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معلومات أساسية
 - 1صــاحبة البالغ ي س.ت .و ي مواةنة من االحتاد الروســي ولدت عام  .1959وتدعي أن
االحتاد الروسي انتهك حقوقها املكفولة مبوجب املادة ( 2ج) و (د) ،مقروءة باالقرتان مع املادتني  1و 5
(أ) من االتفاقية ،بالنظر وىل تقاعت الس ـ ـ ـ ــلطات عن منع العنف البدين والنفس ـ ـ ـ ــي الش ـ ـ ـ ــديد الال ارتكبه
زوجها الس ــابق حقها ،وعن ووجراء حتقيق فعا بش ــ.ن ذلك .وقد دتلل االتفاقية حيي النفاذ بالنس ــبة
للدولة الطرف  3أيلو /سـ ــبتمرب  1981والربوتوكو االتتيار  28تش ـ ـرين األو /أكتوبر .2004
وميثل صاحبة البالغ حماميان ،أليكسي بونوماريف وفانيسا كوغان.
الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
وسجل
 1-2تيوجل صاحبة البالغ زواجا دينيا من السيد تيماغوف  20آب/أغسطت ُ ،1980
زواجهما رميا كانون األو /ديس ـ ـ ـ ـ ــمرب  .1982وهلما ثالثة أبناء م وس ـ ـ ـ ـ ــالم ومارتان وزالينا .و عام
 ،1984بنوا منيال لألسرة .و  ،2010كانل األسرة املمتدة برمتها ،مبا فيها ابنامها وزوجاهتما وأةفاهلما،
وابنتهما وةفلها ،يعيشــون معا مني األســرة .وعلل مر الســنوات ،كان الســيد تيماغوف يســيء معاملة
أةفاله وصاحبة البالغ بدنيا وعاةفيا بشكل متكرر ،وكانل صاحبة البالغ أكثر من عاىن من اإليالاء.
 2-2و  12كانون األو /ديس ـ ـ ــمرب  ،2009أبلغل ص ـ ـ ــاحبة البالغ الش ـ ـ ــرةة أن الس ـ ـ ــيد تيماغوف
ض ـ ـ ـ ـ ـرىتا مبجرفة حع فقدت الوعي .ولدم عودة وسـ ـ ـ ـ ــالم ،ابن صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ ،وىل املني  ،وجد ا فاقدة
للوعي واس ــتدعل س ــيارة وس ــعاف .و ُش ـخص ــل حالتها ب ص ــابة صجمية كية مغلقة وأص ــيبل بكدمات
مناةق من مفص ــل املرفق ومفص ــل الركبة اليس ــرم .ولكنها رفء ــل االس ــتش ــفاء كي ال يعرف عامة الناس
بءرىتا ولتجنب مواجهة بني أقارىتا وأقارب زوجها.
أحد
 3-2و دد ا زوجها وأقاربه مرارا أثناء وجراءات احملكمة .و  23ش ــباط/فرباير  ،2010ض ــرب ُ
أقارب اليوج صاحبةَ البالغ ،عقب سلسلة من الشتائم والتهديدات ،بقبءة يده علل ساعد ا األمين.
أشــكو  -مارتان زوج صــاحبة البالغ
 4-2و  26نيســان/أبريل  ،2010أدانل حمكمة الصــل
بتهمة وحلاق األذم اجلسد بشكل متعمد مبقتءل املادة  )1( 115من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي.
وراعل حمكمة الصـ ــل املعلومات الم قدمتها الشـ ــرةة عن االعتداء علل صـ ــاحبة البالغ ووسـ ــاءة معاملتها
بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة منهجي ــة من ج ــان ــب زوجه ــا .ومل يغمر الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــد تيم ــاغوف ب ــ.كثر من دفع غرام ــة ال تتع ــدم
 15 000روبل( ،)1ولكن من دون تطبيق عقوبات أترم .وظلل ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ تعيت نفت البيل
مع املعتد عليها ،ألنه مل يكن لديها مكان آتر تال ب وليه ،بسبب افتقار ا وىل االستقال االقتصاد .
 5-2وبعد اهلجوم العنيف الال تعرض ــل له  12كانون األو /ديس ــمرب  ،2009تقدمل ص ــاحبة
البالغ بطلب للطالق .ورفض زوجها رفءا باتا تقدمي صاحبة البالغ للطلب وىل احملكمة بدال من اللجوء
وىل الشـريعة اإلســالمية .واســتمر مءــايقتها ،وأرســل أقاربه مرارا وتكرارا ،ثلني دينيني ،مبا ذلك قا
(قاض ـ ــي وس ـ ــالمي) وومام ورئيت ملت مس ـ ــجد ،من أجل التحد وىل والد ص ـ ــاحبة البالغ حماوالت
__________
( )1ما يعاد  225دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة.
2/19

19-05863

CEDAW/C/72/D/65/2014

ترمي وىل حل املسـ.لة وفقا للشـريعة اإلسـالمية .غز أن صـاحبة البالغ ووالد ا أصـرا علل االمتثا للقانون
املدين لالحتاد الروسي.
 6-2وبعد تقدمي ةلب الطالق ،ةرد تيماغوف ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ وأوالدمها الثالثة وأس ـ ـ ـ ـ ــر م من مني
األس ــرة .و دد م جس ــديا ومل يس ــم هلم ب.تال أ من أغراض ــهم الش ــخص ــية .وبرر أفعاله باإلش ــارة وىل
الشريعة اإلسالمية ،الم تقءي ب.نه حا ةلق الرجل زوجته ،فيجب عليها أن تعود وىل بيل أبويها.
 7-2و  6شـ ـ ـ ـ ــباط/فرباير  ،2010تيوج تيماغوف ،علل الرغم من أنه كان ال ييا متيوجا بصـ ـ ـ ـ ــورة
قانونية من صــاحبة البالغ ،زواجا دينيا ،وفقا للشـريعة اإلســالمية ،من ر .الم كان قد التقل ىتا قبل شــهر
واحد من اليواج .و  6نيس ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  ،2010أص ـ ـ ـ ـ ــدرت احملكمة احمللية أش ـ ـ ـ ـ ــكو  -مارتان حكم
الطالق ،مش ـ ـ ـ ـ ـ ــزة وىل أن ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ وابنيها هلم احلق نص ـ ـ ـ ـ ـ ــف املني  ،وحتديدا غرفة نوم ورد ة،
باإلضــافة وىل حصــة نصــف من ثال مركبات ،و ي ســيارة وشــاحنة وجرار .و  25أيار/مايو ،2010
ألغل احملكمة العليا الشيشان ،االحتاد الروسي ،قرار احملكمة األدىن جيئيا .و  22متوز/يوليه ،2010
أص ـ ــدرت احملكمة احمللية أش ـ ــكو  -مارتان قرارا معدال بش ـ ــ.ن الرتتيبات األس ـ ـ ـرية ،يغكد حق ص ـ ــاحبة
البالغ نص ــف املني  .و وقل الحق ،اس ــتطاعل ص ــاحبة البالغ العودة وىل املني  ،حيث كان يعيت
السيد تيماغوف مع زوجته اجلديدة .و الفرتة الفاصلة بني ذلك ،الم دامل مثانية أشهر ،كانل صاحبة
البالغ مليمة بالعيت مع والديها.
 8-2و أوائل تشـ ـرين الثاين/نوفمرب  ،2010أوقف الس ــيد تيماغوف التدف ة الغرف الم تس ــكنها
صاحبة البالغ وابنا ا .وقدمل صاحبة البالغ شكوم وىل ُح ّجاب احملكمة .و  15تشرين الثاين/نوفمرب
 ،2010ةلب حاجب حمكمة أن يقوم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد تيماغوف بتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيل التدف ة وأن ينتقل وىل اجليء الال
حددته له احملكمة من املني  .و  27كانون األو /ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب  ،2010ةلب حاجب احملكمة مرة أترم
أن ينفال تيماغوف التوجيه السابق.
 9-2و نفت اليوم ،حوايل الس ـ ـ ـ ـ ــاعة  ،16:30بينما كانل ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ دورة املياه الفناء
اخللفي ،فت زوجها السابق باب دورة املياه فج.ة واهنا عليها بف.س ،قائال ” س.قتلك“ .ومتكنل بالكاد
من تغطية رأس ـ ــها بيد ا اليس ـ ــرم ،بيد أن نص ـ ــل الف.س أص ـ ــاىتا الرأس مباش ـ ــرة ،وأغمي عليها .وتش ـ ــز
صـ ــاحبة البالغ وىل أن الا احلاد مل ينجم عن أ نياي فور  .ومل يقدم السـ ــيد تيماغوف أ مسـ ــاعدة
ةارئة لص ــاحبة البالغ وتركها ةراة غائبة عن الوعي وتنيف بالقرب من دورة املياه .ومل يس ــم ليوجة ابنه
احلامل بالال اب وىل الفناء اخللفي بدور ا ،و وقل الحق قدم تربيرا لاللك ب.نه تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أن تغد ريفية
صـ ــاحبة البالغ تلك احلالة والنييف وىل مءـ ــاعفات للحمل .وبعد ذلك ،قاد سـ ــيارته بعيدا .واسـ ــتطاي
ابنا صاحبة البالغ عند ا أن يقدما اإلسعافات األولية ألمهما.
 10-2و  6كانون الثاين/يناير  ،2011أ بعد  10أيام من حماولة القتل ،ألقي القبض علل الس ـ ـ ـ ــيد
تيماغوف .و  21كانون الثاين/يناير  ،2011أعلن أقاربه أهنم قطعوا أ روابط أس ـرية مع أوالد صــاحبة
البالغ ،بالنظر وىل أهنم احنازوا وىل أمهم ضد أبيهم .وتعرف اله العادة باسم ”دوالر دوفال“.
 11-2وتلص تقرير فحص الطب الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعي ،الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر  29آذار/مارس  ،2011وىل أن ”وجود
جرحني ،واحد علل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوم العظم اجلدار األمين وواحد مناةق العظم القفو  ،يد علل توجيه
ما ال يقل عن ضـ ـ ـربتني وىل الرأس“ .واس ـ ــتنتا فحص الطب النفس ـ ــي للس ـ ــيد تيماغوف ،الال أجر
19-05863

3/19

CEDAW/C/72/D/65/2014

 11ش ـ ــباط/فرباير  2011أثناء التحقيق األويل ،أن اليوج الس ـ ــابق لص ـ ــاحبة البالغ مل يكن يعاين من أ
اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطراب عقلي وقل ارتكاب اجلرمية أو وقل وجراء الفحص ،ومل يكن يعاين من جنون مغقل .وكان
مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمما علل أنه كان مدركا لطبيعة أفعاله وتطر ا االجتماعي ومتحكما أفعاله ،وقل ارتكاب
اجلرمية ووقل وجراء الفحص.
 12-2وانتهل التحقيق  31آذار/مــارس  .2011و  11نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريــل  ،2011وافق مكتــب
املدعي العام النيابة املشــرتكة بني املقاةعات أشــكو  -مارتان علل توجيه االهتام ،وأحيلل القءــية
وصنفل أفعا اليوج السابق لصاحبة املقا الئحة االهتام ب.هنا
وىل حمكمة حملية أشكو  -مارتانُ .
حماولة قتل ،مبوجب املادة  ،)3( 30وقتل عمد ،مبوجب املادة  )1( 105من القانون اجلنائي.
 13-2و  6حييران/يونيه  ،2011رفء ـ ـ ــل احملكمة مطالبة ص ـ ـ ــاحبة البالغ مبص ـ ـ ــادرة س ـ ـ ــيارة زوجها
السابق ،وقررت أهنا أحد األدلة ونقلتها وىل عهدة شقيق السيد تيماغوف .و الا يعين ،عمليا ،أن السيارة
تُركل حيازة السيد تيماغوف.
 14-2و  11متوز/يوليه  ،2011قدم حمامي ص ـ ــاحبة البالغ ش ـ ــهادة ةبية وةلب وىل احملكمة ت.جيل
اجللســة بســبب ســوء احلالة الصــحية لصــاحبة البالغ .ورفءــل احملكمة الطلب وعقدت جلســة اســتماي
 12متوز/يوليه  ،2011غياب ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ و،ثلها .وتال تلك اجللس ـ ـ ـ ـ ــة” ،احنازت احملكمة وىل
جانب الدفاي“ وأمرت ب جراء فحص ةيب نفس ـ ــي وض ـ ــا للمتهم كمريض تارجي .و تلك املرحلة من
اإلجراءات ،غز حمامي الدفاي اسـ ـرتاتيجيته بش ــكل جالر  ،حيث جلب شـ ـهودا جددا زعموا أن ص ــاحبة
البالغ كانل تش ـ ـ ــتم زوجها الس ـ ـ ــابق بش ـ ـ ــكل منهجي .وحاجا الدفاي بعد ذلك أن ص ـ ـ ــاحبة البالغ ي
اجلاين احلقيقي ،وليت السيد تيماغوف ،ومل يعرت االدعاء العام علل ذلك.
 15-2و  15متوز/يوليه  ،2011أجر الفحص الطيب النفس ــي اإلض ــا للمتهم ،غياب ص ــاحبة
البالغ و،ثلها .واعرتف تقرير الفحص أن اليوج السـ ـ ـ ـ ـ ــابق لصـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أصـ ـ ـ ـ ـ ــيب باجلنون مغقتا حني
ارتكاب اجلرمية( .)2ونتيجة لاللك ،ةلب املدعي العام أن ختفف احملكمة تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف اجلرمية من حماولة قتل
وىل وحلاق ضرر بدين جسيم حالة جنون مغقل مبوجب املادة  113من القانون اجلنائي.
 16-2وةلب حمامي صـ ــاحبة البالغ من احملكمة وجراء فحص ةيب نفسـ ــي وضـ ــا للمتهم ،مش ـ ـزا وىل
أوجه التناقض بني التقريرين األولني .و  6أيلو /سـ ـ ـ ــبتمرب  ،2011أمرت احملكمة احمللية أشـ ـ ـ ــكو -
مارتان املخترب اجلنائي كراســنودار التابع للمركي االحتاد الروســي لعلم األدلة اجلنائية التابع لوزارة العد
وجراء فحص مركب نفساين وةيب نفسي وضا  .و  28أيلو /سبتمرب  ،2011ألغل احملكمة العليا
الش ــيش ــان الا القرار ،مش ــزة وىل أن احملكمة األدىن مل تقدم تعليلها لس ــبب االتتالف فحص ــي الطب
النفسي املتاحني ومل تسع وىل استجواب اخلرباء الطبيني.
__________
( )2يشـ ـ ــز التقرير ،املرفق بالبيان ،وىل أن” :تيماغوف كان يعاين باسـ ـ ــتمرار من حالة صـ ـ ـراي داتلي ،فمن جهة ش ـ ــعوره ا رو
باعتداده بنفسه بسبب عدم االعرتاف به كسلطة وربا لألسرة ،ومن جهة أترم ضرورة كب مشاعره السلبية وبناء عالقات
الا السياق.
متساحمة مع أفراد أسرته من أجل جتنب النياعات وكفالة سالمة أسرته اجلديدة .وقد وقع احلد امل.ساو
فقد حاو  ،و و يس ـ ــمع اإل انات املوجهة وليه ووىل زوجته اجلديدة ،احلفاظ علل ضـ ــبط النفت والتحكم انفعاالته .بيد
أنه عند نقطة ما حد ’انفجار انفعايل‘ انتهل بءربات قاسية بالف.س علل رأس الءحية“.
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أمر احملكمة
 17-2وعالوة علل ذلك ،احناز املدعي العام وحمامي الدفاي وىل بعءهما البعض ،معارضني َ
ب .تعويض عن األض ـ ـ ـرار املادية واملعنوية الم تكبدهتا ص ـ ــاحبة البالغ .ورفء ـ ــل احملكمة صيع مطالبات
ص ـ ــاحبة البالغ باحلص ـ ــو علل تعويض .وتلص ـ ــل احملكمة وىل أنه ”تال التقاض ـ ــي (وجراءات الطالق
وترتيبات األسـرة) ،اسـتمرت الءـحية حصـاحبة البالغإ و انة املتهم وزوجته الثانية وتوجيه شـتائم الذعة
وليهما، ،ا أدم وىل تفاقم النياي .و اله الظروف تدعو احملكمة وىل اسـتنتاج أن املتهم كان مير االة صـدمة
نفسـ ــية ةويلة األمد نشـ ــ.ت نتيجة للشـ ــتائم املنهجية من الءـ ــحية ،والم انتهل باالهنيار العصـ ــيب للسـ ــيد
تيماغوف  27كانون األو /ديسـ ــمرب  .“2010وقررت احملكمة أن ”املتهم أحلق ضـ ــررا بدنيا جسـ ــيما
بعد دتوله حالة اضــطراب عاةفي (جنون مغقل) بســبب حالة صــدمة نفســية ةويلة األمد تعر هلا
بسبب السلوأ الالأتالقي املمنها للءحية“.
 18-2و  14تش ـرين األو /أكتوبر  ،2011أُدين اليوج الس ــابق لص ــاحبة البالغ مبوجب املادة 113
من القانون اجلنائي وحكم عليه باحلبت ملدة  9أشـ ـ ـ ـ ــهر و  8أيام .وأتالاً االعتبار للمدة الم قءـ ـ ـ ـ ــا ا
ر ن االعتقا منال احتجازه ،مت اإلفراج عنه علل الفور قاعة احملكمة .وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت احملكمة ،احلكم
الص ــادر ،وىل أهنا ”تس ــرتش ــد مببدأ العد  ،وت.تال االعتبار ةبيعة ودرجة اخلطر االجتماعي الناجم عن
املخالفات البس ـ ــيطة حمش ـ ــزة وىل ض ـ ــرب ص ـ ــاحبة البالغ بف.سإ ،والس ـ ــمات اإل ابية للمتهم ،والظروف
املخفف ة واملشددة للعقوبة ،وت.ثز العقاب تصحي سلوأ املتهم ومنع جرائم جديدة“.
 19-2و  12تش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األو /أكتوبر  ،2011تقدم حمامي ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ بطلب للنقض يطعن
قرارات احملكمة احمللية أش ـ ـ ـ ــكو  -مارتان الم ترفض عددا من االلتماس ـ ـ ـ ــات ،وعلل وجه اخلص ـ ـ ـ ــو
امللتمت الداعي وىل ت.جيل جلس ـ ــة ،وملتمت وتاحة وقل كاف ملمثل ثاين لقراءة مواد القء ـ ــية ،وملتمت
اس ــتجواب ترباء الطب الش ــرعي ،وملتمت اس ــتبعاد ش ــهادة أحد الش ــهود ،وبروتوكو اس ــتجواب املتهم،
وملتمت االعرتا علل القاضي واملدعي العام.
 20-2و  14تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاين/نوفمرب  2011و  10كانون الثاين/يناير  ،2012ادعل ،ثال ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة
البالغ ،ةلبات وضـ ــافية من أجل النقض ،أن احملكمة احمللية أشـ ــكو  -مارتان تصـ ــرفل انتهاأ
لقانون اإلجراءات اجلنائية وانتهكل مبدأ النيا ة واالســتقال من تال االحنياز وىل الدفاي ورفض صيع
ملتمسات صاحبة البالغ دون أسباب كافية.
 21-2و  28آذار/مارس  ،2012أيدت احملكمة العليا الشيشان حكم احملكمة احمللية أشكو
 مارتان ،مع تعديل واحد االف اإلشــارة وىل ودانة الســيد تيماغوف الســابقة من جانب حمكمة الصــلأش ــكو  -مارتان .ومت رفض ةلبات ص ــاحبة البالغ ب جراء مراجعة قء ــائية رقابية من جانب احملكمة
العليا الشيشان 8 ،آب/أغسطت  2012و  19شباط/فرباير  ،2013علل التوايل.
 22-2وعاشل صاحبة البالغ مني أبويها أشكو  -مارتان لفرتة قصزة ،مث است.جرت شقة
غروزين مع أوالد ا وأســر م .ومل يكن لديها أ تيار آتر ســوم اســت جار مكان للقامة ،بالنظر وىل أهنا
ال تس ـ ـ ـ ـ ــتطيع أن تعيت حتل س ـ ـ ـ ـ ــقف واحد مع املعتد عليها .وعالوة علل ذلك ،بعدما أتلَل احملكمة
عمليا س ـ ــبيل الس ـ ــيد تيماغوف ،اعتُربت ص ـ ــاحبة البالغ نظر القرويني املتدينني مالنبة بارتكاب س ـ ــلوأ
غز الئق بامرأة شـ ـ ـ ــيشـ ـ ـ ــانية ،بالنظر وىل أهنا ”اسـ ـ ـ ــتفيت“ زوجها ،وفقا للحكم الصـ ـ ـ ــادر .و كالا مل تعد
صاحبة البالغ تطيق احلياة القرية.
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صـ ـ ـنفل حالتها وعاقةً
 23-2وبعد كتلف العمليات اجلراحية الالزمة لعالج وص ـ ــابات ص ـ ــاحبة البالغُ ،
من الف ة الثانية .و ي تعاين من ص ـ ـ ــداي ش ـ ـ ــديد الرأس .وتتطلب حالتها الص ـ ـ ــحية وجراء فحو ةبية
منتظمة ،غز أهنا ال تستطيع حتمل تكاليف العالج الالزم.
الشكوى
 1-3تدعي صاحبة البالغ انتهاأ حقوقها املكفولة مبوجب املادة ( 2ج) و (د) ،مقروءة باالقرتان مع
املادتني  1و ( 5أ) من االتفاقية ،بالنظر وىل تقاعت الدولة الطرف عن االسـ ـ ـ ــتجابة بصـ ـ ـ ــورة فعالة للعنف
اجلنساين الال ارتُكب حقها علل يد زوجها السابق.
 2-3وتدفع صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ ب.ن تعريف التمييي ضـ ـ ـ ـ ــد املرأة املادة  1من االتفاقية يشـ ـ ـ ـ ــمل العنف
اجلنساين ،وال سيما ،األعما الم تلحق أذم أو أملاً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً ،والتهديد ىتاله األعما ،
واإلكراه وسائر أشكا احلرمان من احلرية( .)3وتغكد ومكانية مساءلة الدو أيءاً عن األعما اخلاصة وذا
مل تتص ــرف باجلدية الواجبة ملنع انتهاكات احلقوق أو للتحقيق جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها .وتدعي
صــاحبة البالغ أهنا تعرضــل لعنف جنســاين ارتكبه زوجها الســابق ،وأن اســتجابة الســلطات لاللك العنف
كانل غز كافية وغز متناسـبة مع تطورة اجلرمية بصـورة واضـحة .وتدعي صـاحبة البالغ أن سـائر أعما
العنف الم تعرضل هلا علل مدم فرتة ةويلة من اليمن ال ميكن أن تعترب فصوال ُمنفصلة ومعيولة ،بل وهنا
تُشــكل ســلســلة من األحدا املرتابطة الم تصــاعد فيها مســتوم العنف بشــكل مســتمر مع مرور الوقل.
وتدعي صاحبة البالغ أن العنف مل يقتصر علل األضرار البدنية ،بل مشل أيءا الءغط النفسي وما يقابله
من شعور بالعجي والي.س.
 3-3وتدعي ص ــاحبة البالغ أهنا عانل من وعادة اإليالاء( )4من جانب الدولة الطرف ،بالنظر وىل أن
احلكم املتسا ل بصورة غز متناسبة الصادر حق زوجها السابق انتهك حقها عدم التمييي وأتفقل
الدولة الطرف الوفاء بالتيامها القانوين باحرتام ومحاية ووعما الا احلق .وتدعي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أهنا
ُحرمل من احلماية القانونية الفعالة ،وذلك انتهاأ للمادة ( 2ج) من االتفاقية .وتدعي أيء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن
حكما قءـ ـ ــائيا قائما علل مفا يم وأسـ ـ ــاةز جنسـ ـ ــانية تاة ة ال ميكن بالكاد اعتباره حكما صـ ـ ــادرا عن
حمكمة منصفة وحمايدة وذات كفاءة.
 4-3وتغكد صاحبة البالغ أنه ال وز حاالت العنف العائلي ،الم يعاين فيها الءحايا من ضعف
تا بس ـ ـ ـ ــبب ةبيعة اجلرمية وقرب الروابط مع اجلاين ،أن تبطل حقوق اجلناة حقوق الء ـ ـ ـ ــحايا احلياة
والســالمة اجلســدية والعقلية(.)5وتدفع صــاحبة البالغ ب.نه علل الرغم من أن املغس ـســة اإلحصــائية الوةنية
__________
( )3تش ــز ص ــاحبة البالغ وىل توص ــية اللجنة العامة رقم  )1992( 19بش ــ.ن العنف ض ــد املرأة ،الفقرة 6؛ والتوص ــية العامة رقم
 )2010( 28بش ــ.ن االلتيامات األس ــاس ــية للدو األةراف مبوجب املادة  2من االتفاقية؛ وكاللك وىل االجتهاد القء ــائي
للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسـ ـ ــان ،والسـ ـ ــيما قءـ ـ ــية أوبوز ض ـ ــد تركيا (الطلب رقم  ،)02/33401احلكم الص ـ ــادر
 9حييران/يونيه .2009
( )4و الا الصدد ،تشز صاحبة البالغ وىل البالغ املقدم من فزتيدو ضد الفلبني (.)CEDAW/C/46/D/18/2008
( )5تشـ ـ ـ ــز صـ ـ ـ ــاحبة البالغ وىل قءـ ـ ـ ــية مركي فيينا للتدتل ضـ ـ ــد العنف العائلي والرابطة املعنية بتحقيق العدالة للمرأة ،نيابة عن
أبكاأ وآترون ضــد النمســا ( ،)CEDAW/C/39/D/6/2005وقءــية مركي فيينا للتدتل ضــد العنف العائلي ورابطة حصــو
املرأة علل العدالة نيابة عن غويكش ــه وآترين ض ــد النمس ــا ( ،)CEDAW/C/39/D/5/2005ووىل املالحظات اخلتامية للجنة
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للدولة الطرف ال حتتفظ ب حصاءات مركيية ،مصنفة حسب نوي اجلنت ،بش.ن العنف املنييل ،ف ن ،ا يُعد
من املعارف العامة أن حوايل  14 000امرأة يُقتلن علل يد أزواجهن أو غز م من األقارب كل عام(.)6

 5-3وتدعي صـ ــاحبة البالغ أنه مل يكن ب مكاهنا اسـ ــتصـ ــدار أمر زجر أو أمر باحلماية ،ألن كليهما
غز متاحني مبوجب قانون الدولة الطرف .كما أنه مل يكن ب مكاهنا الفرار وىل ملج .أو التماس املسـ ـ ـ ــاعدة
مركي ملواجهة األزمات ،ألنه ال يوجد أ منها أش ــكو  -مارتان .وتدفع ص ــاحبة البالغ ب.ن املادة
 2من االتفاقية ال تقتصــر علل حظر التمييي ضــد املرأة الال تتســبب فيه الســلطات العامة بصــورة مباشــرة
أو غز مباشرة ،بل وهنا تفر أيءا التياما و ابيا علل الدو األةراف ببال العناية الواجبة(.)7
 6-3وتدفع صــاحبة البالغ أيءــا ب.نه ال توجد أحكام أو وجراءات تاصــة القانون املدين أو قانون
األسـ ـ ـ ــرة فيما يتعلق ااالت العنف ضـ ـ ـ ــد املرأة ،مثل سـ ـ ـ ــبل االنتصـ ـ ـ ــاف أو التعويض عن األض ـ ـ ـ ـرار املالية
وغز املالية .واحتجل اكم عام يتعلق بالتعويض ،ولكن من دون جدوم .وتدعي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن
تكلفة العمليتني اجلراحيتني غروزين وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانل بطرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربغ ودورات العالج املطولة الالزمة بعد اعتداء
 27كانون األو /ديسمرب  2010بلغل حنو  200 000روبل(.)8وعالوة علل ذلك ،ال توجد مساعدة
قانونية مانية لء ــحايا العنف العائلي؛ وال اق وال للمتهم احلص ــو علل املش ــورة القانونية والتمثيل القانوين
ا ــانيني احملكمــة .وتال احملــاكمــة ،اعرت املــدعي العــام وحمــامي الــدفــاي علل أمر احملكمــة بــ .تعويض
عن اخلسائر املادية واملعنوية الم حلقل بصاحبة البالغ ،ورفءل احملكمة صيع املطالبات املتعلقة بالتعويض.
 7-3وتدعي صـ ـ ــاحبة البالغ أنه ليت ناأ دعم فعا لءـ ـ ــحايا العنف العائلي ،وال سـ ـ ــيما تدمات
الدعم واحلماية املناس ـ ـ ــبة مثل املالجع ،أو العاملني ما الرعاية الص ـ ـ ــحية املدربني تص ـ ـ ــيص ـ ـ ــا لاللك،
أو وعادة الت .يل ،أو تقدمي املشورة(.)9
 8-3وتوض ـ ـ صـ ــاحبة البالغ أنه مل ميكن ب مكاهنا املطالبة ب .نوي من احلماية عندما كانل ال تيا
تعيت نفت املني الال يعيت فيه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد تيماغوف ،ألن قانون الدولة الطرف ال ينص علل أوامر
باحلماية أو أوامر زجرية .وعالوة علل ذلك ،توقفل صيع تدابز احلماية فور وةالق س ـ ـ ـ ـ ـراحه .وتدعي أن
س ــالمتها البدنية ،وص ــحتها البدنية والعقلية ،وحياهتا كانل معرض ــة للخطر الش ــديد وأهنا كانل تعيت
__________
بشـ ــ.ن التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السـ ــادس والسـ ــابع لالحتاد الروسـ ــي ( ،CEDAW/C/USR/CO/7الفقرة  24بشـ ــ.ن
شواغل اللجنة وزاء ارتفاي معد العنف ضد املرأة وعمليات قتل النساء الشيشان).
( )6مبادرة رابطة احملامني األمريكية لسـ ـ ـ ــيادة القانون  -املبادرة القانونية لوسـ ـ ـ ــط أوروبا واملنطقة األوروبية اآلسـ ـ ــيوية ”تقرير آللية
تقييم اتفاقية منع صيع أش ــكا التمييي ض ــد املرأة املتعلق باالحتاد الروس ــي“ ( CEDAW assessment tool report for the
 ،)Russian Federationش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاط/ف ـ ـ ـ ـ ـرباي ـ ـ ـ ـ ــر  .97 . ،2006م ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـرابـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــايل:
.www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/russia/russia-cedaw-eng.pdf
( )7تشز صاحبة البالغ وىل التوصية العامة للجنة رقم  )2010( 28بش.ن االلتيامات األساسية للدو األةراف مبوجب املادة
 2من االتفاقية ،الفقرة 9؛ وقرار عدم املقبولية الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قءية ويلسون ضد اململكة
املتحدة (الطلب رقم  2 ،)09/10601شباط/فرباير  ،2009الفقرة .37
( )8ما يعاد  3.002دوالر من دوالرات الواليات املتحدة.
( )9تش ـ ـ ــز ص ـ ـ ــاحبة البالغ وىل توص ـ ـ ــية اللجنة العامة رقم  ،19الفقرة ( 24س) .وتوضـ ـ ـ أن  21مركيا لألزمات و  5مالجع
متاحة لتغطية بلد تعداده  143مليون نسمة 76 ،مليونا منهم نساء.
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حالة من اخلوف املس ـ ـ ــتمر ،وص ـ ـ ــلل ذروهتا
تُقتل علل يد زوجها السابق.

جوم  27كانون األو /ديس ـ ـ ــمرب  ،2010عندما كادت

 9-3وتدفع ص ــاحبة البالغ ،وةار املادة  5من االتفاقية ،ب.ن العقوبة املخففة الم ص ــدرت حق
زوجها الســابق كانل نتيجة الســتناد احملاكم احمللية قراراهتا وىل أســاةز ومفا يم جنســانية تاة ة بشــ.ن
الكيفية الم ينبغي للنسـ ــاء الشـ ــيشـ ــانيات أن يُعاملن ىتا أزواجهن .وترم أن اسـ ــتجابة السـ ــلطات لسـ ــلوأ
زوجها الس ـ ــابق كان جليا أهنا غز كافية وغز متناس ـ ــبة مع تطورة اجلرمية املالكورة .وتدفع ص ـ ــاحبة البالغ
ب.ن زوجها الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابق مل يكن ليُس ـ ـ ـ ـ ـ ــم له باإلفالت من العقاب علل ارتكاب اجلرمية لو مل تت.ثر احملكمة
باألس ـ ـ ــاةز والقوالب النمطية اجلنس ـ ـ ــانية .وتدعي أن احملكمة مل ت.تال االعتبار س ـ ـ ــوم وفادات ش ـ ـ ــهود
الدفاي وعيت ،علل الا األساس الوحيد ،وىل صاحبة البالغ ،ارسة ”سلوأ الأتالقي بصورة منهجية“،
أ ســلوكا ال يتماشــل مع الســلوأ املرتبط بامرأة شــيشــانية حقيقية لطية .وجتا لل احملكمة الشــهود الكثُر
الالين يدعمون رواية ص ـ ـ ــاحبة البالغ لألحدا  ،والالين كانوا ،عالوة علل ذلك ،ش ـ ـ ــهودا مباشـ ـ ـ ـرين كان
ب مكاهنم أن يشهدوا علل سلوأ صاحبة البالغ ،نظرا ألهنم عاشوا جنبا وىل جنب نفت املني (.)10
 10-3وعالوة علل ذلك ،قء ــل احملكمة ب.ن املدعل عليه ،وليس ــل الء ــحية (ص ــاحبة البالغ) ،كان
مير ”بص ـ ـ ــدمة نفس ـ ـ ــية ةويلة األمد تعر هلا بس ـ ـ ــبب الس ـ ـ ــلوأ الالأتالقي املنهجي للء ـ ـ ــحية“ .ومل يُبد
امل ّدعل عليه أ ندم ،وال اعرتف ب.نه مالنب ،بل ونه أنكر ارتكاب أ كالفات .وتدعي ص ـ ــاحبة البالغ
أن املواقف التقليدية لعبل دورا حاما تعليل احملكمة .ومتش ـ ـ ـ ــيا مع آراء الس ـ ـ ـ ــلطات املعتَنقة علل نطاق
واس ـ ــع بش ـ ــ.ن العنف العائلي والنها العام املتبع وزاءه ،جتا لل احملكمة ش ـ ــاش ـ ــة موقف ص ـ ــاحبة البالغ،
وكالا س ــجل الس ــيد تيماغوف الس ــابق ،ارس ــة العنف العائلي ،وودانته الس ــابقة ب حلاق ض ــرر جس ــد
بص ـ ــاحبة البالغ ،وبدال من ذلك أتالت االعتبار التوص ـ ــيف اإل ا لطباعه املقدم للدفاي من جانب
شهود من ودارة املسجد احمللي.
 11-3وتدعي صـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن املواقف التقليدية الم تعترب فيها املرأة تابعة للرجل تسـ ـ ـ ــهم العنف
ض ـ ـ ـ ــد املرأة ،وأن األحكام مثل الال ص ـ ـ ـ ــدر قء ـ ـ ـ ــيتها تعيز اله املعتقدات النمطية .وأعطل احملكمة
األس ــبقية لرواية األحدا الم قدمها الدفاي ،ب.هنا ش ــتمل زوجها الس ــابق مرارا وتكرارا ،و الوقل نفســه
مل تو اعتبارا ،اثال لواقع أن زوجها الس ــابق اعتدم عليها بدنيا وعقليا بش ــكل مس ــتمر ،األمر الال أيده
الش ــهود ودلل عليه األضـ ـرار الم حلقل ىتا .وباإلض ــافة وىل ذلك ،قدم االدعاء من تلقاء نفس ــه التماس ــا
وىل احملكمة لتخفيف احلكم ،كفء ـ ـ ـ ـ ــا تص ـ ـ ـ ـ ــنيف اجلرمية الم وجهل وىل املتهم من حماولة القتل وىل وحلاق
ضـ ــرر بدين جسـ ــيم حالة من اجلنون املغقل .واض ــطلعل احملكمة العليا الش ــيش ــان االف اإلش ــارة
احلكم وىل اإلدانة السابقة للسيد تيماغوف من قبل حمكمة الصل أشكو  -مارتان .وترم صاحبة البالغ
أن القرارات القء ــائية تكش ــف درجة معينة من التس ــام مع س ــلوأ اجلناة احملتملني ،وليت هلا أ أثر رادي له

__________
( )10تفءيل احملكمة االنتقائي لشهود الدفاي علل شهود اإلثبات يُشار وليه صراحة نص احلكم ،الال ينص علل أن ”احملكمة
أجرت تقييما نقديا ح ،критическиميكن ترصتها أيءا ”سلبيا“إ لشهادة الءحية ألهنا تتناىف مع حشهادةإ الشهود“.
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أو وقائي منه .و ي تفتقر وىل الفعالية ،ألهنا تشـ ـ ـ ــز وىل أن العنف العائلي أمر تتسـ ـ ـ ــام معه السـ ـ ـ ــلطات(.)11
وأعاد الا احلكم التمييي ويالاء صاحبة البالغ وبرر اكم الواقع عدوان زوجها السابق عليها.
 12-3وتدعي ص ــاحبة البالغ أهنا ي وأس ـ ـرهتا عانوا بدرجة ال تقاس بس ــبب وعالن القء ــية للجمهور
وبس ـ ــبب العقوبة الدنيا الم فرض ـ ــتها احملكمة ،الم ص ـ ــورت زوجها الس ـ ــابق علل أنه الء ـ ــحية .وجرم نبال
ص ـ ــاحبة البالغ ووص ـ ــمها متمع حملي تغد فيه الروابط األسـ ـ ـرية دورا بالن األمهية .وقد أدت كل اله
العوامل وىل تفاقم االض ـ ـ ــطرابات النفس ـ ـ ــية الالحقة للص ـ ـ ــدمة الم كانل تعاين منها منال االعتداء .وت.ثرت
س ـ ـ ــالمتها البدنية والعقلية ،األمر الال او بينها وبني وعادة بناء حياهتا .وأدت األضـ ـ ـ ـرار الم حلقل ىتا
وىل وص ــابتها بعجي دائم ،مينعها من العمل وكس ــب عيش ــها .و ي غز قادرة علل العيت نص ــف املني
الال يعود هلا من الناحية القانونية ،وال تس ـ ـ ـ ـ ــا م ال الدولة وال زوجها الس ـ ـ ـ ـ ــابق ماليا عالجها .ونتيجة
لاللك ،ف هنا ال ختءع أل عالج ةيب ،ألهنا ال تستطيع حتمل تكاليفه.
 13-3وتقو ص ـ ــاحبة البالغ ونه ،وفقا للمادة  )1( 4من الربوتوكو االتتيار  ،ب اس ـ ــتنفاد س ـ ــبل
االنتصـ ـ ــاف املتاحة والفعالة فقط .وترم أن فر عقوبة علل زوجها السـ ـ ــابق يءـ ـ ــع حدا للدعوم املتاحة
هلا ،ولاللك ف هنا قد اســتنفدت صيع ســبل االنتصــاف احمللية املتاحة هلا ضــمن ومكاناهتا .وقدمل صــاحبة
البالغ ش ــكوم وىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس ــان ،ولكنها ُرفء ــل ،ألهنا مل تس ــتوف معايز املقبولية.
ومبا أنه مل يُنظر األس ـ ــت املوض ـ ــوعية للقء ـ ــية ،ف ن الش ـ ــكوم تس ـ ــتو متطلبات املادة ( )2( 4أ) من
الربوتوكو االتتيار .
 14-3وتطلب ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن ختلص اللجنة وىل أهنا وقعل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية للتمييي وأن الدولة الطرف
مل تف بالتياماهتا مبوجب املادتني  2و  5من االتفاقية .وتطلب وىل اللجنة أيءــا أن توصــي الدولة الطرف
مبنحها تعويءــا ماليا يتناســب مع تطورة انتهاأ حقوقها والءــرر البدين والعقلي واالجتماعي الال حلقها
بسبب ذلك ،من أجل متكينها من مواصلة عالجها والعالجات األترم.
مالحظات الدولة الطرف بش المقبولية
 17آذار/مارس و  22نيسان/أبريل  ،2014قدمل الدولة الطرف مالحظاهتا بش.ن مقبولية
1-4
البالغ .وت ــدفع ال ــدول ــة الطرف ب ــ.ن ــه ينبغي اعتب ــار البالغ غز مقبو مبوج ــب امل ــادة ( )2( 4ب) من
االتفاقية ،ألن صاحبة البالغ قدمل عام  2012ةلبا وىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وأُعلن أنه
غز مقبو .
 2-4و  22نيســان/أبريل  ،2014قدمل الدولة الطرف معلومات وضــافية .وتالحظ الدولة الطرف
أن صـ ـ ــاحبة البالغ مل تقدم ةلبا للمراجعة القءـ ـ ــائية الرقابية للمحكمة العليا لالحتاد الروسـ ـ ــي فيما يتعلق
بقرارات احملكمة الصـ ـ ــادرة  26نيسـ ـ ــان/أبريل  2010و  14تش ـ ـ ـرين األو /أكتوبر  2011الم أدانل
زوجها ب حلاق الءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر البدين ىتا ،وذلك علل الرغم من مطالباهتا ب.ن احلكم كان كففا ومت.ثرا بالقوالب
النمطية اجلنسانية .وهلالا ينبغي وعالن عدم مقبولية البالغ مبوجب املادة  )1( 4من االتفاقية.
__________
( )11الوقل نفس ـ ــه ،تدعي ص ـ ــاحبة البالغ أنه ال يُتس ـ ــام مع أ عنف متارس ـ ــه النسـ ــاء ،س ـ ـواء من جانب أزواجهن أو من
جانب الدولة .وتش ـ ـ ــز وىل حكم ص ـ ـ ــادر عن حمكمة لينني احمللية غروزين  21شـ ـ ــباط/فرباير ُ ،2013حكم فيه علل
سيدة باحلبت  3سنوات بسبب وحلاق ضرر جسيم مبوجب املادة  )1( 111من القانون اجلنائي.
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 3-4و  12آذار/مارس  ،2015دفعل الدولة الطرف مرة أترم بنفت حجة عدم استنفاد صاحبة
البالغ صيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة.
تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش المقبولية
 3و  11حييران/يونيه  ،2014قدمل ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ تعليقات علل مالحظات الدولة
1-5
الطرف بشـ ــ.ن املقبولية .وتعرت صـ ــاحبة البالغ علل حجة الدولة الطرف ب.ن البالغ غز مقبو مبوجب
املادة ( )2( 4أ) من الربوتوكو االتتيار  .وتغكد ،علل وجه اخلص ـ ـ ـ ــو  ،علل أن موض ـ ـ ـ ــوي الش ـ ـ ـ ــكوم
املقدمة للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان خيتلف عن موضوي شكوا ا املعروضة علل اللجنة .وتقو ون
تلك احملكمة ركيت علل احلكم املتس ـ ـ ـ ـ ــا ل علل حنو غز متناس ـ ـ ـ ـ ــب وانتهاأ احلقوق اإلجرائية لص ـ ـ ـ ـ ــاحبة
البالغ ،ومل تركي علل مس ـ ـ ــ.لة التمييي علل أس ـ ـ ــاس نوي اجلنت .و وةار السـ ـ ـ ـوابق القء ـ ـ ــائية للمحكمة،
ال ميكن النظر الشـ ــكاوم املتعلقة بالتمييي وال وذا كانل تقع ضـ ــمن نطاق حق آتر من احلقوق احملمية
مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسـ ـ ـ ــان .وتركي شـ ـ ـ ــكوم صـ ـ ـ ــاحبة البالغ املعروضـ ـ ـ ــة علل اللجنة علل
التمييي الال تعرضل له ،وال سيما احلواد املنتظمة للعنف اجلنساين ،الم أعقبها اعتداء ،يل جنل منه
بروحها .وتدفع ش ـ ـ ــكوا ا أيء ـ ـ ــا ب.ن الدولة الطرف انتهكل التياماهتا اإل ابية مبوجب اتفاقية القء ـ ـ ــاء
علل صيع أشكا التمييي ضد املرأة ،من قبيل االفتقار إلمكانية استصدار أمر محاية أو أمر زجر مبوجب
التش ـ ـ ـ ـ ـريع احمللي ،وعدم وجود ما يكفي من تدمات الدعم للء ـ ـ ـ ـ ــحايا ،مثل املالجع أو مراكي األزمات،
ورفض مطالباهتا بالتعويض .وعالوة علل ذلك ،تقدم ص ـ ـ ــاحبة البالغ ش ـ ـ ــكوا ا وىل اللجنة ليت فقط من
أجل ادعاء حدو انتهاأ حقوقها ،بل أيء ــا من أجل تس ــليط الء ــوء علل مدم انتش ــار العنف العائلي
مشا القوقاز ،وال س ـ ــيما التنميط والتحيي القائمني علل نوي اجلنت اللالين يكرس ـ ــان العنف ض ـ ــد املرأة
باعتباره مقبوال ،وكالا النبال من ا تمع احمللي الال تواجهه املرأة الم تُبلن عن العنف العائلي.
 2-5وتدعي صاحبة البالغ أيءا أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مل تنظر األست املوضوعية
لطلبها ومل تقدم أس ــبابا مفص ــلة العتباره غز مقبو  .واس ــب رس ــالة احملكمة بش ــ.ن عدم املقبولية املغرتة
 6كانون األو /ديســمرب  ،)12(2012ف ن ةلبها ال يســتجيب ملعايز املقبولية املنصــو عليها املادتني
 34و  35من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .وصدرت الرسالة بعد شهرين من تلقي احملكمة لطلبها.
ولاللك ُرفض الطلب مرحلة جد مبكرة من البحث التمهيد  ،الال ال يتءـ ـ ــمن أ نظر األسـ ـ ــت
املوضـ ـ ــوعية .وباإلضـ ـ ــافة وىل ذلك ،تشـ ـ ــز صـ ـ ــاحبة البالغ وىل قءـ ـ ــية ن .س .ف .ضـ ـ ــد اململكة املتحدة
( ،)CEDAW/C/38/D/10/2005الم تلصـ ـ ـ ـ ــل فيها اللجنة وىل أن وعالن احملكمة عدم مقبوليتها ال مينع
اللجنة من النظر القءية.
 3-5وعالوة علل ذلك ،تعرت ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ علل حجة الدولة الطرف ب.ن البالغ غز مقبو
مبوجب املادة ( )2( 4أ) من الربوتوكو االتتيار  .وترم ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أهنا اس ـ ـ ـ ـ ــتنفدت صيع س ـ ـ ـ ـ ــبل
االنتصـ ـ ـ ـ ـ ــاف احمللية املتاحة الم كان من املرج أن حتقق ما يكفي من االنتصـ ـ ـ ـ ـ ــاف والم مل يكن تطبيقها
ليس ـ ـ ــتغرق وقتا ةويال بص ـ ـ ــورة غز معقولة .وةعنل ص ـ ـ ــاحبة البالغ احلكم الص ـ ـ ــادر مرحلة النقض
ووجراءات املراجعة القء ـ ـ ـ ــائية الرقابية .وأقرت الدولة الطرف ب.ن ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ قدمل نفت احلجا
مرحلة النقض كما بالغها املقدم وىل اللجنة وأن احملاكم الوةنية اعتربت ادعاءاهتا ال أس ــاس هلا .وأقرت

__________
( )12مودعة لدم أمانة اللجنة.
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أيء ـ ـ ـ ـ ــا برفض ةلبات ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ ب جراء مراجعة قء ـ ـ ـ ـ ــائية رقابية مرتني من جانب احملكمة العليا
الشيشان 8 ،آب/أغسطت  2012و  19شباط/فرباير .2013
 4-5وتدعي صـ ـ ـ ــاحبة البالغ ،باإلشـ ـ ـ ــارة وىل آراء اللجنة قءـ ـ ـ ــية فزتيدو ضـ ـ ــد الفلبني ،أن احلكم
بالرباءة استنادا وىل األساةز والقوالب النمطية اجلنسانية ال يشكل انتصافا كافيا وذا صلة باملعىن املقصود
املادة  )1( 4من الربوتوكو االتتيار  .ومن غز املرج أن حتقق وجراءات املراجعة القءـ ـ ـ ـ ــائية الرقابية
انتص ــافا فعاال ،ألهنا هتدف وىل توفز وس ــيلة انتص ــاف اس ــتثنائية تعتمد علل الس ــلطة التقديرية للمس ــغولني
حاالت العنف
امل.ذون هلم ،كما أنه ليت من ش ــ.ن وس ــيلة انتص ــاف كهاله أن تقدم االنتص ــاف الكا
العائلي .وقد أظهرت وجراءات املراجعة القء ـ ــائية الرقابية س ـ ــلفا أهنا غز فعالة قء ـ ــية ص ـ ــاحبة البالغ.
ومل تثبل الدولة الطرف ادعاء ا بش ــ.ن فعالية وجراءات املراجعة القء ــائية الرقابية أو تيويد اللجنة بسـ ـوابق
قءائية حملية كثزة من ش.هنا أن تثبل فعاليتها.
 5-5وتغكد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ كاللك أنه علل الرغم من تطورة اجلرمية ،تءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الدولة الطرف عبء
اإلثبات علل عاتق صـ ـ ـ ــاحبة البالغ الم وقعل ضـ ـ ـ ــحية العنف العائلي ،و ب عليها أن جتد املوارد املالية
والقوة النفسية من أجل االستمرار التماس العدالة .وقالل وهنا سعل بالفعل من أجل حتقيق العدالة
صيع املراحل ،مبا ذلك وةار وجراءات النقض واملراجعة القءائية الرقابية ،ولكن من دون جدوم.
 6-5وتدفع ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ ب.ن وجراءات املراجعة القء ـ ـ ـ ـ ـ ــائية الرقابية لن تكون ذات أمهية معاقبة
اجلاين وال وذا قامل احملكمة العليا ب بطا احلكم ووحالة القءــية وىل احملاكم الم ســبق أن حكمل لصــاحله
من أجل النظر فيها من جديد .بيد أنه ،ومتشــيا مع املمارســة املتبعة اللجنة ،ف ن ســبل االنتصــاف احمللية
الفعالة قءايا العنف العائلي ي تلك املتعلقة بالتيام الدولة الطرف املعنية ببال العناية الواجبة للحماية،
والتحقيق اجلرمية ،ومعاقبة اجلاين ،وتقدمي تعويض كما و مبني توصية اللجنة العامة رقم .)13(19
 7-5وتدعي صـ ـ ــاحبة البالغ أن النسـ ـ ــاء الدولة الطرف ال اظني باحلماية عموما .وتشـ ـ ــز املنازعة
القءائية الم ةا أمد ا قءيتها وىل أن ناأ أوجه قصور تطزة موجودة تشريعات الدولة الطرف
وسلطتها القءائية فيما يتعلق بقءايا العنف العائلي.
 8-5وبــاإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــة وىل ذلــك 15 ،حييران/يونيــه  ،2015وردا علل تقرير الــدولــة الطرف املغر
 12آذار/مارس  ، 2015دحء ـ ــل ص ـ ــاحبة البالغ ت.كيد الدولة الطرف أن ص ـ ــاحبة البالغ مل تس ـ ــتنفد
صيع س ـ ـ ــبل االنتص ـ ـ ــاف احمللية ،مغكدة من جديد أن وجراءات املراجعة القء ـ ـ ــائية الرقابية تش ـ ـ ــكل س ـ ـ ــبيال
اس ـ ــتثنائيا لالنتص ـ ــاف ،وأن تلك اإلجراءات لن تقدم هلا اإلنص ـ ــاف الكا  ،وأن اللجوء وىل احملكمة العليا
لالحت اد الروسي سيستغرق وقتا ةويال بصورة غز معقولة ومن غز املرج أن اقق ونصافا فعاال.
 9-5وتشدد صاحبة البالغ علل أن مطالباهتا بالتعويض مت تقدميها سياق اإلجراءات اجلنائية و ي
مرتبطة ارتباةا وثيقا بتصـ ـ ــنيف حالة اجلاين .ومبا أن احملكمة سـ ـ ــلمل ب.نه مر مغقتا بفرتة جنون حينما كاد
يي ق رو صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ ،فقد رفءـ ـ ـ ـ ــل مطالباهتا بالتعويض .و كالا علِقل صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ حلقة
مفرغة .واملبدأ القانوين العام و أن األضـ ـ ـ ـ ـ ـرار ينبغي التعويض عنها بالكامل من جانب الش ـ ـ ـ ـ ــخص الال

__________
( )13يش ــار وىل مركي فيينا للتدتل ض ــد العنف العائلي ورابطة حص ــو املرأة علل العدالة نيابة عن أبكاأ وآترون ض ــد النمس ــا،
الفقرة3-7 .؛ و مركي فيينا للتدتل ض ــد العنف العائلي ورابطة حص ــو املرأة علل العدالة نيابة عن غويكش ــه وآترون ض ــد
النمسا ،الفقرة .3-7
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تس ـ ـ ـ ــبب ىتا( .)14بيد أن الس ـ ـ ـ ــلطة التقديرية ملن التعويء ـ ـ ـ ــات بيد احملكمة احلالة الم يكون فيها اجلناة
غز مدركني ألعماهلم ،كما حاالت اجلنون املغقل .ولاللك ،ف نه بعد االعرتاف ب.ن السـ ـ ـ ــيد تيماغوف
جن مغقتا ،تكون احملكمة احمللية قد اسـتبعدت أيءـا مطالبات صـاحبة البالغ بالتعويض .وأكدت احملكمة
العليا الش ـ ـ ــيش ـ ـ ــان تلقائيا ،بت.ييد ا ملوقف احملكمة األدىن ش ـ ـ ــ.ن احلالة العقلية للجاين وقل ارتكاب
اجلرمية ،أن صاحبة البالغ ال اق هلا احلصو علل تعويض.
 10-5وتدفع صاحبة البالغ ب.نه ال توجد أحكام أو وجراءات تاصة القانون املدين أو قانون األسرة
فيما يتعلق بقءـ ــايا العنف اجلنسـ ــاين ،مثل سـ ــبل االنتصـ ــاف أو التعويض عن األض ـ ـرار املالية وغز املالية.
واحتجل اكم عام بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ.ن التعويض ،ولكن من دون جدوم .وقالل ون اجلهود الم باللتها لنيل جرب
ما حلقها من ضــرر ووصــابة ال ميكن عالجها (وعاقة من الدرجة الثانية) ذ بل ســدم .وونه كان من شــ.ن
تقدمي مطالبة منفصــلة بالتعويض دعوم مدنية تارج نطاق اإلجراءات اجلنائية أن يييد من ســوء حالتها
من العيلة والنبال ،بالنظر وىل أهنا كانل ســتف لسـر علل أهنا تتصــرف من أجل اإلثراء الالاص .وختلص صــاحبة
البالغ وىل أن رفض احملاكم منحها أ تعويض أو دعم يشجع علل اإلفالت من العقاب جنائيا وماليا
حاالت العنف العائلي.
 11-5وباإلض ــافة وىل ذلك ،تدعي ص ــاحبة البالغ أنه ال توجد مس ــاعدة قانونية مانية للنس ــاء ض ــحايا
العنف ،سـ ـ ـواء قبل أو أثناء اإلجراءات الم يقتء ـ ــيها القانون .وال اق وال للمتهم احلص ـ ــو علل املش ـ ــورة
والتمثيل القانونيني ا انيني احملكمة.
 12-5وتغكد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن س ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات الدولة الطرف كانل علل علم بوجود ألاط منهجية من
العنف ضـ ــد املرأة الشـ ــيشـ ــان وباحلالة املتعلقة بالعنف العائلي واالتها علل وجه اخلصـ ــو  ،بالنظر وىل
سوء املعاملة املبلن عنه  12كانون األو /ديسمرب  ،2009والتهديدات املبلن عنها  23شباط/فرباير
الا الصــدد ،وتدتل حاجب احملكمة بشــ.ن التدف ة فصــل الشــتاء،
 ،2010وحكم حمكمة الصــل
وحماولة السيد تيماغوف قتل صاحبة البالغ بواسطة ف.س.
 13-5وتدعي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أنه بالنظر وىل عدم وجود وةار معيار و يكلي امي املرأة من العنف
املنييل ،مل تف الدولة الطرف بالتياماهتا مبوجب املادة  2من اتفاقية القءاء علل صيع أشكا التمييي ضد
املرأة .ولاللك ف هنا كانل مربة علل اإلقامة مع زوجها املعتد  ،بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب عدم وجود مالجع متاحة هلا،
كما أنه مل يكن ميكنها ،عالوة علل ذلك ،أن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر أمراً باحلماية أو أمراً زجرياً ،بالنظر وىل أنه
ال يوجد أ ّ من الين اخليارين الدولة الطرف.
مالحظات الدولة الطرف بش األسس الموضوعية
 6أيار/مايو  ،2016قدمل الدولة الطرف مالحظاهتا بشــ.ن األســت املوضــوعية .وتغكد أنه
1-6
ال خيءع للمسغولية اجلنائية ،وفقا للمادة  19من القانون اجلنائي ،وال الشخص الطبيعي العاقل الال بلن
الس ــن القانوين املنص ــو عليه القانون .وعالوة علل ذلك ،عمال ب.حكام املادة  )1( 22من القانون،
ال خيءع للمسغولية اجلنائية أ شخص كان ،وقل ارتكاب فعل تطز اجتماعيا ،منونا ،أ كان عاجيا
عن فهم الطابع احلقيقي أو اخلطر االجتماعي ألفعاله (تقص ـ ـ ـ ــزه) أو عن التحكم فيها نتيجة الض ـ ـ ـ ــطراب
__________
( )14املسغولية عن األضرار ،املادة  )1( 1064من القانون املدين لالحتاد الروسي.
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أو قص ـ ـ ـ ـ ــور عقلي أو غز ذلك من احلاالت العقلية امليمنة أو املغقتة .ووفقا للمادة  113من القانون ،ف ن
تعمد التس ــبب وص ــابة تطزة أو متوس ــطة اخلطورة للص ــحة أثناء حالة مفاج ة من اهلياج العقلي القو
(جنون مغقل) ،الناصة عن العنف أو السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخرية أو اإل انة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديدة من جانب الءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية أو أفعا
(الالفعل) أترم غز مشـ ـ ـ ــروعة أو الأتالقية للءـ ـ ـ ــحية ،أو عن حالة صـ ـ ـ ــادمة ذ نيا ناش ـ ـ ـ ـ ة عن سـ ـ ـ ــلوأ
غز قانوين أو الأتالقي منهجي من جانب الء ــحية ،يعاقَب ِ
عليه باألش ــغا اإلص ــالحية ملدة تص ــل وىل
ُ
س ــنتني ،أو تقييد احلرية ملدة تص ــل وىل س ــنتني ،أو العمل اإلليامي لفرتة تص ــل وىل س ــنتني ،أو احلرمان من
احلرية لنفت املدة .واملس ــغولية اجلنائية ي أقل ،ا ي عليه احلاالت املنص ــو عليها املادتني 111
(تعمد التس ـ ــبب وص ـ ــابة تطزة) و ( 112تعمد التس ـ ــبب وص ـ ــابة متوس ـ ــطة اخلطورة للص ـ ــحة) من
القانون اجلنائي.
 2-6وتدفع الدولة الطرف أيءــا أن الءــحية ،مبوجب املادة  42من قانون اإلجراءات اجلنائية لالحتاد
الروسي ،و شخص ةبيعي تعر ألضرار بدنية أو معنوية أو مبمتلكاته الم سببتها اجلرمية ،كما أنه كيان
قانوين ،احلالة الم تتعر فيها ،تلكاته ومعته التجارية للء ـ ـ ـ ـ ــرر جراء اجلرمية .وعمال باملادة  131من
القانون :النفقات اإلجرائية ي ما يُنفق فيما يتعلق ب جراءات الدعوم اجلنائية ،والم ينبغي تعويء ـ ـ ــها من
أموا املييانية االحتادية أو من موارد املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركني وجراءات حماكمة جنائية .وينبغي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان التعويض
للء ـ ــحية عن األض ـ ـرار باملمتلكات الم تس ـ ــببل فيها اجلرمية ،فء ـ ــال عن النفقات الم توجب عليه دفعها
فيما يتعلق مبش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركته عملية التحقيق األويل واحملاكمة ،مبا ذلك نفقات احملامي ،وذلك وفقا للمادة
 131من اله القانون .والقواعد املنظمة للتعويض عن الء ـ ـ ـ ـ ــرر املعنو واملاد (املمتلكات) منص ـ ـ ـ ـ ــو
عليها القانون املدين( .)15بيد ونه وذا حلقل األضـ ـرار اياة أو ص ــحة الء ــحية ،ف ن للمحكمة الس ــلطة
التقديرية ألمر اجلناة بدفع تعويض كامل أو جيئي عن األض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار ،بغض النظر عن حالتهم العقلية وقل
ارتكاب اجلرمية.
 3-6و  14تشرين األو /أكتوبر  ،2011أدانل احملكمة احمللية أشكو  -مارتان اليوج السابق
لص ــاحبة البالغ بتهمة وحلاق أذم جس ــد جس ــيم أثناء حالة من اجلنون املغقل مبوجب املادة  113من
القانون اجلنائي وحكمل عليه بالســجن  9أشــهر و  8أيام ،و ي عقوبة متتثل للجياءات املنصــو عليها
املادة .غز أن احملكمة رفء ـ ـ ـ ـ ــل مطالبة ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ بالتعويض عن األضـ ـ ـ ـ ـ ـرار املعنوية ،ألن حكم
احملكمة العليا رقم  ،4409-VIIIالصــادر  26حييران/يونيه  1973بشــ.ن تعويض نفقات العالج الطيب
للمواةنني ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــايــا اجلرميــة ،ينص علل أن األفراد الــالين يرتكبون جرميــة مــا و م ”حــالــة انفعــا “
غز مليمني بتعويض الءحايا عن تكاليف العالج الطيب.
 4-6وتغكد الدولة الطرف كاللك أن األفراد الالين يلحقون ض ـ ـ ـ ــرراً و م حالة ال يس ـ ـ ـ ــتطيعون معها
فهم معىن أفعاهلم أو التحكم فيها ال يتحملون ،وفقا للمادة  )1( 1078من القانون املدين ،مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغولية
األضـ ـرار الم يتس ــببون فيها .وتء ــيف الدولة الطرف أن ص ــاحبة البالغ و،ثلها مل يُعربا ،تال الطعن
احلكم الصــادر  14تش ـرين األو /أكتوبر  2011أمام احملكمة العليا الشــيشــان بالنقض وب جراءات
__________
( )15تش ـ ـ ـ ـ ــز الدولة الطرف وىل املواد  1064و  1078و  1101من القانون املدين واحلكم رقم  10الصـ ـ ـ ــادر عن اهلي ة العامة
للمحكمة العليا.
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املراجعة القءائية الرقابية ،عن اعرتاضهما علل اجليء املتعلق باملطالبة املدنية من القرار ،ومل يطالبا بالتعويض
عن األضرار املعنوية أو املادية الدعوم املدنية.
معلومات إضافية قدمتها صاحبة البالغ
 6أيلو /س ـ ـ ـ ــبتمرب  ،2016قدمل ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ تعليقات وض ـ ـ ـ ــافية ومعلومات حمدثة عن
1-7
حالتها .فهي ال تيا تقيم مع ابنيها وأس ـ ـرمها شـ ــقة مسـ ــت.جرة من غرفتني مدينة غروزين .وقالل وهنا
مل حتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل علل أ تعويض أو دعم ،ال من زوجها الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق وال من الدولة الطرف .و ي تعاين اآلن،
كءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية للعنف العائلي ،من وعاقة ملا تبقل من حياهتا .كما أن حالتها الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية آتالة التد ور،
بسبب استحالة احلصو علل الرعاية الطبية الالزمة .وال تقدم هلا الدوائر االجتماعية للدولة أ مساعدة.
 2-7وتشدد صاحبة البالغ علل أن اللوم ألقي بالكامل علل الءحية وأن الدولة الطرف تشدد فقط
علل احلالة العقلية ملرتكب العنف لتغطي باللك علل اله القءـ ـ ـ ـ ــية باعتبار ا قءـ ـ ـ ـ ــية عنف عائلي .وتركي
حجا الدولة الطرف علل الت.كيد علل أن صــاحبة البالغ اســتفيت زوجها الســابق ،و و ما يُال ّكر باحلجة
املماثلة الم يدفع ىتا من يربرون االغتص ــاب القائلة ب.ن املغتص ــبني يُس ــتفيون وىل ارتكاب االغتص ــاب ألن
الء ـ ـ ــحايا يرتدين مالبت كاش ـ ـ ــفة .و كالا يتس ـ ـ ــرت اجلاين تلف دفاي اجلنون املغقل .ونتيجة لاللكُ ،حترم
الء ـ ـ ـ ـ ـ ــحية من أ تعويض ومس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة .بيد أن الدولة الطرف تغكد أن احملكمة هلا س ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة تقديرية ملن
التعويض عن األضرار ،بغض النظر عن احلالة الال نية للجاين وقل ارتكاب اجلرمية .ويرتتب علل ذلك أنه
ال السـ ـ ـ ـ ــلطات القءـ ـ ـ ـ ــائية وال الدولة الطرف تعترب العنف العائلي وعواقبه علل الءـ ـ ـ ـ ــحية جديرة ب.ن ُمين
لقاء ا أ تعويض عن األض ـ ـرار .وعلل الرغم من أن وحدم احملاكم احمللية منحتها تسـ ــوية املمتلكات،
ف نه ال ميكنها املطالبة ىتا ،ألهنا تشكل نصف نفت املني الال يقيم فيه املعتد عليها.
 3-7وتدعي ص ــاحبة البالغ أن موظفي الدولة ما فت وا يعيزون ،ةوا فرتة النظر قء ــيتها ،الص ــورة
النمطية الم مفاد ا أنه ميكن لليوج أن يرتكب العنف ضد زوجته بصورة متكررة مع اإلفالت من العقاب
عن ةريق استخدام ستار اجلنون املغقل.
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر املقبولية
 1-8ــب علل اللجنــة أن تقرر ،وفق ـاً للمــادة  64من نظــامهــا الــداتلي ،مــا وذا كــان البالغ مقبوال
مبوجــب الربوتوكو االتتيــار  .و وز للجنــة ،عمال بــاملــادة  66من نظــامهــا الــداتلي ،أن تقرر النظر
مقبولية البالغ وىل جانب أس ـ ـ ـسـ ـ ــه املوضـ ـ ــوعية .ولاللك يتعني عليها ،عمالً باملادة  )4( 72منه ،أن تقوم
باللك قبل النظر األست املوضوعية للبالغ.
 2-8ووفقا للمادة  )2( 4من الربوتوكو االتتيار  ،ب علل اللجنة التحقق ،ا وذا كانل املس ـ ـ ـ ــ.لة
مل تُبحث من قبل وليســل قيد البحث وةار وجراء آتر من وجراءات التحقيق أو التســوية الدولية .و
الا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز اللجنة وىل حجة الدولة الطرف ب.نه ينبغي اعتبار البالغ غز مقبو مبوجب الا
احلكم ،ألن صـاحبة البالغ تقدمل بطلب وىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسـان .وتشـز اللجنة أيءا وىل
ادعاء ص ـ ــاحبة البالغ ب.ن الدولة الطرف مل تبد أ حتفظات وقل التص ـ ــديق علل االتفاقية أو الربوتوكو
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االتتيار  ،وب.ن احملكمة مل تنظر األسـ ـ ـ ـ ـ ــت املوضـ ـ ـ ـ ـ ــوعية لطلبها وأن ةلبها املقدم وىل احملكمة وبالغها
املقدم وىل اللجنة يتناوالن مسائل قانونية كتلفة.
 3-8وتالحظ اللجنة أن صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ قدمل ةلبا وىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ــان عام
 .2012وهلالا س ــتش ــري اللجنة النظر فيما وذا كانل احملكمة قد نظرت ةلبها باملعىن الوارد املادة
 ) 2( 4من الربوتوكو االتتيار  .وتالحظ اللجنة ،اله القءية ،أن احملكمة أعلنل أن ةلب صاحبة
البالغ غز مقبو  ،ألهنا اعتربت أنه ”مل ميتثل للمتطلبات املنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عليها املادتني  34و  35من
حاالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ــانإ“ .و ظل اله الظروف ،ترم اللجنة أن قرار احملكمة اسـ ـ ـ ـ ــتند وىل
مسائل وجرائية ،وليت وىل أسباب تد علل النظر بدرجة كافية األست املوضوعية للقءية .وبناء علل
ذلك ،ختلص اللجنة وىل أن أحكام املادة  )2( 4من الربوتوكو االتتيار ال متنعها من النظر البالغ.
 4-8وتُال ّكر اللجنة ب .نه ال ميكنها ،مبوجب املادة  )1( 4من الربوتوكو االتتيار  ،النظر البالغ
ما مل تتيقن من اس ـ ـ ــتنفاد صيع س ـ ـ ــبل االنتص ـ ـ ــاف احمللية املتاحة أو من أن تطبيق ُسـ ـ ـ ـبل االنتص ـ ـ ــاف تلك
س ـ ــيس ـ ــتغرق وقتا ةويال بص ـ ــورة غز معقولة أو يكون من غز املرج أن يوفر انتص ـ ــافا فعاال( .)16و الا
الصدد ،تشز اللجنة وىل حجة الدولة الطرف ب.نه ينبغي اعتبار البالغ غز مقبو مبقتءل اله املادة ألن
ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ مل تقدم وىل احملكمة العليا لالحتاد الروس ـ ـ ـ ـ ــي ةلب وجراء مراجعة قء ـ ـ ـ ـ ــائية رقابية لقرار
احملكمة الصــادرين  26نيســان/أبريل  2010و  14تش ـرين األو /أكتوبر  .2011ومع ذلك ،تالحظ
اللجنة ما دفعل به ص ـ ـ ــاحبة البالغ ب.هنا اس ـ ـ ــتنفدت صيع س ـ ـ ــبل االنتص ـ ـ ــاف احمللية املتاحة الم كان من
املرج أن حتقق انتصـ ـ ـ ــافا كافيا والم مل يكن تطبيقها ليسـ ـ ـ ــتغرق وقتا ةويال بصـ ـ ـ ــورة غز معقولة .وةعنل
صــاحبة البالغ حكم النقض ووجراءات املراجعة القءــائية الرقابية .ورفءــل احملكمة العليا الشــيشـان
كال ةلبيها وجراء مراجعة قءائية رقابية  8آب/أغسطت  2012و  19شباط/فرباير  .2013وتشز
اللجنة ت.كيد ص ـ ـ ــاحبة البالغ أنه من غز املرج أن توفر وجراءات املراجعة القء ـ ـ ــائية الرقابية ،بالنظر وىل
أهنا هتدف وىل توفز وس ـ ـ ــيلة انتص ـ ـ ــاف اس ـ ـ ــتثنائية تعتمد علل الس ـ ـ ــلطة التقديرية للمس ـ ـ ــغولني امل.ذون هلم،
النتصافا فعاال كافيا حاالت العنف العائلي وأن ةلب ذلك من احملكمة العليا لالحتاد الروسي سيشكل
سبيل انتصاف يستغرق وقتا ةويال بصورة غز معقولة.
 5-8وتالحظ اللجنــة أن الــدولــة الطرف ال تقــدم أيــة تفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزات أو بيــانــات عن الكيفيــة الم كــانـل
وجراءات املراجعة القءـ ـ ـ ــائية الرقابية سـ ـ ـ ــتكون ىتا فعالة كفالة حقوق صـ ـ ـ ــاحبة البالغ .ولاللك ،ختلص
اللجنة وىل أنه من غز املرج  ،اله القءــية ،أن حتقق ســبل االنتصــاف احمللية الم أشــارت وليها الدولة
مستبعدة ،اكم اشرتاةات املادة
الطرف انتصافاً فعاالً لصاحبة البالغ .وبناءً علل ذلك ،ف ن اللجنة غز
َ
 ) 1( 4من الربوتوكو االتتيار  ،من النظر الا البالغ ،باعتبار ا مسـ ـ ــائل ناش ـ ـ ـ ة وةار املادتني 2
و  5من االتفاقية.

__________
( )16قءية و .اس .واس .ش .ضد صهورية تنيانيا املتحدة ( ،)CEDAW/C/60/D/48/2013الفقرة 3-6؛ و  .ر .ضد صهورية
مولدوفا ( ،)CEDAW/C/66/D/58/2013الفقرة .2-12
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النظر األست املوضوعية
 1-9نظرت اللجنة الا البالغ علل ض ــوء صيع املعلومات الم أتاحتها هلا كل من ص ــاحبة البالغ
والدولة الطرف ،كما و منصو عليه املادة  )1( 7من الربوتوكو االتتيار .
 2-9وتشز اللجنة وىل حجة الدولة الطرف ب.ن عقوبة زوج صاحبة البالغ السابق متناسبة مع تطورة
اجلرمية الم ارتكبها ،وال سيما أن احملكمة احمللية أشكو  -مارتان تلصل وىل أنه مالنب ب حلاق ضرر
بدين جسيم أثناء حالة من اجلنون املغقل ولاللك حكمل عليه باحلبت  9أشهر و  8أيام ،و و ما يتفق
مع اجلياءات الم تنص عليها املادة  113من القانون اجلنائي .وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز اللجنة أيء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وىل حجة الدولة
الطرف ب.ن احملكمة رفءـل مطالبات صـاحبة البالغ باحلصـو علل تعويض عن األضـرار املعنوية واملادية،
ةبقا للتشريعات الوةنية.
 3-9وتُشـ ــز اللجنة وىل أنه وفقاً للفقرة  6من توصـ ــيتها العامة رقم  ،19يشـ ــمل التمييي ،باملعىن الوارد
املادة  1من االتفاقية ،العنف اجلنسـ ـ ـ ــاين املرتكب ضـ ـ ـ ــد النسـ ـ ـ ــاء .و الا التمييي ال يقتصـ ـ ـ ــر علل العمل
املءـ ـ ـ ــطلع به من جانب الدو األةراف أو بالنيابة عنها .وباألحرم ،قد تكون الدو األةراف مسـ ـ ـ ــغولة
أيءـ ــا ،مبوجب املادة ( 2ه) ،عن أفعا األفراد وذا مل تبال العناية الواجبة ملنع انتهاأ احلقوق أو التحقيق
أعما العنف واملعاقبة عليها ،وعن تقدمي التعويض.
 4-9وفيما يتعلق بادعاء ص ـ ـ ــاحبة البالغ أن القرارات الم اختالهتا الس ـ ـ ــلطات كانل تقوم علل قوالب
لطية جنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية ،انتهاأ للمادة  5من االتفاقية ،تُغكد اللجنة من جديد أن االتفاقية تفر التيامات
علل صيع أجهية الدولة وأن الدو األةراف ميكن أن تكون مس ـ ـ ــغولة عن القرارات القء ـ ـ ــائية الم تنتهك
أحكام االتفاقية( .)17وتشـ ـ ـ ـ ـ ــدد اللجنة أيء ـ ـ ـ ـ ـ ـاً علل أن التنفيال الكامل لالتفاقية يتطلب أال تكتفي الدو
األةراف باختاذ تطوات للقء ــاء علل التمييي املباش ــر وغز املباش ــر وحتس ــني وض ــع املرأة الواقع ،بل أن
تعمل أيء ـ ـاً علل تعديل وحتويل األلاط اجلنس ــانية والقء ــاء علل التنميط اجلنس ــاين الء ــار الال يش ــكل
سبباً جالريا ونتيجة أساسيني للتمييي ضد املرأة( .)18والقوالب النمطية اجلنسانية تستمر من تال وسائل
ومغس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــات شـ ـ ـ ـ ـ ــع ،منها القوانني والنظم القانونية ،وميكن أن تغبد ا جهات حكومية ،كافة فروي
احلكومة وكافة مستوياهتا ،وجهات فاعلة تاصة(.)19
 5-9وتشز اللجنة وىل أن الدولة الطرف مليمة ،مبوجب املادة ( 2أ) و (ج) ( -ه) واملادة ( 5أ) من
االتفاقية ،بتعديل أو ولغاء ليت فقط القوانني واألنظمة القائمة ،بل والعادات واملمارس ـ ـ ـ ـ ــات الم تُش ـ ـ ـ ـ ــكل
متييياً ض ـ ـ ــد املرأة كاللك .و الا الص ـ ـ ــدد ،تُش ـ ـ ــدد اللجنة علل أن القولبة النمطية تغثر علل حق املرأة
حماكمة نييهة ،وأن علل القء ـ ــاء أن ار علل عدم ونش ـ ــاء معايز تفتقر وىل املرونة علل أس ـ ــاس مفا يم
ُمسبقة عما يُشكل ُعنفاً عائلياً أو جنسانياً ،علل النحو املشار وليه توصيتها العامة رقم )2015( 33
بش.ن جلوء املرأة وىل القءاء(.)20
__________
( )17قءية ف .أ .ضد بلغاريا ( )CEDAW/C/49/D/20/2008الفقرة 11-9؛ وقءية  .ر .ضد صهورية مولدوفا ،الفقرة .6-13
( )18قءية بولوسوفا ضد كازاتستان ( ،)CEDAW/C/61/D/45/2012الفقرة .10-10
( )19قءية ر.أ.ب ضد تركيا ( ،)CEDAW/C/51/D/28/2010الفقرة .8-8
( )20قءية و  .ر .ضد صهورية مولدوفا ،الفقرة .6-13
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 6-9و القءــية احلالية ،ال بد من تقييم امتثا الدولة الطرف اللتياماهتا مبوجب املادة ( 2ج) و (د)
واملادة ( 5أ) من االتفاقية ،من أجل كفالة محاية قانونية فعالة للنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من أ عمل من أعما التمييي
والقءـ ــاء علل التحييات والقوالب النمطية اجلنسـ ــانية ،وذلك ضـ ــوء درجة مراعاة االعتبارات اجلنسـ ــانية
املطبلقة تناو القءــاء لقءــية صــاحبة البالغ .و الا الصــدد ،تالحظ اللجنة أن االدعاء العام التمت
من تلقاء نفس ـ ـ ـ ــه من احملكمة ختفيف احلكم ،ايث ُختفض تص ـ ـ ـ ــنيف اجلرمية الم ّاهتم ىتا املدعل عليه من
حماولة القتل وىل وحلاق ض ـ ـ ــرر بدين جس ـ ـ ــيم أثناء حالة جنون مغقتة ،وأن احملكمة احمللية أعطل األس ـ ـ ــبقية
لرواية األحدا الم قدمها الدفاي ،القائلة ون ص ـ ـ ــاحبة البالغ ش ـ ـ ــتمل زوجها الس ـ ـ ــابق مرارا وتكرارا ،مع
عدم ويالء اعتبار ،اثل لس ـ ـ ــجل الس ـ ـ ــيد تيماغوف الس ـ ـ ــابق املتعلق بالعنف العائلي ،الال يغيده الش ـ ـ ــهود
وتثبته وصابات صاحبة البالغ .وجتا لل احملكمة شاشة صاحبة البالغ وودانة السيد تيماغوف السابقة
ب حلاق وصابات بدنية بصاحبة البالغ.
 7-9وتالحظ اللجنــة كــاللــك أن احملكمــة أعطــل وزنــا كبزا إلفــادات شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهود الــدفــاي الم تــدعي أن
ص ــاحبة البالغ تص ــرفل بش ــكل اس ــتفياز  ،ب انة زوجها الس ــابق ،ومل ت.تال االعتبار س ــوم الوص ــف
اإل ا لطبعه الال قدمته ودارة مس ـ ــجد حملي .و الوقل نفس ـ ــه ،مل تُعط احملكمة وزنا ،اثال لش ـ ــهادات
الشهود الداعمة لرواية صاحبة البالغ لألحدا  ،و م الشهود الالين كانوا يعيشون حتل سقف واحد مع
اجلاين والءحية.
 8-9وتالحظ اللجنة أن احملكمة العليا الش ـ ـ ــيش ـ ـ ــان أيدت كامل مء ـ ـ ــمون قرار احملكمة احمللية ،مع
تعديل واحد فقط ،و و حالف اإلش ــارة وىل اإلدانة الس ــابقة للس ــيد تيماغوف بالعنف العائلي من جانب
حمكمة الصل  .وعالوة علل ذلك ،تالحظ اللجنة أيءا أن احملاكم مل تستجب أل مطالبة من مطالبات
صـ ـ ــاحبة البالغ بالتعويض ،علل الرغم من أن هلا السـ ـ ــلطة التقديرية للقيام باللك .وتالحظ اللجنة كاللك
أنه مل يس ـ ـ ــبق أن حص ـ ـ ــلل ص ـ ـ ــاحبة البالغ أ وقل من األوقات علل ومكانية الوص ـ ـ ــو وىل املالجع
أو املشـ ــورة أو التمثيل القانونيني ا انيني ،ومل يكن مقدور ا أن تقدم ةلبا للحصـ ــو علل أمر باحلماية
أو أمر زجر ألن القانون ال ينص علل مثل اله اخليارات.
 9-9وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تعرت علل أ من اله الوقائع وأهنا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ،وذا قرئل
متمعة ،وىل أن الس ـ ـ ـ ـ ــلطات الوةنية قد محل ،بعدم توفز ا محاية قانونية فعالة لص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ وبعدم
معاجلة حالتها بطريقة تراعي االعتبارات اجلنس ـ ـ ــانية ،ب.ن يت.ثر اس ـ ـ ــتدالهلا املنطقي بالقوالب النمطية .وبناء
علل ذلك ،ختلص اللجنة وىل أن سلطات الدولة الطرف مل تتصرف بصورة مالئمة من أجل محاية صاحبة
البالغ من العنف العائلي وملعاقبة اجلاين العقاب املالئم، ،ا يُعد انتهاكا اللتياماهتا مبوجب االتفاقية.
 10-9وتالحظ اللجنة كاللك ما ذكرته صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ من أن التش ـ ـ ـ ـ ـريعات الدولة الطرف ال متن
محاية قانونية فعالة من العنف العائلي .و الا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز اللجنة وىل أن الدو األةراف مليمة،
مبوجب املادة  3من االتفاقية ،ب.ن تتّخال ،صيع امليادين ،ال سـ ـ ـ ـ ــيّما امليادين السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــية واالجتماعية
واالقتص ـ ــادية والثقافية ،كل التدابز املناس ـ ــبة ،مبا ذلك التشـ ـ ـريع ،لكفالة لاء املرأة والنهو ىتا بص ـ ــورة
كاملة ،وذلك لتءــمن هلا ،ارســة حقوق اإلنســان واحلريات األســاســية والتمتّع ىتا علل أســاس املســاواة مع
الرجــل .وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز اللجنــة كــاللــك وىل مالحظــاهتــا اخلتــاميــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ.ن التقرير الــدور الثــامن للــدولــة الطرف
( ،)CEDAW/C/RUS/CO/8الم توصــي فيها الدولة الطرف ب.ن تعتمد علل وجه االســتعجا تشـريعات
ش ــاملة ملنع العنف ض ــد املرأة والتص ــد له ،مبا ذلك العنف العائلي ،واألتال بنظام املالحقة القء ــائية
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التلقائية ملرتكيب العنف العائلي واجلنس ــي ،وكفالة متكني ض ــحايا العنف من النس ــاء والفتيات من الوص ــو
فورا وىل وســائل االنتصــاف واحلماية ،وحماكمة مرتكبيه ومعاقبتهم علل النحو املناســب .وتعرب اللجنة عن
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفها وزاء التعديالت الم أدتلل مغترا علل التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات الوةنية الم تييل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة اإلجرامية عن
االعتداء ،بدال من تعييي قانون مكافحة العنف العائلي ،والم تتم مبوجبها املقاضــاة العديد من حاالت
العنف العائلي ،وذلك بســبب عدم وجود تعريف ”للعنف العائلي“ القانون الروســي(.)21و ظل اله
الظروف ،ال ميكن للجنــة أن تغيــد مالحظــات الــدولــة الطرف بــ.ن تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعــاهتــا متوافقــة متــامــا مع املعــايز
والقواعد املنصو عليها االتفاقية.
 11-9وترم اللجنة أن عدم قيام الدولة الطرف بتعديل تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعاهتا املتعلقة بالعنف العائلي أثر ت.ثزاً
مباش ـراً علل حقوق صــاحبة البالغ املطالبة بالعدالة واحلصــو علل ســبل انتصــاف ومحاية فعالة .وترم
أيءـ ـ ـ ـ ـ ــا أن اله القءـ ـ ـ ـ ـ ــية تربز عدم قيام الدولة الطرف بواجبها باختاذ كافة التدابز املناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة لتغيز ألاط
الس ــلوأ االجتماعية والثقافية للرجل واملرأة ،ىتدف حتقيق القء ــاء علل التحييات واملمارس ــات العرفية وكل
املمــارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األترم القــائمــة علل االعتقــاد بــدونيــة أو تفوق أ من اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ،أو علل أدوار لطيــة
للرجل واملرأة.
 12-9و ضوء ما تقدم ،ترم اللجنة أن الطريقة الم عاجلل ىتا سلطات الدولة الطرف قءية صاحبة
البالغ تُش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل انتهاكا حلقوقها مبوجب املادة ( 2ج) و(د) ،مقروءة باالقرتان مع املادة  ،1واملادة ( 5أ)
من االتفاقية ،مع مراعاة التوص ـ ـ ـ ـ ـ ــية العامة رقم  19والتوص ـ ـ ـ ـ ـ ــية العامة رقم  )2017( 35بش ـ ـ ـ ـ ـ ــ.ن العنف
اجلنســاين ضــد املرأة ،الصــادرة حتديثا للتوصــية العامة رقم  .19وتُســلم اللجنة تصــيصــا ب.ن صــاحبة البالغ
عانل من ض ــرر معنو ومن التحيي .فقد تعرض ــل لعنف جنس ــاين بدين ونفس ــي ش ــديد عندما تُركل من
دون احلماية املالئمة للدولة ،بينما كانل ال تيا تعاين من سـ ـ ـ ـ ـ ــوء معاملة زوجها آنالاأ (زوجها السـ ـ ـ ـ ـ ــابق
اآلن) وتعرض ــل لص ــدمات جديدة حينما أتفقل س ــلطات الدولة ،الم كان ينبغي أن تكون حامية هلا،
وال سـ ـ ـ ـ ــيما الشـ ـ ـ ـ ــرةة واحملكمة ،بدال من ذلك منع العنف وأتفقل بعد ذلك أيءـ ـ ـ ـ ــا معاقبة اجلاين
العقاب املالئم أو تقدمي تعويض للءحية.
 - 10ون اللجنة ،وذ تتصـ ـ ـ ـ ـ ــرف مبوجب املادة  )3( 7من الربوتوكو االتتيار و ضـ ـ ـ ـ ـ ــوء االعتبارات
املالكورة أعاله ،ترم أن الدولة الطرف مل تف بالتياماهتا وأهنا بالتايل قد انتهكل حقوق صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ
مبوجــب املــادة ( 2ج) وىل (د) ،مقروءة بــاالقرتان مع املــادة  ،1واملــادة ( 5أ) من االتفــاقيــة ،مع األتــال
االعتبار التوصيتني العامتني رقم  19ورقم .35
 - 11وتقدم اللجنة التوصيات التالية وىل الدولة الطرف:
(أ)
انتهاكات حقوقها؛
(ب)

فيما يتعلق بصـ ـ ـ ــاحبة البالغ :تقدمي تعويض مايل مناسـ ـ ـ ــب هلا يتناسـ ـ ـ ــب مع جسـ ـ ـ ــامة

توصية عامة:

__________
صنّف االعتداء دون التسبب أذم بدين كالفة ودارية ،وليت جرمية جنائية.
( )21وىل غاية  7شباط/فرباير ُ ،2017
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’‘1

الوفاء بالتياماهتا باحرتام ومحاية وتعييي ووعما حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان للمرأة ،ومنها احلق
التحرر من صيع أش ـ ـ ـ ـ ـ ــكا العنف اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــاين ،مبا ذلك العنف العائلي ،والتخويف
والتهديدات باستخدام العنف داتل وقليمها؛

’‘2

املبادرة سـ ـريعا وىل تنقي تشـ ـريعاهتا علل حنو علها تتماش ــل متاما مع االتفاقية واملعايز
الدولية ،ايث تكفل ،علل وجه اخلصو  ،جترمي صيع أعما العنف اجلنساين ،مبا
ذلك ما األسـ ـ ــرة ،واملعاقبة عليها بالعقوبات املالئمة ووتاحة األدوات القانونية من
قبيل األوامر اليجرية وأوامر احلماية للءحايا من الناحية القانونية؛

’‘3

التحقيق علل الفور وبص ـ ــورة ش ـ ــاملة واياد وجدية صيع ادعاءات العنف اجلنس ـ ــاين
ضـ ـ ـ ـ ــد املرأة ،وكفالة وقامة دعاوم جنائية صيع اله القءـ ـ ـ ـ ــايا ،وتقدمي األشـ ـ ـ ـ ــخا
املدعل ارتكاىتم لاللك العنف وىل حماكمة نييهة وحمايدة وعاجلة و الوقل املناس ـ ــب،
وفر العقوبات املالئمة؛

’‘4

متكني ض ـ ـ ــحايا العنف من اللجوء اآلمن والفور وىل القء ـ ـ ــاء ،مبا ذلك املس ـ ـ ــاعدة
القانونية ا انية حيثما ليم ذلك ،بُغية كفالة وصـ ـ ـ ـ ـ ـوهلم وىل ُسـ ـ ـ ـ ـ ـبل االنتص ـ ـ ـ ـ ــاف ووعادة
الت .يل الفعالة والكفغة واملتاحة ،متش ــياً مع توجيهات اللجنة الواردة توص ــيتها العامة
رقم 33؛ وكفالة تلقي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحايا العنف العائلي وأةفاهلن دعما فوريا ومالئما ،مبا
ذلك املالجع واملساندة النفسية؛

’‘5

توفز براما وعــادة التــ .يــل والرباما املتعلقــة اــل املنــازعــات األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة دون اللجوء وىل
العنف للجناة؛

’‘6

التوقيع والتص ـ ـ ـ ــديق علل اتفاقية ملت أوروبا للوقاية من العنف ض ـ ـ ـ ــد النس ـ ـ ـ ــاء والعنف
املنييل ومكافحتهما؛

’‘7

توفز تــدريــب وليامي للقء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة واحملــامني وموظفي ونفــاذ القوانني ،مبن فيهم املــدعون
العامون ،بش ـ ـ ــ.ن االتفاقية والربوتوكو االتتيار امللحق ىتا والتوص ـ ـ ــيات العامة للجنة،
ال سيما منها التوصيات العامة رقم  19و  28و 35؛

’‘8

وض ــع وتنفيال تدابز فعالة ،مبش ــاركة نش ــطة من جانب صيع اجلهات ص ــاحبة املص ــلحة
املعنية ،من قبيل املنظمات النسـائية واليعماء الدينيني ،ىتدف التصـد للقوالب النمطية
والتحييات واألعراف واملمارسات الم تتغاضل عن العنف العائلي أو تتسام معه؛

’‘9

تنفيــال مـا تعلق من املالحظــات اخلتــاميــة للجنــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ.ن التقرير الـدور الثــامن لالحتـاد
الروسي بالعنف ضد النساء والفتيات بصورة عاجلة ودون وبطاء.

 - 12ووفق ــا للم ــادة  )4( 7من الربوتوكو االتتي ــار  ،تويل ال ــدول ــة الطرف االعتب ــار الواج ــب آلراء
اللجنة ،وىل جانب توصــياهتا ،وتقدم وىل اللجنة ،غءــون ســتة أشــهر ،رداً تطياً يتءــمن معلومات عن
أ وجراءات تكون قد اختالهتا ض ـ ــوء آراء اللجنة وتوص ـ ــياهتا .ويُطلب وىل الدولة الطرف أن تنش ـ ــر آراء
اللجنة وتوصياهتا وأن توزعها علل نطاق واسع لتصل وىل كافة قطاعات ا تمع.
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