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الدولة الطرف:

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

اتريخ البالغ:

 17تشرين األول/أكتوبر ( 2016اتريخ البالغ األول)

الواثئق املرجعية:

أحيلت إىل الدولة الطرف يف  4تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثا /نو مرب
(مل تصدر يف شكل وثيقة)

اتريخ اعتماد القرار:

 4تشرين الثا /نو مرب

2016
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__________
* اختذته اللجنة يف دورهتا الرابعة والسبعني ( 21تشرين األول/أكتوبر  8 -تشرين الثا /نو مرب .)2019
** ش ــارك يف دراس ــة غذا البالغ أعض ــاا اللجنة التالية أ اكغم :الديغ أكوس ــتا ار اي وغ وكو أكيزوك ونيكول أملني
و وانر ب يب وماريون بيثيل ولويزة شـ ــعالل وإسـ ــت إي و ميان  -مشـ ــيليا وانئلة جرب وغيالرد بيدميا وداليا لينار
وروسـ ــاريو ان .ماانلو وليا اندارار وأروان ديي انرين والان بيالييز ن اييز و نداان راان ورودا ريدوك وإل ون سـ ــا اروف
ووينيان سونغ وجينو ييا تيشييا و رانسلني تود  -بودا وعائشة ال رجغ.
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معلومات أساسية
 - 1ص ـ ــاحبة البالغ غ الس ـ ــيدة ك .ب وغ مواطنة أملانية من مواليد عام  .1960وغ تدع أهنا
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــحية انتهاك ةامت به اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية قوةها منص ـ ـ ـ ـ ـ ــو عليه
يف املواد  1و  2و  5و  9و  11و  15و  16من اتياةية القضــاا على عيأ أشــكال التمييز ضــد املرأة .وةد
دخل الربوتوكول االختيارد حيز النياذ لنسبة للمملكة املتحدة يف  17كانون األول/ديسمرب .2004
الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
 1-2وصـ ـ ــلت صـ ـ ــاحبة البالغ إىل اململكة املتحدة يف عام  1997والتقت غناك بزوجها يف املسـ ـ ــتقبل
وغو مواطن بريطا يف عام  .1999وتزوجا يف تش ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  2002وأجنبت طيلهما األول .ويف
عام  2005أجنبت طيلهما الثا  .وحدثت هلا مضـ ــاعياب بسـ ــبت الوالدة وتلقت العالان منها يف أملانيا
إال أهنا مل تش ـ ـ ـ يفاما .ويف عام  2008ةررب ص ـ ـ ــاحبة البالغ ا ص ـ ـ ــول على مزيد من العالان يف أملانيا
واصـ ـ ــطحبت الطيلني إىل أملانيا يف تلب املناسـ ـ ــبة .وسـ ـ ــا ر الزوان إىل أملانيا وعاد لطيلني معه إىل اململكة
املتحدة بينما كانت صاحبة البالغ تتلقى العالان يف املستشيى .وكان من امليرتض أن يعيد الزوان الطيلني
إىل أملانيا بعد خروجها من املسـ ــتشـ ــيى .إال أن الزوان أخربغا أنه ال يعتزم إعادة الطيلني .ونصـ ــحها أيضـ ــا
أبال تعود إىل اململكة املتحدة وأبل ها أنه تقدم بطلت للطالق.
 2-2وبعد رتة وجيزة س ــا رب ص ــاحبة البالغ إىل اململكة املتحدة .واكتش ــيت أن أم وجها الس ــابق
و وان األم اجلديد انتقال يف تلب األثناا إىل منزل األسـ ـ ـ ـ ــرة ااا بصـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ وأهنما يعيشـ ـ ـ ـ ــان ا ن
مأ وان صــاحبة البالغ الســابق( .)1ور ض الزوان الســابق الســماب لصــاحبة البالغ بدخول املنزل .واتصــل
أحد املعارف املوجودين يف مكان الواةعة لشرطة إال أنه أُبلغ أن على صاحبة البالغ حل ”غذه املسألة
العائلية“ مبساعدة حمام.
 3-2وطلبت صـ ـ ـ ــاحبة البالغ من حمكمة مقاطعة تشـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ــرت اإلذن لسـ ـ ـ ــير إىل أملانيا بر قة طيليها.
وعقدب جلســة االســتماو األوىل بعد أســبوعني .وتقدم وان صــاحبة البالغ بطلت الســتصــدار أمر يفكني
ُ
من املس ـ ـ ــكن (أد حرمان ص ـ ـ ــاحبة البالغ من حقها يف ش ـ ـ ـ ل منزل األس ـ ـ ــرة) .ور ض ـ ـ ــت ا كمة الطلت
و حت لصــاحبة البالغ لعودة إىل منزل األســرة .وبقيت صــاحبة البالغ يف املنزل بينما كانت أ راضــها
ص ـ ـعت الزوان عليها ا ياة يف تلب األثناا.
الشـ ــمصـ ــية موضـ ــوعة يف أكياي للقمامة ملا يقرب من عام .و ا
الد اران وطوب أبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياا عليها وأ لق الباب على ذراعها وكان مينعها بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل
وحاول د عها من أعلى ا
متكرر من دخول املنزل .واختيت شـ ــهادات ميالد الطيلني والواثئق الشـ ــمصـ ــية اااصـ ــة بصـ ــاحبة البالغ.
ومنعت صاحبة البالغ من استمدام حاسوهبا وةيادة سيارهتا.
ُ

 4-2وةدمت السيارة األملانية يف لندن إىل صاحبة البالغ بعض الدعم املايل ولكنها مل ت ط التكالي
القانونية .وتلقت ص ــاحبة البالغ بعض املس ــاعدة القانونية إال أن التمويل املقدم يف إطار نظام املس ــاعدة
القانونية يف اململكة املتحدة اخنيض بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة كب ة يف تلب األثناا ومل تتمكن من ت طية التكالي الال مة
لتوكيل حمام.

__________
( )1توضح صاحبة البالغ أهنا يفتلب نص منزل األسرة.
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 5-2ويف حزيران/يونيه ُ 2009عقدب جلســة اســتماو بشــأن الطلت الذد تقدمت به صــاحبة البالغ
لالنتقال إىل أملانيا بر قة طيليها .وأ ادب صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن القاض ـ ـ ـ ـ ـ كان متحيزا ألنه من األصـ ـ ـ ـ ــدةاا
األعزاا لزوجها السابق .ونتيجة لذلب جتاغل القاض ادعاااهتا ضد الزوان .وبدال من ذلب اهتمها بعدم
التعاون .وكانت صاحبة البالغ مضطرة إىل ااروان من منزل األسرة مرة كل أسبوعني(.)2
 6-2ويف حزيران/يونيه  ُ 2009ح لصـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ لسـ ـ ـ ـ ــير بر قة طيليها إىل أملانيا .وشـ ـ ـ ـ ــعر ابنها
األص ـ ـ ـ ـ ر أبمل ش ـ ـ ـ ــديد يف البطن وأبل ت ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ وجها وحماميه بذلب .وتدع ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ
أن القاض ـ ـ ـ عقد جلس ـ ــة اس ـ ــتماو بش ـ ــأن غذه املس ـ ــألة دون إبال ها أو إبالغ حماميها وجرى االتص ـ ــال
لوحدة الدولية املعنية حباالب اختطاف األطيال واالتصــال هبم .وأمر القاض ـ بعودة األطيال ورا إال أنه
أل ى ةراره يف وةت الحق عندما أُخطر أن صاحبة البالغ اتصلت يف الواةأ بزوجها السابق وحماميه بشأن
غذه املسألة .وتقدم وجها السابق بشكوى إىل رب عملها ونتيجة لذلب قدب وظييتها.
 7-2ويف حزيران/يونيه  2010أص ـ ــدر القاضـ ـ ـ ةرارا بش ـ ــأن الطلت الذد تقدمت به ص ـ ــاحبة البالغ
يف عام  2008بشأن االنتقال بر قة طيليها إىل أملانيا .ور ض القاض غذا الطلت مش ا إىل أن من املهم
جدا أن يتصــل الطيالن بوالد ا وأن من املهم أن فا ظا على مهاراهتما يف الل ة اإلنكليزية .وترى صــاحبة
البالغ أن القاض ـ ـ ـ اسـ ـ ــتند يف ةراره إىل تقرير مث للجدل لل اية أصـ ـ ــدره أحد األخصـ ـ ــائيني االجتماعيني
يف دائرة املشورة والدعم كمة األسرة والطيل .ويف الوةت نيسه اعتُرب االتصال بني الطيلني وأمهما أمرا
مهم ومل يُعرتف أب ية ا ياظ على ل تهما األملانية.
 8-2وتدع ص ــاحبة البالغ أن القاضـ ـ ةرر أيض ــا يف عام  2010أن منزل األس ــرة نت أن يُباو ح
يتســل للزوان د أ أتعاب حماميه .وانتهت إجراااب طالق صــاحبة البالغ يف عام  .2010وأصــدر القاض ـ
أمرا برتتيباب حضــانة اةتضــت أن يقض ـ الطيالن أســبوعا واحدا مأ األم واألســبوو الذد يليه مأ األب.
وحذر القاض ـ صــاحبة البالغ من أهنا إن مل توا ق على غذه الرتتيباب منه ســيمنح ا ضــانة الكاملة إىل
األب .وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ إىل أهنا واجهت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعو ب يف غذه الرتتيباب مثل ر ض األب اتباو
التعليماب الطبية املقدمة من األطباا بش ـ ــأن عالان طيليها ور ض ـ ــه اص ـ ــطحاهبما ض ـ ــور الزرراب الطبية.
وأش ـ ـ ــار تقرير مقدم من دائرة املش ـ ـ ــورة والدعم كمة األس ـ ـ ــرة والطيل يف تش ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  2010إىل
أن الطيلني ر ضا غذه الرتتيباب.

 9-2ومأ ذلب جرى جتاغل التقرير يف جلســة االســتماو إىل الطلت الذد تقدمت به صــاحبة البالغ
يف عام  2011لتعديل الرتتيباب حبيث يُس ــمح للطيلني لعي يف املنزل الرئيس ـ معها وُمينح األب حقوق
الزررة .وكان من املقرر يف البداية أن تُعقد اجللس ـ ـ ـ ــة أمام نيغ القاض ـ ـ ـ ـ يف نيس ـ ـ ـ ــان/أبريل  .2011وطلت
حمام ص ـ ـ ــاحبة البالغ من القاض ـ ـ ـ ـ أن يتنحى عن القض ـ ـ ــية نظرا ملالحظاته بش ـ ـ ــأن القض ـ ـ ــية وألنه كان
من الواضح أنه مل يقرأ الطلت .ونتيجة لذلب أحال القاض القضية إىل ةاض يف لييربول.
 10-2واس ـ ــتعرض القاض ـ ـ اجلديد عيأ ادعاااب ص ـ ــاحبة البالغ الل تييد عتداا الزوان عليها وعلى
الطيلني .وأبلغ ص ـ ــاحبة البالغ أن تقييم الوةائأ ةد يس ـ ــت رق مدة تص ـ ــل إىل س ـ ــنتني .ويف ض ـ ــون ذلب
__________
( )2تدع صاحبة البالغ أن القاض أصدر أمرا ختاذ ”ترتيباب ا ضانة املشرتكة“ الل مبوجبها يظل الطيالن يف منزل األسرة
ويتناوب الوالدان على العي معهما .ونتيجة لذلب اضـ ــطرب إىل طلت الدعم من خدماب املشـ ــردين يف بلدة تشـ ــيسـ ــرت.
وتدع صاحبة البالغ أهنا مل تتمكن من الطعن يف ةرار القاض ألنه كان سرر و هنائ .
19-21841
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ةررب دائرة املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة والدعم أن يبقى الطيالن يف رعاية اادماب االجتماعية .وةررب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ
ور ض طلت صــاحبة البالغ إعادة النظر يف شــرو
ســحت دعواغا اااصــة العتداا ب ية اية الطيلنيُ .
ومنعــت من تقــدل أد طلبــاب أخرى إىل ا ــاكم اإلنكليزيــة .وحــاولــت الطعن يف ذلــب القرار
الرتتيبــاب ُ
دون أن تُكلل حماوالهتا لنجاب.
 11-2ويف عام  2011اســتمر وان صــاحبة البالغ الســابق يف هتديدغا واالعتداا عليها يف كل مناســبة.
و إلض ــا ة إىل ذلب يف حزيران/يونيه  2012أخربغا طيلُها األصـ ـ ر أبنه يعا من ص ــعو ب يف الت و
وأن والده يض ــأ إص ــبعه دائما يف متخرته وأن غذا األمر متمل .ويف يفو /يوليه  2012نقلت ص ــاحبة البالغ
طيليها إىل أملانيا .وبدأب العمل يف مدرســة خاصــة يف رانكيورب والتحق طيالغا ملدرســة وكان يشــعران
بسعادة ل ة و قا للتقارير الواردة من املعلمني.
 12-2ويف الذار/مــاري  2013أمرب حمكمــة أملــانيــة اعــادة الطيلني إىل اململكــة املتحــدة دون منحهمــا
رص ـ ـ ـ ـ ــة للتحدل مأ ةاض على الر م من أن دائرة خدماب اية األطيال يف أملانيا لدثت مأ الطيلني
وس ــجلت ر بتهما يف البقاا يف أملانيا وإ اداهتما بش ــأن االعتداااب الل كابداغا .وتس ــببت العودة القس ـرية
للطيلني يف إص ـ ــابتهما بص ـ ــدمة إض ـ ــا ية .ومل نر التحقيق يف ادعاااب االعتداا يف أملانيا ألن الس ـ ــلطاب
خلصــت إىل أن الســلطاب يف اململكة املتحدة غ الل ينب أن لقق يها .وتلقت صــاحبة البالغ تقريرا
من مكتت خدماب األطيال يف تشــيســرت مياده أنه لن نرد لقيقا ألن الســلطاب األملانية ســبق هلا على
األرجح التحقيق يف غذه املسألة وخلصت إىل أن غذه االدعاااب ال أساي هلا من الصحة وإال ما أعيد
الطيالن إىل اململكة املتحدة.
 13-2ويف الوةت نيس ـ ــه ُمنعت ص ـ ــاحت البالغ من ركية طيليها مبوجت ةرار من القاضـ ـ ـ  .وأص ـ ــدر
القاض أمرا أيضا أبن ختضأ لتقييم نيس لتحديد ما إذا كان ينب أن يسمح هلا التصال بطيليها.
 14-2وتوض ـ ـ ـ ــح ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أهنا مبجرد عودهتا إىل إنكلرتا تقدمت بطلت إىل ا كمة إلعادة طيليها
إليها إال أن القاض ـ ـ ـ ـ مل فاول التحقق من ر بة الطيلني ومل يعرض عليهما خيار العي يف أملانيا مأ أمهما.
وبدال من ذلب خلصت ا كمة إىل استنتاان مياده أن ”مكان الطيلني [غو] مشال رب إنكلرتا“.
 15-2وتوضــح صــاحبة البالغ أن الطيلني يعيشــان ا ن يف إنكلرتا ولديهما عدد من املشــكالب املتعلقة
بر اغهما .ويف حزيران/يونيه  2014عقد القاضـ جلســة االســتماو النهائية بشــأن طلبها أن يعي الطيالن
يف أملانيا .ومنأ القاض صاحبة البالغ من املشاركة يف اجللسةُ .ور ض طلت صاحبة البالغ وأُمرب بد أ
ومنعت من تقدل شكاوى أخرى .وحاولت الطعن يف ةرار الر ض ولكن الطعن ُر ض.
تكالي ا كمة ُ

 16-2ويف حزيران/يونيه  2014ر ض طبيت الطيلني (طبيت عام) تقدل معلوماب إىل ص ــاحبة البالغ
عن الخر مس ـ ـ ـ ـ ــتجداب حالة الطيلني ألن األب أخربه أن ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ مل يعد هلا حقوق والدية .ويف
حزيران/يونيه  2015أص ـ ـ ـ ــدر القاضـ ـ ـ ـ ـ حكما بر ض الس ـ ـ ـ ــماب لص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ الطالو على نس ـ ـ ـ ــخ
من التقارير املدرسـ ـ ـ ــية اااصـ ـ ـ ــة لطيلني .ومل تعقد جلسـ ـ ـ ــة اجتماو ومل يُسـ ـ ـ ــمح لصـ ـ ـ ــاحبة البالغ لتعب
عن ر باهتا أمام القاض على الر م من أ ية املسألة.
 17-2وتوض ـ ـ ـ ــح ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أهنا عانت من ةدر كب من العنصـ ـ ـ ـ ـرية يف إنكلرتا ليغ من أسـ ـ ـ ـ ـرهتا
الس ـ ــابقة حس ـ ــت بل يف حياهتا اليومية أيض ـ ــا إذ إن ج اهنا ةالوا هلا يف حض ـ ــور الطيلني إن مش ـ ــكلتها
تكمن يف كوهنا أملانية وإهنم ال فبون األملان غناك.
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 18-2وتدع ص ـ ــاحبة البالغ أهنا تعرض ـ ــت لتهديداب مس ـ ــتمرة كما لو أنه ليغ هلا حقوق يف اململكة
ور ض ـ ــت الطلباب الثالثة
املتحدة ويف الوةت نيس ـ ــه جرى جتاغل اعتداااب وجها عليها وعلى طيليهاُ .
الل تقدمت هبا من عام  2008إىل عام  2013على الر م من أهنا لقق مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة الطيلني اليضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى.
وأكدب أن القاض ـ كان ”عنصــرر ومتحيزا بوضــوب“ وةدم إ اداب كاذبة ضــد صــاحبة البالغ تتعارض
مأ حقوةها الوالدية ودعم وجها الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عل وحاول إبعاد طيليها عنها .وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب إىل
لل ــة اإلنكليزي ــة وا ي ــاظ عليه ــا ك ــان أمرا ذا أ ي ــة ةصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى يف ع ــام 2008
أن االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اليوم
إال أن القاض اعترب االتصال ألم ضرورد وكذلب ا اجة إىل ا ياظ على ل تهما األملانية.
 19-2وتدع صــاحبة البالغ أن عيأ الطلباب املقدمة ســم وجها الســابق ُكللت لنجاب ح وإن
مل تكن يف مص ــلحة الطيلني .ومن انحية أخرى ُمنعت ص ــاحبة البالغ من حض ــور جلس ــاب االس ــتماو
وعقدب جلسـ ـ ـ ـ ـ ــاب اسـ ـ ـ ـ ـ ــتماو دون علمها ومل تزود بنسـ ـ ـ ـ ـ ــمة من طلت الطرف ا خر ومل تُزود لد وو
إال يف بداية اجللســاب .وما برب القاض ـ يصــدر أوامر ضــدغا بد أ التكالي  .ومل تســتطأ صــاحبة البالغ
لمل تكالي توكيل حمام و قدب منزهلا ألن وجها الســابق اســتمدم األموال الل تلقاغا من بيأ منزهلما
لد أ أتعاب حماميه .وةُيدب حقوةها الوالدية دون أد سـ ـ ــبت ومل ُيفنح رصـ ـ ــة للد او عن نيسـ ـ ــها .وةالت
إن القضـ ــاة سـ ــاعدوا وجها السـ ــابق ال لسـ ــبت سـ ــوى العنص ـ ـرية والتحيز من أجل تدم حياهتا وإتعاي
حياة طيليها و صلهما عنها وتشجيأ سوا سلوك وجها السابق.
 20-2وتضي صاحبة البالغ أن طيليها مل ُمينحا ةط رصة لإلدالا برأيهما وأن القاض مل يعر اغتماما
لر اغهما .وأش ـ ـ ـ ــارب إىل أن الطيلني تعرض ـ ـ ـ ــا لص ـ ـ ـ ــدماب واض ـ ـ ـ ــطرا إىل البقاا يف إنكلرتا يف حالة ال لقق
مصا هما اليضلى.
 21-2وتقول صاحبة البالغ إهنا ةدمت طلبا إىل ا كمة األوروبية قوق اإلنسان ولكن طلبها ُر ض
عتباره مقبول دون تقدل مربر لذلب.
الشكوى
 - 3تدع صاحبة البالغ بصية عامة أن الوةائأ على النحو الذد عرضت عليه تشكل انتهاكا
قوةها مبوجت املواد  1و  2و  5و  9و  11و  15و  16من االتياةية.
مالح ظات الدولة الطرف بش املقبولية
 1-4يف مذكرة شيوية مترخة  16كانون الثا /يناير  2017طعنت الدولة الطرف يف البالغ إذ د عت
أبنه ينب أن يعترب مقبول ألنه ال يقوم على أساي سليم ولعدم استنياد سبل االنتصاف ا لية.
2-4

وتذ ّكر الدولة الطرف بوةائأ القضية ولكنها تعرتض على رواية صاحبة البالغ.

 3-4وتض ـ ــي الدولة الطرف أن ص ـ ــاحبة البالغ عادب إىل اململكة املتحدة بعد اجلراحة الل أجريت
هلا على خالف التوصية الطبية ومل يفُنأ من دخول منزل األسرة الذد تشرتك يف ملكيته مأ وجها.
 4-4وةدمت التماسا للطالق يف يفو /يوليه  .2008طلبت ا كمة من كال الوالدين إبال ها برتتيباهتما
املتعلقة ألطيال .ويف عام  2009صدر ةرار متةت بشأن الطالق مث أصبح الطالق هنائيا يف عام .2010
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 5-4ويف ضــون ذلب كانت صــاحبة البالغ ةد ةدمت يف عام  2008طلبا إىل حمكمة مقاطعة تشــيســرت
إلصدار أمر لتحديد إةامة األطيال واإلذن هلا أبخذ طيليها إىل أملانيا بدعوى التعرض للعن العائل .
6-4

ويف عام

2009

أدىل القاض

لبيان التايل:

من الناحية العملية من املهم جدا لنس ـ ــبة هلذين الطيلني أن يتقلو مس ـ ــتوى العداوة
على اليور وغذا يتطلت اختاذ خطوتني .أوال نت أن يدرك الطر ان ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة التوة عن ر أ
التظلماب وإال من ذلب س ـ ـ ـ ــيلحق ض ـ ـ ـ ــررا جس ـ ـ ـ ــيما بطيليهما .واثنيا نت وض ـ ـ ـ ــأ حد الة
عيشــهما لت ســق واحد .وإذا أمكن وبســبت العزل من األم ســتمضــأ هلذا األمر .ولكن
نت أن يتحقق غذا دون أن تيقد منزهلا كذلب.
 7-4ونتيجة لذلب تناوبت صـ ـ ـ ــاحبة البالغ و وجها السـ ـ ـ ــابق على م ادرة املنزل أسـ ـ ـ ــبوعا أبسـ ـ ـ ــبوو
من أجل تقاسم املمتلكاب ورعاية الطيلني.
 8-4ويف حزيران/يونيه
أصيت مبرض.

2009

سـ ــا رب صـ ــاحبة البالغ مأ الطيلني إىل أملانيا ولكن الصـ ــيب األص ـ ـ ر

 9-4وو قا لص ــاحبة البالغ أبلغ وجها الس ــابق الوحدة الدولية املعنية ختطاف األطيال واالتص ــال
هبم عقت صدور أمر من القاض بعودة الطيلني ورا إىل اململكة املتحدة .لكن القاض أل ى األمر عندما
اتضح له أن سبت عدم إرجاو األطيال إىل الوطن يف الوةت ا دد يرجأ إىل مرض الطيل.
 10-4ويف عام ُ 2010ر ض طلت ص ــاحبة البالغ النتقال إىل أملانيا مأ األطيال .وأمر القاضـ ـ بتطبيق
ترتيــت إلةـامـة األطيــال بتقس ـ ـ ـ ـ ـ ــيم الوةـت لنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بني الوالـدين إذ يقيم األطيــال مأ األم ليرتة من الزمن
مث مأ األب ليرتة منية متساوية وغو ما كان له و قا ملا ذكرته صاحبة البالغ أثر سليب على األطيال.
 11-4ويف عام  2011ةدمت ص ـ ــاحبة البالغ طلبا اثنيا إىل حمكمة مقاطعة تش ـ ــيس ـ ــرت ملراجعة ترتيباب
إةامة األطيال .ويف نيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  2011أحيل غذا الطلت إىل ةاض يف لييربول شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو غذا األخ
يف عملية لتقص ا قائق يما يتعلق دعاااب العن العائل وأثره على األطيال .وتدع صاحبة البالغ
أهنا أُبل ت أبن العملية ستستمر أكثر من عامني سحبت االدعاااب نتيجة لذلب.
 12-4وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر أمر يف كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب  2011ياظ على ترتيباب العي مأ مالحظة أنه
ال ميكن لص ـ ــاحبة البالغ أن تقدم إىل ا كمة طلبا إال إذا أذنت ا كمة بذلب .وةد ر ض أحد القض ـ ــاة
يف نيسان/أبريل  2012طعنا يف غذا األمر.
 13-4ويف يفو /يوليه  2012سـ ـ ـ ـ ـ ــا رب صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ إىل أملانيا مأ الطيلني اذن من ا كمة .وغ
تدع أهنا مل تتمكن من ا ص ـ ـ ـ ــول على إذن ببقاا األطيال يف أملانيا لنظر إىل أنه مل يُس ـ ـ ـ ــمح هلا بتقدل
دعوى اس ـ ـ ــت ناف إىل ا كمة .وتالح الدولة الطرف يف غذا الص ـ ـ ــدد أن ص ـ ـ ــاحبة البالغ لتاان إىل إذن
مسبق من ا كمة لتقدل دعوى است ناف ولكنها مل ُيفنأ من االست ناف.
 14-4وبدأب ص ـ ـ ــاحبة البالغ العمل يف املدرس ـ ـ ــة الل التحق هبا الطيلني يف رانكيورب إىل أن أمرب
حمكمة أملانية اعادة األطيال إىل اململكة املتحدة يف الذار/ماري  .2013عاد الطيالن إىل اململكة املتحدة
بينما بقيت صاحبة البالغ يف أملانيا.
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 15-4ويف حزيران/يونيه  2014عقد القاضـ اجللســة ااتامية بشــأن الطلت الثا الذد ةدمته صــاحبة
ور ض الطلت .وتقدمت ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ بطلت اإلذن
البالغ من أجل امل ادرة إىل أملانيا مأ الطيلنيُ .
ست ناف ذلب القرار ولكن طلبها ُر ض.
 16-4ويف ش ـ ــبا  /رباير  2016ةدمت ص ـ ــاحبة البالغ دعوى إىل ا كمة األوروبية قوق اإلنس ـ ــان.
وأُعلن عن عدم ةبول طلبها يف حزيران/يونيه .2016

 17-4وتعتقد الدولة الطرف أوال أنه ينب إعالن عدم مقبولية بالغ صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ لنظر إىل أنه
بال أساي واضح أو ألنه مدعم برباغني كا ية .ومل توضح صاحبة البالغ السبت واملنطق اللذين تعترب
على أس ــاس ــهما أن حقوةها الل تكيلها االتياةية ةد انتُهكت( .)3ومل تس ــتوف ص ــاحبة البالغ يف بال ها
غذا املعيار املبني يف ةضـ ـ ــية موخينا ض ـ ــد إيطاليا ألهنا مل لدد التمييز الذد تزعم أهنا تعرضـ ـ ــت له نتيجة
أل عال اململكة املتحدة ومل توض ـ ــح الس ـ ــبت واملنطق اللذين تعترب على أس ـ ــاس ـ ــهما أن حقوةها املنص ـ ــو
عليها يف االتياةية ةد انتُهكت.

 18-4وتالح الدولة الطرف أنه ال توجد إش ـ ــارة إىل أد يفييز أو إةص ـ ــاا أو تقييد على أس ـ ــاي جنغ
ص ـ ــاحبة البالغ من حيث ةدرهتا على التمتأ حبقوةها وحررهتا األس ـ ــاس ـ ــية .قد أعربت عن عدم رض ـ ــاغا
عن إجراااب ا كمة وغو أمر كان امكاهنا التماي االنتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنه من خالل اإلجراااب ا لية
املعمول هبا .وال توجد إشــارة إىل التمييز املباشــر أو املباشــر على أســاي اجلنغ أو أد إشــارة إىل كييية
انتهاك الدولة الطرف للمادة  1من االتياةية.
 19-4و يما يتعلق ملادة  2تالح الدولة الطرف أهنا سنت ةانون املساواة لعام  2010بوصيه التشريأ
األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ الذد نعل من القانو التمييز ض ـ ـ ــد بعض ااص ـ ـ ــائو ا مية مبا يف ذلب على أس ـ ـ ــاي
اجلنغ .وفظر التمييز القانو يف ظروف خمتلية مبا يف ذلب يما يتعلق بتقدل اادماب أو يف س ــياق
العمل .وميكن للمدعى أن يقدم ش ـ ـ ـ ــكوى إىل حمكمة العمل أو إىل جلنة املس ـ ـ ـ ــاواة وحقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان الل
تتمتأ بس ــلطاب واس ــعة مبوجت ةانون املس ــاواة لعام  2006من أجل ض ــمان االمتثال للواجباب الل ينو
عليها ةانون املس ــاواة لعام  .2010وال يوجد دليل على أن ص ــاحبة البالغ ةد ةدمت طلبا إىل جلنة املس ــاواة
وحقوق اإلنسان .و إلضا ة إىل ذلب مل يُكش عن أد انتهاك للمادة  2من االتياةية.
 20-4و يما يتعلق دعاا صــاحبة البالغ يف إطار املادة  5تالح الدولة الطرف أن البالغ ال يتضــمن
أد إشــارة إىل أد ليز ضــد صــاحبة البالغ نتيجة الختاذ الدولة أو عدم اختاذغا ألد إجراا مبوجت أحكام
االتيــاةيــة .ومبوجــت القــانون املتعلق ألطيــال لعــام  1989ر ــاه الطيــل غو االعتبــار األول للمحكمــة عنــد
اختاذ أد ةرار بشأن تنش ة الطيل .ويبدو بوضوب أن غذا اجلزا من البالغ أيضا ال يستند إىل أساي سليم.
 21-4و يما يتعلّق دعاا ص ـ ــاحبة البالغ يف إطار املادة  9تالح الدولة الطرف أنه ال توجد إش ـ ــارة
إىل انتهاك لالتياةية يما يتعلق مبنح الرجل واملرأة حقوةا متس ـ ـ ــاوية من حيث جنس ـ ـ ــيتهما .وال يوجد دليل
__________
( )3تالح الدولة الطرف أن اللجنة أحاطت علما يف ةض ـ ـ ـ ــية موخينا ضـ ـ ـ ــد إيطاليا ( )CEDAW/C/50/D/27/2010دعاا
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن حقوةها املنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عليها يف املادة  16ةد انتُهكت .وأحاطت اللجنة علما جبميأ املواد الل ةدمتها
صــاحبة البالغ دعما الدعائها .أن اللجنة الحظت أن صــاحبة البالغ مل تقدم أد تيس ـ حمدد للســبت واملنطق اللذين
تعترب على أســاســهما أن حقوةها املنصــو عليها يف االتياةية ةد انتُهكت .ونظرا لعدم وجود أية معلوماب إضــا ية وجيهة
ارأتب اللجنة أن صاحبة البالغ مل تقدم أل راض املقبولية ما يكي من األسانيد إلثباب ادعاااهتا.
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على أن ص ــاحبة البالغ ةد عوملت معاملة عادلة بس ــبت جنس ــيتها .و إلض ــا ة إىل ذلب مل توض ــح
شكل املعاملة املمتلية الل تلقتها بسبت جنسها.
 22-4و يما يتعلق دعاا ص ــاحبة البالغ يف إطار املادة  11تالح الدولة الطرف أن ص ــاحبة البالغ
مل توضـ ـ ــح شـ ـ ــكل املعاملة القانونية الل تلقتها على أسـ ـ ــاي اجلنغ يف ميدان العمل .قد اسـ ـ ــتطاعت
صــاحبة البالغ العثور على عمل .ولو تعرضــت ألد يفييز لكان امكاهنا تقدل شــكوى ضــد رب عملها.
الدولة الطرف يفلب تشـريعاب واسـعة النطاق تتناول حقوق العمل والضـمان االجتماع وا قوق املتعلقة
لصحة والسالمة .وبناا على ذلب من الواضح أن غذا اجلزا من البالغ ال يستند إىل أساي سليم.
 23-4و يما يتعلق دعاااب صـ ــاحبة البالغ يف إطار املادتني  15و  16من االتياةية تالح الدولة الطرف
أنه ال يوجد ما يدل على كييية انتهاك تلب األحكام يف ةض ـ ــية ص ـ ــاحبة البالغ .لم تش ـ ــر ص ـ ــاحبة البالغ إىل
أد معاملة تلقتها بس ـ ــبت جنس ـ ــها طوال إجراااب ا كمة ومل لدد أد معاملة تش ـ ـ إىل أهنا تعرض ـ ــت للتمييز
بســبت جنســها يما يتعلق بزواجها أو ســمه .و إلضــا ة إىل ذلب إن القانون اإلنكليزد املتعلق لزواان حمايد
جنسانيا .وبناا على ذلب من الواضح أن غذا اجلزا من البالغ ال يستند إىل أساي سليم.
 24-4و يما يتعلق س ــتنياد س ــبل االنتص ــاف ا لية تالح الدولة الطرف أن ص ــاحبة البالغ مل تبني
أد يفييز مزعوم يف إطار مواد االتياةية أو الكييية الل انتهكت هبا الدولة الطرف تلب األحكام .ومل تثر
غذه االدعاااب طوال اإلجراااب املطولة يف إنكلرتا وويلز ومن الواض ــح أنه كان امكاهنا أن تيعل ذلب
بوس ـ ـ ـ ــائل منها اتباو إجراااب املراجعة القض ـ ـ ـ ــائية .وةد كان امكاهنا ر أ دعوى يف إطار املادة  )1( 6من
ةانون حقوق اإلنس ــان لعام  1998الل تنو على أنه ”من القانو أن تتص ــرف س ــلطة عامة بطريقة
تتناىف مأ حق من ا قوق املنص ـ ـ ـ ــو عليها يف االتياةية“ .وتش ـ ـ ـ ــمل ”الس ـ ـ ـ ــلطة العامة“ حمكمة أو غي ة
ةض ــائية (املادة  ))3( 6وتش ــمل ”ا قوق املنص ــو عليها يف االتياةية“ املادة  14من االتياةية األوروبية
قوق اإلنسان (حظر التمييز).
 25-4وإذا كانت صاحبة البالغ ترى أهنا تعرضت للتمييز كان ينب هلا أن تد أ بتعارض أد معاملة
تعرضــت هلا أو أد تصــرف بدر جتاغها مأ املواد  2و  3و  8مقرواة الةرتان مأ املادة  14من االتياةية
األوروبية قوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لنظر إىل وجود إمكانية حقيقية النتهاك حقوةها مبوجت تلب االتياةية يما
يرتبط اجراااب حمكمة األســرة بشــأن ولديها .أنه ال يوجد ما يدل على أهنا أشــارب إىل املادة  14من
االتياةية األوروبية قوق اإلنسان أثناا إجراااب ا اكم ا لية وأهنا مل تقدم طلبا للمراجعة القضائية.
 26-4ولذلب مل تســتنيد صــاحبة البالغ ســبل االنتصــاف ا لية املتاحة خال ا ملا تنو عليه املادة )1( 4
من الربوتوكول االختيارد.
تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش املقبولية
 1-5ةدمت صـ ـ ــاحبة البالغ تعليقاهتا يف  17شـ ـ ــبا  /رباير  .2017و يما يتعلق بضـ ـ ــرورة اإلشـ ـ ــارة إىل
املواد الل انتُهكت يف إطار ةضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتها تالح أهنا اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطرب كامرأة إىل التعامل مأ النظام القانو
اإلنكليزد ومأ ةاض ييسر القانون دائما بطرق تتعارض مأ مصا ها .ويف أرر/مايو  2009ةرر القاض
أن األب غو األغم .وجتاغل القاض ـ ـ ـ أ ية صـ ـ ــاحبة البالغ كأم وراعية وماري التمييز ضـ ـ ــدغا بوصـ ـ ــيها
مواطنة أجنبية .كما أن القاضـ ـ ـ مل يص ـ ــدر أد عقوبة بش ـ ــأن العن العائل ”اجلل واملوثق“ .وةد كانت
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بني يديه أدلة تتضـ ــمن إ اداب شـ ــهود وواثئق وصـ ــورا وتو را ية ولكنه جتاغل أن صـ ــاحبة البالغ أُجربب
بصورة ةانونية على ااروان من منزهلا ومل يُسمح هلا بركية طيليها أو أداا واجباهتا كأم.

 2-5وتدع صــاحبة البالغ أهنا ُحرمت من ا ق يف تح لقيق لتقصـ ا قائق بشــأن العن العائل
الذد مارسه وجها السابق إذ تعرضت للتهديد بوضأ الطيلني يف كيالة دوائر الرعاية العامة.

 3-5وتدع ص ــاحبة البالغ أن القاض ـ ـ ةال أيض ــا بوض ــوب إنه ال يعترب أن لوظائ ص ــاحبة البالغ
كأم أد أ ية وانتهب تلب الوظائ بقوله إن األب العني ذو أ ية ةصــوى .وتدع أن القاضـ ر ض
أد دليل على العن العائل وجتاغل أد وثيقة تش ـ ـ ـ إىل ر باب األطيال .ور ض القاض ـ ـ ـ التحدل إىل
األطيال لتحديد ر باهتم .ومل يُراو القاض ـ ـ يف أد وةت من األوةاب ظروف صـ ــاحبة البالغ الصـ ــعبة كأم
أجنبية وامرأة وأم متير ة وراعية رئيسية.
 4-5وتدع ص ـ ــاحبة البالغ أن الدولة الطرف مل ل تم وظييتها كأم يما يتعلق برتبية طيليها ومل لقق
يف مسائل ر اه الطيلني ومل تضمن أن يكون ملصاحل الطيلني اليضلى االعتبار األساس .
 5-5وتدع صــاحبة البالغ أيضــا أن القاضـ أمر بتقســيم وةت إةامة األطيال مناصــية بني الوالدين
وغو ما سبت ةلقا لكل من صاحبة البالغ والطيلني ألن ذلب أاتب لزوجها السابق مواصلة العن .
 6-5وترى صــاحبة البالغ أن حمكمة لييربول مارســت التمييز ضــدغا كأم أجنبية ألهنا ر ضــت منحها
دعما ماليا وأكدب أنه ليغ هلا ا ق يف اإلةامة يف اململكة املتحدة.
 7-5وتدع صـ ـ ــاحبة البالغ أن الدولة الطرف مل لم حقوةها يف العمل من خالل السـ ـ ــماب بتقسـ ـ ــيم
وةت إةامة األطيال مناصية بني الوالدين.
 8-5وتوضـ ـ ــح صـ ـ ــاحبة البالغ أن القاض ـ ـ ـ مل مينحها عند سـ ـ ــخ واجها نيغ ا قوق الل منحها
لزوجها السابق وتتكد من جديد أهنا قدب منزهلا ح يستطيأ وجها السابق د أ أتعاب حماميه.
مالحظات إضافية من الدولة الطرف بش مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-6ةدمت الدولة الطرف مالحظاهتا اإلضــا ية بشــأن مقبولية البالغ وأسـســه املوضــوعية يف  6تشـرين
األول/أكتوبر  . 2017وتش الدولة الطرف إىل الطلت الذد ةدمته صاحبة البالغ يف  10يفو /يوليه 2008
إىل حمكمة مقاطعة تشــيســرت الســتصــدار أمر إةامة وإذن لعي مأ الطيلني يف أملانيا مســتشــهدة يف ذلب
دعــاااب متعلقــة لعن املنزيل (الطلــت األول) .ويف وةــت الحق ةــدمــت عــدة طلبــاب إىل ا كمــة
بشأن طيليها.
 2-6ويف إطار التحضـ ـ ـ ـ جللس ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتماو أمر القاضـ ـ ـ ـ غاا دائرة املش ـ ـ ــورة والدعم كمة الطيل
واألسـ ـ ـ ـ ــرة اعداد تقرير يف جلسـ ـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ ــتماو أولية عقدب يف  26يفو /يوليه  .2008وأشـ ـ ـ ـ ــار التقرير املتر
 10كانون األول/ديس ـ ــمرب  2008إىل أنه تبني ”اس ـ ــتنادا إىل معلوماب“ يف املل ”أن للوالدين دورا غاما
يف حياة طيليهما“ .وإذا مل يفنح ا كمة صاحبة البالغ ”إذان بنقل الطيلني إىل خاران الوالية القضائية“
ســتبقى صــاحبة البالغ يف إنكلرتا .ولذلب ”ســتتحقق مصــلحة الطيلني اليضــلى إذا بقيا يف إنكلرتا ألهنا
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمكنهما من وجود والديهما على مقربة منهما و لتايل لا على ارتباطاهتما اهلامة بكل منهما“.
ونتيجة لذلب أوص ـ ـ ـ ـ ــت دائرة املش ـ ـ ـ ـ ــورة والدعم ا كمة أبن تر ض طلت ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ نقل الطيلني
واالستعاضة عن ذلب اصدار أمر إةامة مشرتك لكال الوالدين.
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 3-6واس ـ ـ ـ ــتُمأ إىل طلت ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ األول يف  21و  22أرر/مايو  .2009ويف حكم ص ـ ـ ـ ــدر يف
 22أرر/مايو ر ض القاض غاا طلبها .وأشار القاض إىل أن صاحبة البالغ غ :
مقدمة الرعاية الرئيس ــية للطيلني .و لتايل ه تيرتض أهنا الوالد الطبيع لتو اإلةامة
للصـ ــبيني  ...ومن الواضـ ــح أن الطلت له دوا أ حقيقية ومدروي جيدا ويسـ ــتند إىل معر ة و هم
ش ـ ـ ـ ــاملني للتس ـ ـ ـ ــهيالب املتاحة هلا وللطيلني .وتواص ـ ـ ـ ــل القول إهنا لن تس ـ ـ ـ ــا ر إذا مل يُس ـ ـ ـ ــمح هلا
صـ ــطحاب الطيلني .وسـ ــتظل تعي يف اململكة املتحدة حيث تعمل بعقد متةت على أسـ ــاي
عدم التيرغ مأ جملغ املقاطعة  ...ويد أ السيد ا أبنه ال يوجد والد مقيم اثبت يف غذه ا الة
وأنــه ةــادر [مثــل ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة البالغ] على أن يكون الوالــد املقيم .وةــد تقــا ــا رعــايــة الطيلني
ح ا ن“.
4-6

وتش الدولة الطرف كذلب إىل أن القاض الح ما يل :
إن مثة ة حمددة ذاب أ ية كب ة يف القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية وغ أن الطر ني شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديدا العداا جتاه
بعضـ ــهما بعضـ ــا .والطر ان خمط ان بعض تصـ ــر اب السـ ــيد ا يف خضـ ــم اهنيار عالةة الزوجية
اتسمت بعدم ا ساسية والتهور لدرجة ال باا الشديد .ويش بعض إخياةاب [صاحبة البالغ]
يف التعاون مأ أول ب الذين رمبا يس ـ ـ ــاعدون يف ختيي الوض ـ ـ ــأ إىل مس ـ ـ ــتوى ما من عدم القدرة
على التمييز بني مشاعرغا اااصة ور اه الطيلني.

وأشــار القاض ـ أيضــا إىل أن تقرير دائرة املشــورة والدعم يكتس ـ أ ية أســاســية يف غذه القضــية.
وأشارب دائرة املشورة والدعم إىل أن صل األطيال عن األب سيتدد إىل ضرر نيس كب .
 5-6وأشــار القاض ـ إىل أن ر ض الســماب لصــاحبة البالغ صــطحاب طيليها إىل أملانيا يضــر هبما
ولكن ال يوجد ”والد مقيم“ اثبت يف القضية والضرر النيس الذد سيحدثه صل الطيلني عن والد ا
غو العنص ــر الرئيس ـ ـ يف القض ــية .وبناا على ذلب ةبل القاض ـ ـ توص ــياب دائرة املش ــورة والدعم .وأش ــار
القاض ـ ـ كذلب إىل أنه من األ ية مبكان لنسـ ــبة للطيلني ا د من مسـ ــتوى العداا على اليور .ولتحقيق
غــذه ال ــايــة كــان ال بــد من اختــاذ خطوتني :كــان على كال الطر ني أن يــدركــا أنــه نــت وة تظلمهمــا
لتجنت إ اق أضـ ـرار جس ــيمة بطيليهما ونت وض ــأ حد الة من يعيش ــون لت س ــق واحد ولكن
نت أن يتحقق ذلب دون أن تيقد األم منزهلا كذلب .ولذلب أص ـ ـ ـ ـ ــدر القاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ أمر إةامة مش ـ ـ ـ ـ ــرتكة.
واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي املنطق لبمر غو أن يتناوب الطر ان على املدى القص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ على اإلةامة يف منزل الزوجية
ورعاية الطيلني .وارأتى القاض أن األب سيتمكن على املدى الطويل من إناد سكن بديل وأن األم
ستحتي ملنزل وسيتناوب الطيالن على اإلةامة معهما.
 6-6وتكرر الدولة الطرف موةيها املتمثل يف أن البالغ مقبول بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت عدم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنياد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبل
االنتص ـ ــاف ا لية ووض ـ ــوب عدم ةيامه على أس ـ ــغ س ـ ــليمة وعدم وجود براغني كا ية تتيده .وكان على
صاحبة البالغ استنياد عيأ سبل التظلم القضائية .وكان ينب هلا أن تث أمام السلطاب ا لية جوغر
الشـ ـ ـ ــكوى الل تر عها أمام اللجنة .ويف غذا الصـ ـ ـ ــدد تش ـ ـ ـ ـ الدولة الطرف إىل أن جزاا كب ا من ةضـ ـ ـ ــية
صاحبة البالغ يتعلق بقرار ا كمة الصادر يف أرر/مايو  2009وعواةبه .وكان امكاهنا الطعن يه ولكنها
اختارب عدم القيام بذلب .ولذلب مهنا مل تس ــتنيد س ــبل االنتص ــاف ا لية يف غذا الص ــدد .ويتعلق جزا
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غام الخر من البالغ لتحيز املزعوم للقاضـ ـ ـ ـ ـ غاا .ومرة أخرى مل تطلت ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ من القاضـ ـ ـ ـ ـ
تنحية نيسه.
 7-6وتش ـ ـ ـ الدولة الطرف إىل أن ص ـ ــاحبة البالغ ادعت يف بال ها املتعلق ملقبولية أهنا تعرض ـ ــت
للتمييز على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي اجلنغ .وكان امكاهنا إاثرة تلب االدعاااب يف اإلجراااب ا لية بعدة طرق منها
االعتماد على ةانون حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لعام  1998إذ كان امكاهنا القول إن أد معاملة هلا أو جتاغها
تتعارض مأ املادة  8الةرتان مأ املادة  14من االتياةية األوروبية قوق اإلنسـ ــان .وليغ غناك ما يدل
على أهنا أشـ ــارب إىل املادة  14أو إىل التمييز على أسـ ــاي اجلنغ يف إطار ةضـ ــارغا املر وعة إىل حمكمة
األسـ ــرة .انغيب عن أهنا مل تطلت إجراا مراجعة ةضـ ــائية .وعليه مهنا مل تسـ ــتنيد سـ ــبل االنتصـ ــاف ا لية
يما يتعلق جبميأ ادعاااب التمييز على أساي اجلنغ املقدمة إىل اللجنة.
 8-6وتالح ال ــدول ــة الطرف ك ــذل ــب أن ــه ينب اعتب ــار البالغ مقبول ألن من الواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن
االدعاااب الواردة يه وجيهة .ومل تبني صــاحبة البالغ األســباب والكييية الل ترى على أســاســهما أن
حقوةها املنصو عليها يف اتياةية القضاا على عيأ أشكال التمييز ضد املرأة ةد انتهكت.
 9-6ومل لدد ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ التمييز اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الذد تدع أهنا عانت منه نتيجة أل عال الدولة
الطرف .و إلض ـ ـ ــا ة إىل ذلب ال يوجد تيس ـ ـ ـ مناس ـ ـ ــت ملا وةأ من ”يفييز أو اس ـ ـ ــتبعاد أو تقييد“ على
أس ـ ـ ـ ــاي اجلنغ من حيث ةدرة ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ على التمتأ حبقوةها وحررهتا األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية .وأعربت عن
استيائها من إجراااب ا كمة ولكن ال توجد إشارة إىل أد يفييز مباشر أو مباشر على أساي اجلنغ
أو أد إشارة إىل كييية انتهاك اململكة املتحدة املادة  1من االتياةية.
 10-6وتكرر الدولة الطرف حججها (الواردة يف اليقراب  19-4و  20-4و  22-4أعاله) يما يتعلق
بعدم ةبول ادعاا ص ـ ـ ــاحبة البالغ يف إطار املادتني  2و 5من االتياةية ووض ـ ـ ــوب عدم اس ـ ـ ــتناد ادعائها يف
إطار املادة  11إىل أسغ سليمة.
 11-6و يمــا يتعلق ملــادة  15من االتيــاةيــة تالح الــدولــة الطرف أن البالغ ال يــدع التمييز على
أس ـ ـ ـ ــاي اجلنغ يما يتعلق ألغلية القانونية أو حرية التنقل .وبناا على ذلب مهنا ترى أن غذا اجلزا من
البالغ يستند بوضوب إىل أسغ واغية.
 12-6و يمــا يتعلق ملــادة  16من االتيــاةيــة تالح الــدولــة الطرف أن ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة البالغ مل لــدد أد
معاملة تتعلق بكييية التمييز ضـ ـ ــدغا بسـ ـ ــبت جنسـ ـ ــها يما يتعلق حبقوةها الوالدية .وبناا على ذلب مهنا
ترى أن غذا اجلزا من البالغ يستند بوضوب إىل أسغ واغية.
 13-6وتالح الدولة الطرف كذلب أن صـ ـ ــاحبة البالغ مل تقدم عناصـ ـ ــر كا ية لدعم ادعاااهتا املتعلقة
نتهاك حقوق منصو عليها يف االتياةية.
 14-6و يما يتعلق ألس ـ ــغ املوض ـ ــوعية تالح الدولة الطرف أن ص ـ ــاحبة البالغ تص ـ ـ ـ س ـ ــلس ـ ــلة
أحدال من عام  1997إىل عام  .2015وتدع صــاحبة البالغ على ســبيل املثال أهنا تعرضــت للعنصـرية
يف إنكلرتا وأن القاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ليز ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدغا بوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيها أملانية .وتالح الدولة الطرف أن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ
تدع تعرض ــها للعنص ـ ـرية ولكنها ال تش ـ ـ إىل يفييز مزعوم ةائم على أس ــاي اجلنغ .وتش ـ ـ ببس ــاطة إىل
املواد  1و  2و  5و  9و  11و  15و  16من االتياةية وتدع أهنا ةد انتهكت يف ةضيتها.
19-21841
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 15-6ومل تقدم ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ تعليقاهتا على املقبولية إال بعد تقدل الدولة الطرف مالحظاهتا بش ـ ـ ـ ــأن
املقبولية .وادعت أهنا عندما ةدمت طلبها األول جتاغل القاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بياهنا امليصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل .وليغ لدى الدولة
الطرف أد دليل على غذا التأكيد لكن القاضـ ـ نظر يف طلبها يف أرر/مايو  .2009و يما يتعلق كم
الص ـ ـ ــادر يف أرر/مايو  2009تدع ص ـ ـ ــاحبة البالغ أن وض ـ ـ ــعها كأم مل يهم القاض ـ ـ ـ ـ وأنه مل يهتم أبهنا
مقدمة الرعاية الرئيس ـ ـ ــية للطيلني .وترى الدولة الطرف أن غذا ص ـ ـ ــحيح .إذ نظر القاضـ ـ ـ ـ يف وض ـ ـ ــأ
صــاحبة البالغ لكنه مل يقبل أهنا ”مقدمة الرعاية الرئيســية“ .وإذا كانت صــاحبة البالغ تعتقد أن النتائ
الوةائعية الل توص ـ ـ ــل إليها القاضـ ـ ـ ـ كانت ص ـ ـ ــحيحة أو ال تقبل لبدلة ذاب الص ـ ـ ــلة املقدمة يف غذا
الصــدد منه كان امكاهنا الطعن يف ا كم الصــادر يف أرر/مايو  2009أمام حمكمة االســت ناف .بيد أهنا
مل تيعل ذلب.
 16-6وترى صـ ــاحبة البالغ أن ا كم الصـ ــادر يف أرر/مايو  2009انطوى على يفييز ضـ ــدغا ألهنا ترى
أن اإلنكليز متحيزون ض ـ ـ ــد األملان .وال يوجد ادعاا يييد أبن القاضـ ـ ـ ـ ماري يفييزا ض ـ ـ ــدغا على أس ـ ـ ــاي
اجلنغ .وتشـ ـ ـ ـ ـ الدولة الطرف إىل أنه إذا كانت ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ ةد س ـ ـ ـ ــاورغا القلق إ اا نزاغة القاضـ ـ ـ ـ ـ
واســتقالليته منه كان امكاهنا التقدم بطلت لتنحية نيســه وكان ميكنها أن تســتأن ا كم على أســاي
التحيز .بيد أهنا مل تيعل ذلب(.)4
 17-6و يما يتعلق بتأكيد صــاحبة البالغ على أهنا اضــطرب إىل د أ أتعاب الد او عن وجها الســابق
بال مربر تالح الدولة الطرف أن غذا ص ـ ـ ــحيح .ي اململكة املتحدة يُطلت إىل الطرف اااس ـ ـ ــر
عادة د أ التكالي القانونية للطرف اليائز .ومبا أن ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ تنجح يف دعاواغا الرئيس ـ ـ ـ ــية الثالثة
قد صدرب أحكام ضدغا بسداد بعض التكالي .
 18-6وتليت الدولة الطرف انتباه اللجنة أيضـ ـ ـ ــا إىل أن صـ ـ ـ ــاحبة البالغ وا قت على حكم لرتاض ـ ـ ـ ـ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر يف نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  2010وال يوجد دليل أر كان على أن موا قتها انتزعت إلكراه من جانت
حماميها .وينب عدم السماب لصاحبة البالغ بتقدل أد ادعاااب بشأن عن منزيل مل تنظر يه سلطاب
وحم ــاكم اململك ــة املتح ــدة على النحو الواج ــت بع ــد أن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحب ــت عيأ غ ــذه االدع ــاااب بال لي يف
عام .2011
 19-6أما يما يتعلق دعاااب ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ يف إطار املادة  1من االتياةية تالح الدولة الطرف
أن غذا ا كم ال مينح اية موضــوعية وأن ادعاا صــاحبة البالغ ال يســتند إىل أســاي موضــوع  .وادعت
ص ـ ــاحبة البالغ أن القاضـ ـ ـ ماري التمييز ض ـ ــدغا يف أرر/مايو  2009عتبارغا أملانية وأ ُّما وأنه أمر ببيأ
منزل األسرة مأ العلم أبهنا ستصبح بال مأوى.
 20-6ويف غذا الص ـ ـ ـ ـ ــدد تالح الدولة الطرف أن القاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ اختذ ةراره اس ـ ـ ـ ـ ــتنادا إىل النظر يف األدلة
املعروض ـ ـ ــة عليه .وال يوجد أس ـ ـ ــاي الس ـ ـ ــتنتاان أنه ماري التمييز ض ـ ـ ــد ص ـ ـ ــاحبة البالغ .ومرة أخرى كان
امكان صاحبة البالغ الطعن أو تقدل طلت لتنحية القاض ولكنها اختارب أال تيعل ذلب.
__________
( )4تش الدولة الطرف إىل رسالة لربيد اإللكرتو من حمام صاحبة البالغ مترخة نيسان/أبريل  2011يش يها ا ام إىل
أنه ال حاجة إىل توجيه رســالة إىل القاض ـ وطلت تنحية نيســه نظرا ألن القاض ـ ةرر تنحية نيســه .أن الدولة الطرف
ترى أن القاض مل ينح نيسه يف أد وةت من األوةاب.
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 21-6وتد أ الدولة الطرف أبن ادعاا صــاحبة البالغ بشــأن املادة  2من االتياةية ال يســتند إىل أســاي
موض ـ ـ ـ ـ ــوع وح إذا كانت مزاعم ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ مقبولة مبوجت غذا ا كم مهنا تيتقر إىل الوجاغة.
وتقدم الدولة الطرف عدة إيضاحاب يما يتعلق دعاااب صاحبة البالغ ا ددة .ييما يتعلق دعاا أن
القاض ـ مل يصــدر عقوبة بشــأن العن املنزيل ور ض أن أيمر بعقد جلســة لتقص ـ ا قائق توضــح الدولة
الطرف أن أتكيد ص ـ ــاحبة البالغ مض ـ ــلل لنظر إىل أن ص ـ ــاحبة البالغ س ـ ــحبت ش ـ ــكواغا .وادعت أهنا
مل تكن متغلــة للحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على دعم الــدخــل ألهنــا مل تكن مقيمــة يف اململكــة املتحــدة ولكنهــا مأ ذلــب
مل توضـ ــح كي يشـ ــكل ذلب يفييزا على أس ـ ـاي اجلنغ .وذكرب بشـ ــكل صـ ــحيح أيضـ ــا أن القاض ـ ـ
منعها من ا صول على تقارير مدرسة الطيلني .وادعاكغا أن القاض أمر اعداد تقرير نيس عنها وليغ
لزوجها الس ـ ــابق أمر مض ـ ــلل أيض ـ ــا إذ يتعلق تقرير القاض ـ ـ أبدلة س ـ ــابقة ةدمها علماا النيغ يما يتعلق
لوالدين ويشـ ـ ـ التقرير قط إىل أنه ميكنها أن تقدم إض ـ ــا ة للتقرير إذا ر بت ص ـ ــاحبة البالغ يف ذلب
وإال من ا كمة ستبين ةرارغا على حمتوى التقرير ا ايل .وأخ ا مل يكن حضور صاحبة البالغ يف اجللسة
النهائية عندما أعلن القاض ةراره ضرورر.
 22-6وتتكد الدولة الطرف كذلب أن ادعاااب ص ــاحبة البالغ مبوجت املادة  5من االتياةية ال تس ــتند
إىل أســاي موضــوع  .وتتعلق معظم مزاعم صــاحبة البالغ ســتنتاجاب خلو إليها القاضـ غاا يف أرر/
مايو  2009وحزيران/يونيه  2014بعدم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماب للطيلني إلةامة يف أملانيا .وتالح الدولة الطرف أن
اس ـ ــتنتاجاب القاضـ ـ ـ تس ـ ــتند إىل أدلة وكانت معللة على النحو الواجت وليس ـ ــت يفييزية .ومل تس ـ ــتأن
صاحبة البالغ األمر الصادر يف أرر/مايو  .2009واستأنيت األمر الصادر يف عام  2014وتناول القاض
كل أســاي من أســغ اســت نا ها على لو كامل وســليم (بشــأن االعتداا وبشــأن التحيز وما إىل ذلب).
وختلو الدولة ا لطرف إىل أن ادعاااب صاحبة البالغ ال تستند إىل أساي موضوع وال يظهر أد منها
أهنا عانت من التمييز على أساي اجلنغ.
 23-6وتتكــد الــدولــة الطرف كــذلــب أن ادعــاااب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة البالغ يف إطــار املــادة  11من االتيــاةيــة
ال تستند إىل أساي موضوع  .ويف غذا الصدد ترى الدولة الطرف أن ادعاا صاحبة البالغ أن القاض
مل يراو أهنا س ــتجد ص ــعوبة يف العثور على عمل جديد وأهنا اض ــطرب إىل البقاا يف تش ــيس ــرت بس ــبت أمره
بتقاســم ا ضــانة مأ األب على أســاي املناصــية ال يســتند إىل أســاي موضــوع  .وتالح الدولة الطرف
أنه عندما نظر القاض يف القضية يف أرر/مايو  2009كان موة صاحبة البالغ الصريح غو أهنا ستبقى
يف اململكة املتحدة إذا مل يُس ــمح هلا النتقال مأ األطيال إىل أملانيا .ومل ييرض القاض ـ أد ةيود ج را ية
على ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ يف ا كم الص ـ ـ ـ ــادر يف أرر/مايو  2009أو ا كم الص ـ ـ ـ ــادر يف حزيران/يونيو .2014
ومل تستأن صاحبة البالغ ا كم الصادر عام  2009ومل تشر إىل أد أضرار متعلقة لعمل يف است نا ها
ضد ا كم الصادر يف حزيران/يونيه .2014
 24-6وعلى نيغ املنوال تعترب الدولة الطرف أن ادعاااب صاحبة البالغ يف إطار املادة  15ال تستند
إىل أس ــاي موض ــوع  .وأش ــارب ص ــاحبة البالغ إىل ظرو ها الص ــعبة كأم وامرأة أجنبية وأم متير ة ومقدمة
رعاية رئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية .وتالح الدولة الطرف أنه ال نقطة من النقا الل أاثرهتا تتعلق أبد عدم مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بني
اجلنسني مزعوم يما يتعلق ألغلية القانونية.
 25-6وترى الدولة الطرف كذلب أن ادعاااب صاحبة البالغ يف إطار املادة  16من االتياةية ال تستند
إىل أس ـ ــاي موض ـ ــوع إذ تتوخى ا اكم واملتسـ ـ ـس ـ ــاب ا ذر الش ـ ــديد لكيالة أن مص ـ ــلحة األطيال غ
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االعتبار األول .و إلضـ ـ ـ ــا ة إىل ذلب ُمنحت صـ ـ ـ ــاحبة البالغ نيغ ا قوق واملسـ ـ ـ ــتولياب الل يتمتأ هبا
الوالد مثل وجها السابق دون أد يفييز.
 26-6ويف ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا االعتب ــاراب امل ــذكورة أعاله ترى ال ــدول ــة الطرف أن البالغ مقبول ــة يف إط ــار
املادة  )1( 4أو املادة ( )2( 4ان) من الربوتوكول االختيارد أو مر وض بناا على األسـ ـ ـ ـ ــغ املوضـ ـ ـ ـ ــوعية
نظرا ألن الدولة الطرف مل تنتهب حقوق صاحبة البالغ املنصو عليها يف االتياةية.
تعليقات صاحبة البالغ على املالحظات اإلضافية للدولة الطرف
 1-7يف  18كانون الثا /يناير  2018ةدمت ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ تعليقاهتا على املالحظاب اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــا ية
للدولة الطرف خبص ـ ـ ـ ــو املقبولية واألس ـ ـ ـ ــغ املوض ـ ـ ـ ــوعية .وترى أهنا أثبتت ادعاااهتا واس ـ ـ ـ ــتنيدب س ـ ـ ـ ــبل
االنتصاف ا لية املتاحة وغو ما ”ستتكده حمكمة االست ناف يف  20تشرين الثا /نو مرب  .“2014وتكرر
صاحبة البالغ بشكل مستي يض ادعاااهتا بشأن خمالياب القاض غاا عند تعامله مأ القضية.
 2-7وتتكد أهنا ادعت مرارا يف طلباب االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ناف الل ةدمتها ويف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكاواغا املر وعة إىل مكتت
التحقيق يف الســلوك القضــائ تعرضــها للتمييز كأم و لتايل كامرأة .أما يما يتعلق دعاا الدولة الطرف
أهنا مل تطلت تنح القاض ـ ـ ـ من صـ ـ ــاحبة البالغ تش ـ ـ ـ إىل أن حماميها ةدم طلبا شـ ـ ــيور يف  24الذار/
ماري  2011لتنح القاضـ وأكد القاضـ ب ضــت أنه ســيحيل القضــية إىل ةاض يف لييربول ســيكون
”أسوأ“ منه.
 3-7وأشـارب صـاحبة البالغ لتيصـيل أيضـا إىل عدة عناصـر من تعليق الدولة الطرف ترى أهنا
صحيحة وأهنا تعرض الوةائأ بشكل دةيق.
 4-7وتدع أنه نظرا إىل أن املص ـ ــاحل اليض ـ ــلى للطيلني مل تتخذ يف االعتبار على اإلطالق النتيجة
غ أن ولداغا ظال يف انكلرتا و ا راضيني عن ذلب.
 5-7و يمــا يتعلق دعــاااهتــا يف إطــار املــادة  2من االتيــاةيــة تالح ادعــاا الــدولــة الطرف أنــه كــان
امكاهنا أن تقدم طلت اســت ناف إىل جلنة املســاواة وحقوق اإلنســان .تش ـ صــاحبة البالغ إىل أن ذلب
مل يبني هلا على اإلطالق.
 6-7و يما يتعلق ملادة  5من االتياةية تتسـ ــاال صـ ــاحبة البالغ عن سـ ــبت عدم اعرتاف القاض ـ ـ يف
ةضيتها بصيتها أما متير ة وراعية أساسية وجتاغل أهنا وطيليها ةد تشردوا من جراا تعرضهم للعن املنزيل
من جانت األب وسـ ـ ـ ـ ــلوكه اإلجرام ومل يكيل او أةوال الطيلني ومل أيخذ يف االعتبار ظروف معيش ـ ـ ـ ـ ــة
الطيلني واستقرار ا العاطي واحتياجاهتما يف جماالب الرعاية الصحية والتعليم والل ة ور باهتما اااصة.
 7-7و يما خيو ادعاا ص ـ ـ ــاحبة البالغ يف إطار املادة  11تدع أن الدولة الطرف ال تيهم ادعااغا
بشــأن الكييية الل انتهب هبا غذا ا كم .قد صــدرب أوامر منأ تقيد إمكانية حص ـوهلا على عمل داخل
منطقة ص ة مساحتها  3أميال حول بلدة تشيسرت الص ة لك تكون مأ أطياهلا .وبذلب يفكن وجها
الس ـ ـ ـ ــابق من مواص ـ ـ ـ ــلة االعتداا عليها بوس ـ ـ ـ ــائل املمادعة البس ـ ـ ـ ــيطة والتهديداب والتالعت وراا ظهرغا
يقدب وظييتها نتيجة لذلب.
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 8-7وترى صـ ــاحبة البالغ أن أد يفييز ضـ ــدغا يفييز جنسـ ــا
شكوى أبهنا أم الطيلني.

نظرا ألهنا أشـ ــارب إىل نيسـ ــها يف كل

 9-7و عتبارغا ش ــمص ــا يكا ح من أجل أطياله مهنا ال تس ــتطيأ أن هتاجم القاضـ ـ الذد ينظر يف
ةضيتها ألن السلطة كلها بيده .وعليها أن تتوخى ا ذر الشديد .وترى صاحبة البالغ أن القاض املتحيز
ال يبحث إال عن أس ـ ـ ــباب ميكن أن يس ـ ـ ــتند إليها إلص ـ ـ ــدار ةرار ض ـ ـ ــدغا .وغ وحيدة أُم أجنبية يف بلد
أجنيب يستمدم ل ة أجنبية.
 10-7وعدم ةبول القاض أهنا أم متير ة وراعية أساسية يدل على أنه ال يهتم بوةائأ القضية وحبالتها.
واألمر الصــادر يف عام  2009ســرد وال ميكن اســت نا ه .وإضــا ة إىل ذلب ال تســتطيأ أن هتاجم القاض ـ
ألهنا تتعرض اطر قدان كل ش ـ ـ ـ ـ ا .وةالت إن تصـ ـ ـ ــرفاهتا ال تعين شـ ـ ـ ــي ا للقاض ـ ـ ـ ـ الذد ال أيخذ يف
االعتبار إال موة وجها السابق.
 11-7وترى صـاحبة البالغ أنه إذا طلت شـمو إىل القاضـ أن يتنحى عن القضـية لم ييعل ذلب
وإذا ةدم ذلب الشــمو اســت نا ا أمام حمكمة االســت ناف تعاد القضــية إىل القاض ـ املعين .وعندما طلت
حمام ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ إىل القاض ـ ـ ـ ـ ـ أن يتنحى عن القض ـ ـ ـ ــية يف عام  2011أحيلت القض ـ ـ ـ ــية إىل ةاض
يف لييربول.
 12-7وتضــي صــاحبة البالغ أنه ال يوجد دليل على أن األمر امليروض الذد مينأ الطيلني من الســير
إىل أملانيا كان خيدم املصلحة اليضلى لطيليها .وتييد صاحبة البالغ أبنه ال يوجد دليل على أن البقاا يف
اململكة املتحدة خيدم املصلحة اليضلى لطيليها.
 13-7وترى ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أنه كان ينب أال ييرض عليها د أ تكالي  .وبدال من ذلب قدب
مسكنها ك يتسل د أ أتعاب حمامي وجها السابق.
 14-7وتدع صــاحبة البالغ إهنا اســتنيدب عيأ ســبل االنتصــاف ا لية كما ”صــدةت عليه حمكمة
االست ناف“ .وتزعم أنه ليغ امكاهنا أن تيعل شي ا أخر لالنتصاف عليا من التمييز الذد تعرضت له.
 15-7وتدع ص ـ ــاحبة البالغ أهنا كانت تريد الطعن يف أحد أوامر القاض ـ ـ ـ ولكن حمامييها نص ـ ــحوغا
أبال تيعل ذلب .ويف وةت الحق أكد أمني املظامل القانونية ”ردااة خدماب“ ا ام  .ونتيجة لذلب
تلقت ص ـ ــاحبة البالغ تعويض ـ ــا ةدره  75جنيها اسـ ـ ـرتلينيا من ش ـ ــركة ا اماة ود عت الش ـ ــركة أتعا ةدرغا
 400جنيه اسرتليين ألمني املظامل القانونية يف القضية.
16-7

وتدع صاحبة البالغ أهنا مل تتمكن من العثور على حمام لتقدل طلت است ناف يف ةضيتها.

 17-7وتش ـ صــاحبة البالغ أيضــا إىل أن القاض ـ أمر بشــكل واضــح اجراا حو نيس ـ هلا ولكن
ليغ لزوجها الس ـ ـ ـ ــابق .وكان الطبيت النيس ـ ـ ـ ــا ةريبا من دائرة املش ـ ـ ـ ــورة والدعم كمة الطيل واألس ـ ـ ـ ــرة.
ومل يتمر اعداد غذا التقرير إال ألن القاض يعتزم استمدامه.
 18-7أما يما يتعلق بر ض القاض ـ الســماب لصــاحبة البالغ حبضــور اجللســة النهائية تش ـ صــاحبة
البالغ إىل أن الر ض ســهل كث ا على القاض ـ رض تكالي ابتزا ية عليها .وتدب القاض ـ لكيال لضــر
اجللسة النهائية يدل على أهنا تعرضت للتمييز.
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 19-7وليغ غناك أد دليل يوح أبن املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة اليضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى للطيلني غ البقاا مأ أبيهم يف اململكة
املتحدة .وواةأ أن حالة املعيش ـ ــة يف أملانيا كانت س ـ ــتكون أ ض ـ ــل لنس ـ ــبة للطيلني الذين كان س ـ ــيكون
امكاهنما ا صـ ــول على ر ة خاصـ ــة هبم وعلى شـ ــرو أ ضـ ــل للتأمني الصـ ــح ااا وطروف تعليمية
أ ض ـ ــل يبني أن املص ـ ــلحة اليض ـ ــلى للطيلني كانت س ـ ــتكون غ العي يف أملانيا .ويدل جتاغل القاض ـ ـ
لذلب على أن صاحبة البالغ ةد تعرضت للتمييز.
 20-7ونظرا ألن القاض ـ جتاغل دور ص ــاحبة البالغ كراعية أس ــاس ــية وأم متير ة وأمر بتناوهبا مأ األب
على اإلةامة يف بيت الزوجية والعناية ألطيال وأص ــدر يف هناية املطاف أمرا إلةامة على أس ــاي املناص ــية
يف نيسان/أبريل  2010يشتمل على ”أمر بشأن خطواب حمظورة“ من صاحبة البالغ لو وجدب عمال يف
مكان الخر يف إنكلرتا وعاشت غناك مأ الطيلني لكانت عرضة للسجن .وترى أن السبت يف ةصرغا على
تشيسرت غو أن األب يعي ويدير عمله غناك وغو ما يشكل يفييزا يتعارض مأ املادة  11من االتياةية.
 21-7وتشـ ـ ص ــاحبة البالغ إىل أن وض ــأ األم املتير ة أحران من وض ــأ األب العامل الذد يس ــتطيأ
لمل تكالي حمامني أ ضـ ـ ـ ــل ال سـ ـ ـ ــيما يف ياب نظام للمسـ ـ ـ ــاعدة القانونية .وإضـ ـ ـ ــا ة إىل ذلب غدد
القاض ـ ـ ـ مبنح حض ـ ـ ــانة األطيال لبب إذا ظلت تطلت االنتقال مأ طيليها إىل أملانيا .وغذه الوةائأ تبني
انتهاكا ألحكام املادة  15من االتياةية.
 22-7وترى صـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن املادة  16ةد انتُهكت حيث أُبل ت ردا على ادعاااهتا أن القضـ ـ ـ ــاة
يتمتعون ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــة وا ريــة ليعــل كــل مــا ةرروا علــه .ومن مث ــمن الــدولــة الطرف مل لــاول جرب التمييز
ضـ ــدغا عتبارغا أُما أجنبية وضـ ــمان املصـ ــاحل اليضـ ــلى لطييلها .وترى صـ ــاحبة البالغ أن املتس ـ ـسـ ــاب
اإلنكليزية ال حول هلا وال ةوة وتعا من نقو التمويل ولن تتدخل يف ”نظام ا اكم الياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الذد
خيتار يه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمو ما بطريقة دميقراطية لتويل مهام القاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مث يقوم ختالق اجتهاد ةض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ
ولن يواجه أبدا أد عواةت ح ولو جتاغل القانون مبا يف ذلب ةانون حقوق اإلنس ــان أو ةانون الطيل
أو اتياةية حقوق اإلنسان“.
 23-7ويف  12الذار/ماري  2018ةدمت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ معلوماب إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ية خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يما يتعلق
لص ـ ـ ـ ــعو ب الل تواجهها يف ركية طيليها يف اململكة املتحدة .وتش ـ ـ ـ ـ ـ إىل أنه يف تش ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر
 2013ر ض وجها السـ ـ ــابق دون سـ ـ ــبت أن يسـ ـ ــمح هلا التصـ ـ ــال لطيلني .ويف وةت الحق من تلب
الســنة ر ض الســماب هلا التصــال لطيلني خالل عطلة عيد امليالد بذريعة أهنما يعتزمان القيام بش ـ ا
مقرر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليـا .ويف عام  2014غدد الزوان الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديق الذد كانت تقيم معـه يف إنكلرتا .ويف
نيسان/أبريل  2014يف عيد اليصح ُمنعت من نقل الطيلني يف سيارهتا.

 24-7ويف عام  2015حجز الزوان السـ ـ ـ ــابق عطالهتم يف الب/أ سـ ـ ـ ــطغ على الر م من أن صـ ـ ـ ــاحبة
البالغ ةد أبل ته أن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر الب/أ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطغ غو اليرتة الوحيدة الل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتمكن يها من ةضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا وةت
مأ الطيلني.
 25-7وتوض ـ ـ ـ ـ ــح ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أيض ـ ـ ـ ـ ــا أهنا واجهت ص ـ ـ ـ ـ ــعو ب يف تنظيم رحلة ألطياهلا إىل أملانيا يف
عام  .2016مالل الزررة أرسل األب رسائل إلكرتونية إىل الطيلني كل يوم مما رض عليهما ض طا كب ا.
 26-7ويف عام  2017طلبت صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ من أحد القضـ ـ ـ ـ ــاة اإلذن لك يقض ـ ـ ـ ـ ـ األطيال بعض
الوةت معها يف تشرين األول/أكتوبر ويف عيد امليالد ولكنه ر ض.
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 27-7ويف عام  2018عندما طرد أصـ ـ ـ ر الطيلني من املدرس ـ ــة أرادب ص ـ ــاحبة البالغ أن تس ـ ــا ر إىل
إنكلرتا لك تراه ولكن األب ر ض.
املسائل وا إلجراءات املعروضة على اللجنة بش مقبولية البالغ
 1-8نت أن تُقرر اللجنة و قا للمادة  64من نظامها الداخل ما إذا كان البالغ مقبوال و قا للربوتوكول
االختيارد لالتياةية .ونو هلا عمال ملادة  66أن تقرر النظر يف مقبولية البالغ مبعزل عن موضوعه.
 2-8وو قا للمادة  )2( 4من الربوتوكول االختيارد إن اللجنة مقتنعة أبن املسـ ـ ـ ــألة نيسـ ـ ـ ــها مل تُبحث
وال نرد حبثها مبوجت أد إجراا الخر من إجراااب التحقيق أو التسوية الدولية.
 3-8وليط اللجنــة علمــا مبالحظــة الــدولــة الطرف أن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة البالغ مل تقــدم أد ادعــاا لتمييز
اجلنســا أمام الســلطاب وا اكم الوطنية ةبل تقدل شــكوى إىل اللجنة ومل تطعن يف ةرار ا كمة الصــادر
يف عام  2009ومل تقدم أيض ـ ــا طلبا إىل جلنة املس ـ ــاواة وحقوق اإلنس ـ ــان املس ـ ــاواة وحقوق اإلنس ـ ــان مبوجت
ةانون حقوق اإلنسـ ـ ــان لعام  .1998وردا على ذلب الحظت صـ ـ ــاحبة البالغ أهنا أشـ ـ ــارب إىل نيس ـ ـ ـها
طوال اإلجراااب القضائية على أهنا أم طيليها ومن مث من ادعاااهتا اجلنسانية وردب يف عيأ دعاواغا.
 4-8وتش اللجنة إىل أنه يتعني على مقدم البال اب مبوجت املادة  )1( 4من الربوتوكول االختيارد
استنياد عيأ سبل االنتصاف املتاحة هلم يف النظام القانو ا ل  .وتش أيضا إىل اجتهادغا القضائ الذد
يتعني مبوجبه على صـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن تر أ من حيث اجلوغر على املسـ ـ ـ ــتوى ا ل الدعوى الل تر ت يف
عرضها على اللجنة( )5حبيث تتيح للسلطاب و/أو ا اكم الوطنية رصة لتناول تلب الدعوى(.)6
 5-8ويف غذه القض ــية مل تطلت ص ــاحبة البالغ اس ــت ناف ةرار ا كمة الص ــادر يف عام  2009على
الر م من أن العديد من ادعاااهتا يف غذه القضية تتعلق بسلوك القاض وةراراته يف تلب ا اكمة لذاب.
وإضا ة إىل ذلب مل تطلت صاحبة البالغ است ناف القرار أمام جلنة املساواة وحقوق اإلنسان الل لديها
موارد كب ة لتناول الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان والتمييز.
 6-8ويف غذه الظروف ترى اللجنة أن من الواضح أن سلطاب الدولة الطرف مل ُيفنح رصة للنظر يف االدعاااب
وحرمت لتايل من رصـ ـ ــة تقييم غذه
اجلنسـ ـ ــانية لصـ ـ ــاحبة البالغ الل غ يف صـ ـ ــميم بال ها املعروض على اللجنة ُ
االدعاااب .وعليه ترى اللجنة أن غذا البالغ مقبول مبوجت املادة  )1( 4من الربوتوكول االختيارد.
 7-8وةــد ارأتب اللجنــة أن البالغ مقبول يف إطــار املــادة  )1( 4من الربوتوكول االختيــارد تقرر
عدم النظر يف أد من األسغ األخرى لعدم املقبولية.
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وبناا على ذلب تقرر اللجنة ما يل :
مقبول يف إطار املادة  )1( 4من الربوتوكول االختيارد

(أ)

إن البالغ

(ب)

تُبلّغ الدولة الطرف وصاحبة البالغ هبذا القرار.

__________
( )5انظر ةضية كـايهـان ضد تركيا ( A/61/38اجلزا األول املر ق األول).

( )6ةضية ن .ف.
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