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اتريخ البالغ:
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املوضوع:

حتديد سن قاصر مزعوم غري مصحوب

املسائل اإلجرائية:

ع د دددم اس د ددتتصاد س د ددبل اةنتص د دداف ا لي د ددة إس د ددا
استعمال احلق يف تقدمي البالغات

مواد اةتصاقية:

 3و 8و 12و )2(18و 20و 27و29

مواد الربوتوكول اةختياري:

(7ج) ،و(ه) ،و(و)

 1-1صدداال الددبالغ هددو السدديد ي .م .وهددو م دواهن جزائددري يدددع أندده ولددد يف  9كددانون
األول/ديسد ددمرب  .1999ويد دددع أند دده ضد ددحية انتيتد دداه حلقوقد دده ال د د ت صليتد ددا امل د دواد  3و 8و12
__________

*
**

اعتمدته اللجتة يف دورهتا الثامتة والسبعني ( 14أاير/مايو  1 -ازيران/يونيه .)2018
شاره يف التظر يف هذا البالغ أعضدا اللجتدة التاليدة أهدا هل :السديد سدوزان أهدو أسدوما ،والسديد أمدل سدلمان
الدوسدري ،والسديد هتدد أيدور إدريسد  ،والسديد غدرترد غاسدتو ،والسديد أولودا أ .خازوفدا ،والسديد ادا قطدران،
والسدديد جيتدداد ماض د  ،والسدديد غتيددام داويددس مزمددور ،والسدديد كالرنددس نيلسددن ،والسدديد مي ي ددو أوات  ،والسدديد
لويس إرنستو غيدرنريا ريتا ،والسيد خوسيه أجنيل رودريويز رييس ،والسيد كريسنت ساندغريغ ،والسديد نن مداري
س د يلتون ،والسدديد فيليتددا تودوروفددا ،والسدديد ريتددا ويت د  .ومل يشدداره عضددو اللجتددة ،السدديد خددورخ كدداردوت
لددوريتس ،يف التظددر يف الددبالغ عمددال ابلصقددر (1أ) مددن املدداد  8مددن التظددام الددداخل للجتددة مبوجددل الربوتوكددول
اةختياري.

)GE.18-11464(A



CRC/C/78/D/8/2016

و )2(18و 20و 27و 29مددن اةتصاقيددة .وقددد دخددل الربوتوكددول اةختيدداري ايددز التصددا ابلتسددبة
للدولة الطرف يف  14نيسان/أغريل .2014
 2-1وعمددال ابمل دداد  6مددن الربوتوك ددول اةختيدداري ،هل ددل الصريددق العام ددل املع د ابلبالغ ددات،
يف  23كددانون األول/ديسددمرب  ،2016نياغددة عددن اللجتددة ،إل الدولددة الطددرف أن اتتد عددن إعدداد
ص دداال ال ددبالغ إل غل دددت األص ددل وأن تتقل دده إل مرك ددز ايد دة األهص ددال غيتم ددا تتظ ددر اللجت ددة يف
قضيته.
 3-1ويف  14ن ار/مد ددار  ،2017قد ددرر الصريد ددق العامد ددل املع د د ابلبالغد ددات ،متصد ددرفا ابسد ددل
اللجتة ،رفض هلل الدولة الطرف التظر يف مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية غش ل متصصل.
ن غ الوق ئع

( )1

 1-2يف  2تشدرين الثددا /نوفمرب  ،2016اع ضدس الشددرهة الوهتيددة اإلسدبانية الددزور الصددوري
دصر غش د ل غددري قددانو إل ةنثاروتدده ،وه د
الددذي كددان يسددتقله صدداال الددبالغ يف حماولت دده السد ث
إادى جزر ال تاري .وعتدما اُعتقل صاال البالغ ،الذي كان غدون واثئق ،قال إنه قاصر.

 2-2ويف اليوم نصسه ،أمرت التياغة العامة يف مقاهعة أملرياي إبجرا فحوص هبية لتحديد سدن
صاال الدبالغ .وجدرت اةختبدارات الد ألدس أشدعة سديتية لليدد اليسدرى لصداال الدبالغ ،يف
مستشددصى هوري ارديت ددا يف مديتددة أمل ددرياي .وأأليتددرت نت ددائمل األشددعة الس دديتية ،امل رخددة  3تش درين
الثددا /نوفمرب  ،2016أندده وفقددا ألهلددس غددروليت وابيددل( ،)2فددسن سددن عظددام صدداال الددبالغ
كان  18عاما ومل ي ن هتاه احنراف معياري عن تلك الصئة العمرية(.)3
 3-2ويف  3تش د درين الثد ددا /نوفمرب  ،2016أصد دددرت وزار الداخليد ددة أم د درا إبعد دداد صد دداال
البالغ إل غلدت األصل .
 4-2ويف  4تشرين الثا /نوفمرب  ،2016اختذت دائر اةدعا العام يف مقاهعدة أملدرياي قدرارا،
اسددتتادا إل نتددائمل الصحددص ابألشددعة السدديتية ،يقض د م قتددا أبن صدداال الددبالغ راش د عد .ويدددع
صدداال الددبالغ أن القدرار ة مي ددن الطعددن فيدده أمددام ا مددة ،ونتيجددة لددذلك ،ي ددون قددد اسددتتصد
مجي سبل اةنتصاف ا لية املتااة(.)4
 5-2ويف اليددوم نصسدده ،أمددرت حم مددة التحقيقددات رقددل  6يف أملددرياي إبيددداع صدداال الددبالغ يف
مركدز ااتجدداز األجانددل لصد ة تتجداوز  60يومددا يف انتظددار تتصيددذ أمدر اإلغعدداد .واقتيددد صدداال
الددبالغ إل مركددز اةسددتقبال يف غرشددلونة .ومبجددرد اإليددداع ،كددر صدداال الددبالغ مددر أخددرى أندده
قاصر ،فبعثس الشرهة يف املركز رسالة ابلصاكس إلغالغ قسل األاداث يف دائر اةدعا العام يف
مقاهعة غرشلونة ابحلالة.
__________

()1
()2
()3
()4

2

يستتد غيان الوقائ الوارد يف الصقرات من  1-2إل  7-2إل املعلومات املقدمدة مدن صداال الدبالغ يف غالغده
األول .ويستتد غيان الوقائ الوارد يف الصقدرات مدن  8-2إل  11-2إل املعلومدات الد قددمتيتا الدولدة الطدرف
يف مالاظاهتا امل رخة  22شباط/فرباير  2017و 13اوز/يوليه .2017
هريقة لتحديد السن تتطوي على مقارنة صور ابألشعة السيتية ليدد الشدخص غدري امليتيمتدة مبجموعدة مدن الصدور
ابألشعة السيتية أليدي مصتصة اسل سن الشخص املع .
قدم صاال البالغ نسخة من الشيتاد الطبية.
يشددري صدداال الددبالغ إل أن الدددائر األول للمح مددة الدسددتورية قضددس غوضددو يف القدرار  2013/172املد ر 9
أيلول/سبتمرب  2013أن قرارات حتديد السن الصادر عن التياغة العامة ة مي ن الطعن فييتا أمام ا مة.
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 6-2ويف  8تش درين الثددا /نوفمرب  ،2016قضددى قسددل األاددداث غعدددم هلددل أيددة إج درا ات
لتحدي ددد الس ددن ،ايد د مل ي ددن هت دداه أي ش ددك معق ددول غش ددَن س ددن ص دداال ال ددبالغ ،وأثغل ددق
القضية.
 7-2ويف  23تش درين الثددا /نوفمرب  ،2016رف د ص داال الددبالغ ش د وى إل مقددر الشددرهة
الوهتيددة اإلسددبانية يف كتالونيددا .ويف الش د وى ،الد تضددمتس نسددخة مددن غطاقددة هويتدده الوهتيددة(،)5
ادعددى مددر أخددرى أن دده قاصددر .وأايلددس الش د وى إل دائ ددر اةدعددا العددام يف مقاهعددة غرش ددلونة،
وحم مة التحقيقات رقل  6يف أملرياي وا ومة كتالونيا.
 8-2ويف  25تش درين الثددا /نوفمرب  ،2016وجدددت التياغددة العامددة أن التسددخة غددري املقددرو
من غطاقة اهلويدة ة تُبطدل املعلومدات الدوارد يف القدرار الصدادر يف  4تشدرين الثدا /نوفمرب 2016
وال تصيد أبن صاال البالغ راش عد.
 9-2ويف  25تشد درين الث ددا /نوفمرب أيض ددا ،ق دددم ص دداال ال ددبالغ هلب ددا للحماي ددة الدولي ددة يف
إسبانيا.
 10-2ويف  1كانون األول/ديسمرب  ،2016رف صاال البالغ هلبدا إل حم مدة التحقيقدات
رقددل  6يف أملددرياي للحصددول علددى تددداغري احلمايددة الد تتضددمن تعليددق إغعددادت ونقلثدده إل مركددز حلمايددة
األهصال .ويف  2كانون األول/ديسمرب  ،2016هلبس ا مة تقريدرا مدن دائدر اةدعدا العدام يف
مقاهعة أملرياي ،اي خلُدص األمدر يف  12كدانون األول/ديسدمرب إل أن نسدخة وةيقدة اهلويدة الد
قدميتا صاال الدبالغ ،الد كاندس صدعبة القدرا وسديتلة التزويدر غسدبل ردا نوعيتيتدا ،ة تبطدل
نتائمل اةختبارات الطبية املوضوعية.
 11-2ويف  16كددانون األول/ديسددمرب  ،2016رفضددس وزار الداخليددة هلددل صدداال الددبالغ
إعاد التظر يف أمر اإلغعاد الذي صدر يف اقه وهلبثه احلماية الدولية.

ال كوى

دول أي اعتب ددار
 1-3ي دددع ص دداال ال ددبالغ أن دده خ ددالل تق دددير الس ددن ال ددذي خض د ل دده ،مل ي د ث
ملصلحة الطصل الصضلى ،و لك يف انتيتاه للماد  3من اةتصاقية .ويشدري إل أن الدولدة الطدرف،
وفقا للجتة ،ة الك عملية وهتية مواد حلماية القصر غري املصحوغني .وعلى سبيل املثدال فدسن
هرائق حتديد السن ختتلف من متطقة ا ل ا إل أخرى(.)6
 2-3ويشري صاال البالغ إل أن هرائق حتديدد السدن الوايدد املسدتخدمة االيدا يف إسدبانيا
هد تقددديرات هبيددة وتقدديرات قائمددة علددى ايصدائص ا.سدددية للشددخص .أمدا الوسددائل األخددرى،
مثددل التقددديرات التصسددية واملتعلقددة ابلتمددو العقلد والتقددديرات اسددتتادا إل الواثئددق املتااددة واملعددارف
ا لية فال تُستخدم .ويضيف أن الطريقة الرئيسية املستخدمة يف إسدبانيا هد اةختبدار اإلشدعاع
اس ددتتادا إل أهل ددس غ ددروليت وابي ددل ،وهد د دراس ددة تع ددود إل يس دديتيات الق ددرن العشد درين لعيت ددة
م ددن  6 879هص ددال م ددن األهص ددال األص ددحا م ددن الطبق ددة املتوس ددطة العلي ددا يف ال ددوةايت املتح ددد
دخص مددا .وي ك ددد
األمري يددة .ويسددمب اةختبددار غتقدددير التطددا العم ددري الددذي يتدددرج ضددمته شد ع

__________

()5
()6
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قدم صاال البالغ نسخة من البطاقة ،رديئة التوعية وحتمل صور لشخص ة مي ن التعرف عليه.
يشري صاال البالغ إل املالاظات ايتامية ال أغدهتا اللجتة غشَن التقريرين الددوريني اممعدني الثالد والراغد
إلسددبانيا ( ،CRC/C/ESP/CO/3-4الصق دراتن  27و .)59ويش دري أيضددا إل تعليددق اللجتددة العددام رقددل )2005(6
غشَن معاملة األهصال غري املصحوغني واملتصصلني عن وييتل خارج غلدهل األصل (الصقر .)31
3
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صدداال الددبالغ أن الدراسددة ،مثددل دراسددات أخددرى أجريددس يف وقددس ةاددق ،إرشددادية فقد وأ ددا
مل تُعترب يف البداية هريقة لتحديد السدن الزمتيدة للشدخص .ويشدري صداال الدبالغ إل احلاجدة إل
التمييز غني السن الزمتية وسدن العظدام ،وهدو مصيتدوم إاصدائ ُوضد مدن خدالل التجرغدة السدريرية،
ومصيدد لألغدرا الطبيددة ا ضدة ،مثددل تقددير وتددري نضدوج عظددام الشدخص أو للتتبد غطدول قامتدده.
أمدا السددن الزمتيددة فيتددو هددول املددد الد يعيشديتا الشددخص ،ولدديس ابلضددرور أن ي ددون سددن العظددام
والسددن الزمتيددة واادددا ،مبددا أن منددو الطصددل ا.سددم والعقل د مي ددن أن يتددَةر لدديس غعوامددل جيتيددة
ومرضددية وتوذويددة وصددحية تع ددس مركددزت اةجتمدداع فحسددل ،غددل أيضددا ابلعوامددل العرقيددة .ووفقددا
لع دددد م ددن الدراس ددات يع ددد املرك ددز اةجتم دداع اةقتص ددادي للش ددخص ع ددامال حم ددددا رئيس دديا لتم ددو
عظامه.
 3-3وي دديع صدداال الددبالغ أن مصدداا الطصددل الصضددلى يتبو د أن تتصدددر اةعتبددارات ال د
جيل مراعاهتا يف كامل مراال تقييل العمر وأنه يتبو أة ُُترى سدوى الصحدوص الضدرورية املوافقدة
ألخالقيددات ميتتددة الطددل .ويتبو د أن تشددري التقددارير الطبيددة التاُتددة عددن لددك دائمددا إل هددام
ايطَ .وابإلضافة إل لدك ،يتبود أن يتدول قدرا األشدعة موألصدون هبيدون متخصصدون يف قدرا
األشددعة السدديتية ،ويتبو د أة تقددوم ابلتقيدديل الشددامل للتتددائمل إدارات األشددعة ،كمددا حيدددث عدداد ،
ول ددن يتبو د أن يددتل األمددر علددى يددد مددوألصني هبيددني متخصصددني يف الطددل الشددرع ( .)7وأخ دريا،
يتبو د أن تثسددتتد عمليددات تقدددير السددن إل عموعددة متتوعددة مددن األدلددة واةختبددارات الت ميليددة.
ويضدديف صدداال الددبالغ أندده وفقددا للمدداد  35مددن القددانون األساسد رقددل  ،)8(2000/4يتبو د
عدم إجرا اختبار لتحديد سن الطصل عتدما ت ون حبوزته وةيقة هوية(.)9
 4-3ويدع صداال الدبالغ أنده ضدحية انتيتداه املداد  3مدن اةتصاقيدة ،مقدرو ابةقد ان مد
املدادتني  )2(18و ،)1(20ألنده مل يع يدني لده وصد أو ممثدل ،وهدذت ممارسدة رئيسدية لضدمان ااد ام
املصدداا الصضددلى لألهصددال غددري املصددحوغني( .)10ويدددع صدداال الددبالغ أندده ،غعددد أن أُعلددن أندده
راش عد على أسا أدلة غري موةوقة ،دون التظر على التحو الواجل يف الواثئق الصدادر عدن البلدد
األصددل  ،تُددره أعددزل ،دون احلمايددة ال د تق د علددى الدولددة الطددرف .وابلتددات تُددره يف االددة ضددعف
شديد.

__________

( )7يستشيتد صاال الدبالغ غتقريدر صددر عدام  2011عدن أمدني املظدامل يف كتالونيدا غشدَن عمليدة تقيديل سدن القصدر
األجانل غري املصحوغني.
( )8تددتص املدداد  )3(35مددن القددانون األساس د  2000/4امل د ر  11كددانون الثا /يتدداير ،غشددَن اقددو وا درايت
األجانل وإدماجيتل اةجتماع يف إسبانيا ،على ما يل :
إ ا مدا ادددت وكداةت إنصدا القدانون أو األمدن يف الدولدة م دان مدواهن أجتدي ة حيمدل الواثئددق
الالزمددة وة مي ددن حتديددد صددصته كقاصددر علددى وجدده اليقددني ،تقددوم إدارات ايددة الطصددل ات الصددلة علددى
الصدور غتقددمي الرعايددة الالزمدة ،علددى التحدو املتصددوص عليده يف التشدري املتعلدق ابحلمايددة القانونيدة للقصددر،
ويُس عى فورا اهتمام التياغة العامة إل احلالة ،ال ُُتدري ابلتعداون مد امل سسدات الصدحية ات الصدلة،
الصحوص الالزمة على سبيل األولوية لتحديد سن الشخص.
كمدا يستشديتد صداال الدبالغ ابلتقريدر الدذي حيمدل عتدوان "Ni ilegales ni invisibles. Realidad jurídica y
()9
) social de los menores extranjeros en España" (2009الصددادر عددن صددتدو األمددل املتحددد للطصولددة
(اليونيسيف) واملس العام للمحامني اإلسبان ،غدعل من م سسة ابنيستو و "Aproximación a la protección
) ،internacional de los menores extranjeros en España" (2009وهدو تقريدر صدادر عدن مصوضدية األمدل
املتحد السامية لشد ون الالجئدني وم سسدة  ،La Merced-Migraciones-Mercedariosومتظمدة إنقدا الطصولدة،
و ،Baketikوالراغطة ال اةولي ية اإلسبانية لليتجر  ،وغرتممل سانتاندر للقصر والقانون يف جامعة كوميا .
( )10يستشيتد صاال البالغ غتعليق اللجتة العام رقل  ،)2005(6الصقر .21
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 5-3ويدددع صدداال الددبالغ أن الدولددة الطددرف ،اددني اعتددربت أورا ث هويتدده غددري صدداحلة -
رغ ددل ع دددم مباش ددر أي دع ددوى تزوي ددر  -ق ددد انتيت ددس اق دده يف احلص ددا عل ددى هويت دده ،امل ددر يف
املاد  8من اةتصاقية .ويشري إل أن السن جانل أساس مدن جواندل اهلويدة وأن الدولدة الطدرف
ملزمة ابحلصا على هويته ،وكذلك احلصا على العتاصر املتصلة هبا واستعادهتا.
 6-3ويدع صاال البالغ أيضا انتيتاه املاد  ،20اي إنه مل ُميتب احلمايدة الد تددين لده
هبا الدولة الطرف غوصصه هصال حمروما من البيئة األسرية.
 7-3وأخريا ،يدع صاال البالغ أنه ضحية انتيتاه اقوقه ال ت صليتا املداداتن  27و29
ألن عدم تعيني وص لرعاية مصاحله أعا منوت على حنو سليل.
مالحظ ش الد لة الط ف ن الغ املقبول ة
 1-4تدددف الدول ددة الطددرف ،يف مالاظاهت ددا امل رخددة  22ش ددباط/فرباير  ،2017أبن ص دداال
البالغ راش عد ،وأن البالغ غري مقبول مبوجل املداد (7ج) مدن الربوتوكدول اةختيداري .وتشدري إل
أن صداال الددبالغ مل يقدددم للسددلطات اإلسددبانية وةيقددة هويدة رهيددة حتمددل البيدداتت البيوم يددة الد
مي ددن أن تثبددس أندده مل حيدداول تزويددر هويتدده .وعددالو علددى لددك ،فقددد كددر صدداال الش د وى يف
البداي ددة أن دده ول ددد يف  9ك ددانون األول/ديس ددمرب  1997ول ت دده ادع ددى غع ددد ل ددك أن دده قاص ددر ،وه ددو
تتاقض يربر اةختبارات الطبية لتحديد سته.
 2-4وفيما يتعلق مبوةوقية اةختبارات الطبية لتحديد سن الشخص ،تستشيتد الدولدة الطدرف
غقضددية م .إ .ب .ضددد إسددبانيا ،الد تتاولددس فييتددا اللجتددة رسددالة مددن صدداال الددبالغ ادعددى أندده
كددان قاص درا علددى الددرغل مددن وجددود أدلددة األشددعة السدديتية الد تثبددس الع ددس( .)11وغعددد حتقيقددات
الشرهة ال أجرهتا إسبانيا يف البلد األصل لصاال البالغ ،تبني أنه ااول سرقة هوية شخص
نخر ،وأن سته كان اقا يبلغ  20ستة .وتدف الدولة الطرف أبن أدلة الصحص ابألشعة السديتية
ةبت ددس موةوقيتيت ددا يف تل ددك القض ددية ،وعلي دده يتبود د أن تعت ددرب موةوق ددة يف ه ددذت القض ددية .وة مي ددن
ٍ
غتسخة سيئة عيتولة املصددرُ ،دفد هبدا مدن العددم ،حتمدل صدور
التش يك يف أدلة األشعة السيتية
غددري واضددحة حلامليتددا ،وة مي ددن ق درا مددا يشددري إل سددته وهويتدده .وتشددري الدولددة الطددرف إل أن
صاال الدبالغ مل يقددم غع ُدد التسدخ األصدلية لواثئدق هويتده ،علدى الدرغل مدن أنده قدادر علدى القيدام
غذلك من خالل حماميه.
دل اختد ددا ت ددداغري م قتد ددة مل ي ددردا إل إسد ددبانيا
 3-4وتش ددري الدولد ددة الط ددرف إل أن الد ددبالغ وهل د ث
اددى  27كددانون األول/ديسددمرب  ،2016وهددو الوقددس الددذي كددان صدداال الددبالغ قددد عدداد فيدده
ابلصعل إل غلدت األصل  .ولذلك كان من املستحيل اةمتثال للتداغري امل قتة ال اعتمدهتا اللجتة
وتعليددق إغعددادت .ومد لددك ،فقددد قامددس الدولددة الطددرف ابسددتعرا ملددف قضددية صدداال الددبالغ،
وخلصدس إل أندده مل يُ شدف عددن أيددة ألدروف اسددتثتائية أو خطدر يددت نل عددن التعدر لضددرر ة مي ددن
جددربت ،وأندده ة توجددد أدلددة موةوقددة عددن عدددم موةوقيددة اةختبددار الطددي الددذي تشددري نتائجدده إل أن
صاال البالغ راش عد.
تعل ق ش ص حت البال على مالحظ ش الد لة الط ف ن الغ املقبول ة

 1-5يددذكر صدداال الددبالغ يف تعليقاتدده امل رخددة  1ن ار/مددار  ،2017أندده علددى الددرغل مددن
تعيددني حمد ٍدام لدده ليقدددم لدده  -كش دخص ابلددغ  -يددد املسدداعد فيمددا يتعلددق إبج درا ات اإلغعدداد ،فسندده

__________

( .CRC/C/75/D/9/2017 )11صدر قرار غوقف التظر يف البالغ.
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مل يُعني له أغدا ممثل من اختيارت للدفاع عن مصاحله كقاصر ،وهو مدا يشد ل انتيتاكدا للمداد 12
من اةتصاقية.
 2-5ويصر صداال الدبالغ علدى عددم موةوقيدة التقييمدات الطبيدة لسدن الشدخص الد تسدتتد
إل أهلس غروليت وابيل ،وي كد أنه ،يف حتديد ستهُ ،ارم مدن قريتدة الشدك ،وهدو مدا يشدري إليده
تعليق اللجتة العام رقل  )2005(6غشَن معاملة األهصال غري املصحوغني واملتصصلني عدن وييتدل
خدارج غلددهل األصدل  ،وهدو مددا كدان يتبود متحده إايت( .)12وي كددد أنده يتبود أن يُعيتدد ابألهصددال
األجانددل غددري املصددحوغني إل إدارات ايددة األهصددال اددى قبددل حتديددد سددتيتل .ويضدديف صدداال
البالغ أنده مل يقدل يف أي وقدس مدن األوقدات إنده ولدد يف  9كدانون األول/ديسدمرب  .1997وقدال
إنه أوضب يف مجي األوقات متذ وصوله أنه قاصر.
 3-5ويشري صاال البالغ إل أن التياغة العامة يف مقاهعة غرشلونة مل تُعدد التظدر يف قضديته،
ول تيتددا أيدددت اسددتتتاج التياغددة العامددة يف مقاهعددة أملددرياي ورفضددس األمددر إبجدرا تقييمددات ت ميليددة
للسن.
 4-5ويشددري صدداال الددبالغ إل أن وةيقددة اهلويددة ال د قدددميتا كانددس ات نوعيددة رديئددة أل ددا
أُرسددلس ابلصدداكس إل اللجتددة الدوليددة للصددليل األ ددر ،وهد م سسددة تسدداعد ا تجدزين يف مركددز
استقبال األجانل يف غرشلونة .ويشري صاال البالغ إل أنه كان من املم ن التَكدد مدن صدحة
الوةيقة ابستشار القتصلية ا.زائرية يف غرشلونة.
مالحظ ش الد لة الط ف ن الغ مقبول ة البال

أسس املوضوع ة

 1-6يف رسالة م رخة  13اوز/يوليه  ،2017تُ رر الدولة الطرف اججيتدا غشدَن املقبوليدة.
وت كد أن صاال البالغ مبجرد وصوله إل إسبانيا ،صر هوعا حبضور م جل فوري ،ومبسداعد
ا ام العام ،أنه جزائري مولدود يف  9كدانون األول/ديسدمرب  .1997وقدد كدر صداال الدبالغ
التاريخ نصسه يف املقاغلة ال أجريس كجز من هلبه للحصول على اللجو .
 2-6وتشري الدولة الطرف إل أن ااتجاز صاال البالغ يف مركز استقبال غرشلونة أُغلدغ إل
القتص ددل ا.زائ ددري يف غرش ددلونة يف الي ددوم ات دده وأن القتص ددل ،غع ددد اةه ددالع عل ددى قواع ددد البي دداتت
الرهيددة ،أصدددر لصدداال الددبالغ جدواز سددصر م قتددا (جدواز مددرور) لعددود حمتملددة .وقددد ددل جدواز
املرور صورته وأأليتر اتريخ ميالدت يف  9كانون األول/ديسمرب .1997
 3-6وتش ددري الدول ددة الط ددرف إل أن ص دداال ال ددبالغ ك ددر يف هلب دده احلماي ددة الدولي ددة يف 25
تشدرين الثددا /نوفمرب  2016أندده مل ميلددك قد جدواز سددصر أو غطاقددة هويددة .وتشددري الدولددة الطددرف
إل أن مقدم البالغ اظ مبساعد م جل و ٍ
حمام معني متخصدص يف اسدت مال هلبدات اللجدو .
وتض دديف الدول ددة الط ددرف أن م ت ددل ممث ددل مصوض ددة األم ددل املتح ددد الس ددامية لش د ون الالجئ ددني يف
إسددبانيا الددذي أجددرى دراسددة مصصددلة مللددف صدداال الددبالغ ،أشددار م درتني إل أندده لددن ي ددون مددن
املتاسل متحه اق اللجو .
 4-6وتدزعل الدولددة الطددرف أن الددبالغ غدري مقبددول ألندده مل يددتل اسددتتصاد سددبل اةنتصدداف ا ليددة
املتااددة ملقدددم الددبالغ .أوة ،كددان إبم ددان صدداال الددبالغ تقدددمي هلددل إل دائددر اةدعددا العددام
إلج درا مزيددد مددن الصحددوص الطبيددة للتَكددد مددن سددته .وتشددري ،يف هددذا الصدددد ،إل أن ا مددة

__________

( )12يستش دديتد ص دداال ال ددبالغ ابلصق ددر (31ط) م ددن التعلي ددق الع ددام رق ددل  )2005(6والصق ددر  51م ددن قد درار الربمل ددان
األورور امل ر  5شباط/فرباير  2009غشَن تتصيذ توجيه اةحتاد األورور .2003/9/EC
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الدستورية قضس أبن عمليات تقييل السن ال ُترييتا دائر اةدعا العام م قتة ااما .واثنيا ،كان
إبم ان صاال البالغ تقدمي التما إل ا مة املدنية يف امل ان الذي اُاتجز فيه ملراجعة أي
اسددتتتاج توصددلس إليدده متطقددة احل ددل الددذا أبندده ابلددغ ،وفقددا للمدداد  780مددن قددانون اإلجدرا ات
املدنية .واثلثا ،كان إبم ان صاال البالغ أن يطعن أمام ا اكل اإلدارية يف أمدر اإلغعداد ورفدض
هلبه اللجو  .وأخريا ،وعمدال ابملداد  1-239مدن القدانون املدد  ،كدان إبم دان صداال الدبالغ
تقدمي هلل قانو لتعيني ا ومة كتالونيا وصية عليه.
 5-6وت كد الدولة الطرف أنه ،مبا أن صاال البالغ كان ابلوا ،فسن إغقا ت علدى اتصدال مد
القصددر املوجددودين يف مراكددز ايددة األهصددال قددد ة ي ددون متاسددبا ،ألن لددك قددد يش د ل خط درا
جسيما يتيتدد األهصال املوجودين يف هذت املراكز.
 6-6أما ادعا ات صاال البالغ املتعلقة حبقه يف اهلوية ،فتشري الدولة الطرف إل أن إةبات
اهلويددة ،الد يتبود أن تسددتتد إل الواثئددق الد ت صددل عدددم اسددتخدام هويددة أي شددخص نخددر ،هددو
املسددَلة املطرواددة علددى وجدده التحديددد .ووفقددا للمدداد  25مددن قددانون األجانددل ،اددتب هددذت القيمدةُ
اإلةباتيددة .دواز سددصر أو وةيقددة سددصر أخددرى تثبددس أن هويددة الشددخص صددحيحة مبوجددل اةتصاقددات
الدولية ال وقعس علييتا إسبانيا.
 7-6وأخرياُ ،تدد الدولة الطرف أتكيدها غشَن تتصيذ التدغري امل قس الدذي يسدعى إل وقدف
إغعدداد صدداال الددبالغ .وتشددري إل أن األمددر اسددتور يسددة أايم للجتددة اددى تدددر الددبالغ ،وأندده
اددى وإن كددان قددد ورد إل مدريددد يف  23كددانون األول/ديسددمرب ،فددسن إعدداد التظددر يف إنصددا أمددر
اإلغعدداد كان ددس ستس ددتور ف د زمتي ددة معيت ددة .وتضدديف أن ص دداال ال ددبالغ مل يط ددر أي ددة أل ددروف
استثتائية ،كَن ي ون حبوزته جواز سصر أصل يُظيتدر أنده قاصدر ،مدا مي دن أن يدربر تعليدق ترايلده.
وعددالو علددى لددك ،ة يوجددد أي دليددل علددى أن إغعدداد هصددل إل غلدددت األصددل  ،إ ا كددان نمتددا،
يش ل ضررا ة مي ن جربت.
تعل ق ش ص حت البال على مالحظ ش الد لة الط ف ن الغ املقبول ة األسس املوضوع ة
 1-7يدديع صدداال الدبالغ يف التعليقددات الد أغدداها يف  29كددانون األول/ديسددمرب 2017
أن الصحددوص الطبيددة لتحديددد سددته أجريددس دون رضددات ،وأندده مل ُمي ي ددن مددن اةسددتعانة مبحددام خدالل
عمليددة حتديددد السددن .ويضدديف أن ا ددام الددذي ُعددني لدده مل يسدداعدت شخصدديا ومل جيددر مقاغلددة معدده
أغدا .وابإلضافة إل لك ،فقدد ُعدني ا دام يف أملدرياي ،غيتمدا اُقتيدد صداال الدبالغ إل غرشدلونة،
وهو ما حيرمه من إعداد الطعن.
 2-7ويش ددري ص دداال ال ددبالغ إل أن الطع ددن الواي ددد املم ددن يف أم ددر اإلغع دداد إداري ول دديس
قضددائيا .أمددا فيمددا يتعلددق ابلطعددن يف أمددر اةاتجدداز ،فيددذكر صدداال الددبالغ أن القاض د الددذي
أصدر األمر تلقى الواثئق ال أرسليتا له عن هريق الصاكس ول ته مل يرد علييتا .وعلى أي اال،
فسن أمر اةاتجاز ة يشري إهالقا إل تقييل سن صداال الدبالغ .وي درر صداال الدبالغ أيضدا
أن أوامر حتديد السن الصادر عن التياغة العامة ة مي ن الطعن فييتا أمام ا اكل.
ددر املعلومدات
نصسده مص ث
 3-7ويشري صاال البالغ إل أن أمر اإلغعاد ة يبدني أنده كدان هدو ُ
ع ددن اتري ددخ م دديالدت .ويش ددري أيض ددا إل أن الوةيق ددة الص ددادر ع ددن قتص ددلية ا.زائ در يف غرش ددلونة ك ددان
الوددر متيتددا أن تُسددتخدم فقد للدددخول إل األراضد ا.زائريددة .ومل يثبُددس إهالقددا أندده التحقددق
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مددن املعلومددات ال د قدددمتيتا الشددرهة اإلسددبانية ،كمددا أوضددحته رسددالة اةعتددذار اإلل ونيددة ال د
أرسلتيتا القتصلية إل ممثل صاال البالغ(.)13
القض اي اإلو ا اش املع ضة على اللجنة

التظر يف مقبولية البالغ
 1-8يتعني على اللجتة ،قبل التظدر يف أي ادعدا يثدرد يف غدالغ مدا أن تقدرر ،وفقدا للمداد 20
من نظاميتا الداخل  ،مبوجل الربوتوكدول اةختيداري ةتصاقيدة اقدو الطصدل املتعلدق إبجدرا تقددمي
البالغات ،ما إ ا كان البالغ مقبوة أم ة.
 2-8وتشدري اللجتددة إل أن الوددر مددن هدذا الددبالغ هددو حتديددد مدا إ ا كانددس اقددو صدداال
البالغ مبوجل اةتصاقية ،كقاصر مزعوم ،قد اُا مس يف سديا إجدرا حتديدد السدن الدذي خضد
ل دده .وم د د ل ددك ،ودون اإلع د دراب ع ددن أي رأي غش ددَن األس ددس املوض ددوعية ،تالا د د اللجت ددة أن
القتصددلية ا.زائريددة يف غرشددلونة أصدددرت لصدداال الددبالغ ج دوازا م قتددا (ج دواز مددرور) يبددني اتريددخ
مدديالدت يف  9كددانون األول/ديسددمرب  ،1997وهددو التدداريخ نصسدده الددذي قدمدده صدداال الددبالغ يف
هلبه اللجو  .وتالا اللجتة أنده ،يف غيداب أي معلومدات أخدرى أو دليدل يف ملدف القضدية مدن
شَ ا أن تش ك يف صحة هذت الوةيقة الرهية الصادر عن البلد األصل لصاال الدبالغ ،فدسن
هذت الوةيقدة مي دن أن يُصد أ دا صدحيحة .ويف هدذا الصددد ،تشدري اللجتدة إل أن التسدخة غدري
املقرو لبطاقة هوية صداال الدبالغ املزعومدة الد حتمدل صدور غدري واضدحة حلامليتدا ة مي دن أن
ت ون دليال على أن جدواز املدرور غدري صداا .ولدذلك ،تدرى اللجتدة أن جدواز املدرور الصدادر ابسدل
صاال البالغ يثبس أنه كان ابلوا عتد وصوله إل إسبانيا.
 3-8ويف ضدو مددا تقددم ،ختلددص اللجتدة إل أن الشد وى تتتدام وأا ددام اةتصاقيدة الد حتمد
اقو األهصال ،وه من مث غري مقبولة مبوجل املاد (7ج) من الربوتوكول اةختياري.
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وغتا عليه ،تُقرر .تة اقو الطصل ما يل :
(أ)

أن البالغ غري مقبول مبوجل املاد (7ج) من الربوتوكول اةختياري

(ب)

أن حيال هذا القرار إل صاال البالغ وإل الدولة الطرف لالهالع عليه.

__________

( )13أرفق صاال البالغ نسخة من رسالته اإلل ونية امل رخة  13كدانون الثا /يتداير  2017إل القتصدلية ا.زائريدة
يف غرشلونة ،وال تشري إل أن صداال الدبالغ ،الدذي كدان حيمدل وةيقدة هويدة جزائريدة تثبدس وضدعه كقاصدر ،قدد
ُرفق أيضا الرد اإلل و الوارد من القتصلية الذي اُرسل يف التاريخ نصسده .وكدل مدا يف األمدر أنده
إغعادت .وقد أ ث
حيمل عبار "إن نسف اقا".
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