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القرار المتخذ مموجذا المذا  92من النظذام الذدايلي للةنذة،
والمحذذال ىلى الذذدولذذة الطرف في  2شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذذا /فب ار ر 2017

(لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتما اآلراء:
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الموضوع:

حماية األسر ؛ مصالح الطفل الفضلى

المسائل اإلجرائية:

محث المس ذ ذذالة ذاتها في ىجار ىجراء ولي آير؛ عدم ىثبات

المسائل الموضوعية:

الحق في الحماية من التديل التعسذ ذذفي أو اير القانوني في

موا العهد:

 ،17و( 23الفقر  ،)1و( 24الفقر )1

موا البروتوكول االيتياري:

 2و( 5الفقر (2أ))

اال عاءات

شؤون األسر ؛ وحق األجفال في الحماية؛ وحماية األسر

صذ ذ ذذاحبة البالغ يي ج .ي ،.ويي مواجنة فرنسذ ذ ذذية ىسذ ذ ذرائيليةُ ،ولِدت في عام  .1982ويي تقدم
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البالغ نيامة عن نفسها وعن ابنها القاصر ،ت .ن ،.المولو في عام  .2012ويي ّتدعي أن الدولة الطرف
*

اعتمدتها اللةنة في ورتها  26-1( 131آذار/مارس .)2021

**

ش ذذاري في النظر في ي ا البالغ أعض ذذاء اللةنة التالية أس ذذماايم :تانيا ماريا عبدو روش ذذول ،ووفاء أش ذذرف محرم مس ذذيم ،وعياض بن

عاش ذ ذ ذ ذذور ،وعارف بلقان ،والمحةوب الهيبة ،وفورويا ش ذ ذ ذ ذذويتش ذ ذ ذ ذذي ،وكارلوس اوميس مارتينيس ،و انكان الكي مويومو از ،وفوتيني
بزااتزيس ،وييرنان كيسذا ا ،وفاسذيلكا سذانسذين ،ويوسذيه مانويل سذانتوس بيس ،وكوباوياه تشذامدجا كباتشذا ،وإيميرو تامرات ىايزو،

وجينتيان زبيري .ووفقاً للما  108من النظام الدايلي للةنة ،لم تشاري ى لين تيغرو جا في راسة البالغ.
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انتهكذ

حقوههمذا المكفولذة مموجذا الموا  17و )1(23و )1(24من العهذد .وهذد انضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ّمذ

فرنس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ىلى

البروتوكول االيتياري في  17شبا /فب ار ر  .1984وصاحبة البالغ يمثلها المحامي فانسان بيرجيه.

هررت اللةنذذة ،ويي تتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ّذرف من يالل المقرر الخذذاص المعني
2-1
وفي  3تموز /وليذذه ّ ،2017
مذذالبالاذذات الةذذد ذذد والتذذدابير المؤهتذذة ،رفض جلذذا الذذدولذذة الطرف النظر في مقبوليذذة البالغ ممعزل عن
األسس الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
1-2

تشذ ذ ذ ذ ذ ذذير صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ىلى أنها انتقل

مهنية .وهد التق

ىلى جمهورية كوريا في حزيران /ونيه  2008ألاراض

يناي شذ ذ ذ ذريكها ،ويو مواجن ىسذ ذ ذ ذرائيلي بريطاني .وفي عام  ،2009اسذ ذ ذ ذذتفا ت من ىجاز

مهنية لكي تنتقل مع شذريكها ىلى ىسذرائيل .وفي العام نفسذه ،حصذل
عن جنسذ ذذيتها الفرنسذ ذذية .وتزوج
كان

على الةنسذية اإلسذرائيلية ،ون التخلي

ش ذ ذريكها في عام  .2011وفي  11تش ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2011وبينما

ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ حامال في ش ذ ذ ذ ذ ذذهريا الرامع ،تعرض زوجها لحا ثة س ذ ذ ذ ذ ذذير يطير  .وفي  5نيس ذ ذ ذ ذ ذذان/

أبريل  ،2012أنةب

تحصل على الةنسية الفرنسية في  30تشرين الثاني/نوفمبر .2012
جفلها ،ت .ن ،.ال ي ّ

ورب مةهاز
2-2
وفي أعقاب حا ثة السذ ذذير ي هُ ،وضذ ذذع زوج صذ ذذاحبة البالغ في ايبوبة اصذ ذذطناعية ُ
عم التنفس لمد ثالثة أس ذذابيع على األهل في وحد العناية المركز لةراحة المخ واألعص ذذاب معد يض ذذوعه

لعملية جراحية مطولة في  6كانون األول /يس ذذمبر  .2011ومن  21كانون األول /يس ذذمبر  2011ىلى 27
آذار/مارس  ،2012عولج من ىصذ ذذامات في الرأس تعرض لها يالل الحا ثة .واعتبا اًر من منتصذ ذذن كانون

الثاني /نا ر  ،2012بدأ ُيسذمح لزوج صذاحبة البالغ ممغا ر المسذتشذفى في عطالت نهاية األسذبوع ،مما في
ذلذ الذ يذاب ىلى منزل والذديذه في تذل أبيذا .وفي الفتر من أوائذل آذار/مذارس ىلى  27آذار/مذارس ،2012

ُس ذ ذ ذمح له مالخروج من السذ ذ ذذاعة  1ظه اًر ىلى السذ ذ ذذاعة  8مسذ ذ ذذاء ،وهد اسذ ذ ذذتطاع زيار زوجته .واعتبا اًر من 1
أيار/ما و  ،2012بدأ يستفيد من الرعاية النهارية مالمستشفى.
3-2

وفي أيار/ما و  ،2013بدأ زوج صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ العالج في تل أبيا .وفي أعقاب فحصذ ذ ذ ذ ذذه في

تموز /وليه  ،2013أوص ذ ذذي مان واص ذ ذذل معالةة مش ذ ذذاكله اإل راكية والنفس ذ ذذية .وأثب
مصفة ائمة .وهد فقد وظيفته وأعفي من الخدمة العسكرية .كما ألغي

4-2

ريصة قيا ته.

أنه عاجز عن العمل

وصذاحبة البالغ سذافرت في  5آب/أاسذطس  ،2012أي معد أربعة أيام من حصذولها على رجة

الماجس ذ ذ ذذتير ،ىلى منزل والد ها في مرس ذ ذ ذذيليا مع جفلها وبموافقة زوجها ال ي لم يكن راا في الس ذ ذ ذذفر ىلى
فرنسذا .وهد كان

تامل في أن يمنحها ي ا السذفر فرصذة ألي هسذ من الراحة معد ما عاشذته من مصذاعا

مس ذ ذ ذ ذ ذذبا حا ثة زوجها ،ووال ابنها ،وإتمامها رجة الماجس ذ ذ ذ ذ ذذتير ،وثالث عمليات انتقال متتالية .وكان من
المقرر أن تقض ذذي وابنها مد عش ذذر أيام في فرنس ذذا .اير أن ص ذذاحبة البالغ التي كان

ترض ذذع ابنها البال

من العمر آن اي أربعة أش ذذهر ،رض ذذاعة جبيعية اض ذذطرت ،بناء على توص ذذية من أجبائها ،ال ن ش ذ ّذخصذ ذوا
محمى وأعراض األنفلون از ،مما
لد ها حالة تعا شذذامل نتيةة ىصذذابتها مفقر الدم وعدور فيروسذذية مصذذحوبة ّ
اسذذتوجا فحر رئتيها ماألشذذعة السذذينية ،ىلى تاجيل عو تها ىلى ىس ذرائيل لمد شذذهر واحد .وكان صذذاحبة

البالغ تعاني أيضذ ذاً من التهاب األوعية اللمفاوية في ثد يها مسذ ذذبا الرضذ ذذاعة الطبيعية .وي ه المضذ ذذاعفات
الص ذ ذ ذ ذذحية أجبرت ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ على تاجيل عو تها مر أيرر ىلى  14أ لول/س ذ ذ ذ ذذبتمبر  .2012وفي 5

أ لول/سبتمبر  ،2012أرسل
5-2

نسخة من ت اكر الطيران الةد د ىلى زوجها.

وفي  13أ لول/سذذبتمبر  ،2012علم

صذذاحبة البالغ ،عشذذية مغا رتها نحو ىسذرائيل ،أن زوجها

حصذ ذ ذذل على أمر من هاض ىسذ ذ ذرائيلي يمنعها من مغا ر ىسذ ذ ذرائيل مع جفلها ىلى حين بلواه سذ ذ ذذن الرشذ ذ ذذد.
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هدم زوج ص ذ ذذاحبة البالغ جلباً ىلى الس ذ ذذلطة المركزية اإلس ذ ذرائيلية إلعا الطفل مموجا
وعلى وجه التحد دّ ،
()1
هررت ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ البقاء في
االتفاقية المتعلقة مالةوانا المدنية لاليتطاف الدولي لألجفال  .ويك اّ ،
فرنسذ ذذا ىلى أن تضذ ذذح الوضذ ذذع .وفي  4تشذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2012أحال

المسالة ىلى السلطة المركزية الفرنسية.
6-2

السذ ذذلطة المركزية اإلسذ ذرائيلية

وفي أعقاب تلقي الطلا من الس ذذلطة المركزية اإلس ذرائيلية ،اس ذذتمع ض ذذام من الش ذذرجة القض ذذائية

في مرسذ ذ ذ ذ ذذيليا ىلى صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ في  9كانون الثاني /نا ر  .2013وفي  15كانون الثاني /نا ر ،2013

اسذ ذذتدعى المدعي العام ممرسذ ذذيليا صذ ذذاحبة البالغ للمثول أمام المحكمة االبتدائية الكبرر مالمد نة حتى يامر

هاضذ ذ ذذي األسذ ذ ذذر مإعا الطفل فو اًر ىلى ىس ذ ذ ذرائيل .وبموجا الحكم الصذ ذ ذذا ر في  11نيسذ ذ ذذان/أبريل ،2013
يلصذ

المحكمة ىلى أن صذاحبة البالغ كان

تحتةز الطفل مصذور اير هانونية في فرنسذا وأمرت مإعا ته

فو اًر ىلى مكان ىهامته المعتا في ىسذ ذرائيل .واسذ ذذتانف

صذ ذذاحبة البالغ ي ا القرار في  14أيار/ما و .2013

وفي  29أيار/ما و  ،2013اس ذ ذذتةوبها مر أيرر ض ذ ذذام من الش ذ ذذرجة القض ذ ذذائية ممركز ش ذ ذذرجة مرس ذ ذذيليا.

وفي  26أ لول/س ذ ذ ذ ذذبتمبر  ،2013أمرت محكمة االس ذ ذ ذ ذذتيناف في ىيكس أون بروفانس ،في حكم أولي ،زوج

ص ذ ذ ذذاحبة البالغ بتقديم أ لة رس ذ ذ ذذمية على االلتزامات التي تعهد بها في جلس ذ ذ ذذة االس ذ ذ ذذتماع المعقو في 10

أ لول/سذذبتمبر  .2013وتشذذمل ي ه االلتزامات ما لي :ليالً يطياً على شذذطا هرار منع الطفل من مغا ر
ىسذ ذرائيل ،وتنازالً يطياً عن الحق في المطالبة "مسذ ذذتقبالً" ممنع مغا ر الطفل ووالدته ىسذ ذرائيل ،وتنازالً يطياً

عن الحق في أي ىجراءات جنائية أو مدنية هس ذ ذ ذ ذرية ض ذ ذ ذ ذذد ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ارتباجاً مإجراءات اإلمعا اير
المش ذ ذذروعة ،وأيي اًر ليالً يطياً على التعهد بتوفير الس ذ ذذكن والمس ذ ذذاعد المالية لص ذ ذذاحبة البالغ وجفلها لمد

أربعة أشذهر على األهل عند عو تهما ىلى ىسذرائيل .وبموجا حكم صذدر مشذان األسذس الموضذوعية في 30

كذذانون الثذذاني /نذذا ر  ،2014أ ذذدت محكمذذة االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتينذذاف في ىيكس أون بروفذذانس معظم ه اررات المحكمذذة
االبتدائية الكبرر في مرسيليا الصا ر في  11نيسان/أبريل .2013

7-2
وفي  15تشرين األول/أكتوبر  ،2013هدم زوج صاحبة البالغ ىفا يطية مشفوعة بيمين امتثاالً
للحكم األولي الص ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ر عن محكمة االس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتيناف في ىيكس أون بروفانس في  26أ لول/س ذ ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر .2013
وفي  12تشذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2013ألغ

محكمة األس ذ ذذر في بتاا تكفا أمر منع س ذ ذذفر جفل الزوجين.

هدم زوج ص ذ ذ ذذاحبة البالغ جلبا ىلى المحكمة لمنحه حض ذ ذ ذذانة الطفل
وفي  8كانون األول /يس ذ ذ ذذمبر ّ ،2014
هررت المحكمة أن
ممةر عو ته ىلى ىسذرائيل .وبموجا حكم صذا ر في  15كانون األول /يسذمبر ّ ،2014
تقاسم كال الوالد ن حضانة الطفل.

8-2

وفي اضذون ذل  ،رفض هاضذي محكمة األسذر في مرسذيليا في  4تموز /وليه  2013جلا زوج

ص ذ ذ ذذاحبة البالغ لمنع الطفل من مغا ر األ ارض ذ ذ ذذي الفرنس ذ ذ ذذية .وفي  14آذار/مارس  ،2014هدم ص ذ ذ ذذاحا

البالغ جعنا مالنقض ض ذ ذذد حكم محكمة االس ذ ذذتيناف في ىيكس أون بروفانس مش ذ ذذان األس ذ ذذس الموض ذ ذذوعية.

وبموجا حكم صذا ر في  4آذار/مارس  ،2015رفضذ
وفي  14أ لول/سذ ذ ذ ذذبتمبر  ،2015هدم

الغرفة المدنية األولى ممحكمة النقض االسذتيناف.

صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ التماسذ ذ ذ ذذا أمام محكمة االسذ ذ ذ ذذتيناف في ىيكس أون

بروفانس إلعا النظر في الحكم الص ذذا ر في  30كانون الثاني /نا ر  2014مش ذذان األس ذذس الموض ذذوعية.

معد تقرير الخبير الطبي ال ي جلبته شذ ذ ذذركة التامين اإلس ذ ذ ذرائيلية
وا ع صذ ذ ذذاحبة البالغ أن زوجها لم يقدم ُ
كش ذ ذ ذ ذذر لتغطية تكاليل الض ذ ذ ذ ذذرر ال ي لحقه نتيةة حا ث المرور ال ي تعرض له ،مخفيا ب ل حقيقة أنه
هدم
كان عاج از جس ذذديا عن ممارس ذذة الحض ذذانة الفعلية للطفل عند مغا رته ىلى فرنس ذذا .وفي ي ا الس ذذيا ّ ،

صذ ذذاحبة البالغ تقري اًر تحقيقيا أعدته شذ ذذركة مباحث ىسذ ذرائيلية ،بتاريخ  21شذ ذذبا /فب ار ر  ،2015عن الحالة
()1
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صده

فرنسا على االتفاقية المتعلقة مالةوانا المدنية لاليتطاف الدولي لألجفال في  16أ لول/سبتمبر  1982و يل

في  1كانون األول /يسمبر .1983

حيز النفاذ
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الصذ ذ ذذحية لزوجها .وبموجا حكم صذ ذ ذذا ر في  4أيار/ما و  ،2016أعلن

التماس ىعا النظر.

محكمة االسذ ذ ذذتيناف عدم مقبولية

هدم ص ذذاحبة البالغ وابنها جلباً ىلى المحكمة األوروبية لحقو
9-2
وفي  12آب/أاس ذذطس ّ ،2015
اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذان تش ذ ذ ذ ذ ذ ذذير حيه ىلى انتهاي حقوههما المحمية مموجا الما  8من اتفاقية حماية حقو اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذان
والحريات األسذ ذذاسذ ذذية (االتفاقية األوروبية لحقو اإلنسذ ذذان)( .)2وفي  15تشذ ذرين األول/أكتوبر  ،2015تلق

صاحبة البالغ وابنها رسالة تبلغهما مان هاضياً منفر اً أعلن عدم مقبولية جلبهما "محةة عدم استيفاء شرو
المقبولية المنصذوص عليها في الما تين  34و 35من االتفاقية" .وتشذد صذاحبة البالغ على أن الرسذالة لم
ت كر بتاتا أسذذباب عدم اسذذتيفاء الشذذرو الالزمة ولم تتضذذمن شذذييا دعو ىلى االعتقا مان القاضذذي المنفر

هد نظر في األسس الموضوعية للقضية.
10-2

وترر صذاحبة البالغ أن المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذان لم "تنظر" في هضذيتهما .وترر ك ل

أن اللةنة ال تس ذ ذذتطيع معرفة ما ىذا كان القاض ذ ذذي المنفر هد نظر في األس ذ ذذس الموض ذ ذذوعية للش ذ ذذكور ،ولو
مطريقة موجز  .وتشذ ذذير ىلى هضذ ذذية أيبال بويرتاس ضذ ذذد ىسذ ذذبانيا( )3التي رفضذ ذ
معدم االيتصذاص هدمته حكومة ىسذبانيا التي تحةة

فيها اللةنة اعت ارضذ ذذا أوليا

بتحفإ ىسذبانيا على البروتوكول االيتياري مالعبارات

نفس ذذها لتحفإ فرنس ذذا عليه .وترر ص ذذاحبة البالغ أن النظام الةد د ال ي أنش ذذاه البروتوكول رهم  14الملحق

ماالتفاقية األوروبية لحقو اإلنس ذ ذذان من  1حزيران /ونيه  2010وفر ض ذ ذذمانات أهل من ذل التي رس ذ ذذته

اللةنة في هض ذ ذ ذذية أيبال بويرتاس ض ذ ذ ذذد ىس ذ ذ ذذبانيا ،ومن ثم يخول البروتوكول رهم  14لقاض منفر س ذ ذ ذذلطة

ىعالن عدم مقبولية الطلا "حيثما يمكن اتخاذ مثل ي ا القرار ون مزيد من البحث"( .)4اير أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة

معد في تاريخ ىرسذال ي ه الرسذالة .كما ثب
البالغ ت كر مان النظام الةد د لم يكن هد ُنّف ُ
للغاية واير مؤّكد.

أن تنفي ه صذعا

الشكوى
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ّتدعي ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أنها وابنها ض ذ ذ ذ ذ ذذحيتان النتهاي حقوههما مموجا الما  17والفقر  1من

الما  23والفقر  1من الما  24من العهد .وترر أن عدم عو ابنها ىلى ىسذ ذ ذرائيل هانوني مموجا الما 3
من االتفذذاقيذذة المتعلقذذة مذذالةوانذذا المذذدنيذذة لاليتطذذاف الذذدولي لألجفذذال ،ألن زوجهذذا لم يكن يمذذارس مذذالفعذذل

حقوهه في الحضانة .وتدفع صاحبة البالغ مان زوجها كان وه

ي ه الوهائع في المستشفى ولم يكن يقضي

وتدعي أيضذ ذاً وجو س ذذببين منعايا من
س ذذور مض ذذع س ذذاعات في اليوم مع زوجته وابنه ال ي كان رض ذذيعاًّ .
العو ىلى ىس ذ ذرائيل مع الطفل ،ويما :أوال ،الحالة الص ذ ذذحية لألب ،وثانياً ،تص ذ ذذرف ي ا األيير ال ي جلا
ىلى محكمة ىسذ ذرائيلية ىص ذذدار أمر يقض ذذي ممنع مغا ر الطفل ىسذ ذرائيل حتى هبل عو ته ىلى ىسذ ذرائيل ،التي

وتدعي صذ ذذاحبة
كان مقرر في  14أ لول/سذ ذذبتمبر  ،2012ون أي محاولة مسذ ذذبقة للتوفيق أو الوسذ ذذاجةّ .
البالغ أن تمد د ىهامتها في فرنس ذ ذ ذ ذذا مع ابنها كان مدفوعاً أيضذ ذ ذ ذ ذاً محالتها الص ذ ذ ذ ذذحية التي تديورت مس ذ ذ ذ ذذبا
المصذاعا الناجمة عن يول زوجها المسذتشذفى و ارسذاتها للماجسذتير وحملها وتغييريا مكان اإلهامة ثالث

مرات متتالية؛ وتدفع أيضذاً مان المحاكم الوجنية لم تطعن في الشذها ات الطبية المقدمة له ا الغرض ،لكنها
لم تسذذع ىلى فحر األسذذس الموضذذوعية له ا األسذذاس .وتدفع صذذاحبة البالغ مان المحاكم الفرنسذذية يره

4

()2

الما  8من االتفاقية األوروبية لحماية حقو اإلنسان تتناول الحق في احترام الحيا الخاصة والحيا األسرية.

()3
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االتفاقية األوروبية لحقو اإلنسان ،الما  ،27الفقر .1
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مبدأ حظر التديل التعسفي في شؤون أسرتها وحق ي ه األسر في حماية الدولة ،مما يشكل انتهاكاً للما 17
والفقر  1من الما  23من العهد.
وتدعي أن المحاكم الفرنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذية لم تراع االس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتثناءات المنص ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليها في االتفاقية المتعلقة
2-3
ّ
مذالةوانذا المذدنيذة لاليتطذاف الذدولي لألجفذال في جلذا العو الفوريذة للطفذل .وترر أنذه لم نظر مشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل
فعذال في مطذالبذاتهذا مموجا المذا (13ب) من االتفذاقيذة وأن الق اررات لم تكن معللذة مشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل محذد  .وعليذه،
ترر صذذاحبة البالغ أن المحاكم الفرنسذذية لم تتاكد من الحالة الصذذحية لزوجها معد الحا ث ال ي تعرض له
وال من عواها عو الطفل ىلى ىسذ ذرائيل .ويك ا ،تكون المحاكم الفرنسذ ذذية هد انتهك

الدولة ،ال ي تكفله الفقر  1من الما  24من العهد.

حق الطفل في حماية

مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية
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في  3نيس ذذان/أبريل  ،2017هدم

الدولة الطرف مالحظاتها على مقبولية البالغ .وترر أن على

اللةن ذذة أن تعلن ي ذ ا البالغ اير مقبول مموج ذذا الم ذذا  )2(5من البروتوكول االيتي ذذاري .وت ذذدفع ال ذذدول ذة

الطرف مانه في ي ه القض ذ ذ ذذية هدم

ص ذ ذ ذذاحبة البالغ مالفعل جلبا ىلى المحكمة األوروبية لحقو اإلنس ذ ذ ذذان

مشذان نفس الوهائع التي ُعرضذ على اللةنة .واحتة

صذاحبة البالغ أمام المحكمة محدوث انتهاي للما 8

من االتفذاقيذة األوروبيذة لحقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ،مقروء مذاالهتران مع المذا تين  3و(13ب) من االتفذاقيذة المتعلقذة
مالةوانا المدنية لاليتطاف الدولي لألجفال ،افعة في ذل مان ه اررات المحاكم الفرنسذ ذ ذذية انتهك

مشذ ذ ذذكل

وتدعي ص ذ ذذاحبة البالغ أمام اللةنة انتهاي حظر التديل التعس ذ ذذفي
مفر حقها في احترام حياتها األسذ ذ ذريةّ .

في شؤون األسر (الفقر  1من الما  17من العهد) ،وحق األسر في حماية الدولة (الفقر  1من الما ،)23
وحق الطفل في حماية الدولة (الفقر  1من الما  ،)24على أسذ ذ ذ ذ ذذاس أن المحاكم الفرنسذ ذ ذ ذ ذذية أمرت مإعا
الطفل ىلى ىسرائيل وانتهك

الدولي لألجفال.
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من ثم الما تين  3و(13ب) من االتفاقية المتعلقة مالةوانا المدنية لاليتطاف

وحيمذا تعلق معذدم مقبوليذة الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكور مموجذا المذا تين  34و 35من االتفذاقيذة األوروبيذة لحقو

اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان ،ت ّكر الدولة الطرف مالتحفإ ال ي أبدته عند تصذ ذ ذ ذ ذذديقها على البروتوكول االيتياري حيما تعلق
مالما ()2(5أ) منه .وتُ ّكر مممارس ذ ذ ذذة اللةنة التي ال تُةيز اعتبار أن أي مس ذ ذ ذذالة ُ"محث " في ىجار ىجراء

آير من اإلجراءات الدولية ىذا كان

القضذ ذذية المعنية هد ُرفضذ ذ

ألسذ ذذباب ىجرائية محتة .وعلى العكس من

ذل  ،فإن هرار عدم المقبولية المبني على نظر ،ولو محدو  ،في األسذ ذذس الموضذ ذذوعية ُيعتبر محثاً للقضذ ذذية
ممقتضى الفقر (2أ) من الما  5من البروتوكول االيتياري(.)5
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وتفيد الدولة الطرف مان هرار المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذذان الموجه ىلى صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ

والقاضذ ذذي معدم مقبولية جلبها ال يشذ ذذير ىلى أسذ ذذباب ىعالن عدم مقبوليته .ومع ذل  ،يمكن اإلشذ ذذار ىلى أن

الما تين  34و 35من االتفاقية األوروبية لحقو اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذان حد تا س ذ ذ ذ ذ ذ ذذتة أس ذ ذ ذ ذ ذ ذذباب لعدم المقبولية ،ويي:

ذاوز مهلذة تقذديم الطلذا المحذد مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذة أشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذهر ،وذلذ ابتذداء من تذاريخ اتخذاذ القرار المحلي
(أ) ىذا تم تة ُ
النهائي؛ و(ب) ىذا كان الش ذ ذ ذذكور مةهولة المص ذ ذ ذذدر؛ و(ج) ىذا كان القض ذ ذ ذذية هيد النظر مالفعل مموجا
ىجراء آير من ىجراءات التحقيق الدولي أو التسذ ذذوية الدولية؛ و( ) ىذا لم تكن سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المحلية هد

اسذذتُنفدت؛ و(ه) ىذا تبين مشذذكل ظاير أن الطلا يسذذتند ىلى أسذذس واأية أو أنه تعسذذفي؛ و(و) ىذا لم يكن
هد لحق ضرر مال مصاحا الطلا.

()5
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وبالنظر ىلى أن الطلا هد ُهدم ىلى المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذ ذذان في اضذ ذذون سذ ذذتة أشذ ذذهر

وبشذذكل حصذذري وعن جريق مصذذدر اير مةهول ،وأن الضذذرر المزعوم كان مالغاً وفقاً للمعنى المحد في
الما  35من االتفاقية( ،)6فإن الدولة الطرف ترر أنه ترتا على ذل ضذ ذ ذ ذ ذ ذذمنياً ،ولكن ليس مالضذ ذ ذ ذ ذ ذذرور ،
رفض المحكمة ي ا الطلا لعدم اسذتنفا سذبل االنتصذاف المحلية فحسذا ،أو ألنه اعتُبر واأياً مشذكل ظاير
أو تعسذ ذ ذ ذ ذ ذذفاً .اير أن رفض المحكمة لطلا ما كونه واأيا مشذ ذ ذ ذ ذ ذذكل ظاير يحتم عليها محث عاور مقدمي
الطلا ،أي محث األسس الموضوعية للقضية.

5-4

وحيما تعلق ما عاءات ص ذذاحبة البالغ أن البحث ال ي أجرته المحكمة األوروبية لحقو اإلنس ذذان

ال يمكن فهم على أنه نظر في األسذ ذذس الموضذ ذذوعية ،وباإلشذ ذذار ىلى هضذ ذذية أيبال بويرتاس ضذ ذذد ىسذ ذذبانيا،

تالحإ الدولة الطرف أن اللةنة أصذذدرت آراءيا في القضذذية الم كور في ضذذوء الظروف الخاصذذة للقضذذية

تكرر ي ا الموهن في هضذ ذ ذ ذذايا الحقة .ويك ا ،رأت اللةنة ،في اآلراء المعتمد في عام  ،2014أن
وأنها لم ّ
رسذ ذ ذذالة هلم المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذ ذ ذذان التي تبل فيها مقدم الطلا مان ييية مؤلفة من هاض منفر

أعلن

عدم مقبولية جلبه على أس ذ ذ ذذاس أنه ال يش ذ ذ ذذير ىلى أي انتهاي للحقو والحريات التي تكفلها االتفاقية

األوروبية لحقو اإلنسذذان ،تكشذذن مطبعها محث المحكمة لألسذذس الموضذوعية للقضذذية  .وبناء على ذل ،
()7

ترر الدولة الطرف أن الرس ذ ذ ذذالة التي معثها هلم المحكمة تبين مالض ذ ذ ذذرور أن ي ه المحكمة هد نظرت مالفعل
في األس ذ ذذس الموض ذ ذذوعية للمس ذ ذذالة التي عرض ذ ذذتها ص ذ ذذاحبة البالغ على اللةنة ،وتطلا ىليها أن تعلن عدم

مقبولية البالغ استنا ًا ىلى الفقر (2أ) من الما  5من البروتوكول االيتياري مسبا التحفإ ال ي أبدته فرنسا.
تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف
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في  12حزيران /ونيه  ،2017عّلق

صذاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف مشذان مقبولية

البالغ .وتكرر ص ذ ذذاحبة البالغ حةةها وتش ذ ذذير ىلى أن رس ذ ذذالة المحكمة األوروبية لحقو اإلنس ذ ذذان المؤرية 15
تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  2015لم تقذدم أي تفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير لقرار عذدم المقبوليذة ،ويو مذا أهرت مذه الذدولذة الطرف.

وتةا ل صاحبة البالغ مان عدم وجو تفسير له ا القرار ال يسمح ماالستنتاج أن المسالة ُ رس

مالفعل.

وترفض ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ حةة الدولة الطرف التي مفا يا أن القاض ذ ذ ذ ذ ذذي ،محتةاً ماس ذ ذ ذ ذ ذذباب عدم
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المقبولية المنص ذ ذذوص عليها في الما تين  34و 35من االتفاقية األوروبية لحقو اإلنس ذ ذذان ،كان س ذ ذذيرفض

الطلا مالتاكيد ألنه كان واأياً مشذكل ظاير أو تعسذفاً .وتعتبر صذاحبة البالغ ي ا التعليل تخميناً يسذتند ىلى
افتراض أن المحكمة ال تخطئ أبداً .واسذتنا ا ىلى هضذية أيبال بويرتاس ضذد ىسذبانيا ،ت ّكر صذاحبة البالغ
مان اللةنة أش ذ ذ ذذارت ىلى أن المحكمة يمكنها أحيانا أن تخطئ في تقييم الوهائع .وتدفع ص ذ ذ ذذاحبة البالغ مانه

من الص ذ ذ ذ ذذعا معرفة أس ذ ذ ذ ذذباب عدم ذكر المحكمة مبررات اعتبار البالغ اير مقبول ،أو معرفة ما ىذا نظر
القاضذي ولو مشذكل محدو في أسذسذه الموضذوعية( .)8وتدعي صذاحبة البالغ أن ىشذار الدولة الطرف العامة

ىلى الما تين  34و 35من االتفاقية األوروبية لحقو اإلنسذ ذذان ،ون أي تفسذ ذذير ،ال توفر أي أسذ ذاس للةنة

كي تسذتنتج أن البالغ ُنظر حيه من حيث األسذس الموضذوعية .وبينما تش ّذد صذاحبة البالغ على أن شذفاحية
التعليل القانوني أمر مال األيمية لمصذ ذ ذذداقية العدالة ،فإنها ت ّكر مان ي ه القضذ ذ ذذية تثير صذ ذ ذذعوبات هانونية

()6

لقد نظرت المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذان مالفعل في األسذس الموضذوعية لقضذايا أيرر تتعلق مق اررات اإلعا المتخ على أسذاس

أحكذام االتفذاقيذة المتعلقذة مذالةوانذا المذدنيذة لاليتطذاف الذدولي لألجفذال والمقذدمذة من آمذاء أمعذدوا أجفذالهم ون وجذه حق .انظر ،على

سذ ذذبيل المثال ،فوسذ ذذتي ار ىفثيميو وريبيرو فرناند ز ضذ ذذد البرتغال ،الشذ ذذكور رهم  ،11/66775الحكم 5 ،شذ ذذبا /فب ار ر 2015؛ ونيولينةر
وشوروي ضد سويس ار ،الشكور رهم  ،07/41615الحكم 6 ،تموز /وليه .2010
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كبير حيما تعلق محقها في احترام الحيا األس ذ ذ ذ ذ ذ ذرية ،والس ذ ذ ذ ذ ذ ذذيما الطريقة التي تعين بها على الدولة الطرف
التوفيق بين الت ازمذذاتهذذا مموجذذا العهذذد والت ازمذذاتهذذا مموجذذا االتفذذاقيذذة المتعلقذذة مذذالةوانذذا المذذدنيذذة لاليتطذذاف

الذدولي لألجفذال .وتذدفع مذان القذاضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي المنفر للمحكمذة األوروبيذة لحقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان لم نظر في الطلذا
مالمعنى المقصو في التحفإ ال ي أبدته الدولة الطرف ،وبانه يةا اعتبار البالغ مقبوالً.

مالحظات إضافية من الدولة الطرف بش ن األسس الموضوعية
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تذدفع الذدولذة الطرف في مالحظذاتهذا المؤريذة  24تموز /وليذه  2017مذان تنفيذ االتفذاقيذة المتعلقذة

مذالةوانذا المذدنيذة لاليتطذاف الذدولي لألجفذال هذدف في حذد ذاتذه ىلى تحقيق أيذداف العهذد واذايذاتذه .وتذدفع

مانه تعين على الس ذ ذ ذذلطات الفرنس ذ ذ ذذية ،عندما تعرض عليها هض ذ ذ ذذية ايتطاف رتكبها والد مقيم في الخارج،
تنفيذ االتفذاقيذة لكي تضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع حدا في أهرب وه

ممكن ألي انتهذاي لحق الحضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذانة في ولة ىهامة الطفل

المعتذا  .وتذدفع الذدولذة الطرف مذان تنفيذ االتفذاقيذة تمذاشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى مع أيذداف المذا  17والفقر  1من المذا 23

والفقر  1من الما  24من العهد ،التي تهدف ىلى توفير الحماية الفعالة للروام األسذ ذ ذ ذرية واألجفال ،على

النحو ال ي اعترف مه اللةنة ضذ ذذمنا في هضذ ذذية أسذ ذذينسذ ذذي مارتينيز ضذ ذذد مارااواي( .)9وت ّكر الدولة الطرف
مان الما تين  17و 23من العهد تكفالن بوجه عام الحماية الفعالة لحق كل والد في ىهامة عالهات منتظمة

مع أجفاله القصر ،سواء ُفسخ الزواج ،عدا في ظروف استثنائية( ،)10أو لم ُيفسخ.
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وتدفع الدولة الطرف مانه نبغي للةنة ،على ارار المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذان ،أن تسذعى

ىلى التحقق من أن المحاكم المحلية نظرت في ا عاءات صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ للطعن في مدر انطبا االتفاقية

المتعلقذة مذالةوانذا المذدنيذة لاليتطذاف الذدولي لألجفذال في يذ ه القضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة ،ومن أن ه ارراتهذا كذانذ

معللذة ممذا

يكفي في ي ا الصذذد  ،ال سذذيما من يالل اإلثبات أن السذذلطات أرسذ توازناً عا الً بين المصذذالح المتنافسذة
الموجو  :مصذ ذ ذ ذ ذ ذذالح الطفل ،ومصذ ذ ذ ذ ذ ذذالح كال الوالد ن ،ومصذ ذ ذ ذ ذ ذذالح النظام العام ،مع مراعا ىعطاء األولوية

لمصذ ذذالح الطفل( .)11وال يشذ ذذمل النظر في القضذ ذذية ىجراء ارسذ ذذة معمقة لمةموع الحالة األسذ ذرية ،ألن األمر
تعلق مإجراء عاجل ال يقصد مه الب
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في األسس الموضوعية لمسالة حق الحضانة(.)12

وتذدفع الذدولذة الطرف مذان المحذاكم الوجنيذة امتثلذ

في يذ ه القضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة العهذد عنذد تنفيذ االتفذاقيذة

المتعلقذة مذالةوانذا المذدنيذة لاليتطذاف الذدولي لألجفذال .وفي يذ ا الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد  ،ترر الذدولذة الطرف أن المحذاكم

المحليذة ،لذدر تطبيقهذا لالتفذاقيذة ،امتثلذ

أحكذام المذا  17والفقر  1من المذا  23والفقر  1من المذا 24

من العهد .وتش ذ ذ ذذير الدولة الطرف ىلى أنه ،وفقاً للتعليق العام للةنة رهم  )1988(16مش ذ ذ ذذان الما  17من
العهد ،يكون التديل في الحيا األسذرية لشذخر ما متّسذقاً مع أحكام العهد ىذا نر عليه القانون ،وإذا كان

تنفي ه متفقاً مع أيداف العهد وااياته ،وإذا كان معقوالً مالنظر ىلى الظروف الخاص ذذة للقض ذذية .وترر الدولة
الطرف أن جميع ي ه الش ذ ذذرو هد اس ذ ذذتوفي في ي ه القض ذ ذذية جالما أن تنفي هرار العو  ،ال ي نر عليه

القذانون( ،)13كذان متفقذاً مع أيذداف العهذد واذايذاتذه ،ولم يكن القصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد منذه ىمعذا الطفذل عن والذدتذه ،بذل حمذايذة
حقو وحريات الطفل واألب .وترر الدولة الطرف أيض ذ ذ ذاً أن القرار كان معقوالً في ظل الظروف الخاصذ ذ ذذة
()9

.CCPR/C/95/D/1407/2005

()10

ان ذظذذر م ذث ذالً ،ل .ب .ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ال ذة ذم ذهذذوري ذ ذ ذذة الذذتشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذك ذي ذ ذ ذذة ()CCPR/C/75/D/946/2000؛ وف ذ ذ ذذاي ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد كذذولذذوم ذب ذي ذ ذ ذذا
()CCPR/C/53/D/514/1992؛ وليبمان ضد فرنسا (.)CCPR/C/55/D/472/1991

()11

انظر المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان ،موموسذ ذ ذ ذ ذذو وواشذ ذ ذ ذ ذذنطن ضذ ذ ذ ذ ذذد فرنسذ ذ ذ ذ ذذا ،الشذ ذ ذ ذ ذذكور رهم  ،05/39388الحكم 6 ،كانون

()12

انظر المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذذان ،فالن ضذذد ليتوانيا ،الشذذكور رهم  ،09/27853الحكم 26 ،تشذرين الثاني/نوفمبر ،2013

()13

انظر محكمة النقض في فرنسا ،الغرفة المدنية  ،1االستيناف رهم  7 ،20.858-16كانون األول /يسمبر .2016
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مالقضذ ذ ذ ذ ذ ذذية .وفي ي ا الصذ ذ ذ ذ ذ ذذد  ،تدفع الدولة الطرف مان عدم ىعا الطفل ىلى ىسذ ذ ذ ذ ذ ذرائيل كان اير هانوني

مذالمعنى المقصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو في المذا  3من االتفذاقيذة المتعلقذة مذالةوانذا المذدنيذة لاليتطذاف الذدولي لألجفذال ،ألن

ايرت من جانا واحد مكان ىهامة الطفل المعتا في بلده األصذ ذذلي .وتشذ ذذير الدولة الطرف
صذ ذذاحبة البالغ ّ
ىلى أن المحكمة االبتدائية الكبرر ممرسذ ذذيليا رأت في حكمها المؤر  11نيسذ ذذان/أبريل  2013أن "المداوالت
اسذ ذذتطاع

أن تثب

أن مكان ىهامة الطفل المعتا يقع مالفعل في ىس ذ ذرائيل حيث كان يقيم مع والده ووالدته

من وال ته" وأن ىس ذ ذرائيل "تعتبر الوالد ن وفقاً للما تين  14و 15من القانون الوجني مشذ ذذان األيلية القانونية
صذ ذر ،مما في ذل حق الحض ذذانة وتحد د مكان
والوص ذذاية لعام  1962وص ذذيين مش ذذتركين على أجفالهما الق ّ

ىهامة الطفل" .وتؤّكد الدولة الطرف أنه ،يالفاً ال عاء صذذاحبة البالغ ،ال يعني وجو األب في المسذذتشذذفى
من وال الطفل وعدم هدرته على رعا ته كما تفعل أمه أنه اير ها ر على ممارسة حقه في الحضانة مالفعل.
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وتدفع الدولة الطرف مان الحالة التي عرض ذ ذذتها ص ذ ذذاحبة البالغ على المحاكم المحلية لم تكش ذ ذذن

عن أي اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتثنذاء مموجذا المذا  13من االتفذاقيذة المتعلقذة مذالةوانذا المذدنيذة لاليتطذاف الذدولي لألجفذال.
وترفض الدولة الطرف ا عاء صذ ذذاحبة البالغ أن الطفل سذ ذذيواجه يط اًر شذ ذذد داً في حال ىعا ته ىلى ىسذ ذرائيل
مسذ ذذبا انخفاض هدرات زوجها الفكرية والبدنية من وهوع الحا ث ،ونوبات العنن التي تتملكه .وتدفع الدولة

الطرف مانه في حين تشذ ذ ذذكو صذ ذ ذذاحبة البالغ من عدم ىجراء المحكمة االبتدائية الكبرر ممرسذ ذ ذذيليا تحقيقات

ىضاحية في الحالة الصحية لزوجها ،امتثل

المحكمة مالكامل لالتفاقية التي تشتر  ،في الما  ،13أن يقع

عاء ىثبات وجو يطر جس ذ ذ ذ ذذيم على عاتق الوالد ال ي يعترض على العو  .وتدفع الدولة الطرف أيض ذ ذ ذ ذاً
مان عدم ب محكمة االسذتيناف في ىيكس أون بروفانس مالفعل في اال عاء المحد بوجو يطر جسذيم في
حكمها الصذ ذذا ر في  30كانون الثاني /نا ر  ،2014مر ه عدم ىشذ ذذار صذ ذذاحبة البالغ ىليه مةد اً .ولم يكن
تعين على محكمة النقض ،التي ُعرض عليها هرار محكمة االس ذ ذذتيناف ،أن تنظر في ي ا اال عاء أيض ذ ذاً.

وبناء على ذل  ،ترر الدولة الطرف أن اال عاء األول لصاحبة البالغ ،ال ي احتُ ّج مه مموجا الما (3ب)
من االتفاقية ،هد نظرت حيه المحاكم المحلية مصور فعالة.
وترفض الدولة الطرف اّ عاء صذ ذذاحبة البالغ أن عو الطفل ىلى ىس ذ ذرائيل سذ ذذتضذ ذذعه في وضذ ذذع
5-6
ال يطا  ،كونها سذ ذ ذذتفصذ ذ ذذله عن والدته التي عاه معها ممفر ه من سذ ذ ذذن مبكر جدا ،وسذ ذ ذذتعهد مه ىلى والده
الذ ي لم يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبق لذه أن اعتنى مذه ه  .بيذد أن الذدولذة الطرف تالحإ أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ تفترض يطذا أن

السذذلطات الفرنسذذية أ ار ت فصذذل الطفل عن والدته ،في حين أنها كان

تسذذعى ىلى ضذذمان تقاسذذم الحضذذانة

مع األب والحفاظ على ممارسة األب الفعلية لها ،وذل مإعا الطفل ىلى مكان ىهامته السابق في ىسرائيل.
وتالحإ الدولة الطرف أن صذاحبة البالغ نفسذها تشذير ىلى أن محكمة األسذر في بتاا تكفا التي أحال ىليها

األب القضية هررت ،مموجا حكم صا ر في  15كانون األول /يسمبر  ،2014تقاسم كال الوالد ن حضانة
الطفل .وتش ذ ذذير الدولة الطرف ىلى أن محكمة االس ذ ذذتيناف في ىيكس أون بروفانس أش ذ ذذارت في ،في حكمها

مشذ ذذان األسذ ذذس الموضذ ذذوعية المؤر  30كانون الثاني /نا ر  ،2014ىلى أن هراريا اسذ ذذتند ىلى احترام زوجه

صذذاحبة البالغ االلتزامات المطلوبة منه في الحكم األولي الصذذا ر في  26أ لول/سذذبتمبر  .2013وفي ي ا

السذ ذذيا  ،ت ّكر الدولة الطرف مان السذ ذذلطات القضذ ذذائية الفرنسذ ذذية يلص ذ ذ  ،اسذ ذذتنا ا ىلى معلومات حصذ ذذل
عليها من السذ ذ ذذلطات اإلس ذ ذ ذرائيلية( ،)14ىلى أن صذ ذ ذذاحبة البالغ ،التي يي أيض ذ ذ ذاً مواجنة ىس ذ ذ ذرائيلية ،لم تكن

موضوع أي شكور جنائية ارتباجا معو الطفل ،وإلى أن هرار منع مغا ر الطفل ىسرائيل هد ألغي.

وترفض الدولة الطرف أيض ذ ذاً حةة صذ ذذاحبة البالغ مان السذ ذذلطات الفرنسذ ذذية لم تمتثل الما تين 7
6-6
و 10من االتفذاقيذة المتعلقذة مذالةوانذا المذدنيذة لاليتطذاف الذدولي لألجفذال ،اللتين تنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان على أنذه يةذا

()14
8

انظر هرار محكمة االستيناف في ىيكس أون بروفانس المؤر  26أ لول/سبتمبر .2013
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على السذلطة المركزية للدولة التي وجد فيها الطفل أن تكفل تسذليم الطفل جوعاً أو تيسذير التوصذل ىلى حل
و ي .وترر الدولة الطرف أنه من اير الالئق أن تحتج ص ذذاحبة البالغ به ا العنص ذذر ،ألنها لم تنخر ه
في الةهو الرامية ىلى تسذ ذ ذ ذ ذذليم الطفل جوعا ،وأنها ال تزال ،ماإلضذ ذ ذ ذ ذذافة ىلى ذل  ،تعرهل تنفي هرار محكمة

االستيناف في ىيكس أون بروفانس.

تبرر عدم عو الطفل محالته الصذذحية ليس ذ
7-6
وترر الدولة الطرف أن حةة صذذاحبة البالغ التي ّ
ظرفذذا تنر عليذذه المذذا تذذان  3و 13من االتفذذاقيذذة المتعلقذذة مذذالةوانذذا المذذدنيذذة لاليتطذذاف الذذدولي لألجفذذال.

المرجح أن تؤ ي
وت ّكر مانه مص ذ ذ ذ ذذرف النظر عن المعا ير المنص ذ ذ ذ ذذوص عليها في ي ه االتفاقية ،من اير
ّ
الحالة الصذ ذ ذذحية لصذ ذ ذذاحبة البالغ ىلى انتهاي الما  17والفقر  1من الما  23من العهد .وتشذ ذ ذذير الدولة

الطرف ىلى أن صذذاحبة البالغ لم تثب أنها كان عاجز كلياً عن السذذفر ،ومن ثم أي ت هسذذطا من الراحة
وتلقذ العالج في ىسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرائيذل ،أو أن حذالتهذا هذد تبرر بيذاب الطفذل لفتر جويلذة رام جلذا األب مذإعذا تذه.
وأيي ار ،تطلا الدولة الطرف ىلى اللةنة ،أس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاس ذ ذ ذ ذ ذ ذذياً ،أن تعلن عدم مقبولية البالغ ،واحتياجياً ،أن ترفض
البالغ ماعتبار أن ال أساس له من الصحة.
تعليقات صاحبة البالغ على المعلومات اإلضافية المقدمة من الدولة الطرف
1-7

تطلا صذذاحبة البالغ ،في تعليقاتها المؤرية  13أ لول/سذذبتمبر  ،2018ىلى اللةنة أن تنظر في

الةبر الكامل لالنتهاي ال ي تعرضذ ذ ذ ذ

له يي وابنها في ىجار اإلجراءات المعروضذ ذ ذ ذذة على اللةنة .وتعلن

االحتفاظ محةةها الم كور أعاله حيما تعلق ممقبولية البالغ وأسذسذه الموضذوعية .وال تزال تدعي أنها وابنها

ض ذ ذ ذذحيتان النتهاي حقوههما مموجا الما  17والفقر  1من الما  23والفقر  1من الما  24من العهد،
مسبا ه اررات المحاكم الفرنسية التي أمرت معو ابنها ىلى ىسرائيل.
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وتكرر صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ حةتها مان زوجها لم يكن يمارس مالفعل حقه في الحضذ ذ ذ ذذانة .وتدفع مان

محكمة االستيناف في ىيكس أون بروفانس والمحكمة االبتدائية الكبرر ممرسيليا يلصتا يطا ىلى أن زوجها
كان يمارس فعال حقه في الحض ذ ذذانة ،ويو حق معرف تعريفا مس ذ ذذتقال في الما (5أ) من االتفاقية المتعلقة

مالةوانا المدنية لاليتطاف الدولي لألجفال ،على أنه تعلق برعاية شذ ذ ذ ذذخر الطفل ،وال سذ ذ ذ ذذيما الحق في

وتدعي ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن ي ا االس ذ ذ ذ ذ ذذتنتاج تعارض مع حقيقة الوهائع ،ألن زوجها،
تحد د مكان ىهامتهّ .
مسذبا تبعات الحا ث ال ي تعرض له ،لم يكن ه ها اًر على رعاية الطفل .وتشذير صذاحبة البالغ ىلى أنها

لم تكن تسذ ذ ذ ذذعى ،يالفا لتاكيدات الدولة الطرف ،ىلى حرمان زوجها من حقوهه في الحضذ ذ ذ ذذانة ،بل فق ىلى

ىثبات أن زوجها لم يكن يمارس الحق المعني فعال عند مغا رتها.

الس ذ ذذبا المباش ذ ذذر لتمد د ىهامتها في فرنس ذ ذذا مع

وتؤّكد ص ذ ذذاحبة البالغ أن حالتها الص ذ ذذحية كان
3-7
الطفل حتى  14أ لول/س ذ ذذبتمبر  .2012وتص ذ ذذر على أن حالتها الص ذ ذذحية موثقة حس ذ ذذا األص ذ ذذول من هبل

محمى
أجباء شذ ذذخصذ ذوا لد ها حالة تعا عام ناجمة عن فقر الدم ،ومعاناتها من عدور فيروسذ ذذية مصذ ذذحوبة ّ

وأعراض األنفلون از ،مما اسذ ذ ذ ذذتوجا فحر رئتيها ماألشذ ذ ذ ذذعة السذ ذ ذ ذذينية ،وك ل من التهاب األوعية اللمفاوية.
وتش ذ ذذير ص ذ ذذاحبة البالغ ىلى أن المحكمتين المعنيتين لم ت ك ار في أي وه

من األوهات مش ذ ذذاكلها الص ذ ذذحية

التي تحتم عليها الخلو للراحة وتلقي العالج ،بل ش ذ ذ ذذككتا في ص ذ ذ ذذحة الش ذ ذ ذذها ات الطبية المس ذ ذ ذذلمة في ي ا

الصذد  .وتشذير صذاحبة البالغ أيضذاً ىلى أن المحاكم المعنية أيمل
أساساً على صحة األم.

صذحة الرضذيع ورفايه الل ن يعتمدان

4-7
وت كر صذذاحبة البالغ مان زوجها ال ي لم يسذذع ىلى المصذذالحة أو الوسذذاجة اعتمد نهةاً ار يكالياً
للغاية تمثل في حرمان الطفل من أي ىمكانية للسذ ذ ذ ذذفر ىلى الخارج وزيار أسذ ذ ذ ذذر أمه في فرنسذ ذ ذ ذذا ،وذل من

ما يقرب من ثمانية عشر عاماً.
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وترر صذاحبة البالغ أن االسذتنتاج ال ي توصذل

ىليه محكمة االسذتيناف في ىيكس أون بروفانس

في حكمها مش ذ ذ ذ ذذان األس ذ ذ ذ ذذس الموض ذ ذ ذ ذذوعية وال ي يفيد مان زوجها احترم االلتزامات المطلوبة منه في الحكم

األولي الص ذ ذ ذذا ر في  26أ لول/س ذ ذ ذذبتمبر  ،2013وال س ذ ذ ذذيما تنازله عن حقه في أن يطالا "مس ذ ذ ذذتقبال" ممنع

الطفل وص ذ ذذاحبة البالغ من مغا ر البلد ،اس ذ ذذتنتاج اير هيق .وتش ذ ذذير ص ذ ذذاحبة البالغ ىلى أن زوجها ،في

بيانه المشذفوع بيمين والمقدم في ىسذرائيل في  15تشذرين األول/أكتوبر  ،2013ال يسذتخدم عبار "مسذتقبالً"،

مما يشذ ذذكل تهد داً يطي اًر للغاية على حرية صذ ذذاحبة البالغ في التنقل .ويي تعتقد أنه يمكن لزوجها في أي
وه ىحالة المسذ ذ ذذالة مر أيرر ىلى المحاكم اإلس ذ ذ ذرائيلية لمنع الطفل ووالدته من مغا ر البال  .وأيي اًر ،ترر
صذ ذذاحبة البالغ أنها اتهم

يطا مإمعا اير مشذ ذذروع مالمعنى المقصذ ذذو في الما  3من االتفاقية المتعلقة

مالةوانا المدنية لاليتطاف الدولي لألجفال ،وأن المحاكم الفرنسذ ذ ذ ذ ذذية لم تتاكد من ممارسذ ذ ذ ذ ذذة زوجها مالفعل

لحقوهه في الحضانة ولم تاي في االعتبار حالتها الصحية.
6-7

وتس ذ ذ ذ ذ ذذتند ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ىلى االس ذ ذ ذ ذ ذذتثناءات من العو الفورية للطفل المنص ذ ذ ذ ذ ذذوص عليها في

المذذا (13ب) من االتفذذاقيذذة المتعلقذذة مذذالةوانذذا المذذدنيذذة لاليتطذذاف الذذدولي لألجفذذال .ويي تؤكذذد على أن

الطفل سذ ذ ذذيواجه يط اًر جسذ ذ ذذيماً في حال عو ته ىلى ىسذ ذ ذرائيل ،ألن األب لم يسذ ذ ذذتعد معد كامل هدراته الفكرية
والبدنية ويعاني من نوبات عنن .كما أنه يقيم مع والديه في تل أبيا وال تمتع ماالستقاللية.
7-7

وتدفع صذذاحبة البالغ مان المحكمة االبتدائية الكبرر في مرسذذيليا ىذ يلص ذ

في حكمها الصذذا ر

في  11نيسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان/أبريذل  2013ىلى أنذه لم تقذدم أي وثذائق جبيذة حذد ثذة من زوجهذا الذ ي هذال ىنذه تعذ ر عليذه
جلا نس ذ ذ ذ ذ ذ ذذخة من ي ه الوثائق مس ذ ذ ذ ذ ذ ذذبا األعيا اليهو ية ،هد تنازل

وتشذ ذ ذذير صذ ذ ذذاحبة البالغ ىلى أن المحكمة لم تنظر حيما ىذا أُجري

عن مطالبته بتقديم أ لة جبية حد ثة.

ايتبارات لفائد شذ ذ ذذركة تامين زوجها في

أعقاب تعرض ذ ذ ذذه للحا ث .كما لم تتاكد المحكمة من تعرض ذ ذ ذذه لتلن عص ذ ذ ذذبي مس ذ ذ ذذبا اإلص ذ ذ ذذامة في الرأس.

ويك ا ،لم تحد المحكمة ما ىذا كان الطفل سذ ذ ذذيواجه يط اًر جسذ ذ ذذيماً في حال عو ته ىلى حضذ ذ ذذانة والده في
ىس ذ ذرائيل .وتدفع صذ ذذاحبة البالغ أيض ذ ذاً مان محكمة االسذ ذذتيناف في ىيكس أون بروفانس ،في حكمها مشذ ذذان
األسذ ذ ذذس الموضذ ذ ذذوعية المؤر  30كانون الثاني /نا ر  ،2014ال تسذ ذ ذذد ماي حال من األحوال الثغرات التي

يلفها حكمها األولي ،وذل معدم تناولها المش ذذاكل البدنية والنفس ذذية التي ال زال زوجها يعاني منها ،ولم تراع

أي ليل جبي هد برر االس ذ ذذتثناء من العو مالنس ذ ذذبة للطفل .وترر ص ذ ذذاحبة البالغ أن المحاكم الفرنس ذ ذذية،
برفضها التاكد من الحالة العصبية والعقلية لزوجها في أعقاب ىصابته في الرأس ،تعرض الطفل لذ ذ ذ ذ ذ ذ "يطر

جسذذيم" بدنيا وعقليا مالمعنى المقصذذو في الما (13ب) من االتفاقية المتعلقة مالةوانا المدنية لاليتطاف
في

الدولي لألجفال .وترفض صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ك ل حةة الدولة الطرف مان محكمة االسذ ذ ذ ذ ذ ذذتيناف لم تب
ا عاء الخطر الةسذ ذذيم ،ال ي ُهِّدم في المحكمة االبتدائية ،على أسذ ذذاس أن صذ ذذاحبة البالغ لم تةد ه أمامها.
بل على العكس من ذل  ،تؤّكد صذاحبة البالغ أنها ع محكمة االسذتيناف ىلى أن تامر مإيضذاع زوجها

لفحر جبي نفسي لمعرفة ما ىذا كان يشكل يط اًر على الطفل.
8-7

وترر صذاحبة البالغ أن المحاكم الفرنسذية وضذع

الطفل في "وضذع ال يطا " مالمعنى المقصذو

في الما (13ب) من االتفاقية المتعلقة مالةوانا المدنية لاليتطاف الدولي لألجفال ،برفضذ ذ ذ ذذها النظر في

الظروف الفعلية لرعا ته في ىسرائيل.
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وترر صذ ذ ذذاحبة البالغ أيض ذ ذ ذاً أن المحاكم الفرنسذ ذ ذذية لم تاي في االعتبار يطر تعرضذ ذ ذذها لعقوبة
9-7
نر على
جنائية في ىسذ ذ ذ ذرائيل ،رام أن ي ا الخطر ممكن نظريا ،ألن القانون الةنائي رهم ّ 1977/5737

جبق م ار اًر على األمهات(.)15
مشد في حالة االيتطاف ،حتى ايل األسر الواحد  ،وهد ُ
عقوبات سةن ّ

 10-7وأيي ًار ،ترر صاحبة البالغ أنه مالنظر ىلى عدم النظر كما يةا في ا عاءاتها مموجا الما (13ب)
من االتفاقية المتعلقة مالةوانا المدنية لاليتطاف الدولي لألجفال ،لم تتاكد المحاكم الفرنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذية من الحالة
الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيذة لزوجهذا وال من عواها ذل على الطفذل في حالة عو ته ىلى ىسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرائيذل .ويكذ ا ،تكون المحذاكم

الفرنسية هد انتهك
11-7

حق الطفل في حماية الدولة ال ي تكفله الفقر  1من الما  24من العهد.

وبناء عليه ،تطلا ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ىلى اللةنة أن تعلن مقبولية البالغ وأن تثب

للما  17والفقر  1من الما  23والفقر  1من الما  24من العهد.

حدوث انتهاي

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
1-8
هبذل النظر في أي ا عذاء ر في بالغ مذا ،يةذا أن تبذ اللةنذة المعنيذة محقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ،وفقذاً
للما  97من نظامها الدايلي ،حيما ىذا كان البالغ مقبوالً أم ال مموجا البروتوكول االيتياري.
ووفقذاً لمذا تتطلبذه المذا ()2(5أ) من البرتوكول االيتيذاري ،تاكدت اللةنذة من أن المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالة ذاتهذا
2-8
أي ىجراء آير من ىجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
ال يةري محثها في ىجار ّ
وتحي اللةنة علماً ماّ عاءات صاحبة البالغ ،التي تؤكد أن الدولة الطرف تنته حقوهها وحقو
3-8
ابنها المكفولة ممقتضى الموا  17و )1(23و )1(24من العهد.
وتالحإ اللةنة أن صذذاحبة البالغ هدم ىلى المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذذان جلباً يسذذتند ىلى
4-8
الوهائع نفسها .وأُبلغ صاحبة البالغ برسالة مؤرية في  15تشرين األول/أكتوبر  2015مان هاضيا منفر ا
أعلن عدم مقبولية الطلا "محةة عدم استيفاء شرو المقبولية المنصوص عليها في الما تين  34و 35من

االتفاقية" .وت ّكر اللةنة مان فرنس ذ ذذا أبدت ،عند تص ذ ذذديقها على البروتوكول االيتياري ،تحفظاً يس ذ ذذتثني من
ايتص ذذاص اللةنة المس ذذائل التي يةري محثها ،أو س ذذبق أن جرر محثها ،في ىجار ىجراء آير من ىجراءات
التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5-8

وبإشذ ذ ذ ذذار اللةنة ىلى اجتها يا القضذ ذ ذ ذذائي المتعلق مالما ()2(5أ) من البروتوكول االيتياري(،)16

ت ّكر مانه عندما تس ذذتند المحكمة األوروبية لحقو اإلنس ذذان في ىعالن عدم مقبولية جلا ما ال ىلى أسذ ذس ذذه

اإلجرائية فحسا ،بل أيضاً ىلى أسس تشمل ىلى حد ما النظر في أسسه الموضوعية ،يةا اعتبار المسالة
ذاتها منظو اًر فيها مالمعنى المقصو في التحفظات على الما ()2(5أ) من البروتوكول االيتياري( .)17ومن
ثم ،فإن اللةنة يي التي تقرر ما ىذا كان

()15

يك ا يلصذ

المحكمة هد تةاوزت ،في ي ه القض ذ ذ ذ ذذية ،محث معا ير المقبولية

المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذان في هضذية نويلينةر وشذوروي ضذد سذويسذ ار ،التي تشذبه ىلى حد كبير ي ه القضذية،

ىلى أنه ال يمكن اسذذتبعا مباشذذر اإلجراءات الةنائية التي يمكن أن تنطوي على عقوبة مالسذذةن (نويلينةر وشذذوروي ضذذد سذذويسذ ار،

الدعور رهم  ،07/41615الحكم 6 ،تموز /وليه  ،2010الفقر .)149
()16

هضية ريفي ار فرناند ث ضد ىسبانيا ( ،)CCPR/C/85/D/1396/2005الفقر .2-6

()17

انظر ،في جملة هضايا ،هضية مهابير ضد النمسا ،الفقر 3-8؛ وهضية ليندريولم ضد كرواتيا (،)CCPR/C/66/D/744/1997

GE.21-19733

الفقر 2-4؛ وهضية أ .م .ضد الدانمري ( ،)CCPR/C/16/D/121/1982الفقر .6
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الرسذ ذ ذذمية البحتة عندما أعلن

عدم مقبولية الطلا على أسذ ذ ذذاس عدم اسذ ذ ذذتيفاء شذ ذ ذذرو المقبولية المبينة في

الما تين  34و 35من االتفاقية.

وتحي اللةنة علماً ببحث المحكمة األوروبية لحقو اإلنس ذ ذ ذ ذذان جلا ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ وبإعالنها
6-8
عذدم مقبوليذة الطلذا مموجذا المذا تين  34و 35من االتفذاقيذة األوروبيذة لحقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان .اير أن اللةنذة
تالحإ التعليل الموجز ال ي سذ ذ ذ ذذاهته المحكمة في الرسذ ذ ذ ذذالة الموجهة ىلى صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ والتي لم تقدم أي

حةة أو توض ذذيح مش ذذان األس ذذاس ال ي اس ذذتند ىليه هرار عدم مقبولية األس ذذس الموض ذذوعية للقض ذذية( .)18وفي

ض ذ ذذوء ي ه الظروف الخاص ذ ذذة ،ترر اللةنة أنها ليس ذ ذ في وض ذ ذذع يم ّكنها من أن تؤكد مش ذ ذذكل هاجع أنه تم
النظر ،ولو مش ذ ذذكل محدو  ،في األس ذ ذذس الموض ذ ذذوعية للقض ذ ذذية( )19التي عرض ذ ذذتها ص ذ ذذاحبة البالغ مالمعنى
المحد في التحفإ ال ي أبدته الدولة الطرف .ول ا ترر اللةنة أن التحفإ ال ي أبدته الدولة الطرف مشذ ذ ذ ذ ذذان

الما ()2(5أ) من البروتوكول االيتياري ال يشكل ،في حد ذاته ،عائقاً يحول ون نظر اللةنة في األسس
الموضوعية(.)20
7-8

وفي ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء مذا تقذدم ،ترر اللةنذة أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ هذد أثبتذ

ممذا يكفي ،ألاراض المقبوليذة،

ا عاءاتها مموجا الما  17والفقر  1من الما  23والفقر  1من الما  24من العهد ،وتباشذر النظر في
األسس الموضوعية للبالغ مموجا الما  2من البروتوكول االيتياري.

األسس الموضوعية
1-9
نظرت اللةن ذذة في يذ ذ ا البالغ في ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء جميع المعلوم ذذات التي أت ذذاحه ذذا له ذذا الطرف ذذان ،وفقذ ذاً
للما  )1(5من البروتوكول االيتياري.
2-9

وتحي اللةنة علما ما عاءات صذ ذ ذذاحبة البالغ التي تفيد مان المحاكم الفرنسذ ذ ذذية ،مإعالنها هانونية

ىجراء عو جفلهذا ،ت .ن ،.ىلى ىسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرائيذل مموجذا االتفذاقيذة المتعلقذة مذالةوانذا المذدنيذة لاليتطذاف الذدولي
لألجف ذذال ،ه ذذد انتهكذ ذ

الما  24من العهد.

حقوهه ذذا وحقو ابنه ذذا مموج ذذا الم ذذا  ،17والفقر  1من الم ذذا

 23والفقر  1من

وتالحإ اللةنة أن اّ عاءات صذذاحبة البالغ تثير مسذذالة تديل الدولة في الحيا األسذرية ،ومن ثم
3-9
يةذذا عليهذذا أن تقرر مذذا ىذا كذذان يمكن اعتبذذار يذ ا التذذديذذل تعسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفيذاً أو اير هذذانوني مموجذذا المذذا 17
والفقر  1من المذا  23من العهذد .وتحي اللةنذة علمذاً محةذة ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ أن عذدم عو ابنهذا ىلى
ىسذ ذرائيل ىجراء هانوني مموجا الما  3من االتفاقية المتعلقة مالةوانا المدنية لاليتطاف الدولي لألجفال،

ألن زوجها ال يمارس فعالً حقه في الحضانة ألنه أصبح عاج اًز بدنياً وفكرياً في أعقاب حا ث السيار ال ي
تعرض له .وتحي علما أيضذ ذ ذاً برأي ص ذ ذذاحبة البالغ أن هرار المحاكم الفرنس ذ ذذية مإعالنها عدم عو الطفل
ىلى ىس ذرائيل ىجراء اير هانوني يش ذ ّكل تديالً تعسذذفياً في حيا الطفل الخاصذذة واألس ذرية ،مما يشذذكل انتهاكا
للمذا  17والفقر  1من المذا  23من العهذد .وتحي اللةنذة علمذا كذ لذ بتذاكيذد الذدولذة الطرف أن تطبيق
االتفذاقيذة تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق مع األيذداف الوار في المذا  17والفقر  1من المذا  23والفقر  1من المذا  24من

العهد لحماية الروام األس ذ ذ ذ ذرية واألجفال .وتالحإ اللةنة أن تنفي االتفاقية هد تكون له عواها على التمتع

مالحقو المكرسذ ذذة في العهد؛ وي ا ال يعني أن تطبيق تل االتفاقية يفترض مالضذ ذذرور حدوث انتهاي للحق
في حماية الحيا األس ذ ذ ذرية .وفي ي ه القضذ ذ ذذية ،تالحإ اللةنة أن صذ ذ ذذاحبة البالغ لم تثب
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هضية فالن .ضد النرويج ( ،)CCPR/C/115/D/2474/2014الفقر .2-6

()19

هضية مهابير ضد النمسا ،الفقر .3-8

()20

هضية أ .غ .س ضد ىسبانيا ( ،)CCPR/C/115/D/2626/2015الفقر .2-4
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المحاكم المحلية لالتفاقية لصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالح األسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر والطفل لم ياي في االعتبار الحقو التي تحميها الما 17

والفقر  1من الما  23من العهد.
4-9

وحيما تعلق ما عاء صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ التديل في حياتها الخاصذ ذ ذ ذذة واألسذ ذ ذ ذرية ،مموجا الما 17

والفقر  1من الما  23من العهد ،تشذ ّذد اللةنة على أن صذذاحبة البالغ ال تناهط الطامع القانوني للتديل.
وحيما تعّلق مالطامع التعسذذفي المدعى لمسذذالة التديل التي أثارتها صذذاحبة البالغ ،ت ِّكر اللةنة ماجتها اتها
القض ذذائية التي رأت فيها أن التديل ال ي نر عليه القانون نبغي أن يكون متفقاً مع أحكام العهد وااياته
وأيدافه ،وأن يكون في جميع األحوال معقوالً في الظروف المعينة( .)21ويشذ ذ ذذمل مفهوم "التعسذ ذ ذذن" عناصذ ذ ذذر

عدم المالءمة ،واإلجحاف ،وعدم ىمكانية التنبؤ ،وعدم مراعا األص ذ ذ ذ ذ ذ ذذول القانونية ،عالو على عناص ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
المعقولية والضذ ذذرور والتناسذ ذذا( .)22وتالحإ اللةنة أن صذ ذذاحبة البالغ لم تبين ،في ي ه القضذ ذذية ،كيل أن

ه اررات السذ ذ ذ ذ ذذلطات القضذ ذ ذ ذ ذذائية الوجنية لم تمتثل أحكام العهد عند أمريا مإعا الطفل ىلى ىسذ ذ ذ ذ ذرائيل تطبيقا

التفاقية الةوانا المدنية لاليتطاف الدولي لألجفال.

وحيما تعلق ما عاء صذاحبة البالغ مشذان حالتها الصذحية ،تحي اللةنة علماً مان صذحتها منعتها
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من السذ ذ ذذفر ىلى ىس ذ ذ ذرائيل مع ابنها في التاريخ المتفق عليه ،وبان ي ا الوضذ ذ ذذع ندرج ضذ ذ ذذمن االسذ ذ ذذتثناءات

المنصذذوص عليها في الما تين  3و 13من االتفاقية المتعلقة مالةوانا المدنية لاليتطاف الدولي لألجفال.

وتحي اللةنة علما أيضاً محةة صاحبة البالغ أن المحكمتين المعنيتين ،أي المحكمة االبتدائية الكبرر في
مرسذيليا ومحكمة اسذتيناف ىيكس أون بروفانس ،على الرام من عدم تشذكيكهما في الشذها ات المقدمة لدعم

ي ه الحةة ،لم تراعينها في ه ارراتهما .وتحي اللةنة علما ك ل بر الدولة الطرف أن حةة صذ ذذاحبة البالغ
المسذتند ىلى حالتها الصذحية ليسذ

ظرفا منصذوص عليه في الما تين  3و 13من االتفاقية وأن ي ا الواهع

ال يسذ ذ ذ ذ ذذفر عن أي انتهاي للما  17والفقر  1من الما  23من العهد .وتحي اللةنة علما أيضذ ذ ذ ذ ذاً محةة
الدولة الطرف أن صذذاحبة البالغ لم تسذذتطع أن تثب أن سذذفريا ىلى ىسذرائيل ويلو يا للراحة وتلقيها العالج

ينذذاي كذذان أمر مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتحيالً كليذاً ،أو أن حذذالتهذذا تبرر بيذذاب الطفذذل لفتر جويلذذة رام جلذذا األب ىعذذا تذذه.
وتالحإ اللةنة أن تقييم وهائع القضذ ذذية وك ل األ لة المقدمة ديل في ايتصذ ذذاص المحاكم المحلية ،ما لم
ثبذ

أن اإلجراءات التي اتبعتهذا يذ ه المحذاكم كذانذ

بلغ

حد ىنكار العدالة(.)23

تعسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفيذة أو بلغذ

القضذ ذ ذ ذذية ال يمكن هبول ي ا اال عاء ألن صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ لم تثب
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حذد ىنكذار العذدالذة ،وأنذه في يذ ه

كيل كان

ي ه اإلجراءات تعسذ ذ ذ ذذفية أو

وحيمذذا تعلق مذذاال عذذاء مموجذذا الفقر  1من المذذا  24من العهذذد ،تحي اللةنذذة علمذذا مذذا عذذاء

صذ ذذاحبة البالغ أن السذ ذذلطات لم تاي في االعتبار االسذ ذذتثناءات المنصذ ذذوص عليها في الما (13ب) من

االتفاقية المتعلقة مالةوانا المدنية لاليتطاف الدولي لألجفال ،ىذ لم تتحقق من الحالة الصذحية لزوجها وال
من عواها ىعا الطفل ىلى ىس ذ ذرائيل .وتحي اللةنة علما محةة الدولة الطرف أن الس ذ ذذبا في عدم اعتما

المحاكم المحلية على تحقيقات ىضذ ذ ذ ذذاحية في الحالة الصذ ذ ذ ذذحية لزوجها يو أن االتفاقية تضذ ذ ذ ذذع عاء ىثبات

وجو يطر جس ذ ذ ذ ذ ذذيم على عاتق الوالد ال ي عارض عو الطفل .وتحي اللةنة علما أيض ذ ذ ذ ذ ذاً محةة الدولة

()21

هضذ ذ ذ ذ ذذية وارسذ ذ ذ ذ ذذامي ضذ ذ ذ ذ ذذد كندا ( ،)CCPR/C/102/D/1959/2010الفقر 6-8؛ وهضذ ذ ذ ذ ذذية نيسذ ذ ذ ذ ذذتروم وآيرين ضذ ذ ذ ذ ذذد أسذ ذ ذ ذ ذذتراليا

()22

هضذ ذ ذ ذذية بو الكوتي ضذ ذ ذ ذذد كندا ( ،)CCPR/C/122/D/2264/2013الفقر 4-9؛ انظر أيض ذ ذ ذ ذاً اللةنة المعنية محقو اإلنسذ ذ ذ ذذان،
التعليق العام رهم  )2014(35مشان حق الفر في الحرية وفي األمان على شخصه ،الفقر .12

()23

هضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة أ .و .ي .ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد نيوزيلنذذدا ( ،)CCPR/C/112/D/1998/2010الفقر 3-9؛ وهضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيمز ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد جذذامذذايكذذا
( ،)CCPR/C/53/D/541/1993الفقر 2-6؛ وهض ذذية فرناند ز موراثيا ض ذذد ىس ذذبانيا ( ،)CCPR/C/92/D/1528/2006الفقر
3-4؛ وهضية أ .ج .فان .غ .ضد يولندا ،)CCPR/C/77/D/1142/2002( ،الفقر .5-5
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( ،)CCPR/C/102/D/1557/2007الفقر .6-7
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الطرف مان هرار السذ ذ ذذلطات الوجنية ىعالن عدم عو الطفل ىلى ىس ذ ذ ذرائيل ىجراء اير هانوني ال هدف ه

ىلى فصذ ذ ذ ذذل الطفل عن والدته ،بل ىلى الحفاظ على الحضذ ذ ذ ذذانة المشذ ذ ذ ذذتركة التي كان

تمارسذ ذ ذ ذذها مع األب.

وتالحإ اللةنة أن ص ذذاحبة البالغ لم تعترض على حقيقة أنها تمارس حض ذذانة مش ذذتركة للطفل مع زوجها،

سذ ذواء محكم وض ذذعهما كزوجين اير مطلقين أو مموجا حكم ص ذذا ر في  15كانون األول /يس ذذمبر 2014

عن محكمة األس ذ ذ ذذر في بتاا  -تكفا التي أحال عليها األب القض ذ ذ ذذية .وتالحإ اللةنة أيض ذ ذ ذاً أن س ذ ذ ذذلطات
يقدم زوج ص ذ ذ ذذاحبة البالغ ض ذ ذ ذذمانات برعاية ص ذ ذ ذذاحبة البالغ وجفلها لدر
الدولة الطرف أص ذ ذ ذذرت على أن ّ
عو تهما ىلى ىسرائيل.
ويي تشذذير أيض ذاً ىلى أن المبدأ ال ي يقضذذي مإ الء االعتبار األول لمصذذالح الطفل الفضذذلى في
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()24
جميع الق اررات التي تمسذذه  .وترر اللةنة أن صذذاحبة البالغ لم تقدم ،في ي ه القضذذية ،أي ليل ثب أن
مص ذ ذ ذ ذ ذذالح الطفل الفض ذ ذ ذ ذ ذذلى لم تؤي معين االعتبار من جانا المحاكم المحلية التي نظرت في العناص ذ ذ ذ ذ ذذر

الم تصذ ذ ذذلة بتمتع صذ ذ ذذاحبة البالغ وجفلها محيا أس ذ ذ ذرية من يالل ضذ ذ ذذمان ىمكانية أن يعيط الطفل مع كال
الوالد ن .وتالحإ اللةنة أن محكمة األس ذ ذ ذ ذ ذذر في بتاا  -تكفا هد يلصذ ذ ذ ذ ذ ذ

مالفعل ،مموجا حكم ص ذ ذ ذ ذ ذذا ر

في  15كانون األول /يسذذمبر  ،2014ىلى أن يمارس كال الوالد ن حضذذانة مشذذتركة للطفل .وتالحإ اللةنة

أيض ذ ذ ذ ذاً أن محكمة االسذ ذ ذ ذذتيناف في ىيكس أون بروفانس جلب
لحماية مصذ ذ ذذالح الطفل وصذ ذ ذذاحبة البالغ على حد س ذ ذ ذواء ،مما في ذل شذ ذ ذذطا هرار منع الطفل من مغا ر
وتلق

ضذ ذ ذ ذذمانات من زوج صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ

ىسذرائيل ،والتنازل الخطي عن المطالبة "مسذتقبالً" ممنع الطفل ووالدته من مغا ر البلد ،والتنازل الخطي عن
أي ىجراءات هس ذرية جنائية أو مدنية ضذذد صذذاحبة البالغ تتعلق ماإلمعا اير المشذذروع ،وأيي ًار ،التعهد بتوفير
السكن والمساعد المالية لصاحبة البالغ والطفل لمد أربعة أشهر على األهل عند عو تهما ىلى ىسرائيل.
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بيذد أن اللةنذة تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير ىلى أنهذا اير معنيذة بتنفيذ االتفذاقيذة المتعلقذة مذالةوانذا المذدنيذة لاليتطذاف

الذدولي لألجفذال ىال مقذدر مذا تعلق األمر مذالتمتع مذالحقو التي يحميهذا العهذد وإعمذالهذا ،وفي يذ ه الحذالذة،

الحق في حمذايذة الحيذا األسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريذة ،وبذالتزام الذدولذة محمذايذة الطفذل .وتشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير اللةنذة أيض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاً ىلى أن اآلليذة
المنصوص عليها في االتفاقية تستهدف الحاالت المستعةلة التي ال تخر مالضرور حق الحضانة الدائمة

ال ي يمكن أن تمتع مه أحد الوالد ن .وتش ذ ذذير اللةنة أيضذ ذ ذاً ىلى أنه س ذ ذذيكون مإمكان ص ذ ذذاحبة البالغ ائما
المطالبة محضانة جفلها أمام الةهة المختصة ،ىذا لزم األمر.

تقدم ،ترر اللةنة أن صاحبة البالغ لم تثب
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وفي ضوء ما ّ
أعلن عدم هانونية هرار عدم ىعا الطفل ن .ت .ىلى ىس ذ ذ ذرائيل ،عمالً ماتفاقية الةوانا المدنية لاليتطاف
كيل أن ه اررات المحاكم الوجنية التي

الدولي لألجفال ،لم تسذ ذ ذذتوف معا ير المعقولية والموضذ ذ ذذوعية ومشذ ذ ذذروعية الهدف المنشذ ذ ذذو  .ول ل تسذ ذ ذذتنتج

اللةنة أن الوهائع المعروضذ ذ ذ ذذة عليها ال تكشذ ذ ذ ذذن عن حدوث انتهاي لحقو صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ وابنها مموجا

الموا  17و( 23الفقر  )1و( 24الفقر  )1من العهد.
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واللةنة ،ىذ تتصذ ذ ذ ذ ذ ذذرف ممقتضذ ذ ذ ذ ذ ذذى الما  )4(5من البروتوكول االيتياري ،تسذ ذ ذ ذ ذ ذذتنتج أن الوهائع

المعروضذ ذذة عليها ال تكشذ ذذن عن حدوث أي انتهاي من جانا الدولة الطرف لحقو صذ ذذاحبة البالغ وابنها

المكفولة ممقتضى الموا  17و )1(23و )1(24من العهد.

()24
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