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بالغ مقدم من:

د .د( .ميثله احملامي السيد كارسنت غرييك ،اانظمةكغ غكري
احلكوميغ فونداسيون رايسز ")"Fundación Raíces

الشخص اندعى أنه ضحيغ :د .د.

الدالغ الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 ٢٦تشرين الثاين/نوفةرب ٢٠١٥

اتريخ اعتةاد اآلراء:

 ١شباط/فرباير ٢٠١٩

انوضوع:

طرد مبوجب إجراءات موجزة لطفل غكري محكحوب بيايكه
من إسبانيا إىل انغرب

انسائل اإلجرائيغ

عدم انقبوليغ مكن ييك االختحكا انككاين ااالختحكا
الشخحككي ااالختحككا انوضككوعي اعككدم اسككتظفاد سككبل
االنتحاف احملليغ

مواد االتفاقيغ:

 3ا ٢٠ا37

مواد الرباتوكول االختياري ٥ :ا(7ه)
 ١-١صككايب الككبالغ لككو السككيد د .د الككو م كواطن مككا الككد  ١٠آذار/مككار .١٩٩٩
الككو يككدعي أنككه ضككحيغ انت اكككات ان كواد  3ا ٢٠ا 37مككن االتفاقيككغ .اقككد دخككل الرباتوكككول
االختياري ييز الظفاذ ابلظسبغ للدالغ الطرف  ١٤نيسان/أبريل .٢٠١٤
__________

*
**

اعتةدهتا اللجظغ دارهتا  ١٤( 8٠كانون الثاين/يظاير  ١ -شباط/فرباير .)٢٠١٩
شككار الظمككر لككيا الككبالغ أعلككاء اللجظككغ التاليككغ أهككاولا :السككيدة س كويبان ألككو أسككوما االسككيدة لظككد أيككو
إدريسي االسيدة أالغا أ .خايبافا االسيد يامت قطران االسيد ج اد ماضي االسكيد بظيكام داايكز مزمكور االسكيد
كالرن ك نيلس ككن االس ككيد ميكيك ككو أااتين االس ككيد ل ككوي إرنس ككتو بي ككدرنريا ريظ ككا االس ككيد خوس ككيه أ ي ككل رادريغي ككز
ريي االسيدة كريسنت ساندبرغ االسيدة آن ماري سكيلتون االسيدة فيليظا تودارافا االسيدة ريظاته ايظرت.
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 ٢-١ا  ٩يزيران/يونيككه  ٢٠١7قككرر الفريككع ال امككل ان ككت ابلبالغككات نيابككغ عككن اللجظككغ
رفض طلب الدالغ الطرف الظمر مقبوليغ البالغ بشكل مظفحل عن أسسه انوضوعيغ.
الو لئع مل عرضهل صلحا البالغ
عام  ٢٠١3غادر صايب البالغ قريته ما بسبب الظكزاع انسكل  .ا شكباط/
١-٢
فرباي ككر  ٢٠١٤اص ككل ص ككايب ال ككبالغ إىل انغ ككرب اع ككاغ قراب ككغ س ككظغ ية ككات غ ككري رهي ككغ
للة اجرين جببل غوراغو الواقع ضوايي جيب مليليغ اإلسباين.
 ٢-٢اخالل تل ،الفرتة كان صايب البالغ يظام أييانا ال كراء الغابكغ ايتسكول القكر
انغربيغ اي يش من دان إمكانيغ احلحول على مياه الشرب أا اخلكدمات الحكحيغ أا الت لكيا .ايؤككد
ص ككايب ال ككبالغ أن ككه ت ككرف ألعة ككال ال ظ ككق ااالعت ككداء عل ككى ي ككد ق كوات األم ككن انغربي ككغ ال ك غالب كا
ما كانز ترمي سكان انخيةات ابحلجارة اتتلق ممتلكاهتا اانواد الاليبمغ لبقائ ا على قيد احلياة.
 3-٢ايككاال صككايب الككبالغ م كرارا عبككور السككياجات احلداديككغ الفاصككلغ بككأل مليلككغ ااألراضككي
انغربيغ( .)١اكان إيد تل ،انرات  ١8آذار/مكار  ٢٠١٤عظكدما ت كرف صكايب الكبالغ
للرب مربح ابل حا على يد قوات األمن انغربيغ أثظاء حماالته الوصول إىل أال سياج مما تسبب
ل ككه فق ككدان أس ككظانه األمامي ككغ .ا أعق ككاب ل ككيا االعت ككداء ك ككان عل ككى ص ككايب ال ككبالغ الس ككري
مسافغ  ٢٠كيلومرت لل ودة إىل انخيا.
 ٤-٢ا  ٢كككانون األال/ديسككةرب  ٢٠١٤غككادر صككايب الككبالغ امةوعككغ مككن األشككخا
انظحككدرين مككن جظككوب الحككحراء الكككرب جبككل غوراغككو بظيككغ دخككول مليليككغ .اقككد ص ك د صككايب
البالغ إىل أعلى السياج الثال يي رأ احلر اندين اإلسباين يريل مبوجب إجراءات مكوجزة
أفرادا آخرين نزلوا من السياج ايسلة ا إىل القوات انغربيغ .الكيا اخوف ا من الرتييل االت كرف
رمبا لسوء ان املغ اال ظق على يد القوات انغربيغ ظل صايب البالغ ماكثا ل دة سكاعات عظكد
أعلى السياج .اخالل ذل ،الوقز مل حيحل على أي مساعدة امل حيحل على انياه أا الغياء.
كةككا مل يكككن نمكانككه التواصككل مككع احلككر انككدين ألنككه مل يكككن يككتكلا اإلسككبانيغ امل يكككن يوجككد
مرتمجون شفويون .ا األخري نزل من السياج ابستخدام سكلا مقكدم مكن احلكر انكدين .امكا أن
اطأت قدما صايب البالغ األرف يىت قبض عليه احلر انكدين اصكفد يديكه اسكلةه للقكوات
انغربي ككغ ُ ري ككل إىل انغ ككرب مبوج ككب إج كراءات م ككوجزة( .)٢امل خيل ككع أي اق ككز م ككن األاق ككات
ل ةليغ حتديد اهلويغ .كةا مل تت له فرصغ شرح ظرافه الشخحيغ مبا ذل ،سظه أا االعكرتاف
علككى إب ككاده الوشككي ،أا انطالبككغ يةايككغ ابعتبككاره طف كالا غككري محككحوب بيايككه .امل يسككتفد مككن
مساعدة حمامأل أا مرتمجأل شفويأل أا أطباء .اقد عاد صكايب الكبالغ ب كد أن أطلقكز قكوات
األمككن انغربي ككغ س كرايه إىل جب ككل غوراغككو يي ك ظ ككل ي ككيش ظككراف تتس ككا ب ككدم االس ككتقرار
ااخلوف انستةر من الت رف لل ظق ااالعتداء من جانب قوات األمن انغربيغ.
__________

()١
()٢
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تتشكل احلداد من ثالثغ أسوار متتاليغ :اثظان داخليان طوهلةا ستغ أمتار ااايد خارجي طوله ثالثغ أمتار.
أرفع صايب البالغ صورا توثع نزاله من أعلى السور اقبض احلر اندين اإلسباين عليه اتحفيد يديكه اترييلكه
إىل انغرب.
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 ٥-٢ايككدفع صككايب الككبالغ تنككه مل تككت لككه سككبل انتحككاف حمليككغ ف الككغ كككي ميكظككه اسككتظفادلا
لت لي ككع إب ككاده م ككن إس ككبانيا إىل انغ ككرب  ٢ك ككانون األال/ديس ككةرب  .)3(٢٠١٤ايش ككري إىل أن
اإلب ككاد نكفككي مبوجككب إجكراءات مككوجزة دان إخطككاره رهيكا بقكرار الطككرد كككي ميكظككه الط ككن فيككه أمككام
السلطات انختحغ.
 ٦-٢ا  3٠كانون األال/ديسةرب  ٢٠١٤أا يداد ليا التاريخ دخل صايب البالغ
مركككز اإلقامككغ انؤقتككغ للة ككاجرين (مركككز اإلقامككغ انؤقتككغ) .ا
إسككبانيا عككن طريككع مليلككغ امك ك
شباط/فرباير  ٢٠١٥نقكل صكايب الكبالغ مكن جيكب مليليكغ إىل داخكل إسكبانيا .ا هنايكغ وكويب/
يوليككه  ٢٠١٥يحككل صككايب الككبالغ مبسككاعدة انظمةككغ غككري احلكوميككغ ""Fundación Raíces
ابفلل بطاقغ التسجيل القظحليغ ال سلةت ا إايه قظحليغ ما مبدريد اتشري إىل أنه الد ١٠
آذار/مككار  ١٩٩٩علككى احلةايككغ انخححككغ لغطفككال غككري انحككحوبأل بككياي ا اأادع مككأا
للقحر خاضع للسلطات اإلسبانيغ(.)٥()٤
 7-٢ايش ككري ص ككايب ال ككبالغ إىل أن إس ككبانيا اعتة ككدت  3٠آذار/م ككار  ٢٠١٥الق ككانون
األساسككي رقككا  ٢٠١٥/٤الككيي يت لككع يةايككغ األمككن ال ككام ادخككل ييككز الظفككاذ مظككي  ١نيسككان/
أبريكل  .)٦(٢٠١٥الكو يككزعا أن لكيا القكانون اال سككيةا يكةكه اإلضكا ال اشككر "الظمكام اخلككا
لسبتغ امليليغ" جييز ممارسغ السلطات اإلسبانيغ انتةثلكغ تظفيكي عةليكات إب كاد عشكوائيغ مبوجكب
إج ك كراءات مك ككوجزة علك ككى احلك ككداد اال يتلك ككةن أي إشك ككارة إىل األطفك ككال غك ككري انحك ككحوبأل بك ككياي ا
اال حيدد أي إجراءات لتحديد لويت ا امحايت ا(.)7
الشكوى
 ١-3يدعي صايب البالغ أنه ضحيغ انت ا الفقرة  ١من انكادة  ٢٠مكن االتفاقيكغ ييك إنكه
مل ميظ احلةايغ ال تدين له هبا الدالغ الطرف بوصفه طفكالا غكري محكحوب بيايكه احمرامكا مكن بي تكه

__________

()3

()٤
()٥
()٦
()7
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بشأن مد توافر سبل االنتحاف احملليغ يشري صايب البالغ إىل آراء اللجظكغ ان ظيكغ يقكوإل اإلنسكان بشكأن قلكيغ
جك ك ك ك ككريي ضك ك ك ك ككد مج وريك ك ك ك ككغ كونغك ك ك ك ككو الدميقراطيك ك ك ك ككغ ( )CCPR/C/39/D/193/1985اقلك ك ك ك ككيغ االك ك ك ك ككق ضك ك ك ك ككد بظةك ك ك ك ككا
( )CCPR/C/44/D/289/1988اقلككيغ شككوداري ضككد كظككدا ( .)CCPR/C/109/D/1898/2009افيةككا يت لككع بف اليككغ
سككبل االنتحككاف احملليككغ يشككري صككايب الككبالغ إىل آراء مظككغ مظاللككغ الت ككييب بشككأن قلكيغ أرككويب أران ضككد فرنسككا
( )CAT/C/23/D/63/1997اقلككيغ إي . .د .ضككد فرنسككا ( )CAT/C/34/D/194/2001اقلككيغ تبورسكككي ضككد
فرنسككا ( .)CAT/C/38/D/300/2006ايشككري أيلكا إىل السكوابع القلككائيغ للةحكةككغ األارابيككغ حلقككوإل اإلنسككان لكككي
يبككأل أنككه إطككار قلككااي الرتييككل ال ت تككرب سككبل االنتحككاف ف الككغ إال إذا كككان هلككا أثككر إيقككا (قلككيغ لريسككي مج ككغ
اآخران ضد إيطاليا (انطالبغ رقا  )٠٩/٢77٦٥اقليغ أ .سي اآخران ضد إسبانيا (انطالبغ رقا .)١١/٦٥٢8
يقدم صايب البالغ نسخغ من بطاقغ تسجيله لكد القظحكليغ اناليكغ الك تتلكةن اهكه الكامكل :د .د .ااتريكخ
ميالده ١٠ :آذار/مار  ١٩٩٩ااسا االديه :تشاكا ااييي ام ظته :طالب.
يقدم صايب البالغ نسخغ من ميكرة مؤرخغ  ١٠آب/أغسط  ٢٠١٥صادرة عكن إقلكيا مدريكد بشكأن مكد
ايرتام إجراء إيداع صايب البالغ مؤسسغ انسكتظد إىل قكرار مظكغ الوصكايغ علكى القحكر لكد مكتكب الشكؤان
االجتةاعيغ إلقليا مدريد القاضي بوضع صايب البالغ حتز محايغ السلطات اإلسبانيغ.
يقككدم صككايب الككبالغ نسككخغ مككن تقككارير ابالغككات أصككدرهتا عككام  ٢٠١٤مفوضككيغ األمككا انتحككدة السككاميغ لشككؤان
الالج ككأل (انفوضككيغ) االلجظككغ األارابيككغ نظككع الت ككييب اان املككغ أا ال قوبككغ القاسككيغ أا الالإنسككانيغ أا ان يظككغ امظمةككغ
ليومان رايت ااتش امظمةغ ال فو الداليغ ضةن ااثئع أخر اأعربز في ا عن قلق ا إيباء مشراع القانون ليا.
يش ككري ص ككايب ال ككبالغ إىل القل ككااي ان راض ككغ عل ككى احملكة ككغ األارابي ككغ حلق ككوإل اإلنس ككان ن .د .ان .ت .ض ككد
إسبانيا (انطالبتان رقا  ١٥/8٦7٥ا.)١٥/8٦٩7
3
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األسريغ( .)8ايشري إىل أن احلر اندين اإلسباين مل خيل ه عظد القبض عليه مليليغ  ٢ككانون
األال/ديسك ككةرب  ٢٠١٤اتحك ككفيد يديك ككه اترييلك ككه إىل انغك ككرب ألي عةليك ككغ حتديك ككد لويك ككغ امل يقك ككيا
ايتياجاتككه مككال احلةايككغ امل ميظحككه فرصككغ توضككي ظرافككه الشخحككيغ .بككل إنككه يككدفع أن أايا مككن
أعلاء احلر اندين اإلسباين سأله عن اهه أا عةره أا يالغ ض فه قبل إعادته إىل انغرب.
 ٢-3ايليق صايب البالغ كةكا اليمكز ذلك ،اللجظكغ أن التزامكات الكدال بتكوفري محايكغ
امساعدة خاصتأل لغطفال غري انححوبأل بياي ا( :أ) ال جيكويب تقييكدلا ت سكفا أا مكن جانكب
اايد عن طريكع اسكتب اد مظكاطع أا مسكايات مكن إقلكيا الدالكغ أا ت ريكق مظكاطع أا مسكايات
حمككددة علككى أهنككا غككري خاضك غ لواليككغ الدالككغ أا فلككع هلككا جزئيك ا فق ك ا(ب) تظطبككع يككىت علككى
األطف ككال ال ككيين يكون ككون خاضك ك أل لوالي ككغ الدال ككغ أثظ ككاء حم ككاالت ا ال ككدخول إىل اإلقل ككيا ال ككوطت
ا(ج) تشككةل افككاذ مجيككع التككدابري اللككراريغ لتحديككد لويككغ األطفككال غككري انحككحوبأل بككياي ا
أقككرب اقككز ممكككن مبككا ذلكك ،علككى احلككداد ا(د) يظبغككي أن تسككة ابسككتفادة الفككرد مككن قريظككغ
الش ،يالغ عدم التيقن من يالته يي ي امل كقاصر إن افرتف أنه كيل.)٩(،
 3-3ايدعي صايب البالغ أيلا يكدا انت كا للةكادة  37مكن االتفاقيكغ ألن السكلطات
اإلس ككبانيغ أب دت ككه إىل انغ ككرب دان أي إجك كراءات أا تقيية ككات س ككابقغ اعرض ككته لل ككرر ال ميك ككن
جربه .ايدعي صايب البالغ أن الدالغ الطرف كانز ت لكا أا ككان علي كا أن ت لكا أن إعادتكه
إىل انغككرب مبوج ككب إج كراءات م ككوجزة اتس ككليةه إىل ق كوات األم ككن انغربي ككغ سي رضككه خلط ككر ال ظ ككق
اان املككغ القاسككيغ أا الالإنسككانيغ أا ان يظككغ اال ككيش ظككراف سككي غ مككع عككدم إمكانيككغ الوصككول
ية ككات ان ككاجرين غ ككري الرهي ككغ جبب ككل
إىل اخل ككدمات الح ككحيغ امي ككاه الش ككرب االغ ككياء الك ككا
غوراغككو( .)١٠ايككدفع صككايب ال ككبالغ تن امككراح فةككه (انتةثل ككغ تكسككر أسككظانه األمامي ككغ)
االظامجغ عن ت رضه لسوء ان املكغ اال ظكق علكى يكد القكوات انغربيكغ كانكز ابديكغ ألعلكاء احلكر
اندين اإلسباين يوم إب اده.
 ٤-3ايككدفع ص ككايب الككبالغ تن ككه ك ككان يت ككأل عل ككى الدالككغ الط ككرف افق كا نبككدأ ع ككدم اإلع ككادة
القس كريغ اقبككل ترييلككه مبوجككب إج كراءات مككوجزة أن تقككيا مككا إذا كانككز توجككد أسككباب يقيقيككغ أم
ال لالعتقككاد أنككه يواجككه خط كرا يقيقي ك ا ابلت ككرف للككرر ال ميكككن جككربه انغككرب .ايؤكككد صككايب
()١١
البالغ أنه كان يت أل على السلطات اإلسبانيغ إطار ليا التقيكيا مراعكاة سكظه ايالكغ ضك فه
اكيا ال واقب اخلطرية جدا ال قد يتسبب له في ا عدم كفايغ اخلدمات الغيائيغ االححيغ(.)١٢

__________

( )8يشري صايب البالغ إىل ت ليع اللجظغ ال ام رقا  )٢٠٠٥(٦بشأن م املكغ األطفكال غكري انحكحوبأل اانظفحكلأل
عن ذاي ا خارج بلدلا األصلي الفقراتن  7ا.٩
( )٩انرجع نفسه الفقرات  ١٢ا ١3ا ١8ا.3١
( )١٠يشككري صككايب الككبالغ إىل اناليمككات اخلتاميككغ للجظككغ بشككأن التقريككر امككامع للتقري كرين الككداريأل الثال ك االرابككع
للةغرب ( )CRC/C/MAR/CO/3-4الفقكرة  3٤االت ليكع ال كام رقكا  )٢٠١١(١3للجظكغ بشكأن يكع الطفكل
التحرر من مجيع أشكال ال ظق الفقرة .٢٦
( )١١يستشك ك د ص ككايب ال ككبالغ ابحملكة ككغ األارابي ككغ حلق ككوإل اإلنس ككان قل ككيغ ب .ا  .ض ككد بولظ ككدا (انطالب ككغ رق ككا
 )٠8/٥737٥الق كرار انككؤر  3٠تش كرين األال/أكتككوبر  ٢٠١٢اقلككيغ مككوبيالنزيال ماييكككا اكككانيكي ميتونغككا
ضككد بلجيكككا (انطالبككغ رقككا  )٠3/١3١78الق كرار انككؤر  ١٢كككانون الثاين/يظككاير  ٢٠٠7الفقككرة  ٦٩اقلككيغ
رييةي ضد اليونن (انطالبغ رقا  )٠8/8٦87القرار انؤر  ٥وويب/يوليه  ٢٠١١الفقراتن  ٩٢ا.٩٤
( )١٢يشري صايب البالغ إىل ت ليع اللجظغ ال ام رقا  ٦الفقرة .٢7
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 ٥-3اأخك كريا ي ككدفع ص ككايب ال ككبالغ تن الدال ككغ الط ككرف مل تك كراع أي حلم ككغ بطري ككع الف ككل
أا التقاع عن الف ل( )١3محاحل الطفل الفللى ان كرتف هبكا انكادة  3مكن االتفاقيكغ( :أ) ألهنكا
مل تبح ك كيفيككغ سثككري سياسككت ا احلكوميككغ اممارسككت ا الشككائ غ انتةثلككغ اإلب ككاد ال ش كوائي مبوجككب
إج كراءات م ككوجزة انح ككاحل الفل ككلى عةوع ككغ األطف ككال غ ككري انح ككحوبأل ب ككياي ا انوج ككودين عل ككى
احلداد اإلسبانيغ انغربيغ مبليليغ مبا ذل ،انحلحغ ال ليا لحايب الكبالغ بحكفته أيكد أفكراد لكيه
اعةوعككغ( )١٤ا(ب) ألهنككا مل تقبككل صككايب الككبالغ علككى األراضككي اإلسككبانيغ امل تتخككي أي إج كراء
لتحديككد لويتككه اتقيككيا يالتككه امحايتككه بحككفته طف كالا غككري محككحوب بيايككه( )١٥ا(ج) ألن احلككر
انككدين اإلسككباين مل يكراع المككراف الشخحككيغ لحككايب الككبالغ اإفككا قككبض عليككه اصككفد يديككه اريلككه
مبوجب إجراءات موجزة حنو انغرب دان تقييا أي يل بديل آخر خيدم محاحله الفللى.
 ٦-3اي ككدفع ص ككايب ال ككبالغ تن س ككبل االنتح ككاف انةكظ ككغ تتةث ككل قي ككام الدال ككغ الط ككرف
مبك ككا يلك ككي( :أ) ت ك ككديل أا إلغك ككاء القك ككانون األساسك ككي رقك ككا  ٢٠١٥/٤بشك ككأن محايك ككغ األمك ككن ال ك ككام
اال سيةا احلكا اإلضا ال اشر "الظمام اخلا لسبتغ امليليغ" لكي يتلةن إشكارة حمكددة إىل
توافككع القككانون مككع االتفاقيككغ ايكفككل عةليككغ حتديككد لويككغ األطفككال علككى احلككداد ا(ب) اضككع
اتظفيككي براتوكككول خككا ل ةككل احلككر انككدين اإلسككباين سككبتغ امليليككغ يتلككةن تككدابري ملةوسككغ
لتحديد لويغ األطفال على احلداد امحايت ا ا(ج) مظ صايب البالغ ت ويلات ماليغ اافاذ
التدابري الاليبمغ إلعادة سليله إن لزم األمر ذل.،
مالحظلت الاالة الطرف بشأن املقبولقة
 ١-٤حت ككدد الدال ككغ الط ككرف ماليماهت ككا انؤرخ ككغ  3٠آب/أغس ككط  ٢٠١٦أن ص ككايب
الككبالغ أعلككن عظككد دخولككه إسككبانيا  3٠كككانون األال/ديسككةرب  ٢٠١٤أن اهككه ي .د .الككي
د .د .اأن ل ككه جظس ككيغ أخ ككر اأن ككه ش ككخص راش ككد( .)١٦اتش ككري إىل ع ككدم إمكاني ككغ حتةي ككل الدال ككغ
الطرف مسؤاليغ ما اقع له خالل الوقز الوجيز اليي قامز فيه السلطات اإلسكبانيغ  ٢ككانون
األال/ديسككةرب  ٢٠١٤مبةارسككغ يق ككا انشككراع ابلتحككدي هلجككوم صككايب الككبالغ علككى السككياج
احلدادي احماالته غري القانونيغ عبوره ابلقوة اابمتثال التزام ا الكدا لكيا السكياإل( .)١7اتلكيق
أن األمر ال يت لكع نب كاد ألن صكايب الكبالغ مل يكظج حماالتكه دخكول إسكبانيا بحكورة غكري قانونيكغ.
اتاليظ الدالغ الطرف كيل ،أن صايب البالغ مل يككن  ٢ككانون األال/ديسكةرب  ٢٠١٤حيةكل

__________

()١3
()١٤
()١٥
()١٦

()١7
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إي ككالء االعتب ككار األال

يش ككري ص ككايب ال ككبالغ إىل ت لي ككع اللجظ ككغ ال ككام رق ككا  )٢٠١3(١٤بش ككأن ي ككع الطف ككل
نحاحله الفللى الفقراتن  ١7ا.١8
انرجع نفسه الفقرة .١٩
يشري صايب البالغ إىل ت ليع اللجظغ ال ام رقا  ٦الفقرات  ٢ا 8٤ا.87
تقدم الدالكغ الطكرف نسكخا مكن بطاقكات حتديكد اهلويكغ الك يحكدرلا مرككز اإلقامكغ انؤقتكغ مبليليكغ (بحكور اجكه غكري
ااضككحغ) امركككز شككرطغ مليليككغ (بحككور اجككه ااضككحغ) لك ك ي .د .مبككا ذلكك ،اتريككخ دخككول إسككبانيا 3٠ :كككانون
األال/ديسكةرب  ٢٠١٤ااتريككخ انكيالد ٢ :تشكرين الثككاين/نوفةرب  ١٩٩٤االبلكد :بوركيظككا فاسكو ااسككا الوالككدين:
ساكا ااي .
تستش ك د الدال ككغ الط ككرف بش كري في ككديو أنتجت ككه انظمة ككغ غ ككري احلكومي ككغ ب ككراديأل  PRODEINفق ك لك ككي تب ككأل
ممارسات الحد على احلداد اتقدم رابط ا إلكرتاني ا هبيا الفيديو .اتشري الدالغ الطرف إىل مقطكع مدتكه أقكل مكن
دقيقككغ ل ككيا الفي ككديو يم ككر كي ككق ايتج ككز احل ككر انككدين اإلس ككباين ص ككايب الككبالغ اص ككفد يدي ككه اأع ككاده إىل
امانب اآلخر من أيد أسوار مركز مليليغ احلدادي.
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أي نككوع مككن ااثئككع اهلويككغ امل يتبككادل أي يككدي مككع احلككر انككدين اإلسككباين مبليليكغ "امل يككزعا قك
أنه قاصر امل يككن يبكدا أنكه ككيل ."،اتكدفع تنكه ال ميككن ظكل عكدم اجكود ت بكري صكري اعكدم
اإلدالء بوثيقغ لويغ اعتبار شخص قكادر علكى تسكلع سكياج طولكه  ٦أمتكار افطيكه شخحك ا قاصكرا.
اأخكريا تؤكككد الدالككغ الطككرف أن إصككدار بطاقككات التسككجيل القظحككليغ اناليككغ كككال قككدم ا صككايب
البالغ ال يسبقه حتقع من البيانت سجالت البلد بل ي تةكد فقك علكى رقكا حتديكد األجانكب
اليي وظحه السلطات اإلسبانيغ.
 ٢-٤اتؤكد الدالغ الطرف أن البالغ فيةا يت لع ابالدعاءات ال ت ز إىل السلطات انغربيكغ
غري مقبول من يي االختحا انكاين افق ا للةادة  ٥من الرباتوكول االختياري.
 3-٤اتؤكككد الدالككغ الطككرف أن الككبالغ غككري مقبككول مككن يي ك االختحككا الشخحككي افق كا
للةككادة  ١مككن االتفاقيككغ ألن صككايب الككبالغ كككان عةككره  ٢٠سككظغ عظككد اقككوع األيككدا  .الككي
ت ككدعي تن ص ككايب ال ككبالغ أعل ككن أن ككه ش ككخص راش ككد مظاس ككبتأل ا ككا 3٠ :ك ككانون األال/
ديسك ككةرب  - ٢٠١٤مركك ككز اإلقامك ككغ انؤقتك ككغ نليليك ككغ  -ا ١٢كك ككانون الثاين/يظك ككاير - ٢٠١٥
مفوضككيغ األجانككب نليليككغ  -اأنككه أطلككع انظاسككبتأل علككى يقوقككه بلغككغ يف ة ككا ايحككل علككى
خ ككدمات حم ككامأل ابع ككان دان أن ي ككزعا أن ككه قاص ككر عظ ككد إع ككداد ملف ككه اإلداري .اتل ككيق الدال ككغ
الط ك ككرف أن ص ك ككايب الك ك ككبالغ مل ي ك ككدع أن ك ككه قاصك ك ككر إال عظ ك ككد اتح ك ككاله ابنظمةك ك ككغ غ ك ككري احلكوميك ك ككغ
 Fundación Raícesال طلبز إىل قظحليغ ما مبدريد تزايدلا ببطاقته القظحليغ.
 ٤-٤ات ككدفع الدال ككغ الط ككرف تن ال ككبالغ فية ككا يت ل ككع ي ككع اللج ككوء اي ككع محاي ككغ احل ككداد م ككن
ال ككدخول غ ككري الق ككانوين غ ككري مقب ككول م ككن يي ك االختح ككا انوض ككوعي ألن ل ككيه احلق ككوإل غ ككري
م رتف هبا االتفاقيغ.
 ٥-٤اتؤكد الدالغ الطرف أيلا أن البالغ ي ترب افقا للةادة (7ه) من الرباتوكول االختيكاري
غري مقبول ل دم استظفاد سبل االنتحاف احملليغ ابلظمر إىل أن صكايب الكبالغ( :أ) ككان نمكانكه
التةكا اللجكوء بلككدان ال بكور (موريتانيكا اانغككرب) ا(ب) ككان نمكانكه طلككب اللجكوء إسككبانيا
عظكد مكتككب احلةايككغ الداليكغ مبركككز بككت أنحككار احلكدادي بككدالا مككن عبككور احلكداد بحككورة غككري قانونيككغ
ا(ج) كان نمكانه طلب سشرية دخول إسكبانيا اال ةكل في كا بشككل قكانوين( )١8ا(د) عظكد دخولكه
األراضي اإلسبانيغ كانز لديه سبل قلائيغ ف الغ للط ن القرار اإلداري القاضي بطرده(.)١٩
رع ققلت صلحا البالغ ع ى مالحظلت الاالة الطرف بشأن املقبولقة
 ١-٥ي ككدعي ص ككايب ال ككبالغ ت ليقات ككه انؤرخ ككغ  ٢١تش ك كرين الث ككاين/نوفةرب ا ١٢كك ككانون
األال/ديسةرب  ٢٠١٦أن الدالغ الطرف تفسر لكيا الكبالغ تفسكريا خاط ك ا علكى أنكه يت لكع يقكه
اللج ككوء ا دخ ككول إس ككبانيا .ايؤك ككد م ككن جدي ككد عل ككى أن نط ككاإل ل ككيا ال ككبالغ يقتح ككر عل ككى
اإلجكراءات الك افككيهتا السككلطات اإلسككبانيغ خككالل يككوم  ٢كككانون األال/ديسككةرب  ٢٠١٤عظككدما
كان خاض ا للواليغ القلائيغ اإلسبانيغ.

__________

( )١8توفر الدالغ الطرف نسخغ من االتفاإل اإلطاري بشأن الت اان مال اهلجرة بأل مملكغ إسبانيا امج وريغ ما .
( )١٩تق ككدم الدال ككغ الط ككرف نس ككخغ م ككن انل ككق اإلداري لط ككرد ص ككايب ال ككبالغ االط ككون اإلداري ككغ قك كرار الط ككرد ااحلك ككا
رق ككا  ٢٠١٦/٢83الح ككادر ع ككن حمكة ككغ اخلالف ككات اإلداري ككغ رق ككا  ٢مبليلي ككغ  ١3وويب/يولي ككه  .٢٠١٦امجي ككع الواثئ ككع
انقدمغ تشري إىل السيد ي .د .انولود بوركيظا فاسو  ٢تشرين الثاين/نوفةرب  ١٩٩٤من الوالدين ساكا ااي .
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 ٢-٥اي ككدفع ص ككايب ال ككبالغ تن بالغ ككه مقب ككول م ككن ييك ك االختح ككا انك ككاين ألن ككه ابت
خاض ا للواليغ القلائيغ اإلقليةيغ اإلسبانيغ عظكد عبكوره السكياج األال نرككز مليليكغ احلكدادي اككيا
للسيطرة الف ليغ ألفراد احلر انكدين اإلسكباين نليليكغ عظكد القكبض عليكه اتحكفيد يديكه اتريليكه إىل
انغ ككرب .ايؤك ككد ص ككايب ال ككبالغ أن الدال ككغ الط ككرف اعرتف ككز ب ككيل ،ماليماهت ككا ا شك كري
الفيديو الكيي يوثكع لغيكدا اأشكري إليكه ابعتبكاره دلكيالا .الكو يكزعا أن الدالكغ الطكرف ال ميكظ كا
تقييكد التزاماهتككا مبوجكب االتفاقيككغ تقييكدا ت سككفيا امككن جانكب اايككد بت ريكق مظككاطع أا مسككايات
حمددة على أهنا غري خاض غ لواليغ الدالغ أا فلع هلا جزئي ا فق ( .)٢٠ايليق أنه ال يدعي أن
إسكبانيا تتحةكل مسكؤاليغ سكلو اإجكراءات السكلطات انغربيكغ اإفكا أهنكا كانكز أا ككان يظبغكي أن
تكون على علا هبا.
 3-٥ايككدفع صككايب الككبالغ تن بالغككه مقبككول مككن ييك االختحككا الشخحككي ألنككه كككان
قاص كرا  ٢كككانون األال/ديسككةرب  ٢٠١٤افق ك ا م كوايب السككفر الحككادر عككن قظحككليغ مككا مبدريككد
 3تشك ك كرين األال/أكت ك ككوبر  .)٢١(٢٠١٥اعامل ك ككز الدال ك ككغ الط ك ككرف ص ك ككايب ال ك ككبالغ ان امل ك ككغ
انستحقغ لطفل غكري محكحوب بيايكه مظكي وويب/يوليكه  ٢٠١٥أي اتريكخ اإلبكالغ بسكظه احلقيقكي
اسكيككده .امظككي ذلكك ،الوقككز مارسككز الدالككغ الطككرف الوصككايغ القانونيككغ علككى صككايب الككبالغ
ااعرتفز به كشخص قاصر حيةل امظسيغ اناليغ كةا لو مبأل شك ادة الوصكايغ الحكادرة عكن
إقليا مدريد( )٢٢ا تحري إقامته اإلسكباين( .)٢3اال ميككن للدالكغ الطكرف أن تكدعي أن صكايب
الككبالغ غككري قاصككر افق كا نبككدأ عككدم الرجككوع عككن أق كوال مثبتككغ سككابقا أا اإلغككالإل احلكةككي ألهنككا
اعرتفز به ابلف ل كقاصر اعاملته على ليا األسا .
 ٤-٥ايدفع صكايب الكبالغ أيلكا تن الكبالغ مقبكول مكن ييك االختحكا
ادعاءاته ال تستظد إىل يقه اللجوء.

انوضكوعي ألن

 ٥-٥ايككرر صكايب الكبالغ أنككه مل يككن يتكاح لككه أي سكبيل انتحكاف حملككي ف كال لككي ميكظككه
استظفاده .ايشكري إىل أن سكبيل االنتحكاف الف كال الوييكد لكو الكيي يككون لكه أثكر إيقكا  .ايكدفع
صككايب الككبالغ تن اللككرر الككيي يرتتككب علككى عةليككغ إب ككاد اال ميكككن جككربه حيككد ب يككد الطككرد
امن ُ يظبغي أن يكون لسبيل االنتحاف أثر إيقا كي ي ترب ف االا( .)٢٤ايدعي صايب البالغ
ما يلي( :أ) عدم تلقيه رهيا قبل ترييله أمر أا قرار طرد ميكظكه الط كن فيكه أمكام سكلطغ قلكائيغ
أا إداريككغ اابلظمككر إىل أن أمككر ترييلككه نكفككي علككى الفككور امبوجككب إج كراءات مككوجزة ف نككه يسككتطع
االس ككتفادة م ككن أي س ككبيل م ككن س ككبل انس ككاعدة القانوني ككغ أا س ككبل االنتح ككاف انتاي ككغ لت ليق ككه
ا(ب) عكدم وكظككه ب ككد إب ككاده مكن الوصككول إىل أي سككبيل انتحككاف ف كال أا يككىت ممكككن ألنككه
لككن يكككون لككه أثككر إيقككا كككون الرتييككل نكفككي ابلف ككل( .)٢٥ايككدعي صككايب الككبالغ أيل ك ا أن مجيككع

__________

()٢٠
()٢١
()٢٢
()٢3
()٢٤
()٢٥
GE.19-07971

يشري صايب البالغ إىل ت ليع اللجظغ ال ام رقا  ٦الفقراتن  ٢ا .١٢انمر أيلا الفقرة  ٢-3أعاله.
يقدم صايب البالغ نسخغ من جوايب سفره انا اش ادة ميالده اتحري إقامته كدليل على ذل.،
يقدم صكايب الكبالغ نسكخغ مكن الشك ادة انؤرخكغ  ١8تشكرين الثكاين/نوفةرب  ٢٠١٥الك تشكري إىل ممارسكغ إقلكيا
مدريد الوصايغ القانونيغ على صايب البالغ.
يقكدم صكايب الكبالغ تحكري إقامتكه اإلسكباين الكيي يتلكةن اتريكخ مكيالده ١٠ :آذار/مكار  ١٩٩٩اجظسككيته
اناليغ ااإلشارة "خاضع لوصايغ إقليا مدريد".
يستش د صايب البالغ بقليغ تبورسكي ضد فرنسا الفقرة  ٤-7االشوداري ضد كظدا الفقرة .3-8
يستش د صايب البالغ بقليغ أركويب أران ضد فرنسا الفقرة .١-٦
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سككبل االنتحككاف الك أشككارت إلي ككا الدالككغ الطككرف غككري ف الكغ ألهنككا لككن تسككة جبككرب االنت اكككات
انزعومغ حلقوإل صايب البالغ فيةا يت لع تيدا  ٢كانون األال/ديسةرب .٢٠١٤
 ٦-٥ايدفع صايب البالغ تن عةليغ دخولكه إسكبانيا  3٠ككانون األال/ديسكةرب ٢٠١٤
اما تب ا من إجراءات مت لقغ ابهلجرة مسائل ال صلغ هلا هبيا البالغ.
املالحظلت اإلضلفقة املقامة من األطراف بشأن املقبولقة
 ١-٦تؤك ككد الدال ككغ الط ككرف ماليماهت ككا انؤرخ ككغ  ٢٢آذار/م ككار  ٢٠١7أن الش ككخص
اليي دخل إسبانيا  3٠كانون األال/ديسةرب  ٢٠١٤لي لو صايب البالغ القاصر اليي
كان يستفيد رهيكا مكن مسكاعدة السكلطات اإلسكبانيغ .اتشكري الدالكغ الطكرف إىل أن جكوايب السكفر
انقككدم مككن صككايب الككبالغ صككادر  3تشكرين األال/أكتككوبر  ٢٠١٥ايتلككةن صككورة لككه عظككدما
ك ككان مقيةك ك ا إس ككبانيا ايس ككتفيد م ككن مس ككاعدة الس ككلطات اإلس ككبانيغ انكلف ككغ يةاي ككغ األطف ككال.
اتدعي الدالغ الطرف أنه ميكن "مبجرد انقارنغ" بكأل صكورة جكوايب سكفر صكايب الكبالغ (انقابكل
لك ك د .د ).اصككورة بطاقككغ اهلويككغ الحككادرة عككن مفوضككيغ األجانككب نليليككغ (انقابلككغ لك ك ي .د .الككيي
دخ ككل إس ككبانيا  3٠ك ككانون األال/ديس ككةرب  )٢٠١٤اناليم ككغ أن ص ككايب ال ككبالغ ش ككخص
تل ككق ع ككن ذل كك ،ال ككيي قف ككز الس ككياج احل ككدادي نليلي ككغ  3٠ك ككانون األال/ديس ككةرب .٢٠١٤
اتككدفع الدالككغ الطككرف تن "السككلطات اإلسككبانيغ حتككدد لويككغ أي م ككاجر يقفككز علككى السككياج اخيككرتإل
ج ايب محايغ احلكداد" .ابظكاء عليكه تقكول الدالكغ الطكرف إن صكايب الكبالغ يكال ككان قكد عكرب
السكياج احلكدادي بحكورة غككري قانونيكغ "ككان سيسككجل اتلكتق لكه صكورة فوتوغرافيككغ علكى الفكور مبركككز
شرطغ مليليغ ايودع مرككز اإلقامكغ انؤقتكغ" .اتكدعي الدالكغ الطكرف أيلك ا أن صكايب الكبالغ مل يثبكز
أنه شار أي لجوم على السياج احلكدادي نليليكغ اأنكه ال يوجكد أي أثكر لطريقكغ دخولكه إسكبانيا.
اتدفع الدالغ الطرف أيلا تنه ال ميكن قبول الوقائع عرد سكيد صايب البالغ أنه قاصر.
 ٢-٦اتظفككي الدالككغ الطككرف إعككادة صككايب الككبالغ إىل انغككرب .اتككدعي أنككه مل يقككدم أي دليككل
يثبكز أنكه شكار اقتحكام غكري قكانوين للسكياج احلكدادي "نليك ،عكن أنكه شكار فيكه التكواريخ
انيكورة الرسالغ األاىل".
 ١-7ايب ككأل ص ككايب ال ككبالغ ت ليقات ككه انؤرخ ككغ  ٥أاير/م ككايو  ٢٠١7أن الدال ككغ الط ككرف
قدمز ادعاءات متلاربغ .ايشري إىل أن الدالغ الطرف تدعي ماليماهتا األاليكغ أن صكايب
البالغ لكو الشكخص الكيي سكجلته مرككز اإلقامكغ انؤقتكغ ا مرككز شكرطغ مليليكغ  3٠ككانون
األال/ديسككةرب  ٢٠١٤اأنككه مل يكككن قاص كرا .ا انقابككل تككدعي ماليماهتككا اإلضككافيغ أن
صككايب ال ككبالغ لككي ل ككو الشككخص ال ككيي سككجلته الس ككلطات اإلسككبانيغ  3٠ك ككانون األال/
ديس ككةرب  .٢٠١٤اتظ ككاقض الدال ككغ الط ككرف نفس ك ا لتحوي ككل االنتب ككاه ع ككن مس ككألغ إب ككاد ص ككايب
البالغ  ٢كانون األال/ديسةرب  ٢٠١٤مبوجب إجراءات موجزة الي انسكألغ الك يت لكع هبكا
ليا البالغ.
 ٢-7ايشككري صككايب الككبالغ إىل أنككه قككدم صككورا فوتوغرافيككغ تثبككز إب ككاده  ٢كككانون األال/
ديسةرب  ٢٠١٤اإىل أنه يم ر في ا( .)٢٦الو يليق أن الدالغ الطرف نفس ا اعرتفز أنه أعيد
__________

( )٢٦انمر احلاشيغ  ٢أعاله.
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 ٢كانون األال/ديسةرب  ٢٠١٤إىل انغرب من قبل احلر اندين اإلسباين امل تظق أن يكون
الشك ككخص الك ككيي ظ ك ككر ش ك كري الفيك ككديو الك ككيي ذكرتك ككه الدالك ككغ الطك ككرف نفس ك ك ا لك ككو صك ككايب
ال ك ك ككبالغ( .)٢7ايؤك ك ك ككد ص ك ك ككايب ال ك ك ككبالغ أن ك ك ككه ل ك ك ككو الش ك ك ككخص انس ك ك ككجل  3٠ك ك ك ككانون األال/
ديسكةرب  ٢٠١٤مرككز اإلقامكغ انؤقتكغ نليليككغ حتكز االسكا ي .د .ايشكري إىل أن اسكا الشككخص
انسجل انركز ذل ،اليوم اأهاء االديه متطابقغ صوتيا مع بيانت صايب البالغ كةا تكرد
بطاقتككه القظحككليغ اناليككغ ال سككيةا اأنككه ميكككن نقككل لغككغ ابمبككارا الشككفويغ (اللغككغ األم لحككايب
الككبالغ) إىل اللغككغ اإلسككبانيغ .ايلككيق أن إجكراء مقارنككغ الحككور الفوتوغرافيككغ الككيي اقرتيتككه الدالككغ
الطرف لي له قيةغ إثباتيغ اأنكه نمككان الدالكغ الطكرف أن تتحقكع مكن أن صكايب الكبالغ لكو
الشككخص الككيي سككجل مركككز اإلقامككغ انؤقتككغ نليليككغ  3٠كككانون األال/ديسككةرب  ٢٠١٤عككن
طريككع عقككد مقارنككغ بككأل البحككةات انككأخوذة انركككز اتلكك ،انسككجلغ سككجل القحككر األجانككب
غري انححوبأل بياي ا.
 3-7ايككدفع صككايب الككبالغ تن الدالككغ الطككرف غككري قككادرة علككى إاتيككغ أي سككبيل انتحككاف ف ككال
ألن غياب ليا السبيل لو جولر سياست ا الرتييليغ ال شوائيغ انظفية مبوجب إجراءات موجزة(.)٢8
مالحظلت الاالة الطرف ع ى مقبولقة البالغ اأسسه املوضوعقة
 ١-8أكككدت الدالككغ الطككرف مككددا ماليماهتككا انؤرخككغ  ١٤أاير/مككايو  ٢٠١8يجج ككا
انت لقغ ب دم مقبوليغ االختحا انكاين ااالختحا انوضوعي .اتدفع تن الوقائع كةا قدم ا
صايب البالغ بالغه األال تشكل "تالعبا سافرا" لغسباب التاليغ:
اتريككخ تقككدمي لككيا الكبالغ كانككز السككلطات اإلسككبانيغ قككد اعتككربت صككايب
(أ)
الككبالغ رهي كا شخح كا قاص كرا ابلف ككل اقبلككز بش ك ادة مككيالده األصككليغ كككدليل كككاف علككى ذلكك،
"على الرغا من أهنا ال تتلةن بيانت بيومرتيغ إذ قيةز على أسا مم كره كشكخص قاصكر".
اتؤكد من جديد علكى أنكه لكي مكغ مكا يشكري إىل أن صكايب الكبالغ قفكز علكى السكياج احلكدادي
نليليغ بحورة غري قانونيغ
(ب) يزعا صايب البالغ أن اللجظغ خلطز بيظه ابكأل ي .د .الكو شكخص آخكر
حيةل االسا االلقب نفسه لكظه حيةل جظسكيغ تلفكغ (بوركيظكا فاسكو) اراشكد (الكد  ٢تشكرين
الثكاين/نوفةرب  )١٩٩٤اككان قككد شكار اقتحككام غكري قككانوين للسكياج احلككدادي نليليكغ بدايككغ
كانون األال/ديسةرب  .٢٠١٤ايدعي أن ي .د .سجل كشخص قاصر مركز اإلقامكغ انؤقتكغ
نليليغ  ١٠كانون األال/ديسةرب .٢٠١٥
 ٢-8اتطل ككب الدال ككغ الط ككرف إىل اللجظ ككغ اختت ككام الظم ككر ل ككيا ال ككبالغ افقك ك ا للة ككادة  ٢٦م ككن
نمام ككا الككداخلي ألن السككلطات اإلسككبانيغ كانككز عظككد تقككدمي لككيا الككبالغ قككد اعرتفككز بحككايب
البالغ كشخص قاصر خاضكع لوصكايغ إقلكيا مدريكد دان أي انت كا حلقوقكه .اتشكري الدالكغ الطكرف
__________

( )٢7انمر الفقرة  ١-٤أعاله.
( )٢8يستشك ك د ص ككايب ال ككبالغ بت ككدخل لط ككرف اثلك ك ل ككو مف ككوف يق ككوإل اإلنس ككان علك ك أارااب الفق ككرة 3٥
قلككيتأل م راضككتأل علككى احملكةككغ األارابيككغ حلقككوإل اإلنسككان ا ككا ن .د .ان .ت .ضككد إسككبانيا (انطالبتككان رقككا
 ١٥/8٦7٥ا.)١٥/8٦٩7
GE.19-07971
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إىل قليغ ر .ل .ضد إسبانيا ييك قكررت اللجظكغ اقكق الظمكر الكبالغ ألنكه ثبكز أن السكلطات
اإلسبانيغ كانز قد اعتربت صايب البالغ ابلف ل شخح ا قاصرا اعاملته على ليا األسا (.)٢٩
 3-8اأخريا تؤكد الدالغ الطرف أنه مل يقع أي خرإل لالتفاقيغ.
رع ققلت صلحا البالغ ع ى مالحظلت الاالة الطرف بشأن املقبولقة ااألسس املوضوعقة
 ١-٩يؤكد صايب البالغ مددا ت ليقاته انؤرخغ  3١وويب/يوليه  ٢٠١8يججه بشكأن
مقبوليغ البالغ اأسسه انوضوعيغ( .)3٠ايفيد تن الدالغ الطرف تكتفي ابإلشكارة إىل الوقكائع دان
التطرإل إىل أي من يججه بشأن االنت اكات انزعومكغ لالتفاقيكغ أا أي مكن األدلكغ انقدمكغ لتربيكر
ليه االنت اكات .كةا تغري الدالغ الطرف راايت ا للوقائع كل ت ليع من ت ليقاهتا .اعلكى اجكه
اخلح ككو مل تق ككدم الدال ككغ الط ككرف أي دلي ككل يثب ككز أن ص ككايب ال ككبالغ ش ككخص تل ككق ع ككن
الشككخص ال ككيي أب ككد  ٢ك ككانون األال/ديس ككةرب  ٢٠١٤م ككع أهن ككا ول كك ،بح ككةات الش ككخص
انأخوذة مركز اإلقامغ انؤقتكغ نليليكغ حتكز اسكا ي .د .ابحكةات الشكخص انسكجلغ سكجل
القحر األجانب غري انححوبأل بياي ا حتز االسا د .د .اميكظ ا انقارنغ بيظ ا للتحقع من أن
األم ككر يت ل ككع ابلش ككخص نفس ككه .اال ميك ككن للدال ككغ الط ككرف أن تث ككري اج ككود تظاقل ككات نمام ككا
لتسجيل األشخا كحجغ ضد صايب البالغ.
 ٢-٩اياليككظ صككايب الككبالغ أن اللجظككغ أعربككز للدالككغ الطككرف عككن قلق ككا إيباء ممارسككات
الطرد التلقائي لغطفال اليين يلتةسون احلةايغ الداليغ مديظ سبتغ امليليغ انتةت تأل ابحلككا
ال ككياو دان ت ككوفري الل ككةانت الاليبم ككغ( .)3١ايل ككيق أن اللجظ ككغ يث ككز إس ككبانيا عل ككى "ض ككةان
احلةايككغ القانونيككغ الف الككغ لغطفككال غككري انحككحوبأل بككياي ا مجيككع أقككاليا البلككد اضككةان تطبيككع
مبدأ عدم اإلعادة القسريغ امراعاة محاحل الطفل الفللى بوصق ذل ،اعتبارا رئيسيا"( )3٢اعلى
"اض ككع ي ككد للةةارس ككغ انتةثل ككغ الح ككد التلق ككائي ل ككب ض األطف ككال اض ككةان أن تك ككون مجي ككع
اإلجراءات اان ايري متفقغ مع اض ا كأطفال امع التشري ات الوطظيغ االداليغ"(.)33

__________

()٢٩
()3٠

()3١
()3٢
()33
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تقدم الدالغ الطرف نسخغ من القرار اليي افيته اللجظغ قليغ ر .ل .ضد إسبانيا (.)CRC/C/77/D/18/2017
يشككري صككايب الككبالغ إىل أن الت ليقككات ال امككغ الحككادرة مككؤخرا عككن اللجظككغ ااهلي ككات األخككر انظشككأة مبوجككب
م الككدات حتككدد ملككةون االنت اكككات انزعومككغ لككيا الككبالغ .ايشككري صككايب الككبالغ علككى اجككه اخلحككو
إىل الت ليككع ال ككام انشككرت رقككا  )٢٠١7(3للجظككغ ان ظيككغ يةايككغ يقككوإل مجيككع ال ةككال ان ككاجرين اأف كراد أسككرلا
ارقككا  )٢٠١7(٢٢للجظككغ يقككوإل الطف كل بشككأن انبككادم ال امككغ انت لقككغ يقككوإل اإلنسككان اخلاصككغ ابألطفككال
سياإل اهلجرة الداليغ الفقراتن  ١٢ا ٤٦االت ليكع ال كام رقكا  )٢٠١8(٤للجظكغ مظاللكغ الت كييب بشكأن تظفيكي
انكادة  3مككن االتفاقيكغ سككياإل انككادة  ٢٢االت ليكع ال ككام انشكرت رقككا  )٢٠١7(٤للجظككغ ان ظيكغ يةايكغ يقككوإل
مجيكع ال ةكال ان كاجرين اأفكراد أسككرلا ارقكا  )٢٠١7(٢3للجظكغ يقكوإل الطفككل بشكأن التزامكات الكدال مككال
يقوإل اإلنسان اخلاصغ ابلطفل سياإل اهلجرة الداليغ بلدان انظشأ اال بور اانقحد اال ودة.
يشري صايب الكبالغ إىل اناليمكات اخلتاميكغ للجظكغ بشكأن التقريكر امكامع للتقريكرين الكداريأل اخلكام االسكاد
إلسبانيا ( )CRC/C/ESP/CO/5-6الفقرة (٤٤د).
انرجع نفسه الفقرة (٤٥أ).
انرجع نفسه الفقرة (٤٥د).
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 3-٩اي ككدعي ص ككايب ال ككبالغ أن ت لي ككل اللجظ ككغ قل ككيغ ر .ل .ض ككد إس ككبانيا الك ك تت ل ككع
بتحديد سن طفل غري مححوب بيايه ال يظطبع على ليا البالغ .ايدفع تنكه ال توجكد أسكباب
لكي تقرر اللجظغ عدم الظمر ليا البالغ.
مالحظلت مقامة من أطراف اثلثة
 3١ ١-١٠أاير/مك ككايو  ٢٠١8قك ككدمز مظك ككغ احلقك ككوقيأل الداليك ككغ ااعل ك ك األارا ان ك ككت
ابلالج أل اانظفيأل امركز  AIREااعل اهلولظدي لالج أل ماليمات كأطراف اثلثغ(.)3٤
 ٢-١٠اتشري األطراف الثالثغ إىل أن احملكةغ األارابيغ حلقكوإل اإلنسكان خلحكز إىل أنكه عظكدما
تتخي دالغ ما تدابري نظع دخول األجانب إىل أراضي ا أا إلعكادهتا إىل دالكغ أخكر ف هنكا وكار
االيت ا القلكائيغ مكع مكا يرتتكب علكى ذلك ،مكن مسكؤاليغ ابلظسكبغ هلكا( .)3٥اتلكيق لكيه األطكراف
أنككه ال بككد مككن تفسككري التزامككات الدالككغ علككى حنككو حيككول دان نككزع الف اليككغ عككن احلقككوإل انظحككو
علي ا االتفاقيكغ اأنكه يظبغكي تطبيكع لكيا التفسكري دان انسكا تسكاليب الدالكغ نراقبكغ احلكداد.
الكيا ال تكون مسألغ الدخول إىل إقليا دالغ ما عكامالا ياهكا عظكد تقيكيا مكا إذا كانكز الدالكغ
وار أا قد مارسز االيت ا القلائيغ(.)3٦
 3-١٠ات ككدفع األط ك كراف الثالث ككغ تن ككه يت ككأل عل ككى الدال ككغ الس ككةاح لغطف ككال انوج ككودين عل ككى
ي ككدادلا اخلاضك ك غ لس ككلطت ا أا لس ككيطرهتا الف لي ككغ ابلوص ككول إىل أراض ككي ا ابعتب ككار ذل كك ،ش ككرطا
مسبق ا إلجراء عةليغ تقيكيا أا  .اتلكيق أنكه يظبغكي مكظ األطفكال فرصكغ تقكدمي اعرتاضكات بظكاءة
على طردلا احملتةل كةا يقتليه مبدأ عدم اإلعادة القسريغ ايمر الطرد امةاعي .اتليق أنكه
يت أل على الدالغ افقا لالتفاقيغ السةاح لغطفكال ابلكدخول إىل إقلية كا كشكرط مسكبع إلجكراء
عةليغ التقييا األا إطار امتثال التزاماهتا مبوجب انواد  3ا ٢٠ا 37من االتفاقيغ.
رع ققلت األطراف ع ى مالحظلت أطراف اثلثة
 -١١يشري صايب البالغ ماليماته انؤرخغ  3١وويب/يوليه  ٢٠١8أن اناليمات
ت يد سكيد نطاإل املكةون التزامكات الدالكغ الطكرف فيةكا يت لكع ابالنت اككات انزعومكغ للةكواد 3
ا ٢٠ا 37من االتفاقيغ.
 ١-١٢اتك ك ك ككدفع الدالك ك ك ككغ الطك ك ك ككرف ماليماهتك ك ك ككا انؤرخك ك ك ككغ  3١آب/أغسك ك ك ككط  ٢٠١8أن
ماليمككات األط كراف الثالثككغ تسككتظد إىل افرتاضككات خاط ككغ ألنككه نمكككان أي شككخص يرغككب
التةا اللجوء إسبانيا أن يف ل ذل ،مكن خكارج األراضكي اإلسكبانيغ دان احلاجكغ إىل اال كراط
عحككابغ تظفككي عةليككات اقتحككام غككري قانونيككغ امجاعيككغ اعظيفككغ للسككياج احلككدادي .الكككيا حيككع
إلسبانيا مظع الدخول غري انشراع إىل أراضي ا افق ا للةادة  ٥١من ميثاإل األما انتحدة (بشأن

__________

( )3٤حتلككل اناليمككات انبككادم القانونيككغ االس كوابع القلككائيغ ذات الحككلغ بظطككاإل احمتككو التزامككات الككدال فيةككا يت لككع
ابلواليككغ القلككائيغ للدالككغ مبوجككب االتفاقيككغ االوصككول إىل اإلقلككيا امبككدأ عككدم اإلعككادة القس كريغ ايمككر الطككرد
امةاعي دان اإلشارة إىل الوقائع اخلاصغ هليا البالغ.
( )3٥قليغ لريسي مج غ اآخكران ضكد إيطاليكا (انطالبكغ رقكا  )٠٩/٢77٦٥القكرار انكؤر  ٢3شكباط/فرباير ٢٠١٢
الفقرة .١8٠
( )3٦تش ككري األطك كراف الثالث ككغ إىل احملكة ككغ األارابي ككغ حلق ككوإل اإلنس ككان قل ككيغ ش ككارا اآخ ككران ض ككد الي ككونن (انطالب ككغ
رقا  )٠٩/١٦٦٤3القرار انؤر  ٢١تشرين األال/أكتوبر  ٢٠١٤الفقرة .٢١٠
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احل ككع ال ككدفاع ع ككن الك ككظف ) اان ككادة  ١3م ككن الالئحك ككغ التظميةي ككغ رق ككا  3٩٩/٢٠١٦للربنك ككان
األارا ااعل (االحتاد األارا ) ال صدرت  ٩آذار/مار  ٢٠١٦اال اض ز مبوجب ا
مدان ككغ قواع ككد لالحت ككاد بش ككأن تظق ككل األش ككخا ع ككرب احل ككداد (ق ككانون ش ككظغن للح ككداد) (بش ككأن
مظككع ال بككور غككري انككأذان للحككداد) .اتلككيق الدالككغ الطككرف أنككه يسككتب د مككن يككع اللجككوء افق كا
للة ككادة (١ااا)(ج) م ككن االتفاقي ككغ اخلاص ككغ بوض ككع الالج ككأل األش ككخا ال ككيين يرتكب ككون أف ككاالا
تتظاىف مع مقاصد امبادم األما انتحدة.
 ٢-١٢اتككدعي الدالككغ الطككرف أن مبككدأ عككدم اإلعككادة القس كريغ ال يظطبككع إال إذا كككان الشككخص
لكيه القلكيغ .اتكدعي
أيو من إقليا يواجكه فيكه خطكر الت كرف لالضكط اد الكو مكا ال حيكد
أيلك ك ا أن ككه ال يوج ككد أي دلي ككل احل ككاالت ان راض ككغ عل ككى انؤسس ككات الدالي ككغ بش ككأن عةلي ككات
اهلجككوم علككى السككياج احلككدادي علككى ت ككرف انشككتكأل لالضككط اد علككى يككد السككلطات انغربيككغ.
اتليق أن األمر يت لع بقلااي لجرة فتلق أسباهبا عن تل ،ال تسة ابلتةا اللجوء ألهنا
غري مرتتبغ على يالغ اضط اد.
 3-١٢اتككدعي الدالككغ الطككرف أن السككلطات اإلسككبانيغ ياالككز البدايككغ افق كا للفقككرة  ٢مككن
ان ككادة  ٢٢م ككن االتفاقي ككغ حتدي ككد مك ككان اج ككود أس ككرة الطف ككل األجظك ك غ ككري انح ككحوب بياي ككه
اافيت غلون ذل ،تدابري احلةايغ الاليبمغ.
 ٤-١٢اتكرر الدالغ الطرف أن الطفل اليي ال يتجكاايب ج كايب محايكغ احلكداد ال يككون خاضك ا
للواليغ القلائيغ اإلسكبانيغ .انحكز احملكةكغ األارابيكغ حلقكوإل اإلنسكان علكى توسكيع نطكاإل الواليكغ
القلككائيغ للدالككغ إىل خككارج إقلية ككا احلككاالت ال ك يت ككير في ككا علككى ان ككاجرين التةككا دخككول
اإلقليا بحورة قانونيغ(.)37
القضلاي ااإلوراءات املعراضة ع ى ال مبنة

الظمر مقبوليغ البالغ
 ١-١3قبكل الظمككر أي ادعككاء يك غرد بككالغ مككا جيككب علككى اللجظككغ أن تقككرر افقكا نككا تقتلككيه
انادة  ٢٠من نمام ا الداخلي ما إذا كان البالغ مقبوالا أم ال مبوجب الرباتوكول االختياري.
 ٢-١3احتي اللجظغ علةا يجج الدالغ الطرف أن الكبالغ غكري مقبكول مكن ييك االختحكا
الشخحي ألن صايب البالغ ذكر البدايغ أنه راشد ب د دخوله إسبانيا من ج غ األنكه قكد
ال يكون الشخص نفسه اليي دخل إسبانيا  3٠كانون األال/ديسةرب  ٢٠١٤اسجل حتز
االسا ي .د .من ج غ أخر  .غري أن اللجظغ تاليظ أن ش ادة انكيالد اجكوايب السكفر االبطاقكغ
القظحليغ اناليغ الي مجي ا ااثئع رهيغ صادرة ابسا صايب البالغ ايظبغكي اعتبارلكا صكحيحغ
غياب ما يثبز ال ك تبكأل أن صكايب الكبالغ ككان عةكره  ١٥سكظغ يكأل اقكوع األيكدا
 ٢كككانون األال/ديسككةرب  .٢٠١٤اتاليككظ اللجظككغ أيل ك ا أن الدالككغ الطككرف نفس ك ا اعرتفككز
بحككحغ لككيه الواثئككع مككن خككالل تزايككدلا صككايب الككبالغ برخحككغ إقامككغ اش ك ادة اصككايغ قانونيككغ
صادرة عن إقليا مدريد.
__________

( )37ال تشري الدالغ الطرف إىل أي قليغ
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 3-١3افية ككا يت ل ككع ب ككدم اج ككود تط ككابع ب ككأل الش ككخص انس ككجل ل ككد الس ككلطات اإلس ككبانيغ
اصكايب الككبالغ تشككري اللجظكغ إىل عككدم اجككود دليكل قككاطع السككجل يبكأل أن صككايب الككبالغ
ل ككي ل ككو الش ككخص نفس ككه ال ككيي ي ككاال دخ ككول مليلي ككغ  ٢ك ككانون األال/ديس ككةرب ٢٠١٤
المراف انبيظغ أعاله .ات ترب اللجظغ أن عبء اإلثبات ال ميكن أن يقع على كالل صكايب الكبالغ
اي ككده ال س ككيةا ابلظم ككر إىل أن ص ككايب ال ككبالغ االدال ككغ الط ككرف ال يتس ككاااين دائةك كا إمكاني ككغ
احلحككول علككى األدلككغ اأن الدالككغ الطككرف ايككدلا الك ولكك ،كثككري مككن األييككان ان لومككات ذات
الحككلغ( .)38ا لككيه القلككيغ تككر اللجظككغ أن صككايب الككبالغ قككدم سككردا موثوق ك ا امتسككق ا للوقككائع
ادعكا ذلك ،ابألدلككغ .احتكي اللجظككغ علةكا أيلكا ابدعكاءات صكايب الككبالغ أنكه كككان نمككان الدالككغ
الطككرف انقارنككغ بككأل بحككةات الشككخص انسككجل حتككز االسككا ي .د .ابحككةات صككايب الككبالغ.
ابظاء عليه تر اللجظغ أن ليا البالغ مقبول من يي االختحا الشخحي.
 ٤-١3احتي اللجظغ علةكا يجكغ الدالكغ الطكرف أن الكبالغ غكري مقبكول مكن ييك االختحكا
انكككاين ألن إسككبانيا غككري مس ككؤالغ عككن أف ككال السككلطات انغربي ككغ .لكككن اللجظككغ تاليككظ أن ل ككيا
البالغ يقتحر على أف ال السلطات اإلسبانيغ  ٢كانون األال/ديسةرب  ٢٠١٤اال يشري إىل
أف ككال السككلطات انغربيككغ .ا لككيا الحككدد تاليككظ اللجظككغ أن ق كوات األمككن اإلسككبانيغ اعتقلككز
صايب البالغ افقا نا جاء تحرحياته عظكد السكياج الثالك نرككز مليليكغ احلكدادي اصكفدت
يديه اأعادته إىل األراضي انغربيغ .ابظاء عليه يوجد صكايب الكبالغ بغكض الظمكر عةكا إذا ككان
ي ترب قد دخل األراضي اإلسبانيغ أم ال حتز سلطغ الدالغ الطرف أا سيطرهتا الف ليكغ .الككيا
تر اللجظغ أن ليا البالغ مقبول من يي االختحا انكاين.
 ٥-١3احت ككي اللجظ ككغ علةك ك ا أيلك ك ا يج ككج الدال ككغ الط ككرف أن ال ككبالغ غ ككري مقب ككول م ككن ييك ك
االختحككا انوضككوعي ألنككه يت لككع يقككه اللجككوء الككيي ال تككظص عليككه االتفاقيككغ .لكككن اللجظككغ
تاليككظ أن لككيا الككبالغ يت لككع ابنت اكككات مزعومككغ حلقوقككه انكفولككغ ان كواد  3ا ٢٠ا 37مككن
االتفاقيغ الي يقه التةا اللجوء .ابظاء عليه تر اللجظغ أن ليا البالغ مقبول من يي
االختحا انوضوعي.
 ٦-١3اأخ كريا حتككي اللجظككغ علة ك ا يجككغ الدالككغ الطككرف أن صككايب الككبالغ مل يسككتظفد سككبل
االنتحاف احملليغ انتايغ افق ا أليكام انادة (7ه) من الرباتوكول االختياري ألنكه( :أ) مل يلكتة
اللجككوء بلككدان ال بككور ا(ب) مل يلككتة اللجككوء إسككبانيا عظككد مركككز بككت أنحككار احلككدادي
ا (ج) مل يطلكب سشكرية عةككل إسكبانيا ا(د) عظكد اصكوله إىل إسكبانيا كانكز لديككه سكبل ف الككغ
للط ككن القكرار اإلداري القاضككي بطككرده .اتاليككظ اللجظككغ أن يجككج الدالككغ الطككرف (أ) ا(ب)
ا(ج) تكتفكي ابإلشكارة إىل أنكه ككان نمككان صككايب الكبالغ طلكب اللجكوء أا سشكرية عةكل قبككل
دخولككه إقلككيا الدالككغ الطككرف ابظككاء عليككه ال ميكككن اعتبارلككا سككبل انتحككاف ف الككغ مككن ق كرار طككرد
ص ك ككايب ال ك ككبالغ .اتالي ك ككظ اللجظ ك ككغ أيلك ك كا أن انل ك ككق يب ك ككأل أن ك ككه مل يك ك ككن يوج ك ككد  ٢ك ك ككانون
األال/ديسككةرب  ٢٠١٤أي أمككر رهككي بطككرد صككايب الككبالغ .ابظككاء عليككه تككر اللجظككغ أن سككبل
__________

( )38انمك ك ك ك ككر مجلك ك ك ك ككغ أمك ك ك ك ككور آراء اللجظك ك ك ك ككغ ان ظيك ك ك ك ككغ يقك ك ك ك ككوإل اإلنسك ك ك ك ككان قلك ك ك ك ككيغ بك ك ك ك ككورن مك ك ك ك ككااي ضك ك ك ك ككد نيبك ك ك ك ككال
( )CCPR/C/119/D/2245/2013الفقك ك ك ك ك ككرة ٢-١٢اقلك ك ك ك ك ككيغ احلاسك ك ك ك ك ككي ضك ك ك ك ك ككد امةالرييك ك ك ك ك ككغ ال ربيك ك ك ك ك ككغ الليبيك ك ك ك ك ككغ
( )CCPR/C/91/D/1422/2005الفق ك ككرة  7-٦اقل ك ككيغ مظ ك ككون ض ك ككد امزائ ك ككر ()CCPR/C/87/D/1297/2004
الفقرة .3-8
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الط ككن القلككائيغ انككيكورة يجككغ الدالككغ الطككرف (د) كانككز سككتكون سككياإل الطككرد الوشككي،
لحككايب الككبالغ  ٢كككانون األال/ديسككةرب  ٢٠١٤ا ظككل عككدم صككدار أمككر رهككي يقلككي
بطككرده اميكظككه الط ككن فيككه عدميككغ امككدا ألهنككا ليسككز سككبل انتحككاف متايككغ أا ف الككغ .ابظككاء
عليه تر اللجظغ أن انادة (7ه) من الرباتوكول االختياري ال وظع من قبول ليا البالغ.
 7-١3اتر اللجظغ أن صايب البالغ قدم افق ا للةادة (7ا) مكن الرباتوككول االختيكاري مكا
يكفككي مككن األدلككغ لككدعا ادعاءاتككه مبوجككب ان كواد  3ا ٢٠ا 37مككن االتفاقيككغ .ابظككاء عليككه ت تككرب
اللجظغ الشكو مقبولغ اتشرع الظمر أسس ا انوضوعيغ.

الظمر األس انوضوعيغ
 ١-١٤نمككرت اللجظككغ لككيا الككبالغ ضككوء مجيككع ان لومككات ال ك أاتي ككا هلككا الطرفككان علككى
الظحو انظحو عليه الفقرة  ١من انادة  ١٠من الرباتوكول االختياري.
 ٢-١٤اتتةثككل انسككألغ ان راضككغ علككى اللجظككغ حتديككد مككا إذا كككان إجكراء ترييككل احلككر انككدين
اإلسكباين لحككايب الككبالغ حنككو انغككرب  ٢كككانون األال/ديسككةرب  ٢٠١٤قككد انت كك ،ظككل
مالبسات ليه القليغ يقوقه مبوجب االتفاقيغ .اعلى اجه اخلحكو يكدعي صكايب الكبالغ
أن الدالككغ الطككرف مككن خككالل إب ككاده مبوجككب إج كراءات مككوجزة حنككو انغككرب  ٢كككانون األال/
ديسككةرب  ٢٠١٤دان أي عةليككغ حتديككد هلويتككه اتقيككيا حلالتككه قامككز مبككا يلككي( :أ) مل تقككدم لككه
احلةايغ اانساعدة اخلاصتأل يالتكه كطفكل غكري محكحوب بيايكه (انكادة  )٢٠ا(ب) مل حتكرتم
مبدأ عدم اإلعادة القسريغ اعرضته خلطر ال ظق اان املكغ القاسكيغ االالإنسكانيغ اان يظكغ انغكرب
(انادة  )37ا(ج) مل تراع محاحل الطفل الفللى (انادة .)3
 3-١٤اتك ككر اللجظك ككغ أن التزامك ككات الدالك ككغ بتك ككوفري محايك ككغ امسك ككاعدة خاصك ككتأل لغطفك ككال غك ككري
انحككحوبأل بككياي ا مبككا يتفككع مككع انككادة  ٢٠مككن االتفاقيككغ "تظطبككع يككىت علككى األطفككال الككيين
خيل ون للواليكغ القلكائيغ للدالكغ عظكد حمكاالت ا دخكول اإلقلكيا الكوطت"( .)3٩اابنثكل تكر اللجظكغ
أن "امانب اإلجيا اللتزامات احلةايغ ليه يشةل أيلا أن تتخكي الكدال مجيكع التكدابري اللكراريغ
لتحدي ك ككد لوي ك ككغ األطف ك ككال غ ك ككري انح ك ككحوبأل ب ك ككياي ا أق ك ككرب اق ك ككز ممك ك ككن اال س ك ككيةا عل ك ككى
احلككداد"( .)٤٠ابظككاء عليككه ف نككه مككن الككاليبم االلككراري أن تلككطلع الدالككغ الطككرف إطككار الوفككاء
ابلتزاماهتككا مبوجككب انككادة  ٢٠مككن االتفاقيككغ ااي كرتام انحككاحل الفلككلى للطفككل ب ةليككغ تقيككيا أا
قبككل أي ترييككل أا إب ككاد تشككةل انرايككل التاليككغ( :أ) القيككام علككى سككبيل األالويككغ بتحديككد مككا إذا
كان الشكخص ان كت طفكالا غكري محكحوب بيايكه االسكةاح لكه ابالسكتفادة مكن قريظكغ الشك،
يالككغ عككدم التككيقن مككن يالتككه يي ك ي امككل كقاصككر إن افككرتف أنككه كككيل ،ا(ب) حتديككد لويككغ
الطفككل أعقككاب مقابلككغ أاليككغ ا(ج) ف ككا احلالككغ احملككددة للطفككل اتقيككيا اموانككب اخلاصككغ حلالككغ
ض فه إن اجدت(.)٤١
 ٤-١٤اتككر اللجظككغ أيل ك ا أنككه يت ككأل علككى الدالككغ الطككرف إطككار امتثككال التزاماهتككا مبوجككب
انككادة  37مككن االتفاقيككغ اللككةان أال يت ككرف أي طفككل للت ككييب أا غككريه مككن ضككراب ان املككغ

__________

( )3٩الت ليع ال ام رقا  ٦الفقرة .١٢
( )٤٠انرجع نفسه الفقرة .١3
( )٤١انرجع نفسه الفقرة .3١
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أا ال قوبككغ القاسككيغ أا الالإنسككانيغ أا ان يظككغ عككدم ترييككل أي طفككل "إىل بلككد توجككد فيككه أسككباب
جولريغ لالعتقكاد تن مكغ خطكرا يقيقيك ا بت رضكه للكرر ال ميككن جكربه ابلظسكبغ للطفكل"( .)٤٢ابظكاء
عليه تر اللجظغ أنه افق ا للةكادة  37مكن االتفاقيكغ ا ضكوء مبكدأ عكدم اإلعكادة القسكريغ تلكزم
الدالغ نجراء تقييا مسبع ند اجود خطكر ت كرف الطفكل للكرر ال ميككن جكربه ات كرف يقوقكه
النت اكككات خطككرية البلككد الككيي سككرييل أا يب ككد إليككه مككع األخككي االعتبككار محككاحل الطفككل
الفلككلى مبككا ذلكك ،علككى سككبيل انثككال "ال واقككب اخلطككرية جككدا لككظقص الغككياء أا اخلككدمات
الح ككحيغ عل ككى األطف ككال"( .)٤3اعل ككى اج ككه اخلح ككو تش ككري اللجظ ككغ إىل أن ككه يظبغ ككي أن يكف ككل
لغطفككال سككياإل عةليككات تقيككيا محككاحل ا الفلككلى ا إطككار إج كراءات حتديككد لككيه انحككاحل
الفلككلى احلككع ( :أ) إمكانيككغ الوصككول إىل األراضككي بحككرف الظمككر عةككا هلككا أا لككي هلككا مككن
ااثئع اتسكلية ا للسكلطات انكلفكغ بتقيكيا ايتياجكاهتا مكن ييك محايكغ يقكوق ا دان انسكا
ابإلجراءات القانونيغ الواجبغ(.)٤٤
 ٥-١٤ا لك ككيه القلك ككيغ تاليك ككظ اللجظك ككغ أنك ككه اق ك ككز  ٢كك ككانون األال/ديسك ككةرب ٢٠١٤
األيدا التاليغ( :أ) اصول صايب البالغ إىل إسبانيا كطفل غري مححوب بيايكه احمكرام مكن
بي تككه األسكريغ( )٤٥ا(ب) بقككاء صككايب الككبالغ عككدة سككاعات م لقكا أيككد أسكوار مركككز مليليككغ
احلك ك ككدادي دان احلحك ك ككول علك ك ككى أي نك ك ككوع مك ك ككن انسك ك ككاعدة مك ك ككن جانك ك ككب السك ك ككلطات اإلسك ك ككبانيغ
ا(ج) ت رضه فور نزاله من أعلى السياج للقبض على يد احلر اندين اإلسباين اتحكفيد يديكه
اترييلككه مباشككرة إىل انغككرب ا(د) عككدم تلقيككه الفككرتة الفاصككلغ بككأل نزالككه مككن أعلككى السككياح
اإعادته إىل انغرب أي نوع مكن انسكاعدة القانونيكغ اعكدم اسكتفادته مكن مسكاعدة مكرتجا شكفوي
من أجل التواصل اعدم إخلاعه ل ةليغ تقييا أا لتحديد يالته كطفكل غكري محكحوب بيايكه
اعككدم م املتككه علككى لككيا األسككا عظككد اجككود شكككو حككو يالتككه اعككدم حتديككد لويتككه أا
االستةاع إليه اعدم سؤاله عن ظرافه الشخحيغ حتديدا ا/أا يالغ ض فه ذل ،الوقز.
 ٦-١٤احتي اللجظغ علة ا أيل ا ابدعاء الدالغ الطرف أن مبدأ عكدم اإلعكادة القسكريغ ال يظطبكع
ليه القليغ إال عظدما يكون الشخص قادمك ا مكن إقلكيا يوجكد فيكه خطكر الت كرف لالضكط اد.
امع ذل ،ت يد اللجظغ سكيد التزام الدالغ الطرف ب دم ترييل طفل "إىل بلكد توجكد فيكه أسكباب
جولري ككغ لالعتق ككاد تن م ككغ خطك كرا يقيقيك كا بت رض ككه لل ككرر ال ميك ككن ج ككربه ابلظس ككبغ للطف ككل"(.)٤٦
اتاليظ اللجظغ أيل ا أن الدالغ الطرف مل تقا قبل ترييل صكايب الكبالغ إىل انغكرب بتحديكد
لويته ااالستةاع إىل ظرافه الشخحيغ اإجراء تقيكيا مسكبع نكد اجكود خطكر ت رضكه لالضكط اد
ا/أا للككرر ال ميكككن جككربه البلككد الككيي سككي اد إليككه .اتككر اللجظككغ أنككه ضككوء ال ظككق الككيي
يت ككرف لككه ان ككاجران انظطقككغ احلداديككغ مككع انغككرب اسككوء ان املككغ ال ك ت ككرف هلككا صككايب
__________

()٤٢
()٤3
()٤٤
()٤٥
()٤٦
GE.19-07971

انرجككع نفس ككه الفق ككرة  ٢7االت لي ككع ال ككام انش ككرت رق ككا  )٢٠١7(3للجظككغ ان ظي ككغ يةاي ككغ يق ككوإل مجي ككع ال ة ككال
ان اجرين اأفراد أسرلا ارقا  )٢٠١7(٢٢للجظغ يقوإل الطفل الفقرة .٤٦
الت ليع ال ام رقا  ٦الفقرة .٢7
الت ليككع ال ككام انشككرت رقككا  )٢٠١7(٤للجظككغ ان ظيككغ يةايككغ يقككوإل مجيككع ال ةككال ان ككاجرين اأفكراد أسككرلا ارقككا
 )٢٠١7(٢3للجظغ يقوإل الطفل الفقرة .١7
الت ليع ال ام رقا  ٦الفقرة .7
انرجع نفسه الفقرة .٢7
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البالغ يشكل عدم تقييا إمكانيغ ت رف صايب البالغ للرر ال ميكن جربه قبل ترييله اعدم
مراعاة محاحله الفللى انت اك ا للةادتأل  3ا 37من االتفاقيغ(.)٤7
 7-١٤اتر اللجظغ أن عدم إخلكاع صكايب الكبالغ بحكفته طفكالا غكري محكحوب بيايكه ل ةليكغ
حتديككد لويككغ اعككدم تقيككيا يالتككه قبككل الرتييككل اعككدم مظحككه فرصككغ االع كرتاف علككى ترييلككه احملتةككل
يشكل ضوء مالبسات القليغ انت اك ا حلقوقه مبوجب انادتأل  3ا ٢٠من االتفاقيغ.
 8-١٤اأخك كريا ت ككر اللجظ ككغ أن الطريق ككغ الك ك ري ككل هب ككا ص ككايب ال ككبالغ بح ككفته طفك كالا غ ككري
محككحوب بيايككه احمرامك ا مككن بي تككه األسكريغ سككياإل لجككرة داليككغ ب ككد اعتقالككه اتحككفيد يديككه
ادان االستةاع إليه أا تلقيه انساعدة القانونيغ أا مساعدة مكرتجا شكفوي أا مراعكاة ايتياجاتكه
يشكل م املغ حتمرلا انادة  37من االتفاقيغ.
 ٩-١٤االلجظككغ إذ تتحككرف افقكا للفقككرة  ٥مككن انككادة  ١٠مككن الرباتوكككول االختيككاري تككر أن
الوقائع ان راضغ علي ا تكشق عن انت اكات للةواد  3ا ٢٠ا 37من االتفاقيغ.
 -١٥ايت أل على الدالغ الطرف أن توفر لحكايب الكبالغ جكربا مظاسكبا مبكا ذلك ،ت ويلكه
ماليكا اإعككادة سليلككه لقككاء اللككرر الككيي حلقككه .اتلككزم الدالككغ الطككرف أيلكا مبظككع يككدا انت اكككات
مماثلككغ انسككتقبل ال سككيةا عككن طريككع ت ككديل القككانون األساسككي رقككا  ٢٠١٥/٤بشككأن محايككغ
األمن ال ام اليي اعتةكد  ١نيسكان/أبريل  .٢٠١٥كةكا يت كأل علكى الدالكغ الطكرف أن تراجكع
احلكا اإلضا ال اشر هليا القانون اليي يشري إىل "الظمام اخلا لسكبتغ امليليكغ" اجييكز ممارسكغ
الدالغ الطرف ل ةليات الرتييل التلقائي ال شوائي على يدادلا(.)٤8
 -١٦اتش ككري اللجظ ككغ إىل أن الدال ككغ الط ككرف ق ككد اعرتف ككز عظ ككدما ص ككدقز عل ككى الرباتوك ككول
االختيككاري ابختحككا اللجظككغ حتديككد مككا إذا كككان قككد يككد انت ككا أليكككام االتفاقيككغ ا/أا
براتوكولي ا االختياريأل انوضوعيأل.
 -١7اعةالا ابنادة  ١١من الرباتوكول االختيكاري تكود اللجظكغ أن تتلقكى مكن الدالكغ الطكرف
غلككون مائككغ امككانأل يوم ك ا علككى أقحككى تقككدير م لومككات عككن التككدابري انتخككية لوضككع آرائ ككا
موضع تظفيي .اتطلب إىل الدالغ الطرف أيل ا أن تدرج م لومات عن أي تكدابري مكن لكيا القبيكل
تقاريرلكا انقدمكغ مبوجكب انكادة  ٤٤مكن االتفاقيكغ .اأخكريا يطلكب إىل الدالكغ الطكرف أن تظشكر
ليا القرار ات غةةه على نطاإل ااسع.

__________

( )٤7اناليم ك ك ك ككات اخلتامي ك ك ك ككغ للجظ ك ك ك ككغ بش ك ك ك ككأن التقري ك ك ك ككر ام ك ك ك ككامع للتقريك ك ك ك كرين ال ك ك ك ككداريأل الثالك ك ك ك ك االراب ك ك ك ككع للةغ ك ك ك ككرب
( )CRC/C/MAR/CO/3-4ااناليم ككات اخلتامي ككغ للجظ ككغ ان ظي ككغ يةاي ككغ يق ككوإل مجي ككع ال ة ككال ان ككاجرين اأفك كراد
أسرلا بشأن التقرير األا للةغرب (.)CMW/C/MAR/CO/1
(.CRC/C/ESP/CO/5-6 )٤8
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