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املرفق
قــرار اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة الصــادر و ـ
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد
املرأة (الدورة احلادية والستون)
خبصوص

البالغ رقم

*3502 /05

مقدِّمة البالغ:

أو .ف .ج( .ال ميثلها حمامٍ)

الضحايا املزعومون:

صاحبة البالغ وابنتها

الدولة الطرف:

الدامنرك

تاريخ تقدمي البالغ:

 32كانون األول/ديسمرب ( 3503تاريخ الرسالة األوىل)

إن اللجنة املعنية بالقضاا علاا اليييياز ااد املار  ،املنشـةة و ـ املـادة  01مـ
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
وقد اجييعت يف  32متوز/يوليه ،3500
تيخذ ما يلي:

القرار بشةن املقبولية
 - 0إن مقدِّمــة الــبالغ أو .ف .ج .موارنــة روســية ،قــدمت الــبالغ بانهــا وباســم ابنتــها
ف .د .ج .)0(.وهي تدعي أن الدامنرك انتهكت حقوقها وحقوق ابنتـها و ـ املـواد ،0
و ( 3د) ،و  ،0و ( ) 0( 06د) م اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة.
__________
* شارك أعضاء اللجنة الواردة أنـاههم أدنـايف يف الن ـر يف هـذا الـبالغ :عارشـة فريـد أكــار ،ووالديـ أكوسـتا
فاركاس ،ونيكول أميلني ،وماوالي أروتشا دومينغيز ،وباربرا بيلـي ،ونـيكالس بـرون ،ولـويزا شـالل ،ونارلـة
رب ،وهيالري وبيدميايف ،وهنلة حيدر ،وروث هالربن كـداري ،وليليـان هوفمايسـتر ،وعصـمت هـان ،وداليـا
لينــار  ،وليــا نادارايــا ،وتيــودورا نوانكــوو ،وبــراميال بــاتني ،وبيانكــا ماريــا بــومتانزي ،وباتريســيا شــولت ،
و ياوكياو زو.

( )0مع أن تاريخ ميالد ابنة مقدمة البالغ وت حمدد ،فقد ذكرت أن ابنتـها كانـت يف سـ الرابعـة عنـدما قـدمت
البالغ إىل اللجنة.

2/7

15-14367

CEDAW/C/61/D/50/2013

ولــي لــديها حمــامٍ ميثلــها .وقــد دخلــت االتفاقيــة وبروتوكوزــا االختيــاري حيــز النفــاذ يف
الدامنرك تباعًا يف  30أيار/مايو  0892ويف  20آب/أوسط .3555
الوقارع كما عرضتها صاحبة البالغ
 0-3تزو ت مقدمـة الـبالغ مـ مـوار دامنركـي يف  20كـانون األول/ديسـمرب .3550
وهي تزعم أنه ،بعد فترة و يزة م والدة الطفلة ،تغير موقف زو ها جتاههـا وأصـبي يعتـدي
عليها وعلى ابنتهما .وزعمـت مقدمـة الـبالغ أنـه عززـا ومنعهـا مـ زيـارة أهلـها وأصـدقارها.
وزعمت أيضا أن سلوكه أصبي عنيفا جتايف ابنتها ،حيث عمـد إىل تعليقهـا مـ ر ليهـا وهزهـا
لتخويف مقدمة البالغ.
 3-3ويف انت ار اختاذ قرار بشةن رالق الزو ني ،مت التوصل إىل اتفـاق مققـت بـني مقدِّمـة
الــبالغ وزو هــا ،يســمي لكــل منــهما برعايــة الطفلــة بالتنــاوب أســبوعيا (ملــدة ســبعة أيــام).
و و ــ قـــرار مـــقر  33حزيران/يونيـــه  3505صـــادر عــ احملكمـــة احملليـــة يف آلبـــورغ،
حصلت مقدِّمة البالغ على الطالق م زو هـا .ومنحـت احملكمـة حـق حضـانة البنـت ألبيهـا
وحديف .وقد استند هذا القرار إىل تقرير ع رعاية الطفلـة ،أعـديف استشـاري يف شـقون الرعايـة
بعد إ راء تقيـيم نفسـا للطفلـة ووالـديها .ووفقـا زـذا التقريـر ،كانـت اةطـة املققتـة لتقاسـم
املسقولية األبويـة الـو وضـعتها احملكمـة إىل حـني البـت يف القضـية كديـة ومتكـ الطرفـان مـ
التعاون فيما يتعلق باجلوان العملية .وت أنـه بعـد الن ـر يف البيـانني اللـذي أدىل لمـا الطرفـان
أثناء املداوالت ،خلُصت احملكمة إىل أنـه ’’ مـ املسـتبعد كـثتا أن يـتمك الطرفـان مـ جتـاوز
خالفاهتم ـا بشــةن شــقون ابنتــهما بشــكل عــام بةســلوب ال يتســب يف إحلــاق أذ ‘‘ .ورأت
احملكمة أيضا أنه وفقا للتقرير ،كال الطرفني مقهالن لالضطالع بدور احلضانة ،ولكـ أُوصـي
ال لـه عارفيوـا .وزـذا خلصـت احملكمـة إىل
ني احلضانة إىل األب أل نه يبدو أن الطفلة أكثـر مـي ه
أن مصلحة الطفلة الفضلى تقضي ني احلضـانة إىل األب وحـديف .وقـررت احملكمـة أن تقضـي
ابنة مقدمة البالغ  0أيام م كل  02يوما مع أمها .وقـررت احملكمـة أيضـا أنـه ،ن ـرا إىل أنـه
”مل تُتي فرصة أمام مقدمة البالغ إلقامة روابط قوية مع سـوق العمـل الدامنركيـة“ ،ينبغـي أن
يدفع زا زو ها نفقة ملدة سنتني ،اعتبارا م  00تشري الثا /نوفمرب .3558
 2-3ويف قـــرار مـــقر  9كـــانون األول/ديســـمرب  ،3505أيـــدت احملكمـــة العليـــا لغـــرب
الدامنرك قرا َر احملكمـة احملليـة ،ن ـرا إىل أنـه اسـتنادا إىل التقريـر عـ رعايـة الطفلـة وإىل البيـانني
اللذي أدىل لما الطرفان ،كان م مصلحة الطفلة الفضلى مني احلضانة إىل األب وحديف.
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 2-3ويف  39حزيران/يونيه  ، 3503رفعـت مقدمـة الـبالغ دعـو أمـام احملكمـة احملليـة يف
آلبـــورغ للمطالبـــة باالشـــتراك يف حضـــانة ابنتـــها .ويف  35كـــانون األول/ديســـمرب ،خلصـــت
احملكمة كـددا إىل أن مصـلحة الطفلـة الفضـلى تقتضـي احلفـاا علـى الترتيبـات احلاليـة ،يـث
يكون لألب وحديف احلق يف احلضانة وتقضـي األم  0أيـام فقـط مـ كـل  02يومـا مـع ابنتـها.
واعتمدت احملكمة يف قرارها على وضع الطفلة احلايل وعلى كـون التعـاون بـني الوالـدي لـي
يدا وعلـى أن فتـرة املـداوالت السـابقة قـد اتسـمت ’’بصـعوبات يف التعـاون وكـان مسـتو
الزناع بني الطرفني عاليا“.
 0-3ويف  05كانون الثا /يناير  ،3502رعنت صـاحبة الـبالغ يف هـذا القـرار .ويف قـرار
مقر  2حزيران/يونيه ،أيدت احملكمة العليا لغـرب الـدامنرك القـرار ،اسـتنادا إىل نفـ املنطـق
ون را إىل عدم تقدمي وقارع ديدة.
الشكو
 0-2تزعم مقدمة الـبالغ أنـه قـد مت انتـهاك املـواد  ،0و ( 3د) ،و  ،0و ( )0( 06د) مـ
االتفاقية .وهي تـدعي أن الدولـة الطـرف مل تـوفر تـدابت فايـة فعليـة زـا والبنتـها مـ زو هـا
الســابق .وتشــت مقدمــة الــبالغ إىل أن احملكمــتني الــدامنركيتني أخــذتا يف االعتبــار فقــط أقــوال
زو ها الكاذبة حس مزاعمها ومل تن ر يف أي م األدلة الو قدمتها ،ومنحتـه حـق احلضـانة
بسب نسيته فقط .وتضيف مقدمة البالغ أن سبل االنتصاف احمللية مطولة بدون مـربر وأنـه
م املستبعد أن تنصفها.
 3-2وتطل مقدمة البالغ م اللجنة ،يف مجلة أمور ،ضمان إعادة احلـق يف التمتـع باحليـاة
األسرية إىل األمهات األ نبيات واحلق يف حضانة أرفـاز وتـدري السـلطات الدامنركيـة يف
كال مكافحة العنف األسري وس تشريعات تـوفر فايـة فعليـة للنسـاء األ نبيـات وأرفـاز
م سوء معاملة الر ـال الـدامنركيني وتطبيـق تلـت التشـريعات ومـني اإلقامـة الدارمـة وتـوفت
احلمايــة واالســتحقاقات القانونيــة اال تماعيــة لألمهــات األ نبيــات والقيــام علــى الفــور بسـ
تشريعات واختاذ تدابت أخـر تكفـل ردع العنـف األسـري ومكافحتـه بفعاليـة واختـاذ تـدابت
عا لــة حلمايــة النســاء األ نبيــات الــال يقع ـ ضــحايا للعنــف األســري م ـ التعــر ألذ
ال ميك عال ه.
مالح ات الدولة الطرف بشةن املقبولية
 0-2يف  02أيار/مايو  ،3502أكـدت ا لدولـة الطـرف أنـه ال ميكـ قبـول الـبالغ و ـ
املــادة  )0( 2مــ الربوتوكــول االختيــاري ألن صــاحبة الــبالغ مل تســتنفد سُــبل االنتصــاف
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الداخليـــة .وأشـــارت إىل أن ادعـــاءات مقدمـــة الـــبالغ مل تُعـــر علـــى احملـــاكم الدامنركيـــة،
واستندت الدولة الطرف إىل ا تهادات اللجنة يف هذا الصدد الو ميك أن يُستشـف منـها أنـه
ينبغي ملقدمة البالغ أن تعر موضوع الدعو على اللجنة علـى املسـتو الـور ( .)3وتشـت
الدولة الطرف إىل أن مقدمة البالغ مل تقدم أي ادعاءات بشـةن تعرضـها للتمييـز لكوهنـا امـرأة
م قِبل زو ها السابق أو تعر ابنتها لذلت أمام السلطات الدامنركية ،وهذا يع أنه مل تـتي
للمحاكم الورنية فرصة لتقييم هذيف االدعاءات.
 3-2وأضـافت الدولـة الطــرف أن مقدمـة الــبالغ قـدمت شـكواها إىل اللجنــة بينمـا كانــت
املداوالت املتعلقة باحلضـانة ال تـزال اريـة علـى املسـتو الـور (رعـ مقدمـة الـبالغ لـد
احملكمة العليا لغرب الدامنرك يف  05كانون الثا /يناير  3502يف القـرار الصـادر عـ احملكمـة
احمللية يف آلبورغ) ،وكان م املقرر عقد لسة استماع أمام احملكمة العليا يف  31أيار/مايو.
 2-2وأكدت الدولة الطرف أيضا أنه ال ميك قبول البالغ و ـ املـادة ( )3( 2ج) مـ
الربوتوكــول االختيــاري ألنــه م ـ الواضــي أنــه ال يســتند إىل أســاس ســليم .وأفــادت الدولــة
الطرف بةن مقدمة الـبالغ مل تثبـت ملـاذا أو كيـف مت انتـهاك حقوقهـا وحقـوق ابنتـها و ـ
املواد الو ذكرهتا ومل توضي بةي شكل أدت قـرارات أو أفعـال حمـددة صـادرة عـ السـلطات
الدامنركية أو أي تقصت منها إىل انتهاك هذيف احلقوق .وعالوة علـى ذلـت ،مل تقـدم معلومـات
حمددة ع الوقارع ،ا يف ذلت التواريخ أو قرارات احملاكم.
 2-2وأختا ،أكدت الدولة الطرف أنه ال ميك قبول البالغ و املادة ( )3( 2د) مـ
الربوتوكول االختياري ألنه يشكل إساءة استغالل للحق يف تقـدمي بالوـات .وأشـارت الدولـة
الطــرف إىل أن مقدمــة الــبالغ تســعى فحس ـ إىل احلصــول علــى اســتعرا إضــايف ملســةلة
احلضــانة ،والســتخدام اللجنــة بوصــفها منتــد إضــافيا للطعـ يف قــرار احملكمــة ،أو ”مقسســة
استئناف رابعة“.
تعليقات مقدِّمة البالغ على مالح ات الدولة الطرف
 0-0يف  9متوز/يوليـــه  ،3502رعنـــت مقدمـــة الـــبالغ يف مالح ـــات الدولـــة الطـــرف.
فةشارت إىل أهنا سـعت يف السـابق إىل اسـتنفاد سـبل االنتصـاف احملليـة برفـع دعـو اسـتئناف
__________
( )3تستشهد الدولة الطرف بقراري اللجنة يف البالغ رقم  ،3550/9كايهان ضد تركيا ،القـرار بعـدم املقبوليـة
املتخــذ يف  31كــانون الثا /ينــاير  ،3556الفقــرة  1-1والــبالغ رقــم  ،3550/05ن .ف .ص .ضــد
اململكة املتحدة لربيطانيا الع مى وأيرلندا الشـمالية ،القـرار بعـدم املقبوليـة املتخـذ يف  25أيار/مـايو ،3551
الفقرة .2-1
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أمام احملكمة العليا لغرب الدامنرك ،إال أن سبل االنتصـاف هـذيف كانـت وـت فعالـة بسـب يـز
القضاء للر ـال الـدامنركيني .وأشـارت إىل أن اللجنـة خلصـت إىل أنـه ال يـتعني اسـتنفاد سـبل
االنتصاف احمللية إذا كانت مطولة بشكل وت معقول أو إذا مل يك مـ املـر ي أن تـقدي إىل
رب فعلي .وأضافت أنـه يف حـاالت العنـف األسـري ،ختلـت اللجنـة عـ شـرس اسـتنفاد سـبل
االنتصاف احمللية يف حالة عدم قيام الشـررة بـج راء قيقـات شـاملة ومالرمـة وبتـوفت احلمايـة
لرافعي الدعاو ( .)2وأشارت إىل أنه ،يف حالتها ،مل تبـذل السـلطات املختصـة العنايـة الوا بـة
فيمــا يتعلــق بالتزامهــا بتــوفت احلمايــة الفعالــة زــا والبنتــها .وزعمــت أهنــا وابنتــها قــد تعرضــتا
للتهديد واملضايقة واإليذاء على يد زو ها السابق منذ سـنة  ،3558وأهنـا حُرمـت مـ حقهـا
يف حضــانة ابنتــها دون مــربر .وزعمــت أيضــا أنــه ،باعتبارهــا أمــا أ نبيــة يف الــدامنرك ،مل يكـ
يُســمي زــا باملشــاركة يف املناســبات الــو تقيمهــا حضــانة األرفــال الــو تــذه زــا ابنتــها وأن
السلطات الدامنركية خفضت عدد األعياد الو تقضيها مع ابنتها.
 3-0وأكــدت مقدمــة الــبالغ أهنــا قــدمت إىل اللجنــة أدلــة قارعــة علــى تعرضــها للعنــف
اجلنســا  ،وعلــى ”حرماهنــا م ـ حقوقهــا يف التمتــع يــاة أســرية“ ،وهــو شــكل مـ أشــكال
التمييــز اجلنســا  .وأشــارت إىل اال تــهاد القــانو للجنــة الــذي يفيــد بــةن الــدول األرــراف
مسقولة ع بذل العناية الوا بة ملنع انتهاك األفـراد حلقـوق وتهـم أو عـ التحقيـق يف أعمـال
العنف واملعاقبة عليها وتقدمي تعويضات.
 2-0وشــككت مقدمــة الــبالغ يف أن تكــون القــرارات املتخــذة علــى الصــعيد الــور قــد
راعت مصلحة الطفل الفضلى .وأكدت أن زو ها السابق مُني احلـق يف احلضـانة دـرد كونـه
دامناركي األصل ،مضيفة أن عدم السماح البنتها بالعيش معها قرار وت إنسا .
املسارل واإل راءات املعروضة على اللجنة بشةن املقبولية
 0-6بناء على رلـ الدولـة الطـرف ،وعمـاله باملـادة  66مـ الن ـام الـداخلي للجنـة ،قـرر
الفريق العامل املع بالبالوات و الربوتوكول االختياري ،إذ يتصـرف نيابـة عـ اللجنـة،
أن ين ر يف مقبولية البالغ عزل ع أسسه املوضوعية.

__________
( )2تستشهد مقدمة البالغ بقرار اللجنة بشـةن الـبالغ رقـم  ،3552/3أ .ت .ضـد هنغاريـا ،ااراء املعتمـدَة يف
 36كـــانون الثا /ينـــاير  ،3550والـــبالغ رقـــم  ،3559/35ف .ك .ضـــد بلغاريـــا ،ااراء املعتمـــدة يف
 30متوز/يوليه .3500
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 3-6وجي ـ علــى اللجنــة ،وفقــا للمــادة  62م ـ ن امهــا الــداخلي ،أن تفصــل يف مقبوليــة
أو عدم مقبولية البالغ و الربوتوكـول االختيـاري .وعمـاله باملـادة  ،)2( 13يـتعني علـى
اللجنة أن تقوم بذلت قبل الن ر يف األس املوضوعية للبالغ.
 2-6وتشـــت اللجنـــة إىل أن مقدمـــة الـــبالغ مل تقـــدم مـــا يكفـــي مــ الوثـــارق واملعلومـــات
ذات الصــلة ،دعمــا لبالوهــا ،مثــل التقريــر ع ـ رعايــة الطفلــة ،وبشــكل خــاص ،اإل ــراءات
القضارية وأحكام احملكمتني ،روـم إرسـال عـدة رسـارل تذكتيـة إليهـا زـذا الغـر  .ويف هـذا
الصدد ،تشت اللجنة إىل أنه ،بنـاء علـى رلبـها ،قـدمت الدولـة الطـرف ،يف  38حزيران/يونيـه
 ،3500بعض ترمجات األحكام القضارية وحماضر لسات احملاكمة.
 2-6وقــد أحارــت اللجنــة علمــا بادعــاءات مقدمــة الــبالغ و ـ املــواد ( 3د) ،و ،0
و ( )0( 06د) م االتفاقية .وتشت إىل أن صاحبة البالغ مل تقـدم أيـة معلومـات وإيضـاحات
للربهنة على ادعاءاهتا .وإضافة إىل ذلت ،تشت اللجنة إىل أهنا ال تن ر يف ادعـاءات أو شـكاو
ذات رابع عام م قبيل تلت الواردة يف الفقرة  .3-2ون را لعدم تـوفر أيـة معلومـات أخـر
هامة يف هذا امللف ،تر اللجنة أن البالغ وت مقبـول و ـ املـادة ( 2ج) مـ الربوتوكـول
االختياري ألنه ال يستند إىل ما يكفي م األدلة.
 0-6ويف ضــوء هــذا االســتنتاج ،تقــرر اللجنــة عــدم الن ــر يف أي مـ أسـ عــدم املقبوليــة
األخر .
-1

وبناء على ذلت تقرر اللجنة ما يلي:
(أ)

أن البالغ وت مقبول و

املادة ( )3( 2ج) م الربوتوكول االختياري

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحبة البالغ.
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