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بالغ مقدم من:

أ .د( .ميثله احملامي ألربت ابريس كاسانواب)

الشخص املدعى أنه ضحية:

أ .د.

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 17آذار/مارس 2017

اتريخ اعتماد القرار:

 1شباط/فرباير 2019

املوضوع:

إجراء حتديد سن قاصر مزعوم غري مصحوب

املسائل اإلجرائية:

ع دددم اس ددتد اد س ددبل االنتص دداف احمللي ددة وإسد دداء
استعمال احلق يف تقدمي البالغات

مواد االت اقية:

 ،3و ،8و ،12و ،)2(18و ،)1(20و ،27و29

مواد الربوتوكول االختياري:

(7ج) و(ه) و(و)

 1- 1ص د ددا ال د ددبالغ هد د ددو أ .د ،.وه د ددو م د د دوا ن غيد د د  ،ي ي د ددد أبند د دده ُول د ددد يف  2شد د ددباط/
فربايدر  .2003ويددعي أندده ضدحية انتهدا املدداد  ،3مقدروء مب ردهدا وابالق دنا مد امل دواد ،8
__________

*
**

اعتمدته اللجدة يف دورهتا الثمانني ( 14كانو الثاين/يداير  1 -شباط/فرباير .)2019
شدار يف دراسددة هدلا الددبالغ أعلداء اللجدددة التاليدة أيدداسهز :السديد سددووا أهدو أسددوما ،والسديد أمددل سددلما
الدوسددري ،والس دديد هد ددد األي ددو اإل دريسددي ،والس دديد ب ددرورد غاس ددتو ،والسدديد أول ددا أ .خاووف ددا ،والس دديد ددا
قطدرا  ،والسدديد جهدداد ماضددي ،والسديد بديددام داويددس مزمددور ،والسديد كالرنددس نيلسددن ،والسدديد مي ي ددو أواتين،
والسديد لدويس إرنسددتو بيددرنريا ريدددا ،والسديد خوسدديه أييدل رودري يدز ريدديس ،والسديد كريسددة سداندبرغ ،والسدديد
آ ماري س يلتو  ،والسيد فيليدا تودوروفا ،والسيد ريدايت ويدن.
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و ،)2(18و ،)1(20و ،27و 29مدن االت اقيدة(  .)1وقدد دخدل الربوتوكدول االختيداري املتعلددق
إبجراء تقدمي البالغات يز الد اذ ابلدسبة للدولة الطرف يف  14نيسا /أبريل .2014
ال ابملداد  6مدن الربوتوكددول االختيداري ،لد ال ريددق العامدل املعد ابلبالغددات،
 2- 1وعمد ا
يف  28آذار/مارس  ،2017نياب اة عن اللجدة ،إىل الدولة الطرف أ متتدد عدن إعداد صدا
البالغ إىل بلده األصلي وأ تدقله إىل مركز حلماية القاصرين ريثما تدظر اللجدة يف قليته.
 3- 1ويف  19تشرين األول/أكتوبر ّ ،2017قرر ال ريق العامل املع ابلبالغات ،نياب اة عن
اللجدة ،رفض ل الدولة الطرف الدظر يف مقبولية البالغ بش ل مد صل عن أسسه املوضوعية
وإل اء التدابري الوقائية املعتمد ( .)2
الوقرئع كمر عرضهر صرح البال
 1- 2يف  1آذار/مدارس  ،2017اعنضدس الشدر ة الو ديدة اإلسدبانية الدزور الصد ري الددلي
كا يستقلّه صا البالغ لدى حماولته الدخول إىل إسبانيا بص ة غري قانونية .ويف اليوم ذاته
ال للواثئق الالومة ،أفاد أبنه قاصر.
اللي وصل فيه صا البالغ ،اللي مل ي ن ام ا
 2- 2ويف  2آذار/مدارس  ،2017أمددر م ت د املدددعي العددام لقلدداا األ دددا يف احمل مددة
العليدا اإلقليميدة يف أملدريا إبج دراء اختبدارات بيدة لتحديدد سددن صدا الدبالغ .وأُجريدس هددله
ابألشعة السيدية .وكش س نتائج هله
االختبارات يف اليوم ذاته ،ومتثلس يف تصوير يده اليسرى
ّ
األش د ددعة أ سد د ددن عظد د ددام صد د ددا الد د ددبالغ ” تتجد د دداوو  18سد د دددة ،وفق د د د ا أل لد د ددس غد د ددروليت
وابيل“ (ال يوجد احنراف معياري ابلدسبة هلله ال ئة العمرية)( .)3
 3- 2واستدادا إىل نتائج اختبار األشعة السيدية املدُجرى ،أصدر م ت املدعي العام لقلاا
األ دا  ،يف  2آذار/مارس أيلا ،قرارا يقلي أب صا البالغ راشد.

 4- 2ويف  2آذار/مارس أيلا ،أصدرت حم مة التحقيق رقز  5يف أملريا أمرا إبيداع صا
البالغ يف مركز ال تجاو األجان مد ا أقصاها  60يوم ا ،ابنتظار تد يل أمر إعادته إىل بلده .
ونُقدل صدا الدبالغ يف اليدوم ذاتده إىل مركدز ا تجداو األجاند يف برشدلونة .وصدر صدا
البالغ مر أخرى ،لددى دخولده هدلا املركدز ،أنده قاصدر ،وأرسدلس هيئدة الشدر ة يف املركدز ابلتداي
رسددالة ابل دداكس لإلب ددالغ عددن التدده إىل قس ددز شددنو األ دددا الت دداب مل ت د املدددعي الع ددام
اإلقليمي يف برشلونة .وينّكد صا البالغ أنه مل يتلق أي ّرد هبلا الشأ .
 5- 2ويشري صا البالغ إىل أنه ال ميلك أي وثيقة هوية ابلدظر إىل وفا والدته يف الزور
خالل الر لة واغتيال والده يف بلده األصلي.
 6- 2وينكد صا البالغ أنه ال مي ن الطعن أمام احملاكز يف قرارات حتديد السن الصادر عن
م ت املدعي العام ،على حنو ما أكدته احمل مة الدستورية اإلسبانية يف قرارها 2013/ 172
وابلتاي ،فقد استد د سبل االنتصاف احمللية املتا ة.

__________

( )1
( )2
( )3

2

يددعي صددا الددبالغ أيل د ا وقدوع انتهددا للمدداد  12مددن االت اقيدة ،وإ مل يُشددر إىل ذلددك ص درا ة يف الرسددالة
األوىل (انظر ال قرتني  4- 3و 4- 5أدوه).
انظر ال قرات من  1- 4إىل  7- 4أدوه.
يقدددم صددا الددبالغ نسددخة مددن نتددائج هددلا االختبددار الط د الددلي أجرتدده دائددر ال حددص ابلتصددوير اإلشددعاعي
التابعة للمجم االستش ائي وري ارديداس.
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الشكوى
 1- 3ينكد صا البالغ أ مصاحل الط ل ال للى املعنف هبا يف املاد  3من االت اقيدة
مل تول أي اعتبار خالل إجراء حتديد السن اللي خل له .ووفق ا ملا ال ظته اللجدة ،ال متلك
الدولة الطرف بروتوكوالا مو دا على الصعيد الو حلماية األ ال غري املصحوبني  .وابلتاي،
فإ رائق حتديد سن هنالء األ ال ختتلف تبع ا لألقاليز املتمتعة ابحل ز اللايت( .)4
 2- 3ويشري صا البالغ إىل أ رائق حتديد السن الو يد املستخدمة الي ا يف إسبانيا
هدي التقدديرات الطبيدة وتلدك املسدتدد إىل ا صدائص ا سددية .وال تُسدتخدم الطرائدق األخدرى
مثل ” التقديرات املستدد إىل الدلج الد سي  -االجتماعي والدمو“ ،أو ”التقديرات املستدد إىل
الواثئق املتا ة واملعارف واملعلومات احمللية“ .ويليف صا البالغ أ أهز اختبار ُُي رى يف
إسبانيا هو اختبار األشعة السيدية اللي يستدد إىل أ لس غروليت وابيل ،وهي دراسة أُجريس يف
ا مسيدات من القر املاضي مشلس عيدةا من  6 879الا من األ ال األصحاء املدحدرين من
أمري ا الشمالية واملدتمني إىل الطبقة املتوسطة  -العليا .وي لي هلا االختبار إىل تقدير السن
استدادا إىل نتائج مصد ة حبس ال ئات العمرية .وينكد صا البالغ أ هله الدراسة ،على
تصمز هبدف حتديد السن الزمدية
غرار دراسات أخرى أُجريس يف وقس ال ق ،إرشاديةٌ فقط ومل َّ
لشخص ما .ويشري صا البالغ إىل ضرور التمييز بني السن الزمدية وسن العظام اليت تعترب
م هوما إ صائياا مستمدا من التجربة السريرية وي تسي أمهية يف حتقيق أغراض بية حملة فيما
يتعلق بتقدير وتري نلج عظام الشخص املع والتدبن خبصائص مثل ول قامته احملتمل .أما السن
الزمدية فهي املد اليت عاشها الشخص .وال تتطابق ابللرور سن العظام والسن الزمدية ،ابلدظر إىل
وجود عوامل تنثر يف منو الط ل ومنائه ،مثل العوامل ا يدية واملرضية والت لوية والصدحية ،الديت
ال عن العوامل العرقية .ووفقا لدراسات شىت ،تش ل ا صائص
تع س وضعه االجتماعي ،فل ا
ال أساسيا يف منو عظامه.
االجتماعية واالقتصادية لشخص ما عام ا
 3- 3ويشدد صا البالغ على ضرور إيالء االعتبار األول ملبدأ مصاحل الط ل ال للى
يف مجيد إجدراءات حتديددد السدن ،وعدددم إجدراء سدوى االختبددارات الطبيدة الالومددة واملتوافقدة م د
أخالقيدات مهددة الطد  .ويدب دي أ تشدري التقدارير الطبيدة ذات الصدلة دائمد ا إىل هدام ا طددأ
احملتمددل .وابإلضددافة إىل ذلددك ،يدب ددي أ يتددوىل موظ ددو بيددو متخصصددو إج دراء التصددوير
ابألشعة السيدية وقراء نتائجه ،وُي أ يُعهد إبجراء التقييز الشامل للدتائج إىل موظ ني بيني
متخصصني يف الط القلائي والشرعي ،واحلال أ أقسام التصوير ابألشعة السديدية هدي الديت
تتدوىل تقيديز هدله االختبدارات يف غالد األ يدا (  .)5وأخدريا ،يدب دي أ تسدتدد عمليدات حتديددد
السدن إىل جمموعددة متدوعددة مددن االختبددارات وال حدو الت ميليددة .وعددالو علددى ذلددك ،ووفق د ا
__________

( )4
( )5
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يشددري ص ددا الددبالغ إىل املال ظ ددات ا تاميددة للجد ددة بشددأ التقري ددر ا ددام للتقريد درين الدددوريني الثالد د والرابد د
إلسددبانيا (  ،)CRC/C/ESP/CO/3-4ال ق درتني  27و .59ويش ددري كددللك إىل تعليددق اللجد ددة العددام رق ددز )2005(6
بشأ معاملة األ ال غري املصحوبني واملد صلني عن ذويهز خارج بلدهز األصلي ،ال قر .31
الددبالغ بتقريددر أمددني املظدامل يف كتالونيددا املعدددو Resolución sobre el proceso de ” :
يستشدهد صددا
 ”( “determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañadosقدرار بشدأ عمليدة حتديدد
سن القاصرين األجان غري املصحوبني“) (.)2011
3
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للماد  35من القانو األساسي  ،)6 (2000/4ال يدب ي إجراء اختبارات لتحديد سن الط ل
عددما ت و حبووته واثئق هوية( .)7
ويدعي صا البالغ أنه ضحية انتها الدولة الطرف املاد  ،3مقروء ابالقنا م
ّ 4- 3
املادتني  )2(18و )1(20من االت اقية ،ابلدظر إىل عدم تعيني وصي أو ممثدل يف أقدرب وقدس
مم دن ،وهددو مبدددأ يش د ل ضددمانة إجرائيددة مهمددة لل ايددة ال دنام املصدداحل ال لددلى للط ددل غددري
( )8
ال وبدددو احلمايددة الواجد علددى الدولددة
املصدحوب  .ويدددعي صددا الدبالغ أندده بقددي مهمد ا
اشد استدادا إىل اختبارات غري موثوقة .وقد جعله ذلك
الطرف تقدميها ،لدى صدور قرار أبنه ر ٌ
يف الة ضعف شديد.
 5- 3ويدددعي ص ددا الددبالغ أ الدول ددة الطددرف انته ددس قدده يف اهلوي ددة املعددنف ب دده يف
املاد  8من االت اقية .ويشري إىل أ السن متثل جانبد ا أساسدي ا مدن جواند اهلويدة ،وأ الدولدة
الطرف ملزمة بعدم ت يري هويته ،وكللك ابحل اظ على بياوهتا وإبعاد إثباهتا ،وال سيما ابلدظر
إىل أنه ليس لديه أقارب يف بلد االستقبال.
 6- 3ويدعي صا البالغ أ الدولة الطرف مل تف ابلتزامها حبمايته عددما اعتربته راشدا
من دو أي دليل قا  ،ويف ذلك انتها للماد  20من االت اقية.
 7- 3وأخرياّ ،يدعي صا البالغ أنه ضحية انتها الدولة الطرف قوقه املعنف هبا يف
املادتني  27و 29من االت اقية ،أل عدم تعيني وصي لرعاية مصاحله أعا منوه السليز.
 8- 3ويقن صا البالغ احللول املم دة التالية( :أ) أ تقر الدولة الطرف ابستحالة إثبات
سده عن ريق االختبارات الطبية املدجز (ب) أ تعنف الدولة الطرف جبواو الطعن أمام احملاكز
يف قرارات حتديد السن الصادر عن م ت املدعي العدام (ج) أ تعدنف الدولدة الطدرف حبدق
الط ل يف االستماع إليه من خالل شخص متخصص أو منسسة متخصصة يف قو الط ل
(د) أ تعنف له الدولة الطرف جبمي احلقو امل ولة له ابعتباره قاصرا  ،مبا يف ذلك احلق يف
التمت حبماية اإلدارات املختصة ،ويف التمثيدل القدانوين ،ويف التعلديز ،ويف احلصدول علدى رخصدة
لإلقامة والعمل تتيح له إم انية تدمية شخصيته على حنو كامل واالندماج يف اجملتم .
__________

( )6

( )7

( )8
4

ت دددص ال ق ددر  3م ددن امل دداد  35م ددن الق ددانو األساس ددي  ،2000/4الص ددادر يف  11ك ددانو الثاين/يد دداير ،بشد ددأ
قو و رات األجان يف إسبانيا وإدماجهز يف اجملتم  ،على ما يلدي ” :يف احلداالت الديت تلدبط فيهدا أجهدز
وقوات أمن الدولة أجدبي ا غري امل للواثئق الالومة يتعلر التحقدق علدى وجده اليقدني مدن كونده قاصدرا ،تقددم إليده
الدوائر املختصة حبماية الط ل الرعاية ال ورية الالومدة ،علدى الدحدو املدصدو عليده يف التشدريعات املتعلقدة ابحلمايدة
القانونيددة للط ددل ،وتُبلددع عد دده علددى ال ددور الدياب ددة العامددة ،الدديت تص دددر أم درا بتحديددد س ددده ،وتتعدداو هلددلا ال ددرض
املنسسات الصحية املختصة اليت ُُتري على سبيل األولوية االختبارات الالومة“.
يستشددهد صددا الددبالغ أيلد دا بتقريددر مدظمددة األم ددز املتحددد للط ولددة (اليونيس دديف) واجمللددس العددام للمح ددامني
اإلسدبا ومدظمدة ابنيسدتو املعددو ” Ni ilegales ni invisibles: realidad jurídica y social de los menores
 )2009( “extranjeros en Españaوتقريدر مدظمددة  ،La Merced Migraciones-Mercedariosوم وضددية
األمدز املتحدد السددامية لشدنو الالجئددني ،ومدظمدة إنقدداذ الط ولدة ،وبددرومج سدانتاندير بشددأ القدانو والقاصددرين
جبامع ددة كومي دداس البابوي ددة ،ومنسس ددة ابكيتي ددك (  ،)Baketikوالرابط ددة ال اثولي ي ددة اإلس ددبانية للهج ددر ( ،)Accem
Aproximación a la protección internacional de los menores no acompañados en
املدشور حتس عدوا
.España, Madrid, La Merced Migraciones, 2009
يستشهد صا البالغ ابلتعليق العام رقز  ،6ال قر .21
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مالحظر الدولة الطرف بش املقبولية
 1- 4توضح الدولة الطرف يف مال ظاهتا املنرخة  26أار/مايو  ،2017فيما يتعلق ابلوقائ ،
أ صا البالغ دخل األراضي اإلسبانية بص ة غري قانونية يف  27شباط /فرباير ، 2017
عددما أنقلت قوات األمن اإلسبانية الزور اللي كا يستقله(  .)9ولدى وصول صا البالغ،
اللي مل ت ن حبووتده أي وثيقدة هويدة ،صدر تلقائيد ا ابيده واسدز والديده ،وأنده ُولدد يف  1كدانو
األول/ديسمرب  .)10 (1998ويف وقس ال ق ،ادعى أنه قاصر وهللا السب  ،ورغز أنه ال يبدو
قاصرا ،فقد أُخل الختبارين ل تحديد السن مها تصوير يده اليسرى ابألشعة السيدية ،وفق ا أل لس
غروليت وابيل ،والتشخيص الط لتحديد السن .واستدادا إىل هلين االختبارين ،أعلن م ت
البالغ يف مركز
املدعي العام بص ة منقتة أنه راشد .ويف  2آذار/مارس  ،2017أُودع صا
ا تجاو األجان يف برشلونة .ويف  17آذار/مارس  ،2017قدم إىل الشر ة وم ت املدعي
العام اإلقليمي يف برشلونة عد لبات خطية إلجراء اختبارات إضافية إلثبات أنه قاصر .وابشرت
حم مدة التحقيدق رقددز  30يف برشدلونة إجدراءات أوليددة وأمدرت ابختبدارات جديددد لتحديدد سددن
صا البالغ ،أُجريس يف  24آذار/مارس  ،2017ومتثلس يف ال حص البدين من ِق بل بي
شرعي ،وفحص الة األسدا  ،وفحص اتنر ملدطقة العانة ،واختبار سدن العظدام وفقدا أل لدس
غروليت وابيل ،والتصوير البانورامي لألسدا  .وكش س نتائج مجي هله االختبارات أ سدن
صا البالغ تتجاوو  18سدة ،ولللك قرر قاضي التحقيق ظ اإلجراءات األولية يف 29
آذار/مارس  .2017وتشري الدولة الطرف إىل أ صا البالغ ادعى أمام الطبيبة الشرعية أنه
ولد يف  2شباط/فرباير  2003وأنه يبلع ابلتاي  14سدة( .)11
 2- 4وتنكد الدولة الطرف أ البالغ غري مقبول إذ من الواضح أنه ال يستدد إىل أي أساس،
ال بي د ا
وفقد ا للمداد (7و) مدن الربوتوكدول االختيداري ،ابلدظددر إىل أ صدا به مل يقددم ولدو دلدي ا
وا دا على سده.
 3- 4وتنكد الدولة الطرف أيل ا أ البالغ غري مقبول ألنه يش ل إساء ا الستعمال احلق يف
تقدمي البالغات ويتداىف م االت اقية من ي االختصا الشخصي ،وفق ا للماد ( 7ج) من
الربتوكول االختياري .ومل يقدم صا الش وى أي وثيقة ريية أصلية إثباتية وال أي دليل
موضوعي على أنه قاصر .ومل يقدم أيل ا أي صور فوتوغرافية .وخالف ا لللك ،أجرت الديابة العامة
واي ستة اختبارات بية موضوعية أثبتس أنه راشد .وعلى غرار قلاا أخرى معروضة علدى
اللجدة ،يُ نض أ صا البالغ شخص قارب سن الرشد ،ويبدو راشددا ،وخلد  ،مبوافقتده
يقدم أي وثيقة هوية أصلية
املسبقة ،الختبارات بية موضوعية يف إسبانيا أثبتس أنه راشد ومل ّ
تتلمن بياوت بيومنية وال أي أدلة بية ت ّدد نتائج االختبارات اليت أُجريس له ،رغز أنه ممثَّ ل
مبحامني لديهز املوارد الالومة لللك ومل يُشر إىل االختبارات الطبية اليت يراها مداسبة  .وأخريا ،

__________

(  )9تقدددم الدول ددة الط ددرف نس ددخة مددن مل ددف اإلجد دراءات األولي ددة ال دديت ابش درهتا حم م ددة التحقي ددق رق ددز  5أبمل ددريا يف 2
آذار/مارس  ،2017اللي يتلمن اتريخ ضبط صا البالغ اللي أشارت إليه الدولة الطرف.
(  )10تقدم الدولة الطرف نسخة من رسالة ال اكس اليت بعثتها هيئة الشر ة الو دية أبملريا إىل حم مدة التحقيدق رقدز 5
أبملريا ،إلبالغها إبنقاذ الزور اللي كا على متده  32مهاجرا من أفريقيا جدوب الصحراء ال ربى ولطل إيداعهز
يف مراكز ا تجاو األجان  .وأُرفقس رسالة ال اكس بقائمة تتلمن أياء هنالء املهاجرين وتواريخ ميالدهز وأياء
والديهز ،مبن فيهز صا البالغ ،اللي أُشري إىل أ اتريخ ميالده هو  1كانو األول/ديسمرب .1998
(  )11تقدم الدولة الطرف نسخة من التقرير الط املنرخ  28آذار/مارس  ،2017اللي ترد فيه هله اإلفاد .
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تستشهد الدولة الطرف بقلية م .إ .ب .ضد إسبانيا(  ،)12املعروضة على اللجدة ،اليت ادعى فيها
صا البالغ أنه قاصر رغدز إجدراء اختبدار ابألشدعة السديدية أثبدس أ عمدره  18سددة .وبعدد
التحرات اليت أجرهتا الشر ة اإلسبانية يف بلده األصلي ،تبني أنه اول انتحال هوية شخص
وحتلر الدولة الطرف من ” العصاابت اليت تتاجر ابألشخا
آخر ،وأ عمره احلقيقي  20سدةّ .
وحتقق أراب ا من اهلجر غري القانونية ،بتحريض األشخا على م ادر بلداهنز حبث ا عن رغد
مش و فيه ووائف يف أورواب“ ،واليت غالب ا ما توصي هنالء األشخا اللين تقطعس هبز السبل
بعدم محل واثئق اهلوية أو إبخ ائها ،وعدد االقتلاء ،ادعاء أهنز قاصرو .
 4- 4وتنكد الدولة الطرف أيل ا أ البالغ غري مقبول ،وفق ا للماد (7ه) مدن الربوتوكدول
االختياري ،لعدم استد اد صا به سبل االنتصاف احمللية ،ابلدظر إىل أنه( :أ) ُيوو أ يعاد الدظر يف
إجراءات حتديد السن من خالل تقدمي أدلة موضوعية جديد (واثئق هوية تتلمن بياوت بيومنية
أو أدلة بية موضوعية) ،ي مي ن أ أتمر الديابة العامة يف هله احلالة إبجراء حتقيقات جديد
لتحديد سن الشخص املع (ب) مي دن لد حتديدد السدن مبوجد قدرار قلدائي (ج) ُيدوو
للشخص املع أيل ا أ يطعن ،عرب السبل اإلدارية والقلائية ،يف أمر إعادته إىل بلده األصلي.
 5- 4وت يدد الدولددة الطددرف أبندده أُفددرج عددن صدا الددبالغ مبجددرد انقلدداء امل دد القصددوى،
احملدد يف  60يوم ا ،إليداع األشخا يف مراكز ا تجاو األجان  ،من دو تد يل أمر تر يله،
ويقيز اليا يف مركز لإليواء اتب ملنسسة سيبامي يف تريويل.

 6- 4وتنكد الدولة الطرف أنه أعيد الدظر يف الة صا البالغ وفق ا للماد  6من الربوتوكول
االختياري ،وخلص هلا اإلجراء إىل أنه( :أ) أُجريس عد اختبارات موضوعية  -تصدوير اليدد
اليسدرى ابألش ّدعة السدديدية وال حدص ا سددي(  - )13مددن قبدل أ بداء متخصصددني حتدس إش دراف
يقدم أي دليل مدادي يثبدس خدالف
الديابة العامة والقلاء ،أثبتس أنه شخص راشد (ب) مل َّ
ذل ددك (ج) ال تدط ددوي إع دداد ص ددا ال ددبالغ إىل بل ددده األص ددلي ،يد د ج ددلوره الشخصد ددية
واألسرية ،على أي خطر ال مي ن تداركه وال تش ل ال اة استثدائي اة.
 7- 4وتقددم الدولددة الطدرف معلومددات عددن تد يدل بروتوكددول خددا فيمدا يتعلددق ابلقاصددرين
املزعومني غري املصحوبني( ُُ ،)14يال مبوجبه على ال ور إىل السدلطات املعديدة حبمايدة الط دل أي
ويسجل
مهاجر غري نظامي يدعي أنه قاصر غري مصحوب ويبدو بوضو من مظهره أنه قاصر،
َّ
يف سددجل القاص ددرين غ ددري املص ددحوبني .ويف ال ددة وجددود شد د و ي ددو ي هب ددا املظه ددر ا س دددي
للشخص املع  ،فإنه ،ىت وإ ادعى أنه قاصر ،خيل على ال ور ،مبوافقته املسبقة واملستدري ،
الختبدارات بيدة لتحديدد سدده وفقدا للمعدايري املقبولدة يف أوسداط الطد الشدرعي .ونتدائج هدله
االختبارات  -اليت ت َّسر قدر اإلم ا لصاحل املهاجر  -هدي الديت تنخدل يف االعتبدار لتحديدد
ما إذا كا يدب ي تطبيق األ ام احملدد حلماية الط ل يف املرا ل الال قة من اإلجراءات.
__________

(  )12قلية م .إ .ب .ضد إسبانيا ( .)CRC/C/75/D/9/2017
(  )13مل تقدَّم نسخة من نتائج ال حص ا سدي املدُجرى.
(  )14االت دا املددربم بددني ووار العدددل ،وووار الداخليددة ،وووار الع مددل واللددما االجتمدداعي ،وووار الصددحة وا دددمات
االجتماعيددة واملس دداوا  ،وم ت د امل دددعي العددام ،وووار الش ددنو ا ارجي ددة والتعدداو م ددن أجددل اعتم دداد الربوتوك ددول
اإل دداري املتعل ددق إبجد دراءات معيد ددة بشددأ األجاند د القاصد درين غ ددري املصددحوبني ،ال ددلي نُش ددر يف ا ري ددد الريي ددة
للدولة يف  16تشرين األول/أكتوبر .2014
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تعليقر صرح البال على مالحظر الدولة الطرف بش املقبولية
 1- 5ينكد صا البالغ ،يف تعليقاته املنرخة  11متوو/يوليده  ،2017أنده صدر تلقائيدا،
لدى وصوله إىل إسبانيا ،ابيه واسز والديه واتريخ ميالده .ويدعي أنه وصل على مة وور يف
ظروف بدنية وعقلية سيئة لل اية .ويليف أ الدولدة الطدرف مل تشدر إىل أي سدجل أو وثيقدة
ي يرد اتريخ امليالد اللي صر بده سدبما ُوعدز .ويلديف أ القاصدرين الدلين يصدلو إىل
إسبانيا على مة ووار ُيهلو القانو املدطبق و قو القاصرين يف هلا البلد .وعلى الع س
مدن ذلددك ،فهددز يعتقددو أهنددز سدديُعادو إىل بلدداهنز أبقصددى سددرعة إ صدر وا أهنددز قاصددرو ،
ولدللك ي يددو أ يدداوا أبهندز راشدددو وهدز ليسدوا كددللك .ويلديف أ الدولددة الطدرف أعددارت
لتصرُيه األول ِ
بسدِّه أمهية أكرب من تصرُيه الثاين ،وذلك بال أي مربر.

 2- 5ويشددري ص ددا ال ددبالغ إىل أ الدول ددة الط ددرف ال تد دزال تس ددتدد إىل املظه ددر ا س دددي
للشخص املع كمعيار لتحديد سده ،وهو ما يدل على انعدام املهدية والصرامة يف محاية قو
القاصدرين األجاند  ،وعددم افدناض صد ة القاصدر ،رغدز أ التشدريعات احملليدة تددص علدى هددلا
املبدأ(  .)15ويشري صا البالغ إىل أنه يتعني على دوائر محاية الط ل أ ت ل الرعاية للقاصر
ما مل يتقرر أنه راشد ،أي ما مل يثبس بش ل قا ومبوج قرار إداري هنائي أنه راشد.
 3- 5ويصر صا البالغ على عدم موثوقية االختبارات الطبية املدجز  ،اليت ال مي ن أ
تُعترب موضوعية وال أ تش ل األساس الو يد لتحديد سن شخص ما .ويدعي صا البالغ
أندده مل ُُيددنم قدده يف اف دناض أن دده قاصددر ،علددى الدحددو املدص ددو عليدده يف تعليددق اللجدددة الع ددام
رقز  .)16 (6وينكد أنه يدب ي أ يُعهد ابأل ال األجان غري املصحوبني إىل دوائر محاية الط ل
ىت قبل حتديد سدهز.
 4- 5ويشري صا البالغ إىل أنه ،وإ عُني له  -بوص ه شخصد ا راشددا  -حمدام ملباشدر
ال للدفاع عن مصاحله بوصد ه شخصدا
إجراءات إعادته إىل بلده األصلي ،مل خين أبدا حبُرية ممث ا
قاصرا ،وهو ما يش ل انتهاكا للماد  12من االت اقية( .)17
 5- 5ويشري صا البالغ إىل أنه مل يطعن يف قرار حتديدد سدده الصدادر عدن الديابدة العامدة
ابلدظر إىل عدم وجود أي سبيل انتصاف مم ن للطعن يف هله القرارات .ورغز أنه ُيوو الطعن
يف إجراءات إدارية أخرى هلدا صدلة غدري مباشدر بتحديدد السدن ،فدال ُيدوو الطعدن يف قدرار الديابدة
العامة بشأ حتديد السن.
 6- 5ويشري صا البالغ إىل أنه ،يف ضوء البالغات العديد املقدمة إىل اللجدة من عد
مدظمات إسبانية ،مي ن احلدي عن وقوع انتهاكات مدهجية يف الدولة الطرف ابملعىن املقصود
يف املاد  13من الربوتوكول االختياري.

__________

(  )15يستشدهد صددا الدبالغ ابل قددر  3مدن املدداد  35مددن القدانو األساسددي  ،2000/4الديت تدددص ،يف ا ددزء ذي
الصدلة مدهدا ،علددى مدا يلددي ” :تقددم الدددوائر املختصدة حبمايددة الط دل ،علددى الدحدو املدصددو عليده يف التش دريعات
املتعلقة ابحلماية القانونية للط ل ،الرعاية ال وريدة الالومدة إىل أي أجدد غدري امدل للواثئدق الالومدة يتعدلر التحقدق
على وجه اليقني من كونه قاصرا“.
(  )16يستش ددهد ص ددا ال ددبالغ ابل ق ددر (31ط) م ددن الت علي ددق العد ددام رق ددز  ،6وك ددللك ابل ق ددر  51م ددن قد درار الربملد ددا
األورو الصادر يف  5شباط/فرباير  2009بشأ تد يل التوجيه  2003/9/CEيف االحتاد األورو .
(  )17يستشهد صا البالغ أيلا ابلتعليق العام رقز  ،6ال قر .25
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 7- 5ويشري صا البالغ إىل أنه جرى الطعن أمام احمل مة العليا يف الربوتوكول اإل اري
املتعلق إبجراءات معيددة بشدأ األجاند القاصدرين غدري املصدحوبني ،ابلدظدر إىل عددم دسدتورية
العديد من مواده .وعلى وجه ا صو ُ ،ييز هلا الربوتوكول ،فيمدا يتعلدق ابأل دال احلدائزين
دواو س د ر ،عددم إيددالء أي اعتبددار هلدلا ا دواو إذا كدا الشددخص املع د يبددو راشدددا .ويشددري
صدا الدبالغ إىل أ احمل مددة العليدا رأت ،خالف د ا لدللك ،أندده ”ال ُيدوو اعتبددار مهداجر لديدده
جواو س ر أو وثيقة هوية تعادله ،يتبني مدها أنه قاصر ،شخص ا أجدبي ا غري امل للواثئق الالومة
ب رض إخلاعه الختبارات ت ميلية لتحديد سده“.
مالحظر الدولة الطرف بش املقبولية واألسس املوضوعية
 1- 6تشري الدولة الطرف ،يف مال ظاهتا املنرخة  19شباط/فرباير  ،2018إىل أ صا
الدبالغ مل يقددم أي دليدل علدى أ قدراتده العقليددة أتثدرت لددى وصدوله إىل إسدبانيا .ويدرد اتريددخ
امليالد اللي صر بده لددى دخولده إسدبانيا يف الواثئدق املقدمدة ،مبدا فيهدا لد الشدر ة الو ديدة
بشدأ إيداعده يف مركدز ال تجداو األجان د (  ،)18وكدللك البطاقدة الشخصدية املتعلقدة إبيداعدده يف
مركز ا تجاو األجان يف برشلونة( .)19
 2- 6وت رر الدولة الطرف ججها بشأ عدم مقبولية البالغ ،وتنكد أ أ د املعايري الدنيا
لقبول البالغات مبوج الربوتوكول االختياري يتمثل يف وجوب تقدمي د أدىن من األدلة على
أ صا البالغ ل.
 3- 6وتشري الدولة الطرف إىل أنه ،وإ كا قرار الديابة العامة املنقس بشأ حتديد السن غري
قابل للمراجعة القلائية ،قد تقرر الديابة العامة ن سها إجراء حتقيقات جديدد يف الدة تقددمي
أدلة موضوعية جديد  .وابإلضافة إىل ذلكُ ،يوو للشخص املع أ يقدم إىل احمل مة املدنية
اليت خيل لد وذها م ا ا تجاوه لب ا ملراجعة أي قرار يقلي بعدم اعتباره قاصرا ي صدر عن
سلطات اإلقليز املتمت ابحل ز اللايت املع  .وُيوو كللك الطعن أمام حم مة املداوعات اإلدارية
يف أمر اإلعاد إىل البلد األصلي ويف قرار الرفض احملتمدل لطلد اللجدوء .وأخدرياُ ،يدوو مباشدر
إجراءات قلائية وعية أمام احملداكز املدنيدة لطلد حتديدد السدن ،وفقد ا للقدانو ،2015/15
الصدادر يف  2متوو/يوليدده ،بشدأ اإلج دراءات القلدائية الطوعيددة .ويف هدلا الصدددد ،ووفقد ا ل درأي
احمل مة الدستورية ،يعترب حتديد الديابة العامة للسن إجر ااء ”منقت ا لل اية“ ،وُيوو ابلتاي تقدمي
ل إىل القلاء إلصدار قرار هنائي بشأ حتديد السن.
 4- 6وتنكد الدولة الطرف أ ش وى صا البالغ تركز بش ل عام وواضح على افناض
أ أي اختبار لتحديد السن ،تُثبس نتيجته أ الشخص املع راشد ،يدطوي على انتها
لالت اقية .وتنكد الدولة الطرف أ التعليق العام رقز  6يدص على افناض عدم بلوغ الشخص
سدن الرشدد يف الدة الشددك ،ول دن لديس عددددما ي دو مدن الواضددح أ األمدر يتعلدق بشددخص
راشد .وتدص املاد  35من القانو  2000/4على تقدمي الرعاية ال ورية ،على الدحو املدصو
عليده يف التشددريعات املتعلقددة ابحلمايددة القانونيددة للط دل ،إىل الشددخص ”األجد د الددلي يتعددلر

__________

(  )18انظر احلاشية  10أعاله.
(  )19تتلمن هله البطاقة ،اليت أصدرهتا شر ة مركز ا تجاو األجان يف برشلونة يف  2آذار/مارس  2017ووقَّ عليها
صا البالغ ،اتريخ ميالده ،أي  1كانو األول/ديسمرب  ،1998إىل جان بياوت شخصية أخرى وصورته.
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التحقق على وجه اليقني من كونه قاصرا“ .ويع ذلك أنه يدب ي افناض أ الشخص قاصر،
ىت وإ مل ت ن حبووته وثيقة هوية ،إذا كا يبدو من مظهره أنه قاصر .غري أنه ،يف احلاالت
اشدُ ،يوو قانووا للسلطات أ
اليت يظهر فيها بوضو أ الشخص غري احلامل للواثئق الالومة ر ٌ
تعتربه كللك من دو احلاجة إىل إجراء أي اختبار .ورغز ذلك ،فقد مدحس السلطات صا
الدبالغ ،يف هددله القلدية ،إم انيددة ا لددوع  -مبوافقتده املسددبقة واملسدتدري  -الختبددارات بيددة
موضوعية لتحديد سده .وتليف الدولة الطرف أ صا البالغ يدتقد االختبارات اليت خل
هلا ،ول ن من دو أ يقن أي اختبارات بديلة كا يدب ي إجراسها.
 5- 6وتنكد الدولة الطرف أنه ،ابلدظر إىل عدم وجود دليدل قدا علدى أ صدا الدبالغ
قاصر ،ال يدب ي ،ابالستداد صرا إىل إفادته ،إبقاسه يف مركز م أشخا قاصرين ،أل ذلك
قد يعرضهز طر جسيز.
 6- 6أما خبصو ش وى صا البالغ بشأ وقوع انتها مزعوم ملبدأ مراعا مصداحله
ال للى ،فتشري الدولة الطرف إىل أ صا البالغ أغ ل ذكر أ السلطات اإلسبانية أنقلته
لما كا على مة قارب ه وأنه ظدي ،لددى وصدوله إىل األراضدي اإلسدبانية ،ابلرعايدة مدن
جان الدوائر الصحية وخبدمات حمام ومنجز ش وي ابجملا وأ الته عُِرضس ،املا ّاد عى
أنه قاصر ،على الديابة العامة ،وهي املنسسة امل ل ة بلما مصاحل الط ل ال للى وأنه يتمت
اليدا حبريتدده ويسددت يد مددن املسدداعد االجتماعيددة .وابلتدداي ،تشددري الدولددة الطددرف إىل أندده مددن
الصع احلدي عن عدم توفري املساعد القانونية أو احلماية لصا البالغ ،ىت ولو كا
قاصرا ،وهو ما ليس كللك.
 7- 6وفيما يتعلق ابدعاءات صا البالغ بشأ قه يف اهلوية ،تشري الدولة الطرف إىل
أ ممثله هو من انتهك قه يف اهلوية ،إذ مل يقدم ىت اآل أي وثيقة هوية ريية حتمل ايه .
ورغدز ذلددك ،فقددد سدجلس السددلطات اإلسددبانية صدا الددبالغ ابالسددز الدلي صددر بدده لدددى
دخوله األراضي اإلسبانية بص ة غري قانونية بعد إنقاذه يف أعاي البحار.
 8- 6وأخريا ،تنكد الدولة الطرف أهنا وفَّرت الرعاية لصا البالغ إىل ني انقلاء املد
القصدوى ال تجدداوه ،ي د أُفدرج عددده بعددد ذلدك وابت يسددت يد مددن مسداعد مدسددقة وت طيددة
صحية ،ومل يُدتهك ابلتاي قه يف الدمو.

 9- 6أما خبصو تدابري جرب اللرر اليت لبها صا البالغ ،فتال ظ الدولة الطرف أنه
من قبيل امل ارقة أ يطل مدحه رخصة عمل إذا كا عمره  14سدة ،وهي السن اليت ال ُيوو
فيها العمل ألي ل يف إسبانيا ،ابلدظر إىل أ ذلك من شأنه املساس حبقه يف التعليز  .ويدل
ذلك على أ ممثل صا البالغ يعلز على ما يبددو أنده شدخص راشدد يسدعى إىل البقداء يف
إسبانيا ملزاولة نشاط مه مدفوع األجر.
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مداخلة أطراف اثلثة

( )20

 1- 7يف  3أار/مدايو  ،2018قد َّددم أمددني املظددامل يف فرنسددا مداخلددة ،كطددرف اثل د  ،بشددأ
مسألة حتديد السن .وينكد أمدني املظدامل أ إجدراءات حتديدد السدن ُيد أ تشدمل اللدماوت
الالوم ددة ل الد ددة ا د دنام مصد دداحل الط د ددل ال ل ددلى .وي يد ددد تقريد ددر صد ددادر عد ددن جملد ددس أورواب يف
عدام  2017أب اللددماوت اإلجرائيدة الدديت تعدنف هبددا املعاهددات الدوليددة واألوروبيدة ال ُحتددنم
ابستمرار يف مجي الدول األ راف( .)21
 2- 7إنه ال يدب ي مباشر إجراءات حتديد السن سوى يف الة وجود شك قدوي خبصدو
سد ّدن ش ددخص م ددا ،أل التحقددق م ددن الس ددن ُي د أ يس ددتدد إىل واثئ ددق هويددة الش ددخص املعد د
أو إفاداتدده .وال يدب ددي لل دددول أ أتخددل يف االعتب ددار خددالل هددله اإلجد دراءات املظهددر ا س دددي
للشخص فحس  ،بل كللك نلجه الد سدي ،مد وجدوب اعتمداد هندج متعددد التخصصدات.
ويدب ي ت سري الشك لصاحل الشخص املع يف الة استمراره بعد إمتام اإلجراءات.
 3- 7وال توجد قواعد أو ات اقات مو د بشأ حتديد السن يف الدول األوروبية .وُتم دول
عديد بني االختبارات الطبية وغري الطبية .وتشمل االختبارات الطبية املعمول هبا تصوير املعصز
األيسر ابألشعة السيدية ( 23دولة) ،أو تصوير األسدا ابألشعة السيدية ( 17دولة) ،أو تصوير
النقو ابألشعة السيدية ( 15دولة) ،أو معايددة األسددا ( 14دولدة) ،أو إجدراء تقدديرات علدى
أساس املظهر ا سدي ( 12دولة) .ورغز أ إجراء حتديد سن العظام شائ  ،فهو غري موثو
وميس ب رامة األ ال وسالمتهز ا سدية .وال يتيح هلا اإلجراء أي دليل د  ،وذلدك وفقد ا
ملا أ ّكدته ال لية املل ية ألخصائيي التصوير ابألشعة السيدية يف لدد  .وقد أدا الربملا األورو
أيل ا ،يف قراره الصادر يف  12أيلول/سبتمرب  2013بشأ الة األ ال غدري املصدحوبني يف
االحتاد األورو  ،الطاب التدخلي وغري املداس للتقديات الطبية الديت تُسدتخدم لتحديدد السدن
استدادا إىل سن العظام ،واليت قد ت و منملة وتدطوي على هوام خطأ كبري وتد َّ ل أ يا وا من
دو موافقة الط ل.
 4- 7إ ريقة أ لس غروليت وابيل غري مداسبة وغري قابلة للتطبيدق يف الدة املهداجرين،
الدلين تتشد ل أغلبيدتهز مدن مدراهقني مدحددرين مدن أفريقيدا جددوب الصدحراء ال دربى أو آسدديا
أو أورواب الشرقية ي رو من بلداهنز األصلية ي يعيشو يف غال األ يا ظروف ا اجتم اعية
واقتصادية هشة .وتبني دراسات عديد وجود اختالفات يف منو العظام تُعزى إىل األصل اإلث
والوض االجتماعي واالقتصادي للشخص املع  ،وهو ما يربر عدم صال ية هله الطريقة لتحديد
سن الس ا غري األوروبيني(  .)22فهي تدطوي على هوام خطأ كبري  ،وال سيما لدى األشخا

__________

(  )20تتعلق هله املال ظات ابلبالغات املسدجلة لددى اللجددة حتدس األرقدام  ،2017/11و ،2017/14و،2017/15
و ،2017/16و ،2017/20و ،2017/22و ،2017/24و ،2017/25و ،2017/26و،2017/28
و ،2017/29و ،2017/37و ،2017/38و ،2018/40و ،2018/41و ،2018/42و.2018/44
D. Wenke, Age Assessment: Council of Europe Member States’ Policies, Procedures and
( )21
 ،Practices Respectful of Children’s Rights in the Context of Migrationجملددس أورواب،2017 ،
الص حة .6
(  )22انظر دراسة م .مانسدورفار وآخدرين “ T he applicability of Greulich and Pyle atlas to assess skeletal age
 ،for four ethnic groups”, Journal of Forensic and Legal Medicineاجمللدد ( 22شدباط/فرباير ،)2014
ا لص حات من  26إىل .29
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املناو ة أعمارهز بني  15و 18سد اة(  .)23وي يد م وض جملس أورواب حلقو اإلنسا أب رابطات
األ ال األوروبية جزمس أب نلج األسدا والعظام ال ي تيح إم انية حتديد سن الط دل
بدقة ،بل جمرد تقديرات ذات هام خطأ ك بري يناو مداه بني سدتني وثال سددوات .وقدد
خيتلف هلا الت سري للمعلومات أيلا من بلد إىل آخر أو من أخصائي إىل آخر (  . )24وقد دعس
دة قو الط ل أيلا الدول إىل عدم اللج وء إىل أسالي حتديد سن العظام( .)25
 5- 7وابلتد دداي ،يوصد ددي أمد ددني املظد ددامل مبد ددا يلد ددي( :أ) أ حتد د َّددد السد ددن ابعتمد دداد هند ددج متع د دددد
التخصصات ،وأال يُلجأ إىل االختبارات الطبية إال كمالذ أخري عددما توجد دواف قوية ل لشك
تقدم للط ل معلومات عن هله االختبارات وأ ُميدح فرصدة إبدداء موافقتده
يف السن (ب) أ َّ
ٌل ،وأ تُعتمد
املسبقة عليها (ج) أ يُ نض خالل إجراء حتديد السن أ الشخص املع
تدابري حلمايته ،مثدل تعيدني ممثدل قدانوين ملسداعدته يف مجيد مرا دل هدلا اإلجدراء (د) أ ُُيدرى
االختبدار يف إ دار اال دنام التدام حلقددو الط دل ،مبدا يف ذلددك ا دنام كرامتدده وسدالمته البدنيددة
(ه) أ ُُيدنم دق الط ددل يف االسدتماع إليدده (و) أ ي َّسدر الشدك لصدداحل الشدخص املع د يف
الة استمراره بعد إمتام اإلجراءات (و) أال يُرفض ل الشخص املع للحمايدة جملدرد رفلده
ا لوع الختبارات بية ( ) أ يتا سبيل انتصاف فعال للطعن يف أي قرار يُتخل استداد ا
إىل إجراء لتحديد السن.
 6- 7ويدل ّكر أمدني املظدامل أب ا تجداو األ ددال املهداجرين ،ولدو ل دنات قصدري أو ألغ دراض
حتديد السن ،أمر حمظور مبوج القانو الددوي ،وأبنده يتعدني علدى الددول أ تلجدأ إىل تددابري
بديلدة .ويتع ّدني علددى الددول أ حتظدر سددل األ دال دريتهز أو إيددداعهز يف مراكدز ال تجدداو
البال ني(  .)26وُي إبالغ دوائر محاية الط ل على ال ور كي تتم ن من تقييز ا تياجات الط ل
املع للحماية( .)27

__________

(  )23يشري أمني املظامل ،يف مجلة أمور ،إىل دراسة ت .يي ول .براونليس
 ،una revisión de la literatura y bibliografía comentadaاليونيسيف 2011 ،وإىل تقرير األكادميية الو دية
للط يف فرنسا “ Rapport sur la fiabilité des examens médicaux visant à dét erm in er l ’ âge à des f in s
Las prácticas de evaluación de la edad :

judiciaires et la possibilité d’amélioration en la matière pour les mineurs étrangers isolés”, B u lletin d e

( )24
( )25
( )26
( )27
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 ،l’Académie nationale de médecineاجمللد  ،191العدد ( 1كانو الثاين/يداير  ،)2007الص حات من 139
إىل  142وإىل دراسة س .ديبالو وآخرين “ Détermination de l’âge des jeunes migran ts. Po sitio n de la
” Société Suisse de Pédiatrieجريد  ،Paediatricaاجمللد  ،28العدد  ،)2017( 2الص حة .3
م دوض جملدس أورواب حلقدو اإلنسدا “ Methods for assessing the age of migrant children must be ،
”.)2011( improved
التعليدق العدام رقددز  6والتعليدق العددام املشدن رقددز  )2017(4للجددة املعديدة حبمايددة قدو مجي د العمدال املهدداجرين
وأفدراد أسددرهز ورقدز  ) 2017(23للجدددة قدو الط ددل بشدأ التزامددات الددول يف جمددال قدو اإلنسددا ا اصددة
ابلط ل يف سيا اهلجر الدولية يف بلدا املدشأ والعبور واملقصد والعود .
احمل مة األوروبية حلقو اإلنسا  ،الدائر ال ربى ،قلية اتراخيل ضد سويسرا ،الدعوى رقز .12/29217
احمل مد د ددة األوروبيد د ددة حلقد د ددو اإلنسد د ددا  ،قلد د ددية عبد د ددد و إملد د ددي والعد د ددويس أبد د ددو ب د د ددر ضد د ددد مالطد د ددة ،ال د د دددعوى
رقز  13/25794والدعوى رقز .13/28151
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تعليقر الطرفني على مداخلة األطراف الثرلثة
 - 8ينكد صا البالغ ،يف تعليقاته املنرخة  1آب/أغسطس  ،2018أ املداخلة تنكد من
جديد أ الطريقة املستخدمة لتحديد سده ليسس مداسبة ،ابلدظر إىل هام خطئها ال بري ،وخباصة
فيما يتعلق ب ئته العمرية .وقد أكدت املعاهد اإلسبانية للط الشرعي أيل ا الشيء ذاته ووضعس
توصيات بشأ رائق قائمة على الط الشرعي لتقدير سن القاصرين األجان غري املصحوبني( .)28
 1- 9وتشري الدولة الطرف ،يف مال ظاهتا املنرخة  3آب/أغسطس  ،2018إىل أنه ال تتعلق
أي قلية من القلاا املقدمة ضد إسبانيا إىل اللجدة أبشخا حمتجزين .فقد عُرض على أصحاب
هله البالغات خيار البقاء يف مراكز م تو ة ما دامس قلااهز اإلدارية/القلائية قيد الدظدر.
وتليف أنه ال تتعلق أي قلية من هله القلاا مبلتمسني للجوء ،وإمنا مبهاجرين اقتصاديني.
 2- 9ولدديس اختبددار غ ددروليت وابيددل االختب ددار الو يددد املسددتخدم يف إس ددبانيا .فقددد خلد د
أصحاب بالغات أخرى معروضة على اللجدة الختبارات بية لتحديد السن بلع عددها مخسة
اختبارات .وابإلضافة إىل ذلك ،ال ُُترى االختبارات الطبية إال إذا كا الشخص املع ال يبدو
الا .وقد قلس احمل مة العليا بعدم إخلاع شخص ما الختبارات حتديد السن عددما ي و
ال
يف ووتده جدواو سد ر أو وثيقددة مماثلدة .بيدد أهندا أوضددحس كدللك أ الط دل ال يُعتدرب ” ددام ا
للواثئق الالومة“ إذا كا مثة مربر معقدول للشدك يف صدحة الواثئدق الديت حبووتده ،أو إذا أعلددس
الس ددلطات املختص ددة ع دددم ص ددحتها ،وُي ددوو أ خيلد د لالختب ددارات امل ددلكور يف ال ددة الشد ددك.
وتليف الدولة الطرف أنه يُستشف من هلا الت سري أنه ال ُيوو اعتبار قاصر غري مصدحوب
ال للواثئق الالومة إال إذا كا حبووته جواو س ر أو وثيقة هوية مماثلة ،وليس األمر كللك يف
ام ا
أي مددن البالغددات الدديت ال ت دزال معروضددة علددى اللجدددة .ويدب ددي ابلتدداي اعتبددار أصددحاب هددله
البالغدات غدري داملني للواثئدق الالومدة .وعدالو علدى ذلدك ،مل ي دن مظهدرهز ا سددي مظهدر
قاصددر ،وهلددلا السددب أُخلددعوا الختبددارات حتديددد السددن .ويف بعددض احلدداالت ،أكددد صددا
الدبالغ يف البدايددة أندده راشددد وأفداد ال ق دا أبندده قاصددر .ويف داالت أخددرى ،اعنفددس السددلطات
اإلسبانية أب أصحاب البالغات أ ال ،و ظس اللجدة القلية على هلا األساس .ويف الة
ح ظس القلية أيل ا  .ويدل
أخرى ،أكدت سلطات البلد األصلي لصا البالغ أنه راشد ،ف ُ
ذلك على صحة االختبارات الطبية اليت أُجريس هلز.
بداء على اختبارات بية
 3- 9وت رر الدولة الطرف أ إيداع أشخا أُعلن أهنز راشدو ا
يف مراكز حلماية القاصرين قد يُ ِّ
عرض األ ال املوجودين يف تلك املراكز للخطر.

 4- 9وال خيل الختبار حتديد السن الشخص اللي يظهر عليه أنه قاصر أو ي و حبووته
جواو س ر أو وثيقة هوية تتلمن بياوت بيومينية .وأخريا ،مل ُيدد أمني املظامل يف فرنسدا أي
اختبارات لتحديد السن يدب ي استخدامها.
__________

(  )28يرفق صا البالغ الوثيقة:
”) ”( Legal de España (2010وثيقددة توافددق اآلراء بشددأ املمارسددات ا ي ددد بددني املعاهددد اإلسددبانية للطد د
الشرعي ( ،)“)2010وهدفها ” تو يد ومواءمة الشروط الدنيا املطلوبة يف تقارير ا رباء ،وكللك ت سري هوام ا طأ
الدامجة عن التووي العادي واالختالف يف مدحى نلج الشخص .وتقن إجراء تقديرات السن يف معاهد الطد
الشرعي من قبل أ باء متمرسني خاضعني للمراقبة ،وذلك بعد احلصول على امل وافقة املستدري للقاصر املزعوم “ ( Revista
 )Española de Medicina Legalاجمللد  ،37العدد ( 1كانو الثاين/يداير  -آذار/مارس  ،)2011الص حة .)22
“ Documento de Consenso de Buenas Prácticas entre los Institutos de Medicina
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مداوال اللجنة

الدظر يف مقبولية البالغ
 1- 10قبل الدظر يف أي ادعاء ي ِرد يف بالغ ما ،يتعني على اللجدة أ تقرر ،وفق ا للماد 20
من نظامها الداخلي ،ما إذا كدا الدبالغ مقبدو اال أم ال مبوجد الربوتوكدول االختيداري الت اقيدة
قو الط ل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات.
 2- 10وتال ظ اللجدة أ ال رض من هلا البالغ يتمثل يف حت د ي د ما إذا ك ل اإلجراء اللي
خل له صا البالغ لتحديد سده اللماوت الالومة حلماية قوقه املعنف هبا يف االت اقية.
 3- 10غري أنه يدب ي للجدة ،قبل الدظر يف األسدس املوضدوعية للدبالغ ،أ حتددد مدا إذا كدا
ملف القلية يتلمن أدلة على أنه ال مي دن اعتبدار صدا الدبالغ قاصدرا ،وهدو شدخص غدري
امل للواثئق الالومة ادعى أنه كللك وقس دو الوقائ (  .)29ويف هلا الصدد ،حتيط اللجدة
علم ا حبجة الدولة الطرف أ صا البالغ صر تلقائي ا ،لدى وصوله إىل إسبانيا ،ابيه واسز
والديه واتريخ ميالده ،أي  1كانو األول/ديسدمرب  ،1998وفقدا ملدا يدرد يف وثيقتدني رييتدني
(انظر ال قر  1- 6أعاله) .ووفق ا هلله اإلفادات ،بلع صا البالغ سن الرشدد قبدل وصدوله
إىل إسبانيا .ويعنف صا البالغ على ما يبدو ،يف تعليقاته املنرخة  11متوو/يوليه 2017
(انظر ال قر  1- 5أعاله) ،أبنه صر لدى وصوله أنه ُولد يف  1كانو األول/ديسمرب ، 1998
وأكد أنه كا يف الة عقلية سيئة لل اية بسب ر لة س ره .غري أ اللجدة تال ظ أ صا
البالغ مل يقدم أي ت سري مقد يبني إىل أي د كانس ظروف ر لته الشاقة على مة قدارب
سددبما وعدز .وتال ددظ اللجدددة كددللك أ
سدبب ا يف إدالئدده لدددى وصددوله بتداريخ مدديالد خددا
املعلومدات األخددرى الدديت قدددمها صددا الددبالغ يدئددل  -مبددا يف ذلددك اسددز والديدده  -كانددس
صحيحة ،وأنه مل يقدم أيلا أي دليل على إصابته ابضطراب عقلي لدى وصول جعله يدسدى
اتريخ ميالده ويصر آبخر خيتلف عده خبمس سدوات.
 4- 10وتددرى اللجدددة أندده يدب ددي للدددول األ دراف أ ت سددر الش ددك لصدداحل األ دددا ال ددلين
يصر و أهنز قاصرو  ،رغز عدم ياوهتز لواثئق اهلوية ،وأ تعتربهز كللك وتعاملهز على هلا
األساس ما مل ت ن مثة إم انية للتحقق على وجه اليقني من أهنز راشدو من خالل اختبارات
موثوقددة .غ ددري أ اللجدددة تال ددظ ،يف هددله القل ددية ،وجددود تداقل ددات أو اختالفددات كب ددري يف
اإلفادات اليت أدىل هبا صا البالغ بشأ سده أمام السلطات اإلسبانية وتلك اليت قدمها إىل
اللجدة ،ومل يقدم أي ت سري معقول لتربيرها .وتال ظ اللجدة ،على وجه ا صو  ،أ صا
البالغ أغ ل يف رسالته األوىل اإلشار إىل أنه صر أمام الشر ة الو دية اإلسبانية لدى وصوله
أنه راشد .ومل يوضح صا البالغ أيل ا سب إقراره ليدوم  1كدانو األول/ديسدمرب 1998
ابعتباره اتريخ ميالده ،على الدحو الوارد يف بطاقة إيداعه يف مركز ا تجاو األجان يف برشلونة،
الديت وقَّد عليهدا يف  2آذار/مدارس ( 2017انظددر ال قدر  1- 6أعداله) ،رغدز إشدارته يف رسددالته
األوىل إىل تصرُيه لدى دخوله هلا املركز أنه قاصر.

__________

(  )29انظر ،يف هلا الصدد ،قلية  .ب .ف .ضد إسبانيا (  ،)CRC/C/79/D/11/2017ال قر .2- 11
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 5- 10ويف ضوء كل ما تقدم ،ختلص اللجدة إىل أ التداقلات اليت شابس ادعاءات صا
البالغ بشأ سده ،واليت مل يربرها على الدحو الواج  ،كافية إلبطال مبدأ افناض ص ة القاصر
يف هله القلية.
داء علدى ذلدك ،ختلدص اللجددة إىل أ الدبالغ يتدداىف مد أ دام االت اقيدة ابعتبارهددا
 6- 10وبد ا
ص ا حلماية قو الط ل ،وليس مقبوالا مبوج املاد (7ج) من الربوتوكول االختياري.
 - 11وتقرر اللجدة ما يلي:
(أ)
(ب)

14

عدم قبول البالغ مبوج املاد (7ج) من الربوتوكول االختياري
إ الة هلا القرار إىل صا

البالغ ،وللعلز ،إىل الدولة الطرف.
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