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آراء اعتمدهتا اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقووق الطفول
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات ،بشأن البالغ رقم ** *2017/15
املقدم من:

د .ك .ن( .ميثله احملامي ألربت ابريس كازانوفا)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 ١٣آذار/مارس ٢٠١٧

اتريخ اعتماد اآلراء:

 ١شباط/فرباير ٢٠١٩

املوضوع:

إجراء حتديد عمر طفل يُزعم أنه غري مصحوب

املسائل اإلجرائية:

عد دددم اس د دتالفاد سد ددبل اإنتصد دداف احملليد ددة وإسد دداء
استخدام احلد تقددمي البالغدات والتضدار مدن
حيد د ددا اإلتصد د ددا الشخصد د ددي وعد د دددم إ بد د ددات
اإدعاءات ابألدلة

مواد اإتفاقية:

١٢

مواد الربوتوكول اإلتياري:

(٧ج) و(ه) و(و)

 ١-١ص دداحب الد ددبالغ ددو د .ك .ن.غ و د ددو م د دواطن غ ددا يفيد ددد ن دده مد ددن مواليد ددد  6آب/
أغسددطس  .١٩٩٩ويدددعي أندده ضددحية انت دداك املدداد  ١٢مددن اإتفاقيددة .وقددد دلددل الربوتوكددول
اإلتياري حيز الالفاذ ابلالسبة للدولة الطرف  ١٤نيسان/أبريل .٢٠١٤
__________

*
**

اعتمدهتا اللجالة دورهتا الثمانني ( ١٤كانون الثا /يالاير  ١ -شباط/فرباير .)٢٠١٩
شدارك دراسدة داا الدبالغ أعءداء اللجالدة التاليدة أ:ددال م :أمدل سدلمان الدوسدريغ وسدوزان أ دو أسدوماغ و الددد
األي ددوإل اإلدريس دديغ وب ددر،رد غاس ددتوغ وأول ،ددا أ .لازوف دداغ وحدداو قط درانغ وج دداد ماض دديغ وبالي ددام داوي د مزم ددورغ
وكالرن ددس نيلس ددنغ وميويو ددو أوات غ ول ددويس إرنس ددتو بي دددرنريا ريال دداغ ولوس دديه أ ي ددل رودري،ي ددز ري دديسغ وكريسد د
ساندبرغغ وآن ماري سويلتونغ وفيليالا تودوروفاغ وريالاته ويالرت.
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 ٢-١وعم دالمل ابمل دداد  6مددن الربوتوك ددول اإلتيدداريغ طل ددب الفري د الضام ددل املض د ابلبالغ دداتغ
 ٢8آذار/مددارس ٢٠١٧غ نيابدةمل عددن اللجالددةغ إل الدولددة الطددرف أن اتالددا عددن إعدداد صدداحب
البالغ إل بلده األصلي وأن تالقله إل مركز حلماية الطفل ريثما تالظر اللجالة قءيته.
 ٣-١و  ١٩تشدرين األول/أكتددوبر ٢٠١٧غ قددرر الفريد الضامددل املضد ابلبالغدداتغ نيابدةمل عددن
اللجالةغ رفض طلب الدولة الطرف الالظر مقبولية البالغ مبضزل عن أسسه املوضوعية.
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
 ١-٢وصد د د ددل صد د د دداحب الد د د ددبالغ إل إسد د د ددبانيا بطريقد د د ددة غد د د ددري شد د د ددرعية  ٩كد د د ددانون األول/
ديسمرب  .٢٠١6و  ١٠كدانون األول/ديسدمرب ٢٠١6غ قددم نفسدهغ مدن تلقداء ذاتدهغ إل قسدم
( )١
لدمات األحداث مبوتب املدعي الضام مبقاطضة برشلونة .وذكر أنه قاصر وأبدرز شد اد مديالد
غانيددة تشددري إل أن اتريددخ مدديالده ددو  6آب/أغسددطس  .١٩٩٩غددري أندده يدددفا ن السددلطات
اإلسبانية تضترب اه الو يقة ابطلة وأهنا عاملته مضاملة م اجر غري قانو .
 ٢-٢و  ١٠ك ددانون األول/ديس ددمرب ٢٠١6غ أم ددر موت ددب امل دددعي الض ددام مبقاطض ددة برش ددلونة
إبلءاع صاحب البالغ لفحو طبية لتحديد عمره ووضضه مركز حلماية الطفل ريثما تُالجدز
دداه الفحددو  .وي دالص األمددر علددى وجددوب حءددور صدداحب الددبالغ للفحددص علددى يددد طبيددب
شرعي وأن يوون برفقة مضلم من مركز احلماية.
 ٣-٢ونُق د ددل ص د دداحب ال د ددبالغ إل مرك د ددز غ د د داودي حلماي د ددة الطف د ددل  ١٢ك د ددانون األول/
ديسدمرب  .٢٠١6و اليدوم نفسددهغ أمدر قسدم األحددداث موتدب املددعي الضددام مبحومدة الضدددل
الضليا كااتلونيا إبجراء حتقيد أو،غ واسدتدعى صداحب الدبالغ للمثدول واشدرتط أن يرافقده مضلدم
مددن مركددز احلمايددة .وجدداء األمددر ابحلءددور الدداي أصدددره التدداريخ نفسدده موتددب املدددعي الضددام
مبقاطض د د ددة برش د د ددلونة م د د ددر أل د د ددر أن عل د د ددى ص د د دداحب ال د د ددبالغ أن ميث د د ددل  ٢٠ك د د ددانون األول/
ديسمرب  ٢٠١6يرافقه مضلم من املركز.
 ٤-٢و  ٢٠كددانون األول/ديسددمرب ٢٠١6غ لءددا صدداحب الددبالغ لفحددص ط د لتحديددد
عم ددره .وتءد دمال الفح ددو أش ددضة س ديالية للي ددد اليس ددر للمقارن ددة م ددا أطل ددس غ ددروليت وبي ددل
()Greulich and Pyle atlasغ وفحصدامل بددنيامل علدى يدد طبيدب شدرعيغ وفحصدامل لارجيدامل لالمدو األسدالانغ
وتقيدديم الالمددو البلددوغي ابسددتخدام مقيدداس اتنددر ()Tannerغ وتقددومي الضظددام ( )orthopantomogramأو
حتديددد عمددر عظددم الرسددم ابسددتخدام مقيدداس دمريجيددان ( .)Demirjianوكشددف نتددائه دداه الفحددو
أن عمددر عظددام صدداحب الددبالغ  ١٩سدالة .وتشددري نتددائه الطددب الشددرعي إل أن احلددد األدىن للسددن
و  ١8عامامل على األرجد"  .وكدال،غ  ٢٠كدانون األول /ديسدمرب ٢٠١6غ أُحءدر صداحب
البالغ إل الشرطة ملضاجلة قءية طرده .وأطل سراحه اليوم نفسه(.)٢
__________

()١
()٢
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يوجد ملف القءية نسخة مصدقة من ش اد ميالد صاحب البالغ مؤرلة  ٢٠تشرين األول/أكتوبر .٢٠١6
يدداكر صدداحب الددبالغ أندده يددوز لقاضددي التحقي د غ مبوجددب القددانون األساسددي رقددم  ٢٠٠٠/٤املددؤرخ  ١١كددانون
الثا /يالدداير  ٢٠٠٠بشد ن حقددوو املدواطالني األجانددب وحددرههتم وإدمدداج م اجتماعيدامل إسددبانيا أن يتخددا تدددابري
وقائية إجراءات الطردغ مبا في ا احتجاز الشخص املض  .لوالده يتخدا أي إجدراءات وقائيدة حد صداحب
البالغ القءية حمل الالظر.
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 ٥-٢واس دتالادامل إل نتددائه الفحددو الطبيددةغ أصدددر موتددب املدددعي الضددام مبقاطضددة برشددلونة أم درامل
 ٢١كانون األول/ديسمرب  ٢٠١6يفيد نه ب أن عمر صاحب البالغ يتجاوز  ١8عامامل(.)٣
 6-٢وصدر أمر إبضاد

ح صاحب البالغ

 ١٢كانون الثا /يالاير .٢٠١٧

 ٧-٢ويالحددص صدداحب الددبالغ أندده إ ميوددن الطضددن أوامددر حتديددد الضمددر الصددادر عددن يئددة
اإدعدداء أمددام احملدداكمغ علددى مددا أكدتدده احملومددة الدسددتورية إبسددبانيا قرار ددا ٢٠١٣/١٧٢غ وأندده
من مث قد استالفد مجيا سبل اإنتصاف احمللية.
 8-٢وياكر أنه موجود حاليامل مركز إيواء لا

للم اجرين.

الشكوى
 ١-٣يؤك ددد ص دداحب ال ددبالغ أن حق دده إ :دداع رأي ددهغ املو ددرس امل دداد  ١٢م ددن اإتفاقي ددةغ
ُُيددرتم أ الدداء إج دراء حتديددد الضمددر الدداي لءددا لدده .غددري أن القددانون األساسددي رقددم ١٩٩6/١
املددؤرخ  ١٥كددانون الثا /يالدداير  ١٩٩6بشد ن احلمايددة القانونيددة للقاصدرين يقتءددي أن يتلقدواغ بل،ددة
يستطيضون ف م اغ املضلومات اليت ُيتاجوهنا من أجل ممارسة حق م إ:اع رأي م.
 ٢-٣ويدفا صاحب البالغ نه ُُيطر بقرار إغالو ملف قءيته املتضلقة حبماية الطفلغ األمر
الدداي يالت دد ،حقدده حماكمددة عادلددة و إ:دداع رأيدده .و يبلدم سددو ابألمددر الصددادر  ٢١كددانون
األول/ديسمرب  ٢٠١6والاي وجد موتب املدعي الضام بربشلونة مبوجبه أنه بلم سن الرشد.
 ٣-٣ويدعي صاحب البالغ أنه رغم توليف حمدام مضدنيغ فدهن داا التضيدني يدتم إإ بضدد أن
وجد موتب املدعي الضام أنه بلم سن الرشد وليس قبل ذل ،اإستالتاج.
 ٤-٣ويقدرت صدداحب الددبالغ مدا يلددي أشددواإمل حمتملددة للجدرب( :أ) اإعدرتاف حبقدده احلصددول
على مساعد حمام(ية) أو ممثل( ) من التياره قبل إحالة قءديته إل اإلدار (ب) وإلطداره ي
ق درار ميسدده (ج) واإع درتاف ن أوامددر حتديددد الضمددر الصددادر عددن يئددة اإدعدداء يددب أن توددون
قابلة للطضن أمام احملاكم.
مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية
مالحظ د ددات مؤرل د ددة  ٢٩أهر/م د ددايو ٢٠١٧غ جت د ددادل الدول د ددة الط د ددرفغ اسد د دتالادامل إل
١-٤
املدداد ( ٧ج) مددن الربوتوكددول اإلتيدداريغ ن الددبالغ غددري مقبددول ألندده يشددول إسدداء اسددتخدام
للحد د تق دددمي البالغ ددات ويتال ددا م ددن حي ددا اإلتص ددا الشخص ددي م ددا أحو ددام اإتفاقي ددة.
وتالح ددص أن ص دداحب الد ددبالغ يق دددم أي نسد ددخة أص ددلية مد ددن و يق ددة ر:يد ددة أو أي دلي ددل ط د د
موضوعي يسوو دليالمل مو وقدامل بده يثبد عمدره .بدل علدى الضودس مدن ذلد،غ فقدد :د" للسدلطات
اإلسبانية إبجراء مخسة فحو طبية لتحديد عمره.
 ٢-٤وتالحددص الدولددة الطددرفغ كمددا حدداإت ألددر مضروضددة علددى اللجالددةغ أن صدداحب
الدبالغ قريدب مدن سدن الرشدد دا رهمل ويبددو أنده بلدم داه السدن و يقددم أي و يقدة ويدة أصدلية
حتتوي على بيا،ت عن القياسات احليوية أو نتائه للفحو الطبية تتضار ما نتائه الفحدو

__________

()٣
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جداء األمدر أنده إ ميودن اعتبدار شد اد املديالد الدديت قددم ا صداحب الدبالغ صداحلة ألن صدحت ا كاند موضددا
ش ،وألن إسبانيا ليس لدي ا اتفاو ما البلد األصلي.
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الديت أجريد رغددم أندده ميثلدده حمامون/حماميددات ومالظمددات غددري حووميددة لدددي ا املدوارد الالزمددة للقيددام
بال ،وإ يداكر أي الفحدو الطبيدة سدتوون مالاسدبة .وألدرياملغ تستشد د الدولدة الطدرف بقءدية
م .إ .ب .ضد إسدبانيا( )٤املقدمدة إل اللجالدة حيدا ادعدى صداحب الدبالغ أنده قاصدر رغدم وجدود
أدلة ابألشضة السيالية للص إل أنه يبلم من الضمر  ١8عامامل .وبضد حتقيقات الشرطة اإلسدبانية
البلددد األصددلي لصدداحب الددبالغغ تبددني أندده حدداول انتحددال ويددة شددخص آلددرغ وأن عمددره كددان
حقامل  ٢٠سالة .وحتار الدولة الطرف من ”الضصاابت اليت اارس اإجتار وتستفيد من اهلجر غري
الشددرعيةغ بتح دريض الالدداس علددى م،ددادر بلددداهنم حبث دامل عددن رفا يددة غددري مؤكددد وزائفددة أورواب“غ
واليت غالبامل ما توصي ؤإء اليائسني ابلقدوم دون واثئ وية أو إلفائ اغ وابدعاء عددم بلدوغ م
سن الرشد عالد اإلموان.
 ٣-٤وتزعم الدولة الطرف أيءامل أن البالغ غري مقبدول لضددم اسدتالفاد سدبل اإنتصداف احملليدةغ
ابلالظر إل ما يلي( :أ) ميون إعاد الالظر عملية حتديد الضمر عدن طريد تقددمي أدلدة موضدوعية
جديددد (واثئ د ويددة تءددم بيددا،ت قياسددات حيويددة أو أدلددة طبيددة موضددوعية)غ إذ ميوددن أن مددر
الاليابة الضامة واحلالة اه إبجراء حتقيقات جديد لتحديد عمر الفرد (ب) وميودن طلدب حتديدد
الضمر ابلسبل القءائية (ج) وميون أيءامل تقدمي طضن إداري أو قءائي قرار اإلبضاد.
 ٤-٤وتقدددم الدولددة الطددرف مضلومددات عددن تالفيددا بروتوكددول حمدددد للتضامددل مددا مددن يدُدزعم أهنددم
قاصددرون غددري مصددحوبني()٥غ ويدالص علددى أندده حددال ادعدداء م دداجر غددري نظددامي أندده قاصددر غددري
مصحوب ويظ ر بوضو أنه كال،غ فهنه يسدلم فدورامل إل سدلطات يايدة الطفدل ويقيدد سدجل
القاصرين غري املصحوبني .و حال ور شووك انطالقامل من املظ ر اجلسدي للشخص املض غ
ءا على الفورغ ر الامل مبوافقته املسبقة واملستالري غ لفحو طبية لتحديد عمره وفقامل للمضايري
فهنه ُُي َ
اليت تقبل ا أوساط الطب الشرعي .ونتائه اه الفحو  -اليت تفسر لصاحل امل اجر إل أقصى
حد  -ي اليت تؤلا اإعتبار للالظر ما إذا كان يالب،ي اختاذ تدابري حمدد حلماية الطفل.
تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية
تضليقددات مؤرلددة  ١٢أيلول/سددبتمرب ٢٠١٧غ يدداكر صدداحب الددبالغ أن حماميامل/حماميددة
١-٥
مضيالامل/مضيالة ُكلف(ت)  ١٢كانون األول/ديسمرب  ٢٠١6ابلتضامل ما إجراءات إبضاده .غدري أنده
ابلالظ د ددر إل أن ص د دداحب ال د ددبالغ ك د ددان ر د ددن اإحتجد د داز ل د ددد الش د ددرطة مال د ددا  ١٠ك د ددانون األول/
ديسددمرب ٢٠١6غ فقددد لددر تضيددني احملددامي( ) دون موجددب .وإضددافة إل ذلدد،غ ُُيددرتم حقدده
إ:اع رأيه بوصفه قاصرامل قبل قرار اإلدار بش ن عمرهغ األمر الاي يالت  ،املاد  ١٢من اإتفاقية.
 ٢-٥ويالحص صداحب الدبالغ أن الشدرطة الوااتلونيدة سدلمته إل الشدرطة اإلسدبانية مدن أجدل
بدء عملية الطردغ األمر الاي يالت  ،مبدأ افرتا عدم بلوغده السدن القانونيدة املالصدو عليده
التشريضات احمللية.
__________

()٤
()٥
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CRC/C/75/D/9/2017غ قرار وقف الالظر البالغ.
اتف د دداو ب د ددني وزار الض د دددلغ ووزار الداللي د ددةغ ووزار الضم د ددل والء د ددمان اإجتم د دداعيغ ووزار الص د ددحة وا د دددمات
اإجتماعية واملساوا غ وموتب املدعي الضامغ ووزار ا ارجية والتضاونغ بش ن اعتماد الربوتوكول اإلطداري املتضلد
إبج دراءات مضيالددة بش د ن األجانددب القاص درين غددري املصددحوبنيغ املالشددور اجلريددد الر:يددة رقددم  ٢٥١بتدداريخ ١6
تشرين األول/أكتوبر .٢٠١٤
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 ٣-٥ويورر صاحب البالغ أن أوامر حتديد الضمر الصادر عن يئة اإدعاء إ ميودن الطضدن
في ا احملومة.
مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
مالحظدات مؤرلدة  ٢٢شدباط/فرباير ٢٠١8غ تودرر الدولدة الطدرف حجج دا القائلدة
١-6
ن البالغ غري مقبول ألن صاحب البالغ يقدم أدلة مو وقدة علدى أنده قاصدر و يسدتالفد سدبل
اإنتصدداف احملليددة املتاحددة .وتالحددص أندده علددى الددرغم مددن أن التحديددد املؤق د للضمددر الدداي أجرتدده
الاليابدة الضامددة إ ُيءدا للمراجضددة القءدائيةغ فددهن الاليابدة الضامددة نفسد ا ميوددن أن توافد علددى اختدداذ
املزيد من تدابري التحقي إن قُدم أدلة موضوعية جديد  .وإضافة إل ذل،غ ميون رفا دعداو
غددري نزاعيددة لتحديددد الضمددر إل حمومددة مدنيددة وفقدامل للقددانون رقددم  ٢٠١٥/١٥الصددادر  ٢اددوز/
يوليه  ٢٠١٥بش ن اإلتصا ابلدعاو غري الالزاعية .وتر احملومة الدسدتورية داا الصددد
أن عمليددات حتديددد الضمددر الدديت أجرهتددا الاليابددة الضامددة مؤقتددة لل،ايددةغ حبيددا ميوددن تقدددمي طلددب إل
احملاكم إلجراء حتديد هنائي للضمر.
 ٢-6وتشددري الدولددة الطددرف إل أن احملومددة األوروبيددة حلقددوو اإلنسددان أكدددتغ حوم ددا
الصددادر قءددية أيدددي ضددد اليددو،نغ أن الفحددو الطبيددة لتحديددد الضمددر تتواف د مددا حقددوو
اإلنسددان( .)6و ذلدد ،احلوددمغ فسدرت احملومددة رفددض صدداحب الددبالغ ا ءددوع لفحددص األسدالان
ابألشضة السيالية نه إشار إل لوفه من أن يوشف داا الفحدص عمدرامل خمتلفدامل عدن الضمدر الداي
يدعيه.
 ٣-6وتؤكددد الدولددة الطددرف أن شددوو صدداحب الددبالغ عامددة وتس دتالد فيمددا يبدددو إل حجددة
مؤدا ددا أن أي اس دتالتاج يقددوم علددى أسدداس أدلددة طبيددة يدددل علددى بلددوغ سددن الرشددد يضددد انت اك دامل
لالتفاقيددة .وت دزعم الدولددة الطددرف أن تضليد اللجالددة الضددام رقددم  )٢٠٠٥(6بش د ن مضاملددة األطفددال
غددري املصددحوبني واملالفصددلني عددن ذوي ددم لددارج بلددد م األصددلي يثب د اف درتا عدددم بلوغدده السددن
القانونيددة حالددة عدددم التدديقنغ لوددن لدديس عالدددما يبدددو الفددرد ابل ،داملغ كمددا ددي احلددال القءددية
موضا الالظر .وتءيف أن اا إ ميالا السلطات الوطالية من أن تضترب قانو،مل الشخص غري املو د
الدداي يبدددو بوضددو أندده سددن الرشددد شخص دامل ابل ،داملغ دون أن يتضددني علي ددا إج دراء أي فحددو
علددى اإلطددالو .ومددا ذلدد،غ مالح د السددلطات صدداحب الددبالغغ القءددية حمددل الالظددرغ فرصددة
إج دراء فحددو طبيددة موضددوعية لتحديددد عمددره .وتءدديف الدولددة الطددرف أن صدداحب الددبالغ إ
ُيدد الفحو اليت يالب،ي استخدام ا لدحض نتائه الفحو الطبية اليت أجري .
 ٤-6وتدددفا الدولددة الطددرف بضدددم وقددوع أي انت دداك ملصدداحل الطفددل الفءددلى .وبُضيددد أن قدددم
ص دداحب ال ددبالغ نفس دده إل الس ددلطات اإلس ددبانية وذك ددر أن دده دل ددل إس ددبانيا بطريق ددة غ ددري قانوني ددةغ
ُعرض د عليدده لدددمات حمامددا وترمجددة شددفوية ددا،ملغ وأُبلددم حبقوقددهغ وأحيل د قءدديته إل الاليابددة
الضامةغ و ي املؤسسة املسؤولة عن ياية مصاحل الطفل الفءلى وفقامل للقانون الوط .
 ٥-6وتدفا الدولة الطرف نه إ يوجد أيءامل انت داك حلد صداحب الدبالغ
الالماء.

اهلويدة أو احلد

__________

()6
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تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
تضليقدات مؤرلددة  ٢8آذار/مدارس ٢٠١8غ يوضدد" صدداحب الدبالغ أن بالغدده يسدتالد
١-٧
أساس دامل إل انت دداك حق دده إ :دداع رأي دده قب ددل إحال ددة قء دديته إل الالياب ددة الضام ددةغ ألن الس ددلطات
تس د ل اتصدداله مبحام(يددة) أو ممثددل( ) مددن التيدداره للت كددد مددن إ:دداع رأيدده .و اإلج دراءات قيددد
الالظرغ ُُيدرتم حد صداحب الدبالغ املوفدول ابملداد  ١٢مدن اإتفاقيدة ألنده يتلد مسداعد مدن
حمام(ية) الوق الاي كان فيه موتب املدعي الضام اإلقليمي يالظر قءيته .و يضني احملامي
إإ بضدد يددومني مددن إحالدة قءددية صدداحب الدبالغ إل الاليابددة الضامددة .وإضدافة إل ذلدد،غ ُعددني حمددام
للدفاع عن حقوقه بوصفه ابل،امل إجراءات اإلبضاد وليس لتمثيله ابعتباره قاصرامل.
 ٢-٧ويضددرت صدداحب الددبالغ علددى ادعدداء الدولددة الطددرف أن الفحددو
كان موضوعيةغ مشريامل إل أن اا اإدعاء يتالا ما الضلم.

الطبيددة الدديت أجري د

 ٣-٧وألرياملغ يقدم صاحب البالغ نسخة من جواز سفره الصادر عدن سدفار غدا،
 ٢٠حزيران/يونيه  ٢٠١٧تثب أن اتريخ ميالده و  6آب/أغسطس .١٩٩٩

مدريدد

 ٤-٧ويطل ددب ص دداحب ال ددبالغ اإعد درتاف حبد د ك ددل طف ددل إ :دداع رأي دده م ددن ل ددالل توكي ددل
حمام(ية) ُمدرب( ) لصيصامل قبل اختاذ أي قرار إداري يتضل ابلطفدلغ والسدما لويدا،ت بتمثيدل
األطفال أمام اإلدار .
تقارير أطراف اثلثة

( )٧

 ٣أهر/مددايو ٢٠١8غ قدددم(ت) أمددني( ) مظددا فرنسددا تقريدراملغ بوصددفه(ا) طرفدامل اثلثداملغ
١-8
عددن مسد لة حتديددد الضمددر .ويؤكد/توكددد أمددني( ) املظددا أن إجدراءات حتديددد الضمددر يددب أن تقددرتن
ابلءما،ت الالزمة حبيا ُحترتم مصاحل الطفل الفءدلى .ويفيدد تقريدر صدادر عدن لدس أورواب
عددام  ٢٠١٧ن الءددما،ت اإلجرائيددة الدديت توفر ددا املضددايري الدوليددة واألوروبيددة إ تُطب د دائم دامل
مجيا الدول األطراف(.)8
حالددة وجددود شدد ،قددوي إزاء عمددر
 ٢-8وإ يالب،ددي مباشددر إج دراءات حتديددد الضمددر سددو
ش ددخص م ددا ألن التحقد د م ددن الضم ددر يالب ،ددي أن يو ددون عل ددى أس دداس واثئد د أو بي ددا،ت يق دددم ا
الش ددخص املضد د  .و دداه اإلجد دراءاتغ يالب ،ددي أإ توتف ددي ال دددول ابلالظ ددر املظ ددر اجلس دددي
للشدخص املضد غ بدل ُجتدداوز ذلد ،إل نءدجه الالفسدي وابلتددا ،تضتمدد هنجدامل متضددد التخصصددات.
فهن ل الشووك قائمة بضد إكمال اإلجراءاتغ لزم تفسري الش ،لصاحله.
 ٣-8وإ توجددد قواعددد أو اتفاقددات موحددد بشد ن حتديددد األعمددار الدددول األوروبيددة .وجتمددا
دول عديدد بددني الفحدو الطبيددة وغدري الطبيددة .وتشددمل الفحدو الطبيددة تصدوير املضصددم األيسددر
ابألشددضة الس ديالية ( ٢٣دولددة) أو تصددوير األس دالان ابألشددضة الس ديالية ( ١٧دولددة) أو تصددوير الرتقددو
ابألشضة السيالية ( ١٥دولة) أو مضايالة األسالان ( ١٤دولة) أو إجراء عمليدات حتديدد الضمدر علدى

__________

()٧
()8
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تتضل اه التقارير ابلبالغات الوارد حت األرقام ٢٠١٧/١١غ و٢٠١٧/١٤غ و٢٠١٧/١٥غ و٢٠١٧/١6غ
و٢٠١٧/٢٠غ و٢٠١٧/٢٢غ و٢٠١٧/٢٤غ و٢٠١٧/٢٥غ و٢٠١٧/٢6غ و٢٠١٧/٢8غ و٢٠١٧/٢٩غ
و٢٠١٧/٣٧غ و٢٠١٧/٣8غ و٢٠١8/٤٠غ و٢٠١8/٤١غ و٢٠١8/٤٢غ و ٢٠١8/٤٤املسجلة لد اللجالة.
Daja Wenke, Age assessment: Council of Europe member states’ policies, procedures and

.practices respectful of children’s rights in the context of migration, Council of Europe, 2017
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أساس املظ ر اجلسدي ( ١٢دولة) .ورغم أن حتديد عمر الضظام أمر شدائاغ فهنده غدري مو دوو بده
ويقددو كرامددة األطفددال وسددالمت م اجلسدددية .وإ توجددد مؤشدرات طبيددة هلدداا الالددوع مددن التحديدددغ
على ما أكدته الولية امللوية ألطباء األشضة اليت تتخا من لالدن مقدرامل هلدا .وأدان الربملدان األوروإل
قراره الصادر  ١٢أيلول/سبتمرب  ٢٠١٣الطابا غدري املالاسدب واإقتحدامي للتقاليدات الطبيدة
الديت تسدتخدم حتديدد األعمدار بالداء علدى عمدر الضظدام والديت قدد حتددث إصداابت وتالطدوي علددى
وام لط كبري وتالفا أحيا،مل دون موافقة الطفل(.)٩
 ٤-8وطريقة غروليت وبيل غري مالاسبة وإ تالطب على حالدة امل داجرينغ ومضظم دم مرا قدون
مددن أفريقيددا جالددوب الصددحراء أو آسدديا أو أورواب الشددرقية فددارون مددن بلددداهنم األصددليةغ وغالب دامل مددا
يضيشون روفامل اجتماعية  -اقتصادية شة .وتشري دراسدات عديدد إل وجدود التالفدات دو
الضظدام اسدتالادامل إل األصددل اإل د والوضددا اإجتمدداعي  -اإقتصددادي للشدخص املضد  .لددااغ فددهن
اه الطريقة غري مالاسبة لتحديد أعمار السوان غدري األوروبيدني( )١٠وتالطدوي علدى دوام لطد
كبددري غ إ سدديما بددني األشددخا الدداين ت درتاو أعمددار م بددني  ١٥و ١8سدالة( .)١١وتفيددد مفوضددة
ل ددس أورواب حلق ددوو اإلنس ددان ن رابط ددات ط ددب األطف ددال األوروبي ددة جت ددزم ن نء دده األسد دالان
والضظدام إ ميوددن مددن حتديدد عمددر الطفددل بدقددةغ بدل يتددي" فقد تقدديرات ذات ددام لطد كبددري
يرتاو مداه ما بني سالتني و الث سالوات .ويءاف إل ذل ،أن تفسدري البيدا،ت قدد ُيتلدف مدن
بلد إل آلر أو حىت من متخصص إل آلر( .)١٢ودع اللجالة الدول أيءدامل إل عددم اسدتخدام
أساليب حتديد عمر الضظام(.)١٣
 ٥-8وعليددهغ يوصي/توصددي أمددني( ) املظددا مبددا يلددي( :أ) حتديددد األعمددار ابنت دداج هندده متضدددد
التخصصدداتغ وعدددم اللجددوء إل الفحددو الطبيددة إإ عالددد الءددرور القصددو عالدددما توجددد أسددباب
حقيقية حتمل على الش ،الضمر (ب) وإبالغ الطفل ومالحه فرصة إبداء موافقتده املسدبقة (ج)
واف درتا أن الش دخص املض د طفددل طيلددة إج دراءات حتديددد الضمددرغ واختدداذ تدددابري يايددةغ مثددل تضيددني
ممث ددل( ) ق ددانو ( ) يساعده/تس دداعده مجي ددا مراح ددل اإلجد دراءات (د) وإج دراء الفح ددص إط ددار

__________

()٩
()١٠

قرار الربملان األوروإل املؤرخ  ١٢أيلول/سبتمرب  ٢٠١٣بش ن حالة القاصرين غري املصحوبني

اإحتاد األوروإل.

Fiona M. Bright and others, “The applicability of Greulich and Pyle atlas to assess skeletal age for

.four ethnic groups”, Journal of Forensic and Legal Medicine, vol. 22 (2014), pp. 26–29
( )١١يستش د/تستشد د أمدني( ) املظدا غ مجلدة أمدورغ ب Terry Smith and Laura Brownlees, Age assessment
practices: a literature review and annotated bibliography, United Nations Children’s Fund
(UNICEF), 2011

و

National Academy of Medicine of France, Rapport sur la fiabilité des

examens médicaux visant à déterminer l’âge à des fins judiciaires et la possiblité d’amélioration
en la matière pour les mineurs étrangers isolés (report of the National Academy of Medicine of
France on the reliability of medical tests for age assessment for judicial purposes and possible
improvements for unaccompanied children), 2007

و

S. Depallens and others, “Détermination de

l’âge des jeunes migrants: Position de la Société Suisse de Pédiatrie” (Assessing the age of young

.migrants: Position of the Swiss Society of Paediatrics), vol. 28, no. 2 (2017), p. 3

()١٢
.migrant children must be improved, 2011
( )١٣التضلي الضام رقدم  6والتضليد الضدام املشدرتك رقدم  )٢٠١٧(٣للجالدة املضاليدة حبمايدة حقدوو مجيدا الضمدال امل داجرين
وأف دراد أسددر م ورقددم  )٢٠١٧(٢٢للجالددة حقددوو الطفددل بش د ن املبددادل الضامددة املتضلقددة حبقددوو اإلنسددان ا اصددة
ابألطفال سياو اهلجر الدولية.

Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Methods for assessing the age of
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اإحرتام التام حلقوو الطفلغ مبا ذل ،كرامته وسالمته اجلسدية (ه) واحرتام حد الطفدل إ:داع
رأيدده (و) وإن كان د نتددائه اإلج دراءات غددري قاطضددةغ فُسددر الشدد ،لصدداحله (ز) وعدددم رفددض طلددب
احلمايدة فقد علددى أسدداس امتالدداع الشددخص عددن ا ءددوع لفحددو طبيددة ( ) وتددوفري سددبيل انتصدداف
فضال ميون من لالله الطضن القرارات املستالد إل إجراءات حتديد الضمر.
 6-8وياكر/ت دداكر أم ددني( ) املظ ددا ن احتج دداز األطف ددال امل دداجرينغ ول ددو لفد درتات قص ددري أو
لتحديددد أعمددار مغ أمددر ُيظددره القددانون الدددو،غ و ندده يالب،ددي أن تلجد الدددول إل تدددابري بديلددة عوضدامل
عدن ذلدد .،ويالب،دي أن حتظددر الددول ممارسددة سدلب األطفددال حدريت م أو إيددداع م مرافد للبددال،ني(.)١٤
ويالب،ي إعالم دوائر ياية األطفال على الفور لوي تتمون من تقييم احتياجاهتم من احلماية(.)١٥
مالحظات إضافية مقدمة من الطرفني
مالحظات مؤرلة  ٣آب/أغسطس ٢٠١8غ تالحص الدولة الطرف أن جواز السفر
١-٩
الدداي أرفقدده صدداحب الددبالغ يُددربز ق د للسددلطات اإلسددبانية رغددم أندده أُصدددر  ٢٠حزي دران/
يونيه ٢٠١٧غ وأنه يُدرج اإلجراءات حىت  ٢8آذار/مارس ٢٠١8غ األمر الداي يددل علدى
سددوء نيتدده .ويتءدد" مددن املدداد ()١(١٥أ) مددن نظددام اللجالددة الددداللي( )١6أن األطدراف ملزمددة ن
تقدم إل اللجالة علدى الفدور أي مضلومدات أو واثئد كفيلدة إب بدات ويدة صداحب الدبالغ وعمدره.
بيددد أن صدداحب الددبالغ احددتفص ابألدلددة املزعومددة حددىت قدددم الدولددة الطددرف مالحظاهتددا .وعلددى
ذل دد،غ يو ددن إمو ددان الدول ددة الط ددرف وض ددا ج دواز الس ددفر احلس ددبان .وابلالظ ددر إل ض ددرور
اسدتالفاد سددبل اإنتصدداف احملليددة قبددل تقدددمي بددالغ مددا إل اللجالددةغ كددان يالب،ددي تقدددمي جدواز السددفر
األصلي إل السلطات اإلسبانية املختصة( )١٧فور حصول صاحب البالغ عليه.
 ٢-٩وتشددري الدولددة الطددرف إل أن ادعدداءات صدداحب الددبالغ بش د ن اجلددرب
إ تتطاب ما ادعاءاته الوارد تضليقاته املؤرلة  ٢8آذار/مارس .٢٠١8

رسددالته األول

 ٣-٩وتوددرر الدولددة الطددرف أن الفحددو الطبيددة املوضددوعية ا مسددة تبددني أن صدداحب الددبالغ
قد بلم سن الرشدغ وتءيف أنه يقدم جواز سفر أو و يقة وية تواب نتائه اه الفحدو .
وتشدري الدولددة الطدرف إل أنددهغ حدىت لددو كدان اتريددخ املديالدغ الدوارد نسدخة جدواز سدفر صدداحب
 ٢8آذار/مددارس ٢٠١8غ مقبددوإمل علددى أندده صددحي"غ فهندده يظددل يبددني أن
الددبالغ الدديت قُدددم
صداحب الددبالغ لدديس قاصدراملغ األمددر الدداي يضد أندده إ يددوز لده تقدددمي الددبالغ قيدد الالظددر وأن دداا
األلري حمل نظر من مث.
__________

(.European Court of Human Rights, Tarakhel v. Switzerland (application No. 29217/12) )١٤
(European Court of Human Rights, Abdullahi Elmi and Aweys Abubakar v. Malta (applications )١٥
).Nos. 25794/13 and 28151/13
( )١6تالص املاد  )١(١٥من نظدام اللجالدة الدداللي مبوجدب الربوتوكدول اإلتيداري إتفاقيدة حقدوو الطفدل املتضلد إبجدراء
تق دددمي البالغ ددات عل ددى أن دده ي ددوز لدم ددني الض ددام أن يطل ددب عال ددد الء ددرور إل ص دداحب (أص ددحاب) ال ددبالغ و/أو
الشددخص املدددعى أندده ضددحية (األش ددخا املدددعى أهنددم ضددحاه) الددبالغغ تق دددمي توضدديحات تشددمل مددا يل ددي:
(أ) اسددم صدداحب الددبالغ و/أو الشددخص املدددعى أندده ضددحية وعالواندده واتري دخ م دديالده (أ:دداء أص ددحاب ال ددبالغ
و/أو األشخا املدعى أهنم ضحاه وعالاويال م وتواريخ ميالد م)غ ما إ بات لل وية .
( )١٧تش ددري الدول ددة الط ددرف إل أن الالياب ددة الضام ددة ومالطق ددة مدري ددد ذات احلو ددم ال دداات ووزار الداللي ددة ددي الس ددلطات
املختصة.
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 ٤-٩وتورر الدولة الطرف مالحظاهتا بش ن أسس البالغ املوضوعية.
 ١-١٠و تضليقات مؤرلة  ٢١أيلول/سبتمرب ٢٠١8غ يشري صداحب الدبالغ إل أنده قددم إل
الس ددلطات اإلس ددبانية جد دواز س ددفره  ٩تشد درين الث ددا /نوفمرب ٢٠١٧غ س ددياو طل ددب إقام ددة
مؤقتة(.)١8
 ٢-١٠ويوددرر صدداحب الددبالغ أن الددبالغ موضددا الالظددر يسدتالد إل انت دداك حقدده إ:دداع رأيدده
قبل أن حتال قءيته إل موتب املدعي الضامغ األمر الاي يالت  ،املاد  ١٢من اإتفاقية.
القضااي واإلجراءات املعروضة على اللجنة

الالظر املقبولية
 ١-١١يتضني على اللجالةغ قبل الالظر أي ادعاء يَِرد بالغ ماغ أن تقدررغ وفقدامل للمداد ٢٠
مددن نظام ددا الدددالليغ مددا إذا كددان الددبالغ مقبددوإمل أم غددري مقبددول مبوجددب الربوتوكددول اإلتيدداري
إتفاقية حقوو الطفل املتضل إبجراء تقدمي البالغات.
 ٢-١١وحتد ددي اللجالد ددة علم د دامل حبجد ددة الدولد ددة الطد ددرف القائلد ددة إن الد ددبالغ غد ددري مقبد ددول مبوجد ددب
املاد (٧ج) من الربوتوكول اإلتيداري ألن صداحب الدبالغ يقددم أي نسدخة أصدلية مدن و يقدة
ر:يددة أو أيددة أدلددة طبيددة تثبد أندده قاصددرغ حددني أن نتددائه الفحددو الطبيددة املوضددوعية ا مسددة
تب ددني أن دده بل ددم س ددن الرش ددد .بي ددد أن اللجال ددة تالح ددص أن دده إ يوج ددد أي دلي ددل املل ددف يثبد د أن
صدداحب الددبالغغ و ددو شدداب يددزعم أندده كددان قاص درامل وق د الوقددائاغ كددان راشدددامل وق د وص دوله إل
إسددبانيا( .)١٩وتالحددص اللجالددة أيء دامل أندده كددان حبددوز صدداحب الددبالغ نسددخة مصدددقة مددن ش د اد
مدديالده لددد وص دوله إل إسددبانيا وأن الدولددة الطددرف تالظ در في ددا قد  .ولددال،غ تددر اللجالددة أن
املاد (٧ج) من الربوتوكول اإلتياري إ حتول دون قبول اا البالغ(.)٢٠
 ٣-١١وحت ددي اللجال ددة علمد دامل أيءد دامل حبج ددة الدول ددة الط ددرف ال دديت ت ددا ب إل أن ص دداحب ال ددبالغ
يسدتالفد سددبل اإنتصدداف احملليددة املتاحددة ألندده يقدددم إل الاليابددة الضامددة طلبدامل إبعدداد الالظددر أمددر
حتدي ددد الضم ددر و يطل ددب إجد دراء حتدي ددد قء ددائي لضم ددره و يطض ددن قد درار اإلبض دداد ل ددد احمل دداكم
اإلداري ددة .وجادل د د الدول ددة الط ددرف أيء د دامل ن ص دداحب ال ددبالغ يق دددم إل الس ددلطات اإلس ددبانية
املختصددة ج دواز السددفر الصددادر عددن سددفار غددا ،مدريددد  ٢٠حزيران/يونيدده ٢٠١٧غ و ندده
يستالفد من مث سبل اإنتصاف احمللية املتاحة .وياكر صاحب البالغ أنه قدم جواز سدفره سدياو
طلبده اإلقامددة املؤقتددة لظددروف اسددتثالائية .غددري أن اللجالددة تالحددص أن قدرار الوفددد احلوددومي كااتلونيددا
الصددادر  ٢٥كددانون الثا /يالدداير  ٢٠١8وجددد أن طلددب صدداحب الددبالغ احلصددول علددى إقامددة
مؤقتة غري مقبول على أساس أنه يقدم إل السلطة املختصة .وإضافة إل ذلد،غ مدن غدري الواضد"
من ذل ،القرار ما إذا كان جواز السدفر الصدادر ابسدم صداحب الدبالغ قددم إطدار طلدب اإلقامدة

__________

( )١8يقدددم صدداحب الددبالغ نسددخة مددن قدرار مددؤرخ  ٢٥كددانون الثا /يالدداير  ٢٠١8أصدددره وفددد احلوومددة اإلسددبانية
كااتلونيا وجاء فيه أنه إ ميون الالظر طلب صاحب البالغ احلصول على إقامة مؤقتة ألنه يقددم شخصديامل
إل موتب األجانب برشلونةغ و و اهليئة املختصة ملضاجلته  .وإ يبني ذل ،القرار ما إذا كان صداحب الدبالغ
قدم جواز سفره أم إ.
( )١٩انظر(ي) اا الصدد ن .ب .ف .ضد إسبانيا ()CRC/C/79/D/11/2017غ الفقر .٢-١١
( )٢٠املرجا نفسه.
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املؤقتددة .كمددا يبدددو أن جدواز السددفر يقدددم إل الاليابددة الضامددة إلتمدداس إعدداد الالظددر األمددر الدداي
اس ددتُالته في دده أن دده بل ددم س ددن الرش ددد .وأل درياملغ يبل ددم ص دداحب ال ددبالغ اللجال ددة إبص دددار ج دواز الس ددفر
حىت  ٢8آذار/مارس ٢٠١8غ أي بضد تسضة أش ر من وقوع احلدثغ و يوض" سبب التد لري
تقدمي و يقة هباه األمهية إل بات ادعائه أنه كان قاصرامل وق وصوله إل إسبانيا.
 ٤-١١ودون املسدداس مبددا سددب غ تالحددص اللجالددة أن شددوو صدداحب الددبالغ تركددز حص درامل علددى
انت اك حقه إ:اع رأيه أ الاء إجراء حتديد الضمر الاي لءا لهغ وأن الدولة الطرف تشر
اا الصدد إل سبل اإنتصاف احمللية اليت كان ستوون فضالة ومتاحة لتموني صاحب الدبالغ
مددن إعمددال دداا احلد  .ولددال،غ تددر اللجالددة أن املدداد (٧ه) مددن الربوتوكددول اإلتيدداري إ حتددول
دون قبول اا البالغ.
 ٥-١١وحتي اللجالة علمامل ابدعاءات صاحب البالغ أنه يضني له حمام(ية) قبل إحالدة قءديته
إل الاليابة الضامة لتحديد عمره واختاذ قرار اا الصدد .لون اللجالة تالحص أن ادعاء صاحب
الددبالغ أن حمامي دامل مضيال دامل ُكل ددف ابلدددفاع عال دده  ١٢كددانون األول/ديس ددمرب  ٢٠١6يتالدداقض م ددا
الوقائا اليت أ بتت ا األدلة املوضوعيةغ إذ إن حتديد عمره والقرار املتخا داا املءدمار وقضدا بضدد
أن ُعني له حمام .واستالادامل إل الواثئ الر:ية اليت قدمت ا الدولة الطرفغ أجري فحو لتحديد
الضمر  ٢٠كانون األول/ديسمرب  ٢٠١6وفقامل لدمر الصادر عن موتب املدعي الضام مبقاطضة
برشددلونة واملدددعي الضددام مبحومددة الضدددل الضليددا كااتلونيدداغ وأُعلددن أن صدداحب الددبالغ بلددم سددن
الرشددد مبوجددب األمددر الصددادر عددن موتددب املدددعي الضددام مبقاطضددة برشددلونة  ٢١كددانون األول/
ديس ددمرب  .٢٠١6وتالح ددص اللجال ددة أيءد دامل أن ددهغ اسد دتالادامل إل الواثئد د الر:ي ددة ال دديت ق دددمت ا الدول ددة
الطرفغ لءا صاحب البالغ ذل ،احلني للفحص الط الشرعي وكان يرافقه مضلم من مركز
ياية الطفل الاي كان يقيم فيهغ وأن املدعي الضام املض ابلقاصرين أبل،ه نتائه الفحدص حبءدور
مرتجم شفوي.
 6-١١و ضددوء مددا تقدددمغ تددر اللجالددة أن صدداحب الددبالغ يثب د مبددا يوفددي صددحة ادعائدده
انت دداك حقدده إ:دداع رأيددهغ وتضلددن مددن مث أن دداا اإدعدداء غددري مقبددول مبوجددب املدداد (٧و) مددن
الربوتوكول اإلتياري.
 -١٢وتقرر جلالة حقوو الطفل ما يلي:
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(أ)

أن البالغ غري مقبول مبوجب املاد (٧و) من الربوتوكول اإلتياري

(ب)

أن ُُيال اا القرار إل صاحب البالغغ وإل الدولة الطرف كي تطلا عليه.
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