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جلنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل
،
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات ،بشأن البالغ رقم ** *2018/54
املقدم من:

م .إ .م

الشخص املدعى أنه ضحية :صاحب البالغ

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 24أيلول/سبتمرب 2018

املوضوع:

إخض اااع م اار م ا اااهر ح يراتق ااه أحا ااد حختب ااار ا ا
لتحديد سنه

 - 1كاا صاااحب الاابالغ واااو م اوا ن هماااار ماان مواليااد  26حميرا /يونيااه 2001
مساااترا عل ااى مااب ص ااارا صااه اع اض ااه  27متوز/يوليااه  2018ابلق اارا ماان الس اااحر
اإلسباين .ولدى وصول صاحب البالغ إىل إسبانيا ادعى أنه صاصر وأ لديه الواثاا الالزماة
إلثبات ذلك .لكن  28متوز/يوليه  2018نقر صاحب البالغ إىل مستشمى حيث أهر
اختبار ابألشعة ال سينية على يده اليسرى بينما كا دو مرات ودو مستشار صانوين .وأظ رت
نتااج احختبار اليت مل يبلَّغ هبا صاحب البالغ أ عمره ي اوح بني  18و 19سنة ابحستناد
إىل أ لس غروليتش وابير .و  29متوز/يوليه  2018بدأت إهراءات رده و  30متوز /
يولياه  2018ن قار إىل مركام احتزااز للماوا نني األهاناب لالباالهنير مدرياد .وعناد دخولااه
املركم  1آا/أغسطس  2018لب صاحب البالغ كتابيا احع اف به كقاصر .و 10
__________

*
**

اعتمدته اللزنة دورهتا الثانية والثمانني ل 27- 9أيلول/سبتمرب 2019ر.
شاار دراساة اااا الابالغ أعضااء اللزناة التالياة أساااا  :ساوزا أااو أساوما وأمار سالما الدوسار وانااد
أياو إدريسا وبراغا غودبرانساو وتيلياب أ وأولهاا أ .خازوتاا وسايما ،لوميناا وه ااد ماضا وتاياث
مارشاال  -ااااريس وبنيااام داوياار مممااور وكالرنااس نيلسااو وميكيكااو أواتين ولااويس إرنسااتو بياادرن ا رينااا
وخوسيه أخنير رودريهيم رييس وعيساتو ألسا سيديكو وآ مار سكيلتو وتيلينا تودوروتا ورينايت وين .
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آا/أغساطس  2018لاب صااحب الابالغ تعليا أمار الطارد ال اادر حبقاه ونقلاه إىل مركاام
حلماية الق ر .ومع ذلك مل يتل ردا على اا ين الطلبني.
 - 2و  24أيلول/ساابتمرب  2018ص اارر المريا ا العام اار املعاات ابلبالغ ااات ابلنياب ااة ع اان
اللزنة تسزير البالغ وتوهيه لب إىل الدولة الطرف ل تعلي رد صاحب البالغ ونقله إىل
مركم حلماية الق ر ما دام البالغ صيد النظر.
 - 3و  7كاانو الثاين /يناااير  2019أبلهاار الدولااة الطاارف اللزنااة بعقااد اهتماااع مااع
السلطات اجلماارية  19أيلول /سبتمرب  2018أكدت خالله ااه السلطات أ صااحب
البالغ كا صاصرا وهلاا رتضر السماح له مبرور آمن .و اليوم نمسه أحير صاحب البالغ
إىل النيابة العامة لألحداث .و  27أيلول/سبتمرب  2018أهرير اختبارات أخرى ابأل شعة
ال سينية على اليد اليسرى ل احب البالغ لتحديد سانه .وأظ ارت نتاااج اااه احختباارات أ
صاحب البالغ كا يبلغ من العمر  17سنة مع احتمال تباين يبلغ  12ش را ابحستناد إىل
أ لس غروليتش وابير .و اليوم نمسه أصدرت داارة النيابة العامة لألحداث مرسوم ا يع ف
أب ص اااحب الا اابالغ صاص اار .و  28أيلول/سا اابتمرب  2018س اازر سا اازر الق ا ار غ ا ا
امل حوبني .و  14تشرين األول /أكتوبر  2018غادر صاحب البالغ مركم ال ق ر حيث
كا يسكن ومكا وهوده احلايل غ معروف.
 – 4وت اادع ممثل ااة صا ااحب ال اابالغ مالحظاهتا اا املؤرخ ااة  16متوز/يولي ااه  2019أنا ااه
مل يعا ف ب اااحب الاابالغ كقاص ار ح ا  28أيلول/سابتمرب  2018وصباار ااااا التاااريخ ظاار
حمتزاما ملادة  51يوماا وأناه بعاد إ االر ساراحه ا م الشاارع ملادة تساعة أأم .وتشا إىل أ
صاحب البالغ أخضع مرتني لالختبار نمسه الا كانر له نتااج متباينة .وتض يف أنه أثناء
إهاراء ددياد السان مل يساتمع إىل صااحب الابالغ ومل تؤخاا م ااحله المضالى بعاني احعتباار.
وعلى ااا األسا ،تع ض ممثلة صاحب البالغ على وصف النظر البالغ.
 - 5وإ جلنة حقور الطمر وصد اهتمعر  27أيلول/سبتمرب  2019وبعد النظر
لب وصف اإلهراءات املقدم من الدولة الطرف ححظر أ وضع صاحب البالغ كقاصر صد
اع ف به وأ صاحب البالغ وضع در محاية السلطات .وعلى الرغ من أ ااا ح ي ر
حد ذاته إىل درهة التعويض الكامر عن انت اكات احتماصية املدعى ارتكاهبا وعلى الرغ من أ
اللزنة ح تؤيد إهراء دديد السن الا اتبعته الدولة الطرف تقد اعتربت اللزنة أ احع اف
بوضع صاحب البالغ كقاصر ي ااا البالغ جمردا من غرضه وصررت وصف النظر البالغ
رص  2018/54وتقا للمادة  26من نظام ا الداخل مبوهب الربوتوكول احختيار حتماصية
حقور الطمر املتعل إبهراء تقدمي البالغات.
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