف صاحب البالغ
 1-7ف  9أي ول/تللبتمرب  ،2019قللدم صللاحب الللبالغ مض ومللات إضللافية .وادعللب أنلله ط للب احلمايللة
القن ل ية ملن البضثللة الدائمللة ةمقوريللة بللنن لللدى مكتللب األمللم املتحللد ف جنيللف ،لكللب تقللوم ل ه البضثللة
لتدخ لدى ال جنة من أج الضم ع ى التوص إ تسوية ودية ،نيابة عن صاحب البالغ وأطفاله(.)2
و ك ا ط ب صاحب البالغ من ال جنة أن تضم جتاه ه التسوية الودية (الفقر  4-1أعاله).
 2-7وف  4تالرين الثللاين/نوفمرب  ،2019أحللال صللاحب الللبالغ إ ال جنللة تللدخ صللحفب إيطللايل
أمللام مكتللب أمللني املةللامل ف مدينللة بنمللا جللاء فيلله أنلله "بسللبب جمموعللة مللن احليل  ،واملخالفللات املروعللة،
مل يللتمكن األطفللال الثالثللة املختطفللون] مللن الضللود إ ب للد م الطبيضللب" .وكللرر صللاحب ال لبالغ ط ب له
رياذ تدابري ملقتة تتمث ف إجراء ات ال أتبوعب إلكرتوين وب غتقم األص ية (الفقر  5-1أعاله).
 3-7وف  8تال لرين الث للاين/نوفمرب  ،2019اش للتكى ص للاحب ال للبالغ إ ال جن للة أن ات للم الا للخل
التللابع ل دولللة الطللرف ،ال ل ي قللام ب لليا ة تقريللر الدولللة وأذن نحالتلله إ ال جنللة مل يللرد ذكللره ف ل ا
التقرير ،وأنه عضو ف وزار ااارجية ،و لتايل فانه بل ل قلد تلطا ع لى مقلام األمانلة الوطنيلة لألطفلال
واملرا قني واألتر  .ول ل  ،حسلب صلاحب اللبالغ ،فلان ل ا اللبالغ يلتم التضامل مضله حاليلا ملن قبل
ت طات الدولة الطرف خارج أي إطار قانوين.

القضااي واإلجراءات املعروضة على اللجنة

النةر ف املقبولية
 1-8قب النةر ف أي شكوى مقدمة ف بالغ ما ،ينبغب ل جنة أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبو ا
أم  ،وفق لا ل مللاد  20مللن نةامقللا الللداخ ب ،اوجللب الربوتوكللول ا ختيللاري تفاقيللة حقللوق الطف ل
املتض ا نجراء تقدمي البال ات.

__________

()1

()2
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حسللب الضناصللر املسللج ة ف امل للف ،ف  27أاير/مللايو  ،2019امتنض ل النيابللة الضامللة عللن النةللر ف الاللكوى حي ل إن
ا دعللاءات املوجقللة ضللد خمت للف املسلللولني تقللع خللارج نطللاق اخت للاص مكتللب النيابللة الضامللة لللإلدار ذاا ،وأحاا لا إ
مكتب النيابة الضامة لألمة .وف  22متوز/يوليه  ،2019ط ب مكتب النائب الضام لألمة من احملكمة نسخة من امل لف ف
تياق حتقيا ف مزاعم ارتكا جرمية ضد اإلدار الضامة.
مل تت ا ال جنة أية رتالة من البضثة الدائمة هب ا اا وص.
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 2-8وحتيط ال جنة ع م ا جة الدوللة الطلرف الل تفيلد أبن اللبالغ لري مقبلول بسلبب علدم اتلتنفاد
تب ا نت اف احمل ية ،ألن دعلوى احلضلانة والرتبيلة وتنةليم اللزايرات ،الل يتضلني ع لى احمللاكم أن تبل ف
خمت ف اإلجراءات والطضون املتض قة هبا ال قدمقا صاحب البالغ ،توجد ف مرح ة اختبار األدللة .وحتليط
ع مل لا أيضل لا ،س للب الدول للة الط للرف ،أن الل لدعوى املل ل كور مت للر أبمان للة ومس لللولية ف التقي للد إلجل لراءات
والاك يات والضناية الواجبة ،وأهنا تراعب امل احل الفضل ى ل قاصلرين .وتالحلا ال جنلة أن صلاحب اللبالغ
مل يقلدم أي تض يلا يت ل تلتنفاد تلب ا نت لاف احمل يلة .وتالري ال جنلة إ أنله ،ملن أجل حتديلد فضاليلة
تللب ا نت للاف احمل يللة ،تُقللدر مللدهتا ف ضللوء اللروف القضللية ،اللا ف ذل ل الناللاط اإلجرائللب ل للاحب
الللبالغ ،لللا قللد ينطللوي ع للى بللطء ف حسللم اإلجلراء ،عنللدما تضرق ل أو تلللخر مضاةللة القضللية( .)3وف ل ا
ال للدد ،تالحللا ال جنللة أن احملكمللة قضل ف ل ه القضللية ،ف تالرين الثللاين/نوفمرب  ،2016خب للوص
ط للب ص للاحب ال للبالغ أبن ت للتم ا ت للا ت ل غ للة الفرنس للية وأن احملكم للة أص للدرت حكمق للا ،ف 16
شللباط/فرباير  ، 2017ف مسللرلة الللبطالن الل تقللدم هبللا صللاحب الللبالغ وأن احملكمللة قللد ردت ،ف 10
متوز/يوليه  ،2017ع ى ط بات متض قة زدراء قدمقا صاحب البالغ ضد والد األطفال وجد م وأن
احملكمة قد نةرت ،ف  8أي ول/تبتمرب  ،2017ف ط ب جديد إلنزال عقوبة بتقمة ا زدراء أبم األطفلال
وأنلله ف  8تالرين الثللاين/نوفمرب  ،2017حسللم حمكمللة األتللر الض يللا ف الطضللن الل ي تقللدم بلله صللاحب
البالغ ف احلكم ال ي رفض اوجبه ط به املتض ا لتواص ل غة الفرنسية وأن احملكمة الض يلا بتل  ،ف 8
آذار/مار  ،2018ف قضية الطضلن ف قلرار رفلض اوجبله إنلزال عقوبلة بتقملة ا زدراء وأن احملكملة بتل ،
ف  3نيسان/أبري  ،2018ف ط ب تنحب القاضية املك فة لقضية وأنه كان ع ى احملكمة أن ترد ،ف 20
متوز/يوليلله  ،2018ع للى اإلجلراءات األخللرى الل قللدمقا صللاحب الللبالغ وأنلله كللان ع للى احملكمللة ،ف 18
أي ول/تللبتمرب  ،2018تضللدي نةللام تللدابري احلمايللة لتق لليل ا ت للا ت إ تللاعة واحللد ك ل يللوم تللب
بسلبب تل وا صلاحب اللبالغ أثنلاء ل ه ا ت لا ت .وف ضلوء ملا تقلدم ،ري لل ال جنلة إ علدم وجللود
أي أتخري ري مربر ف الب ف تب ا نت اف احمل ية.
 3-8و إلضافة إ ذل  ،حتيط ال جنة ع م ا أيض ا أبن صاحب البالغ مل يثب أايا من ا نتقاكات
املزعومللة ل حقللوق اللوارد ف امل لواد  2و 5و 8و 9و 10و 11و 16و 35و 37مللن ا تفاقيللة ،ولل ل فاهنللا
تض للن أن الللبالغ للري مقبللول ألنلله مللن الواضللح أنلله أتللا للله مللن ال للحة ،وفق ل ا ل مللاد (7و) مللن
الربوتوكول ا ختياري.
 4-8وف ض للوء م للا تق للدم ،تض للن ال جن للة أن ال للبالغ للري مقب للول اوج للب امل للاد (7ه) و(و) مل للن
الربوتوكول ا ختياري.
-9

وبناء ع يه تقرر ةنة حقوق الطف ما ي ب:
(أ )
( )

أن البالغ ري مقبول اوجب املاد (7ه) و(و) من الربوتوكول ا ختياري
أن حيال

ا القرار إ صاحب البالغ وإ الدولة الطرف ق د ا طالع ع يه.

__________

()3

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Genie Lacayo vs. Nicaragua, fondo, reparaciones y
 costas, sentencia de 29 de enero de 1997, párr. 79وy Argüelles y otros vs. Argentina, excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 20 de noviembre de 2014, párr. 195
و Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ruíz-Mateos c. España, sentencia de 23 de junio de 1993,
.párrs. 38 y ss
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