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صاحبة البالغ وطفالها القاصران

الدولة الطرف:

فنلندا

اتريخ تقدمي البالغ:

 10نيسان/أبريل ( 2014اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

الق ررار املتخ ر مبوج ر امل ررا  92م ررن النظ ررام ال رردا ل
للجنر ر ررة واحملر ر ررا إىل الدولر ر ررة الطر ر رررف يف  25نيسر ر رران/
أبريل ( 2014مل يصدر يف شكل وثيقة)

اتريخ اعتما القرار:

 13آذار/مارس

املوضوع:

حضانة الطفلني واتصا األم بطفليها

املسائل اإلجرائية:

التمثيل أمام اللجنة؛ وعدم استنفا سبل االنتصاف احمللية

املسائل املوضوعية:

طر ر ر ررر التعر ر ر ررر للتعر ر ر ر ي أو املعاملر ر ر ررة القاسر ر ر ررية أو
الالإنسر ر ررانية أو املهينر ر ررة؛ وحرير ر ررة الفر ر ررر واألمر ر ر ان علر ر ررى
شخص ر ر ؛ واحملاكم ر ررة العا ل ر ررة؛ والت ر ررد ل التعس ر ررف يف
شررنون األسررر ؛ ومحايررة األسررر ؛ ومحايررة الطفررل ابعتبررار
قاصرا؛ واحلق يف سبيل انتصاف فعا

2020

موا العهد:

()3(2أ)

موا الربوتوكو اال تياري:

 2و 3و()2(5ب)

و 5و 7و 9و 14و 17و 23و24

اعتمدت اللجنة يف ورهتا  27-2( 128آذار/مارس .)2020
شارك يف راسة ه ا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم :عيا بررن عاشررور وعررارف بلقرران وأمحررد أمررني فررت
هللا وكريس ررتوف ه رراين وابم رررمي كويت ررا ومارس رريا ف .ج .ك رران و نك رران الك ر موهوم ررو ا وف رروتيي اب ارت ر ي
وفاسيلكا سانشني و وسي مانويل سانتوس ابي ويوفا شاين وهيلني تيغرو جا وجنتيان يبريي.
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 1-1صر رراحبة الر رربالغ هر ر س .ه .املولر ررو يف  1آذار/مر ررارس  .1978وهر ر تقر رردم الر رربالغ ابمسهر ررا
وابلنياب ررة عر ررن طفليه ررا التر روأمني م . .ج .ه .وإ .ف .س .ه .املول ررو ين يف  14كر ررانون الثاين/ينر رراير .2012
وهم مجيعا مواطنون فنلنديون .وتدع صاحبة الربالغ أن فنلنردا انتهكر حقوقهرا وحقرو طفليهرا الري
تكفلهر ررا امل ر روا (()3()2أ) و 5و 7و 9و 14و 17و 23و 24مر ررن العهر ررد .وقر ررد ر ررل الربوتوكر ررو
اال تياري حي النفاذ ابلنسبة للدولة الطرف يف  23آذار/مارس  .1976وال ميثل صاحبة البالغ حمام.
 2-1ويف  12أيلو /سر رربتمرب  2014قر رررر اللجنر ررة عر ررن طرير ررق مقررهر ررا اخلر رراص املعر رري ابلبالغر ررا
اجلديد والتدابري املنقتة النظر يف مقبولية البالغ مبع عن أسس املوضوعية.
 3-1ويف  26تشررين الثرراين/نوفمرب  2015نظررر اللجنررة يف مقبوليررة الرربالغ وقرررر أن تطلر مررن
الدولة الطرف معلوما إضافية عن مسألي حضانة األم طفليها القاصرين ومكان إقامتها ه وطفليها
القاصرين فيما يتعلق ابال عاءا املقدمة مبوج املوا  9و 14و 17و 23و 24من العهد(.)1
 4-1وكان ر صرراحبة الرربالغ قررد طلب ر إىل اللجنررة يف  10نيسرران/أبريل و 2أاير/مررايو و 17أاير/
مر ررايو  2014ويف  29أيلو /سر رربتمرب  2015ويف  12أاير/مر ررايو و 9آب/أغسر ررط  2016اختر رراذ تر رردابري
منقتررة أل ر الطفلررني مررن حضررانة والررد ا ووضررعهما يف حضررانتها .وقرررر اللجنررة عررن طريررق مقررهررا
اخلاص املعي ابلبالغا اجلديد والتدابري املنقتة رفض طلباهتا.

الوقائع كما ع ضتها صاح ة ال
 1-2يف ك ررانون الثاين/ين رراير  2012ر ق ر ص رراحبة ال رربالغ وش ررريكها الس ررابق أ .ج .بت رروأمني
ر ررا م . .ج .ه .وإ .ف .س .ه .وهر ر تر رردع أهنر ر ا تعرضر ر علر ررى ير ررد أ .ج .األب البيولر رروج
للت روأمني لعن ر جس رردي ونفس ر مس ررتمر و ط ررري؛ وأن العن ر الب رردين وق ر أساس ررا ب ررني ح يران/يوني ر
 2011ونيسان/أبريل 2012؛ وأن شريكها كان يريد يف بعض املرا إجهاضها .وظلر فرة مرن الوقر
عرراج عررن ترررك أ .ج .ألهنررا مل تكررن تعرررف أيررن ميكنهررا العثررور علررى مررأو للنسرراء وكانر خترراف علررى
حياهتا وحيرا طفليهرا .بيرد أهنرا يف  28نيسران/أبريل  2012أ ر الطفلرني وغرا ر الشرقة الري كرانوا
يعيشون فيها .وبعد ذلك واصل أ .ج .إحلا العن النفس هبا .وه تدع أن كل ما مر بر مرن
حمن أصاهبا ابهلم والغم وابضطراب اإلجها التايل للصدمة؛ وأن طفليها كاان قبل انفصاهلا عن شرريكها
وبعد ضحيتني أيضا للعن النفس حيث كاان يشهدان ابنتظرام العنر الر ي ميارسر والرد ا عليهرا.
ويف مرحلة معينة أقام عاو قضائية بشأن حضانة الطفلني ومكان إقامتهما وحقو ال اير .
 2-2ويف  17متو /يولي  2012أبلغ صاحبة البالغ الشرطة بتعرضها لعن ا ع أن كان علرى
يررد أ .ج .وذكررر أفعرراال مماثلررة وقعر يف عررام  2011و .2012وأصرردر الشرررطة يف  31تشررين األو /
أكتروبر  2012تقريررا بشرأن ا عراءا صرراحبة الربالغ وأحيلر القضرية يف  8كرانون الثاين/ينرراير 2013
إىل النائ العام .ويف  19أيلو /سبتمرب  2013قرر النائ العام عدم مقاضا أ .ج .لكون األ لة غري
كافية لتوجي هتم إلي .
 3-2ويف  19تشرين األو /أكتوبر  2013بدأ أ .ج .ي ور الطفلرني حتر املراقبرة .وتردع صراحبة
البالغ أهنا وقع مر أ ر ضحية عن بدين على يد بعد بدء ال ايرا بفة وجي .
 4-2ويف  4كرانون األو  /يسررمرب  2013منحر حمكمررة كيمنالكسررو احملليرة أ .ج .وحررد حضررانة
طفلي وأمر أبن يعيشا مع اعتبرارا مرن  1أاير/مرايو  .2014ومنحر احملكمرة صراحبة الربالغ حقرو
__________

()1
2

طرح صاحبة البالغ يف م كرهتا املقدمة يف  24نيسان/أبريل  2015ا عاءاهتا مبوج املا تني ()3(2أ) و.5
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اير أاتحر ر إقامر ررة طفليهر ررا معهر ررا يف من هلر ررا مر ررر كر ررل أسر رربوعني مر ررن ير رروم اخلمر رري إىل ير رروم األحر ررد.
وأش ررار احملكم ررة إىل ش ررها أ ص ررائ نفس ر ق ررا فيه ررا إن ص رراحبة ال رربالغ م ر أن حالته ررا النفس ررية
مستقر أبعد الطفلني عرن والرد ا أثنراء فرة احلضرانة املشرةكة ومل تسرم لوالرد ا برؤيتهمرا يف الفرة
من  1شباط/فرباير إىل  19تشرين األو /أكتوبر  .2013وعالو على ذلك الحر األ صرائ النفسر
أن االهتاما الي وجهتها صاحبة البالغ خبصوص أفعا العن الي ارتكبها أ .ج .غري صحيحة وأن
لصر احملكمررة احملليررة إىل أن السررلوك العنير
نيتهررا هر تشرروي مسعتر  .واسررتنا ا إىل هر املعلومررا
املدعى ارتكاب من قبل أ .ج .على صاحبة البالغ والطفلني مل يق  .وتدع صاحبة البالغ أن احملكمة
احمللي ررة مل أت ر يف احلس رربان الش ررها ال رري ق رردمها طبي ر نفس ر خم ررت ابألطف ررا وال رري مل أي ق ررار
احملكمة حىت على ذكرها ومل أت احملكمة يف احلسبان أيضا أن صاحبة البالغ كان قد بدأ تتلقى
يف تشرين األو /أكتوبر  2013عالجا من الصدمة النفسية النامجة عن أفعا العن الي تعرض هلا.
 5-2وترردع صرراحبة الرربالغ أهنررا كان ر يف يرروم  15كررانون األو  /يسررمرب  2013يف مررأو مبدين ررة
بوري بصحبة الطفلني وأحد املشرفني علرى املرأو وهرو املكران الر ي جيتمر فير الوالرد بطفلير يف اير
حت ر املراقبررة .وعنرردما وصررل الوالررد تصرررف بشرركل س ر ء واعتررد عليهررا فسررب هلررا رض رة يف كتفهررا
األمين .وبعد ذلك أبلغ الشرطة مبا حدث و ار طبيبا يف اليوم التايل.
 6-2ويف  17كانون الثاين/يناير  2014طعن صاحبة البالغ أمام حمكمة استئناف كوفوال يف قرار
احملكم ررة احمللي ررة امل ررنر  4ك ررانون األو  /يس ررمرب  .2013وطالب ر ابس ررتمرار بق رراء الطفل ررني يف حض ررانتها
وحدها وابلعيش معها؛ وابلسماح للوالد ب اير مراقبة مرتني يف الشهر؛ وا ع أن ه التدابري ضررورية
لضمان سالمتها وراحتها ه وطفليها .وطلب ابإلضافة إىل ذلك وق تنفير حكرم احملكمرة احملليرة
إىل أن تفرغ حمكمة استئناف كوفوال من النظر يف القضية.
 7-2ويف  14آذار/مررارس  2014رفضر حمكمررة اسررتئناف كوفرروال طلبهررا وقر تنفير قررار احملكمررة
احمللية واحتج ابنتفاء سب وجير لوقر تنفير القررار أو إلغائر  .وتردع صراحبة الربالغ أن احملكمرة
مل تقرردم تعلرريال كافيررا لرررفض طلبهررا ومل تنظررر يف اهتاماهتررا أبن والررد الطفلررني كرران عنيفررا جتاههررا وهررد ها.
وتدع أيضا أن احملكمة مل تضر يف االعتبرار التقريررين الطبيرني املرنر ني  19تشررين الثراين/نوفمرب 2013
و 3كانون الثاين/يناير  2014الل ين أصردر ا طبيبران نفسريان وقراال فيهمرا إنر ال يوصرى بنقرل حضرانة
الطفلررني إىل الوالررد ألن أي تغيررري ج ر ري يف حيررا الطفلررني أو فصررلهما عررن أمهمررا فررة طويلررة سررينثر
سررلبا علررى منائهم ررا؛ وقرراال إن صرراحبة ال رربالغ تعرراين مررن اض ررطراب الكرررب التررايل للص رردمة النرراجم ع ررن
العنر املسررتمر الر ي ميارس ر األب؛ وإن حالتهررا النفسررية مسررتقر وال تعرراين مررن أي مررر عقلر يررنثر
على قدرهتا على رعاية أوال ها.
 8-2ويف  1نيسان/أبريل  2014أ ِم حمكمة استئناف كوفوال يف حمكمة استئناف إيتا  -سوم
الي تول بعد ذلك النظر يف قضية صاحبة البالغ.
 9-2ويف  10نيسان/أبريل  2014وضع ائر اخلدما االجتماعية يف مدينة بروري الطفلرني قيرد
اإليداع الطارئ .فقد أ هتما من حضانة صاحبة البالغ ون إشعار مسربق ووضرعتهما يف ار األيترام
يف كاليفانبويسررتو مبدينررة بروري .وترردع صرراحبة الرربالغ أن الطفلررني عارضررا بشررد إبعا ررا عنهررا وأهنررا
مل يسررم هلررا ب ايرهتمررا يف ذلررك اليرروم .وهر ترردع أيضررا أن ائررر اخلرردما االجتماعيررة أبلغتهررا شررفواي
أبن السررب يف أ ر طفليهررا منهررا هررو االشررتبا يف أهنررا سررتحاو عرقلررة نقررل حضررانة الطفلررني لوالررد ا
يف  1أاير/مايو  2014حيث مل تسرم لوالرد ا ب ايرهتمرا أثنراء عطرال هنايرة األسربوع واعةضر علرى
نقل احلضانة إلي  .ومس لصاحبة البالغ برؤيرة الطفلرني مرر واحرد فقر يف األسربوع .وطعنر صراحبة
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البالغ يف قرارا ائرر اخلردما االجتماعيرة أمرام حمكمرة توركرو اإل اريرة .ويف  16نيسران/أبريل
رفض احملكمة اإل ارية طعنها.

2014

 10-2وقردم صرراحبة الرربالغ إىل حمكمرة اسررتئناف إيتررا  -سروم طلبررا لوقر تنفير حكررم احملكمررة
احملليررة املررنر  4كررانون األو  /يسررمرب  .2013ويف  24نيسرران/أبريل  2014رفض ر حمكمررة االسررتئناف
طل صاحبة البالغ .وأشار احملكمة إىل قرار حمكمة اسرتئناف كوفروال املرنر  14آذار/مرارس 2014
ال ي أفا أبن مصلحة الطفلني الفضلى ال تقتض وق تنفير حكرم احملكمرة احملليرة .وذكرر احملكمرة
أبن الطفلررني أو عررا يف ملجررأ األيتررام يف  10نيسرران/أبريل  2014ألن السررلطا رأ أن سررلوك صرراحبة
البالغ قد يضر بسالمة الطفلني.
 11-2واحتجر صرراحبة الرربالغ عنرردما قرردم بالغهررا إىل اللجنرة أبهنررا قررد اسررتنفد مجير سرربل
االنتصاف احمللية املتاحة والفعالة نظرا إىل عدم إمكانية الطعن يف حكم حمكمة استئناف كوفوال املتعلرق
بطلبها اختاذ تدابري منقتة رغم أن اجللسا الشفوية للنظرر يف الطعرن يف قررار حضرانة الطفلرني مل تكرن
ستعقد إال يف صي أو ري عام .2014
 12-2ويف  2أاير/مايو  2014أبلغ ائر اخلردما االجتماعيرة صراحبة الربالغ أبن طفليهرا غرا را
ملجررأ األيتررام وأن حضررانتهما نقلر إىل والررد ا الر ي أ ر الطفلررني إىل من لر الواقر يف ليرري مبنطقررة
هااب  -كيموال .وتدع صاحبة البالغ أن من ل يبعد  300كم عن من هلما السابق ويق يف منطقة ريفية
انئيررة لرري فيهررا ج رريان وال رردما عامررة يف حمرري سرربعة كيلررومةا  .وأضرراف أن ر لررن تترراح للطفلررني
املساعد إذا ما تعرضا لعن من والد ا.
 13-2ويف  16أاير/م ررايو  2014ق رردم ص رراحبة ال رربالغ إىل حمكم ررة اس ررتئناف إيت ررا  -س رروم طلب ررا
الخترراذ ترردابري منقتررة وطلبر إليهررا نقررل إقامررة الطفلررني إىل من هلررا .وا عر أهنمررا انفصررال عنهررا منر  35يومررا؛
وأنر كرران لالنفصررا عواق ر نفسررية منملررة عليهمررا؛ وأن مصررلحتهما الفضررلى تقتض ر أن يعيشررا معهررا.
وقدم صاحبة البالغ يف اجللسة الشها الي أعدها طبي نفس خمت ابألطفا واستنتج فيهرا أن
تنفي قرارا ائر اخلردما االجتماعيرة واحملكمرة احملليرة كران قرد أحلرق ابلطفلرني صردمة نفسرية شرديد
وضررررا جسرريما بصررحتهما العقليررة .ويف اليرروم نفسر رفضر حمكمررة االسررتئناف طلر صرراحبة الرربالغ
ولكنها قرر أن من حق الطفلني أن يراي أمهما ملد ساعتني يف األسبوع حت املراقبة .وتدع صاحبة
الرربالغ أن ه ر ا الق ررار خمررال لقررانون الدولررة الطرررف ابلنظررر إىل أن احملكمررة احملليررة كان ر قررد منحتهررا
ابلفعل حقوقا أوسر نطاقرا يف الر اير (انظرر الفقرر  4-2أعرال ) وأن الوالرد مل يعرة علرى ذلرك القررار.
وه تدع أيضا أن والد الطفلني أعرا لقاءاهترا بطفليهرا يف من هلرا يف أايم  8و 11أاير/مرايو و 15و18
(أو  14و )16أاير/مايو .2014

الشكوى
 1-3تدع صاحبة البالغ أن الدولة الطررف مبرن والرد الطفلرني حضرانتهما وإببعرا الطفلرني عرن
من هلا لك يعيشا يف ار لأليتام مث يف من والد ا وبتقييد إمكانية لقائها هبما قد انتهك حقوقهرا
وحقو طفليها املكفولة مبوج املوا  7و 9و 14و 17و 23و 24من العهد.
 2-3وتدع صاحبة البالغ أن فصل طفليها عنها قسرا يف  10نيسران/أبريل  2014قرد سرب هلمرا
ض ررررا يس ررتحيل ج رررب ويبل ر ح ررد انته رراك امل ررا  7م ررن العه ررد .فق ررد قطع ر الس ررلطا بص ررور تعس ررفية
عالقته ررا بطفليه ررا وقي ررد حقهم ررا يف رؤيته ررا فل ررم تس ررم هل ررم ب ر لك س ررو م ررر واح ررد يف األس رربوع.
ومل أت ر ر الس ر ررلطا يف احلس ر رربان عن ر ررد اخت ر رراذ ه ر ر ا الق ر ررار م ر ررا يفض ر ررل الطف ر ررالن وال ص ر ررغر س ر ررنهما
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وال وضعهما ابعتبار ا ضحيتني ألفعا العن املن يل املستمر من قبل والد ا وشاهدين عليها .وتشرري
ص رراحبة ال رربالغ إىل التقري ررر الط رري امل ررنر  19تش ررين الث رراين/نوفمرب  2013وت رردف ابلق ررو إن ق ررار ائ ررر
اخلدما االجتماعية يف مدينة بوري كان ل أثر سلي على مناء طفليها بصور مستقر  .وما مل يل ذلك
اإلجر رراء فسر ررتكون لر ر آاثر سر ررلبية شر ررديد علر ررى منائهمر ررا وصر ررحتهما النفسر ررية ويسر ررتحيل تر ررداركها يف
األجل الطويل.
 3-3وت ر رردع ص ر رراحبة ال ر رربالغ أن الس ر ررلطا بس ر ررماحها لوال ر ررد الطفل ر ررني ب ايرهتم ر ررا ون مراقب ر ررة
قررد عرضررتهما بش ررد خلطررر اإلي ر اء النفس ر والبرردين عل ررى يررد وه ررو مررا يشرركل انتهاك ررا للمررا  9م ررن
العهررد .فررالطفالن شررديدا الضررع وحباجررة إىل محايررة اصررة مررن جانر السررلطا لضررمان حقهمررا يف
األمن على شخصيهما.
 4-3وتشري صاحبة البالغ إىل أن حقوقها مبوج املا  14قد انتهك نتيجة ملرا يلر ( :أ) إبعرا
ائر اخلدما االجتماعية الطفلني عنها يف  10نيسان/أبريل  2014ون إصدار أي قرار ط و ون
عقد جلسة عا لة وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحمايد ميكن لصاحبة البالغ أن تداف فيها عن
حقوقهررا وحقررو الطفلررني؛ (ب) رفررض حمكمررة اسررتئناف كوفرروال طلبهررا اخترراذ ترردابري منقتررة ون تقرردمي
تعليل كاف و ون مراعا ا عاءاهتا وأ لتها املستندية املتعلقة أبفعا العن والتهديدا الي تعرض هلا
على يد الوالد.
 5-3وتردع صرراحبة الرربالغ أن إبعررا طفليهررا عنهررا قسررا قررد انتهررك حقهمررا يف محايررة القررانون مررن
التد ل التعسف يف حياهتما األسرية ويف شرنون من هلمرا وهرو احلرق الر ي تكفلر املرا اتن  17و 23مرن
العهد .فلم توجد أسباب تدعو إىل إبعا طفليها عن مكان إقامتهما املعتا الر ي عاشرا فير وتلقيرا فير
الرعاية على مد عامني تقريبا .وفضال عن ذلك فإن من حضرانتهما لوالرد ا الر ي أصرب عليهمرا
أن يعيشا مع اعتبارا من  1أاير/مايو  2014ينتهك أيضا حقهما يف احليا األسرية.
 6-3وفيم ررا يتعل ررق ابمل ررا  24م ررن العه ررد ت رردع ص رراحبة ال رربالغ أن الس ررلطا الفنلندي ررة مل ت رروفر
احلمايررة لطفليهررا وفقررا ملررا يقتضرري وضررعهما كقاص ررين يف سررن صررغري جرردا .ومل أت ر السررلطا بعررني
االعتبار على النحو الواج عالقة الطفلني بصاحبة البالغ وال سلوك والد ا العني .

م حظات الدولة الط ف بش ن املق ولية
 1-4قرردم الدولررة الطرررف يف م ر كر شررفوية منر ررة  25ح يران/يوني ر
املقبولية وطلب إىل اللجنة أن تنظر يف مقبولية البالغ مبع عن أسس املوضوعية.

2014

مالحظاهتررا بشررأن

 2-4وتشررري الدولررة الطرررف إىل أن قررار احملكمررة احملليررة املررنر  4كررانون األو  /يسررمرب  2013أسررند
حضررانة الطفلررني إىل والررد ا وحررد اعتبررارا مررن  1أاير/مررايو  .2014وبنرراء علررى ذلررك مل يعررد إبمكرران
صاحبة البالغ متثيل الطفلني أمام اللجنة .ول لك ينبغ للجنة أن تعلن عدم مقبولية البالغ من حيث
إن يطرح ا عاءا ابلنيابة عن الطفلني وذلك عمال ابملا  2من الربوتوكو اال تياري واملا  95من
النظام الدا ل للجنة.
 3-4وينبغر أيضررا إعرالن عرردم مقبوليررة الربالغ مبوجر املررا ()2(5ب) مرن الربوتوكررو اال تيرراري
ابلنظر إىل أن صاحبة البالغ مل تستنفد سبل االنتصاف احمللية .وتشري الدولة الطرف إىل أن جيو إنفاذ
قرار احملكمة احمللية املنر  4كانون األو  /يسمرب  2013فورا وذلك وفقا للما  43من قرانون حضرانة
األطفررا وحقررو االلتقرراء هبررم .غررري أن صرراحبة الرربالغ طعنر يف ذلررك القررار أمررام حمكمررة االسررتئناف
وطلب ر ر أيض ر ررا كت ر رردابري منقت ر ررة وق ر ر تنفي ر ر ق ر ررار احملكم ر ررة احمللي ر ررة وإص ر رردار أم ر ررر أبن ختض ر ر ايرا
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وال ررد الطفل ررني هلم ررا حتر ر للمراقب ررة أثن رراء سر ررري ال رردعو  .وطعنر ر ص رراحبة ال رربالغ أيض ررا يف ا تصر رراص
احملكم ررة .ويف  14آذار/م ررارس  2014رفض ر حمكم ررة االس ررتئناف طل ر ص رراحبة ال رربالغ اخت رراذ ت رردابري
منقترة .بيررد أن املسررألة يف وقر تقرردمي مالحظررا الدولررة الطرررف إىل اللجنررة كانر ال تر ا قيررد نظررر
حمكمة االستئناف.
 4-4وأمرا قررار حمكمرة االسرتئناف رفرض طلر صراحبة الربالغ اختراذ تردابري منقترة فهرو أمرر إجرائر
منق ر م ررتب ابإلج رراءا املتعلقررة ابال عرراء الرئيس ر (وهررو حضررانة الطفلررني ومكرران إقامتهمررا) .فه ر ا
الق ررار وفق ررا للم ررا  25م ررن الفص ررل العاش ررر م ررن ق ررانون اإلنف رراذ ال جي ررو أن يك ررون موض رروع اس ررتئناف
مس ررتقل .ولك ررن جي ررو الطع ررن في ر عن ررد الطع ررن يف الق ررار املتعل ررق ابال ع رراء الرئيس ر يف القض ررية .ف ررالقرار
املتعلق بطل اختاذ تدابري منقتة ال يكتس قو قانونية وال قو الشر ء املقضر بر  .وفضرال عرن ذلرك
جيو ائما ألي طرف أن يقدم طلبرا جديردا الختراذ تردابري منقترة رغرم صردور قررار بررفض طلر سرابق.
والواقر ر أن صر رراحبة الر رربالغ نفسر ررها قر ررد قر رردم طلبر ررا جدير رردا الختر رراذ تر رردابري منقتر ررة ورفضر ررت حمكمر ررة
االستئناف يف  16أاير/مايو .2014
 5-4وعم ررال بق ررار اخت ت ر ائ ررر اخل رردما االجتماعي ررة يف  10نيس رران/أبريل  2014أو ع الطف ررالن
بشكل عاجل يف ار أيتام وفقا للما تني  13و 38من قانون رعاية الطفل .وعمال ابملا  90مرن ذلرك
الق ررانون جي ررو الطع ررن أم ررام حمكم ررة إ اري ررة يف ق ررارا اإلي ررداع العاج ررل ال رري يتخ ر ها مس ررنولو املكات ر
البلدية حت إشراف اهليئا البلدية املسنولة عن اخلدما االجتماعية على النحرو املنصروص علير يف
قانون اإلجراءا القضائية اإل ارية .غري أن صاحبة البالغ مل تطعن يف ذلك القرار.

تعليقات صاح ة ال

على م حظات الدولة الط ف وم حظات إضافية

 1-5ق رردم ص رراحبة ال رربالغ يف  14متو /يولي ر  2014تعليقاهت ررا عل ررى مالحظ ررا الدول ررة الط رررف
وأكد أن ينبغ اعتبار بالغها مقبوال من حيث حقوقها وحقو طفليها الي يكفلها العهد.
 2-5وقدم صاحبة البالغ بالغها إىل اللجنة يف  11نيسان/أبريل  .2014وكان صاحبة الربالغ
يف ذلررك الوقر هر احلاضررنة لطفليهررا ومررن مث كرران حيررق هلررا تقرردمي بررالغ ابلنيابررة عنهمررا ومتثيلهمررا أمررام
اللجنة .وعرالو علرى ذلرك كران حيرق هلرا بصرفتها أحرد الوالردين متثيرل طفليهرا يف أي قضرية وال سريما
خبصرروص اال عرراءا املتصررلة ابلق ررارا التعسررفية وغ ررري القانونيررة املتعلقررة حبضررانتهما ومكرران إقامتهم ررا
والتقائهرا هبمرا .وينبغر للجنرة عنرد النظررر يف مقبوليرة الرربالغ فيمرا خير حقررو الطفلرني أن أت ر يف
احلسبان ضع حاهلما وحاجتهما إىل محاية اصة.
 3-5وحتر ر ررتج صر ر رراحبة الر ر رربالغ ابلقر ر ررو إن ائر ر ررر اخلر ر رردما االجتماعير ر ررة يف مدينر ر ررة بر ر روري مل جتر ر رر
حتقيقا شامال بشأن السلوك العني لوالد طفليها علرى النحرو الر ي طلبتر حمكمرة كيمينالكسرو احملليرة
قبل أن تتخ قرارها يف  4كرانون األو  /يسرمرب  .2013وبعرد ذلرك قررر ائرر اخلردما االجتماعيرة
يف  10نيسرران/أبريل  2014إيررداع الطفلررني ار أيتررام اسررتنا ا إىل أسررباب ائفررة و ون أي حتقيررق إضررايف.
وترردع صرراحبة الرربالغ أن ق ررارا ائررر اخلرردما االجتماعيررة اس ررتند إىل معلومررا اطئررة ق رردمها
والد الطفلني ومل تسن هلا الفرصة للطعن فيها.
 4-5وحتتج صاحبة البالغ ابلقو إهنا كان تالح يف كل مر التق فيها بطفليها من انتقاهلمرا
للعيش يف من والد ا أنواعا خمتلفة من اإلصااب مثل اجلروح القطعية والتم قا الطوليرة والرضرو
يف أج ر ر اء خمتلف ر ررة م ر ررن جس ر ررميهما وآاثر الع ر ررض أبس ر ررنان بش ر ررية عل ر ررى ظهريهم ر ررا؛ وأهنم ر ررا أ رباه ر ررا أبن
"والد ا ينذيهما" .ومل يسم الوالد هلا أب الطفلني إىل املستشفى.
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 5-5وقر رردم صر رراحبة الر رربالغ يف  8كر ررانون األو  /يسر ررمرب  2014و 13و 16آذار/مر ررارس
معلوما إضافية إىل اللجنة .وه تقو إن األب مل يوافرق هلرا إال علرى ايرا أسربوعية للطفلرني حتر
املراقبة يف الفة من أاير/مايو إىل كانون األو  /يسرمرب  .2014ورفرض األب أن أي ر الطفلرني إىل أي
لق رراءا م ر ص رراحبة ال رربالغ يف الف ررة م ررن  10ك ررانون األو  /يس ررمرب  2014إىل  7آذار/م ررارس .2015
ومل يسم والد ا ألقارب صاحبة البالغ املباشرين ب اير الطفلني.
2015

 6-5وأفا ِمد ا أهنا الحظ يف عد ايرا إصااب على طفليهرا وأبن ائرر ردما محايرة
الطف ررل ببلدي ررة إي رري منعته ررا يف  5ح يران/يوني ر  2014بن رراء عل ررى طل ر وال ررد ا م ررن فح ر جس ررم
طفليه ررا لرؤير ررة اإلصر ررااب وم ررن التقر رراط صر ررور لإلص ررااب املر رردعا ومر ررن أ ر الطفلر ررني إىل املستشر ررفى.
وه تدع أن الطعن يف ذاك القرار مل يكن ممكننا .غري أهنا يف  20ح يران/يوني  2014أبلغر ائرر
اخل رردما االجتماعي ررة ببلدي ررة إي رري وإ ار الشر رررطة يف ك رراكوي  -س رروم هبر ر اإلص ررااب  .ومل تتخر ر
السلطا أي تدابري استجابة لبالغها.
 7-5وتر رردع صر رراحبة الر رربالغ أهن ر ررا تلق ر ر يف  3تش ر ررين الث ر رراين/نوفمرب  2014مكاملر ررة هاتفير ررة م ر ررن
األ صرائ االجتمراع املسررنو عرن طفليهررا أبلغهرا فيهرا أبن الشرررطة و ائرر اخلر دما العاجلرة حلمايررة
الطفل أعدات تقريرا بشأن وقوع اعتداء عني يف  26تشرين األو /أكتوبر  2014يف من والرد طفليهرا.
وه تدع أن األ صائ االجتماع رفض ت ويدها مبعلوما أكثر تفصيال عن طفليها.
 8-5وتشررري صرراحبة الرربالغ إىل حروا ث انطررو علررى سررلوك عنير مررن جانر والررد طفليهررا جتررا
أشخاص آ رين يف الفة من عام  2001إىل عام  .2005وتردع أنر كران علرى السرلطا الري اختر
الق ررار املتعل ررق حبض ررانة الطفل ررني ومك رران إقامتهم ررا أن تك ررون عل ررى عل ررم هب ر األح ررداث وأن تض ررعها يف
االعتبار يف التقييم ال ي أجرت .
9-5

وقد أ

وترردع صرراحبة الرربالغ أهنررا تعرراين مررن األر واإلجهررا وتشررعر ابألسررى نتيجررة هل ر ا الوض ر .
إجا مرضية يف مناسبا شىت وحصل على عالو تتعلق ابلعج اجل ئ .

م حظات إضافية من الدولة الط ف
 1-6يف  12آذار/مررارس  2015قرردم الدولررة الطرررف مالحظررا إضررافية بشررأن مقبوليررة الرربالغ.
وتنكد الدولة الطرف أن تعليقا صاحبة البالغ على مقبولية البالغ وإفا اهتا اإلضرافية ال تتضرمن أي
حج ررج ت ررربر مقبولي ررة ال رربالغ .وتنك ررد الدول ررة الط رررف أيض ررا أن اإلش ررارا إىل لفي ررة القض ررية والس ررما
الشخصية لوالد الطفلني وثيقة الصلة ابألس املوضوعية للبالغ وال ميكن حبثها يف سيا املقبولية.
 2-6وفيم ررا يتعل ررق ابلش رررط املنص رروص علي ر يف امل ررا ()2(5ب) م ررن الربوتوك ررو اال تي رراري تفي ررد
الدولررة الطرررف اللجنررة أبن حمكمررة االسررتئناف أصرردر قرارهررا يف  12ح يران/يوني ر  .2014وقررد قرررر
حمكمررة االسررتئناف تعررديال ج ئيررا يف قررار احملكمررة احملليررة املررنر  4كررانون األو  /يسررمرب  2013ومنحر
احملكم ررة ص رراحبة ال رربالغ احل ررق يف اير طفليه ررا حت ر املراقب ررة .وق رردم ص رراحبة ال رربالغ طلب ررا ل ررإلذن هل ررا
بتقدمي استئناف إىل احملكمة العليا .ويف  12أيلو /سربتمرب  2014رفضر احملكمرة العليرا طلر صراحبة
الرربالغ .بيررد أن الدولررة الطرررف تقررو إنر "مررن غررري الواضر مررا إذا كرران طلر [صرراحبة الرربالغ يتعلررق
بقرار حمكمة االستئناف بكامل أم أن يتعلق أبج اء من فق  .وبناء علي يتع ر التحقق مما إذا كانر
مجي سبل االنتصاف احمللية املتاحة قد استنفد يف ه ا الصد ".
 3-6كمررا تفيررد الدولررة الطرررف اللجنررة أبن صرراحبة الرربالغ طعن ر أمررام احملكمررة اإل اريررة يف أربعررة
ق ررارا منفص ررلة اخت ر هتا ائ ررر اخل رردما االجتماعي ررة يف  10نيس رران/أبريل  2014بش ررأن إي ررداع طفليه ررا
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والقيررو املفروضررة علررى االتصررا بينهررا وبينهمررا .ويف  12أيلو /سرربتمرب  2014رفضر احملكمررة اإل اريررة
طعون صاحبة البالغ .وبعد ذلك طعن صراحبة الربالغ يف قررار الررفض أمرام احملكمرة اإل اريرة العليرا
وكان ه ا الطعن ال ي ا قيد النظر يف وق تقدمي الدولة الطرف مالحظاهتا إىل اللجنة .بيد أن الدولرة
الطر ر رررف تشر ر ررري إىل أن مراجعر ر ررة القر ر ررارا املتعلقر ر ررة إبير ر ررداع الطفلر ر ررني ليسر ر ر مر ر ررن ا تصر ر رراص احملكمر ر ررة
اإل ارية العليا.
 4-6وتسرلم الدولرة الطرررف أبن الشرخ الر ي ال حيرق لر مبوجر القرانون احمللر أن ميثرل شخصررا
آ رر جيررو لر يف ظررروف معينررة أن يتررد ل يف إجرراء مررن إجرراءا التحقيررق الرردويل أو التسرروية الدوليررة
نيابررة عررن الشررخ اآل ررر .وبصررفة عامررة ميكررن ألي أم طبيعيررة أن تتررد ل يف مثررل ه ر اإلج رراءا
ابلنيابررة عررن أطفاهلررا مررن أجررل محايررة مصرراحلهم .بيررد أن ر يل ر م يف الوق ر نفس ر حبررث األمررر حبثررا قيقررا
للتحق رق مم ررا إذا ك رران ال رربالغ ق ررد ق ردم حق ررا خلدم ررة املص ررلحة الفض ررلى للطفل ررني منع ررا للتالع ر حبق ررو
الطفلني مثال .وقد يوجد يف حاال معينة تضارب يف املصلحة بني الشخ املترد ل واألشرخاص
ال ر ين مي ررثلهم .ويف ه ر ا الص ررد تش ررري الدول ررة الط رررف إىل امل ررا  3م ررن الربوتوك ررو اال تي رراري التفاقي ررة
حقو الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغا وتنكد أن ابلنظر إىل من حضانة الطفلني لوالد ا وحد
اعتبارا من  1أاير/مايو  2014مل يعد إبمكان صاحبة البالغ أن متثرل الطفلرني أمرام اللجنرة ولكرن جيرو
هلا أن تستمر يف مباشر البالغ ابمسها ه فق .

معلومات إضافية من صاح ة ال
 1-7قدم صاحبة البالغ يف  24نيسان/أبريل  2015تعليقا إضافية ر ا على مالحظا الدولة
الطرف املنر ة  12آذار/مارس .2015
 2-7وتشرري صراحبة الربالغ إىل املرا  16مرن اتفاقيرة القضراء علرى مجير أشركا التميير ضرد املررأ
وتنكد أهنا حرم من مجي حقوقها تقريبا كوالد مبا فيها وصايتها على طفليها وأهنا بر لك تعرضر
للتميي كامرأ .
 3-7وتنكررد صرراحبة الرربالغ أنر ينبغر اعتبررار الرربالغ مقبرروال فيمررا يتعلررق أيضررا ابال عرراءا املقدمررة
ابلنيابة عن الطفلني إذ يطرح البالغ ا عاءا بشأن الطريقة الي تناول هبا السلطا مسألة حضانة
الطفلني ومكان إقامتهما حيث جتاهل السلوك العني لألب جتاهها وجتا الطفلني .وتدع صاحبة
الرربالغ أن امل ررا  3م ررن الربوتوكررو اال تي رراري التفاقي ررة حقررو الطف ررل املتعل ررق إبج رراء تق رردمي البالغ ررا
تنطبق على حاال خمتلفة منها أن حياو أحد الوالدين أو شرخ آ رر التالعر إبرا الطفرل .ويف
ظروف ه ا البالغ يستحيل التالع إبرا الطفلني بسب سنهما الصغري جدا.
 4-7وفيمر ررا يتعلر ررق ابسر ررتنفا سر ربل االنتصر رراف احمللير ررة تر رردف صر رراحبة الر رربالغ ابلقر ررو إنر ر ال جير ررو
اسر ررتئناف قر ررار احملكمر ررة اإل ارير ررة املر ررنر  12أيلو /سر رربتمرب  2014بشر ررأن إير ررداع الطفلر ررني مر ررر أ ر ررر .
وفيما يتصل بقرار السلطا املتعلق حبضانة الطفلني تشري صاحبة البالغ إىل طلبها احلصو على إذن
ابلطعن أمام احملكمة العليا يف قرار حمكمة االستئناف مبجمل وإىل أن سبل االنتصاف احمللية ثب أهنا
غري فعالة نظرا إىل أن الطفلني يعيشان من عد أشهر يف بيئة خييم عليها العن .
 5-7وتر رردع صر رراحبة الر رربالغ أن إجر رراءا احملكمر ررة اإل ارير ررة انتهكر ر املر ررا  )1(14مر ررن العهر ررد .فقر ررد
رفض احملكمة اإل ارية عقرد جلسرا اسرتماع ورفضر اسرتجواب صراحبة الربالغ والشرهو الر ين قردمتهم
مثررل الطبير النفسر املخررت ابألطفررا ومرردرس احلضررانة التابعررة للمجتمر احمللر واأل صررائ االجتمرراع
التر رراب لر رردائر اخلر رردما االجتماعير ررة مبدينر ررة بر روري الر ر ي اختر ر القر ررار الصر ررا ر يف  10نيسر رران/أبريل .2014
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ويتوجر علررى احملكمررة إذا رأ عرردم وجاهررة ليررل معررني أن تقرردم تعلرريال ل ر اك القررار .كمررا مل أت ر
احملكمة يف احلسربان األ لرة املسرتندية الري قردمتها صراحبة الربالغ مثرل التقرارير الطبيرة املتعلقرة مبصرلحة
طفليها الفضلى وصحتهما العقلية ومنائهما والسجال الطبية املتعلقة ابإلصااب النامجرة عرن أفعرا
العن الي ارتكبها والد ا يف جق صاحبة البالغ وتقارير الشرطة.
 6-7وهر ترردع أن موقر األ صررائيني االجتمرراعيني الترابعني لرردائر اخلردما االجتماعيررة مبدينررة
بوري كانوا يبدو سلبيا للغاية جتاهها يف كل مر كان تتصل فيها هبم اعتبارا من ح يران/يوني .2013
ف رررغم ش رركاواها م ررن العن ر املس ررتمر واخلط ررري والواثئ ررق ال رري ق رردمتها مل جي ررر األ ص ررائيون االجتم رراعيون
تقييم ررا ال عاءاهت ررا املتعلقر ررة ابخلط ررر ال ر ي يشر رركل وال ررد الطفلر ررني عليهم ررا .وع ررالو علر ررى ذل ررك مل جتر ررر
السرلطا حتقيقررا قيقررا يف هر اال عرراءا ومل تعاقر اجلرراين ومل ترروفر احلمايررة واملررأو واملسرراعد هلررا
وللطفلني وهو ما يشكل انتهاكا للموا ()3(2أ) و 5و )1(9و 17و )1(23و )1(24من العهد.
 7-7ويررن ي عرردم اك رةاث السررلطا اب عاءاهتررا املتعلقررة بعن ر والررد الطفلررني وال سرريما تعليقررا
السررلطا القائلررة إن صرراحبة الرربالغ "تسرريطر عليهررا فكررر أن الوالررد عنير " إىل تعريضررها لررألذ مررن
جديد ويشكل انتهاكا للما تني  18و )2(19من العهد.
 8-7وتشرركل الطريقررة الرري ل ر هبررا السررلطا إىل منر والرردي صرراحبة الرربالغ يف  10نيسرران/
أبريررل  2014أل ر الطفلررني إىل أحررد مالج ر األيتررام ون إظهررار أي ق ررار أو إبررداء أسررباب برردورها
انتهاكا للما  17من العهد.

املسائل واإلج اءات املع وضة على اللجنة يف  26تش ين الثاين/نوفمرب

2015

النظر يف املقبولية
 1-8تيقنر اللجنرة وفقررا ملرا ترن علير املرا ()2(5أ) مرن الربوتوكررو اال تيراري مرن أن املسررألة
نفسررها مل تكررن يف  26تش ررين الثرراين/نوفمرب  2015قيررد البحررث يف إطررار أي إج رراء آ ررر مررن إج رراءا
التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.
 2-8وحتري اللجنرة علمررا حبجرة الدولرة الطرررف أنر ال حيررق لصراحبة الربالغ تقرردمي برالغ إىل اللجنررة
ابسرم طفليهرا منر أن أسرند احملكمررة احملليرة مبوجر قرارهرا الصررا ر يف  4كرانون األو  /يسررمرب 2014
حضانة الطفلرني ألبيهمرا وحرد اعتبرارا مرن  1أاير/مرايو  .2014وحتري اللجنرة علمرا أيضرا حبجرة الدولرة
الطرف أن رغم أن لألم الطبيعية عموما احلق يف التصررف نيابرة عرن طفلهرا مرن أجرل محايرة مصرلحت
ينبغ ر يف بعررض احلرراال إعررالن الرربالغ غررري مقبررو ملن ر التالع ر إبرا الطفررل .وحترري اللجنررة علمررا
ك لك اب عاءا صاحبة البالغ أهنا يف وق تقدمي بالغها إىل اللجنة كان ه احلاضنة لطفليها؛
وأن بالغهررا يطرررح ا عرراءا بشررأن الطريقررة الرري تناولر هبررا السررلطا مسررألة حضررانة طفليهررا وا تيررار
مكان إقامتهما وأن ه السلطا منح احلضانة تعسفا لوالد ا .وت كر اللجنة أبن مسألة احلق يف
تقرردمي بررالغ إىل اللجنررة مبوج ر الربوتوكررو اال تيرراري مررن عدمر ميكررن البر فيهررا مبعر عررن األنظمررة
والتشريعا الوطنية الي تنظم متثيل الفر أمام حمكمة قانونية حملية( )2وأن ألحد الوالدين الر ي مل ميرن
حر ررق احلضر ررانة الصر ررالحية الكافير ررة لتمثير ررل أطفالر ر أمر ررام اللجنر ررة( .)3ويف هر ر القضر ررية تالحر ر اللجنر ررة
أن الطفلني غري قا رين بسب صغر سرنهما علرى التعبرري عرن آرائهمرا يف مسرألة تقردمي برالغ أو علرى
__________

()2
()3
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املوافقررة علررى متثيررل أي شررخ هلمررا .وفضررال عررن ذلررك ال يتبررني مررن ملر القضررية أن تقرردمي والرردهتما
الرربالغ أمررر يتعررار بوضرروح م ر مصررلحتهما الفضررلى .وبنرراء علررى ذلررك تررر اللجنررة أن الرابطررة بررني
صر ر رراحبة الر ر رربالغ وطفليهر ر ررا وطبيعر ر ررة اال عر ر رراءا يكفير ر رران لتربير ر ررر متثير ر ررل األم طفليهر ر ررا أمر ر ررام اللجنر ر ررة.
ولر لك ختل ر اللجنررة إىل عرردم وجررو أي عقبررة حتررو ون اعتبررار الرربالغ مقبرروال مبوج ر املررا  2مررن
الربوتوكو اال تياري.
 3-8وحتي اللجنة علما حبجة الدولة الطرف أن صراحبة الربالغ مل تسرتنفد سربل االنتصراف احملليرة
حيث ال ميكن أن يستنتج من الطل ال ي قدمت صاحبة البالغ لإلذن هلا ابلطعن أمام احملكمة العليا
أن طلبه ررا يتعل ررق جبمي ر اجلوان ر املتص ررلة حبض ررانة الطفل ررني وحق ررو ص رراحبة ال رربالغ يف ال ر اير  .وحت رري
اللجنررة علمررا أيضررا حبجررة الدولررة الطرررف أن ر يف وق ر تقرردمي الدولررة الطرررف مالحظاهتررا اإلضررافية إىل
اللجنررة كرران طعررن صرراحبة الرربالغ املقرردم إىل احملكمررة اإل اريررة العليررا يف حكررم احملكمررة اإل اريررة الصررا ر
يف  12أيلو /سربتمرب  2014املتعلرق بتقييررد االتصرا بررني صراحبة الرربالغ وطفليهرا ال ير ا قيرد النظررر.
وحتي اللجنة علما أيضا اب عراءا صراحبة الربالغ أن الطلر الر ي قدمتر مرن أجرل اإلذن هلرا بتقردمي
طعررن أمررام احملكمررة العليررا كرران يتعلررق بق ررار حمكمررة االسررتئناف برمت ر وأنر مل يعررد ممكنررا اسررتئناف ق ررار
احملكمر ررة اإل ارير ررة الصر ررا ر يف  12أيلو /سر رربتمرب  2014واملتعلر ررق إبير ررداع طفليهر ررا ار أيتر ررام وأن س ر ربل
االنتصاف احمللية ثب عدم فعاليتها.
 4-8وفيمررا يتعلررق ابلشرررط الروار يف املررا ()2(5ب) مررن الربوتوكررو اال تيرراري تشررري اللجنررة إىل
قراراهتررا السررابقة وت ر كر أبن الب ر فيمررا إذا كان ر مجي ر سرربل االنتصرراف قررد اسررتنفد أم ال يررتم أثنرراء
راس ررة ال رربالغ( .)4وتالحر ر اللجن ررة يف هر ر القض ررية أن ص رراحبة ال رربالغ ق رردم يف ع ررد مناس رربا
طلبررا إىل احملرراكم خبصرروص حضررانة طفليهررا ومكرران إقامتهمررا .فهر علررى وجر التحديررد طعنر يف
حكررم احملكمررة احملليررة ال ر ي مررن احلضررانة لوالررد الطفلررني وحررد وال ر ي حررد مكرران إقامتهمررا يف من ر
والر ررد ا .ويف  12أيلو /سر رربتمرب  2014رفضر ر احملكمر ررة العلير ررا اإلذن هلر ررا ابلطعر ررن .ويف الير رروم نفسر ر
رفض ر ر احملكم ر ررة اإل اري ر ررة طعوهن ر ررا يف ق ر ررارا ائ ر ررر اخل ر رردما االجتماعي ر ررة الص ر ررا ر يف  10نيس ر رران/
أبرير ررل  2014واملتعلقر ررة إبير ررداع طفليهر ررا ار أيتر ررام .وتر ررر اللجنر ررة أن الدولر ررة الطر رررف مل تبر ررني أي سر ربل
االنتص رراف األ ررر غ ررري تل ررك ال رري س ررلكتها ص رراحبة ال رربالغ ك رران ميك ررن أن تك ررون فعال ررة يف تن رراو
مطالباهتررا املتعلقررة حبضررانة طفليهررا ومكرران إقامتهمررا .وتررر اللجنررة نظ ررا إىل طبيعررة املسررائل املطروحررة
عليهررا أن صرراحبة الرربالغ قررد ب ر ل جهررو ا كافيررة لعررر مطالباهتررا علررى السررلطا الوطنيررة وختل ر
اللجنررة إىل عرردم وجررو مررا مينعهررا مررن النظررر يف ه ر اجلوان ر مررن الرربالغ عمررال ابملررا ()2(5ب) مررن
الربوتوكر ررو اال تير رراري .ويف الوقر ر نفسر ر تر ررر اللجنر ررة أهنر ررا نظر ررا لعر رردم اسر ررتنفا سر ربل االنتصر رراف
الدا لي ررة ال ميكنه ررا يف الوق ر الر رراهن أن تنظ ررر يف املس ررائل املتعلق ررة حبق ررو ال ر اير ألن ه ر املس ررائل
ال ت ا يف مرحلة االستئناف قيد نظر احملكمة اإل ارية العليا.
 5-8وفيم ررا يتعل ررق ابالنتهاك ررا امل رردعا للم ررا  5م ررن العه ررد تالح ر اللجن ررة أن امل ررا  5تتص ررل
بتعهرردا عامررة مررن جان ر الرردو األط رراف وال ميكررن لألف ررا االعترردا هبررا كسررب قررائم ب ات ر لتقرردمي

__________

()4
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ب ررالغ مبوج ر الربوتوك ررو اال تي رراري( .)5وم ررن مث ف ررإن ه ر ا اال ع رراء غ ررري مقب ررو مبوج ر امل ررا  3م ررن
الربوتوكو اال تياري.
 6-8وحتر رري اللجنر ررة علمر ررا اب عر رراءا صر رراحبة الر رربالغ املقدمر ررة يف إطر ررار املر ررا تني  18و )2(19مر ررن
العهررد .ومر ذلررك تررر اللجنررة أن هر اال عرراءا غررري مدعمررة أب لررة كافيررة لغررر املقبوليررة ومررن مث
تعتربها غري مقبولة مبوج املا  2من الربوتوكو اال تياري.
 7-8وحت رري اللجن ررة علم ررا اب ع رراءا ص رراحبة ال رربالغ أن الوق ررائ ال رري عرض ررتها تش رركل انتهاك ررا
حلقوقها وحقو طفليها مبوج املوا ()3(2أ) و 7و 9و 14و 17و 23و 24من العهد .وتالح
اللجنة يف ه ا الصد أن مجي ا عاءا صاحبة البالغ عرض على احملاكم الوطنية يف الدولة الطرف
وأن مر ررن ا تصر رراص هر ر احملر رراكم عمومر ررا ال اللجنر ررة أن تقر رريم الوقر ررائ واأل لر ررة يف أي قضر ررية بعينهر ررا
ما مل يتض أن قرارا احملاكم ظاهر التعس أو تصل إىل رجة إنكار العدالة( .)6ومر ذلرك تالحر
اللجن ررة أيض ررا أن ص رراحبة ال رربالغ ق رردم ع ررد ا ع رراءا بش ررأن تط ررابق اإلج رراءا القانوني ررة يف فنلن رردا
مر ر أحكر ررام العهر ررد وهر ررو مر ررا قر ررد ير ررنثر علر ررى مر ررد نر ر و اللجنر ررة عنر ررد إرا احملر رراكم الوطنير ررة يف تقير رريم
الوقرائ واأل لرة مبرا يف ذلرك مرا يلر ( :أ) أن إبعرا ائرر اخلردما االجتماعيرة الطفلرني يف  10نيسرران/
أبريل  2014مل تسبق جلسة قضائية عا لة وعلنية؛ (ب) أن قرار حمكمة استئناف كوفروال الصرا ر
يف  14آذار/مارس  2014ال ي رفض طل وق تنفير القررار مل يقردم أسربااب كافيرة تبرني أن احملكمرة
يف االعتبار اال عاءا واأل لة املتعلقة ابلسلوك العني املدعى لألب؛ (ج) أن احملكمة اإل ارية
أ
رفض عقرد جلسرا السرتجواب صراحبة الربالغ والشرهو الر ين قردمتهم ون إبرداء مرربرا لقرارهرا
و ون النظررر يف األ ل ررة الواثئقيررة ال رري قرردمتها ص رراحبة ال رربالغ .ومل تتلررق اللجن ررة مررن ص رراحبة ال رربالغ أي
معلوما أ ر تتي للجنة أن تص قرارا احملراكم الوطنيرة أبهنرا ظراهر التعسر أو تصرل إىل رجرة
إنكار العدالة.
 8-8وتر ررر اللجنر ررة أن ا عر رراء صر رراحبة الر رربالغ خبصر رروص تنفير ر أمر ررر إبعر ررا طفليهر ررا ال يسر ررتند إىل
أس رراس ابلنظ ررر إىل أن إبعا ررا ك رران ت رردبريا ع رراجال الغ ررر من ر تنفي ر ق ررار حمكم ررة كيمينالكس ررو احمللي ررة
الصا ر يف  4كانون األو  /يسمرب  2013عق إجراءا قانونية شارك فيها صاحبة البالغ ومل تطعن
يف سرالمتها .وهر التردابري العاجلررة بطبيعتهرا ال ميكررن يف كثرري مررن األحيران أن تكررون عرضرة للطعررن
فيها إال بعد اختاذها وقد طعن صاحبة البالغ فعال يف ه التدابري يف إطار عاو قضائية الحقة.
وتر اللجنة أيضا أن ا عراء صراحبة الربالغ املتعلرق بعردم تقردمي حمكمرة اسرتئناف كوفروال تعلريال لقرارهرا
هو ا عاء ال يستند إىل أ لة ألن صاحبة البالغ مل توض كي أن عدم تعليل قرار رفرض وقر تنفير
حكر ررم قض ر ررائ سر ررابق مل تطع ر ررن صر رراحبة ال ر رربالغ يف امتثال ر ر للمر ررا  14ق ر ررد م ر ر حبقه ر ررا يف جلس ر ررة
استماع عا لة.
 9-8بير ررد أن اللجنر ررة تالحر ر أن آراء الدولر ررة الطر رررف بشر ررأن مقبولير ررة الر رربالغ مل تتضر ررمن طعنر ررا يف
ا عاءا صاحبة الربالغ املتعلقرة أبوجر القصرور الري شراب اإلجرراءا املتخر أمرام احملكمرة اإل اريرة.
ونتيجة ل لك ال ميكن يف ه املرحلة اعتبار ه ا اجلان مرن الربالغ غرري مقبرو وهرو اجلانر الر ي
ميكررن أيضررا أن يررنثر علررى تقيرريم اللجنررة للوقررائ الرري تسررتند إليهررا صرراحبة الرربالغ يف ا عاءاهتررا املقدمررة
مبوج املوا  9و 14و 17و 23و 24من العهد.
__________
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 10-8وبن رراء عل ررى ذل ررك ق رررر اللجن ررة يف  26تشر ررين الث رراين/نوفمرب  2015أن تض ررم اإلجر رراءا
املتعلق ررة مبقبولي ررة ال رربالغ إىل اإلج رراءا املتعلق ررة ابألس ر املوض رروعية ألن ال رربالغ يط رررح قض ررااي تتعل ررق
ابملروا  9و 14و 17و 23و 24مررن العهررد فيمررا يتصررل مبسررألي حضررانة صرراحبة الرربالغ لطفليهررا ومكرران
إقامتهما .وطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف غضون ستة أشهر من اتريخ إحالة ه ا القرار
إليها تفسريا أو بياان طية توض املسألة وتبني التدابري الي اخت هتا الدولة الطرف إن وجد .

م حظر ر ررات الدولر ر ررة الط ر ر ر ف بش ر ر ر ن املق ولير ر ررة فيمر ر ررا يتعل ر ر ر ابملر ر رروا
وم حظات أخ ى

 9و 14و 17و 23و24

 1-9قرردم الدولررة الطرررف يف م ر كر شررفوية منر ررة  30ح يران/يوني ر  2016مالحظاهتررا بشررأن
املروا  9و 14و 17و 23و .24وكرررر الدولررة الطرررف تعليقاهتررا املنر ررة  25ح يران/يونير  2014و 12آذار/
مارس  2015مشد على وجوب عدم قبو البالغ برمت .
 2-9وتقدم الدولة الطرف معلوما أساسية إضافية بشأن وقائ البالغ .وتشري إىل أن العالقة بني
صاحبة البالغ واألب كران يطبعهرا اخلصرام قبرل وال الطفلرني .وتروىل الوالردان رعايرة الطفلرني معرا قبرل
أن تنتق ررل ص رراحبة ال رربالغ م ررن من هلم ررا يف إي رري إىل ب روري يف  27نيس رران/أبريل  .2012وتالح ر الدول ررة
الط رررف أن س ررلطا رعاي ررة الطف ررل نظ ررر يف أم ررور األس ررر يف ع ررد مناس رربا بن رراء عل ررى طل ر األب
وصاحبة البالغ معا .وأبلغ صاحبة البالغ عرن عرد مرن حروا ث االعترداء والتهديرد مرن قبرل األب
بينمررا ا عررى األب أن صرراحبة الرربالغ ه ر الرري تتصرررف بعن ر  .وتشررري الدولررة الطرررف إىل أن صرراحبة
الر رربالغ منع ر ر األب يف الفر ررة مر ررا بر ررني نيسر رران/أبريل  2012وكر ررانون األو  /يسر ررمرب  2013مر ررن رؤير ررة
الطفل ررني رغ ررم الت رردابري املنقت ررة ال رري اخت ر هتا حمكم ررة كيمينالكس ررو احمللي ررة يف  8ك ررانون الثاين/ين رراير 2013
وطلب ر فيهررا متك ررني األب مررن رؤي ررة أطفال ر حت ر املراقبررة .ويف  26نيس رران/أبريل  2013قرررر حمكم ررة
سررااتكونتا احملليررة وجرروب إنفرراذ حررق األب يف رؤيررة طفلير وغرمر صرراحبة الرربالغ السررتمرارها يف منر
األب من رؤيتهما .ورفض الطعنان الل ان قدمتهما صاحبة البالغ يف القرارين.
 3-9وبعر ررد تقر رردمي ع ر ررد التماسر ررا مر ررن ك ر ررال اجلر ررانبني بشر ررأن حض ر ررانة الطفلر ررني طلب ر ر حمكم ر ررة
رارج وأ صررائ نفسر تقيرريم مهرارا األبرو واألمومررة لرد كررال
كيمينالكسرو احملليرة مررن متخصر
الوالدين و راسة كيفية ترتي األمور املتعلقة حبضانة الطفلني ومكان إقامتهما واحلق يف رؤيتهما .ويف 4
كانون األو  /يسمرب  2013أصدر حمكمة كيمينالكسو احمللية قرارا بشأن حضانة الطفلني واحلق يف
رؤيتهما حيث منح الوالدين حضانة مشةكة حىت  30نيسان/أبريل  2014ومنح احلضانة اعتبارا
من  1أاير/مايو  2014لألب وحد ال ي كان يعيش يف بلدية إيي .وقرد متكرن األب مرن رؤيرة طفلير
ثالث مرا يف كانون األو  /يسرمرب  2013حتر املراقبرة لكرن صراحبة الربالغ أعلنر يف  22كرانون الثراين/
يناير  2014أهنا ال توافق على احلضانة املشةكة وأهنا لن تسلم الطفلني إىل والد ا يف  1أاير/مايو .2014
 4-9ويف  1نيسرران/أبريل  2014أمررر حمكمررة مقاطعررة سررااتكونتا بنرراء علررى التمرراس مررن األب
أبن أت ر الس ررلطة املعني ررة ابإلنف رراذ الطفل ررني إىل االجتم رراع املق رررر عق ررد يف  1أاير/م ررايو  2014بقص ررد
نقلهم ررا إىل إي رري .ويف الوق ر نفس ر اس ررتأنف ص رراحبة ال رربالغ ق ررار حمكم ررة كيمينالكس ررو احمللي ررة أم ررام
حمكمررة اسررتئناف شررر فنلنرردا؛ ورفررض طعنهررا يف  12ح يران/يوني ر  .2014وأمررر حمكمررة االسررتئناف
مبوج حكمهرا املنقر الصرا ر يف  16أاير/مرايو  2014بوقر تنفير قررار حمكمرة كيمينالكسرو احملليرة
الصررا ر يف  4كررانون األو  /يسررمرب  2013ال ر ي يقض ر أبن ختضر اللقرراءا بررني الطفلررني ووالرردهتما
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للمراقبر ر ررة حر ر ررىت  31تشر ر ررين األو /أكتر ر رروبر  .)7(2014وبعر ر ررد العدير ر ررد مر ر ررن اإل طر ر ررارا املتعلقر ر ررة برعاير ر ررة
ائررر رعايررة الطفررل الطفلررني يف منسسررة لرعايررة الطفررل اعتبررارا مررن  10نيسرران/أبريل 2014
الطفلررني وضررع
وحىت  2أاير/مايو  2014عندما انتقل الطفالن للعيش م والد ا يف إيي .وطعن صاحبة الربالغ يف
الق ررار املتعل ررق ابإلي ررداع العاج ررل للطفل ررني والقي ررو املفروض ررة عل ررى احل ررق يف رؤيتهم ررا أم ررام حمكم ررة تورك ررو
اإل ارية الي رفض طعنها يف  12أيلو /سبتمرب  .2014وأصدر احملكمة اإل ارية العليا قرارها النهائ
يف  25آب/أغسط .2015
 5-9ويف  29نيسران/أبريل  2015قرررر حمكمررة كيمينالكسرو احملليررة بعررد تقيريم أجرتر ائررر رعايررة
الطفررل أال تكررون اللقرراءا بررني الطفلررني وصرراحبة الرربالغ حت ر املراقبررة وأن تكررون اللقرراءا يف مقررر
إقامة صاحبة البالغ يف بوري يف عطلة هناية األسبوع من يوم اخلمي إىل يوم األحد.
 6-9وترردع صرراحبة الرربالغ أهنررا الحظ ر أثنرراء وجررو الطفلررني معهررا يف ب روري يف الفررة مررن
إىل  13أيلو /سبتمرب  2015كدمة على رد أحرد الطفلرني ونقلتر إىل املستشرفى للفحر  .ونظررا ألن
صاحبة البالغ اهتم األب بضرب الطفل أبل الطبي ال ي فح الطفل األمر إىل ائر اخلدما
االجتماعية العاجلة يف مدينة بوري الي قدم بالغا إىل الشرطة .وبعد التحقيق لص السرلطا
إىل عدم احلاجة إىل اإليداع العاجل للطفلني يف منسسة للرعاية .والح األ صائيون االجتماعيون أن
العالقة بني الطفلني واألب يشوهبا التعاط واالنسجام.
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 7-9وكرررر الدولررة الطرررف قوهلررا إنر ينبغر اعتبررار الرربالغ غررري مقبررو  .وحتررتج الدولررة الطرررف أبن
صرراحبة الرربالغ قرردم طلبررا إىل احملكمررة األوروبيررة حلقررو اإلنسرران وطلبر اخترراذ ترردابري منقتررة مبوجر
املررا  39مررن الئحررة احملكمررة .وأعلن ر احملكمررة يف أاير/مررايو  2015عرردم قبررو الطلر  .وحتررتج الدولررة
الطرررف ابلقررو إن ر سرربق النظررر يف قضررية صرراحبة الرربالغ يف إطررار إج رراء آ ررر مررن إج رراءا التحقيررق
الدويل ول لك ينبغ اعتبارهرا غرري مقبولرة .وتالحر الدولرة الطررف أيضرا أن صراحبة الربالغ تستشرهد
يف م كراهتا إىل اللجنة عق قررار املقبوليرة الصرا ر يف  26تشررين الثراين/نوفمرب  2015بعرد مروا مرن
العهررد وع ررد أحررداث غ ررري تل ررك امل ر كور يف ق ررار اللجنررة .وتالح ر الدول ررة الطرررف أن ص رراحبة ال رربالغ
مل تسررتنفد سرربل االنتصرراف احملليررة فيمررا يتعلررق بتلررك اال عرراءا اجلديررد  .وتشررري الدولررة الطرررف أيضررا
إىل أن اللجن ررة يف قراره ررا امل ررنر  26تش ررين الث رراين/نوفمرب  2015قص ررر نط ررا املس ررألة بوض رروح عل ررى
امل روا  9و 14و 17و 23و 24مررن العهررد فيمررا يتعلررق مبسررألي حضررانة صرراحبة الرربالغ للطفلررني ومكرران
إقامتهما .وتالح الدولة الطررف أنر نظررا إىل أن صراحبة الربالغ متكنر مرن اير طفليهرا ون مراقبرة
يف إطررار حقهررا يف الر اير فإهنررا فقررد بر لك هر وطفالهررا صررفة الضررحية ومررن مث ينبغر إعررالن عرردم
مقبولية البالغ من حيث اال تصاص الشخص .
 8-9وفيمر ررا يتعلر ررق ابملر ررا  9مر ررن العهر ررد تالحر ر الدولر ررة الطر رررف أن مركر ر اخلر رردما االجتماعير ررة
والرعايررة الصررحية يف ب روري قررد نظررر جبديررة يف ش رواغل صرراحبة الرربالغ بشررأن سررالمة الطفلررني وأمنهمررا
وب احلرص والعناية الواجبني يف التحقيق يف ا عاء ممارسرة األب العنر علرى طفلير وإير ائهما بردنيا.
وعقررد سررلطا الرعايررة االجتماعيررة اجتماعررا ومناقشررا مباشررر مر الطررفني واطلعر علررى أ لررة
مستندية كثري وعلى موا أ ر  .وتسرى لأل صرائيني االجتمراعيني تكروين رأي مسرتقل وموضروع يف
شخص ررية األب وقدرت ر عل ررى حتم ررل املس ررنولية ع ررن أم ررن طفلي ر ورعايتهم ررا وحض ررانتهما .وتك رررر الدول ررة
__________
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الطرف أن الطفلني خيضعان لتدابري محاية األطفا وأن صاحبة البالغ مل تثب مد عدم كفاية التدابري
الي اخت هتا السلطا احمللية للوفاء مبتطلبا املا .9
 9-9وفيمررا يتعلررق ابملروا  17و 23و 24مررن العهررد تررر الدولررة الطرررف أن قررار مررن األب وحررد
حضانة طفلي واألمر أبن يعيش الطفالن مع يف إيي كفل حرق الطفلرني يف اسرتمرار وانتظرام العالقرا
الشخصية واالتصا املباشر بكال الوالدين وكفل ابلترايل احرةام احلرق يف محايرة األسرر واحليرا اخلاصرة.
وحتتج الدولة الطرف أبن سلطا رعاية الطفل والسلطا األ ر الي كانر تالحر الطفلرني بر ل
قصر ررار جهر رردها إلير ررالء االعتبر ررار الواجر ر حلر ررق الطفلر ررني يف االتصر ررا ابلوالر رردين مر ر مراعر ررا حقر ررو
وواجبررا كررال الوالرردين .فقررد وفررر الدولررة الطرررف احلمايررة للطفلررني كمررا وفررر محايررة احليررا األس ررية
لصاحل األسر كلها على النحو ال ي يقتضي العهد .وتدف الدولة الطرف أبن صاحبة البالغ مل تثب
كير ر أن التر رردابري الر رري اختر ر هتا سر ررلطا الدولر ررة الطر رررف قر ررد انتهكر ر احلر ررق يف اخلصوصر ررية واحلر ررق يف
احليا األسرية املنصوص عليهما يف املا تني  17و 23أو كي أن التدابري املتخ حلماية احليا األسرية
مل تكن كافية للوفاء مبتطلبا املا .24
 10-9وفيمررا يتعلررق ابملررا  14مررن العهررد تالحر الدولررة الطرررف أن هر ا الرربالغ يتعلررق مبجمرروعتني
منفصررلتني مررن اإلجرراءا القضررائية ررا :ترردابري محايررة الطفررل مبوجر قررانون رعايررة الطفررل؛ وإجرراءا
حضانة الطفل واحلق يف االلتقاء ب مبوج القانون املتعلق حبضانة الطفل واحلرق يف االلتقراء بر  .وتر كر
الدولرة الطرررف أبنر وفقرا لقررار اللجنررة الصرا ر يف  26تشررين الثرراين/نوفمرب  2015ال توجرد أ لررة علررى
صررحة ا عرراءا صرراحبة الرربالغ بشررأن مطابقررة اإلجرراءا القانونيررة ذا الصررلة إببعررا الطفلررني يف 10
نيسان/أبريل  2014ون جلسة قضائية مسبقة وعا لة وعلنية ألحكام العهد وال على صحة ا عاءاهتا
بشأن مطابقة قرار حمكمة استئناف كوفوال الصرا ر يف  14آذار/مرارس  2014بررفض طلر وقر تنفير
قرار اإلبعا ألحكام العهد.
 11-9وفيما يتعلرق أبوجر القصرور املردعى هبرا علرى حمكمرة توركرو اإل اريرة تر كر الدولرة الطررف أبن
الدعو املرفوعة أمام احملكمة اإل ارية مل تتعلق ابلن اع على حضانة الطفلني واحلرق يف االلتقراء هبمرا برل
تعلق فق بقرار هيئة الرعاية االجتماعية الصا ر يف  10نيسران/أبريل  2014بشرأن إيرداعهما العاجرل
يف منسسررة للرعايررة والقيررو املفروضررة علررى االتصررا هبمررا .وتشررري الدولررة الطرررف إىل أهنررا اسررتمع إىل
صاحبة البالغ وانقشر معهرا مسرألة سرالمة الطفلرني واحتياجاهتمرا قبرل إيرداعهما العاجرل وقبرل فرر
قيو على االتصا هبما .وفيمرا يتعلرق اب عراء صراحبة الربالغ عردم عقرد جلسرة لالسرتماع إىل األقروا
حتيل الدولة الطرف اللجنة إىل املا  39من قانون رعاية الطفل الي ترن علرى أنر عنردما يتخر قررار
بشررأن اإليررداع العاجررل للطفررل يف منسسررة للرعايررة جيررو التنررا عررن االسررتماع إىل آراء الطفررل أو أحررد
الوالرردين إذا كرران التررأ ر يف معاجلررة القضررية قررد يضررر بصررحة الطفررل أو منائ ر أو أمن ر  .وتضرري الدولررة
الطرررف أنر وفقررا حليثيررا قررار حمكمررة توركررو اإل اريررة الصررا ر يف  12أيلو /سرربتمرب  2014مل تكررن مثررة
أسباب تدعو إىل عقد جلسة لالستماع إىل األقوا يف ه املسألة .وذكرر احملكمرة أن املسرألة تتعلرق
بصرردور أمررر ابإليررداع العاجررل وفررر قيررو علررى االتصررا ملررد شررهر واحررد .وابلنظررر إىل األ لررة اخلطيررة
الوار يف الواثئق وإىل إهناء اإليداع العاجل للطفلني والقيو املفروضة على االتصا هبما مل يكن مرن
الضروري االستماع إىل األم والشهو يف جلسة لالستماع إىل األقروا بشرأن ظرروف الطفلرني .وأشرار
احملكمة اإل ارية العليا يف قرارها املنر  25آب/أغسط  2015إىل نف املربر .وتالح الدولة الطرف
أن حمكمة توركو اإل ارية واحملكمة اإل ارية العليا قدمتا تعليال بشأن جلسة االستماع إىل األقروا  .وترر
الدولررة الطرررف أن حمكمررة توركررو اإل اريررة قرردم تعلرريال مستفيضررا لضرررور اإليررداع العاجررل آ ر يف
االعتب ررار املس ررائل ال رري أاثرهت ررا ص رراحبة ال رربالغ يف م ر كراهتا .وابملث ررل أ ر احملكم ررة اإل اري ررة العلي ررا يف
14
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اعتبارهررا يف قرارهررا الصررا ر يف  25آب/أغسررط  2015مجير املر كرا املقدمررة إىل احملكمررة مبررا فيهررا
امل كرا املتعلقة ابحلا ث ال ي وق يف  26تشرين األو /أكتوبر يف من األب .وتدف الدولة الطررف
بعرردم جروا اإليررداع العاجررل لغررر غررري مناسر كوسرريلة حلررل نر اع يتعلررق ابحلضررانة كمررا أشررار إىل
ذلك حمكمة توركو اإل ارية .وختل الدولة الطرف إىل أن صاحبة البالغ مل تتمكن من إثبا ا عاءاهتا
املتعلقررة أبوج ر القصررور ال رري شرراب اإلج رراءا وتررر أن نظ ررر احملرراكم اإل اري ررة يف عاواهررا ك رران وفقر ا
للما  14من العهد.
 12-9ويف  4أاير/م ررايو  2018ق رردم الدول ررة الط رررف معلوم ررا إض ررافية تفي ررد أبن ص رراحبة ال رربالغ
قدم ا عاءا كثري ال صلة هلا ابملوضوع وال ميكن التحقق منها .وأضاف الدولة الطرف أن صاحبة
البالغ قد أبرم يف  17تشرين الثاين/نوفمرب  2017اتفاقا م والد الطفلني بشأن إنفاذ حقو صراحبة
البالغ يف ايرهتما وهو اتفا يندرج يف صميم هر ا الربالغ .وبنراء علرى طلر الطررفني أيرد حمكمرة
اس ررتئناف ش ررر فنلن رردا االتف ررا يف  20تش ررين الث رراين/نوفمرب  .2017ومل يس ررتأن الق ررار وأص ررب هنائي ررا.
و فعر الدولرة الطررف أيضرا أبنر لري مرن ا تصراص اللجنرة أن تتصررف كمرا لرو كانر حمكمرة رجرة
رابعة بعد احملاكم احمللية وأصر على إعالن عدم مقبولية البالغ.

م حظر ر ررات صر ر رراح ة الر ر ر
وم حظات أخ ى

بشر ر ر ن املق ولير ر ررة فيمر ر ررا يتعلر ر ر ابملر ر رروا

 9و 14و 17و 23و24

 1-10يف  29أيلو /سر رربتمرب  2015قر رردم صر رراحبة الر رربالغ معلومر ررا إضر ررافية .وأشر ررار إىل أهنر ررا
الحظر يف  12أيلو /سرربتمرب  2015عنرردما كانر مكلفررة برعايررة الطفلررني يف عطلررة هنايررة األسرربوع
وجو كدمة على د م . .ج .ه ..وعندما سألت عن سب الكدمة قا إن والرد ضررب  .وذهبر
صرراحبة الرربالغ ب ر إىل املستشررفى حيررث أبل ر الطبي ر الشرررطة ابالعتررداء املشررتب في ر وأوصررى إبيداع ر
العاجررل يف منسسررة رعايررة اعتبررارا مررن  13أيلو /سرربتمرب  2015وهررو اليرروم الر ي كرران مررن املفررة أن
صر رراحبة الر رربالغ مر ر الطفلر ررني إىل املستشر ررفى يف 13
يعر ررو فير ر الطفر ررالن إىل رعاير ررة والر رردهم .وعر ررا
أيلو /سر رربتمرب  2015بعر ررد أن أ ربهر ررا طفلهر ررا اآل ر ررر إ .ف .س .ه .أبن والر ررد أحلر ررق بر ر إصر ررابة يف
من رتر وظهرر  .واسرتمع ائرر اخلردما االجتماعيررة يف بروري للطفلرني ون حضرور صراحبة الرربالغ.
وكان ائر اخلدما االجتماعية يف بوري قد اتصل ابألب قبل إجراء الفح الطي لر إ .ف .س.
ه .وطلبر مررن صرراحبة الرربالغ أن تعيرد الطفلررني إىل األب رغررم طلبررا صراحبة الرربالغ إجرراء حتقيررق
ورغررم رف ررض الطفل ررني الع ررو إىل والررد ا .وتش ررري ص رراحبة ال رربالغ إىل أن ر مل يص رردر ق ررار ط ر يف ه ر ا
الشررأن رغررم مطالباهتررا وأهنررا ل ر لك مل تررتمكن مررن الطعررن يف ذلررك الق ررار .وترردع صرراحبة الرربالغ أن
اإلجرراءا الرري اخت ر هتا ائررر اخلرردما االجتماعيررة يف بروري يف  13أيلو /سرربتمرب  2015قررد انتهك ر
املوا  2و 5و 7و 9و 24من العهد.
 2-10ويف  9آب/أغس ر ررط  2016ق ر رردم ص ر رراحبة ال ر رربالغ معلوم ر ررا إض ر ررافية .وه ر ر ت ر رردف أبن
سر ررلطا الدولر ررة الطر رررف افتقر ررر إىل احلير ررا أثنر رراء التحقير ررق الر ر ي أفضر ررى إىل صر رردور حكر ررم حمكمر ررة
كيمينالكسرو احملليرة يف  4كررانون األو  /يسرمرب  .2013وتوضر أن تقريرر حمرام الوالررد وحرد وضر يف
االعتبررار وأن ر مل يررتم االتصررا مبحاميهررا إال يف  10نيسرران/أبريل  .2014وتوض ر أيضررا أهنررا اتفق ر م ر
حماميهررا علررى أال تشررارك يف التحقيررق حبسررن نيررة ولر لك مل يقرردم حماميهررا أي تقريررر .وهر ترردف أيضررا
ابلقو إهنا طلب عد مرا أن تتي هلا الدولة الطرف االطالع علرى السرجل اجلنرائ احملتمرل للوالرد.
ورغررم عرردم ر الدولررة الطرررف متكن ر صرراحبة الرربالغ مررن احلصررو علي ر عررن طريررق عمليررا البحررث
الرري قامر هبررا مر الشرررطة .وترردع صرراحبة الرربالغ أن املعلومررا األساسررية املتعلقررة ابلسررلوك العنير
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للوالررد مل تن ر بعررني االعتبررار ال مررن قبررل حمكمررة كيمينالكسررو احملليررة يف قرارهررا بشررأن حضررانة الطفلررني
الصا ر يف  4كرانون األو  /يسرمرب  2013وال مرن قبرل حمكمرة اسرتئناف شرر فنلنردا يف قرارهرا الصرا ر
يف  12ح يران/يوني .2014
 3-10وتشري صاحبة البالغ أيضا إىل حا ثة وقع يف يروم  26تشررين األو /أكتروبر  2014عنردما
اعتررد شخصرران يردعى أهنمررا غريبرران علررى األب يف من ل ر يف حضررور الطفلررني .وهر تشررري إىل وجررو
تناقضررا يف الشررها ا الرري أ ىل هبررا الوالررد .وترردع صرراحبة الرربالغ أن الوالررد كرران يف احلقيقررة يعرررف
الرررجلني ممررا يررد علررى أن الطفلررني ليسررا يف أمرران مع ر  .وتشررري صرراحبة الرربالغ أيضررا إىل احلا ثررة الرري
وقعر يف  13أيلو /سرربتمرب  2015وتضرري قائلررة إن والررد الطفلررني اعتررد عليهررا عنرردما أعا هتمررا إىل
من ل يف ذلك اليوم .ومل تقدم أي شركو بشرأن ذلرك احلرا ث رغرم أن شرريكها شرهد احلرا ث .وهر
تدع أن الوالد منعها من رؤية الطفلني ملد  11شهرا بعد ذلك احلا ث.
 4-10ويف  26تش ررين الث رراين/نوفمرب  2016ق رردم ص رراحبة ال رربالغ تعليقاهت ررا ر ا عل ررى مالحظ ررا
الدولة الطرف املنر ة  30ح يران/يوني  .2016وه تكررر أهنرا اسرتنفد سربل االنتصراف احملليرة رغرم
ثبو عدم فعاليتها وتعسفها وأن هناك أوج قصور طري أثر على نتائج الدعاو  .وت كر صاحبة
البالغ أبهنا طعن يف القررارا املتعلقرة ابحلقرو يف احلضرانة واإلقامرة والر اير يف كرال النر اعني املتعلقرني
ابحلضر ررانة .وتشر ررري إىل أهنر ررا طعنر ر أمر ررام حمكمر ررة توركر ررو اإل ارير ررة واحملكمر ررة اإل ارير ررة العلير ررا يف الر رردعويني
اإل اريت ررني املتعلقتر ررني بقر ررار اإلير ررداع العاج ررل للطفلر ررني يف ار لأليتر ررام يف  10نيسر رران/أبريل  2014وأنر ر
ال توجررد إمكانيررة لطعررن أو لسرربيل انتصرراف حمل ر آ ررر .وتضرري أن الق ررارين الصررا رين يف الرردعويني
اإل اريتني املتعلقتني ابإليداع العاجل للطفلني عق حا ث يوم  26تشررين األو /أكتروبر  2014وبعردم
إيداعهما العاجل عق حا ث يوم  13أيلو /سبتمرب  2015غري قابلني لالستئناف.
 5-10وتكرر صاحبة البالغ أن مل تعقد جلسة استماع إىل األقوا أمرام احملكمرة اإل اريرة أو احملكمرة
اإل ارية العليا بشأن اإليداع العاجل للطفلني وتقييد االتصا هبما يف الفرة مرن  10نيسران/أبريل إىل 2
أاير/مررايو  .2014وه ر تشررري إىل تعليررق اللجنررة العررام رقررم  )2014(35بشررأن حريررة الفررر واألمرران علررى
شخص ال ي ذكر في اللجنة أن إيداع الطفل يف إحد منسسا الرعاية يصل إىل رجة احلرمان
م ررن احلري ررة ابملع ررى املقصر ررو يف امل ررا  9وأن للطف ررل احل ررق يف أن يسر ررتم إلير ر مباش ررر أو ع ررن طرير ررق
املساعد القانونية أو غري ذلك من أشكا املساعد املناسبة فيما يتعلق أبي قرار يتعلرق ابحلرمران مرن
احلريرة وأن اإلجرراءا املتبعرة ينبغر أن تكررون مالئمرة للطفررل (الفقررر  .)62وتشرري إىل أن الطفلررني مل يسررتم
إليهمررا ألن الدولررة الطرررف قرررر أنر ال ميكررن االسررتماع إليهمررا .وحتررتج صرراحبة الرربالغ أبن احملكمررة مل تقرررر
مشررروعية حرمرران الطفلررني مررن احلريررة يف إجرراءا تسررتويف الشررروط املنصرروص عليهررا يف املررا  14مررن العهررد.
وتشررري إىل أنر عنرردما "أفرررج" عررن الطفلررني كر ير هبا إىل منر الوالررد يف  2أاير/مررايو  2014مل أت ر الدولررة
الط رررف بع ررني االعتب ررار اجلوان ر األمني ررة املنص رروص عليه ررا يف امل ررا  .9وتالح ر ص رراحبة ال رربالغ أن احملكم ررة
اإل اريررة مل ت رردرج أو تر كر األ ل ررة الرري اس ررتند إليه ررا يف اخترراذ ق ررار اإليررداع الف رروري وابلتررايل ف ررإن االس ررتنتاج
ال ي ا غري واض  .وه تدف ابلقو إن  10يف املائة فق من حاال اإليداع الفروري يبر فيهرا يف جلسرة
اسر ر ررتماع إىل األقر ر روا  .وتر ر رردع أن قر ر ررارا احملكمر ر ررة اإل ارير ر ررة تسر ر ررتند أساسر ر ررا إىل التحقيقر ر ررا الر ر رري جيريهر ر ررا
األ صائيون االجتماعيون وه حتقيقا قد تنطوي على ا عاءا وآراء شخصية تعتربهرا احملكمرة "أ لرة".
وهر ر تنكر ررد ابإلضر ررافة إىل ذلر ررك أن ع ر ر ء إثبر ررا أن ش ر رواغل األ صر ررائيني االجتمر رراعيني ال أسر رراس هلر ررا
وأنر ال حاجررة للتررد ل يف احليررا األسررية لألطفررا والوالرردين يقر علررى عرراتق "العميررل" .وتطل ر صرراحبة
الرربالغ إىل اللجنررة أن أتمررر أبن حتسررن الدولررة الطرررف النظررام ليشررمل عقررد جلسررا اسررتماع لألق روا
وال سيما يف حاال التد ل يف احليا األسرية .وتضي أن ال يوجد ليل على أهنا كان ستنذي الطفلني.
16

GE.20-12828

CCPR/C/128/D/2381/2014

 6-10وفيمرا يتعلرق ابملرا  23تشرري صراحبة الرربالغ إىل مر كراهتا السرابقة وتردع أنر ينبغر حظررر
أي معامل ررة متيي ي ررة فيم ررا يتعل ررق إبج رراءا حض ررانة الطف ررل وحق ررو ال ر اير م ررن أج ررل حتقي ررق املص ررلحة
الفضلى للطفل.
 7-10وفيم ررا يتعل ررق ابملر ررا  24م ررن العهر ررد تر ر كر ص رراحبة الر رربالغ أبن م ررن واجر ر الدول ررة الطر رررف
والوالدين هتيئة الظروف الال مة حلماية وتع ي حقو الطفل املعةف هبا يف العهد.
 8-10ويف  11آب/أغسر ررط  2018كر رررر صر رراحبة الر رربالغ الوقر ررائ والشر رركاو الر رري فصر ررلتها يف
بالغاهتا السابقة .ففيما يتعلق ابملقبولية تالحر صراحبة الربالغ أن الربالغ املعررو علرى جلنرة حقرو
الطفل يتعلق إبنفاذ حقو ال اير ال مبسألة حضانة الطفلني وأماكن إقامتهما.

م حظات إضافية من الدولة الط ف
 -11يف  14ح يران/يونير
حججها السابقة.

2019

كرررر الدولررة الطرررف اإلعرراب عررن موقفهررا وقرردم ِمررد ا مجير

املسائل واإلج اءات املع وضة على اللجنة يف  13آذا /ما س

النظر يف املقبولية فيما يتعلق ابملوا

2020

 9و 14و 17و 23و24

 1-12قبررل النظررر يف أي ا عرراء يررر يف بررالغ مررا جير علررى اللجنررة أن تقرررر عمررال ابملررا  97مررن
نظامها الدا ل ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال مبوج الربوتوكو اال تياري.
 2-12ووفقا للفقر (2أ) من املا  5من الربوتوكو اال تياري ال تنظر اللجنة يف أي بالغ ير من
فررر مررا مل تتحقررق مررن أن املسررألة ذاهتررا ليس ر قيررد النظررر يف إطررار إج رراء آ ررر مررن إج رراءا التحقيررق
الدويل أو التسوية الدولية.
 3-12وحت رري اللجن ررة علم ررا مبوق ر الدول ررة الط رررف ال ر ي يعت رررب أن ال رربالغ غ ررري مقب ررو ألن املس ررألة
نفس ررها ال رري تتن رراو نف ر الوق ررائ ق ررد نظ ررر فيه ررا جلن ررة حق ررو الطف ررل واحملكم ررة األوروبي ررة حلق ررو
اإلنس رران ال رري أعلن ر يف أاير/م ررايو  2015ع رردم مقبولي ررة طل ر ص رراحبة ال رربالغ .وتالح ر اللجن ررة أن
املسائل املعروضة على جلنة حقو الطفل تتعلق ابلدعاو ذا الصلة إبنفاذ حقو صاحبة البالغ يف
ال ر اير اعتب ررارا م ررن  13أيلو /س رربتمرب  2015ال حبض ررانة الطفل ررني أو إي ررداعهما العاج ررل ال ر ي ج ررر يف
عرام  .2014ولر لك تررر اللجنرة وإن كران ال يوجررد مرن حيرث املبرردأ مرا مينعهرا مررن النظرر يف ا عرراءا
صرراحبة الرربالغ فيمررا يتعلررق مبسررألي حضررانتها لطفليهررا القاصررين ومكرران إقامتهررا هر وطفليهررا أن مثررة
ما مينعها من النظر يف املسائل الي نظر فيها جلنة حقو الطفل مبا فيها إنفاذ حقو صاحبة البالغ
يف الر اير اعتبررارا مررن أيلو /سرربتمرب  .2015وتالحر اللجنررة أن قررار احملكمررة األوروبيررة حلقررو اإلنسرران
املنعقررد بقررا وحيررد ال حيررد األسرراس املسررتند إلير يف إصرردار ق ررار عرردم املقبوليررة .وبنرراء علير ونظ ررا
لعدم توفر م يد من املعلوما عرن الشركو املعروضرة علرى نظرر احملكمرة األوروبيرة يتعر ر علرى اللجنرة
الب يف وقوع انتهاك للما ()2(5ب) من عدم .
 4-12وتكررر اللجنررة القررو إهنرا يف هر ا القررار لرن تنظررر إال يف اال عرراءا املتعلقرة أبوجر القصررور
ال رري ش رراب ال رردعو يف احملكم ررة اإل اري ررة فيم ررا يتص ررل ابملر روا  9و 14و 17و 23و 24املتعلق ررة حبض ررانة
الطفل ومكان إقامت  .ولن تنظر اللجنة يف أي ا عاءا أ ر ور يف البالغ خترج عن ه ا النطا .
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 5-12ففيما يتعلق ابملا  9من العهد تر اللجنة أن صاحبة البالغ مل تثب أب لة كافيرة كير أن
ا عاءاهتررا املتعلقررة ابإليررداع العاجررل للطفلررني يف ملجررأ أيتررام تنفي ر ا ألمررر صرردر بنقررل احلضررانة تثب ر
حدوث حرمران تعسرف مرن احلريرة أو وجرو طرر علرى أمرن الشرخ ابملعرى املقصرو يف املرا  9مرن
العهد .ول لك تر اللجنة أن ه اال عاءا غري مقبولة مبوج املا  2من الربوتوكو اال تياري.
 6-12وتالحر اللجنررة ا عرراءا صرراحبة الرربالغ أهنررا اسررتنفد سرربل االنتصرراف احملليررة الرري ثب ر
عدم فعاليتها .وتالح اللجنة أن صاحبة الربالغ تردف ابلقرو إن سرلطا الدولرة الطررف افتقرر إىل
احليررا أثنرراء اإلج رراءا اإل اريررة وأن اإلج رراءا مل تسررتوف الشررروط املنصرروص عليهررا يف املررا  14مررن
العهد .وتالح اللجنرة أيضرا إشرار صراحبة الربالغ إىل عردم عقرد جلسرة اسرتماع إىل األقروا يف إطرار
اإلجراءا اإل ارية فيما يتعلق بقرار اإليداع العاجل للطفلني ال ي اخت ت سلطة رعاية الطفرل يف بروري
يف  10نيسان/أبريل  .2014غري أن اللجنة تر أن صاحبة البالغ مل توض كي أن عردم عقرد جلسرة
لالستماع إليها أثناء اإلجراءا اإل ارية ال ي هو مبوج اإلجراء العرا ي أمرر غرري مطلروب يف معظرم
احلرراال قررد أثررر علررى حقوقهررا الرري تكفلهررا املررا  .14وتالح ر اللجنررة أن الدولررة الطرررف ترردف أبن
احملكمتني اإل اريتني أ ات بعني االعتبار مجي فوع صراحبة الربالغ وأوضرحتا سرب عردم عقرد جلسرة
علني ررة عل ررى مس ررتو احملكم ررة اإل اري ررة .وتالح ر اللجن ررة أيض ررا أن الدول ررة الط رررف ت ررر أن عق ررد جلس ررة
اسرتماع إىل األقروا بعرد اختراذ القررار مل يكرن ليجرردي نفعرا نظررا ألن اإليرداع العاجرل والقيرو املفروضررة
على االتصا كاان قد متا ابلفعل وق رف الدعو اإل ارية.
 7-12وحتي اللجنة علما اب عاءا صاحبة البالغ املقدمة مبوج املروا  17و 23و 24مرن العهرد.
وتررر اللجنررة أن ه ر اال عرراءا تتعلررق بشرركل أساس ر بتقيرريم الوقررائ واأل لررة مررن قبررل احملرراكم احملليررة
وبتطبيررق التشرريعا احملليررة .وتر كر اللجنررة قرارهررا السررابق الر ي ذكررر فير أهنررا ليسر هيئررة هنائيررة هلررا
ا تصرراص إعررا تقيرريم االس ررتنتاجا املتعلقررة ابلوقررائ أو لتطبيررق التش رريعا الوطنيررة مررا مل يثب ر أن
إج رراءا ال رردعو املرفوع ررة إىل احمل رراكم احمللي ررة كان ر ظ رراهر التعس ر أو بلغ ر ح ررد إنك ررار العدال ررة(.)8
وتالح ر اللجن ررة أن ص رراحبة ال رربالغ مل تثب ر كي ر ويف أي جان ر ك رران ميك ررن أن ي ررنثر عق ررد اجللس ررة
لالستماع إىل األقوا يف وق رف الدعو اإل ارية علرى حضرانة الطفلرني ومكران إقامتهمرا نظررا ألن تلرك
املسائل ت الب فيها ابلفعرل مرن قبرل حمكمرة كيمينالكسرو احملليرة وحمكمرة اسرتئناف شرر فنلنردا واألهرم مرن
ذلرك أن قررار اإليرداع العاجررل الر ي اخت تر وائرر رعايررة الطفرل كران تنفير ا لقررار حمكمرة كيمينالكسرو احملليررة.
وبناء علي تر اللجنرة أن صراحبة الربالغ مل تردعم أب لرة كافيرة ا عاءاهترا املقدمرة مبوجر املروا  17و 23و24
من العهد وتعلن عدم مقبولية ه اال عاءا مبوج املا  2من الربوتوكو اال تياري.
 8-12ولر ر لك ختلر ر اللجنر ررة إىل أن ا عر رراءا صر رراحبة الر رربالغ بشر ررأن أوجر ر القصر ررور املر رردعا يف
إجراءا الدعو أمام احملكمة اإل ارية فيما يتعلق ابملوا  9و 14و 17و 23و 24من العهرد غرري مقبولرة
مبوج املا  2من الربوتوكو اال تياري.
9-12

وبناء علي تقرر اللجنة ما يل :
(أ )

أن ه ا البالغ غري مقبو مبوج املا  2من الربوتوكو اال تياري؛

(ب )

أن يبل ه ا القرار إىل الدولة الطرف وصاحبة البالغ.

__________

()8
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