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    حقوق الطفل لجنة
 1/2014البالغ رقم   

 
 5أيار/ ـــايو  لــــ   18فــــر هارتلـــا التاســـ ة اال ــــتي    ـــ  قـــ ار ادته تـــن ال جنـــة   

   (2015حزي ان/يونين 
 

حتديــد ان ــإ ا  اــرا ات ــوارياا نتــواخل اة ريــ  ا ر ــ      املوضوع: 
 األسوي حرضنته نطفل حمووم مإ 

 أسرس املدةعلى اختصرص انلجن     ات وائي : امل رئل 
 8( واملـــــواد 1)20( و2)18مقرتنـــــ  ترملـــــردت   3املـــــردة    مواد االتفرقي : 

  29و 27و 20و

 )ز(7املردة   مردة انربوتوكول االختيراي: 
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 اله فق
  

الب اتوكــوا اتيتيــارف تتفاقيــة حقــوق قــ ار لجنــة حقــوق الطفــل  هو ــ    
 )اندواة انترسع  وان تون( الطفل الهت  ق  إ  اء تق يم البالغات

  
   تشأن  

 *1/2014البالغ رقم   
 

)ميثلـــــه حمـــــرمس أنــــــربا تـــــراس كرزانواـــــر مــــــإ  ع. ح. ع.   املقدم مإ: 
 (Collectiu Iuris and Associació Noves Viesمكتب 

  رحب انبالغ  انشخص املدعي أنه انضحي : 
  سبرنير   اندون  انطوف: 
 2014أيلول/سبت رب  23  ترايخ تقدمي انبالغ: 
 سمإ اتفرقي  حقوق انطفل 43مبو ب املردة س املنشأة  ن جلن  حقوق انطفل 
 س2015حزيوان/يونيه  4ا  وقد ا ت عت 
االختيــراي املقــدم  ني ــر مبو ــب انربوتوكــول  1/2014مــإ انن ــو ا انــبالغ اقــم  وقــد او ــت 

 سالتفرقي  حقوق انطفل املتعلق تإ واري تقدمي انبال را
 :مر يلي تعت د 

  
 ق ار ال جنة  شأن الهقبولية  

 
 .1994متوز/يونيــه  24ونــد ا قــول  نـه يمــوااإ  ـر  س ع. ح. ع. ـرحب انــبالغس ان ـيد  -1

( 2)18 مقرتنــ  ترملــردت  3ويــدعي أنــه ضــحي  انت ــر  اندونــ  انطــوف ةقوقــه املكفونــ  مبو ــب املــردة 
 
 

أمـل سـل رن اندوسـويس وان ـيدة سـوزان شرا  أعضرري انلجن  انترني  أمسـرهمم ا انن ـو ا مـاا انـبالغ: ان ـيدة  *
س وان ـيد تيـرت  ـواانس وان ـيدة أون.ـر أ. خرزواـرس آمو أسومرس وان يدة مند أيويب  داي يس وان يد تونـرا  رسـتو

وان ــيد حــرر قطــوانس وان ــيد تنيــرم داويــت مزمــواس وان ــيدة يــرمس  حم ــد شــوي س وان ــيد كالانــ  نل ــونس 
 شيـــل اوداي.ـــوان ــيد وانـــديونينو نـــو خلا نيتـــوس وان ــيدة ســـراا دي خي ـــوس أواييـــدو ايــخلوس وان ـــيد خوســـيه أخ

 ندتوغس وان يدة اينريت وينرت.ان يدة كخلسنت سرو ايي س 
ع ـــــال  ي كرادونـــــر نـــــواين س ا انن ـــــو ا انـــــبالغ خومل يشـــــرا  أحـــــد أعضـــــرري انلجنـــــ س ان ـــــيد خـــــوا    

مبو ـــب انربوتوكـــول االختيـــراي التفرقيـــ  حقـــوق انطفـــل مـــإ انن ـــرم انـــداخلي نلجنـــ   8)أ( مـــإ املـــردة 1 تـــرنفقوة
 املتعلق تإ واري تقدمي انبال را.
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 .وميثل  رحب انبالغ حمرم .(1)مإ االتفرقي  29و 27و 20و 8( واملواد 1)20و
 

 صاح  البالغالوقائع كها د ضلا   
تعــد و ــول  ــرحب انــبالغ  ا  ســبرنيرس تل.ــت انشــوا  عــإ وضــعه كقر ــو  ــخل مصــحو .  2-1

ـــ  انعرمـــ  ة ريـــ  انطفـــل واملوامـــق ات ـــوارياا 2010تشـــويإ األول/أكتـــوتو  24وا  س اســـت لت املديوي
  ا محريــ  ســلطرا اندونــ قــد  ــوت انتخلنــي عنــه ومــو  تــر  رحب انــبالغ عــإ أن  ــعــالن اتهبــدف 

ســـن . وتنـــرري علـــى تنـــ س أخطـــوا  19أن نتـــرئل انفحـــوص انطبيـــ  أم ـــوا أن ع ـــو  ال يقـــل عـــإ   ال
انت تـــم ي ريـــ  ه ال  ـــق نـــه تأنـــ 2010تشـــويإ انثـــر /نوا رب  16 املديويـــ  انعرمـــ   ـــرحب انـــبالغ ا
 اندون   ت تب  أنه تلغ سإ انوشد.

. 18 ك ــ  توشــلون  االتتدائيــ  اقــمواعــرتص  ــرحب انــبالغ علــى قــواا املديويــ  انعرمــ  أمــرم حم 2-2
علــى اننحــو املبــ  ا شــ ردة مــيالد   1994متوز/يونيــه  24وادعــى أنــه قر ــو وأن تــرايخ مــيالد  مــو 

وأن نـــه  2010كـــرنون األول/دي ـــ رب   21وا  ـــواز ان ـــفو انصـــردا عـــإ قنصـــلي   رنـــر ا مدايـــد ا 
 س ااضت احملك   البه.2011ه متوز/يوني 22اةق ترنتريل ا انت تم ي ري  اندون . وا 

س 2011تشــــويإ األول/أكتــــوتو  5. وا 18واعــــإ  ــــرحب انــــبالغ ا قــــواا احملك ــــ  اقــــم  2-3
س ااـــم 2012تشـــويإ انثـــر /نوا رب  5ااضــت حمك ـــ  توشـــلون  اتقلي يـــ  اعـــإ  ـــرحب انـــبالغ. وا 

س 2013 رب أيلول/ســـبت 17 ـــرحب انـــبالغ دعـــوت أخـــوت نـــنقحمل انقـــواا أمـــرم احملك ـــ  انعليـــر. وا 
 أعلنت احملك   انعلير عدم مقبوني  دعوت اننقحمل.

 
 الشكوى  

مقرتنــ   3يــدعي  ــرحب انــبالغ أن اندونــ  انطــوف انت كــت حقوقــه املكفونــ  مبو ــب املــردة  3-1
 .مإ االتفرقي  29و 27و 20و 8( واملواد 1)20( و2)18ترملردت  

ــف  ويــدعي  ــرحب انــبالغ أن ان ــلطرا ااضــت  3-2 االعــرتاف توضــعه كقر ــو و رملــت متع ن
ترايخ امليالد املشرا  نيه ا  واز سفو  على انو م مإ أهنر مل تعرتص قـ  علـى  ـالحي  تنـ  اجلـواز. 
وانفحو را انطبي  انيت أ وهتر ان ـلطرا نتحديـد سـإ  ـرحب انـبالغ مل يكلنـ  هبـر ابيـب مت ـوس 

وعـــالوة علـــى تنـــ س يـــدعي  ـــرحب  .(2)إومل تشـــ ل انتكنونو يـــر واالختبـــرااا املنرســـب  نتقـــديو ان ـــ
عنــــدمر ال ميتلــــ  معــــ  ال ينب.ــــي   واهمــــر  ال  انــــبالغ أن االختبــــرااا انطبيــــ  نتحديــــد ســــإ شــــخص

 وثيق  تشخل  ا ترايخ ميالد  أو  ا سنه.أي انشخص املعين 
وقــد حــوم انقـــواا انصــردا عـــإ ســلطرا اندونـــ  انطــوف  ـــرحب انــبالغ مـــإ حقــه ا انت تـــم  3-3

 مكرتدته ضواا  ال ينقطم. ندون  انطوف تصفته قر وا  ممر أدت  ا ي ري  ا
__________ 

دخــل انربوتوكـــول االختيـــراي التفرقيـــ  حقـــوق انطفـــل املتعلـــق تـــإ واري تقـــدمي انبال ـــرا حيـــز اننفـــرت ترنن ـــب   ا اندونـــ   (1) 
 .2014 ني رن/أتويل 14انطوف ا 

 Ni ilegales ni invisibles. Realidadانــبالغ  ا املو ــم انصــردا عــإ من  ــ  األمــم املتحــدة نلطفونــ :   ــرحب ي ــتند (2) 

jurídica y social de los menores extranjeros en España (2009). 
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 اله ائل ااإل  اءات اله  اضة د   ال جنة  
 انن و ا مقبوني  انبالغ  

أن تقــــواس واقــــر  ألحكــــرم  سقبــــل انن ــــو ا أي ادعــــرري يــــود ا تــــالغ مــــر سجيــــب علــــى انلجنــــ  4-1
س مــر  تا  املتعلــق تــإ واري تقـدمي انبال ــرامــإ ن رم ــر انـداخلي مبو ــب انربوتوكــول االختيـراي  20 املـردة

 كرن انبالغ مقبوال .
وحتي  انلجن  عل ر  تردعررياا  رحب انبالغ انترني : استنتجت املديوي  انعرم  ة ري  انطفل  4-2

نت تـم ترة ريـ  اس تأنـه ال  ـق نـه 2010تشويإ انثر /نوا رب  16ا واملوامق أنه ني  قر وا  وأخطوته 
  انقــواا؛ واُاضــت عيـم انــدعروت انقضــرئي  انـيت ااع ــر الحقــر  نالعـرتاص علــى تنــ؛ امل نوحـ  نطافــرل

عــــدم مقبونيــــ  دعــــوت انــــنقحمل انــــيت ااع ــــر.  س2013أيلول/ســــبت رب  17ا س وأعلنــــت احملك ــــ  انعليــــر
غس مبــر اي ــر انقــواا انصــردا عــإ احملك ــ  انعليــرس وتالحــا انلجنــ  أن كــل انوقــرئم املشــرا  ني ــر ا انــبال

حيز اننفرت ترنن ـب   ا االختيراي أي ترايخ دخول انربوتوكول  س2014ني رن/أتويل  14حدثت قبل 
ا انن ــو ا  علــى أســرس املــدة. وتنــرري علــى تنــ س للــص انلجنــ   ا عــدم اختصر ــ ر اندونــ  انطــوف

 وتوكول االختيراي.)ز( مإ انرب 7ماا انبالغ ع ال  ترملردة 
 وعليهس تقوا انلجن  مر يلي: -5

 )ز( مإ انربوتوكول االختيراي؛7أن انبالغ  خل مقبول مبو ب املردة  ( أ)
 أن ُ رل ماا انقواا  ا  رحب انبالغ و ا اندون  انطوف نكي تطلم عليه. (  )

 
 


