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املرفق
آراء اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة املقدمــة وج ـ
املــادة  )3 ( 7مـ التوتوتــول اارتيــارق امللحــق باتفاقيــة القضــاء علــى
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (الدورة احلادية والستون)
خبصوص

البالغ رقم *2009 /24
صاحبتا البالغ:

خ و ذ (متثلهما حمامية)

األشخاص املدعى أهنم ضحايا:

صاحبتا البالغ

الدولة الطرف:

جورجيا

تاريخ تقدمي البالغ:

 24حزيران/يونيه ( 2009تاريخ تقدمي البالغ األول)

إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،املنشأة وج املادة  17مـ اتفاقيـة
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
وقد اجتمعت يف  13متوز/يوليه ،2015
تعتمد ما يلي:

اآلراء اليت أبديت وج

املادة  )3 ( 7م التوتوتول اارتيارق

 - 1صــاحبتا الــبالغ مواننتــان جورجيتــان ولــد خ يف عــا  ،1961وولــد ابنتــها ذ يف
عا  . 1990ومها تدعيان أهنمـا ضـحيتا انتـهاو جورجيـا للحقـوو املهلولـة جمـا وجـ املـواد 1
و ( 2ب) ( 2 -و) و ( 5أ) م اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة .ومتثلـهما
حمامية( .)1وبدأ نفاذ التوتوتول اارتيارق بالنسبة جلورجيا يف  1آب/أغسطس .2002
__________
* شارو يف فحص هذا البالغ أعضاء اللجنـة التاليـة أؤـا:هم عايشـة فريـد أتـار ،وغالديـس أتوغـتا فارغـا ،
وخبيته الدوغرق ،ونيكول أميلني ،ومغاليز أروشا دومينغيس ،وباربارا بيلـي ،ونـيكال بـرون ،ولـويزا شـالل،
ونائلة جت ،وهيالرق بيدمياه ،وهنلة حيدر ،وروث هالتي  -تادارق ،ويوتو هاياشي ،وليليـان هوفمايسـتر،
وعصمت جهان ،وداليا ليناريت ،وبراميال بـات  ،وغـيلفيا بيمينتـل ،وبيانكاماريـا بـوم،انزق ،وباتريشـيا شـولتز،
وجياو تياو زو.
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املعلوما

الوقائعية األغاغية

 1-2تزوجت خ م رجل جورجي يف عا  1987بعد أن اغتصبها يف متوز/يوليـه 1987
عقـ حفــل نــالنت وتانــت عــذراء .واسـ روايتــها ،ينيــر التمــع اجلــورجي إىل العذريــة
بوصفها م فضائل املرأة الشابة وضمانا لنجاح الزواج .ولذلك تزوجـت خ منـه ألهنـا تانـت
تعتقد أن أحدا غ،ه ل يرغ يف الزواج منـها .ويف إنـار الزوجيـة ،أ بـت أسـة أنفـال ،يف
األعــوا  1988و  1989و  1990و  1991و  .1993وعق ـ أول ــل جــا ،أصــبحت
ربة مزنل وترتت عملها تمعلمة بيانو يف مدرغـة للموغـيقى يف تبيليسـي .ويف عـا ،1993
انتقلت أمها لتعيش مع أغرة خ وتساعدها يف إدارة ش ون املزنل ورعاية األنفال.
 2-2وتزعم خ أن زوجها تـان يف أغلـ األحيـان غـ ،را عـ عملـها املـزنر ويتضـجر
عنــدما مل تك ـ تنفــذ تعليماتــه .وحــدثت نزاعــا بســب مســائل مزنليــة تافهــة أفضــت إىل
حوادث عنف .ويف عدد مـ املناغـبا تـان زوجهـا يعتـدق بـدنيا علـى ابنـهما ر .وعمومـا،
تان رد فعل زوجها عنيفا عندما تان األنفال يتجـادلون وهـم يلعبـون .فكـان يصـيه علـيهم
ويهزهم بقوة وحيبسهم يف دورة املياه .وتان علـى خ ذا مـرة أن تنيـف جروحـا يف أصـابع
ذ و ر بعد أن أغلق أبومها الباب عليها عقابا جما على غوء غلوتهما .وتـان هـذان الطفـالن
يتعرضــان ألشــد العنــف .ويف مناغــبا أرــر  ،تــان األب يضــرب األنفــال بأشــياء تلفــة
تانــت خ وــاول عندئــذ إبعادهــا .وتــان ينتــهي األمــر باعتــداء زوج خ عليهــا عنــدما تانــت
تتدرل حلماية األنفال.
العنف الذي كانت تتعرض له خ
 3-2تزعم خ أهنا بدأ تتعر للعنف البدين علـى يـد زوجهـا يف عـا  .1996وقُـد إىل
الشرنة عدد م الشكاو اليت زعم فيها اعتداء الزوج عليها بالضرب ولكـ بـال نائـل .ويف
 23تـانون األول/ديسـمت  ، 2001وعلـى أثـر نـزاخ آرــر ،اعتـد عليهـا زوجهـا وأحلـق ــا
إصابا يف وجهها ورأغـها .وتلقـت رعايـة نبيـة( .)2ويف  28تـانون األول/ديسـمت ،رفـ
مكتــ مــدعي مقانعــة إيســاين  -غــامغورق فــته وقيــق جنــائي يف احلادثــة ،نيــرا ألن خ
__________
( )1قدمت القضية إيلينـا فيليفـا (حماميـة جورجيـة) واملنيمـة غـ ،احلكوميـة ”( “Interightsلنـدن)ت ومثـل صـاحبيت
البالغ فيما بعد املرتز األورون للدفاخ ع حقوو اإلنسان (جامعة ميدلسيكس ،لندن).

( )2تشـرح خ ،بــدون تقـدمي مزيــد مـ التفاصــيل ،أن الفحـص الطــهن انتـهى إىل أهنــا “أصـيبت بكدمــة رفيفــة يف
يدها اليمىن ،وور دموق وت اجللد” .وصنفت إصاباهتا بأهنا ضرر بدين رفيف.

15-14358

3/25

CEDAW/C/61/D/24/2009

غحبت شكواها ألهنا تانت يف ح،ة معنوية تتمثـل يف أن زوجهـا بـرغم عنفـه تـان أيضـا أبـا
ألنفاجما الذي تان يتعني تنشئتهم ورعايتهم.
 4-2ويف  3متوز/يوليه  ،2004أبلغـت خ الشـرنة أن زوجهـا اعتـد عليهـا ألهنـا شـكت
إىل مكتـ مــدعي املقانعــة قبــل شــهر .وتــل مــا فعلتــه الشــرنة هــو أهنــا نلبــت مـ األب أن
يتعهد ،تتابة ،بعد اغتهلدا العنف مرة أرر ضد أغرته(.)3
 5-2ويف  15متوز/يوليــه  ،2004أهــان الــزوج خ وضــر ا بعــد أن نلبــت منــه إعطاءهــا
بع النقـود .وأُجـرق فحـص نـهن صـنف إصـاباهتا بأهنـا ضـرر بـدين رفيـف .ويف  17متـوز/
يوليه ،نلبت الشرنة م الزوج التوقيع على تعهـد تتـان بعـد اغـتهلدا القـوة ضـد خ .ويف
 24متوز/يوليه ،أبلغها مكت مدعي املقانعة أنه ل يقيم دعو جنائية(.)4
 6-2وتزعم خ أنه عق شكو قدمتها إىل الشـرنة يف  16حزيران/يونيـه  2004أصـبه
زوجهــا أتثــر عنفــا ،ويف  7تــانون األول/ديســمت ،قــدمت شــكو جديــدة .ومل تتــدرل
الشــرنة بشــكل فعــال ،حيــن نلبــت م ـ الــزوج فقــأ التعهــد تتابــة بــأا يســتهلد العنــف
مستقبال حلل مشاتل األغرة.
العنف الذي كانت تتعرض له ذ
 7-2توضــه خ أهنــا أدرتــت يف عــا  1993أن زوجهــا بــدأ ينهلــريف يف غــلوو غــ ،ائــق
مع ذ .فقد تانت أمها ،اليت انتقلت إىل شقة األغـرة يف عـا  ،1993تالحـ أن األب اعتـاد
أن يلع مع ابنته بينما يضـع يديـه بـني رجليهـا وعلـى أعضـائها التناغـلية .وعنـدما تـان غـ
اابنــة حــوار غــنتني ،شــاهد اجلــدة الــزوج واضــعا ابنتــه علــى حجــره ويــده علــى أعضــائها
التناغليةت وتان وجهه حممرا وهو يتأوه ،ومل يك يالحـ أن أحـدا يراقبـه .واشـتانت اجلـدة
غضبا وهنر الزوج لسلوته وأرذ الطفلة بعيدا.
 8-2وتانـت ذ تتعـر أيضــا للضـرب دائمــا مـ أبيهــا .وذا مـرة ضــر ا بعصـا غلييــة،
فكُسر العصا ،وأحدث ذلك ا إصابا بالغة.

__________
( )3ترو الزوج مزنل األغرة يف حزيران/يونيه  2004وقد نلبا للطالو.

( )4تضيف خ أنه ،وفقا لتقريـر للشـرنة مـ رخ  30حزيران/يونيـه  ،2004أوضـه ابنـها للشـرنة أن والديـه
تانا يتشاجران دوما ،وأن أباه تـان يف أغلـ األحيـان هـو الـذق يهـني أمـه ،وأن هـذه احلالـة مسـتمرة منـذ
عدة غنوا  .وأتد أن أبيه ضرب أمه قبل ذلك بعامني وأن أبيه تان يضرب أروته أيضا.
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 9-2ويف  16حزيران/يونيه  ،2004أبلغت خ مكت مدعي املقانعة باعتـداء األب جنسـيا
على ذ .ووصفت أما األرصائي النفساين احلـوادث الـيت تلـت ااعتـداء البـدين واجلنسـي الـيت
ارتكبها رالل السنوا اخلمس السابقة ،والزناخ الدائم يف البيت واجلو املتوتر السائد بـني أفـراد
األغرة نتيجة ألفعال األب .وأُرذ أقوال ااب ر أيضا( ،وصف احلوادث اليت تان فيهـا أبـوه
يضربه وأرته أو يتحرش ما) تما أُرـذ أقـوال أ خ .وعلـى الـرغم مـ أرـذ األقـوال ،قـرر
مكت مدعي املقانعة يف  30حزيران/يونيه عد إقامة دعو جنائية.
استنفاد سُبل االنتصاف احمللية
 10-2فيمــا يتعلــق باغــتنفاد غــبل اانتصــاف اتليــة ،تشــ ،خ إىل أهنــا اشــتكت يف عـــدة
مناغــبا م ـ ااعتــداء البــدين عليهــا م ـ جانـ زوجهــا .وزار مفــتش الشــرنة اتلــي مــزنل
األغرة يف عدد م املناغبا  ،وتكلم مع زوجها وجعلـه يوقـع علـى تعهـدا بـأن يكـف عـ
التصرف بعنف جتـاه زوجتـه وأواده .ومل يتهلـذ مفـتش الشـرنة أق إجـراء آرـر ومل تقـم أق
دعاو ضـد الـزوج .وعلـى وجـه اخلصـوص ،فقنـه عقـ احلـادث الـذق وقـع يف  23تـانون
األول/ديسمت  ،2001عندما اعتد عليها زوجها اعتداء بدنيا ،أُصـدر جـا تقريـر نـهن يثبـت
أهنا تعرضت لضرر بدين رفيف .وبناء على ذلك ،أجر مكت مدعي املقانعة وقيقا أوليـا.
وأدلت خ وزوجها بأقواجما ،وأتد ضابأ شـرنة تتابـة أن خ ضـر ا زوجهـا يف  23تـانون
األول/ديســـمت .ويف  26تـــانون األول/ديســـمت ،ووـــت ضـــغأ مــ زوجهـــا ،غـــحبت خ
شكواها ،مما أد إىل إقفال ملـف القضـية يف  28تـانون األول/ديسـمت .ويف  15متوز/يوليـه
 ،2004أبلغت خ الشرنة باعتداء آرر وقع يف  14متوز/يوليهت وصنفت إصـاباهتا بأهنـا ضـرر
بدين رفيـف .ويف مرتـز الشـرنة ،تعهـد الـزوج مـرة أرـر تتابـة بأنـه لـ يسـتهلد العنـف
ضــدها مســتقبال .ووــدث ضــبايف الشــرنة مــع خ وغــعوا إىل إقناعهــا بســح شــكواها .ويف
غضون ذلك ،تلقت يف  24متوز/يوليه رغـالة جـاء فيهـا أن مكتـ مـدعي املقانعـة لـ يفـته
وقيقا جنائيا على أغا شكواها ضد زوجها ،بدون إبداء أغباب.
 11-2وتوضه خ تذلك أهنا اشتكت أيضا للشـرنة مـ العنـف البـدين الـذق تـان زوجهـا
يعــر أوادمهــا لــه مــرارا ،ـ فــيهم ذ .ومــع ذلــك ،تانــت الشــرنة تعتــت شــكاواها مســألة
راصــة ومل جتــر وقيقــا بشــأهنا .ويف  16حزيران/يونيــه  ،2004أبلغــت ع ـ اإليــذاء البــدين
واجلنســي ابنتــها وألحــد أبنائهــا ،ووصــفت احلــوادث الــيت ارتكبــها زوجهــا ،ــا يف ذلــك
احلــوادث الســابقة .وأرــذ مكتـ مــدعي املقانعــة أيضــا األقــوال مـ والــدة خ ،ومـ ذ ومـ
الزوج .ويف  30حزيران /يونيه رف ذلك املكت أن يفته وقيقا جنائيـا ( .)5ويف  25متـوز/

__________
( )5رلــص مكتــ مــدعي املقانعــة إىل أن أفعــال األب مل تتجــاوز األنــر العاديــة لســلوو أب جتــاه أنفالــه يف
األغرةت وأنه تان دائم الزناخ مع زوجته بشأن قواعد تنشئة األنفال والسلوو يف األغـرةت وأنـه تـان يحـ
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يوليــه قــدمت خ اغــتئنافا لــد حمكمــة مقانعــة إيســاين  -غــامغورق ،مدعيــة أن رف ـ فــته
وقيق غ ،قانوين وا يستند إىل أغا ومتحيـز .ويف  4تشـري األول/أتتـوبر ،ألغـت اتكمـة
الرف امل رخ  30حزيران/يونيه ،ورأ أن املكت قد أمهل النير يف رواييت صـاحبيت الـبالغ
ويف الصــحة العقليــة للــزوج ،ومل يأرــذ يف ااعتبــار إا روايــة الــزوج لضحــداث عنــدما رف ـ
إقامة دعو جنائية .وقا املدعون مرة أرر بأرذ األقوال م خ ومـ أمهـا ومـ األنفـال.
ويف  7تشري الثاين/نوفمت ،رف املكت إقامة دعو ضد الزوج ،ورلـص إىل عـد التأتـد
م الفعل الشهواين املزعو فيما يتعلق باألنفال وامليل اجلنسي لضنفال وأن األنفال رضـعوا
لتأث ،أمهـم .واغـتأنفت خ وألغـي هـذا القـرار يف  8تـانون األول/ديسـمت .وأحيلـت القضـية
إىل املكتـــ  ،الـــذق مجـــع أدلـــة إضـــافية مـــ مـــو في الـــزوج وج،انـــه .ويف  28تـــانون
األول/ديس مت ،رف املكت مرة أرـر أن يقـيم دعـو جنائيـة ،مشـ،ا إىل أن الـزوج تـان
تقييم ج،انه وشـرتائه يف العمـل لـه إيابيـا ،ومعلنـا أن دعـو صـاحبيت الـبالغ مل يقـم عليهـا
دليل .ويف  24تانون الثاين /ينـاير  ،2005اغـتأنفت خ ضـد القـرار .ويف  11شـبايف/فتاير،
ألغى مكت مدعي تبيليسي القرار امل رخ  28تـانون األول/ديسـمت  ،2004وأعـاد القضـية
إىل مكتـ مــدعي املقانعــة بســب عــد إجــراء وقيــق يف الشــكو علــى النحــو الســليم .ويف
 11آذار/مار  ،تتبت خ إىل املدعي العا تطل النير يف شكواها املقدمـة يف  16حزيـران/
يونيـــه  ،2004نيـــرا ألن زوجهـــا تـــان يهـــددها هـــي وأنفاجـــا .و قتضـــى قـــرار مـ ـ رخ
 12آذار/مار  ،رف مكت مدعي املقانعة إقامـة دعـو ضـد الـزوج .واغـتأنفت صـاحبة
البالغ خ ضد القـرار لـد مكتـ املـدعي العـا  ،الـذق رفـ اغـتئنافها يف  4آب/أغسـطس
على أغا أن أفعـال زوجهـا ا تشـكجل جرميـة .واغـتأنفت خ ضـد ذلـك القـرار أمـا حمكمـة
املقانعة ورفضت اتكمة اغتئنافها يف  29تشري الثاين/نوفمت على أغـا أنـه لـيس مـدعوما
بأدلة .واغتأنفت مرة أرر ضد القـرار أمـا حمكمـة اغـتئناف تبيليسـي .ونيـر اتكمـة يف
اغتئنافها غيابيا يف  7شبايف/فتاير  2006ورفضته ألنـه ا يقـو علـى أغـا  .ومل يقـد ضـد
القرار أق اغتئناف آرر(.)6

__________
تدليل أنفاله ولك زوجته واجلدة تانتا تعتتان أعماله شـهوانية .ورلـص املـدعي املسـ ول إىل أن تصـرفا
األب مل تك شهوانية ورف إقامة دعو جنائية.

( )6يف  22آب/أغســطس  ،2012أضــافت حماميــة صــاحبيت الــبالغ أنــه قــد قُــد نيابــة عنــهما نلـ إىل اتكمــة
األوروبيــة حلقــوو اإلنســان يف  14آذار/مــار  ،2007وأُعلــ عــد قبولــه يف  9تــانون األول/ديســمت
( 2008انير الفقرتني  1-5و .)2-5
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الشكو
 1-3ت تــد صــاحبتا الــبالغ أن الوقــائع أعــاله تكشــف عـ انتــهاو الدولــة الطــرف للمــواد 1
و ( 2ب) ( 2 -و) و ( 5أ) مـ ااتفاقيــة ،ألن الدولــة الطــرف مل متتثــل لواجبــها بتطبيــق أحكــا
القــانون اجلنــائي وبتــوف ،ايــة للنســاء والفتيــا الصــغ،ا بصــورة فعالــة م ـ ااعتــداء البــدين
واانتهاو اجلنسي دارـل األغـرة ،وأهنـا مل تـوفجر ايـة متسـاوية وجـ القـانون لضـحايا العنـف
املزنر واإليذاء اجلنسي وعرضت صاحبيت البالغ للتعذي بسب عد ايتهما م العنف املزنر.
 2-3وإثباتا لذلك ،وباإلشارة إىل املادتني  1و  2م ااتفاقيـة ،إىل جانـ التوصـية العامـة
رقم  19للجنة ،توضه صاحبتا الـبالغ أن الدولـة الطـرف مل تـف بواجباهتـا وجـ ااتفاقيـة
بقدانة التمييز ضد النساء جبميع أشكاله ،وتفالة اختاذ التداب ،املناغبة حلير العنف القـائم علـى
نــوخ اجلــنس والتحقيــق يف انتــهاتا حقــوو اإلنســان واملعاقبــة علــى ارتكا ــا .ومـ واج ـ
الدولــة الطــرف ،يف مجلــة أمــور ،اعتمــاد غياغــا وننيــة فعالــة ملكافحــة العنــف ،وتطويرهــا،
ووســينها ،حســ ااقتضــاء ،عــ نريــق ضــمان غــالمة الضــحايا ،و ايتــهم ،ودعمهــم،
ومساعدهتم ،وتعديل القانون اجلنائي والقانون املدين ،وتدري املهنيني الـذي يتنـاولون قضـايا
العنف ضد املرأة لضمان منع ذلك العنف(.)7
 3-3وتضيف صـاحبتا الـبالغ أن النسـاء واألنفـال ،الـذي هـم أتثـر تعرضـا ألن يصـبحوا
ضحايا العنف املزنر ،جم احلق يف أن توفر جم الدولة الطرف احلمايـة الفعالـة مـ اانتـهاتا
اخلط،ة لسالمتهم الشهلصية  -البدنية ،واملعنوية ،واجلنسية -اليت تعلم ا السـلطا أو ينبغـي
أن تعلم ا .وتقوان إنه إىل جان االتزا باختاذ إجـراء عنـد تقـدمي الشـكاو  ،تلتـز الدولـة
الطرف بفـته وقيـق تلمـا تانـت هنـاو دائـل تافيـة علـى احتمـال وقـوخ انتـهاو رطـ.)8(،
فالتزا الدولة الطرف امايـة املـرأة مـ العنـف ا يتضـم فقـأ التصـدق لسـلوو اجلـاين وإ ـا
أيضــا ضــمان رفــاه الضــحية .وتشــمل التــداب ،األغاغــية للحمايــة الفعالــة القضــاء علــى اخلطــر
املســتمر للعنــف املــزنر ،ووضــع تــداب ،زجريــة متاحــة ملنــع اجلنــاة مــ التعــر للضــحايا،
__________
( )7يف هذا الصدد ،وباإلشـارة إىل التوصـية  Rec(2002)5للجنـة وزراء للـس أوروبـا للـدول األعضـاء بشـأن ايـة
املرأة م العنف ،اليت اعتمد يف  30نيسان/أبريل  ،2002وإىل القرار  )2007(1530الصادر عـ اجلمعيـة
التملانية للس أوروبا ،تش ،صاحبتا البالغ إىل أن الدولة الطرف ي أن تكفل أن يـنص قانوهنـا الـونل علـى
أن أق عنف ضد املرأة ،وخباصة العنف البدين أو اجلنسي ،يشكجل انتهاتا حلرية ذلك الشهلص املاديـة والنفسـية
و/أو اجلنسية وترامته ،وي عليها أن تصنف مجيـع أشـكال العنـف املرتكـ دارـل األغـرة بوصـفها جرميـةت
وي أن تعاق اجلاين على أق إغاءة اغتغالل لوضعه ،وخباصة وضعه تشهلص بالغ جتاه نفل.

( )8تش ،صاحبتا البالغ إىل حكم اتكمة األوروبيـة حلقـوو اإلنسـان املـ رخ  9حزيران/يونيـه  2009يف قضـية
أوبوز ضد تركيا ،الطل رقم .33401
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أو ااتصــال ــم أو ااقتــراب منــهم ،وتــوف ،رــدما الــدعم املالئمــة للضــحايا ( ــا يف ذلــك
أمــات اإليــواء ،واملشــورة ،والــدعم الطــهن) .ويتطلـ حيــر التعــذي وأشــكال غــوء املعاملــة
األرر أن تجـرق السـلطا وقيقـا فعالـة عنـدما يـ شدخعي أشـهلاص أهنـم تعرضـوا للتعـذي
أو غوء املعاملة ،وأن تتعرف على املس ولني وتعاقبهم(.)9
 4-3وباإلشارة إىل املادة  1مـ ااتفاقيـة والتوصـية العامـة رقـم  19للجنـة ،تشـ ،صـاحبتا
الــبالغ إىل أنــه وقــت وقــوخ األحــداث الــيت اغــتند إليهــا الشــكو  ،مل يك ـ لــد الدولــة
الطرف أق أحكا قانونية ملعاجلة العنف املزنر بطريقة فعالة .ومل يدرل تعريف العنـف املـزنر
يف اإلنــار القــانوين للدولــة الطــرف إا عـ نريــق قــانون منــع العنــف املــزنر الــذق اعتمــد يف
 25أيار/مــايو  .2006وحــذ ذلــك احلــني ،تانــت شــكاو العنــف املــزنر يبحثهــا مفــتش
الشــرنة يف املنطقــة اغــتنادا إىل قواعــد إداريــة .وبعــد فحــص احلالــة يف موقــع احلــادث ،يأرــذ
املفتش م املدعى عليه إقـرارا تتابيـا بعـد ارتكـاب أفعـال مماثلـة يف املسـتقبل .ومل تكـ هـذه
اإلقرارا ملزمة قانونا ،وبالتار تان م املتعذر إنفاذهـا .وإذا مـا أصـر ضـحية علـى تقـدمي
شكو رؤية ،تان مكت املدعي يتوغأ يف الزناخ بـني الـزوجني بـدا مـ إجـراء وقيـق يف
احلادث ومقاضاة اجلاين .ومما ضـاعف مـ أثـر عـد إصـدار الدولـة الطـرف أحكامـا تشـريعية
فعالــة ،وتقــدمي رــدما اجتماعيــة حلمايــة ضــحايا العنــف املــزنر عجــز الســلطا عـ إجــراء
وقيق فعال يف الشكاو العديدة اليت قدمتها خ بشـأن اإليـذاء البـدين واجلنسـي الـذق ارتكبـه
زوجها ضدها وضد أنفاجا.
 5-3وتضيف صاحبتا البالغ أن حالتهما تانت معروفة جيدا لد الشرنة بعـد ااتصـاا
العديدة مع خ وأقار ا .وبدءا مـ واقعـة العنـف يف  23تـانون األول/ديسـمت  2001وانتـهاء
باحلــادث الــذق وقــع يف  17متوز/يوليــه ( 2004أُبلغــت الشــرنة بكــال احلــادثني) ،أصــبحت
ااعتــداءا البدنيــة أتثــر تــواترا .وباإلضــافة إىل خ تــان األنفــال يتعرضــون اعتــداءا لفييــة
وبدنية م جانـ أبـيهم ،ممـا تسـب يف مزيـد مـ املشـاجرا بـني األبـوي .و قـد اغـتدعت خ
الشرنة يف عدة مناغبا نلبا حلمايتها و اية أنفاجا ،ولك هذه احلماية مل توفر.
 6-3وتدعي صاحبتا البالغ أنه قتضى قانون اإلجراءا اجلنائية يف جورجيا ،تـان يـتعني
على الشرنة قبول وتسجيل شكاو خ ،وبدء وقيق جنائي ،ومجع األدلة ،ومقاضـاة الـزوج،
واختاذ إجراء ملنع حدوث مزيد م العنف .غ ،أن الشرنة مل تف بـأق مـ هـذه االتزامـا .

__________
( )9يف هذا السياو ،وباإلشارة إىل حكـم اتكمـة األوروبيـة حلقـوو اإلنسـان يف قضـية أوبووز ضود تركيوا ،تشـ،
صـاحبتا الـبالغ إىل النتيجــة الـيت توصــلت إليهـا اتكمــة وتعـد وثيقــة الصـلة بــالبالغ احلـار ،وهــي أنـه ،نيــرا
خلطورة اجلرائم الـيت ارتكبـت ضـد صـاحبة الـبالغ وأمهـا ،تـان يف اغـتطاعة غـلطا اادعـاء إقامـة دعـو
جنائية باعتبارها مسألة متعلقة بالصاحل العا حذ يف حالة غح الضحيتني لشكاوامها.
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ومل تك الشكاو املقدمة إىل املفتش اتلي تسجل أو يحقق فيها على النحـو السـليم أو تقـا
دعو بشأهنا قأ .ونيرا للتاريخ الطويل للعنف واإليذاء ،مل متار الشرنة ،بعـد اغـتجابتها
علـى الفــور للشـكاو  ،العنايــة الواجبــة حلمايـة صــاحبيت الـبالغ مـ العنــف القـائم علــى نــوخ
اجلنس .وتانت الشرنة واملدعون يعلمون ،أو تان ينبغي جم أن يعلمـوا ،أن صـاحبيت الـبالغ
تتعرضان بصورة مستمرة للعنف واإليذاء على حنو يهـدد صـحتهما البدنيـة والنفسـية ،ولـذلك
تان لزاما عليهم منع حدوث العنف.
 7-3وتضيف صاحبتا البالغ أن عد معاجلة السلطا بشكل فعال للعنف املـزنر يف حالتـهما
يتضــه أيضــا مـ التحقيــق يف شــكو خ امل ررــة  14حزيران/يونيــه  .2004فقــد اشــتكت مـ
ضرب أنفاجا وغلوو زوجها غ ،الالئق جتاه ذ .وقد رفضـت الشـكو يف عـدة مناغـبا اجـة
أهنا “ا تستند إىل أغا واضه” ،أو “بال أغا ” أو “مل تتجاوز حدود األنر العاديـة لسـلوو
أب جتاه أنفالـه يف األغـرة” .وتانـت الشـرنة تكتفـي جبمـع األقـوال مـ األنـراف املعنيـة ،دون
إجراء فحص نهن شرعي ،متجاهلة الشكاو السابقة بشأن العنف املزنر.
 8-3وتوضــه صــاحبتا الــبالغ أن أقــوال األنفــال قــد أُرــذ منــهم عــدة مــرا اضــور
إرصائي نفساين م املدرغة .وأتد األنفال وقائع الضرب ،ووصـفت ذ احلـوادث الـيت تـان
يلمس فيها أبوها أعضاءها التناغلية ويضر ا .غ ،أن املدعني تشككوا يف أقوال ذ ونلبـوا مـ
اإلرصائي النفساين للمدرغة تقييم حالة األنفـال .وانتـهى اإلرصـائي النفسـاين إىل أن أقـوال
ذ تتســم بــالتكرار وراليــة م ـ أق انفعــال ،وأهنــا تســتهلد مصــطلحا ا تتناغـ مــع البيئــة
ااجتماعية للطفلة أو تعليمها أو عمرها .وتبي صاحبتا البالغ أن املدعني اعتمـدوا علـى هـذه
ااغتنتاجا دون التحقـق مـ تفـاءة اإلرصـائي النفسـاين وم هالتـه ورتتـه ،وتـدفعان بـأن
هذا الرأق تان ينبغي التماغه م أرصائي نفسي لديه رتة غريرية.
 9-3وتوضه صاحبتا الـبالغ تـذلك أن املـدعني اغتفسـروا أيضـا عـ الصـحة العقليـة لــ خ
وزوجهــا .وتــان تشــهليص مستوصــف التحليــل النفســي العصــهن يف تبيليســي للــزوج أنــه غــليم
عقليا ،ولكنه غريع اانفعال وغريع الغض  .وشهد مستوصف آرـر للتحليـل النفسـي العصـهن
يف تبيليسي بأنه رغم أن خ مل تك مسجلة تمريضة عقليا“ ،فهذا ا يكفي للجز بأن شهلصا
ما غليم عقليا” .ويف تاريخ مل يحدد ،شهلص مستشفى تبيليسي السريرق رقم  5حالة خ بأهنا
مصابة بوه عصهن ،ووصف جا عالجا .وتش ،صاحبتا البالغ إىل أن “هذه الشـهادا نُلبـت
م ممارغني ،وليس م رتاء ،وأهنا قدمت تقييما عاما وليس تقييما فرديا لصاحبيت البالغ”.
 10-3وأشار صاحبتا البالغ أيضا إىل أن املـدعني ،عنـدما رفضـوا شـكو خ ،وضـعوا يف
اعتبارهم وصف اجلها املرجعية لزوجها تطال ورجل أعمال ،أق وضعه رـارج األغـرة.
ومل يضعوا يف اعتبارهم أن خ حاصلة على دبلو للتعليم العار ،وأهنا غبق أن عملـت مددرغـة
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موغيقى ،ولكنها توقفـت عـ العمـل ألهنـا تانـت ترعـى أنفاجـا .وتـزعم صـاحبتا الـبالغ أن
اتققني ،بقعطائهم تعليم الزوج والتقييم اإليان له رارج األغرة األفضلية على تعلـيم وتقيـيم
الضحية ،اختذوا موقفا متييزيا غ ،موضوعي جتـاه شـكو صـاحبيت الـبالغ ومل يلتزمـوا احليـاد.
وتان ترتيز اتققني على وديد السلبيا يف أقوال خ وغلوتها وصـحتها العقليـة ،بـدا مـ
مجع األدلة بشأن شكواها والنير فيها .وتان هناو تقيـيم غـلهن يف قـرارا املـدعني لصـاحبيت
الــبالغ ومجيــع أفــراد األغــرة اآلرــري  ،باغــتثناء الــزوج/األب ،وا تشــ ،هــذه القــرارا إىل
أفعــال العنــف املــزنر الســابقة الــيت تعرضــت جــا خ وا تحــدد احلاجــة إىل تقيــيم مهــل لصــحة
األنفال البدنية والنفسية .ومل تتدرل الدوائر ااجتماعية يف أق مرحلة ملساعدة األغرة .تمـا
أن عــد اهتمــا املــدعني بادعــاءا خ بشــأن العنــف اجلنســي ضــد أنفاجــا أفــرغ العمليــة م ـ
فعاليتها ومعناها .وحذ عندما أوضحت الشكو أ غلوو مسـيء ألنفاجـا ،اعتـت املـدعون
هذا األمر غ ،ذق صلة باملوضوخ.
 11-3وتدفع صاحبتا البالغ بـأن العنـف املـزنر الـذق تعرضـتا لـه علـى مـر السـنني بلـغ حـد
التعذي وغوء املعاملة ،وأن الدولة الطـرف مل تقـم دعـو قضـائية علـى أغـا هـذه األفعـال
ومل تــوفر جمــا احلمايــة بصــورة فعالــة( .)10وباإلشــارة إىل اتفاقيــة مناهضــة التعــذي وغــ،ه مـ
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاغــية أو الالإنســانية أو املهينــة ،تقــول صــاحبتا الــبالغ إن مجيــع
العناصر األغاغية املُشكجلة للتعـذي موجـودة يف حالتـهما فمـ حيـن اآلا واملعانـاة البدنيـة
والنفسية الشديدة (أشـار خ يف أقواجـا أمـا املـدعني إىل أهنـا بـدأ تفقـد تـدرييا احترامهـا
الذايت تأ وربة مزنل بسب انتقادا وإهانا زوجها املستمرة جـا ،وأهنـا شـعر باإلزعـاج
املعنوقت وذتر ذ أهنا أدرتت أن أباها مل يكـ يداعبـها تـأب وأهنـا تانـت ختجـل وختـاف
م ـ البقــاء فردهــا معــه بــاملزنل ألنــه تــان ميك ـ أن يضــر ا)ت وم ـ حيــن القصــد (تانــت
صاحبتا البالغ تضـربان وتتعرضـان لذيـذاء يف عـدة مناغـبا مـ جانـ الـزوج/األب الـذق
تان يسعى ،م رالل العنف البدين والتهلويـف ،إىل ممارغـة غـيطرته عليهمـات وأغـهم عجـز
الشرنة ع ايتهما يف إفـال اجلـاين مـ العقوبـة)ت ومـ حيـن تـدرل الدولـة (نيـرا لعـد
وجود إنـار قـانوين واضـه بشـأن ايـة ضـحايا العنـف املـزنر قبـل عـا  ،2006وحـذ بعـد
اعتماد القانون ،فقد تان ميك اعتبار العنف املزنر يف بعـ األحيـان مسـألة راصـة) .ووفقـا
ملا روته صاحبتا البالغ ،ففي حني تانت السلطا تـدرو احلالـة متـا اإلدراو ،فقـد أغـهمت
ضمنا بتقاعسها يف تشجيع غلوو العنف م جان اجلاين ،دون تـدرل لوقـف ذلـك العنـف،
وتوف ،مأو للضحيتني ،والتحقيق يف ادعاءاهتما.
__________
( )10تش ،صاحبتا البالغ إىل أنه يف حني ا توجد قائمة حصرية بأشكال العنف الـيت ميكـ أن تعتـت مـ ضـروب
التعذي  ،رلص املقرر اخلاص املعل سألة التعذي واملقرر اخلاص املعل سـألة العنـف ضـد املـرأة ،واللجنـة
املعنية اقوو اإلنسان إىل أن العنف املزنر ميك أن يشكجل شكال م أشكال التعذي .
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الدولة الطرف تسوية ودية وتعليقا

صاحبيت البالغ عليها

 1-4يف  5أيلول/غبتمت  ،2011قدمت الدولة الطرف عرضا دف تأمني تسوية ودية مـع
صاحبيت البالغ .وتوضه الدولة الطرف أهنا تقر متاما املبادئ الـواردة يف ااتفاقيـة .وتقـر بأنـه يف
الفترة ( 2005-2004عندما تان حيدث العنف) تان نيامها القـانوين يـوائم القـانون الـونل
مع متطلبا ااتفاقية ،ولكنها تذتر أن املبادئ الرئيسية لالتفاقية تانت ،يف غضون ذلك ،تنفخذ
تاملة على الصعيد الـونل .وتضـيف الدولـة الطـرف أن بعـ أوجـه القصـور يف التحقيـق الـيت
حدد يف ذلك الوقت ر ا أد إىل انتهاو حلقوو صاحبيت البالغ .وعلى هـذا األغـا  ،فقهنـا
تدعو صاحبيت البالغ وممثليهما إىل إجراء مناقشا للتوصل إىل تسوية ودية للقضية.
 2-4ويف  21تشري األول/أتتوبر  ،2011أتد ممثلـو صـاحبيت الـبالغ اغـتعداد صـاحبيت
الــبالغ إلجــراء تســوية وديــة ممكنــة .ويف  22نيســان/أبريل  ،2012أبلغــت حماميــة صــاحبيت
البالغ اللجنـة بشـأن إجـراء حمادثـا مـع السـلطا يف ذلـك الشـأن .ويف  20حزيران/يونيـه،
أضافت أنه مل تك هناو أية تطورا (.)11
التعليقا

اإلضافية لضنراف

 1-5يف  22آب/أغسطس  ،2012أوضـحت صـاحبتا الـبالغ أن نلبـهما رفضـته اتكمـة
األوروبيــة حلقــوو اإلنســان يف  9تــانون األول/ديســمت  2008بــدعو أنــه لــيس لــه أغــا
واضـــه وذلـــك بقـــرار مــ جلنـــة م لفـــة مــ ثالثـــة قضـــاة ،دون إبـــداء غـــب لقرارهـــا .ويف
 17أيلول/غبتمت ،قـدمت صـاحبتا الـبالغ نسـهلة مـ نلبـهما إىل اتكمـة املـ رخ  14آذار/
مار  2007وقرار اتكمة امل رخ  9تانون األول/ديسمت .2008
 2-5ويف  4تــانون الثاين/ينــاير  ،2013اعترضــت الدولــة الطــرف علــى مقبوليــة الــبالغ
وج املادة  )2( 4م التوتوتول اارتيارق امللحق بااتفاقية ،ألن صاحبيت الـبالغ قـدمتا
الطلــ يف  14آذار/مـــار  ،2007بااشـــتراو مـــع أحـــد أبنـــاء خ ،إىل اتكمـــة األوروبيـــة
حلقــوو اإلنســان الــيت درغــت القضــية ،ويف  9تــانون األول/ديســمت  ،2008أعلنــت عــد
مقبوليـــة الطلــ وفقـــا للمـــادتني  34و  35مــ ااتفاقيـــة املتعلقـــة امايـــة حقـــوو اإلنســـان
واحلريا األغاغية (ااتفاقية األوروبية حلقوو اإلنسان).
 3-5ويف  25آذار/مــار  ،2013قــدمت صــاحبتا الــبالغ تعليقاهتمــا علــى مالحيـــا
الدولــة الطــرف .ومهــا تالحيــان ،يف مجلــة أمــور ،أن هــذا الــبالغ ير جتــز علــى األثــر اجلنســاين
للعنـف املـزنر والتمييـز اجلنسـاين الكـام يف عـد تصـدق الدولـة الطـرف للعنـف ضـد النسـاء

__________
( )11مل تقد أق تفاصيل أرر بشأن مناقشا
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والفتيا ومنعه .ويف املقابـل ،مل يشـ،ا يف نلبـهما إىل اتكمـة األوروبيـة حلقـوو اإلنسـان إىل
التمييز القائم على نوخ اجلنس ولك رتزا على األثر الشهلصـي لذيـذاء الـذق تعرضـت لـه ذ
وأروها وعلى الضرر الذق وقع على خ تأ عاجزة ع اية أنفاجا .ويـنعكس هـذا التمييـز
يف اارتالفا بشـأن األنـراف ،واحلقـائق والشـكاو القانونيـة .ومل تشـتك صـاحبتا الـبالغ
أما اتكمة م التمييـز غـواء تـان قائمـا علـى نـوخ اجلـنس أو غـ ،ذلـك ،وبالتـار مل وتجـا
بوجود انتهاو للمادة ( 14حيـر التمييـز) مـ ااتفاقيـة األوروبيـة حلقـوو اإلنسـان ،ولكنـهما
رتزتا بدا م ذلك على األثر الشهلصي لذيذاء الذق تعرضت لـه ذ وأروهـا .واديعـي أن خ
تانت أيضا ضحية انتهاو وفقا للمادة  3م ااتفاقية األوروبية حلقوو اإلنسان ألهنا تانـت
عـاجزة عـ ايــة أنفاجــا مـ هــذه اإليــذاءا  .ورتــز نلبـهما علــى وجــود رــرو للمــواد 3
(حيــر التعــذي ) ،و ( 8احلــق يف احتــرا احليــاة اخلاصــة واألغــرة) و ( 13احلــق يف انتصــاف
فعال) م مواد ااتفاقية األوروبية حلقـوو اإلنسـان .ويتنـاق ذلـك مـع شـكوامها املقدمـة إىل
اللجنة ،واليت تش ،إىل التمييز على أغا نوخ اجلنس (انير الفقر .)1-3
املسائل واإل جراءا

املعروضة على اللجنة بشأن املقبولية

 1-6يف  26متوز/يوليه  ،2013نير اللجنة ،يف دورهتا اخلامسـة واخلمسـني ،يف مقبوليـة
البالغ .واحيت ،ألغرا املادة ( ) 2( 4أ) مـ التوتوتـول اارتيـارق ،أنـه تـان قـد قُـد
نل بالنيابة ع صاحبيت الـبالغ ونلـ بالنيابـة عـ أحـد أبنـاء خ( ،وشـقيق ذ) إىل اتكمـة
األوروبية حلقوو اإلنسـان يف آذار/مـار  ،2007وأن اتكمـة أعلنـت عـد مقبوليـة الطلـ
ألن م ـ الواضــه أنــه مل يك ـ يســتند إىل أغــا  ،ورلصــت إىل أن الوقــائع املعروضــة عليهــا
ا تكشــف ع ـ وجــود انتــهاو حلقــوو وحريــا مقــدمي الطلبــا وفقــا لالتفاقيــة األوروبيــة
حلقــوو اإلنســان والتوتوتــوا امللحقــة ــا .وأحانــت اللجنــة علمــا باعتراضــا الدولــة
الطرف بشأن مقبولية الـبالغ .وتانـت املسـألة املعروضـة علـى اللجنـة هـي مـا إذا تـان نلـ
صاحبيت البالغ املقد إىل اتكمة األوروبية يشكجل “املسألة ذاهتا” اليت يشكجلها الـبالغ املقـد
إىل اللجنــة ،وإذا تــان األمــر تــذلك ،مــا إذا تانــت اتكمــة األوروبيــة قــد “نيــر فيــه”
بالفعل.
 2-6وتــان علــى اللجنــة أن تبــت أوا يف مــا إذا تانــت املســألة ذاهتــا املقدمــة إىل اتكمــة
األوروبية حلقوو اإلنسان تش ،إل الـدعو ذاهتـا املتعلقـة بانتـهاو حلـق معـي خـص الشـهلص
ذاته .وبالتار ،تان لزاما على اللجنة أوا التحقق ممـا إذا تانـت املسـألة ذاهتـا يف هـذه القضـية
تتصل بالوقائع ذاهتا وباألفراد ذاهتم وباحلقوو املوضوعية ذاهتا.
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 3-6وأشار اللجنة إىل أن مالحية الدولـة الطـرف أن تـال االتماغـني تانـا “متمـاثلني
متامــا م ـ حيــن أن املــواد املســتند إليهــا يف تلتــا القضــيتني متشــا ة إىل حــد بعيــد .وتانــت
صاحبتا البالغ تلتمسان اإلنصاف وج ااتفاقية األوروبية حلقوو اإلنسان ،وفقا للمـواد 3
(حيــر التعــذي ) و ( 8احلــق يف احتــرا احليــاة اخلاصــة واألغــرة) و ( 13احلــق يف انتصــاف
فعال) ،يف حني أنه يف القضـية احلاليـة ،احتكمـت صـاحبتا الـبالغ إىل املـواد  1و ( 2ب) 2-
(و) و ( 5أ) م اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التعذي ضد املرأة .ووفقا للدولـة الطـرف،
تان م الضرورق ،تفاديا إلعادة النير يف نزاعا غبق البت فيها ،النير يف الطبيعة الـيت قـا
على أغاغها الزناخ وليس يف تصنيفه الرؤي.
 4-6واحيـت اللجنـة أيضـا أن تعليقـا صـاحبيت الـبالغ الـيت مفادهـا أنـه علـى الـرغم مـ
تشابه االتماغني ،فقن احلقائق اتتج ا واملعتمد عليها أما اتكمـة األوروبيـة حلقـوو اإلنسـان
وأما اللجنة حقائق تلفة .وأشار إىل أن البالغ املعرو على اللجنة تان يرتجـز علـى األثـر
اجلنساين بالتحديد للعنف املزنر وعلى التمييز القائم على نـوخ اجلـنس الكـام يف عـد تصـدق
الدولــة الطــرف للعنــف ضــد النســاء والفتيــا ومنعــه ،يف حــني أن الطل ـ املقــد إىل اتكمــة
األوروبية تان يرتجز على األثر الشهلصي لذيذاء الذق تعرضـت لـه ذ وشـقيقها ،وعلـى الضـرر
الواقع ع لـى خ ،تـأ عـاجزة عـ ايـة أنفاجـات وهـذا التمييـز يـنعكس يف اارتالفـا املتعلقـة
باألنراف والوقائع واحلجج القانونية .وأتد صاحبتا البالغ أهنما احتجتا أما اتكمة بوقـوخ
انتهاو للمادة ( 14حير التمييز) م ااتفاقية األوروبية حلقوو اإلنسان.
 5-6وفحصــت اللجنــة الطلـ املقــد إىل اتكمــة األوروبيــة حلقــوو اإلنســان واالتماغــا
الواردة فيه ،واحيت أن صاحبيت البالغ مل تشكوا أمـا اتكمـة مـ التمييـز غـواء تـان قائمـا
على نوخ اجلنس أو غ ،ذلك ،ومل وتجا بوقوخ انتهاو للمادة ( 14حير التمييز) ،يف حـني أن
التمييز القائ م على نوخ اجلنس تـان لُـ الـبالغ املعـرو علـى اللجنـة .وأن الطلـ املقـد إىل
اتكمة تان يرتجز على اإليذاء اجلنسي والبـدين املرتكـ ضـد الطفلـني (ذ وشـقيقها ر) ،وعـد
توف ،غلطا الدولة الطرف احلماية جما وعد مقاضاة اجلـاين ،و “التعـذي واألمل املعنـويني”
اللذي تعرضت جما خ تأ “ا تستطيع اية أنفاجا م أفعال م هـذا القبيـل” .وإن العنـف
املزنر املتكرر الذق تانت تتعر لـه خ منـذ عـا  1996حـذ عـا  2004مل يحـتج بـه أمـا
اتكمة قأ .تمـا أن ابـ خ (شـقيق صـاحبة الـبالغ الثانيـة) ،وهـو أيضـا ضـحية للعنـف ،تـان
نرفا يف الطل املقد إىل اتكمة ،ولك مل يك نرفا يف البالغ املعرو على اللجنة.
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 6-6واحيت اللجنة أن الطلبني ا صلة جما باحلقوو املوضوعية ذاهتـا ،مـ حيـن أنـه يف
البالغ املعرو عليها ،احتجت صاحبتا البالغ اقهما يف املساواة وعـد التمييـز ،يف حـني مل
يحتج بتلك اادعاءا أما اتكمة األوروبية حلقوو اإلنسان.
 7-6وتبعا لذلك ،اعتت اللجنة أنه ا ميك القول بأن اتكمة األوروبية حلقوو اإلنسـان
قد نير يف “املسألة ذاهتا”وبالتار فهي مل تمنع م النير يف البالغ املعرو عليها وجـ
املـادة  )2( 4مـ التوتوتـول اارتيـارق .واعتـت أن صـاحبيت الـبالغ قـد دعمتـا دعاوامهـا
علــى النحــو الكــايف وجــ املــواد  1و ( 2ب) ( 2 -و) و ( 5أ) مــ ااتفاقيــة ألغــرا
املقبولية وأعلنت قبوجا.
مالحيا

الدولة الطرف بشأن األغس املوضوعية

 1-7يف  9تانون األول/ديسمت  ،2013قدمت الدولة الطرف مالحياهتا بشـأن األغـس
املوضوعية للبالغ .وهي ت تد أن صاحبيت الـبالغ مل تقـدما حججـا وجيهـة لـدعم ادعاءاهتمـا
بشأن وجود انتهاو للمـواد  1و ( 2ب) ( 2 -و) و ( 5أ) مـ ااتفاقيـة إىل جانـ التوصـية
العامة رقم  19للجنة.
 2-7وتــدعي الدولــة الطــرف أن غــلطاهتا قــد أوفــت جبميــع التزاماهتــا املوضــوعية وج ـ
ااتفاقية وتش ،إىل التحقيقا اليت أجريت.
 3-7وتكرر الدولة الطرف ذتر الوقائع وتش ،إىل الشكاو اليت قدمتـها خ يف الفتـرة بـني
 16و  30حزيران/يونيـــه  .2004وأنـــه يف  30حزيران/يونيـــه ،رفـ ـ مســـاعد يف مكتـ ـ
مدعي املقانعة ،وفقا للمادة ( 28ب) م قانون اإلجـراءا اجلنائيـة ،أن يقـيم دعـو جنائيـة
ضــد الــزوج نيــرا للمــذترا التوضــيحية املتضــاربة وأوجــه التبــاي رــالل ااغــتجوابا .
ومل يكشف ع وجود أق فعل غ ،قانوين رالل التحقيقا .
 4-7وتش ،الدولة الطرف أيضا إىل شكو قدمتها و جارة خ إىل مكت مدعي املقانعـة
يف  30حزيران/يونيـــه  ،2004وزعمـــت اجلـــارة أنـــه يف  30تـــانون األول/ديســـمت 2002
حدث تسـرب للميـاه إىل شـقة خ ،وأن الـزوج اقـتحم الشـقة واعتـد علـى أنفاجـا وأحـدث
أضـرارا بالشـقة .وقالــت للمـدعني إهنـا امتنعــت أول األمـر عـ إبــالغ احلـادث للشـرنة بــدافع
ااحترا لـ خ .بيـد أهنـا عنـدما علمـت أن خ تسـعى إىل إقامـة دعـو ضـد زوجهـا قـرر أن
تســاعدها بــاإلداء بأقواجــا .بيــد أنــه يف  7متوز/يوليــه  ،2004قالــت اجلــارة إهنــا ترغ ـ يف
غح أقواجا ،مبينة أهنا أبلغت عـ احلـادث بنـاء علـى نلـ خ .وتـر الدولـة الطـرف ،أنـه
بأرذ هذه الوقائع يف ااعتبـار ،تـدل أوجـه التبـاي واألقـوال املتضـاربة علـى عـد التسـاوو يف
القض ية ،وأن إثبا وجود أق نوخ م األفعال غ ،القانونية م جان الزوج أمر معقد.
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 5-7وتش ،الدولة الطرف إىل أنه بعد تقـدمي صـاحبيت الـبالغ مـذترة توضـيحية أرـر يف
 7متوز/يوليه  ،2004أجت غلطا التحقيق يف مكت مدعي املقانعة الـزوج علـى التعهـد
بأنه غيلتز بالقانون ول يهني أفراد أغرته.
 6-7ويف  15متوز/يوليه  ، 2004قـد الـزوج بالغـا إىل مكتـ مـدعي املقانعـة أشـار فيـه
إىل أن زوجته قد شهلصـت حالتـها بأهنـا تعـاين مـ ذُهـان عـدواين ،ووصـف ااعتـداءا الـيت
ارتكبتها ضده يف املزنل ويف مكان عمله ،ونلـ مـ املـدعني بـذل تـل جهـد ممكـ حلمايتـه
م هذا اإليذاء البدين وتأمني عالج نفسي لزوجته.
 7-7ويف  14و  15متوز/يوليــه  ،2004نل ـ مكت ـ مــدعي املقانعــة م ـ املستوصــف
النفسي العصهن يف تبيليسي تقـدمي أق غـجال بشـأن احلالـة النفسـية لــ خ وزوجهـا .وتلقـت
السلطا معلومـا بشـأن “احلساغـية املفرنـة بالـذا ” لـد الـزوج .وعـالوة علـى ذلـك،
نل أحد تبار ضبايف الشرنة يف املنطقة يف  16حزيران/يونيـه مـ خ أن يـتم إجـراء فحـص
جا يف املستوصف ،ولكنها رفضت.
 8-7وبعــد أن اغــتأنفت خ ضــد قــرار مكت ـ مــدعي املقانعــة امل ـ رخ  30حزيران/يونيــه
 ،2004ألغت حمكمة إيساين  -غامغورق اإلقليمية ذلك القرار يف  4تشـري األول/أتتـوبر،
حين تبني جا ،يف مجلـة أمـور ،أن املـدعني اعتمـدوا حصـرا علـى املـذترة التوضـيحية للـزوج،
وأن غائر أفراد األغرة القُصر والشهود مل يستجوبوا ،وأنه مل يتهلذ أق إجـراء قـانوين للتحقـق
م احلالـة النفسـية لــ خ وزوجهـا .وختلـص الدولـة الطـرف إىل أن القـرار يثبـت أن السـلطا
القضـــائية أبـــد إرادة التحقيـــق علـــى الفـــور ،وبصـــورة دقيقـــة وحمايـــدة وجديـــة ،يف مجيـــع
اادعــاءا املتعلقــة بــالعنف املــزنر ،تمــا أثبــت ااجتــهاد القضــائي للجنــة ،دون أق متييــز
أو إقصاء أو تقييد على أغا نوخ اجلنس(.)12
 9-7وتوجه الدولة الطرف اانتباه إىل إفـادة خ امل ررـة  18تشـري األول/أتتـوبر ،2004
ومفادهــا أن ابنــها األتــت د تــان يعمــل بانتيــا مــع أبيــه يف الســوو .وتبعــا لــذلك ،مل يك ـ
يساورها القلـق بطبيعـة احلـال مـ أن يلحـق بـه زوجهـا ضـررا .وبنـاء علـى ذلـك ،تـر الدولـة
الطرف أن هذه اإلفادة جتعل م اإلفادة السابقة اليت قدمتها خ ملتبسة وا أغا جا مطلقا.
 10-7وعالوة على ذلك ،تشـف اغـتجواب األنفـال القُصـر اآلرـري يف وجـود إرصـائي
نفساين ومعلم درغة األنفال ع وقائع إضافية تتناق مع أقوال صـاحبيت الـبالغ .إذ قالـت
ذ لذرصائي النفساين أنه ،قبل ثالث غنوا  ،عندما ذهبت مع شـقيقها ر وأبيهـا إىل تـياليف،
__________
( )12تش ،الدولـة الطـرف إىل الـبالغ رقـم  ،2003/2قضـية أ .ت .ضود ننااريوا ،اآلراء املعتمـدة يف  26تـانون
الثاين/يناير .2005
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مل يضر ما أبومها أو يداعبهما بشـكل غـ ،ائـق .ودحـ ر ادعـاء أن أبامهـا قـد اصـطحبهما
مها ااثـنني قـأ إىل تـياليف ،ولكنـه ذتـر أنـه مكـن أغـبوعني مـع أبيـه وشـقيقه أ يف تـياليف يف
مــزنل عمتــهما ومل يضــر ما أبومهــا رــالل تلــك الفتــرة .وتشــ ،الدولــة الطــرف إىل أن هــذه
اإلفادة تدل أيضا على أن خ مل تك قلقة بشأن ترو أنفاجا وحدهم مع أبيهم.
 11-7وبينمــا تــان يــرق اغــتجواب اابــنني الكــب،ي د و و ،ذتــرا أهنمــا مل يشــاهدا أق
أفعال غ ،ائقة م جان أبيهما ،بل ؤعا عنـها فقـأ مـ أمهمـا وجـدهتما .وذتـرا أيضـا أن
أمهما وجدهتما تث،ا مـا تانتـا وـدثاهنما عـ ميـل األب اجلنسـي لضنفـال .وبنـاء علـى ذلـك
تزعم الدولة الطرف أن الطفلني قد غسلت أمهما وجدهتما يهما إىل حد مـا ممـا أفضـي مـا
إىل الشهادة ضد أبيهما.
 12-7وقال ااب األصغر أ رـالل اغـتجوابه أنـه تـان هنـاو ألن أمـه وجدتـه تانتـا ترغبـان يف
ااغتيالء على عمل أبيـه ا لتجـارق حـذ ميكـ لـضخ األتـت العمـل فيـه وإعالـة األغـرة .واسـ
الدولة الطرف ،تث ،تلك اإلفادة الشك يف روف القضية وتشكك يف ادعاءا صاحبيت البالغ.
 13-7وتبــي لذرصــائي النفســاين الــذق حضــر املقــابال  ،ضــم مجلــة أمــور ،أن األنفــال
تانوا يتكلمون ع مسائل صادمة بطريقة رالية م أق انفعال وبعبـارا تعلموهـا عـ هـر
قل  ،وأن املصطلحا اليت اغتهلدموها غ ،مألوفة لضنفـال يف غـنهم وأن رد الفعـل األرـ،
م جان خ وأمها بشـأن األحـداث جعـل الوقـائع تبـدو ملتبسـة للغايـة .ورلـص اإلرصـائي
النفساين إىل أن األنفال مل يبد عليهم أق انفعال وأن هناو احتماا تب،ا لتعرضهم للتأث.،
 14-7ويف  7تشـــري الثـــاين/نوفمت  ،2004وباإلشـــارة إىل املقـــابال وتقريـــر اإلرصـــائي
النفساين والتناقضا املث،ة للشك األرر  ،رف مكت مـدعي املقانعـة إقامـة دعـو جنائيـة
ضد الزوج ،ورلص إىل أن األنفال تانوا وت تأث ،أمهم وأنه مل يك م املنطقي أن تتـهم خ
زوجها بامليل اجلنسي لضنفال مث تسمه لضنفال بالعمل معه واملبيت معه يف بلدة أرر .
 15-7وألغـــى مكتـ ـ مـــدعي تبيليســـي ذلـــك القـــرار ،مشـــ،ا  ،يف مجلـــة أمـــور ،إىل عـــد
اغتجواب اجل،ان وزمالء الزوج وعـد إجـراء أق مقابلـة بشـأن العـالج الطـهن العصـهن الـذق
رضعت له خ .وتجز الدولة الطرف بأن القرار يـدل ،مـرة أرـر  ،علـى اغـتعداد السـلطا
إلجراء وقيق حمايد وفورق.
 16-7وشهد اجل،ان والزمالء فيما بعد بأن زوج خ رجل مهذخب يهـتم تـث،ا بأغـرته ،وأهنـم
مل يالحيوا قأ أق غلوو غ ،ائق مـ جانبـه جتـاه أنفالـه .وادعـى بعضـهم أيضـا أن خ امـرأة
شديدة الغ،ة تانت تـروج الشـائعا عـ زوجهـا وتشـوه ؤعتـه .وباإلضـافة إىل ذلـك ،جـر
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اغتجواب الطبي الذق تان يعاجل خ .وأتد أنه شهلص حالتها بأهنا مصابة بوه عصـهن وأنـه
وصف جا عالجا.
 17-7وعلى أغـا املقـابال السـالفة الـذتر ،رفـ مكتـ مـدعي املقانعـة إقامـة دعـو
جنائية ،وهو قرار ألغاه مكت مدعي تبيليسـي يف  11شـبايف/فتاير  .2005وتانـت أغـباب
الــرف  ،يف مجلــة أمــور ،أنــه ينبغــي اغــتجواب نبيبــة الــزوج فيمــا يتعلــق باحلساغــية املفرنــة
بالذا وااضطراب الشهلصي ،وأنه ينبغي اغتجواب مجيع اجل،ان القـاننني يف الطـابق نفسـه
مع صاحبيت البال غ ،وينبغي احلصول علـى توصـيف تامـل لشهلصـية خ وزوجهـا فيمـا يتعلـق
بتعليمهما وحالتهما ااجتماعية.
 18-7وبناء على ذلك ،مت اغتجواب نبيبة الزوج .وأوضحت أن احلساغية املفرنة بالـذا
ا تشكجل اضطرابا عقليا أو احنرافا جنسيا ،ولك األشهلاص الذي يعانون م هـذه احلساغـية
عر ضة للهياج ،ومييلون إىل الادلة بشأن مسائل تافهـة .أمـا اجلـ،ان فقـد وصـفوا األغـرة بأهنـا
أغــرة نيبــة وأهنــم أنــا مهــذبون ،يف حــني قــال رب عمــل الــزوج أنــه أمــني .وتــدفع الدولــة
الطرف بأن ااغتجوابا مل تكشف ع أق روف جديدة يف القضية.
 19-7وتكـرر الدولـة الطـرف القـول تـذلك بـأن القضـية جـر فحصـها ورفضـها مـ قبـل
مكت ـ املــدعي العــا يف  4آب/أغســطس  ،2005وم ـ قبــل حمكمــة تبيليســي اابتدائيــة يف
 29تشري الثاين/نوفمت ،وم قبل حمكمة اغتئناف تبيليسي يف  7شبايف/فتاير . 2006
 20-7وبناء على ذلك ختلـص الدولـة الطـرف إىل أن السـلطا التابعـة جـا قـد أوفـت جبميـع
عناصر االتـزا املوضـوعي وجـ ااتفاقيـة .وباإلضـافة إىل ذلـك ،تالحـ أنـه ليسـت هنـاو
دائــل علــى وجــود متييــز علــى أغــا نــوخ اجلــنس وأنــه قــد مت ااضــطالخ جبميــع إجــراءا
التحقيق على الفور وايادية ،وفقا للمواد ذا الصلة م ااتفاقية وااجتهاد القضائي للجنة.
تعليق ا

صاحبيت البالغ بشأن مالحيا

الدولة الطرف

 1-8يف  17تشري الثاين/نوفمت  ،2014قدمت صاحبتا البالغ تعليقاهتما على املالحيـا
اليت أبدهتا الدولة الطرف على األغس املوضوعية ،وادعيا فيها أن الدولـة الطـرف أرفقـت متامـا
يف دعم ااغتنتاجا اليت توصلت إليها باألدلة وأهنا ،عموما ،مل تتناول جوهر املسألة.
 2-8ويف رأق صـاحبيت الـبالغ ،مل تتنـاول الدولـة الطــرف املسـألة الرئيسـية وهـي “العنـف
املزنر املتكرر” وجتاهلت عددا م الوقائع ،مثل اغتصاب خ وإتراهها فيما بعد علـى الـزواج
م اجلاين ،وأهنا تانت تتعر منـذ عـا  1996إليـذاء مسـتمر وبـالغ مـ قبـل زوجهـا ،وأن
أنفاجا تانوا يتعرضون إليذاء مسـتمر ،ـا يف ذلـك ضـر م بأشـياء تلفـة (تـان هـذا اإليـذاء
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حادا بشكل رـاص يف حالـة ذ ،حيـن أهنـا تانـت تتعـر بصـفة منتيمـة للضـرب والصـياح
واجــز بقــوة ،وتــان البــاب يغلــق علــى أصــابعها تعقوبــة ،وأهنــا تعرضــت لذيــذاء اجلنســي).
ومل تذتر الدولة الطرف هذه األحداث ،تما أهنا مل تنير يف االتزاما القانونية املترتبـة علـى
هذه الوقائع .وعلى الرغم م ذلك ،فقن هذا اإليذاء الذق جر التعر له على مـد غـنني
عديــدة ،واإلرفــاو املقابــل م ـ جان ـ الســلطا يف التصــدق لــه يش ـكجالن اخللفيــة احليويــة
للتحقيقا اليت أجرهتا الدولة الطرف.)13(.
 3-8وتدفع صـاحبتا الـبالغ بـأن مالحيـا الدولـة الطـرف تـدل علـى غـوء فهـم جـوهرق
التزاماهتا وجـ ااتفاقيـة ،ممـا يتـبني بوضـوح مـ عرضـها للتحقيـق وقـرار القضـاء باعتبارمهـا
دقيقني وحمايدي  .فعلى غبيل املثال ،أد إفادة خ بأهنا تانت تي أن زوجها ل ي ذق ابنـهما
علنا إىل اغتنتاج مفاده أن مجيع شكاواها السـابقة تانـت ملتبسـة وبـال أغـا  .وتـدفع صـاحبتا
البالغ بأن ذلك غ ،منطقي ويدل إما على ويز ضد صاحبيت البالغ أو علـى فكـرة مسـبقة عـ
تيفية تصرف ضحايا العنف املزنر( .)14ونتيجة لقرار السلطا إغالو ملف القضـية ألن أقـوال
اجل،ان مل تكشف عـ ـروف جديـدة ،فقـد ألقـي عـ ء إثبـا القضـية علـى تاهـل صـاحبيت
البالغ .وهو ع ء ثقيل بشكل مفريف ،بالنير إىل أهنما قد غبق أن قدما أدلة داعمة هامة(.)15
 4-8وتسلأ صاحبتا البالغ الضوء على أن العنف القائم على نـوخ اجلـنس هـو شـكل مـ
أشكال التمييز ويعـو و بشـكل رطـ ،قـدرة املـرأة علـى التمتـع اقوقهـا وحرياهتـا( .)16ومـ مث
فهما تريان أن الدولـة الطـرف مل تبـذل العنايـة الواجبـة ملنـع أعمـال العنـف القائمـة علـى نـوخ
اجلنس والتحقيق فيها ،ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم عليهـا ،علـى النحـو املـبني يف الفقـرة 19
م التوصية العامة رقم  28للجنة.
 5-8وتكرر صاحبتا البالغ بيان أوجـه القصـور النياميـة يف القـانون اجلـورجي وقـت وقـوخ
احلــوادث الــيت اشــتكت منــها صــاحبتا الــبالغ( ،)17وعــد وجــود تشــريع يجــر صــراحة العنــف

__________
( )13تش ،صاحبتا البالغ إىل البالغ رقـم  ،2008/20قضـية ف .ك .ضود بلااريوا ،اآلراء املعتمـدة يف  25متـوز/
يوليه  ،2011الفقرة .9-9

( )14تشــ ،صــاحبتا الــبالغ إىل قضــية ف .ك .ضوود بلااريووا ،احلاشــية  13أعــاله ،والفقــرتني  9-9و ،11-9
والبالغ رقم  ،2008/18قضية فريتيدو ضود الفلوب  ،اآلراء املعتمـدة يف  16متوز/يوليـه  ،2010والفقـرتني
 3-8و .4- 8
( )15انير قضية ف .ك .ضد بلااريا ،احلاشية  13أعاله ،الفقرة .9-9
( )16تش ،صاحبتا البالغ إىل التوصية العامة رقم  19للجنة ،الفقرة .1
( )17تش ،صاحبتا البالغ إىل املالحيا اخلتاميـة للجنـة بشـأن التقريـر الـدورق األول جلورجيـا (،A/54/38/Rev.1
اجلــزء الثــاين ،الفقــرة 102ت واملالحيــا اخلتاميــة للجنــة بشــأن التقريــر اجلــامع للتقريــري الــدوريني الثــاين
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املزنر( )18ت وعد وضـع وتنفيـذ أق غياغـة تكفـل التحقيـق يف العنـف املـزنر ومقاضـاة مرتكبيـه
ومعاقبتهمت وعد وجود أق تشريع ينص على إصدار أوامر زجرية أو ائية()19ت وعـد وجـود
تدري تاف للجها الفاعلـة احلكوميـة العاملـة يف لـال إنفـاذ القـانون واادعاء/القضـاء علـى
تفالــة ايــة الضــحايا والقضــاء علــى التحيــز ضــد األشــهلاص املتــهمني بارتكــاب هــذا العنــف
(أغلبــهم مـ الــذتور) ،باملقارنــة قــدمي الشــكاو (أغلبــهم مـ اإلنــاث)ت وعــد وجــود آليــة
مراعية لنـوخ اجلـنس إلجـراء مقـابال مـع الضـحايا ،وممارغـة أرـذ تعهـدا تتابيـة غـ ،قابلـة
لذنفاذ م اجلناة املشتبه فيهم .وتدفع صاحبتا البالغ بأن الدولة الطرف مل تُُقد أدلة أو حججا
وجيهة لدح ذلك .وبالتار ،ييهر أنه على الرغم م أن الدولة الطرف ا تدح بأق حال
دقة الوقائع املقدمة ،فهي تشكك يف أن أوجه القصور املذتورة تبلغ حد انتهاو احلقوو املسـتند
إليها .وذلك ا يتفق مع التوجيها الواضحة املقدمة م اللجنة(.)20
 6-8وتكرر صـاحبتا الـبالغ القـول بأنـه يف القضـية احلاليـة مل تقـم الدولـة ،يف مجلـة أمـور،
بتســجيل شــكاو العنــف املــزنر رؤيــا ،ومل تقــم ببــدء وقيــق ،ومل تأرــذ يف ااعتبــار تــاريخ
الشــكاو الســابقة بشــأن العنــف املــزنر ،ومل تــدرو بــأن حــوادث العنــف املــزنر املعتــرف ــا
تشــكل أفعــاا جنائيــة ،ومل تــوفر روفــا لذبــالغ واملقــابال مراعي ـة لنــوخ اجلــنس أو مراعيــة

__________
والثالــن جلورجيــا ( ،CEDAW/C/GEO/CO/3الفقرتــان  19و )20ت واملالحيــا اخلتاميــة للجنــة مناهضــة
التعــذي بشــأن التقريــر الــدورق الثــاين جلورجيــا ( ،A/56/44الفقــرة ( 82ق)) ،واملالحيــا اخلتاميــة للجنــة
حقـــوو الطفــــل بشـــأن التقريــــر الــــدورق الثـــاين جلورجيــــا ( ،CRC/C/15/Add.222الفقرتــــان  42و )43ت
واملالحيـــا اخلتاميـــة للجنـــة احلقـــوو ااقتصـــادية وااجتماعيـــة والثقافيـــة بشـــأن التقريـــر األول جلورجيـــا
( ،E/C.12/1/Add.42الفقرتــان  15و )27ت والتقريــر الــدورق الث ـاين جلورجيــا ( ،E/C.12/1/Add.83الفقرتــان
 18و ) 36ت واملالحيــا اخلتاميــة للجنــة املعنيــة اقــوو اإلنســان بشــأن التقريــر الــدورق الثــاين جلورجيــا
( ،CCPR/CO.74/GEOالفقرة )14ت وتقرير املقررة اخلاصة املعنية سـألة العنـف ضـد املـرأة وأغـبابه وعواقبـه،
بشــــأن التطــــورا الدوليــــة واإلقليميــــة والوننيــــة يف لــــال العنــــف ضــــد املــــرأة للفتــــرة 2003-1994
( ،E/CN.4/2003/75/Add.1الفقرة .)1996

( )18تدفع صاحبتا البالغ بأن هذا التشريع مل يصدر إا يف عا .2012
( )19تدفع صاحبتا البالغ بأن هذا التشريع مل يصدر إا يف عا  ،2006باعتماد قانون منع العنف املزنر.
( )20وــــتج صــــاحبتا الــــبالغ بالتوصــــية العامــــة رقــــم  ،19الفقــــرا ( 24ب) و ( 24و) و ( 24ص) ‘’3
و ( 24ص) ‘’5ت وقضية أ .ت .ضود ننااريوا ،احلاشـية  12أعـاله ،الفقـرة ( 6-9ز) وتشـ،ان تـذلك إىل
تقريـر املقـررة اخلاصـة املعنيـة سـألة العنـف ضـد املـرأة وأغـبابه وعواقبـه ،بشـأن معيـار العنايـة الواجبـة تـأداة
للقضاء على العنف ضد املرأة ( ،E/CN.4/2006/61الفقرة .)82
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لضنفال .وبالتار ،تر صـاحبتا الـبالغ أن الدولـة الطـرف مل تكفـل التحقيـق العملـي ملبـادئ
عد التمييز واملساواة الفعلية وج املواد  1و ( 2ج) و ( 2د) م ااتفاقية(.)21
 7-8وتدفع صاحبتا البالغ بوجود أ غلوو اجتماعي  -ثقـايف يف الدولـة الطـرف يعطـي
ثقال أتت لكلمـة الرجـل ويقبـل مسـتو مـ العنـف البـدين واللمـس اجلنسـي باعتبـاره ضـم
نطاو التصرف األبوق املقبول م الرجل .تما أن األعـراف واأل ـايف ااجتماعيـة تـدمي أيضـا
التمييز والتحيز القائمني على فكرة الدونيـة أو ااغـتعالء .وتضـيف صـاحبتا الـبالغ أن الدولـة
الطرف مل تكافه هذه املمارغـا التمييزيـة وأ ـايف السـلوو والتحيـزا ااجتماعيـة والثقافيـة
اتددة يف البالغ ،ومل تقد أدلة ع اختاذ رطوا لتعديلها أو القضاء عليها.
 8-8وتعتــر صــاحبتا الــبالغ علــى حجــة الدولــة الطــرف القائلــة بــأن تافــة إجــراءا
التحقيــق الالزمــة تانــت تتبــع بدقــة أثنــاء التحقيــق األور ،ممــا يشــ ،إىل أن الدولــة الطــرف مل
تطبق أق معيار موضوعي لتقييم األدلة اهرة الوجاهة اليت تفيد بارتكاب جرمية ومل تتصـرف
تبعــا لــذلك .وحــذ إقــرار الــزوج بأنــه تــان يــداع ابنتــه نــول الوقــت ،وأنــه أحيانــا مــا تــان
يضرب زوجته ،وتان يك ابنه ر على وجهه علـى غـرير ويضـربه عـدة مـرا مل يفـ إىل
فــته وقيــق .بــل إن الســلطا رلصــت ،بــدا مـ ذلــك ،إىل أن غــلوو الــزوج مل يك ـ غــ،
قانوين ،مما ييهر بالتار العجز امل غسي وعد توافر اإلرادة م جان السـلطا للتحقيـق يف
العنف املزنر ومقاضاة مرتكبيه على حنو فعال.
 9-8وتــدفع صــاحبتا الــبالغ تــذلك بــأن الدولــة الطــرف مل جتمــع األدلــة وتقــدمها بصــورة
حمايدة ،بدا م إبداء موقف متشكك ومكذب جتاه الروايا الـيت قدمتـها خ وشـهودها ،علـى
حنو متميز ع التحيز املتأصل الذق أ هرته جتاه التوضيحا املقدمة مـ الـزوج .ومهـا يشـ،ان،
على وجه اخلصـوص ،إىل اإلرفـاو األور يف مقابلـة مجيـع الشـهود الـذي يحتمـل أن جـم صـلة
بالقضــية ،واغــتهلدا األغــئلة ااغــتدراجية رــالل املقــابال  ،ونل ـ إرضــاخ خ لفحوصــا
نفسية مع عد وجود أدلة علـى ضـرورهتا .وييهـر تـذلك أن السـلطا نلبـت احلصـول علـى
معلوما نبية غرية م نبيبة خ دون وجود دليل على أهنا منحت إذنا بالكشف عنها.
 10-8وتــزعم صــاحبتا الــبالغ أن فحــص القــرارا القضــائية ييهــر أن القضــاء مجــع بــني
إغفــاا وأرطــاء غــلطا اادعــاء وإ هــار ااحنيــاز بشــكل مســتقل حنــو الــزوج .وإن قــرار
حمكمـــة مدينـــة تبيليســـي املــ رخ  29تشـــري الثـــاين/نوفمت  2005يفتقـــر إىل وليـــل حمايـــد،
__________
( )21تش ،صاحبتا البالغ إىل البالغ رقـم  ،2012/47قضـية غوونزالي
 16متوز/يوليه  ،2014الفقرة .9-9
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وا يعبر بدقة ع األدلة المعة مجلة أو تفصيال .وختتم القاضي بالفقرة التالية “وأهـم مـا يف
األمر أن حمامية ‘صاحبة البالغ’ ا تسـتطيع الـرد علـى األدلـة الـيت مجعهـا املـدعون مـ رـالل
عمليا فحص عديدة” .ووفقا لصاحبيت البالغ ،يش ،ذلك إىل رأق ـاهر مفـاده أن العـ ء
يقع عليهما يف إثبا عد صحة األدلة املقدمة لصاحل الزوج.
 11-8وتدفع صاحبتا البالغ بأن اإليذاء البدين واجلنسـي والعـانفي والنفسـي الـذق تعرضـتا
له تان له أثر دائم على حياهتما وعلى رفاههما البدين والعانفي.
 12-8وفيمــا يتعلــق بــالتطورا التشــريعية والسياغــاتية احلاليــة احلاصــلة يف الدولــة الطــرف،
تدفع صاحبتا البالغ بأنه على الـرغم مـ أن هنـاو اآلن قـوانني ويـر العنـف املـزنر وتجرمـه،
ميثل تنفيذها مشكلة يف املمارغة العملية(.)22
 13-8وتطل صاحبتا البالغ تعويضا نقـديا عـ الضـرر املـادق واملعنـوق الـذق تعرضـتا لـه
نتيجـة انتـهاتا حقوقهمــا( .)23ومهـا تطلبــان أيضـا اعتـذارا رؤيــا مـ احلكومــة ،ـا يف ذلــك
اعتراف بالوقائع وقبول للمس ولية ع انتهاتا احلقـوو املهلولـة جمـا وجـ ااتفاقيـة(.)24
وعلى الرغم م العيوب اجلوهرية املوجودة يف إجراءا التحقيق على املستو الـونل ،فهمـا
ا يطلبان إعادة التحقيـق يف شـكاوامها .وتشـ ،صـاحبتا الـبالغ تـذلك إىل العـدد املتزايـد مـ
النساء ضحايا العنف وإىل اخنفا معدل اإلبـالغ عـ حـاا العنـف املـزنر اجلنسـي بسـب
الوصم واخلوف( ،)25وتطلبان م اللجنة إصدار التوصيتني العامتني التاليتني إىل الدولة الطـرف
لتعزيز تطبيق اإلنـار القـانوين تف الـة إجـراء وقيقـا فعالـة وفوريـة ونزيهـةت وتفالـة وصـول
ضحايا العنف املزنر إىل وغائل اانتصـاف املدنيـة واجلنائيـةت وتعزيـز اجلهـود املبذولـة للتغلـ
على املواقف النمطية بشأن أدوار النساء ومس ولياهت .
مداوا

اللجنة

النظر يف األس

املوضوعية

__________
( )22تش ،صاحبتا البالغ إىل تقرير رب ،أعده بابوتسا باتاريا.

( )23تش ،صاحبتا البالغ إىل التوصيتني العامتني رقمي  28و .19
( )24تش ،صاحبتا البالغ إىل التوصية العامة رقم  ،28الفقرة 32ت وقـرار اجلمعيـة العامـة  ،147/60الفقـرة 22ت
والــبالغ رقــم  2006/1493للجنــة املعنيــة اقــوو اإلنســان ،وقضــية وليووا ز ليارافووت ضوود أسووبانيا ،اآلراء
املعتمدة يف  27متوز/يوليه  ،2009الفقرة .9
( )25تش ،صاحبتا البالغ إىل املالحيا اخلتامية للجنة بشأن التقريـر اجلـامع للتقريـري الـدوريني الرابـع واخلـامس
جلورجيا (.)CEDAW/C/GEO/4-5
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 1-9نير اللجنة يف هذا البالغ على ضـوء تافـة املعلومـا الـيت وضـعتها وـت تصـرفها
صاحبتا البالغ والدولة الطرف ،وفقا ألحكا املادة  )1( 7م التوتوتول اارتيارق.
 2-9وويأ اللجنة علما بقفادا خ بشأن تـاريخ العنـف املرتكـ ضـدها مـ قبـل زوجهـا،
بدءا م اغتصا ا يف متوز/يوليه  1987قبل زواجهما ،والعنف البدين رالل زواجهما ،وخباصـة
اعتبارا م عا  ،1996والشكاو العديدة اليت قدمتها إىل الشرنة .وويأ اللجنـة علمـا أيضـا
باملعلوما التفصـيلية املقدمـة مـ صـاحبة الـبالغ بشـأن غـلوو زوجهـا العنيـف جتـاه أنفاجمـا،
وخباصة جتـاه ابنـهما ر و ابنتـهما ذ ،وتالحـ اللجنـة ،علـى وجـه اخلصـوص ،التفاصـيل املقدمـة
بشأن اإليذاء البدين واجلنسي املرتك ضد ذ والـذق قـدمت بشـأنه شـكو إىل مكتـ مـدعي
املقانعة يف  16حزيران/يونيه  .2004وتالحـ اللجنـة تـذلك أن الشـكو املـذتورة تانـت
تدعمها األقوال اليت أدىل ا ر اب خ ،فضال ع أمها ،اليت تانت أول م اح السـلوو غـ،
الالئق م قبل الزوج جتاه ذ .وتزعم خ أن الدولة الطـرف مل جتـر أق وقيـق فعـال يف شـكاواها
املتعلقة بالعنف املزنر املرتك ضـدها واإليـذاء البـدين واجلنسـي املرتكـ ضـد ابنتـها ،ومل تقـم
قاضاة زوجها ،مما يعـد انتـهاتا حلقوقهمـا وجـ املـواد  1و ( 2ب) ( 2 -و) و ( 5أ) مـ
ااتفاقية .وبالتار فقن القضية املعروضة على اللجنة هي أن تقرر ما إذا تانت الدولة الطرف قد
تناولت ،م رالل غلطاهتا وم غساهتا العامة ،الشكاو املقدمة م خ ووفر جا ولـ ذ ايـة
قانونية فعالة.
 3-9وتش ،اللجنة إىل أنه وفقا للفقرة  6م توصيتها العامة رقـم  ،19يشـمل التمييـز ،بـاملعىن
الوارد يف املادة  1م ااتفاقية ،العنف القائم على نوخ اجلنس املرتك ضد النساء .وهـذا التمييـز
ا يقتصر على العمل املضطلع به مـ جانـ احلكومـا أو بالنيابـة عنـها .بـل ،قـد تكـون الـدول
األنراف مس ولة أيضا ،وفقا للمادة ( 2هـ) ،ع األفعال اخلاصة إذا مل تبـذل العنايـة الواجبـة ملنـع
انتهاتا احلقوو أو التحقيق يف أعمال العنف واملعاقبة عليها ،وع تقدمي تعوي (الفقرة .)9
 4-9وويأ اللجنة علما بادعاء خ أنه مل يكـ هنـاو ،وقـت وقـوخ األحـداث الـيت تشـكجل
أغاغا لشكواها ،إنـار قـانوين يف الدولـة الطـرف يـوفر ايـة قانونيـة فعالـة مـ العنـف املـزنر
وأن قانون منع العنف املزنر ،الذق حيتوق على تعريف للعنف املزنر ألول مـرة ،مل يعتمـد يف
الدولــة الطــرف إا يف  25أيار/مــايو  .2006ووــيأ علمــا أيضــا بالتفاصــيل املقدمــة بشــأن
الطريقة الـيت تانـت تعـاجل ـا شـكاو العنـف املـزنر مـ جانـ مفـتش شـرنة املنطقـة علـى
أغا القواعد اإلدارية حصرا ،أق أن املفتش تان يقو ببسـانة بتسـجيل إقـرار مكتـوب مـ
اجلــاين بعــد ارتكــاب أفعــال مماثلــة يف املســتقبل ،وأن هــذه اإلقــرارا مل تك ـ ملزمــة قانونــا،
وبالتار مل تك قابلة لذنفـاذ .وعنـدما تانـت تصـر ضـحية علـى تقـدمي شـكو رؤيـة ،تـان
يقو مكت املدعي بدور الوغيأ بني الزوجني بدا م التحقيق يف احلادثة ومقاضاة اجلاين.
22/25

15-14358

CEDAW/C/61/D/24/2009

 5-9وقد أولت اللجنة ااعتبار الواج للطريقة الـيت عاجلـت ـا غـلطا الدولـة الطـرف
شـــكاو خ ،وتالحــ أنـــه يف  28تـــانون األول/ديســـمت  ،2001رفــ مكتــ مـــدعي
مقانعة إيساين  -غامغورق فته وقيق جنائي يف حادثة أرر وقعـت يف  23تـانون األول/
ديســـمت  ،2001تعرضـــت فيهـــا خ إلصـــابا يف وجههـــا ورأغـــها ،وذلـــك ألهنـــا غـــحبت
شكواها .وتانت اغتجابة الشـرنة لشـكاو خ ،فيمـا يتعلـق بااعتـداءا البدنيـة عليهـا مـ
قبـــل زوجهـــا يف  16حزيران/يونيـــه و  3و  15متوز/يوليـــه  ،2004أن نلبـــت مــ زوجهـــا
ببسانة أن يتعهد تتابة بأنه ل يسـتهلد العنـف مـرة أرـر ضـد أغـرته .ويف  24متوز/يوليـه
 ،2004أبلغ املكت خ بأنه ل يقيم دعو جنائية ضد زوجها .وعلى الغـرار ذاتـه ،تـان رد
املكت علـى شـكو خ املتعلقـة باإليـذاء البـدين واجلنسـي الـذق وقـع علـى ذ مـ قبـل أبيهـا،
والذق أيدهتا أقوال ر اب خ ،الذق رو حوادث الضـرب أو التحـرش اجلنسـي مـ قبـل أبيـه
به وبأرته وأيدهتا أقوال أ خ ،قرر املكت  ،يف  30حزيران/يونيـه  2004عـد إقامـة دعـو
جنائية وعد توجيه اهتا  .وتحيأ اللجنة علمـا تـذلك بـأن الدولـة الطـرف مل تطعـ يف هـذه
اادعــاءا  .بــل علــى العكــس ،أقــر الدولــة الطــرف ،يف بياهنــا يف  5أيلول/غــبتمت ،2011
بأنــه عنــدما وقــع العنــف املزعــو تــان يــرق مواءمــة القــانون الــونل مــع متطلبــا ااتفاقيــة.
واعترفت الدولة الطـرف أيضـا بـأن بعـ أوجـه القصـور يف التحقيـق الـيت أمكـ وديـدها يف
الوقت املذتور ،ر ا أفضت إىل انتهاو حلقوو صاحبيت البالغ.
 6-9وتالح ـ اللجنــة أن خ قــدمت عــدة شــكاو بشــأن العنــف املرتك ـ ضــدها وضــد
أنفاجا م قبل زوجها إىل تلف السلطا ( .)26وتان ينجم ع تافـة شـكاواها إىل الشـرنة
أن حيصل ضبايف الشرنة على تعهد تتان مـ زوجهـا بعـد ممارغـة أق أعمـال عنـف أرـر
ضدها وضد أنفاجا ،حذ رغم أهنا ،يف مناغبة واحدة على األقل ،حصلت علـى شـهادة نبيـة
تثبت أهنا تانت ضحية التعر إلصابا بدنية غطحية نتيجـة ضـرب زوجهـا جـا .وتالحـ
اللجنــة أنــه رغــم تعهــدا الــزوج الكتابيــة املتكــررة ،اغــتمر العنــف ضــد صــاحبيت الــبالغ
واألنفال اآلرـري  ،و مل تقـم السـلطا بـرد مناغـ لوقـف هـذا العنـف .وأوقفـت الشـكو
األصلية املقدمة م خ بعد أن غحبتها ،وقرر غلطا اادعاء عـد مواصـلة التحقيـق علـى
الرغم م الطابع اخلطـ ،لالدعـاءا وجسـامتها .ورفضـت مجيـع الشـكاو اإلضـافية املقدمـة
م خ ،وقرر غلطا اادعاء عد وجـود رتـ مـادق للجرميـة يف أفعـال الـزوج ،يف حـني
تانت اتاتم تعلـ ببسـانة عـد وجـود أغـا للقضـايا( .)26ومل تنكـر الدولـة الطـرف هـذه
األقوال أو تطع فيها ،وإ ا احيت ببسانة أن حماميـة خ عجـز عـ الـرد علـى األدلـة الـيت
__________
( )26انير الفقرتني  10-2و  11-2أعاله.
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مجعها املدعون م رالل عمليا الفحص العديدة ،ممـا يفـر
بع ء اإلثبا يف أق قضية للعنف املزنر(.)27

متطلبـا تـب،ة للغايـة تتعلـق

 7-9وتــر اللجنــة أن الوقــائع املــذتورة آنفــا والــيت مل تــدح  ،إذا مــا قُرئــت يف مجلتــها،
تثبت أن غلطا الدولة الطرف مل تقم بواجبها يف اختاذ التداب ،التشريعية أو التداب ،األرـر
املناغـبة ،ــا يف ذلـك فــر اجلــزاءا وحيـر العنــف ضـد املــرأة ،بوصــفه شـكال مـ أشــكال
التمييز ضد املرأةت وتوف ،احلماية القانونية حلقوو املرأة على قد املساواة مـع الرجـل ،وتفالـة
تــوف ،احلمايــة الفعالــة للمــرأة م ـ التمييــز م ـ رــالل اتــاتم املهلتصــة وامل غســا العامــة
األرــر ت واامتنــاخ ع ـ اإلقــدا عل ـى أق عمــل أو ممارغــة للتمييــز ضــد املــرأة ،وضــمان أن
تتصــرف الســلطا وامل غســا العامــة وفقــا لــذلك االتــزا ت واختــاذ مجيــع التــداب ،املناغــبة
للقضـاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مـ جانـ أق شــهلص أو منيمــة أو م غســةت واختــاذ تافــة
التداب ،املناغبة ،ا يف ذلك وضع التشريعا  ،لتعـديل أو إلغـاء القـوانني واألنيمـة واألعـراف
واملمارغا القائمة اليت تشكجل متييزا ضـد املـرأة .وتـر أيضـا أن الوقـائع املـذتورة آنفـا تـدل
على عد قيا الدولة الطرف بواجبـها باختـاذ تافـة التـداب ،املناغـبة لتغـي ،األ ـايف ااجتماعيـة
والثقافيــة لســلوو الرجــل واملــرأة ،ــدف وقيــق القضــاء علــى التحيــزا واملمارغــا العرفيــة
وتــل املمارغــا األرــر القائمــة علــى ااعتقــاد بكــون أق مـ اجلنســني أد أو أعلــى م ـ
اآلرر ،أو على أدوار طية للرجل واملرأة.
 - 10وإن اللجنة ،إذ تتصرف وج املـادة  )3( 7مـ التوتوتـول اارتيـارق لالتفاقيـة،
ويف ضوء ااعتبارا املذتورة أعاله ،تر أن الدولة الطـرف مل تـف بالتزاماهتـا ،وأهنـا بالتـار
قد انتهكت احلقـوو املهلولـة لصـاحبيت الـبالغ وجـ املـادتني ( 2ب) و ( 2و) ،إىل جانـ
املادتني  1و ( 5أ) م ااتفاقية ،وتذلك التوصية العامة رقم  19للجنة.
 - 11وتقد اللجنة التوصيا التالية إىل الدولة الطرف
فيما يتعلق بصاحبيت الـبالغ ،تقـدمي تعـوي
(أ)
جسامة انتهاتا حقوقهمات

مـار مناغـ جمـا يتناغـ مـع

(ب) بوجه عا
‘’1

تفالة تقدمي الدعم الفورق واملناغ لضحايا العنف املـزنر وأنفـاجم ،ـا يف
ذلك املأو والدعم النفسيت

__________
( )27لالنالخ على هنج مماثل انير ،على غبيل املثال ،قضية ف .ك .ضد بلااريا ،احلاشية  13أعاله ،الفقرة .9-9
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‘’2

تكثيف ال التوعية وتطبيق غياغة عد التسـامه مطلقـا مـع العنـف ضـد
املرأة ،وعلى وجه أرص ،العنف املزنرت

‘’3

التصديق على اتفاقية منع العنف ضد املرأة والعنف املزنر ومكافحتهمات

‘’4

توف ،تـدري إلزامـي للقضـاة واتـامني والعـاملني يف لـال إنفـاذ القـانون ،ـ
فيهم املدعون ،على تط بيق قانون منـع العنـف املـزنر ،ـا يف ذلـك علـى وديـد
العنــف املــزنر وعلــى القوال ـ النمطيــة للجنســني ،فضــال عـ تــوف ،التــدري
املناغ ـ علــى ااتفاقيــة ،والتوتوتــول اارتيــارق امللحــق ــا ،والتوصــيا
العامة للجنة ،وخباصة التوصية العامة رقم .19

 - 12علــى الدولــة الطــرف ،وفقــا للمــادة  )4( 7مــ التوتوتــول اارتيــارق ،أن تــور
ااعتبار الواج آلراء اللجنة ،إىل جان توصياهتا ،وتقد إىل اللجنة ،يف غضون غـتة أشـهر،
ردا تتابيا يتضم معلوما ع أق إجراء يتهلذ علـى ضـوء آراء اللجنـة وتوصـياهتا .ويطلـ
مـ الدولــة الطــرف أن تتـرجم آراء اللجنــة وتوصــياهتا إىل اللغـة اجلورجيــة ،وأن تقــو بنشــرها
وتوزيعها على نطاو واغع ،بغية وصوجا إىل مجيع قطاعا التمع.
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