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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الرابعة واألربعون

        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠
قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة املتعلـق بـإعالن عـدم                     

مقبولية بالغ مقدم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى          
  مييز ضد املرأةمجيع أشكال الت

    
  )†()*(١٢/٢٠٠٧البالغ رقم     

  جمموعة مناصري محل األطفال اسم عائلة األم    :املقدم من
)Groupe d'Intérêt pour le Matronyme(  

  .ف .و س .د .غ  :الضحيتان املزعومتان
  فرنسا    :الدولة الطرف
  )البالغ األويل (٢٠٠٦مايو / أيار١٦    :تاريخ البالغ
مل تــصدر  (٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٢٤حيلــت إىل الدولــة الطــرف يف أ    :مراجع الوثيقة

  )يف شكل وثيقة
__________ 

ز، يـ غـوم، ومغـاليس أروشـا دومينغ    يفـردوس أرا ب   :  احلايل شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف النظر يف البالغ          )*(  
يسوري شـوتيكول، وسـيس     ان، وس ورو زرداين، ونيكالس ب   -وري، وباربرا بيلي، ومرمي بلميهوب      آوفيوليت  

كـداري، ويوكـو هاياشـي، وسـوليداد موريللـو دي ال فيغـا،               -فلينترمان، ونائلـة حممـد جـرب، وروث هـالربين           
ــا بوب    ــل، وفيكتوريـ ــيلفيا بيمنتـ ــاتني، وسـ ــراميال بـ ــاور، وبـ ــا نيوبـ ــوفيوليتـ ــا  يـ ــخ، ودوبرافكـ ــرة راسـ سكو، وزهـ

مــن النظــام الــداخلي للجنــة، مل تــشارك نيكــول  ) ج(‘ ١’ ٦٠وعمــال باملــادة . ونوفيتش، وزو جياوكيــاومســي
  .لني يف النظر يف هذا البالغ حيث أهنا من مواطين الدولة الطرف املعنيةيمآ

مذيل بتوقيع دوبرافكا سيمونوفيتش، وسايـسوري شـوتيكول،        ) خمالف(يرد يف هذه الوثيقة نص رأي فردي          )†(  
  .تا نيوباور، وسيلفيا بيمنتل كدراي، ويوكو هاياشي، وفيولي-وروث هالربين 
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 مـن   ١٧، املنـشأة مبوجـب املـادة        إن اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة              
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،

  ٢٠٠٩أغسطس / آب٤ يف وقد اجتمعت  
  : ما يليتعتمد  

  
  ملقبوليةقرار بشأن ا    

، ومهـا مواطنتـان    .ف .و س  .د .غا   مهـ  ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٢٦ا البالغ املـؤرخ     تمقدم  - ١
 مـن اتفاقيـة القـضاء       ١٦مـن املـادة     ) ز (١دعيان أهنما ضحيتا انتهاك فرنـسا للفقـرة         تفرنسيتان  

ومتثلــهما ). “االتفاقيــة”املــشار إليهــا فيمــا بعــد باســم (علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
 - دو   - جيلـي    -موعة مناصري محل األطفال اسم عائلة األم، وهي منظمة تتخـذ مـن سـان                جم

وقد بـدأ سـريان االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري يف الدولـة الطـرف                . فيسك بفرنسا مقرا هلا   
وأبــدت فرنــسا .  علــى التــوايل٢٠٠٠ســبتمرب / أيلــول٩ و ١٩٨٤ينــاير / كــانون الثــاين١٣يف 

  . من االتفاقية عند التصديق عليها١٦من املادة ) ز( ١حتفظا على الفقرة 
  

  ا البالغتالوقائع كما عرضتها مقدم    
 .أطفــال لــديها ولــيس عمرهــا مــن والعــشرين الثامنــة يف متزوجــة غــري ُمدرِّســة .د. غ  ١-٢

 كانـت  عرفيـة  بقاعـدة  عمـال  ،“.ج” وهـو  ،ألبيهـا  العائلي االسم تلقائيا أُعطيت الوالدة وعند
 .أمـه  زوجلـ  العـائلي  سـم اال يعطـى  الـزواج  إطـار  يف يولد طفل أي أن على تنص ،آنذاك سارية

 الزوجـي  العنـف  ادعـاءات  بـسبب  ١٩٨٤ عـام  يف عـضهما بالغ عـن ب   الـ  مقدمـة  والـدا  وانفصل
 .بأكملـها  الطـالق  مـسؤولية  والـدها  وُحمِّـل  .١٩٨٦ عـام  يف بينـهما  الطـالق  وحصل اخلطري،
 .عنـها  فتخليـا  وأسـرته  والـدها  أمـا  فقـط،  أمهـا  وأسـرة  أمهـا  رعاية حتت البالغ مقدمة ونشأت
 وأهنـا  أمهـا  عائلـة  اسـم  احلاضـر،  الوقـت  إىل أظافرهـا  نعومـة  منـذ  اسـتخدمت،  أهنـا  تدعي وهي
 أن الـبالغ  مقدمـة  واعتـربت  .والـدها  عائلـة  باسـم  رمسيـا  مـسجلة  أهنـا  غـري  .د .غ باسم تعرف
 العـائلي  امسهـا  تغـري  أن أرادت لـذلك  بأسـرة،  ارتباطـا  وجيـّسد  للفـرد  هويـة  يـشكل  العائلـة  اسم

 الغــرض، وهلــذا .واإلداريــة واالجتماعيــة والعائليــة النفــسية هبويتــها ألمهــا مدينــة ألهنــا الرمســي
 .طويال وقتا تستغرق متعددة إجراءات اختاذ يف شرعت

 مـن  ٤٣ املـادة  يف عليـه  املنصوص اإلجراء البالغ   مقدمة استخدمت ،١٩٨٦ عام ويف  ٢-٢
 بــني باملــساواة واملتعلــق ١٩٨٥ ديــسمرب/األول كــانون ٢٣ املــؤرخ ١٣٧٢-٨٥ رقــم القــانون
 )الوالـدة ( الوالـد  عائلـة  اسـم  العـائلي  امسـه  إىل يـضيف  أن شـخص  ألي يـسمح  الذي الزوجني،
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 تــستخدم احلــني، ذلــك ومنــذ .“املــستخدم االســم”بــصفته  والدتــه، عنــد إليــه ينقــل مل الــذي
 االسـم  هـذا  يبـدو  حيـث  سفرها، جواز يف املبني النحو على “املستخدم االسم” البالغ مقدمة
 )..ج - .د( شرطة تفصلهما امسني من مركبا امسا

 لتغـيري  العـدل  ريـ وز إىل طلبـا  البالغ ةصاحب قدمت ،١٩٩٩ يناير/الثاين كانون ٥ ويف  ٣-٢
 بــني للمــساواة العــام املبــدأ إىل احتكمــت طلبــها ولــدعم .“.د” إىل “.ج” مــن العــائلي امسهــا
 .السابعة سن منذ .د .غ االسم تستخدم كوهنا وإىل سنياجلن

 اســتعماهلا أن علــى أســاس طلبــها العــدل وزيــر رفــض ،١٩٩٩ أبريــل/نيــسان ١٤ ويف  ٤-٢
 القـانون  انتـهاك  تـربر  ال الشخـصية  أسـباهبا  وأن جـدا  قـصرية  فتـرة  منذ بدأ ألمها العائلي االسم
 أيـضا  العـدل  وزيـر  وأشـار  .للطفـل  ئليالعـا  االسم هو لألب العائلي االسم أن على ينص الذي
 الـذي  ١٩٨٥ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٣ املـؤرخ  ١٣٧٢-٨٥ رقم القانون من ٤٣ املادة إىل
  .هبا اخلاص “املستخدم االسم” تستخدم أن البالغ ملقدمة مبوجبه أُتيح

 وزيــر عــن الــصادر القــرار الــبالغ مقدمــة اســتأنفت ،١٩٩٩ يونيــه/حزيــران ١٠ ويف  ٥-٢
  .لباريس اإلدارية احملكمة ىلد العدل

 تـشرين  ٢٩ يف اإلداريـة  بـاريس  حمكمـة  إىل وجهـه  خطـي  بيـان  يف العـدل  وزيـر  وذكر  ٦-٢
 منـذ  بـدأ  “.د” السـم  اسـتخدامها  ألن ُرفـض  الـبالغ    مقدمـة  طلـب  أن ،٢٠٠٠ نـوفمرب /الثاين
 العــائلي االســم اســتخدام يكــون أن دومــا  تــشترطالقــضائية األحكــامأن و جــدا قــصرية فتــرة

 وزيـر  أفـاد و .أكثر أو أجيال ثالثة مدى علىو عاما ٩٠ عن يقل ال ملا انقطاع وبدون مستمرا
 .الشروط هذهف تستو مل  الطلبمقدمةأن العدل 

 أسـاس علـى    اسـتئنافها  لبـاريس  اإلدارية احملكمة رفضت ،٢٠٠٢ مارس/آذار ٢٩ ويف  ٧-٢
 ٨ للمـادة  انتـهاك  هنـاك  كـن ي مل وأنـه  جـدا،  قـصرية  فتـرة  منـذ  بـدأ  “.د” السم استخدامها أن
 األوروبيـة  االتفاقيـة  مـن  )التمييـز  حظـر ( ١٤ واملـادة  )واألسـرية  اخلاصـة  احلياة احترام يف احلق(

 عـاجل  الـيت  الطريقـة  يف بينـا  خطأ خيطئ مل العدل وزير وأن األساسية واحلريات اإلنسان حلقوق
  . البالغمقدمة ساقتها اليت الشخصية االعتبارات هبا

 وزيـر  إىل جديـدا  طلبـا  الـبالغ    مقدمـة  بعثـت  ،٢٠٠٤ ديـسمرب /األول كانون ٣١ ويف  ٨-٢
  .“.ج - .د” إىل “.ج” من العائلي امسها لتغيري العدل

 لــنفس الــبالغ ملقدمــة الثــاين الطلــب العــدل وزيــر رفــض ،٢٠٠٥ مــايو/أيــار ٢٠ ويف  ٩-٢
ــباب ــسان ١٤ يف الــصادر كــم احليف املبينــة األس ــم مو .١٩٩٩ أبريــل/ني قدمــة الــبالغ  مل تعل

 .٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرين ٣ يفباحلكم إال 
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 العـدل  وزير لدى كم البالغ احل  مقدمة استأنفت ،٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٢ ويف  ١٠-٢
 مـصلحة  لديهامدعية أن   ) العالج التقديري (“ التظلم االستعطايف ”إجراء   إىل ملتمسة االلتجاء 

 ٢٠٠٥ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٨ يف نافاالســتئ وُرفــض .امسهــا تغــيري طلــب يف مــشروعة
 مـصلحة  ذاتـه  حـد  يف يـشكل  ال أمهـا  عائلـة  اسـم  حتمـل  أن يف الـبالغ    مقدمة رغبة أن بدعوى
 أمهـا  عائلـة  السـم  البالغ   مقدمة استخدام وأن املدين القانون من ١-٦١ باملادة عمال مشروعة

 .جدا قصرية فترة منذ بدأ

 لتغـيري  العـدل  وزيـر  إىل ثالثـا  طلبـا  الـبالغ    احبةصـ  قدمت ،٢٠٠٦ يوليه/متوز ١٤ ويف  ١١-٢
 يف كـم  احل هبـذا  وأبلغـت  ، مـرة أخـرى    طلبها ُرفض ٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٠ ويف .العائلي امسها
، اسـتأنفت صـاحبة الـبالغ احلكــم    ٢٠٠٨يونيــه /حزيـران  ٣٠ ويف .٢٠٠٨ أبريـل /نيـسان  ٣٠

 .لدى احملكمة اإلدارية لباريس

 ولـيس  متزوجـة  غـري  وهـي  .عامـا  ٣٩ عمرهـا امـرأة    ،.ف. س  الثاين، البالغ   ومقدمة  ١٢-٢
 بقاعـدة  عمـال  ،“.ك” وهـو  والـدها،  عائلـة  اسـم  تلقائيـا  أُعطيـت  الوالدة، وعند .أطفال لديها
 اسـم  تلقائيـا  يعطـى  الـزواج  إطـار  يف يولـد  طفـل  أي أن علـى  تنص آنذاك، سارية كانت عرفية
 .١٩٧٧ عـام  يف وطُلقـا  ١٩٧٢ عـام  ذمنـ  منفـصلني  يعيشان والداها وكان .هتوالد زوج عائلة

 .١٩٧٨ عــام يف أســرته عــن بــالتخلي اأبوهــ ديــنأُو األســرة يف عنــف أعمــال حتــدث وكانــت
 وأن ،أمهـا  أسـرة  هـي  واحـدة،  أسرة سوى السنني مر على تعرف مل أهنا البالغ  مقدمة وتدعي
  .اوالدهت بأسرة جتمعها اليت هي متلكها اليت الوحيدة الفعلية العائلية الروابط

 مـن  ٤٣ املـادة  يف عليـه  املنصوص اإلجراء البالغ   مقدمة استخدمت ،١٩٨٨ عام ويف  ١٣-٢
 ألي يـسمح  الـذي  ،١٩٨٥ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٣ يف الـصادر  ١٣٧٢-٨٥ رقـم  القانون
 والدتـه،  عند إليه ينقل مل الذي )الوالدة( الوالد عائلة اسم العائلي امسه إىل يضيف بأن شخص
 “املـستخدم  االسـم ” الـبالغ     مقدمـة  تـستخدم  احلـني،  ذلك ومنذ .“ستخدمامل االسم” ليصبح
 امســني مــن مركبــا امســا االســم هــذا يبــدو حيــث ،بطاقــة اهلويــة الوطنيــة  يف املــبني النحــو علــى

 .“.ك - .ف” شرطة تفصلهما

 جتيــز الــيت املــدين القــانون مــن ١-٦١ للمــادة وفقــاو ،١٩٩٣ ســبتمرب/أيلــول ٢٩ ويف  ١٤-٢
 الـبالغ   ةصـاحب   قـدمت  ،االسـم  لتغـيري  طلـب  تقـدمي  مشروعة مصلحة له أن يثبت شخص ألي
 .على أساس املساواة بني اجلنسني“ .ف” إىل العائلي امسها لتغيري العدل لوزيرأول  طلبا

 األسـباب  أن حبجـة  طلبـها  العـدل  وزير رفض ،١٩٩٥ ديسمرب/األول كانون ١٥ ويف  ١٥-٢
 العــائلي االســم هــو لــألب العــائلي االســم أن لــىع يــنص الــذي القــانون خــرق تــربر ال املقدمــة
  .١٩٩٦ فرباير/شباط ١٢ يف بالقرار البالغ مقدمة وأُبلغت .للطفل
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 حمتكمـة  العدل وزير أمام القرار البالغ   مقدمة استأنفت ،١٩٩٦ مارس/آذار ٢٨ ويف  ١٦-٢
 طلـب يف أن هلـا مـصلحة مـشروعة         لتثبـت  )العالج التقديري (“ التظلم االستعطايف ”إجراء   إىل

 تـــشرين ١٤ ويف .بــدوره “االســتعطايف  تظلمهــا ” ومــع ذلــك، رفــض    .العــائلي  امسهــا  تغــيري 
 )“الـتظلم االسـتعطايف   ”( جديدة استئناف دعوى البالغ   مقدمة رفعت ،١٩٩٦ أكتوبر/األول
 تــشرين  ٢٧ ويف .“املــشروعة  املــصلحة ” تفــسري يف خطــأ  وجــود زعم بــ العــدل  وزيــر  أمــام
 لتغـيري  هبـا  تـذرعت  الـيت  األسـباب  أن بـدعوى  طلبـها  العـدل  يروز رفض ،١٩٩٦ نوفمرب/الثاين
 ١-٦١ باملـادة  املقـصود  بـاملعىن  مـشروعة  مـصلحة  تشكل وال عاطفية طبيعة ذات كانت امسها
 طويلــة فتــرة منــذ بــدأت أهنــا زعمــت الــبالغ مقدمــة أن إىل أيــضا وأشــار .املــدين القــانون مــن

 أن ينبغــي ألنــه كافيــة ليــست الفتــرة هــذه لكــن تطلبــه، كانــت الــذي العــائلي االســم اســتخدام
 مـدى  علـى و سـنة  ٩٠ عـن  يقـل  ال ملـا  انقطـاع  وبـدون  مـستمرا  العائلي االسم استخدام يكون
 .العدل وزير به أفاد حسبما الشروط هذه  البالغمقدمة تستوف ومل .أكثر أو أجيال ثالثة

ثانيـا   طلبـا   حمـام،  ، ميثلها  البالغ صاحبة قدمت ،٢٠٠٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٣ ويف  ١٧-٢
ــا لتغـــيري العـــدل وزيـــر إىل ــائلي امسهـ  يف الطلـــب فـــضوُر . علـــى نفـــس األســـس الـــسابقة العـ
 هبـذا  الـبالغ    مقدمـة  وأُبلغت .السابق يف سيقت اليت نفسها لألسباب ٢٠٠١ أبريل/نيسان ٢٣
 عنـوان ( خـاطئ  عنوان إىل أُرسل األول اإلخطار ألن ٢٠٠٢ يناير/الثاين كانون ٢١ يف كماحل
 ).“املستخدم االسم” حتت املدون العنوان وليس املدين سجلها يف يبدو كما البالغ قدمةم

 أمــام كــماحل واســتئناف الــبالغ مقدمــة متثيــل ، حــسبما ُزعــم،حماميــان رفــض أن وبعــد  ١٨-٢
 بطلــب ٢٠٠٤ يوليــه/متــوز ٣٠ يف ، مبــساعدة حمــام جديــد،تقــدمت لبــاريس، اإلداريــة احملكمــة
 االســم أن وإىل تغــيريه يف مــشروعة مــصلحة لــديها أن إىل اســتنادا ائليالعــ امسهــا لتغــيري ثالــث
ويف هذا الطلب، جرى التأكيد ألول مـرة         .والدهتا عائلة اسم هو  فعال تستخدمه الذي العائلي

 والبــدين علــى يــد نفــصال والــديها، مــن اإليــذاء النفــسيعلــى أن مقدمــة الــبالغ عانــت، بعــد ا
 .ع جنسيوالدها، وأن اإليذاء كان ذا طاب

 اأهنــ أســاس علــى طلبــها العــدل وزيــر رفــض ،٢٠٠٤ ديــسمرب/األول كــانون ٣٠ ويف  ١٩-٢
 أن إثبـات  عـن  عجزت وبالتايل والديها، طالق بعد معها عنيفا كان أباها أنب ادعاءها ُتثبت مل

 إخطــار الــبالغ مقدمــة وتلقــت . علــى هــذه األســس امسهــا تغــيري يف مــشروعة مــصلحة لــديها
 .ئطاخ عنوان إىل إرساله بسبب أخرى ومرة ،٢٠٠٥ مارس/آذار ١ يف الرفض

ــارس / آذار٢٤ويف   ٢٠- ٢ ــة  ٢٠٠٥م ــبالغ، اســتأنفت مقدم ــة   ال ــة اإلداري ــام احملكم ــرار أم  الق
ومل يرد وزير العدل يف غضون مهلة األشهر الثالثة من تـاريخ             .“جتاوز السلطة ”لباريس بسبب   

ــار يف  ــسان٦اإلخط ــل / ني ــار/ آذار١ويف . ٢٠٠٥أبري ــة   ٢٠٠٦س م ــة اإلداري ، وجهــت احملكم
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يف  ه بــــأن يقــــدم مالحظاتــــه، كمــــا أرســــلت إليــــهذكِّربــــاريس رســــالة إىل وزيــــر العــــدل تــــل
ــارس /آذار ٢٢ ــار٢٠٠٦م ــهر واحــد    ا إخط ــضون ش ــه يف غ ــدم دفاع ــأن يق ــوز . ب ــه/ويف مت  يولي

ــبالغ مقدمــة خطــرت، أ٢٠٠٨ُ ــول   ال ــر العــدل ســتعقد يف أيل ــسماع وزي ــأن جلــسة ل  ســبتمرب/ ب
ــع دعــوى          أ٢٠٠٨ ــالث ســنوات مــن رف ــى ث ــو عل ــا يرب ــد م ــاريس، بع ــة لب ــام احملكمــة اإلداري م

 .االستئناف

 مــن الــواردة الرســائل مجيــع يف خــاطئ عنــوان اســتخدام عمــدا مت أنــه .ف. س وتــزعم  ٢١-٢
 االســم” حتــت املــدون العنــوان اســتخدام وجــوب علــى يــنص القــانون أن رغــم العــدل وزيــر

 حتـرش  مبثابـة  هـو  الـسلوك  هـذا  أن البالغ   مقدمة وتزعم .ئلالرسا يف منتظم بشكل “املستخدم
  .األورويب واجمللس األورويب الربملان توجيهات لبعض انتهاكا ويشكل ومعنوي جنسي

  
 وىالشـك  

ــهاك ضــحيتان أهنمــا .ف. س و .د. غ تــزعم  ١-٣ ــة مبوجــب حقوقهمــا النت  إن إذ االتفاقي
 ذات املـسائل  مجيـع  يف املـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  للقـضاء  الالزمة التدابري تتخذ مل الطرف الدولة
 يف مبـا  والزوجـة،  للـزوج  نفسها الشخصية احلقوق ولكفالة األسرية، والعالقات بالزواج الصلة
ــار يف احلــق ذلــك ــائلي االســم اختي ــه الع ــاء، إىل ونقل ــى األبن ــساواة أســاس عل  الرجــال بــني امل

 املـرأة  ضـد  بـالتمييز  يتـسم  يزال ال العائلية ءلألمسا الناظم الفرنسي التشريع أن وذكرتا .والنساء
 مبوجـب  ُعـدِّل  الـذي  العائليـة  باألمسـاء  املتعلـق  ٢٠٠٢ مـارس /آذار ٤ قـانون  اعتماد من بالرغم
 ينــاير/الثــاين كــانون ١ يف النفــاذ حيــز ودخــل ٢٠٠٣ يونيــه/حزيــران ١٨ يف الــصادر القــانون
 .لألطفـال  العـائلي  االسـم نقـل    يف رجلوال املرأة بني املساواة حتقيق منه الغرض وكان ،٢٠٠٥
 حـق  األب يعطـي  ألنـه  املـرأة  ضـد  بـالتمييز  يتـسم  يزال ال اجلديد التشريع هذا أن تزعمان ومها

 مـن  بـالرغم  أنه أيضا وتزعمان .الطفل إىل لألم العائلي االسم نقلمعارضة   من بتمكينه النقض
 قبـل  ولـد  شـخص  أي علـى  لاملـستحي  مـن  يظـل  ،١٩٨٣ سـنة  يف االتفاقية على فرنسا تصديق

 أن تزعمـان  فهمـا ولذلك   .له رمسيا امسا ألمه العائلي االسم اختاذ ٢٠٠٥ يناير/الثاين كانون ١
 ويــشكل الوالــدين بــني املــساواة مبــدأ مــع يتعــارض العائليــة لألمســاء نــاظمال الفرنــسي التــشريع
 .االتفاقية من ١٦ املادة من )ز( ١ للفقرة انتهاكا

 ١٣٧٢-٨٥ رقـم  القـانون  مـن  ٤٣ املـادة  إىل احتكمتا البالغ   مقدميت أن من وبالرغم  ٢-٣
 الـزواج  إطـار  يف لـزوجني ا بـني  باملـساواة  املتعلـق  ١٩٨٥ ديسمرب/األول كانون ٢٣ يف الصادر
ــا ــادرتني وكانت ــائلي مسيهمــاا وصــل علــى ق ــاالمس نيالع ــائلي نيب ــدتيهما، نيالع ــإن لوال  ســماال” ف

ــستخدم ــهما لكــل “امل ــر ال من ــ يف إال يظه ــه ةبطاق ــةامهويت ــسيتهما شــهادة يف ال ، الوطني  جن
 احلالـة  يعكـس  وال حمـدود  “املـستخدم  االسـم ” فـإن  مث ومـن  .اميالدمهـ  ةشـهاد  يف أو الفرنسية
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 إىل “املــستخدم االســم” بنقــل التــشريع يــسمح ال ذلــك، علــى وعــالوة .للــشخص املدنيــة
 .األطفال

 شـرعتا  الـيت واملكلفـة    الطويلـة  جـراءات اإل مـن  بـالرغم  أنـه  أيـضا  البالغ   مقدمتا وتزعم  ٣-٣
 مـشروعة  مـصلحة  لـه  شـخص  ألي جتيـز  والـيت  املـدين  القـانون  مـن  ١-٦١ املـادة  مبوجـب  فيها

 هلمـا  سـبب  طلبـهما  رفـض  أن وأضـافتا  .بـذلك  القيام من تتمكنا مل العائلي، امسه بتغيري املطالبة
 اجتماعيــة ضــافة إىل أضــرار باإلتتعلــق باملواطنــة، أضــرارا و ومدنيــة وإداريــة شخــصية أضــرارا
 أن بوجـه خـاص    .ف. ستؤكـد   و .األساسـية  حلقوقهمـا  انتهاكا يشكل وهو ،وقانونية ومهنية
  .واإلجناب الزواج يف رغبتها على أثر عائلتها اسم تغيري من متكنها عدم

  
 توصـييت  قبيـل  مـن  أخرى، دولية لصكوك انتهاكات وقوع أيضا البالغ   مقدمتا وتزعم  ٤-٣

 بـــني التمييـــز بـــشأن )١٩٩٨( ١٣٦٢ و )١٩٩٥( ١٢٧١ أوروبـــا جمللـــس ربملانيـــةال اجلمعيـــة
 والقـرار  األطفـال؛  إىل للوالدين العائليني االمسني ونقل العائلي االسم اختيار يف والنساء الرجال

 يف الــزوجني بــني املــساواة بــشأن أوروبــا جمللــس التابعــة الــوزراء جلنــة عــن الــصادر ٣٧ )٧٨(
 ٨ و ٥ املــواد( األساســية واحلريــات اإلنــسان حلقــوق األوروبيــة التفاقيــةوا املــدين؛ القــانون

 .١٧٨٩ لسنة اإلنسان حلقوق الفرنسي واإلعالن ؛)١٤ و

ــه فــإن ، الــبالغمقبوليــة خبــصوص أمــا  ٥-٣  فيهــا ينظــر مل املــسألة هــذه أن تزعمــان مقدمتي
ــا النظــر جيــري وال ــن آخــر إجــراء أي إطــار يف فيه ــق إجــراءات م ــدويلالتحقي ــسوية أو  ال  الت

  .الدولية

 عليـه  املنـصوص  العائلـة  اسـم  اختيـار  يف احلـق  علـى  الطرف الدولة بتحفظ يتعلق وفيما  ٦-٣
 النحـو  علـى  واضـح  اللجنـة  موقـف  أن البالغ   مقدمتا تؤكد ،)١(١٦ املادة من )ز( ١ الفقرة يف
 الدولــة بعــزم اللجنــة ترحــب بينمــا” :بقوهلــا فرنــسا بــشأن اخلتاميــة تعليقاهتــا أحــدث يف بنياملــ

 االتفاقيـة،  مـن  ١٦ املـادة  مـن  )د( ١ والفقـرة   )ب( ٥ املـادة  علـى  حتفظاهتا عن التخلي الطرف
 علـى  حتفظاهتـا   سـحب  عزمها عن الطرف الدولةاللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم إعراب         فإن

 “االتفاقيــــة  مــــن ١٦ املــــادة مــــن )ز( ١ والفقــــرة ١٤ املــــادة مــــن )ح( و )ج( ٢ الفقــــرتني
) A/58/38، بيـان  إىل أيـضا  الـبالغ    مقـدمتا  وتـشري  ).٢٥١ الفقـرة  الرابـع،  الفـصل  الثـاين،  زءاجل 

 أو للقـوانني  وال الثقافيـة  أو الدينية أو التقليدية للممارسات ميكن ال”:التحفظات بشأن اللجنة
 للجنـة ا أن كمـا  .هلا حتدث اليت االنتهاكات تربر أن االتفاقية مع املتمشية غري احمللية السياسات

__________ 
 املـشار  العـائلي  االسـم  اختيـار  حبـق  يتعلق حتفظاً الفرنسية اجلمهورية حكومة بديت ”:يلي اكم التحفظ نص  )١(  

  .“االتفاقية من ١٦ املادة من )ز( ١ الفقرة يف إليه
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 تتــصل أو وطنيــة ألســباب ١٦ املــادة علــى تبــدى الــيت التحفظــات أن مــن يقــني علــى تــزال ال
 إعـادة  ينبغي ولذا جائزة وغري االتفاقية مع تتمشى ال حتفظات هي الثقافة أو الدين أو بالتقاليد
ــر ــا النظ ــها أو فيه ــاين، اجلــزء ،A/53/38/Rev.1( “ســحبها أو تعديل ــصل الث ــرة األول، الف  الفق
١٧.(  

 تغـيري  إجـراءات  أن الـبالغ    مقـدمتا  تؤكد احمللية، االنتصاف سبل باستنفاد يتعلق وفيما  ٧-٣
 االنتــصاف ســبيل هــي املــدين القــانون مــن ١-٦١ املــادة يف عليهــا املنــصوص العــائلي االســم
 علـى  حججهمـا  البالغ   مقدمتا وتقيم .فعالة بنتيجة يأيت أن احملتمل غري من لكنه املتاح الوحيد
 االســم تغــيري أن املمارســة تقــضي حيــث مماثلــة، قــضايا ويف قــضيتيهما يف العــدل وزيــر امأحكــ

داللـة   لـه  ألن “مهينـا ” يعتـرب  لـألب  العـائلي  االسم كان إذا إال منحُي ال املدين القانون مبوجب
 قـد  لـألم  العـائلي  االسـم  كـان  إذا أو جنائيـة،  بإدانة مرتبط ألنه أو للسخرية مثري ألنه أو ةأجنبي

 .أجيـال  ثالثـة  مـن  أكثـر  مـدى  علـى و سـنة  ٩٠ طـوال  املتواصـل  االسـتخدام  طريـق  عـن  رسخت
 جنــسيا يــزةحمت بطريقــة يفــسر املــشروعة املــصلحة مفهــوم أن الــبالغ مقــدمتا تؤكــد وبالتــايل،
 أن يبــدو حيــث فرنــسا يف االســم بتغــيري متــصلة إحــصاءات الــبالغ صــاحبتا وتقــدم .وتعــسفية

 يف ٨٠ مـصري  هـو  الـرفض  وأن عاطفيـة  وأ شخصية أسس على دمتق الطلبات من املائة يف ١٥
 .منها املائة

 االســم تغــيري عمليــة إجنــاز مــدة متوســط أن الــبالغ مقــدمتا تــزعم ذلــك، إىل فةوإضــا  ٨-٣
 االنتـصاف  سـبل  مجيـع  تطبيـق  فـإن  مث ومـن  ،األقل على سنوات ١٠ هو املدين القانون مبوجب
 هــذا مثــل تكلفــة أن أيــضا وتزعمـان  .جــة غــري معقولــةبدر طـويال  وقتــا يــستغرق املتاحــة احملليـة 
 .اإلجراءات من بغريه مقارنة عالية اإلجراء

  
 املقبولية بشأن الطرف الدولة بيان  

 الـبالغ   مقبوليـة  يف ٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  ٢٢ املـؤرخ  بياهنـا  يف الطـرف  الدولـة  تطعن  ١-٤
 الـتحفظ  ضـوء  علـى  تفاقيـة اال مـن  ١٦ املـادة  مـن  )ز( ١ الفقـرة  مـع  تمـشى ي ال هأن أساس على
ــة تؤكــدكمــا  .املــادة هــذه علــى فرنــسا أبدتــه الــذي  ليــستا الــبالغ مقــدميت أن الطــرف الدول

  .االختياري الربوتوكول من ٢ املادة مبوجب ضحيتني

 مــن  )ز( ١ الفقــرة  علــى  أبدتــه  الــذي الــتحفظ  يراعــى  أن الطــرف  الدولــة  وتطلــب  ٢-٤
 الدولـة  وتـرى  .العـائلي  االسم باختيار يتعلق فيما يها،عل تصديقها لدى االتفاقية من ١٦ املادة

 علـى  حتفظـات  بإبـداء  تـسمح  ال كانـت  لـئن  االختيـاري  الربوتوكـول  من ١٧ املادة أن الطرف
ــة ضــوء علــى ُتقــرأ أن جيــب منــه ٢ املــادة فــإن االختيــاري الربوتوكــول  الــيت بــصيغتها االتفاقي
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 ختلــص ولــذلك .أبــدهتا الــيت عالنــاتواإل التحفظــات مــع أي الطــرف، الدولــة  عليهــاصــّدقت
 .االتفاقية أحكام مع تمشىي ال لكونه البالغ مقبولية عدم إعالن ينبغي أنه إىل الطرف الدولة

 أن علـى  تـنص  االختيـاري  توكولوالرب من ٢ املادة أن إىل الطرف الدولة تشري وثانيا،  ٣-٤
 أهنـم  يـدعون ” و الطـرف  ولـة للد القـضائية  للواليـة  خيـضعون  أفـراد  يقـدمها  أن ميكـن  بالغاتال

 التوصـية  إىل وتـشري  .“االتفاقيـة  يف احملددة احلقوق من ألي الطرف الدولة تلك انتهاك ضحايا
 للــزوج الشخــصية احلقــوق نفــس” عبــارة معــىن فيهــا اللجنــة أوضــحت الــيت ٢١ رقــم العامــة

 ،١٦ املـادة  مـن  )ز( ١ الفقـرة  يف الـواردة  “األسـرة  اسـم  اختيار يف احلق ذلك يف مبا والزوجة،
 عالقـة  تعيش اليت املرأة أو املتزوجة املرأة متكني إىل ترمي الفقرةهذه   بأن الطرف الدولة حتتجو

 .هويتـها  مـن  جـزءا  للجنـة  وفقا يشكل الذي للزواج السابق لقبهاب االحتفاظ من وزوجة زوج
 للمـرأة  كفـل ت االتفاقيـة  مـن  ١٦ املـادة  مـن ) ز (١ الفقـرة    ه ملـا كانـت    بأنـ  الطرف الدولة وتفيد

 ونقلـه  للـزواج  الـسابق  القبهب االحتفاظ يف احلق وزوجة زوج عالقة تعيش اليت واملرأة املتزوجة
 زوج عالقــة تعيــشان الواللــتني  تــزوجتنيامل غــري .ف.  سو .د. غـ  لــ فــال ميكــن ،أطفاهلــا إىل

 أو تتزوجـا امل نـساء التنتفـع بـه      حـق  النتـهاك  ضـحيتني  أن تكونا    أطفال لديهما وليس وزوجة
  .مهاتاأل
 الدولــة فــإن والــدتيهمال العــائليني نيمســاال محــل يف الــبالغ مقــدميت رغبــة خيــص وفيمــا  ٤-٤

القائم علـى أسـاس      التمييز من تعانيان أهنما على برهان أي قيمات ملأيضا أهنما    تالحظ الطرف
ا وضــعهم منظـور  مـن  ،بأنـه   كــذلكوتؤكـد  .لوالـديهما  العـائلي  االســم حتمـالن  ألهنمـا  اجلـنس 

 وأنـه  اجنـسهم  نـوع  علـى  يعتمد ال اهلم مينح الذي العائلي االسم ألن متييز يوجد ال طفال،كأ
ــشريع ال ــسابق الت ــشريع وال ال ــد الت ــران ١٨ املــؤرخ اجلدي ــه/حزي ــد ٢٠٠٣ يوني ــر ق  .ذلــك غّي

 مـن  متكنـها  لعـدم  ضـحية  الـبالغ    مقـدميت  من كل والدة اعتبار ميكن أنه الطرف الدولة وتذكر
 لـذلك  خالفـا  اللجنـة  قـررت  مـا  إذا بأنـه  الطـرف  الدولـة  وتـدفع  .أطفاهلا إىل لعائليا امسها نقل
 غـرض  مـع  يتنـاىف  الـذي  األمـر  الفرنسي، احمللي للتشريع نظريا تقييما جتري أن عليها يتعني فإنه
 تقـدمي  إجـراء  إطـار  يف  بالفعـل  التقيـيم  ذلـك  أجـري  فقـد  .االختيـاري  الربوتوكـول  مـن  ٢ املادة

  تؤكد عـدم مقبوليـة الـبالغ ألن مقدمتيـه          الطرف الدولة فإن ولذلك .االتفاقية بمبوج التقارير
 .االختياري الربوتوكول من ٢ املادة يف الوارد باملعىن ضحيتني ليستا

  
 املقبولية بشأن الطرف الدولة مالحظات على البالغ مقدميت تعليقات  

 بوجهــة يتعلــق فيمــا حججهمــا ٢٠٠٧ أغــسطس/آب ١٩ يف الــبالغ مقــدمتا كــررت  ١-٥
 أن وأضـافتا  ،١٦ املـادة  مـن  )ز( ١ الفقـرة  علـى  فرنـسا  أبدتـه  الـذي  التحفظ بشأن اللجنة نظر

 علـى  حتفظاهتـا  مجيـع  لـسحب  الالزمـة  اخلطواتاإلسـراع بـ    علـى  الطـرف  الدولـة  حثـت  اللجنة
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 إىل  الـبالغ  مقدمتا وتشري ).٢٥٢ الفقرة الرابع، الفصل الثاين، اجلزء ،A/58/38 انظر( االتفاقية
 تقريرهــا مــن يتــبني كمــا بتحفظهــا اللجنــة، طلــب خــالف علــى متــسكت، الطــرف الدولــة أن

 تتجاهـل  أن اللجنـة  إىل تطلبـان  لـذلك  ونتيجـة  ).CEDAW/C/FRA/6 انظـر ( الـسادس  الدوري
 .١٦ املادة من )ز( ١ الفقرة على الطرف الدولة حتفظ

 أن الـبالغ   مقـدمتا  تؤكد تفاقية،اال من ١٦ املادة من )ز( ١ الفقرة بنطاق يتعلق وفيما  ٢-٥
 الــزوج فقــط ولــيس األســرة أفــراد مجيــع لتــشمل الواســع مبعناهــا تفــسر أن ينبغــي املــادة هــذه

ــه أيــضا وتــدعيان .والزوجــة ــه يتمتــع شخــصيا حقــا العــائلي االســم نقــل كــان ملــا أن  الــزوج ب
ا االسـم مـن   والزوجة، فإن هذا احلق الشخـصي يتمتـع بـه أيـضا األطفـال الـذين انتقـل هلـم هـذ                

 باألمسـاء العائليـة،   املتعلـق  ٢٠٠٢مـارس  / آذار٤وتكرران التأكيد أن القانون املؤرخ    . والديهم
 ال يكفــل املــساواة بــني الوالــدين يف نقــل  ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران١٨املعــدل بالقــانون املــؤرخ 

احلـق  االسم العائلي لكل منهما إىل أطفاهلما، ألنه يف حال وقوع خالف على ذلك فإن لألب                
  .يف نقض رغبة األم

 ليـستا ضـحيتني بـاملعىن الـوارد يف     البالغوفيما خيص حجة الدولة الطرف بأن مقدميت        ٣-٥
 مــن الربوتوكــول االختيــاري ألهنمــا غــري متــزوجتني وال تعيــشان عالقــة زوج وزوجــة ٢املــادة 

 أيـضا    تتـصل  ١٦مـن املـادة     ) ز (١ بـأن الفقـرة      الـبالغ وليس لديهما أطفـال، تتمـسك مقـدمتا         
 . بنقل األمساء العائلية بغض النظر عن عالقة األطفال باحلالة الزوجية لوالديهما

 قـائم    مل تثبتا ما تدعيانه من متييز      البالغزاعم الدولة الطرف بأن مقدميت      يتعلق مب وفيما    ٤-٥
 من جديد أنـه     البالغألهنما حتمالن االسم العائلي لوالديهما، تؤكد مقدمتا         على أساس اجلنس  

يف وثـائق احلالـة املدنيـة علـى أسـاس القواعـد             د  رالواتعني عليهما محل االسم العائلي لوالديهما       
 .ا اليت كانت سارية وقت والدهتمايجنسزة يحتاملالعرفية التمييزية 

 على حجـة الدولـة الطـرف بـأن النظـام الفرنـسي الـذي حيكـم              البالغوتعترض مقدمتا     ٥-٥
األطفــال ألن االســم العــائلي الــذي يعطــى     منظــور يــزي مــن  تناقــل األمســاء العائليــة غــري متي   

 وأنــــه ال التــــشريع الــــسابق وال التــــشريع اجلديــــد املــــؤرخ  ،يعتمــــد علــــى جنــــسهم ال هلــــم
وتقوالن إن ما يتسم به النظـام الفرنـسي مـن متييـز ضـد               .  غّيرا ذلك  ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ١٨

 مـن  ١٦ املـادة  من) ز (١ الفقرة  خرق تدعيان فيه    بالغدفعهما إىل تقدمي     املرأة هو بالضبط ما   
 .  على حد سواءالفتيات والفتياناالتفاقية وأن هذا التمييز يؤثر على 
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 بيان آخر من الدولة الطرف بشأن املقبولية ومالحظات على وقائع القضية    

ــة الطــرف يف بياهنــا املــؤرخ     ١-٦ ــشرين األول٢٤تكــرر الدول ــوبر / ت ــد، ٢٠٠٧أكت  التأكي
 يف ضـوء الـتحفظ الـذي أبدتـه          الـبالغ ا، أنه كان يـتعني إعـالن عـدم مقبوليـة            كحجة رئيسية هل  

وإضافة إىل ذلـك، تؤكـد الدولـة       .  من االتفاقية  ١٦من املادة   ) ز (١لدى التصديق على الفقرة     
ــد أن مقــدميت    ــبالغالطــرف مــن جدي ــضحية ال ــزوجتني؛  :  تفتقــران إىل صــفة ال ألهنمــا غــري مت

ال فيمـا يتـصل      اجلـنس القائم على أسـاس     ات تعرضهما للتمييز    لديهما أطفال؛ ولعدم إثب    وليس
باالسم العائلي الذي انتقل إليهما بالوالدة وال يف اإلجراءات اليت اسـتخدمتاها للمطالبـة بتغـيري        

 . االسم

) ز (١وتكرر الدولة الطرف طلبها أن تراعي اللجنة التحفظ الذي أبدته علـى الفقـرة                 ٢-٦
 .عند البت يف مقبولية البالغ يق على االتفاقية، لدى التصد١٦من املادة 

 ال ميكنـهما االدعـاء بأهنمـا    الـبالغ وجتدد الدولة الطرف ما دفعـت بـه مـن أن مقـدميت            ٣-٦
مـن املـادة    ) ز (١ فيما يتعلق بـالفقرة      تشريع التمييزي الناظم لألمساء العائلية    النتهاك ال ضحيتان  

وبنـاء علـى ذلـك، فـإن الدولـة          . س لـديهما أطفـال     من االتفاقية، ألهنما غري متزوجتني ولـي       ١٦
وتؤكـد  . سـليمة غـري   أسـس   يقوم علـى    البالغ  الطرف تقول إن هذا اجلزء من شكوى مقدميت         

 فعليهـا   ،الدولة الطرف من جديد أنه، إذا ما قررت اللجنة أن تتناول هذا اجلـزء مـن الـشكوى                 
ــشريع الفرنــسي   ــا للت ــي . أن جتــري تقييمــا نظري ــادة  وســيكون هــذا التقي ــا مــع امل  مــن ٢م متنافي

جـري تقيـيم للتـشريع الفرنـسي مـن خـالل عمليـة        الربوتوكول االختياري باإلضافة إىل أنه قد أُ     
 ). من االتفاقية١٨املادة (تقدمي التقارير 

وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة أيضا إىل التقدم الذي أُحرز يف حتقيق املـساواة بـني                  ٤-٦
وتشري الدولة الطـرف إىل     . نتقال األمساء العائلية إىل األطفال    ال نون الناظم  القا الرجل واملرأة يف  

 بـشأن هـذه األمسـاء، واملعـدل بالقـانون           ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٤أنه مبوجب القـانون الـصادر يف        
ــصادر يف  ــران١٨ال ــه / حزي ــدان ٢٠٠٣يوني ــستطيع الوال ــن، ي ــصاعدا اآلن م ــار االســم   ف  اختي

. لي لــألب أو لــألم، أو كليهمــامــنح الطفــل إمــا االســم العــائ وجيــوز . العــائلي لطفلــهما ســويا
تــشري الدولــة الطــرف إىل أن انتقــال االســم العــائلي لــألب دون رغبــة األم أصــبح يــشكل  كمــا

حيــدث إال يف حــال إثبــات النــسب لــألم ولــألب يف آن واحــد واخــتالف     وال،اآلن االســتثناء
 الدولـة الطـرف أيـضا أن الـسبب املنطقـي       وتـبني . الوالدين بشأن اختيار االسـم العـائلي للطفـل        

وراء هــذا االســتثناء يكمــن يف مــصلحة الطفــل، أي أن حيمــل امســا منــذ الــوالدة وفقــا ملــا هــو     
ــسيا      ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــول يف العه ــل  مكف ــوق الطف ــة حق . سية ويف اتفاقي

 مـن االتفاقيـة، الـيت       ١٦ مـن املـادة   ) د (١تشري الدولة الطـرف يف هـذا الـصدد إىل الفقـرة              كما
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ومــن شــأن هــذا أن حيــول دون رفــع  . تــنص علــى أن تكــون مــصلحة األطفــال هــي الراجحــة  
ومـن مث   . دعاوى بشأن انتقال االسم العائلي وأن ُيجنب زج الطفـل يف أي تنـازع بـني والديـه                 

، ةاألمسـاء العائليـ   املتعلـق ب ٢٠٠٢مـارس  /آذار ٤القـانون الـصادر يف      فإهنا تؤكد مـن جديـد أن      
 يشكل خطوة هامة حنو املـساواة       ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ١٨بصيغته املعدلة بالقانون الصادر يف      

كما تطلب الدولـة الطـرف إىل اللجنـة         . بني الرجل واملرأة يف األسرة، وإصالحا له أمهية كبرية        
ســبتمرب / أيلــول٢٧أن تأخــذ يف االعتبــار قــرار احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان الــصادر يف 

ضــد سويــسرا، الــيت بينــت فيهــا احملكمــة أنــه جيــب أن  . م. و ك. ب. م. ، يف قــضية ج٢٠٠١
هــامش كــبري للتقـدير يف املــسائل املتــصلة بانتقــال  ”سويــسرا،  يتـرك للدولــة املــدعى عليهـا، أي  

مــارس / آذار٤وعليــه، خلــصت الدولــة الطــرف إىل أن القــانون الــصادر يف  . “األمســاء العائليــة
 هو نتـاج التوفيـق الـالزم        ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٨لة بالقانون الصادر يف      بصيغته املعد  ٢٠٠٢

 ومصلحة اجملتمع يف اسـتقرار احلالـة        وحيتفظ به  امسه العائلي حيصل على   بني مصلحة الطفل بأن     
 . املدنية، واملصلحة يف حتقيق املساواة بني الزوجني يف انتقال هذه األمساء

إجـراءات  ( مـن القـانون املـدين        ١-٦١ بـأن املـادة      الغالـب وفيما يتعلق بادعـاء مقـدميت         ٥-٦
ال تتمــشى مــع أحكــام االتفاقيــة، تكــرر الدولــة الطــرف احلجــة القائلــة   ) تغــيري االســم العــائلي

كمـا تـدفع الدولـة      . نسقـائم علـى أسـاس اجلـ        مل تثبتـا تعرضـهما ألي متييـز          الـبالغ مقدميت   بأن
فـضت لعـدم متكنـهما مـن إثبـات أن هلمــا       لتغـيري االســم رُ الـبالغ طلبـات مقـدميت    الطـرف بـأن  

؛ نسقـائم علـى أسـاس اجلـ       تمييـز   لمصلحة مشروعة يف تغيري امسهما العائلي ال ألهنما تتعرضـان           
وتـبني الدولـة الطـرف أن       . وأن وزير العدل يعامل الرجل واملرأة بالطريقة ذاهتا يف هذه القضايا          

مـنح عنـدما    مـل االسـم العـائلي لـألم يُ        املمارسة اليت يتبعها وزيـر العـدل تـدل علـى أن اإلذن حب             
  . يثبت مقدم الطلب أن األب مدان الرتكابه العنف أو لتخليه عن أسرته

 ، مل تـستنفدا وسـائل االنتـصاف احملليـة    الـبالغ وتدفع الدولة الطرف أيضا بأن مقـدميت        ٦-٦
 .عــائليومـن مث ميكـن هلمـا تقـدمي املزيـد مـن التفاصـيل لتوضـيح مـصلحتهما يف تغـيري امسهمـا ال           

، تشري الدولة الطرف إىل أنه كـان بإمكاهنـا الطعـن عـن طريـق                .ف. س  ـوفيما يتعلق حتديدا ب   
احملاكم يف رفض وزير العدل طلبها تغيري امسها العائلي، عوضـا عـن اختيارهـا أن تقـدم يف عـام                     

. سكمـا تـبني الدولـة الطـرف أن            .  طلبا جديدا إىل وزير العدل انتهى أيـضا بـالرفض          ٢٠٠٠
ــا لتغــيري امسهــا العــائلي   ٢٠٠٤ مل تطعــن يف القــرار األخــري؛ بــل قــدمت يف عــام   .ف ــا ثالث  طلب
ــه حــىت   مل ــوبر / تــشرين األول٢٤يبــت في ــة .د.  غ ـوفيمــا يتعلــق بــ . ٢٠٠٧أكت ، تــبني الدول

يف الـبالغ   مقدمـة   الستئناف الذي رفعتـه      احملكمة اإلدارية لباريس ا    ه، بعد أن رفضت    أن الطرف
 أمام حمكمة االستئناف اإلداريـة، قـدمت        احلكم أن تطعن يف هذا      اً عن عوض فإهنا،  ٢٠٠٢عام  
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 ومل تقــدم أي. ٢٠٠٥ طلبــا جديــدا لتغــيري امسهــا رفــضه وزيــر العــدل يف عــام  ٢٠٠٤يف عــام 
 . احلكمستئناف هذا ال طلب

 اللـتني تفتقـران إىل صـفة الـضحية الـيت            الـبالغ لص الدولـة الطـرف إىل أن مقـدميت          ختو  ٧-٦
 مـن االتفاقيـة، مل تتمكنـا كـذلك          ١٦ املـادة  مـن ) ز (١ للفقـرة    االدعاء حبدوث انتهاك  ختوهلما  

علـى  قـائم    أو وقـوع أي متييـز        نسعلـى أسـاس اجلـ     قـائم    متييز أي   جراءمعاناهتما من   من إثبات   
 مل تـستنفدا     عالوة علـى ذلـك     ، وأهنما غيري امسهما العائلي  تبإجراءات   تصما خي  في أساس اجلنس 

 . املتاحةصاف احملليةوسائل االنتكل 

ــن   وتطلــب الد  ٨-٦ ــة أن تعل ــة الطــرف إىل اللجن ــة  ول ــبالغ اهــذعــدم مقبولي  مــن حيــث  ال
ستند إىل أسـس سـليمة إذا    ياالختصاص الشخصي واالختصاص املوضوعي، أو أن تعلن أنه ال          

 . قررت مقبوليته
      
 البالغاملعلومات اإلضافية اليت قدمتها صاحبتا     

ــدمت صــاحبتا    - ٧ ــبق ــشرين األول١٦ يف الغال ــوبر أ/ ت ــستكملة  ٢٠٠٨كت ــات م  معلوم
يونيـه  /حزيـران  ١٩ يف   .د .غرفعـت   و. يتعلق باخلطوات القضائية اإلضـافية الـيت اختـذتاها         فيما

 الصادر عـن وزيـر العـدل يف         احلكم دعوى استئناف أمام احملكمة اإلدارية لباريس ضد         ٢٠٠٨
ة باريس اإلداريـة دعـوى االسـتئناف         فقد رفضت حمكم   .ف .سأما  . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠

 . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦اليت رفعتها يف 
  

 القرار املؤقت للجنة    

أهنا تثري أيضا على ما يبـدو       رأت   و  الثانية واألربعني  نظرت اللجنة يف القضية يف دورهتا       - ٨
وُدعيـــت األطـــراف إىل اإلدالء  . مـــن االتفاقيـــة ) ١ (١٦ و ٥ و ٢مـــسائل يف إطـــار املـــواد   

 .مبالحظات فيما يتعلق هبذه األحكام
  

  ردا على القرار املؤقت للجنةالبالغتعليقات صاحبيت     

 ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين ١٦ يف البيــان الــذي قــدمتاه يف   الــبالغتقــول صــاحبتا    ١-٩
القرار املؤقت للجنـة ال يغـري بياناهتمـا الـسابقة، وتـصران علـى أن الدولـة الطـرف انتـهكت                       إن

 حجــة مفادهـا أن الدولــة  الـبالغ وتــسوق صـاحبتا  .  مـن االتفاقيـة  ١٦مـن املــادة  ) ز (١الفقـرة  
ــرات مــن      ــا مبوجــب الفق ــد أخلــت بالتزاماهت ــادة  ) ز(إىل ) أ(الطــرف ق ــشريعن ال أل٢مــن امل  ت

ــزال يــستحيل علــى        ــه ال ي ــز ضــد املــرأة، وألن ــزال ميي ــة ال ي الفرنــسي الــذي حيكــم أمســاء العائل
، تغـيري اسـم عائلتـه الـذي أُطلـق عليـه              النظر عن جنـسه    بصرفسنة   ١٨شخص فوق سن     أي
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. بطريقــة تــسلطية وتعــسفية اســتنادا إىل مبــدأ الــسيطرة األبويــة الــذي ُيعلــي الرجــل علــى املــرأة  
التمييـزي املنـايف ملبـدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة وللحريـة                التـشريع   هـذا    وتدعيان كـذلك أن   

وأخـريا ذكرتـا أن مكانـة اسـم عائلـة األم      . يري االسـم  الفردية يتداخل مع قاعدة عرفية حتظـر تغـ        
 .قد أُنكرت بطريقة متطرفة وسافرة ومتحيزة جنسيا

الدولــة الطــرف تــشريع  حجــة مفادهــا أن الــبالغا ت تــسوق صــاحب٥املــادة وخبــصوص   ٢-٩
نقـل  معارضـة   ميـنح الرجـل حـق نقـض ميكنـه مـن             ويدمي حالة دونية املرأة بالقيـاس إىل الرجـل،          

 . إىل أطفاهلام األاسم عائلة

ــا خبــصوص    ٣-٩ ــرة أم ــن ١الفق ــادة  م ــدمتا  ،١٦امل ــول مق ــبالغ فتق ــة الطــرف  ال  إن الدول
تتخذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيـع املـسائل املتعلقـة بـالزواج                   مل

 . أو الرجلوالعالقات األسرية، بسبب استحالة تثبيت اسم األم يف احلالة املدنية للمرأة
      
 ات الدولة الطرف ردا على القرار املؤقت للجنة مالحظ    

، تعليقاهتــا بــشأن ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٤وردت الدولــة الطــرف يف بياهنــا املــؤرخ  أ  ١-١٠
 بالتأكيد على أن اعتراضها الرئيسي على مقبولية الـبالغ يتـصل بـالتحفظ    القرار املؤقت للجنة،  

ــادة  ) ز (١علــى الفقــرة   ــد تــصديقها علــى االتفاقيــ   ١٦مــن امل ــه عن املــربرات   وأنة الــذي أبدت
تقـــران إىل صـــفة الـــضحية، وأهنمـــا  تفالـــبالغ أن مقـــدميت األخـــرى لعـــدم املقبوليـــة تتمثـــل يف

القـائم علـى أسـاس    نـوع مـن التمييـز    تعانيـا مـن أي      كمـا مل    تستنفدا سبل االنتصاف احمللية،      مل
 . اجلنس

 أن القرار املؤقت للجنـة سـيؤدي         وإن كانت تالحظ   ،ا إىل أهن   الدولة الطرف  وأشارت  ٢-١٠
 أن ذلـك يـسبب   فإهنـا تـرى   يف إطـار أحكـام مل ُتبـد بـشأهنا أيـة حتفظـات،              البالغإىل نظرها يف    

واحتجـت الدولـة الطـرف بقاعـدة التخـصيص املطبقـة يف تفـسري كـل                 . صعوبات قانونية كبرية  
القـانون  (قانون الـذي حيكـم موضـوعا معينـا     من القوانني احمللية والدولية، واليت تنص على أن ال    

وأشـارت الدولـة    ). القـانون العـام   (ب عليه قـانون حيكـم مـسائل عامـة           ال ميكن أن ُيغلَّ   ) اخلاص
ورد فيــه أن هــذا املبــدأ ) A/CN.4/L.682(الطــرف إىل تقريــر صــادر عــن جلنــة القــانون الــدويل  

اعـات بـشأنه، وهـو قابـل للتطبيـق          يشكل تقنية مقبولة عموما لتفسري القانون الـدويل وحـل الرت          
 وبـذلك ختلـص الدولـة الطـرف إىل        .  أو يف معاهـدتني أو أكثـر       فيما بني أحكام معاهدة واحـدة     

 االتفاقية الذي ينبغي االستناد إليـه لتقيـيم     يف الوحيد   حلكم هي ا  ١٦ من املادة ) ز (١أن الفقرة   
ضا أن عـدم االمتثـال هلـذا املبـدأ          وأكـدت أيـ   . التشريعات الوطنية الناظمة لتوارث أمسـاء العائلـة       

وأضـافت الدولـة الطـرف أن    . ستكون له عواقـب ضـارة فيمـا يتعلـق بالتحفظـات واإلعالنـات        
 اليت تتوخاها اللجنة ال تكفـل علـى اإلطـالق محايـة أفـضل للحقـوق، بـل مـن                     “إعادة التقييد ”
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ى حــساب شــأهنا أن تــدفع الــدول يف املــستقبل إىل صــياغة حتفظــات بأوســع نطــاق ممكــن، علــ  
. ١٦مــن املــادة ) ز (١التحفظــات الدقيقــة مثــل تلــك الــيت أبــدهتا الدولــة الطــرف علــى الفقــرة 

 إىل االتفاقيـة سـُيلحق ضـررا     تنضم بعـد وأكدت أن إرسال مثل هذه اإلشارة إىل الدول اليت مل    
 . جسيما باالتفاقية وباحلقوق اليت تسعى حلمايتها

 يف إطـــار الـــبالغرت اللجنـــة النظـــر يف   الدولـــة الطـــرف أنـــه إذا قـــر   كمـــا تؤكـــد   ٣-١٠
، علــى الــرغم مــن أن أخــذ ١٦مــن املــادة ) ز (١ عوضــا عــن الفقــرة ٢ و ٥و  )١( ١٦ املــواد

 مـن حيـث عالقتـه بـالتحفظ الـيت      الـبالغ تلك املواد بعني االعتبار قد يؤثر مباشرة على مقبولية          
ن يـؤثر علـى كـون مقـدميت         ، فإن ذلك لـ    ١٦من املادة   ) ز (١أبدته الدولة الطرف على الفقرة      

 من الربوتوكول االختيـاري، وهـي       ٢ ال تزاالن تفتقران إىل صفة الضحية مبوجب املادة          البالغ
وساقت الدولـة الطـرف حجـة       . حجة من احلجج اليت ساقتها الدولة الطرف يف بياناهتا السابقة         

 ١٦  مـن املـادة    ١ والفقـرة    ٢ ال ميكنـهما االستـشهاد باملـادة         الـبالغ أخرى مفادهـا أن مقـدميت       
نس سـواء يف إطـار تـوارث أمسـاء        قـائم علـى أسـاس اجلـ       أهنما خـضعتا ألي متييـز       ادعائهما  لعدم  

 الــيت التــشريعات أن كــذلكوأكــدت الدولــة الطــرف . العائلــة أو أثنــاء إجــراءات تغــيري االســم
 . والعادات اليت تشري إىل التقاليد٥ ال تدخل يف نطاق املادة البالغيها مقدمتا تطعن ف

، اللتني تفتقران إىل صفة الـضحية، تـدعوان         البالغكررت الدولة الطرف أن مقدميت      و  ٤-١٠
 الربوتوكـول   يتعـارض مـع    القانون الوطين بصورة جمردة،       ما إذا كان   اللجنة يف الواقع إىل تقييم    

االختيـاري، وأشــارت إىل أن هـذا التقيــيم قـد مت بالفعــل عــن طريـق عمليــة اإلبـالغ الــيت تــنص      
 . االتفاقيةعليها 

وكــررت الدولــة الطــرف أن مبــدأ ثبــات احلالــة املدنيــة، ولــيس الــسيطرة األبويــة الــيت     ٥-١٠
مــارس /آذار ٤تــشريع  علــى املــرأة، هــو الــذي حــد مــن األثــر الرجعــي لتعطــي الــسيادة للرجــل

وكررت أيـضا أن ثبـات اسـم العائلـة يـشكل ضـمانا أساسـيا أال ُيـصبح ذلـك االسـم                       . ٢٠٠٢
 الدولــة وطعنــت. حالــة اخلالفــات األســرية، جتــاه كــل مــن األصــول والفــروع يف موضــع نــزاع

فيـد بوجـود حظـر مطلـق علـى تغـيري            ت الـيت  الـبالغ  ملقـدميت    ة األخـري  اتالبيانـ يف صحة   الطرف  
 مــن قــانون األحــوال املدنيــة تــنص علــى أن مــن حــق ٦١االســم، وكــررت التأكيــد بــأن املــادة 

 .  االسمشخص له مصلحة مشروعة أن يطلب تغيري أي

 الـبالغ وخبصوص استنفاد سبل االنتـصاف احملليـة كـررت الدولـة الطـرف أن مقـدميت                   ٦-١٠
ــسبل  مل ــستنفدا هــذه ال ــدف. ت ــزال  د. د. غ رفعــت ق ــام احملكمــة  قائمــة عــوى اســتئناف ال ت أم

أمام حمكمـة االسـتئناف اإلداريـة       قائمة   دعوى استئناف    .ف. ساإلدارية لباريس، كما رفعت     
 ١٦ و ٥ و ٢ مل تدعيا انتهاك املـواد       البالغ كذلك حجة مفادها أن مقدميت       وساقت. لباريس
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وسـاقت حجـة أخـرى مفادهـا أن سـبل االنتـصاف احملليـة               . من االتفاقيـة علـى الـصعيد الـوطين        
احملـاكم اإلداريـة     فعالة كما يتبني من السوابق القضائية اليت أشارت إليهـا، والـيت اعترفـت فيهـا               

قـانون املـدين يف     ال مـن    ٦١ن لـشخص مـصلحة مـشروعة وفقـا للمـادة            والقضائية بأنه قـد تكـو     
وأعلنـت  . األسرةعن  األب   فيهاتخلى  اكتساب االسم العائلي لألم، مبا يف ذلك احلاالت اليت ي         

تقيمـا الـدليل، علـى عكـس املـدعني يف الـسوابق القـضائية          مل الـبالغ الدولة الطرف أن مقدميت     
وأخـريا ذكـرت    . إلسـاءة املعاملـة    ما تعرضتا بالفعـل لإلمهـال أو      الوطنية املشار إليها، إلثبات أهن    

 قـد مت البـت   الـبالغ الدولة الطرف أن كال من دعاوى االستئناف الداخلي اليت رفعتها مقـدمتا           
فيها خالل فترة زمنية معقولة وأن طول اإلجراءات على املـستوى الـوطين عمومـا ميكـن عـزوه             

ووجهـت الدولـة الطـرف انتبـاه اللجنـة إىل      .  الـيت بـدأتاها    إىل التكرار املنتظم لنفس اإلجـراءات     
 بـسبب  بـالغ عـدم مقبوليـة   فيـه  أعلنـت  و احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان  قرار اختذته مؤخرا    

عدم رفع مقدمها دعوى استئناف أمـام احملـاكم اإلداريـة ضـد القـرار الـسليب لـوزير العـدل، يف                      
 .)٢(املدينقانون ال من ٦١سياق املادة 

ــة أن تعلـــن هـــذ  تطلـــبوبالتـــايل   ٧-١٠ ــة الطـــرف مـــن اللجنـ  غـــري مقبـــول، الـــبالغ ا الدولـ
 .ستند إىل أسس سليمةيتعلن، إذا قررت مقبوليته، أنه ال  أن أو

  
 قبوليـةاملاملسائل واإلجراءات املعروضـة على اللجنـة خبصـوص     

عـدم    أوالبالغبولية  من نظامها الداخلي، الفصل يف مق      ٦٤تتوىل اللجنة، وفقا للمادة       ١-١١
 .مقبوليته مبوجب الربوتوكول االختياري

 من نظامها الـداخلي، أن تقـرر النظـر يف مـسألة مقبوليـة         ٦٦وفقا للمادة   جيوز للجنة   و  ٢-١١
 . على حدة كله ويف موضوعالبالغ

 دعما لـدعوامها بأهنمـا      البالغنظرت اللجنة بإمعان يف احلجج اليت ساقتها مقدمتا         وقد    ٣-١١
 من االتفاقية، كما نظـرت يف املـربرات الـيت قدمتـها             ١٦من املادة   ) ز (١تا انتهاك الفقرة    ضحي

الـيت  اإلضـافية   ونظـرت اللجنـة أيـضا يف املالحظـات          . الـبالغ مقبوليـة   طعن يف   الدولة الطرف لل  
 والدولـة الطـرف علـى ضـوء القـرار املؤقـت الـذي اختذتـه يف         الـبالغ كل من مقـدميت     هبا لتأد

 .انية واألربعنيالثدورهتا 

__________ 
 ،٣٧٣٨٧/٠٥ رقـم  ،٢٠٠٩ مـارس /آذار ١٧ يف الـصادر  املقبوليـة  بشأن اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة قرار  )٢(  

 ،٦٥٣٩٠/٠١ رقــم فرنــسا، ضــد دايــراس تعــديل، مــن يلــزم مــا إجــراء مــع أيــضا، انظــر فرنــسا، ضــد دودا آن
  .٢٠٠٥ يناير/الثاين كانون  ٦
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 مـن  ١٦  مـن املـادة  ١ و الفقـرة  ٥ و ٢ املـادتني  احتمـال تطبيـق  قد نظرت اللجنـة يف   و  ٤-١١
مقــدميت الــبالغ والدولــة بيانــات مجيــع ضــوء  ومــع ذلــك، ففــي . علــى الــبالغ احلــايلاالتفاقيــة
  ينبغـي النظـر    الـبالغ  ا وسري مرافعات القضية على الصعيد الوطين، تـرى اللجنـة أن هـذ             الطرف

 .  من االتفاقية١٦من املادة ) ز (١ يف إطار الفقرة بشكل رئيسيفيه 

ــم     ٥-١١ ــانون رق ــق بالق ــا يتعل ــؤرخ ٣٠٤-٢٠٠٢وفيم ــارس / آذار٤ امل ــصيغته ٢٠٠٢م ، ب
، واهلــادف ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١، الــيت دخلــت حيــز النفــاذ يف ٢٠٠٣املعدلــة يف عــام 

مـا يتعلـق بنقـل األمسـاء العائليـة إىل األطفـال، تـشاطر               حتقيق املساواة بني الرجال والنساء في      إىل
 بأن هذا القانون ال يزال ينطوي علـى متييـز ضـد املـرأة ألنـه ميـنح                   هما رأي البالغاللجنة مقدميت   

وتالحـظ اللجنـة   . نقـل االسـم العـائلي لـألم إىل الطفـل          معارضـة   األب حق النقض بتمكينه من      
 ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ي شـخص ولـد قبـل        أيضا األثر السليب الناجم عن عـدم متكـن أ         

، مــا مل يــشرع يف اختــاذ إجــراءات لتغــيري االســم  اختــاذ االســم العــائلي ألمــه امســا رمسيــا لــه مــن 
 شــواغلها وتوصــياهتاوتكــرر اللجنــة هبــذا الــصدد .  مــن القــانون املــدين١- ٦١مبوجــب املــادة 

 ها تقريـر الدولـة الطـرف، ودعتـ        ، عقـب النظـر يف     ٢٠٠٨ينـاير   /أصـدرهتا يف كـانون الثـاين       اليت
 .عله متطابقا متاما مع االتفاقيةها املتعلق باألمساء العائلية جلتشريعىل تعديل إفيها 

وقــد أولــت اللجنــة االعتبــار الــالزم جلميــع احلجــج الــيت ســاقتها الدولــة الطــرف دعمــا   ٦-١١
 رفعـت دعـوى     .د. غ نأ مل تـستنفدا سـبل االنتـصاف احملليـة، إذ            الـبالغ الدعائها بأن مقـدميت     

أمام احملكمة اإلدارية لباريس، كما أن دعوى االستئناف الـيت رفعتـها   قائمة ال تزال   لالستئناف  
عيا وقــوع انتــهاكات تــدَّ وبأهنمــا مل أمــام حمكمــة االســتئناف اإلداريــة لبــاريس، قائمــة .ف. س

ثانيـة  ة الـبالغ ال وأن مقدمـ  من االتفاقية على املـستوى الـوطين،       ١٦ و   ٥ و   ٢ذات صلة باملواد    
 . مل تثبت االدعاء بالتعرض للعنف) .ف. س(

القلق إزاء فعالية اإلنـصاف الـذي يـوفره إجـراء تغـيري االسـم               بعض  وتعرب اللجنة عن      ٧-١١
املـــصلحة ”قـــانون املـــدين، وعلـــى األخـــص تفـــسري  ال مـــن ١-٦١املنـــصوص عليـــه يف املـــادة 

ــة مــستخدما   “املــشروعة ــى   بانتظــا” وشــرط كــون اســم العائل ــد عل ــدة تزي م ودون انقطــاع مل
 مجيع الطلبـات الـيت  وتالحظ اللجنة مع القلق أن . “عاما وعلى مدى ثالثة أجيال أو أكثر    ٩٠

ذات طبيعـة   ” على أساس أن دوافع تغـيري امسيهمـا هـي دوافـع              ت ُرفض البالغقدمتهما صاحبتا   
ــة ــشكل مــصلحة مــشروعة يف حــدود معــىن   “عاطفي ــايل ال ت ــادة  وبالت ــانون ال  مــن١-٦١ امل ق

 وتربـــت كـــل منـــهما علـــى يـــد أمهـــا فقـــط  صـــغرمهااملـــدين، مـــع أن أبويهمـــا أمهالمهـــا منـــذ 
واللجنــة غــري مقتنعــة حبجــة الدولــة الطــرف الــيت مفادهــا   . واســتخدمت االســم العــائلي ألمهــا 

 قد مت البت فيها خالل فتـرة        البالغكال من دعاوى االستئناف الداخلي اليت رفعتها مقدمتا          أن
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ولــة وأن طــول اإلجــراءات علــى املــستوى الــوطين عمومــا ميكــن عــزوه إىل التكــرار    زمنيــة معق
وبالعكس ترى اللجنة أن تكرار نفـس اإلجـراءات كـان           . املنتظم لنفس اإلجراءات اليت بدأتاها    
 . ينبغي أن يؤدي إىل البت فيها بسرعة

ســتنفاد وتــستنج اللجنــة بالتــايل أنــه يف ظــل هــذه الظــروف، وعلــى الــرغم مــن عــدم ا     ٨-١١
أمـام احملكمـة    قائمة   ال تزال    .د. غاالنتصاف احمللية، إذ إن دعوى االستئناف اليت رفعتها          سبل

 أمام حمكمة االستئناف اإلدارية لبـاريس، فـإن       قائمة   .ف. ساإلدارية لباريس، كما أن دعوى      
تـا   وقتقـانون املـدين اسـتغرق   ال مـن  ١-٦١ يف املـادة  ا االنتـصاف املنـصوص عليهـ     وسيلة تطبيق

 . لاالفع نصافؤدي إىل اإلتدرجة غري معقولة، كما أن من املستبعد أن بطويال 

 من االتفاقية، اليت تتنـاول احلقـوق املتـساوية          ١٦نطاق املادة   علما بسعة   اللجنة  يط  وحت  ٩-١١
، يف مجيــع املــسائل املتــصلة بــالزواج    املقترنــات برجــال حبكــم الواقــع   للنــساء املتزوجــات أو  

ــادة  ) ز (١وتــنص الفقــرة  . ريةوالعالقــات األســ  ــدول األطــراف   ١٦مــن امل  علــى أن تكفــل ال
سـرة، واملهنـة،    نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيـار اسـم األ              ”

إىل تغـيري امسهـا العـائلي مـن اسـم          تـسعيان    البالغ كلتا مقدميت    وتالحظ اللجنة أن  . “والوظيفة
ا ال شـك فيـه      ممـ و. منـهما نقـل امسهـا العـائلي إىل أطفاهلـا            ول أيـة  أبيها إىل اسـم أمهـا، وال حتـا        

تعــيش يف عالقــة زوج وزوجــة، وال أطفــال هلــا تــورثهم   أيــضا أن كلتيهمــا غــري متزوجــة، وال 
 ميكـن أن يقـدمها أفـراد        بالغـات  من الربتوكـول االختيـاري أن ال       ٢وتنص املادة   . امسها العائلي 

يـدعون أهنـم ضـحايا انتـهاك تلـك الدولـة الطـرف              ” و   خيضعون للوالية القضائية لدولـة طـرف      
 . “االتفاقية ألي من احلقوق احملددة يف

ــة أن اهلــدف مــن الفقــرة     ١٠-١١ ، هــو الــسماح للمــرأة  ١٦مــن املــادة  ) ز (١وتــرى اللجن
الـذي هـو    لقبـها الـسابق للـزواج       املتزوجة أو اليت تعيش ضمن عالقة زوج وزوجة باالحتفاظ ب         

قله إىل أطفاهلا، وبالتايل ترى اللجنة أن املـستفيدات مـن الفقـرة هـن فقـط       جزء من هويتها، وبن   
ــع  املتزوجــات أو  ــات برجــال حبكــم الواق ــة   . ، واألمهــاتاملقترن ــة الدول ــشاطر اللجن ــايل ت وبالت

 ال ميكــن أن تعانيــا مــن انتــهاك حــق تتمتــع بــه فقــط النــساء الــبالغالطــرف رأيهــا بــأن مقــدميت 
ال تعيـشان   ليـستا متـزوجتني و    أو األمهات، ألهنما     ال حبكم الواقع  املقترنات برج املتزوجات أو   

، الــبالغوهلــذا تــستنتج اللجنــة أن مقــدميت . ضــمن عالقــة زوج وزوجــة ولــيس لــديهما أطفــال
 املطالبــة حبقــوق تتعلــق باســتخدام أو نقــل  كــم ابنــتني، ال حيــق هلمــا مبوجــب هــذا احل بــصفتهما

ولـذلك  . ١٦مـن املـادة     ) ز (١صية مبوجب الفقرة    وليس هلما أي حقوق شخ    . األمساء العائلية 
التحفظ الذي أبدته فرنـسا علـى   السبب ال ترى اللجنة أن من الضروري تناول هذه املسألة يف   

 .١٦من املادة  )ز( ١ الفقرة
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 القائلـة بـأن احلقـوق       الـبالغ حلجـة مقـدميت     أيـضا   وقد أولت اللجنة االعتبـار الـالزم          ١١-١١
، وإن كانـــت ممنوحـــة للـــزوج ١٦مـــن املـــادة ) ز (١يف الفقـــرة الشخـــصية املنـــصوص عليهـــا 

، الــذين يتلقــون اســم العائلــة مــن  أيــضا  والزوجــة، ينبغــي تفــسريها علــى أهنــا ختــص األطفــال  
غري أن اللجنة ترى أن هذه احلجة ال أساس هلا، رغم أن اللجنة تعتـرف بـأن األطفـال                   . أبويهم

تعتـرف  واللجنـة مـع ذلـك       . ق أحد والـديهم   يتضررون بصورة غري مباشرة من انتهاك حقو       قد
 ألهنمـا مل تتمكنـا مـن        “ضـحيتان ” كان ميكن قبول ادعائهما بأهنما       البالغ والديت مقدميت    بأن

  . نقل امسيهما العائليني إىل أطفاهلما
قـائم علـى     مل ُتثبتا أهنما عانتـا مـن أي متييـز            البالغأن مقدميت   ب  مقتنعة أيضاً  اللجنةو  ١٢-١١

قد اضطرتا إىل محل االمسـني      رغم أهنما   و. نتيجة حلمل االمسني العائليني ألبويهما    نس  أساس اجل 
العــائليني ألبويهمــا يف وثــائق األحــوال املدنيــة اخلاصــة هبمــا بــسبب القواعــد العرفيــة التمييزيــة     

 ابنـتني  مـن منظـور كوهنمـا     متييـز    فـال يوجـد   واملتحيزة جنسيا اليت كانت سائدة حني والدهتما،        
 .  العائلي الذي حتمالنه ال يتوقف على جنسهماألن االسم

 تفتقــران إىل صــفة الــضحية يف إطــار    الــبالغ وعليــه، تــستنتج اللجنــة أن مقــدميت      ١٣-١١
 . غري مقبولالبالغ اذا ترى أن هذل من الربوتوكول االختياري و٢مضمون املادة 

 عانتا بالفعل مـن     ، اللتني البالغمقدميت  من  تود اللجنة أن تسجل تعاطفها مع كل        و  ١٤-١١
عـــدم متكنـــهما مـــن محـــل امســـي والـــدتيهما علـــى الـــرغم مـــن أن هويتـــهما النفـــسية والعائليـــة 

وتعرب اللجنة أيـضا    .  مستمدة من والدتيهما فقط    ة جدا ريصغسن  واالجتماعية واإلدارية منذ    
ني، يهمــا العــائلي يف مجيــع اجلهــود الــيت بــذلتاها منــذ ســن البلــوغ لتغــيري امسهمــاعــن تعاطفهــا مع

الـشروع   الـيت اضـطرتا إىل  باهظـة التكلفـة   سـيما اإلجـراءات القانونيـة املتعـددة واملطولـة وال      وال
 . ملديناقانون ال من ١-٦١فيها مبوجب املادة 

 :وعليه، تقرر اللجنة ما يلي  ١٥-١١

 ٢  غري مقبول ألن مقدمتيه تفتقران إىل صفة الضحية مبوجب املـادة           البالغأن   )أ( 
 االختياري؛من الربوتوكول 

  .البالغأن ُيبلَّغ هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل مقدميت  )ب( 
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ــة دوبرافكــا ســيمونوفيتش ويوكــو ه        ــها عــضوات اللجن ــة قدمت ياشــي وروث اآراء فردي
  )خمالفات(يسوري شوتيكول ا كداري وسيلفيا بيمنتل وفيوليتا نيوباور وس- هالربين 

ــة بالقــضاء     ١-١٢ ــة املعني ــررت اللجن ــاريخ    ق ــستها بت ــرأة يف جل ــز ضــد امل ــى التميي /  آب٤عل
 غـري مقبـول الفتقـار مقدمتيـه إىل صـفة الـضحية              ١٢/٢٠٠٧ أن البالغ رقـم      ٢٠٠٩أغسطس  

  . من الربوتوكول االختياري٢مبوجب املادة 
عارض رأي اللجنـة بعـدم مقبوليـة الـبالغ ونـرى أنـه مقبـول وأن مقدمتيـه ضـحيتان                     نو  ٢-١٢

  .من االتفاقية) ١ (١٦ و ٥ و ٢مبوجب املواد لتمييز الدولة الطرف 
وتدَّعي مقدمتا البالغ أهنما ضحيتا التشريع التمييزي الناظم لألمساء العائلية الذي مييـز               ٣-١٢

ومبوجـب القاعـدة    . ضد املرأة مبنـع نقـل أو تغـيري االسـم العـائلي إىل االسـم العـائلي لـألم فقـط                     
 حــصلت كــل منــهما بــصورة تلقائيــة علــى االســم  العرفيــة الــسارية عنــد والدة مقــدميت الــبالغ

ونظرا لطالق الوالـدين والعالقـات   . العائلي لألب، الذي كان متزوجا من األم يف ذلك الوقت     
وتـدَّعي  . األسرية املضطربة، محلت كل من مقـدميت الـبالغ االسـم العـائلي ألمهـا واسـتخدمته                

 للدولـة الطـرف بـشأن       ٢٠٠٢لعـام   كل منهما استمرار هذا التمييز، حيث أن التشريع اجلديد          
وقد طلبت مقدميت البالغ طيلة الـسنوات العـشر         . األمساء العائلية، ال يطبق بأثر رجعي عليهما      

املاضية، دون أن تكلل جهودمها بالنجاح، تغيري امسيهما العائليني من االسم العـائلي لـألب إىل                
 مـن   ١-٦١تـاح هلمـا مبوجـب املـادة         االسم العائلي لألم، مبحاولة استخدام اإلجـراء الوحيـد امل         

والفتـرة الزمنيـة    القانون املدين، إال أن طلباهتما رفضت بـسبب االفتقـار إىل املـصلحة املـشروعة                
ضـرورة اسـتخدام االسـم العـائلي ملـدة تزيـد            (غري الكافية اليت اسـتخدم فيهـا االمسـان العائليـان            

متا الـبالغ أهنمـا ضـحيتا انتـهاك         وتدعي مقد ).  عاما وعلى مدى ثالثة أجيال أو أكثر       ٩٠على  
ــا مبوجـــب املـــواد   ــرا ألن الدولـــة الطـــرف  مـــن اال) ز) (١ (١٦ و ٥ و ٢حقوقهمـ تفاقيـــة نظـ

 مجيـــع املـــسائل املتعلقــــة   تتخـــذ التـــدابري الواجبـــة للقـــضاء علـــى التمييــــز ضـــد املـــرأة يف        مل
سية يف إطـار    وقـررت اللجنـة النظـر يف مقبوليـة الـبالغ بـصفة رئيـ              . والعالقات األسرية  بالزواج
ول علـى أسـاس أن مقـدميت الـبالغ      من االتفاقية ووجدتـه غـري مقبـ   ١٦من املادة  ) ز (١الفقرة  

ن االسـم العـائلي     نس ألهنمـا حتمـال    قـائم علـى أسـاس اجلـ       تربهنا على أهنما عانتا من أي متييز         مل
ا يف وثـائق     قد محلتـا االسـم العـائلي لوالـديهم         اذكرت اللجنة أنه حىت إذا كانت      كما. لوالديهما

ة جنـسيا الـسارية وقـت والدهتمـا،         تحيـز احلالة املدنيـة علـى أسـاس القواعـد العرفيـة التمييزيـة امل             
ح هلمـا ال يعتمـد   ُمـن فمن منظور وضـعهما كأطفـال، ال يوجـد متييـز ألن االسـم العـائلي الـذي                

عىن ولذلك استنتجت اللجنـة أن مقـدمتا الـبالغ تفتقـران إىل صـفة الـضحية بـامل            . على جنسهما 
  . من الربوتوكول االختياري٢الوارد يف املادة 
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 الـبالغ تفتقـران     وفيما يتعلق مبقبولية هذه احلالة، خنتلف مع رأي اللجنة يف أن مقدميت             ٤-١٢
ــاملعىن الــوارد يف املــادة     مــن الربوتوكــول االختيــاري، كمــا خنتلــف مــع   ٢إىل صــفة الــضحية ب
ونـرى أنـه   .  من االتفاقية١٦من املادة ) ز (١فقرة قرارها بأنه ينبغي النظر يف البالغ مبوجب ال      

مـن  ) ١ (١٦ و ٥ و ٢بعد أن اختذت اللجنـة قرارهـا املؤقـت بـالنظر يف احلالـة يف إطـار املـواد             
 ٥ و ٢ الـبالغ، مبـا يف ذلـك تأكيـدمها النتـهاك املـواد             االتفاقية وردود الدولة الطرف ومقدميت    

هـذا الـبالغ     ، ينبغـي النظـر يف     )ز) (١ (١٦اك املـادة    من االتفاقية باإلضافة إىل انته    ) ١ (١٦ و
  . من االتفاقية١٦ و ٥ و ٢يف إطار املواد 

الـبالغ تفتقـران إىل صـفة     وخنتلف مع النتيجة الـيت توصـلت إليهـا اللجنـة بـأن مقـدميت           ٥-١٢
 مــن الربوتوكــول االختيـاري علــى أســاس التــذرع بأنــه مــن  ٢الـضحية بــاملعىن الــوارد يف املــادة  

 وضــعهما كأطفــال ال يوجــد متييــز ألن االســم العــائلي الــذي ميــنح هلمــا ال يعتمــد علــى منظـور 
ونرى أن اختبار وضع الضحية هو ما إذا كانـت مقـدمتا الـبالغ قـد تـضررتا بـصفة                     . جنسهما

وممــا ال شــك فيــه أن مقــدميت الــبالغ عانتــا مــن . مباشــرة وشخــصية مــن االنتــهاكات املزعومــة
اجلنس بسبب محلهما السم أسريت والـديهما يف وثـائق احلالـة املدنيـة              على أساس   القائم  التمييز  

وأن هذا التمييز كان علـى أسـاس قواعـد عرفيـة متييزيـة ومتحيـزة جنـسيا كانـت سـارية وقـت                        
ومما ال شك فيه أيـضا أن التـشريع اجلديـد للدولـة الطـرف               . والدهتما بشأن نقل األمساء العائلية    

ية ال ينطبق على مقـدميت الـبالغ بـأثر رجعـي وأهنمـا قـد طلبتـا              بشأن األمساء العائل   ٢٠٠٢لعام  
طيلة السنوات العشر املاضـية، دون أن تكلـل جهودمهـا بالنجـاح، تغـيري امسيهمـا العـائليني مـن                     
االسم العـائلي لـألب إىل االسـم العـائلي لـألم، مبحاولـة اسـتخدام اإلجـراء الوحيـد املتـاح هلمـا                  

ونرى أن هذا املعيار الـذي      . ملدين وأنه قد مت رفض طلباهتما      من القانون ا   ١-٦١مبوجب املادة   
 حيــث أنــه ال يراعــي طلــب تغــيري اســم العائلــة  اينيبــدو حمايــدا جنــسانيا يــسفر عــن متييــز جنــس 

وهــذا التــشريع باإلضــافة إىل . املكتــسب مــن خــالل تــشريع متييــزي بــصفته مــصلحة مــشروعة 
االســم القــانوين كــان هلمــا، ومــا زال، ه اســتحالة محــل مقــدميت الــبالغ اســم عائلــة األم بوصــف 

  .مقدميت البالغ ىعواقب متييزية تعود بالضرر عل
ونرى أن التشريع الناظم لألمساء العائلية مييز ضد املرأة حيـث أنـه ال حيظـر إال نقـل أو                      ٦-١٢

تغيري االسم العائلي إىل اسم عائلة األم، وأن عدم وجود خيارات أخرى فيما يتعلق بنقل اسـم                  
لة األم بصفته االسم العـائلي إىل األطفـال أو تغـيريه يـشكل متييـزا علـى أسـاس اجلـنس ضـد                        عائ

 مـن   ١وتعـرِّف املـادة     ). ١ (١٦ و   ٥ و   ٢ من االتفاقية وحتظره املواد      ١املرأة كما تعرِّفه املادة     
أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يــتم علــى أســاس اجلــنس ”االتفاقيــة التمييــز ضــد املــرأة بوصــفه 

كون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للمـرأة، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة،                    وي
حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف امليـادين الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                  
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واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو إبطال االعتراف للمرأة هبذه احلقوق أو متتعها هبـا وممارسـتها                
 مـن االتفاقيـة تلتـزم الـدول األطـراف           ٢ومبوجـب املـادة     . “هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية     

بـصفة خاصـة    ) ١ (١٦بكفالة التحقيق العملي للمساواة بني املـرأة والرجـل بينمـا تـنص املـادة                
 مـن االتفاقيـة تلتـزم       ٥ومبوجب املـادة    . على حتقيق تلك املساواة يف الزواج والعالقات األسرية       

ول األطــراف بالقــضاء علــى املمارســات العرفيــة القائمــة علــى فكــرة دونيــة أو تفــوق أحــد  الــد
وتتطلــب مجيــع تلــك املــواد املــساواة يف املعاملــة فيمــا يتعلــق باألمســاء العائليــة للنــساء  . اجلنــسني

  .والرجال ونقلها إىل أطفاهلم
عائلتيهما بتطبيق قـانون     على اسم    تاونرى أن مقدميت البالغ اللتني تدَّعيان أهنما حصل         ٧-١٢

يزي بشأن األمساء العائلية، واللتني حرمتا، كبالغتني، من احلق يف تغيري االسـم كنتيجـة               يعريف مت 
ــسري متييــزي للمــصلحة املــشروعة مبوجــب       مــن القــانون املــدين، تــستوفيان    ١-٦١املــادة لتف

وتـضرر  . ختيـاري  مـن الربوتوكـول اال     ٢الشروط املطلوبـة العتبارمهـا ضـحيتني مبوجـب املـادة            
مجيع األطفال على قدم املساواة، بغض النظر عـن جنـسهم، ال يغـري احلقيقـة القاطعـة وهـي أن                     
مقدميت البالغ حصلتا على اسم العائلة مبوجب قاعدة متييزية حيـث ال تنطبـق إال علـى األمسـاء            

 ٥ و ٢ املـواد    العائلية للنساء، مما جيعلها شكل من أشكال التمييز ضد املـرأة الـيت تقـع يف إطـار                 
 علـى   لـذي ينتـهك أحكـام االتفاقيـة متييـزا         ونرى أنه طاملا يشكل القـانون ا      . يةق من االتفا  ١٦و  

وبالتــايل ينطبــق نفــس الــشيء علــى . أســاس اجلــنس ضــد املــرأة، فجــنس أطفاهلــا غــري ذي صــلة
البالغني مـن ضـحايا مثـل هـذا التمييـز اجلنـساين املـستمر، حيـث أن مـا علـى احملـك هـو قـانون                            
متييزي وممارسة متييزية فيما يتعلق باالسم العائلي املطبق يف حالة مقدميت البالغ واللذين مييـزان               

ذا التمييـز اجلنـساين،      يكـون الرجـل أيـضا ضـحية هلـ          املمكـن أن  ومن  . ضد املرأة وامسها العائلي   
لـى  ونرى أهنمـا عززتـا ادعاءاهتمـا ع       . أن ذلك ال يؤثر على وضع مقدميت البالغ كضحيتني         إال

علـى أسـاس اجلـنس حبملـهما االسـم العـائلي لوالـديهما،              القائم  حنو كاف مبعاناهتما من التمييز      
 ٥ و ٢ت املزعومــة مبوجــب املــواد  أهنمــا تــضررتا بــصورة مباشــرة وشخــصية مــن االنتــهاكا  و
 ٢ الـشروط املطلوبـة العتبارمهـا ضـحيتني مبوجـب املـادة              وأهنما تـستوفيان   ، من االتفاقية  ١٦ و

  .توكول االختياريمن الربو
ــرة        ٨-١٢ ــبالغ مبوجــب الفق ــالنظر يف ال ــة ب ــادة  ) ز (١وجنــد أن رأي اللجن ــن امل ــن ١٦م  م

مــن ) ز (١ وإذا كــان لنــا أن ننظــر بــصفة خاصــة يف الفقــرة  .االتفاقيــة غــري متــسق إىل حــد مــا
غ ، كما قررت اللجنة أن تفعل، لكنا قد نظرنا يف احلجـج الـيت سـاقتها مقـدمتا الـبال                   ١٦ املادة

  . من االتفاقية١٦فيما يتعلق مبوقف اللجنة بشأن عدم جواز التحفظ على املادة 
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مـن  ) ز (١وبالنسبة الدعاء الدولة الطرف بعدم املقبولية بناء على حتفظها على الفقرة              ٩-١٢
وعـدم التركيـز    ) ١ (١٦ و   ٥ و   ٢، فقد قررنا النظر يف البالغ احلايل يف ضوء املـواد            ١٦املادة  

ونرى أن هذه الفقرة ال تغطـي حالـة مقـدميت الـبالغ تغطيـة               . ١٦من املادة   ) ز (١ على الفقرة 
واضحة وشاملة حيث أن ما على احملك هو حق مقدميت البالغ يف تغيري امسيهمـا العـائليني مـن                   

تتخـذ  ”علـى أن  ) ١ (١٦وتـنص مقدمـة املـادة      . االسم العائلي لـألب إىل االسـم العـائلي لـألم          
التدابري املناسبة للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف كافـة األمـور املتعلقـة                  الدول األطراف مجيع    

“ : ...األسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تـساوي الرجـل واملـرأة           بالزواج والعالقات   
على أن تـضمن الـدول      ) ز (١وتنص الفقرة الفرعية    ). ح(إىل  ) أ(ويلي ذلك الفقرات الفرعية     

ية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار اسم األسـرة،            نفس احلقوق الشخص  ”األطراف  
 ليـست   ١٦ مـن املـادة      ١مـن الفقـرة     ) ح(إىل  ) أ(والفقـرات الفرعيـة مـن       . “واملهنة، والوظيفة 

حصرية وإمنا تعطي مثاال، فهي تقـدم مثـاال ملختلـف احلـاالت الـيت ينبغـي للدولـة الطـرف فيهـا                  
 هتـدف بـصفة   ١٦من املادة ) ز (١ى أن الفقرة الفرعية ونر. توفري نفس احلقوق للرجل واملرأة   

ــة زوج وزوجــة مــن االحتفــاظ بلقبــها       رئيــسية إىل متكــني املــرأة املتزوجــة أو الــيت تعــيش عالق
ومـع ذلـك، ال يوجـد يف هـذه الفقـرة الفرعيـة              . السابق للزواج، الذي يشكل جزءا من هويتها      
 اليت حنن بصددها، وهي قدرة النساء املتزوجـات         ما يتصل باملمارسة التمييزية املتسببة يف احلالة      

أي (همــا قبــل الــزواج إىل أطفاهلمــا يعلــى نقــل لقب) أي والــدتا مقــدميت الــبالغ يف هــذه احلالــة(
  ).مقدمتا البالغ يف هذه احلالة

 هـي  ١٦مـن املـادة   ) ز (١ وخنتلف مع الدولة الطرف يف تفسريها أن الفقرة الفرعيـة          ١٠-١٢
كم الوحيد يف االتفاقية الذي ينبغي تقييم التشريع الـوطين النـاظم لنقـل              قانون خاص أو هي احل    
ــه   ــة مبوجب ــاول حتديــ   . األمســاء العائلي ــة ال تتن ــرة الفرعي ــذه الفق ــال،   فه ــائلي لألطف دا االســم الع

بنفس حقوق الوالدين ومـسؤولياهتما يف مجيـع األمـور          ) د) (١ (١٦تتعلق الفقرة الفرعية     بينما
وفـضال عـن ذلـك، فاملبـدأ الكـامن للمـساواة بـني املـرأة والرجـل، كمـا هـو                      . املتعلقة بأوالدمها 
ــادة  ــرأة والرجــل يف        ٢وارد يف امل ــني امل ــق باملــساواة ب ــدا املتعل ــذلك احلكــم األكثــر حتدي ، وك

مها املبدآن الرئيسيان اللذان ينظمـان      ) ١ (١٦العالقات األسرية كما هو وارد يف مقدمة املادة         
ونرى أن احلقائق الـيت يترتـب عليهـا الـبالغ تتعلـق بفعـل متييـزي              .  األطفال نقل اسم العائلة إىل   

 ١٦ مــن املــادة ١، وأن مقدمــة الفقــرة “بالعالقــات األســرية”ضــد املــرأة يف املــسائل املتــصلة  
تغطي التمييز ضد مجيع النساء، املتزوجات وغري املتزوجات، يف مجيع املسائل املتعلقـة بـالزواج          

ونعتـرب أن   .  حيث يـشكل اسـم العائلـة جـزءا هامـا مـن العالقـات األسـرية                 والعالقات األسرية، 
ال تغطي حالة مقدميت الـبالغ علـى حنـو واضـح أو شـامل كقـانون خـاص، وأن                    ) ز (١الفقرة  



CEDAW/C/44/D/12/2007
 

24 09-57579 
 

 تنطبـق   ٥ و   ٢، فـضال عـن فقراهتـا الفرعيـة األخـرى واملادتـان              ١٦ مـن املـادة      ١مقدمة الفقـرة    
  .متاما على حالتهما

ميع حجج الدولة الطرف ا لـيت تـدعم تأكيـدها           جلا أيضا االهتمام الواجب      وقد أولين  ١١-١٢
 مـــن ١٦ و ٥ و ٢أن مقـــدميت الـــبالغ مل تـــدَّعيا حـــدوث متييـــز أو انتـــهاكات تتعلـــق بـــاملواد 

 ٥ و ٢ونــرى أن مقــدميت الــبالغ قــد احتجتــا مبحتــوى املــواد   . االتفاقيــة علــى الــصعيد احمللــي 
ث متييـز ضـد املـرأة فيمـا يتعلـق بنقـل االسـم العـائلي                  على حنـو جـوهري، وادعيتـا حـدو         ١٦ و

علـى أسـاس   القـائم  وقد جلأتا إىل مجيع اإلجراءات املتاحة حلماية نفسيهما من التمييـز            . وتغيريه
ل  يف طلبـها مـن أجـ   .د. غ  من قـرار اللجنـة، استـشهدت   ٣-٢وكما يتبني من الفقرة  . اجلنس

 منـذ سـن   .د .غنسني، فضال عن أهنـا تـستخدم اسـم      تغيري االسم باملبدأ العام للمساواة بني اجل      
 دعوى االسـتئناف    ٢٠٠٢وفضال عن ذلك، رفضت احملكمة اإلدارية لباريس يف عام          . السابعة

) احلـق يف احتـرام احليـاة اخلاصـة     (٨ على أساس عدم حدوث انتهاك للمادة .د. غاليت رفعتها  
اية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية،   من االتفاقية األوروبية حلم ) حظر التمييز  (١٤واملادة  

علـى  القـائم   تتضمن اجلنس بوصفه أساسا للتمييـز، وبـذلك حتظـر التمييـز          ١٤وحيث أن املادة    
  .أساس اجلنس

 ونؤيد النتيجة اليت توصلت إليها اللجنـة فيمـا يتعلـق مبقبوليـة هـذه الـشكوى بالنـسبة                    ١٢-١٢
تنتاج بـأن تطبيـق سـبل االنتـصاف الـوارد يف            نؤيـد االسـ   كمـا   . الستنفاد سبل االنتصاف احملليـة    

 مـن املـستبعد   هدرجة غري معقولة، كما أنب من القانون املدين يستغرق وقتا طويال  ١-٦١املادة  
وبناء على حقـائق هـذه احلالـة، جنـد أيـضا أن هـذا الـبالغ مقبـول                   .  يؤدي إىل إنصاف فعال    أن

ة لألســاس الـذي تقـوم عليــه   مـن حيـث االختـصاص الــزمين دون احلاجـة إىل إيـضاحات مفـصل      
  .هذه املقبولية

 وفيمــا يتعلــق باألســس املوضــوعية هلــذه احلالــة، نــرى أن مقــدميت الــبالغ كانــت          ١٣-١٢
ضحيتني غري مباشرتني لتشريع متييزي مبين على أساس الرؤيـة األبويـة لآلبـاء بوصـفهم أربـاب                  

، كمـا   ا هبـذا التـشريع    منـهم  كل   وقد تأثرت . األسر اليت فرضتها الدولة الطرف أثناء طفولتهما      
وبوصفهما بالغتني، فمقـدمتا الـبالغ، اللتـان بـسبب طـالق والـدي كـل          .  تأثرت به والدتامها    

منهما والعالقة األسرية اليت تربطهما بأسريت والدتيهما واالسم العـائلي لوالـدتيهما كجـزء مـن          
تـسبني، مهــا ضـحيتان للتمييــز   هويتـهما، واللتـان تطلبــان تغـيري امسيهمــا العـائليني التمييــزيني املك    

 من القانون املـدين     ١-٦١على أساس اجلنس مبوجب إجراء تغيري االسم الوارد يف املادة           القائم  
حيــث أن طلبيهمــا بتغــيري امسيهمــا العــائليني التمييــزيني املكتــسبني مل جيــر تفــسريمها بوصــفهما    

 كانــت ســارية عنــد ونــرى أن القاعــدة العرفيــة الــيت. مــصلحة مــشروعة مبوجــب هــذا اإلجــراء
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فيمـا يتعلـق بنقـل    ) األم(حصول مقدميت البالغ علـى امسيهمـا العـائليني كانـت متيـز ضـد املـرأة         
ونالحظ أيـضا املعلومـات الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف بـشأن التقـدم               . امسها العائلي إىل أطفاهلا   

 األطفــال مــع اعتمــاد ة إىليــاحملــرز يف حتقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف نقــل األمســاء العائل 
 الـذي   ٢٠٠٣املعدلـة عـام      بـصيغته    ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٤ املـؤرخ    ٣٠٤-٢٠٠٢القانون رقم   

كما نالحظ أن هذه املعلومات تـدل ضـمنا         . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١دخل حيز النفاذ يف     
تكـن  على اعتراف الدولة الطـرف بـأن قاعـدهتا العرفيـة الـسابقة بـشأن نقـل األمسـاء العائليـة مل                       

قائمة على املساواة بني املرأة والرجل، كما كانت متييزية ضد املـرأة وهويتـها، كمـا يتـضح يف                   
  .امسها العائلي

ــانون       ١٤-١٢ ــبالغ يف أن الق ــدميت ال ــع مق ــرأي م ــق يف ال ــانون احلــايل، نتف ــق بالق ــا يتعل  وفيم
سـم العـائلي    زال مييز ضد املرأة ألنـه ميـنح األب حـق الـنقض بالـسماح لـه مبعارضـة نقـل اال                      ما

ومــع ذلــك نــرى أن هــذا ال يتــصل اتــصاال مباشــرا بالــدعوى الــيت رفعتــها مقــدمتا هــذا    . لــألم
واألمر الذي لـه أمهيـة بالنـسبة ملقـدميت الـبالغ هـو أنـه ال ميكـن للـشخص املولـود قبـل                         . البالغ

وخنتلـف مـع حجـة      .  احلصول على اسم عائلة األم كامسه الرمسـي        ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين  ١
لدولة الطرف بأن مبدأ استقرار احلالة املدنية وليس األساس األبوي لسيادة الرجـل علـى املـرأة     ا

ونـرى أن الدولـة الطـرف ال تقـدم أي           . ٢٠٠٢هو الذي حيد مـن األثـر الرجعـي لتـشريع عـام              
أو حق الطفـل يف احلـصول       /سبب ملعاملة حقوق املرأة، مبا فيه حق األم يف نقل امسها العائلي و            

م الوالدين على أساس املساواة بـني اجلنـسني، معاملـة خمتلفـة مـن أجـل اسـتقرار احلالـة                     على اس 
  .املدنية لالسم العائلي للشخص

 ونرى أن استقرار احلالة املدنية لالسـم العـائلي للـشخص ميكـن حتقيقـه بـنفس القـدر                    ١٥-١٢
كمـا نـص    .  املـساواة  باالعتراف املتساوي باألمساء العائلية للنساء والرجال ومعاملتها على قـدم         

عليه القـانون اجلديـد بـشأن األمسـاء العائليـة الـذي قـضي جزئيـا علـى التمييـز فيمـا يتعلـق بنقـل                
وحيـث أن القـانون اجلديـد ال ينطبـق بـأثر رجعـي علـى مقـدميت الـبالغ،                    . االسم العـائلي لـألم    

 إلجـراء القـانون     فهما ال تزاالن متضررتان من القانون السابق مقترنا بالتطبيق التمييـزي احلـايل            
ــائلي للــشخص    ــشأن تغــيري االســم الع ــاح    . املــدين ب ــد املت وهــذا اإلجــراء، وهــو اإلجــراء الوحي

ملقدميت البالغ، ال يراعي القواعد التمييزية اجلنسانية السابقة بشأن األمساء العائلية املطبقة علـى              
احلقــائق امللموســة وتتــضمن هــذه . مقــدميت الــبالغ وطريقــة تــضررمها منــه يف حياهتمــا الواقعيــة

جتــاه األم يف (مارســه األب يف األســرة للحيــاة يف هــذه احلالــة طــالق الوالــدين والعنــف الــذي   
والتخلـي مـن جانـب      )  منهما العنف املزعوم جتـاه مقدمـة الـبالغ أيـضا           ةكلتا احلالتني، ويف حال   

يت الـبالغ،   واألسم العائلي لألم جـزء هـام مـن هويـة مقـدم            . األب والصلة الوثيقة مع األم فقط     
اليت ينبغي أن حتترمها الدولة الطرف على أساس تأييد مبدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل بـصفة                    
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ومـن االلتزامـات   . عامة ومبدأ املساواة بـني املـرأة والرجـل يف العالقـات األسـرية بـصفة خاصـة           
الرجــل يف الواضــحة علــى مجيــع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة دعــم مبــدأ املــساواة بــني املــرأة و

وإلغاء أو تغيري القوالـب النمطيـة ألدوار      ) ٢املادة  (تشريعاهتا وكفالة التحقيق العملي هلذا املبدأ       
وهذا يعين أنه جيب إعطاء أسباب يعتـد هبـا قبـل أن ميكننـا اعتبـار أن                  ). ٥املادة  (املرأة والرجل   

 احملكمـة األوروبيـة     انظـر (الفارق يف املعاملـة علـى أسـاس اجلـنس وحـده يتماشـى مـع االتفاقيـة                   
ــارتز ضـــد سويـــسرا، الطلـــب رقـــم    ــؤرخ ١٦٢١٣/٩٠حلقـــوق اإلنـــسان، بورغـ ، احلكـــم املـ

  ).٢٧، الفقرة ١٩٩٤فرباير /شباط ٢٤
 لعــام ١٣٧٢-٨٥ مــن القــانون رقــم ٤٣ وانتفعــت كــل مــن مقــدميت الــبالغ باملــادة  ١٦-١٢

مسـه العـائلي    بشأن املساواة بـني الـزوجني الـذي يـسمح ألي شـخص بـأن يـضيف إىل ا        ١٩٨٥
ومتكنـت مقـدمتا الـبالغ مـن        . “االسم املستخدم ”اسم الوالد اآلخر الذي مل ينقل إليه بوصفه         

“ االسـم املـستخدم   ”ومـع ذلـك، ال يظهـر        . وصل امسيهما العائليني باالسم العائلي لوالـدتيهما      
وهـذا  . يالدمهاشهاديت جنسيتهما الفرنسية أو شهاديت م     إال يف بطاقيت هويتيهما ولكن ليس يف        

وفــضال عــن ذلــك، ال يــسمح . يبــدو مــصدر ارتبــاك وشــكوك قانونيــة ملــستخدمي هــذا اخليــار 
 حمـدود ويطبـق   “االسم املستخدم”إىل األطفال ومن مث فإن “ االسم املستخدم”التشريع بنقل  

غالبــا إلضــافة االســم العــائلي لــألم حيــث ينقــل االســم العــائلي لــألب كقاعــدة عرفيــة جلميــع    
ومـن  . اعتماد القانون اجلديد بشأن األسرة الذي ال ينطبـق علـى مقـدميت الـبالغ              املولودين قبل   

الواضــح أنــه حــىت هــذه اإلمكانيــة، الــيت هتــدف إىل دعــم املــساواة بــني الــزوجني، قــد قــدمت     
ــا حمــدودا باالســم العــائلي لــألم، إال أن ذلــك جيــري    ــايل، .  علــى حنــو غــري منــصف اعتراف وبالت

لألمساء العائلية للوالدين وحق كل شخص يف االختيـار القـائم علـى    تضمن املعاملة املتساوية    مل
  .أساس حيمي النساء والرجال على قدم املساواة فيما يتعلق بنقل أو حيازة أمسائهم العائلية

 ونرى أن مقدميت البالغ بيَّنتـا أهنمـا تعرضـتا لتمييـز جنـسي ضـد املـرأة حبمـل االسـم                       ١٧-١٢
الــة املدنيـة اخلاصـة هبمـا علــى أسـاس القواعـد العرفيـة التمييزيــة       العـائلي لوالـديهما يف وثـائق احل   

. واملتحيزة جنسيا الـسارية وقـت والدهتمـا وعـدم متكنـهما مـن تغـيريه إىل االسـم العـائلي لـألم                      
وقد تعرضت مقـدمتا الـبالغ أيـضا إىل أذى عقلـي نتيجـة للقواعـد واملمارسـات التمييزيـة الـيت                      

 الســم األم بــالرغم مــن أن هويتــهما النفــسية واألســرية  تفرضــها الدولــة الطــرف علــى محلــهما 
وقـد تعرضـت    . واالجتماعية واإلدارية تشكلت من خالل االرتباط باألم منذ سن صغرية جـدا           

مـن  مقدمتا البالغ إىل ضرر اقتصادي وعقلي طيلة مجيع اجلهود اليت بـذلتاها منـذ وقـت مبكـر                   
ــائليني، وخباصــة اإلجــر    ــة والباهظــة   بلوغهمــا لتغــيري امسيهمــا الع ــة املتعــددة الطويل اءات القانوني
كمـا نعتـرف    .  مـن القـانون املـدين      ١-٦١التكاليف اليت كان عليهما البدء فيها مبوجب املـادة          

بأن عدم استطاعة مقدميت البالغ استعمال االسم العـائلي لـألم كاسـم قـانوين رمسـي كـان لـه،             
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ة يف عـدم التمييـز واملـساواة بـني املـرأة      وال يزال، آثار سلبية عليهما، وأضـر حبقوقهمـا األساسـي      
  .والرجل فيما يتعلق باختيار االسم العائلي لألم

  
  توصية للدولة الطرف فيما يتعلق مبقدميت البالغ    

 اسـتخدمت مقــدمتا الــبالغ، يف إجراءاهتمـا أمــام اللجنــة، االسـم العــائلي لــألم ولــيس    ١٨-١٢
ونـرى،  . جنة ومها حتمالن االسم العـائلي لـألم       لألب واعترفت هبما الل   ) الرمسي(االسم العائلي   

يف هذا الرأي املخالف، أنه ينبغي للدولة الطرف االعتراف باملثل باالسم العائلي لـألم، وينبغـي      
  .السماح ملقدميت البالغ بتغيري امسيهما العائليني على الصعيد الوطين

وعلـى  ) ١ (١٦ و   ٥ و   ٢ وينبغي للدولة الطـرف، يف إطـار التزاماهتـا مبوجـب املـواد               ١٩-١٢
مــن االتفاقيــة، اختــاذ مجيــع التــدابري الواجبــة، مبــا فيهــا  ) و (٢حنــو أكثــر حتديــدا مبوجــب املــادة  

التــدابري التــشريعية، لتعــديل أو إلغــاء القــوانني واألنظمــة واألعــراف واملمارســات القائمــة الــيت    
  .تشكل متييزا ضد املرأة

 ملـا يـشكل املـصلحة املـشروعة مبوجـب إجـراء              وينبغي للدولة الطرف تغـيري تفـسريها       ٢٠-١٢
القانون املدين بغية االعتراف بطليب مقدميت الـبالغ بوصـفه منـدرجا ضـمن املـصلحة املـشروعة                  
لتغيري أو اعتماد تعديل ينص صـراحة علـى تغـيري االسـم ملـن مل ينتفـع باإلصـالح القـانوين لعـام                   

  .ن يرغب يف محل االسم العائلي ألمه ومل٢٠٠٣
  

  ة عامةتوصي    
، CEDAW/C/FRA/CO/6(ي  ر نكرر اسـتنتاجات اللجنـة بعـد النظـر يف التقريـر الـدو              ٢١-١٢

والتوصية إىل الدولة الطـرف بتعـديل تـشريعها اجلديـد بـشأن األمسـاء العائليـة بغيـة                   ) ٣٥الفقرة  
  .االمتثال الكامل لالتفاقية
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