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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  ٣١/٢٠١١البالغ رقم     

 ١اآلراء اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني املعقودة يف الفترة من                 
  ٢٠١٢أكتوبر /رين األول تش١٩إىل 

  )ال ميثلها حمامٍ. (ب. ف. س  :املقدم من
  .ب. ب. ابنة صاحبة البالغ، ف  :الشخص املدعى أنه ضحية

  بلغاريا  :الدولة الطرف
تـاريخ تقـدمي    (٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣  :تاريخ تقدمي البالغ

  )الرسالة األوىل
 ٢٠١١مـايو   /يار أ ٥أُحيلت إىل الدولة الطرف يف        :الوثائق املرجعية

  )تصدر يف شكل وثيقة مل(
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢  :تاريخ اعتماد القرار

 
 CEDAW/C/53/D/31/2011  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

27 November 2012 
Arabic 
Original: English 



CEDAW/C/53/D/31/2011 

GE.12-48255 2 

  املرفق

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبوجب الربوتوكول          آراء    
  االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  بشأن

  * ضد بلغاريا.ب. ف. ، س٣١/٢٠١١البالغ رقم     
  )ال ميثلها حمامٍ. (ب. ف. س  :املقدم من

  .ب. ب. ابنة صاحبة البالغ، ف  :الشخص املدعى أنه ضحية
  بلغاريا  :الدولة الطرف

تـاريخ تقـدمي    (٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣  :تاريخ تقدمي البالغ
  )الرسالة األوىل

 ٢٠١١مـايو   / أيار ٥أُحيلت إىل الدولة الطرف يف        :الوثائق املرجعية
  )تصدر يف شكل وثيقة مل(

 من اتفاقية   ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         
  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،

  ،٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢ يف وقد اجتمعت  
  : ما يليتعتمد  

  توكول االختياري من الربو٧ من املادة ٣اآلراء مبوجب الفقرة     
 تشرين ١٤، وهي مواطنة بلغارية من مواليد .ب. ف. صاحبة البالغ هي السيدة س  -١

. ١٩٩٧فربايـر   / شـباط  ٢٣، مـن مواليـد      .ب. ب.  ووالدة ف  ١٩٧٣نوفمرب  /الثاين
__________ 

السيدة عائشة فريدة أجار، والـسيدة أولينـدا        : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف اعتماد هذه اآلراء          *  
 والسيدة ماغاليس أروتشا دومينغيث، والسيدة فيوليت أوري، والسيدة باربرا بيلي، والسيدة            باريرو بوبادّيا، 

نيكالس برون، والسيدة نائلة حممد جرب، والسيدة يوكو هاياشي، والسيدة عـصمت جاهـان، والـسيدة     
يا بيمينتـال،   سوليداد مورّيو دي البيغا، والسيدة فايوليتا نويباور، والسيدة براميال باتن، والـسيدة سـيلف             

والسيدة ماريا هيلينا برييس، والسيدة فيكتوريا بوبيشكو، والسيدة زهرة راسخ، والسيدة باتريسيا شـولتز،             
 .والسيدة دوبرافكا شيمونوفيتش، والسيدة زو شياوشياو
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) أ(؛ والفقرات  ١صاحبة البالغ أن ابنتها ضحية انتهاك بلغاريا حلقوقها مبوجب املادة            وتدعي
 ١٥؛ واملادة   ١٢؛ واملادة   ٥ و ٣ مقترنة باملادتني    ٢من املادة   ) ز(و) و(و) ه(و) ج(و) ب(و

بـدأ نفـاذ    وقـد   ). االتفاقيـة (من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة           
 / أيلـول  ٢٠ و ١٩٨٢مارس  / آذار ٨وبروتوكوهلا االختياري بالنسبة إىل بلغاريا يف        االتفاقية
  .حمامٍال ميثلها وصاحبة البالغ . ، على التوايل٢٠٠٦سبتمرب 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ    
. ن يف مشال بلغاريايم رفقتها هي وزوجها مبدينة بليف  تفيد صاحبة البالغ بأن ابنتها تق       ١-٢

  غري مقترن  اً حاد اًطفي عا اًطرابابنتها ُشخصت على أهنا تعاين ختلفاً عقلياً واض       حالة  وتدعي أن   
ت تبلغ من العمر    ، وكان ٢٠٠٤يجة تعرضها لعنف جنسي شديد يف عام        نتباضطراب ذهاين   

وتفيد صاحبة البالغ بأن الطفلة تتـابع دراسـتها يف مدرسـة لـذوي              .  سنوات ٧ذاك  آن
. ١٩٥٨، وهو مواطن بلغاري من مواليد عـام         .ج. واملعتدي هو ب  . االحتياجات اخلاصة 

ام البناية اليت تقيم فيها وأقنعها بأن        أم ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٤ويذكر أنه التقى بضحيته يف      
وبالوصول إىل الشقة جردها من     . إطالعها على صور  أنه يرغب يف    تصطحبه إىل شقة مدعياً     

مث جردها مـن سـرواهلا      . مالبسها وطلب إليها أن تستلقي على األرض وبدأ يقبل وجهها         
. إىل الطفلة تقبيلـه   مث نزع سرواله وأخرج قضيبه وطلب       .  مؤخرهتا التحيت وبدأ يقبل ويلعق   

.  يف شرجها، ما سبب هلا آالماً حـادة        إصبعهوسأهلا أن تنهض وتباعد بني ساقيها مث أدخل         
. كما حاول، دون جدوى، إيالج قضيبه يف مهبل الطفلة، ما سبب هلا آالماً حـادة أيـضاً                

 وملا تأكد من تعذر اإليالج، كف عـن فعلـه           .وكانت الطفلة تستجديه أن يكف عن فعله      
. حـدث  ن هلا بأن ترتدي مالبسها وأن تغادر املكان وسأهلا أال تبوح لوالديها بشيء مما             وأذ

. فانطلقت الطفلة جتري باجتاه البيت وأبلغت والدهتا مبا تعرضت له من حماولـة اغتـصاب              
املعتـدي  ُحوكم ويف هناية املطاف، . )١(فرفعت األم إىل السلطات املعنية شكوى ضد املعتدي  

واليت تـنص   بالتحرش اجلنسي    من القانون اجلنائي املتعلقة      ١٤٩ من املادة    ١مبوجب الفقرة   
يعاقب بالسجن بسبب ارتكاب الفاحشة كل من يأيت فعالً، من أجل حتريك            : "على ما يلي  

ويف وقت  [...]".  عاماً   ١٤دون اتصال جنسي، على شخص دون       إشباعها  رغبة جنسية أو    
جرميـة  بالقاصـر  اجلنـسي  التحرش ة تنص على أن ارتكاب اجلرمية، كانت القوانني الساري 

 سنوات، ومل تكن هذه اجلرمية تصنف يف فئة اجلـرائم           ٥عقوبتها السجن ملدة قد تصل إىل       
.  من القانون اجلنائي ١٤٩ من املادة    ١، اعُتمد تعديل على الفقرة      ٢٠٠٦ويف عام   . )٢(اخلطرة

 جرمية خطرة يعاقب عليهـا      يشكلبالقاصر  اجلنسي  التحرش  ومبوجب هذا التعديل، أصبح     
  . سنوات٦القانون بالسجن ملدة تتراوح بني سنة و

__________ 

 .ج. قرار إدانة ضد ب )١(
ة بوصفها جرائم يعاقـب      من القانون اجلنائي، اليت تعرف اجلرائم اخلطري       ٩٣تشري صاحبة البالغ إىل املادة       )٢(

 . سنوات٥عليها القانون بالسجن ملدة تزيد على 
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 / نيـسان ١٧إال يف املدعي العام مل يصدر الئحة االهتـام   وتفيد صاحبة البالغ بأن       ٢-٢
 / حزيـران  ١٣ يفو. ، أي بعد مضي حنو سنتني على تاريخ ارتكاب اجلرميـة          ٢٠٠٦أبريل  
 بليفن باستعراض اتفاق تفاوضـي لتخفيـف العقوبـة          ، قامت احملكمة احمللية يف    ٢٠٠٦ يونيه

ووافقت على هذا االتفاق احلاصل بني املدعي العام واملتهم والذي مت، حـسب مـا تؤكـده                 
وُحكم اجلنسي  التحرش  فاملعتدي اعترف مبسؤوليته عن     . صاحبة البالغ، على حساب الضحية    

. )٣( من القـانون اجلنـائي     ٥٥ ةملدة ثالث سنوات مع وقف التنفيذ وفقاً للماد       عليه بالسجن   
جييز إبرام مثل هذا االتفاق التفاوضي       وتشري صاحبة البالغ إىل أن قانون اإلجراءات اجلنائية ال        

وافقت على االتفاق ألن التهم املوجهة       اخلطرة، إال أن احملكمة قد    الوحشية  فيما يتصل باجلرائم    
 ١٣ويف  . وقـت ارتكـاب اجلـرم      تكن ترقى إىل مستوى اجلرميـة اخلطـرة          ملإىل املعتدي   

، رفضت احملكمة الطلب الذي تقدمت به صاحبة البالغ لالدعاء بـاحلق            ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
اجلنائية القائمـة   الدعوى  بالتزامن مع   املدين ورفع دعوى مدنية من أجل جرب األضرار املعنوية          

 هذا الطلب ألن احملكمة     وُرفض. )٤( من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٨٤ من املادة    ١وفقاً للفقرة   
__________ 

االستثنائية، كما يف احلاالت اليت تنطوي      الظروف  يف  ) ١: "( من القانون اجلنائي على ما يلي      ٥٥تنص املادة    )٣(
ة عديدة، واليت قد تكون فيها حىت أخف العقوبات املنصوص عليهـا يف القـانون غـري                 فعلى ظروف خمف  

 :بة إىل حد بعيد، تقرر احملكمة ما يليمتناس
 عقوبة دون احلد األدىن املقرر قانوناً؛توقيع   -١
 :االستعاضة  -٢

عن عقوبة السجن املؤبد بعقوبة احلرمان   ) ١٥٣/١٩٩٨الرمسية رقم   اجلريدة  صيغة معدلة،   (  )أ(  
  سنة؛٢٠ و١٥من احلرية ملدة تتراوح بني 

، اجلريـدة   ١٠/١٩٩٣، اجلريدة الرمسية رقم     ٢٨/١٩٨٢قم  صيغة معدلة، اجلريدة الرمسية ر    (  )ب(  
 ١ بدأ النفاذ اعتباراً مـن       - ٩٢/٢٠٠٢؛ صيغة معدلة ومتممة، اجلريدة الرمسية رقم        ٦٢/١٩٩٧الرمسية رقم   
، ٢٦/٢٠٠٤، فيما يتصل بالوضع حتت املراقبة؛ صيغة معدلة، اجلريدة الرمسية رقـم             ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 

عن عقوبة احلرمان من احلرية بوضع احملكوم عليه حتت املراقبة، وإذا تعلـق             ) ١٠٣/٢٠٠٤ رقم   اجلريدة الرمسية 
  . فاالستعاضة عن عقوبة احلرمان من احلرية بالوضع حتت املراقبة أو التنديد العلين-األمر بقاصر 

 ١٠/١٩٩٣الرمسيـة رقـم     واجلريـدة    ٢٨/١٩٨٢الرمسية رقم   اجلريدة  صيغة معدلة،   (  )ج(  
) ١٠٣/٢٠٠٤الرمسية رقـم    واجلريدة   ٩٢/٢٠٠٢الرمسية رقم   واجلريدة   ٦٢/١٩٩٧الرمسية رقم   دة  اجلريو

  . ليف بلغاري٥٠٠ ليف بلغاري و١٠٠عن وضع احملكوم عليه حتت املراقبة بغرامة مالية تتراوح قيمتها بني 
 تتخـذ   مـن الفقـرة الـسابقة، أي عنـدما      ١ويف احلاالت املشار إليها يف الفقرة الفرعية          )٢(  
شكل الغرامة املالية، جيوز للمحكمة، ختفيفاً للعقوبة، أن ترتل مببلغ الغرامة دون احلد األدىن مبا ال يزيد                  العقوبة

  .عن النصف
ويف مثل هذه احلاالت، ال جيوز للمحكمة أن تفرض العقوبة األخف املنـصوص عليهـا                 )٣(  

  .قانوناً باإلضافة إىل عقوبة احلرمان من احلرية
 .ترمجة غري رمسية .")٢٨/١٩٨٢أحكام ملغاة، اجلريدة الرمسية رقم (  )٤(  

جيوز للمتضرر وورثته، وكـذلك     : " من قانون اإلجراءات اجلنائية على ما يلي       ٨٤ من املادة    ١تنص الفقرة    )٤(
األشخاص االعتباريني ممن حلقتهم أضرار جراء اجلرمية، أن يرفعوا دعوى مدنية للحصول على تعويـضات               

 .ترمجة غري رمسية." باحلق املدين يف سياق اإلجراءات القائمة أمام احملكمةوأن يدعوا 
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 ه مبوجـب وتشري صاحبة البالغ إىل أن.  الطلبكانت قد وافقت على االتفاق التفاوضي قبل  
ترفض احملكمة االتفاق التفاوضي اهلـادف إىل  ال  )٥( من قانون اإلجراءات اجلنائية   ٣٨١املادة  

 فجربها غري ر املعنويةاألضراأما ينص على جرب األضرار املادية، إال إذا كان ال     ختفيف العقوبة   
بنة صاحبة البالغ   اوملا كانت هذه القضية ال تثري مسائل تتعلق جبرب أضرار مادية، فإن             . ُملزم

  .وجدت نفسها دون سبيل فعال للحصول على تعويض
ورفعت صاحبة البالغ، بالنيابة عن ابنتها، إىل احملكمة اإلقليمية يف بلـيفن دعـوى                ٣-٢

العقـود   من قـانون     ٤٥تعلقة باملسؤولية املدنية الواردة يف املادة       منفصلة مبوجب األحكام امل   
، اليت تنص على واجب كل فرد يف التعويض عن األضرار الـيت             )٦(١٩٥٠االلتزامات لعام   و

الصدمة النفسية اليت   وشددت صاحبة البالغ يف الشكوى على       ". جراء جرمه "يلحقها بغريه   
واالكتئاب، وطالبت بتعـويض    واإلجهاد  ن اخلوف   ابنتها اليت تعيش حالة مستمرة م     أصابت  
وتـنص  . تعويضاً عن الضرر املعنـوي    )  يورو ٢٥ ٠٠٠حنو  ( ليف بلغاري    ٥٠ ٠٠٠ قدره
احملكمة األضرار املعنوية باالسـتناد إىل مبـدأ        تقدر  ، على أن    )٧( من نفس القانون   ٥٢ املادة

كـانون   ٢٣بتـاريخ   كمـة   قُدم إىل احمل  يف األمراض النفسية    رأي خرباء   ويشري  . اإلنصاف
 إىل أن ابنة صاحبة البالغ تبدو عليها أعراض تغري املـزاج واضـطراب              ٢٠٠٨يناير  /الثاين

اإلرادة وفرط احلركة وانعدام القدرة على التركيز واملراوغة كلما عادت للحديث عن حادثة             
ـ      . االعتداء اجلنسي  ة زيـادة  وقد خلص اخلرباء إىل أن ابنة صاحبة البالغ تعاين مـن متالزم

. النشاط احلركي، وهي حالة تقترن باألعراض املشار إليها أعاله إضافة إىل ضعف التركيـز             
  . وكشفت االختبارات أن منوها العقلي دون املستوى املتوسط العام

، أصدرت احملكمة اإلقليمية يف بليفن حكماً اسـتندت         ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٥ويف    ٤-٢
ا خلفه العنف اجلنسي من أثـر       مبوأقرت يف هذا احلكم     . ءفيه، بدرجة كبرية، إىل رأي اخلربا     

 ليـف بلغـاري     ٣٠ ٠٠٠طويل األمد على ابنة صاحبة البالغ وقضت بتغرمي املعتدي مببلغ           
واستناداً إىل قرار احملكمة، صدر أمر بتنفيذ       . كتعويض عن الضرر املعنوي   )  يورو ١٥ ٠٠٠(

__________ 

االتفاق على تسوية القضية يف إطار اإلجراءات       : " من قانون اإلجراءات املدنية على ما يلي       ٣٨١تنص املادة    )٥(
 .القضائية
نـة يف هـذا      جيوز للمحكمة االبتدائية، حسب الشروط ووفقاً لإلجـراءات املبيَّ         -) ١(٣٨٤املادة    

 اإلجراءات القضائية ولكن قبل     ة القضية يتم التوصل إليه بعد بدء      الفصل، أن توافق على اتفاق يتعلق بتسوي      
  تم التحقيق الذي تقوم به احملكمةخ

  . تعني احملكمة حمامياً ينوب عن املدعى عليه إن مل يقم هو بنفسه بتعيني حمامٍ للدفاع عنه  )٢(  
 . ترمجة غري رمسية".تفاق مبجرد موافقة مجيع األطراف يتم إقرار االويف مثل هذه احلالة،  )٣(  

عما سببه  ملزماً بتعويض اآلخرين     كل فرد    يكون: " من قانون العقود وااللتزامات على ما يلي       ٤٥تنص الفقرة    ) ٦(
ترمجـة  ". ذلـك خالف  ُتفترض املسؤولية إىل أن يثبت      الضرر،  ويف مجيع حاالت    . جرمههلم من ضرر جراء     

 .رمسية غري
 تقدر احملكمـة الـضرر املعنـوي        -٥٢املادة  : " من قانون العقود وااللتزامات على ما يلي       ٥٢تنص املادة    )٧(

 .ترمجة غري رمسية". باالستناد إىل مبدأ اإلنصاف
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، عهـدت صـاحبة الـبالغ       ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٦ويف  . ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٩احلكم يف   
وباالستناد إىل هذا التكليف، أُعد     .  إىل ُمحِضرٍ خاص يف بليفن مبهمة تنفيذ احلكم        ،وزوجها

ومنذ ذلك احلني وحىت تاريخ تقدمي البالغ، اختذ املُحِضر مجيـع           . ملف خاص يتعلق بالتنفيذ   
 حلـصر   ،ة البالغ وزوجها  التدابري اليت جتيزها التشريعات احمللية، بناًء على مبادرة من صاحب         

 ليـف بلغـاري     ١ ٠٠٠وباستثناء مبلغ أصلي قدره     . أصول املعتدي وضمان تنفيذ احلكم    
التحقيق أن املعتدي ال ميلـك      تبّين من   ، أمكن تسلمها من مستخدم املعتدي،       ) يورو ٥٠٠(

هي، وتؤكد صاحبة البالغ أهنا     . املزيد من األموال  حتصيل  أصوالً مسجلة بامسه وأنه لن ميكن       
وليست الدولة الطرف، اليت حرصت على تنفيذ احلكم الصادر عن القضاء، وأن إجـراءات              

 ورغـم   .) يورو ١ ٥٠٠( ليف بلغاري    ٣ ٠٠٠التنفيذ غري جمانية، بل كلفتها ما يزيد على         
وعقب اتـصاالت   . حق ابنتها يف التعويض جمرد حربٍ على ورق       فقد ظلّ   مجيع هذه اجلهود،    

ة من أجل تسوية هذه املسألة، علمت صاحبة الـبالغ أن القـوانني        عدة بالسلطات احلكومي  
  .القائمة ال تتيح، يف هذه القضية، إمكانية تنفيذ احلكم القضائي

وبعد ارتكاب اجلرمية، ظل املعتدي يعيش بالقرب من بيت الـضحية، يف عمـارة                ٥-٢
من جديـد   عتداء  لالوقد عربت الضحية مراراً وتكراراً عن خماوفها من أن تتعرض           . جماورة

وتؤكد صاحبة البالغ أن التشريعات احلالية يف بلغاريا ال تـوفر           . )٨(على يد نفس الشخص   
  .ى اجلنائيةانتهاء الدعواحلماية لضحايا اجلرائم اجلنسية بعد 

  الشكوى    
؛ ١صاحبة البالغ أن ابنتها وقعت ضحية انتهاك حقوقها مبوجـب املـادة             تدعي    ١-٣

؛ ١٢؛ واملادة ٥ و٣مقترنة باملادتني  ٢من املادة ) ز(و) و(و) ه(و) ج(و) ب(و) أ(والفقرات 
  . االتفاقية من١٥واملادة 

الالزمة احلماية  لتوفري  العناية الواجبة   ُتول  وتدعي صاحبة البالغ أن الدولة الطرف مل          ٢-٣
تكفـل   وتؤكد أن الدولة الطـرف مل     . الذي تعرضت له وعواقبه   العنف اجلنسي   من  البنتها  

وتـزعم أن حقـوق ابنتـها يف        . تها احلق يف تعويض فعال عما حلقها من ضرر معنوي         البن
الوقت ذاتـه بـالعنف     الصحة، مبا يف ذلك احلق يف الصحة اإلجنابية، والتعليم قد تأثرت يف             

وتفيد كذلك بـأن الدولـة      .  وال تستبعد أن تزداد حالتها سوءاً      الذي تعرضت له،  اجلنسي  
وتدعي أيضاً أن الدولة    . يلزم من مشورة وخدمات إلعادة تأهيلها     توفر البنتها ما     الطرف مل 

الطرف مل تتخذ التدابري التشريعية والسياساتية املناسبة لضمان حقوق ابنتها يف عدم التعرض             
من جديد على يد املعتدي الذي ال يزال يقيم يف عمارة تقع بـالقرب مـن بيـت                  للعنف  
__________ 

 ينص علـى إمكانيـة      ٢٠٠٦أبريل  /تالحظ صاحبة البالغ أن قانون اإلجراءات اجلنائية املعتمد يف نيسان          )٨(
لب من الضحية أو من املدعي العام، مينع املعتدي املزعوم من االقتراب من الضحية              استصدار قرار حجر بط   

غري أن القانون املشار إليه أعاله ال ينطبق علـى حالـة ابنـة              . إىل أن يصدر حكم قضائي نافذ يف القضية       
 .البالغ صاحبة
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القوالب احلماية من   يف  ابنتها   يوجد ضمان حلق     ه ال وتؤكد صاحبة البالغ كذلك أن    . الضحية
التـصور،  العتداء جنسي، ومن    فتاة تعاين اإلعاقة وتعرضت     بوصفها  النمطية اليت تلصق هبا     
العنف اجلنسي الذي تعرضت له الـضحية لـيس         الذي يذهب إىل أن     املكرَّس يف القانون،    

  .من أشكال العنف" خفيفاً"شكالً  إال
االتفاقيـة   مـن    ١الغ إىل تعريف التمييز ضد املرأة مبوجب املادة         وتشري صاحبة الب    ٣-٣

يشمل العنـف    للجنة،   )١٩٩٢(١٩وفقاً للتوصية العامة رقم     وتذِكر بأن التمييز ضد املرأة،      
القائم على أساس نوع اجلنس، وخباصة األفعال اليت تسبب للمرأة معاناة أو أضراراً جـسديةً     

من الرجال بـالعنف    أن النساء والبنات يف بلغاريا أكثر تأثراً        وتؤكد  . )٩(جنسيةً أو عقليةً أو  
الذي يـستهدف البنـات     وال سيما العنف    هلذا العنف،   وعدم تصدي الدولة جبدية     اجلنسي  

مـن ضـرر   بصورة رئيسية، كما تؤكد حقهن يف احلصول على تعويض فعال عما يلحقهن     
ة الطرف يف توفري احلماية البنتها      وتؤكد صاحبة البالغ أن فشل الدول     . )١٠(هذا العنف نتيجة  

من العنف اجلنسي وعواقبه، مبا يف ذلك فشلها يف توفري التعويض وإعادة التأهيل، إمنا يرقـى                
  .تتمتع به من حقوق إنسانية إىل متييز ضدها حيول دون اإلعمال الكامل ملا

 والرجل  وتزعم صاحبة البالغ أن عدم وجود قانون خاص بشأن املساواة بني املرأة             ٤-٣
وعدم االعتراف الصريح بالعنف الذي يستهدف املرأة يف بلغاريا وغياب أية تدابري خاصـة              
لصاحل النساء والفتيات ضحايا العنف اجلنسي، كلها عوامل أدت إىل انعـدام املـساواة يف               

ة وتشري إىل أن ممثل احلكوم    . املمارسة الفعلية وإىل حرمان ابنتها من التمتع حبقوقها اإلنسانية        
كان قد أقر، خالل النظر يف تقريري بلغاريا الدوريني الثاين والثالث إىل اللجنة املعنية بالقضاء            

املساواة بني املرأة والرجل يف اجملتمع البلغاري تقتـصر علـى   بأن  ،  )١١(على التمييز ضد املرأة   
قريـرين  اجلانب القانوين وال تتعداه إىل املمارسة الفعلية، وأن اللجنة قـد الحظـت أن الت              

بإنشاء آلية وطنية للتصدي لقضايا املرأة وتنفيـذ        تتعلق  أي استراتيجية حكومية    يتناوالن   ال
وتالحظ أيضاً أن مشكلة العنف الذي يستهدف املرأة يف بلغاريا، يف اجملالني العـام           . االتفاقية

  التـدابري  بتعزيـز  من أهم الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة اليت أوصـت            تواخلاص، كان 
وتالحظ صاحبة البالغ كذلك أن بلغاريا قـدمت يف         . التشريعية اليت حتمي املرأة من العنف     

" نوعاً من املساواة الشكلية   " تقريراً دورياً متأخراً يعكس نفس الصورة اليت جتسد          ٢٠٠٩عام  
وأن حمتوى التقرير يشري إىل عدم اختاذ أية خطوات من أجل تنفيذ توصيات اللجنة، ويـبني                

__________ 

مساءلة ] ميكن[": ما يلي يها   للجنة اليت جاء ف    ١٩التوصية العامة رقم     من   ٩تشري صاحبة البالغ إىل الفقرة       )٩(
الدول أيضاً عن األعمال اخلاصة إذا مل تتصرف باجلدية الواجبة ملنع انتهاكات احلقوق أو للتحقيق يف جرائم                 

 ".وتقدمي التعويضالعنف ومعاقبة مرتكبيها 
نـسي  اجلالتحرش  لعنف اجلنسي؛ وأن جرائم     لاألوىل  الضحية  تؤكد صاحبة البالغ أن الفتاة يف بلغاريا هي          )١٠(

.  يف املائة من الضحايا٧٠ يف املائة من جمموع اجلرائم املرتكبة ضد أطفال؛ وأن البنات ميثلن حنو              ٥,٥٤متثل  
عوامـل اخلطـر    " حتت عنوان    ٢٠١٠-٢٠٠٩وهذه البيانات مأخوذة من دراسة أجرهتا رابطة القضاة يف          

 ".األطفال ومن ِقبل األطفالضد يف اجلرائم املرتكبة اجلنائية 
 .١٩٩٨ يف التقريرين الدوريني الثاين والثالث لبلغاريا يف دورهتا الثامنة عشرة املعقودة يف عام اللجنة نظرت )١١(
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 التحديد أن بلغاريا ال يوجد فيها تشريعات خاصة بشأن املساواة بـني اجلنـسني               على وجه 
  .آلية للمساواة بني املرأة والرجل وال
بيئـة  ُيحدث  وتؤكد صاحبة البالغ أن غياب مثل هذه التشريعات ومثل هذه اآللية              ٥-٣

ؤكد كذلك  وت. مواتية الستمرار التمييز ضد ابنتها خبصوص العنف الذي تعرضت له وعواقبه          
أن الدولة الطرف مل تتخذ، يف قضية ابنتها، أية تدابري تشريعية أو سياساتية حلمايتـها مـن                 

من أضرار،  تتكبده  عما  الضحية  توفر نظاماً فعاالً لتعويض      ، مبا أهنا مل   وتبعاتهالعنف اجلنسي   
دنية ال يكفل   زد على ذلك أن إجراء إنفاذ األحكام القضائية امل        . مبا يف ذلك األضرار املعنوية    

 /الذي صـدر يف كـانون الثـاين       (القانونية  املساعدة  وتالحظ أن قانون    . التعويض الفعلي 
وإن تعلـق  حـىت  ال ينص على تقدمي املساعدة يف إطار إجراء إنفاذ األحكام،      ) ٢٠٠٦ يناير

. له من عنف جنسي، مثل ابنة صاحبة الـبالغ         واتعّرضجراء ما   أصيبوا بإعاقة   األمر بضحايا   
يـشمل األضـرار     يد كذلك أن القانون املتعلق بدعم ضحايا اجلرائم وتعويضهم مالياً ال          وتف

األطفال ضحايا العنـف  /وال يوجد صندوق حكومي لتعويض ضحايا  . املعنوية على اإلطالق  
انتهاء الدعوى  وتضيف صاحبة البالغ بالقول إن الدولة مل تضمن سالمة ابنتها بعد            . اجلنسي

  .يقيم بالقرب من بيت ضحيتهوأنه طلق سراحه عتدي قد أُاجلنائية، مبا أن امل
توفر البنتها وغريها من ضـحايا   وتؤكد صاحبة البالغ كذلك أن الدولة الطرف مل        ٦-٣

االعتداء اجلنسي خدمات احلماية والدعم، وأن بلغاريا تفتقر إىل مراكز الطـوارئ لرعايـة              
ء يف علم النفس، كما تفتقـر إىل        ضحايا االغتصاب وإىل أخصائيني صحيني مدربني وخربا      

وتدعي أن ذلك يشكل انتهاكاً حلقوق ابنتها مبوجـب         . )١٢(خدمات إعادة التأهيل واملشورة   
  .  االتفاقية من٢من املادة ) ه(و) ج(و) ب(و) أ (اتالفقر
) ز(و) و(وفيما يتعلق باالنتهاك املزعوم حلقوق ابنة صاحبة البالغ مبوجب الفقرتني             ٧-٣

، تدعي صاحبة الـبالغ أن موقـف        االتفاقية من   ٥، مقروءة باالقتران مع املادة      ٢من املادة   
العنف اجلنسي، هـو  ميثلها  الدولة الطرف عموماً إزاء االنتهاكات اخلطرية حلقوق املرأة، اليت          

موقف حتدده بدرجة كبرية القوالب النمطية السائدة يف األذهان واليت تعّرف اجلرائم اجلنسية             
هذا النهج القائم على القولبة النمطيـة هـو         . وجرائم هتك العرض  " فجور"ال  على أهنا أعم  

أي سـبيل   وعدم وجود   الذي يفسر أيضاً العقوبة اخلفيفة اليت أُنزلت باملعتدي يف حالة ابنتها            
وتـشري صـاحبة    . فعال يكفل البنتها التعويض عما تعرضت له من انتهاك جسيم حلقوقها          

يف القـضايا املـشمولة     "نون العقوبات الذي ينص على ما يلي         من قا  ١٥٨البالغ إىل املادة    
رتل أي عقوبة حبق املعتدي، أو ال يقـّضي املعتـدي           ، ال تُ  ١٥٣ واملادة   ١٥١-١٤٩باملواد  

زواجهما قبل إنفاذ احلكم الصادر     على عقد    الرجل واملرأة    إذا اتفق العقوبة اليت تصدر حبقه،     
اجلنسي واالغتـصاب، مبـا يف      التحرش  عاله حاالت   وتشمل املواد املذكورة أ   ." عن احملكمة 

__________ 

تزعم كذلك أن احلكومة ال تضطلع بأنشطة منتظمة لتحليل التشريعات املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني،                  ) ١٢(
لرصد تلك التشريعات وتقدمي تقـارير      سيما التشريعات املتعلقة بالعنف الذي يستهدف النساء والبنات، و         وال

 .يف هذا الشأن، وهي أنشطة كان ميكن أن تساعد يف جتنب انتهاكات حقوق النساء والبنات، كحقوق ابنتها
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الذي يقترحه القـانون فيـه      " احلل"ذلك اغتصاب األحداث، وتعترب صاحبة البالغ أن هذا         
" العقلية الذكوريـة  "بدالً من أن يعاقبه، ويكشف عن       ويكافئ املعتدي   انتهاك حلقوق املرأة،    

رف مل تراجـع وتبطـل األحكـام        وتدعي صاحبة البالغ أن الدولة الط     . اليت تطبع القانون  
  .  لالتفاقيةالقانونية املشار إليها أعاله يف انتهاك

 مـن   ١٢وفيما يتعلق باالنتهاك املزعوم حلقوق ابنة صاحبة البالغ مبوجب املـادة              ٨-٣
االتفاقية، تؤكد صاحبة البالغ أن الدولة الطرف مل تكفل اختاذ تدابري قانونية أو سياسـاتية،               

والت وإجراءات تتعلق بتوفري الرعاية الصحية واخلدمات االستشفائية، من         بروتوكيشمل   مبا
وتوفري خدمات الرعاية الصحية البنات  أجل التصدي للعنف املسلط على املرأة واالعتداء على         

وتزعم على وجه اخلصوص أن الدولة الطرف مل تكفل توفري مـوظفني مـدربني              . املالئمة
فيد أن ابنتها تعاين إعاقة جراء ما تعرضت له من عنـف            وت. خيتصون حباالت العنف اجلنسي   

  . جنسي، وتؤكد أن الدولة الطرف مل توفر هلا خدمات الرعاية الصحية اخلاصة املالئمة

  مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    
، بأهنا تتبع ٢٠١٢يناير / كانون الثاين ١٦تفيد الدولة الطرف، يف مالحظاهتا املؤرخة         ١-٤

سياسة متسقة هتدف إىل منع مجيع أشكال التمييز، مبا فيها التمييز ضد النـساء والبنـات،                
وقد شرعت وزارة العمالة والسياسات االجتماعية يف تنفيذ عدد من املشاريع     . والقضاء عليها 

املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومكافحة التمييز، واليت يتمثل هدفها الرئيسي يف إذكاء             
وُيطلـع  . ي اجلمهور عن طريق تنظيم محالت إعالمية وحلقات دراسية وموائد مستديرة          وع

على اإلطار القانوين املتعلق باملساواة بني اجلنسني وااللتزامـات         املشاركون يف هذه األنشطة     
 ة طرفاً تنفذ عدداً من الـصكوك الدوليـة حلقـوق           اليت عقدهتا بلغاريا بصفتها دول     الدولية
يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فضالً عـن تنفيـذ               ، مبا   اإلنسان

وقُّدم التدريب يف جماالت املساواة بني اجلنسني وشـروط العمـل           . التوصيات العامة للجنة  
 ممثل عن هيئات تابعة للحكومة      ٣ ٠٠٠واملساواة يف األجر بني املرأة والرجل، إىل أكثر من          

. حمللية وجهاز القضاء والشركاء االجتماعيني ومنظمات اجملتمع املـدين   املركزية واحلكومات ا  
 وساهم اجمللس الوطين لتحقيق املساواة بني النساء والرجال مسامهة كربى يف هذا االجتاه وهو             

يعكف على وضع وتنفيذ سياسة وطنية تتناول قضايا املساواة بني املرأة والرجل إىل جانـب               
املساواة بني الرجل واملـرأة     وهناك خطط وطنية لتشجيع     . نيشركاء حكوميني وغري حكومي   

  . على أساس سنويبشكل فعال تنفذ 
أهنا أيدت اعتماد العهـد األورويب للمـساواة بـني          بالدولة الطرف كذلك    وتفيد    ٢-٤

الذي يؤكد من جديد التزام الدول األعضاء مبكافحـة مجيـع           ) ٢٠٢٠-٢٠١١(اجلنسني  
الرامية إىل وضـع تـدابري      األنشطة  ما فتئت تدعم    وتؤكد أهنا    .)١٣(أشكال العنف ضد املرأة   

__________ 

ـ      ٢٠١١مارس  / آذار ٧تفيد الدولة الطرف بأن العهد اعُتمد يف         )١٣(  والـسياسة   ل بقرار من جملس وزراء العم
 . ومحاية املستهلكوالصحة االجتماعية 
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غراض االسـتغالل  ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص أل  
، إدراكاً منها أن منع العنف القائم على أساس نوع اجلنس يتـسم بأمهيـة      يف اجلنس والعمل  

. لتعاون الوثيق بني مجيع املؤسسات واملنظمات     قصوى ويتطلب التثقيف املكثف والتدريب وا     
تؤكد الدولة الطرف أن وزارة الداخلية نظمـت، باالشـتراك مـع            على الصعيد الوطين،    و

مبادرات يف جمال مكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس "عدة منظمات غري حكومية، 
 ويف  املطروحـة  باملشاكل   يف صفوف املواطنني  " إذكاء الوعي "ما ساهم يف    " واالجتار بالبشر 

  .حنو احلد من هذه احلاالت" اجتاه مستمر"ظهور 
وتفيد الدولة الطرف بأن ضحايا التمييز هلم أن خيتاروا بني رفع شكوى إىل جلنـة                 ٣-٤

واللجنة هي هيئة ُتعىن مبكافحة التمييز وتتعاون تعاوناً وثيقاً         . احلماية من التمييز أو إىل القضاء     
ُتنفّذ برامج للتدريب وتقوم بدراسات استقصائية وتنظّم        ووسائط اإلعالم و   مع اجملتمع املدين  
، ما فتئ عـدد     ٢٠٠٥ومنذ إنشاء اللجنة يف عام      . افة إىل أنشطة أخرى   إضمحالت للتوعية،   

علـى الثقـة   الشكاوى املرفوعة إليها يزداد باطّراد، ما يدل، حسب زعم الدولة الطـرف،            
كن اللجوء إىل اللجنة باجملان، حيث ُتحمل مجيـع تكـاليف           ومي. )١٤(املتزايدة هبذه املؤسسة  

  . اإلجراءات على ميزانية الدولة
، تفيد الدولة الطرف بأن القـضية تتعلـق بفعـل ُيجّرمـه             احلالةوفيما يتعلق هبذه      ٤-٤

فصاحبة البالغ رفعت شكوى للدفاع عن حقوق ابنتها        . اجلنائي يف مجهورية بلغاريا    القانون
وقـد  . ك دعوى جنائية أفضت إىل إبرام اتفاق تفاوضي للتخفيف من العقوبة         القاصرة بتحري 

عن املعاناة واحلرمان من نظرت حمكمة مدنية يف اجلانب املدين للقضية املتعلق باألضرار النامجة 
 واخُتتمـت اإلجـراءات  . وفقاً لقانون اإلجراءات املدنية وقانون االلتزامات والعقود    الزاجة،  

  .احملكمة قراراً لصاحل صاحبة الشكوى يقضي بالتعويض عن الضرراملدنية وأصدرت 
وتشري الدولة الطرف إىل املستندات اليت قدمتها صاحبة الشكوى والـيت تبـّين أن                ٥-٤

هي الفقرة   من القانون اجلنائي، و    ١٤٩ من املادة    ١وثبتت إدانته مبقتضى الفقرة     املعتدي اُتهم   
على املعاقبة عليها بالسجن ملـدة تـصل إىل مخـس     اليت كانت تنص وقت ارتكاب اجلرمية       

عنصر العنف اجلنسي الشديد الذي انطوت عليه       "وتؤكد الدولة الطرف أهنا راعت      . سنوات
اجلرمية، وعالقة ذلك بالتصّور السائد لدى اجملتمع فيما يتعلق باألنثى، سعياً منها إىل القضاء              

 مـن القـانون   ١٤٩ من املادة  ١ل الفقرة   وقامت بتعدي " أي أفكار تتعلق بدونية األنثى    على  
اجلنائي، فحّددت العقوبة الدنيا بسنة واحدة ورفعت من سقف العقوبة إىل ست سـنوات،              

الدولة الطرف أن هذا التعـديل، الـذي   وتفيد . أدرجت اجلرمية يف فئة اجلرائم اخلطرةحبيث  

__________ 

 ٢٠٠٩  يف عـام   ١ ٠٣٩ و ٢٠٠٥ شكوى يف عام     ٢٧د الدولة الطرف بأن جلنة احلماية من التمييز تلقت          تفي ) ١٤(
 قـضايا يف  ٣: تمييز ضد املرأة، فهي موزعـة كـاآليت  ال أما القضايا املتعلقة ب    .٢٠١٠ شكوى يف عام     ٨٣٨و

 قـضايا   ١٠ و ٢٠٠٩  قضايا يف عام   ٦ و ٢٠٠٨ قضايا يف عام     ١٠ و ٢٠٠٧ قضايا يف عام     ١٠ و ٢٠٠٦ عام
 .٢٠١٠عام  يف
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نـصوص عليهـا يف     الشروط واألحكام امل  "، يؤكد عزمها على تنفيذ      ٢٠٠٦اعُتمد يف عام    
".  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          ٢من املادة   ) ج(و) ب(الفقرتني  

وإضافة إىل ذلك، مل يعد قانون اإلجراءات اجلنائية ُيجيز يف مثل هذه القـضايا االتفاقـات                
  . ٣٨١ من املادة ٢ التفاوضية املتعلقة بالتخفيف من العقوبة مبوجب الفقرة

ن التعديالت األخرى اليت أُدخلت على القانون اجلنائي، واليت تعكـس تزايـد             وم  ٦-٤
التمييز بظاهرة  الوثيقة  وصلتها  التدابري املتخذة من الدولة الطرف فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية          

 ١٤٩خيص على وجه التحديد املادة      والذي  ،  ٢٠٠٧يف عام   التعديل الذي أُدخل    ضد املرأة،   
" ٤"اليت أُضيفت إىل فقرهتا اخلامسة فقـرة فرعيـة جديـدة       وهي املادة   ئي  من القانون اجلنا  

 ٢٠ُيعاقب على فعل الفاحشة بالسجن ملدة تتراوح بني مخس سنوات و          : "على ما يلي   تنص
 من القـانون اجلنـائي      ٩٣وقد عرَّفت املادة    ". سنة إذا شكّل الفعل قضية يف غاية اخلطورة       

تكشف اجلرمية اليت ارُتكبـت يف إطارهـا،        "ى أهنا قضية     عل "قضية يف غاية اخلطورة   " عبارة
بالنظر إىل عواقبها الوخيمة وغري ذلك من الظروف املشدِّدة، أن الفعل ومرتكبه ميثالن خطراً              

وتؤكد الدولة الطرف أهنا حرصت على زيادة تعزيز تـشريعاهتا          ". بالغ اجلسامة على اجملتمع   
لتعزيز محاية املرأة من التمييـز عـن طريـق          تدابري  املتعلقة بأفعال العنف اجلنسي، فاختذت      

وأقرت الدولـة الطـرف     . العقوبات يف القضايا اليت تستلزم مثل هذا التدبري اإلضايف         تشديد
بضرورة تشديد العقوبة املوقّعة على جرائم العنف اجلنسي يف مثل هذه القضايا اخلطرة سعياً              

باجملموعـة الكاملـة مـن حقـوق اإلنـسان      منها إىل منع تلك اجلرائم وضمان متتع املرأة   
   .األساسية واحلريات

وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن السلطات البلغارية املختصة قد نفذت األحكـام              ٧-٤
 محايـة "فاألخصائيون االجتماعيون التابعون لـدوائر      . ذات الصلة من قانون محاية األطفال     

حالة الطفلة استناداً إىل ملف تطّور ابعوا يف مدينة بليفن اختذوا ما يلزم من خطوات وت  " الطفل
وأن قدرهتا على التكيـف االجتمـاعي       "الطفلة على أهنا إعاقة     حالة  وقد ُشخِّصت   . القضية

وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الوالدين واصـال        ". الغريمبساعدة   يف املائة،    ٥٠تتجاوز   ال
الزمة كلمـا ظهـرت مـشاكل       وفروا املساعدة ال  الذين  االتصال الوثيق مع مدرسي البنت      

وتؤكد . تتشاور بانتظام مع والدي البنت" محاية الطفل"يتعلق بسلوك الطفلة، وأن دوائر  فيما
غري " أخصائي مناسب "توجيه البنت حنو    " يف مرحلة سابقة   " قد اقترِح  كان هالدولة الطرف أن  

رعايـة األخـصائي    أن الوالدين رفضا هذا املقترح ألن البنت كانت حتظى يف تلك املرحلة ب            
وقُبلت البنت يف الصف الثاين خـالل الـسنة         . النفسي التابع ملدرسة األطفال ذوي اإلعاقة     

 وُوجهت إىل املدرسة املذكورة أعاله بتوصية من جلنة خرباء مكلفة   ٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسية  
ك تعليمها وكانت الطفلة قد تابعت قبل ذل. وتابعة للمفتشية اإلقليمية للتعليمالتربوي بالتقييم  

  . األساسي يف مدرسة عادية
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وتؤكد الدولة الطرف أن اخلرباء كانوا قد اعتربوا، وقت تسجيل الطفلة يف املدرسة               ٨-٤
اخلاصة باألطفال ذوي اإلعاقة، أهنا تعاين حالة اكتئاب وترفض االقتراب من موظفي املدرسة             

صبح سلوكها يتسم باهلدوء    وبعد أن تلقت البنت املساعدة من األخصائي النفسي، أ        . الذكور
ومتكنت من إقامة روابط عاطفية قوية مع املدرس األول للصف وتغلبـت علـى شـعورها              

 مع اآلخرين، وتوصلت إىل التكيف مع جمموعة األطفال وأعربت عـن            اعالقاهتيف   باخلوف
وتؤكد الدولـة الطـرف     . رغبتها يف مساعدة األطفال اآلخرين ممن حيتاجون إىل املساعدة        

، تتـابع   ٢٠١٢-٢٠١١ أن الطفلة، املسجلة يف الصف السابع خالل السنة الدراسية           كذلك
 ويف  احلفالتيف  رئيسياً   اًأصبحت تثق بنفسها، وهي تؤدي اليوم دور      "وقد  . دراستها بانتظام 

  ".  أو أثناء الدراسةةاألحداث اليت تنظم يف العطل

  تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
، أكدت صاحبة البالغ أن الدولة الطـرف ال جتيـب يف            ٢٠١٢مارس  /آذار ٧  يف  -٥

" القـضية الرئيـسية   "األسئلة الرئيسية املطروحة يف البالغ، مبا أهنا ال تتناول          عن  مالحظاهتا  
املتمثلة يف االفتقار إىل آليات كفيلة بضمان التعويض واجلرب الفعالني عن الضرر الذي حلـق               

وتفند ما ورد يف مالحظات الدولة الطرف وتؤكـد         . االتفاقيةت أحكام   بابنتها وعن انتهاكا  
أن الدوائر االجتماعية يف مدينتها األصلية مل هتتم حبالة ابنتها وأن الدولة الطرف مل تعـرض                

وتؤكد أن مـا ورد يف      . على اإلطالق خدمات أخصائي يف علم نفس األطفال لعالج ابنتها         
الدولة وتـنعم   ظل رعاية متواصلة توفرها     تعيش يف   "تها  مالحظات الدولة الطرف من أن ابن     

بالصفاء والسكون، إمنا يعكس سوء تقدير من جانب الدولة الطرف حلالة ابنتـها ويـشكل        
وتؤكد أنه، خالفاً ملا جاء يف مالحظات الدولة الطرف، فإن حالة ابنتها ". تعدياً على كرامتها

يف حالتـها  آخذة يف التدهور، وأن البنت ما زالت تعيش كشخص ذي إعاقة وقد ُشخِّصت              
وتؤكد كذلك أن سلطات الدولة الطـرف       . )١٥(فترة األخرية على أهنا حالة هوس خفيف      ال

، وأن  اليت قدمتـها إىل اللجنـة     لمالحظات  لاتصلت هبا لتطلب إليها تزويدها بترمجة بلغارية        
وطلبوا إليها أن تبني هلم فحوى شـكواها        " عدائياً ومؤذياً "ممثلي احلكومة تبنوا إزاءها موقفاً      

  . يقدمون املساعدة إليهااحملامني الذينأمساء  وأن تكشف عن

  معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
" تقريـر اجتمـاعي     "  ل، قدمت الدولة الطرف ترمجة      ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢٤يف    -٦

 وموقع من رئيس مديرية املساعدة االجتماعية التابعة لشعبة         ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٨ مؤرخ
وجاء يف التقرير أن األخصائي االجتماعي درس خمتلف الوثائق    .  بليفن محاية األطفال يف بلدية   

 وأيد طلب التعويض املايل باعتباره يصب يف مصلحة         ٢٠٠٧املتاحة يف ملف القضية يف عام       
ويؤكد التقرير أن ابنة صاحبة البالغ كانت قبل تعرضها لالعتداء تتابع دراسـتها يف           . الطفلة

__________ 

 .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٧ؤرخة تقدم صاحبة البالغ نسخة من شهادة طبية يف هذا الغرض، م )١٥(
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ويتـضمن التقريـر    . ىل مدرسة خاصة باألطفال ذوي اإلعاقة     إبعده  مدرسة عادية مث ُنقلت     
مبساعدة تقييماً للبيئة األسرية للبنت ويؤكد أهنا تتابع دراستها يف الصف الثامن وأهنا متكنت              

احلفـالت  تعزيز ثقتها بالنفس وأصبحت تؤدي دوراً قياديـاً يف          "مع األخصائي النفسي من     
  ".ملدرسيةااملناسبات واألنشطة االحتفالية وسائر 

  تعليقات صاحبة البالغ على املالحظات اإلضافية املقدمة من الدولة الطرف    
، أكدت صاحبة البالغ أن فترة زمنية طويلة تفـصل بـني            ٢٠١٢يوليه  /متوز ٢يف    -٧

إضـافة  . املقدم من الدولة الطرف واألحداث اليت يتناوهلا البالغ       " التقرير االجتماعي "تاريخ  
ة البالغ إن مثل هذه التقارير عادة ما تـصدرها هيئـات املـساعدة              إىل ذلك، تقول صاحب   

االجتماعية مبوجب قانون محاية األطفال يف إطار إجراءات قضائية تتعلق بالطالق أو باحلضانة 
وتؤكد أن الوثيقـة  . أو يف إطار إجراء يتعلق بتحديد األطفال املعرضني للخطر داخل أسرهم        

قة باالتفاقية، ألن املطروح يف هذا البالغ هو مسؤولية الدولـة   املشار إليها أعاله ليس هلا عال     
  . بالتايل تعترب أن التقرير املذكور ال عالقة له بالقضية الراهنةأهنا الطرف ال مسؤولية اآلباء، و

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الـبالغ          ٦٤على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة         ١-٨

  . غري مقبول مبوجب الربوتوكول االختياريممقبوالً أ
وقد حتققت اللجنة من أن هذه املسألة مل ُتبحث وال جيري حبثها يف إطار أي إجراء                  ٢-٨

  .آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية
تقدم  لطرف مل تعترض على مقبولية البالغ ومل      وحتيط اللجنة علماً كذلك بأن الدولة ا        ٣-٨

  . إىل أن البالغ مقبوللجنة لاالبالغ غري مقبول، وبناء على ذلك ختلص قوهلا إن ما يربر 

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحتها هلا صاحبة البالغ                ١-٩

 مـن الربوتوكـول     ٧ من املـادة     ١ا هو منصوص عليه يف الفقرة       والدولة الطرف، وفقاً مل   
  .االختياري

 ليست حمـل تنـازع بـني        يف إطار هذه القضية، تالحظ اللجنة أن الوقائع التالية          ٢-٩
التهم مل توجَّه إىل    إن  ؛  ٢٠٠٤جنسي يف عام    لعنف  ابنة صاحبة البالغ تعرضت     إن  : الطرفني

، أي بعد مضي حنو سـنتني علـى تـاريخ           ٢٠٠٦يل  أبر/نيسان ١٧مرتكب اجلرمية إال يف     
 بعد أن وافقت احملكمة علـى       ٢٠٠٦يونيه  /حزيرانالقضية أُغلقت يف    إن  ارتكاب اجلرمية؛   

اتفاق تفاوضي يتعلق بتخفيف العقوبة أُبرم بني املدعي العام واملتهم، وينص على وقف تنفيذ              
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مل يصدر حكم قضائي    إنه  عاناة؛  ومأمل  العقوبة وال يكفل أي تعويض للضحية عما حلقها من          
بعد قيام   اليت سببها للضحية إالّ   " األضرار املعنوية "مدين يقضي بأن يدفع املعتدي تعويضاً عن        

، ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٥ن هذا احلكم مل يصدر إالّ يف إصاحبة البالغ باالدعاء باحلق املدين و
ضت له ابنة صاحبة البالغ؛     اجلنسي الذي تعر  العنف  أي بعد مضي أربع سنوات على حادث        

إضافة إىل  . احملليةن احلكم املذكور مل يتسن إنفاذه عن طريق اآلليات اليت تتيحها التشريعات             إ
ذلك، تالحظ اللجنة ما جاء يف مالحظات صاحبة البالغ من أن فشل الدولة الطرف تـوفري    

 تـوفري التعـويض     ذلك فشلها يف  احلماية البنتها من عواقب وتبعات العنف اجلنسي، مبا يف          
 هـا ُيعطِّل اإلعمال الكامل حلقوق   ووخدمات إعادة التأهيل للضحية، يرقى إىل متييز ضد ابنتها،          

كما تالحظ اللجنة ما ورد يف مالحظات صاحبة البالغ من أن النساء والبنـات يف               . يةاإلنسان
تأخذ مسألة العنف    بلغاريا أشد تأثراً من الرجال بالعنف اجلنسي ومبوقف الدولة الطرف اليت ال           

اجلنسي، وخباصة العنف الذي يستهدف البنات بصفتهن أول ضحايا العنف اجلنسي يف بلغاريا،             
مأخذ اجلد وال تتخذ ما يكفي من إجراءات لضمان حق الضحايا يف تعـويض فعـال عمـا                  

  . العنفيلحقهن من ضرر جراء
ن االتفاقية بالقضاء على     م ٢وتذكر اللجنة بأن الدول األطراف ملزمة مبوجب املادة           ٣-٩

وتشري اللجنة كـذلك إىل     . التمييز ضد النساء من خمتلف الفئات العمرية، مبا يشمل البنات         
 من االتفاقية اليت تعرف التمييز على أنه يشمل العنف القائم على أساس نوع اجلنس،               ١املادة  

على حنو جـائر ويـشمل   أي العنف املوجه ضد املرأة ألهنا امرأة، أو العنف الذي ميس املرأة    
األعمال اليت تلحق ضرراً أو أملاً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً والتهديد هبذه األعمال، واإلكراه               

فالعنف القائم على أساس نوع اجلنس قد يشكل انتهاكاً         . وسائر أشكال احلرمان من احلرية    
ري صـراحة إىل    ألحكام حمددة من االتفاقية بصرف النظر عما إذا كانت هذه األحكام تـش            

 من أن   ١٩وتذكر اللجنة أيضاً مبا ورد يف تعلقيها العام رقم          . )١٦(العنف أو ال تشري إىل ذلك     
الدول األطراف مطالبة باختاذ مجيع التدابري املناسبة والفعالة للقضاء على مجيع أشكال العنف             

 ذلك،  إضافة إىل . )١٧(القائم على أساس نوع اجلنس، سواء صدر من جهات عامة أو خاصة           
 من االتفاقيـة    ٢من املادة   ) ه(الدول أيضاً عن األعمال اخلاصة مبوجب الفقرة        مساءلة  ميكن  

العنـف  جرائم  إذا مل تتصرف باجلدية الواجبة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان أو للتحقيق يف             
  .)١٨(توفري تقدمي التعويضومرتكبيها، ومعاقبة 

الدول األطـراف   تقر التزام    ٢من املادة   ) ز(و) و(و) أ(وتذكر اللجنة بأن الفقرات       ٤-٩
بتوفري احلماية القانونية وإلغاء أو تعديل القوانني واألنظمة التمييزية يف إطار سياساهتا الراميـة              

باختـاذ اخلطـوات   ملزمة أن الدول األطراف وتنص على إىل القضاء على التمييز ضد املرأة،  
__________ 

 .٦، الفقرة )١٩٩٢(١٩انظر تعليق اللجنة العام رقم  )١٦(
 ).أ(٢٤الفقرة املرجع نفسه،  )١٧(
 .٩الفقرة املرجع نفسه،  )١٨(
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واملمارسات القائمة اليت تشكل متييـزاً      واألعراف   الالزمة لتعديل أو إلغاء القوانني واألنظمة     
  .)١٩(املرأة ضد
وتالحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف مل تفسر ملاذا اعتربت احملكمـة أن فعـل                 ٥-٩

العنف اجلنسي الذي تعرضت له ابنة صاحبة البالغ يشكل حترشاً جنسياً ومل تعتربه اغتصاباً              
وترى اللجنـة أن الوقـائع      . على هذا األساس  املعتدي  على  أو حماولة اغتصاب، وحكمت     

 شرجاملعروضة عليها تبّين أن املعتدي ارتكب فعالً جنسياً متثل يف إيالج جزء من جسمه يف                
 من  ١٤٩وتشري اللجنة إىل أن املعتدي قد حوكم مبوجب املادة          . )٢٠(الطفلة وحاول اغتصاهبا  

، يف فئة اجلرائم اخلطرة    يف ذلك الوقت     القانون اجلنائي وأن الفعل الذي ارتكبه مل يكن مصنفاً        
املنـصوص عليهـا يف     تعادل العقوبة    وأن العقوبة املنطبقة على أفعال العنف اجلنسي هذه ال        

 زد علـى    .حماولة االغتصاب  االغتصاب أو فيما يتعلق جبرمية     من القانون اجلنائي     ١٥٢ املادة
 تفاوضي من أجل ختفيف العقوبة،      تتيح إمكانية إبرام اتفاق   كانت  ذلك أن القوانني السارية     

ه مل ُيحكم على املعتدي سـوى  وتالحظ اللجنة بقلق أن. وهو ما حصل يف إطار هذه القضية    
بالسجن ملدة ثالث سنوات مع وقف التنفيذ، وهي عقوبة أدىن بكثري من العقوبة القانونيـة               

ـ            . القصوى دابري اإلجيابيـة   وترى اللجنة أن الدولة الطرف مل تتخذ يف إطار هذه القضية الت
يف القانون اجلنائي مناسبة أحكام  من أجل اعتماد   ٢من املادة   ) ب(املنصوص عليها يف الفقرة     

يف املمارسـة   األحكام  االغتصاب والعنف اجلنسي على حنو فعال وتطبيق تلك         على  لمعاقبة  ل
طـرف  وتالحظ اللجنة كذلك أن الدولة ال     . )٢١(عن طريق التحقيق الفعال ومقاضاة املعتدي     

، مـا يـشكل     من العنف تتخذ تدابري تشريعية من شأهنا أن توفر للضحية الدعم واحلماية            مل
  . من االتفاقية) ز(و) و(و) أ(انتهاكاً ألحكام الفقرات 

 ١٤٩ تعديالً على املـادة      ٢٠٠٦وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدخلت يف عام           ٦-٩
 من قانون العقوبات    ١٤٩ من املادة    ١لفقرة  من قانون العقوبات لتصنيف األفعال املشمولة با      

ومنع أي اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة يف احلاالت اليت تنطـوي           " اجلرائم اخلطرة "يف فئة   
ورغم التعديالت التشريعية املذكورة، تالحظ اللجنة أن العقوبة . على هتم مشمولة بتلك املادة

 ال تزال دون العقوبة املنطبقة على جرمية        ١٤٩املنطبقة على فعل من األفعال املشمولة باملادة        
االغتصاب أو حماولة االغتصاب وأن مرتكيب اجلرائم اجلنسية ال يزالون ُيحاكمون على أساس             

 مـن القـانون اجلنـائي،       ١٥٨أنه مبقتضى املادة    وتالحظ اللجنة   ". فجور"ارتكاب أعمال   
العقوبة احملكوم  تنفذ   أو ال    ١٥٣ واملادة   ١٥١-١٤٩اجلرائم املشمولة باملواد    ُيعاقب على    ال

وتغطي املواد املذكورة حاالت التحـرش      . عقد زواج بني الرجل واملرأة    سبق التنفيذ   هبا إذا   
__________ 

 ٢ات األساسية للدول األطراف مبوجب املـادة        للجنة بشأن االلتزام  ) ٢٠١٠(٢٨التوصية العامة رقم    انظر   )١٩(
 .٣١ الفقرة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،

 من اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنـف ضـد املـرأة              ٣٦ يف املادة    االغتصابانظر تعريف    )٢٠(
 .٢٠١١مايو / أيار١١ املؤرخة العائلي والعنف

، االلتمـاس   ضد بلغاريـا  . ك. قضية م در عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف        انظر أيضاً احلكم الصا    )٢١(
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٤ املؤرخ ٣٩٢٧٢/٩٨ رقم
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التشريعات ال تتماشى هذه وترى اللجنة أن    . اجلنسي واالغتصاب، مبا يشمل اغتصاب القّصر     
 اليت أصدرهتا يف أعقـاب      مع أحكام االتفاقية وتذكر بأهنا قد أوصت، يف مالحظاهتا اخلتامية         

 بأن تلغي   ،نظرها يف التقرير املوحد اجلامع للتقارير الدورية الرابع إىل السابع املقدم من بلغاريا            
وتعترب اللجنة أن الدولة الطرف مل تراجع       . )٢٢( من القانون اجلنائي   ١٥٨الدولة الطرف املادة    

.  من االتفاقية٢من املادة  ) ز(وجب الفقرة    مب مبا يفي بالتزاماهتا  وتبطل املادة املشار إليها أعاله      
وتالحظ كذلك أن املادة املذكورة تعكس القوالب النمطية اجلنسانية الضارة اليت تتعارض مع             

  . من االتفاقية٥املادة 
وتالحظ اللجنة أيضاً أن التشريعات القائمة ال تنص، فيما يبدو، على أيـة آليـات                 ٧-٩

ضحايا من جديد، ذلك أن املعتدين ُيفرج عنـهم  وقوعهن حلماية ضحايا العنف اجلنسي من      
اجلنائية وأنه ال يوجد أية آلية قانونية تكفل محايـة          انتهاء الدعوى   اجملتمع بعد   ويعودون إىل   

هـذه  عدم وجـود  وترى اللجنة أن . أمر مقيِّد/الضحية، من قبيل إصدار قرار بتوفري احلماية     
) و(و) ه(و) ب(و) أ(ة البالغ مبوجب الفقـرات    األحكام أدى إىل انتهاك حقوق ابنة صاحب      

  .  من االتفاقية٥ من املادة ١ والفقرة ٣، مقروءة باالقتران مع املادة ٢من املادة ) ز(و
وحتيط اللجنة علماً كذلك مبا ورد يف مالحظات الدولة الطرف من أهنا شرعت يف                ٨-٩

جل يف اجملتمع، لكنـها تالحـظ أن   تنفيذ برامج عديدة للتشجيع على املساواة بني املرأة والر 
الدولة الطرف مل تقدم أية معلومات عن مدى صلة هذه الربامج حبالة البنات ضحايا العنـف              

وتشري اللجنة بوجه خاص إىل     . اجلنسي عموماً وحبالة ابنة صاحبة البالغ على وجه اخلصوص        
ـ            ف اجلنـسي الـذي     أن الدولة الطرف مل تقدم معلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة العن

يستهدف النساء والبنات وملعاجلة تبعات هذا العنف ومدى تـأثريه يف التمتـع بـاحلقوق               
وبناًء عليه، ختلص اللجنة إىل أن الدولة الطرف قـد انتـهكت            . املنصوص عليها يف االتفاقية   

  . االتفاقية من ١٥ واملادة ٢من املادة ) ج(حقوق ابنة صاحبة البالغ مبوجب الفقرة 
وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف مل تقدم أي تفـسري بـشأن طـول مـدة                   ٩-٩

الئحة اهتـام   أسباب عدم إصدار    اإلجراءات السابقة للمحاكمة ومل تبّين على وجه التحديد         
وتالحظ اللجنة كذلك أنه، على الرغم من صدور حكم مـدين           .  إال بعد سنتني   حبق املعتدي 

ق حىت اآلن التعويض النقدي الكايف عما تكبدته مـن أمل           لصاحل الضحية، فإن الضحية مل تتل     
 ،اليت وضعتها الدولة الطرف ال تكفـل للـضحية  القانونية ومعاناة، كما تالحظ أن اآلليات   

  .)٢٣(يبدو، احلصول على هذا التعويض فيما
 قد انُتهكت،   ١٢حقوق ابنتها مبوجب املادة     بأن  وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البالغ        ١٠-٩

اللجنة إىل أن العنف القائم على أساس نوع اجلنس يثري قضية صحية أساسية بالنسبة إىل            تشري  
__________ 

 .٢٤ و٢٣، الفقرتان )CEDAW/C/BGR/CO/4-7(انظر املالحظات اخلتامية للجنة  )٢٢(
 يورو، يف حـني أهنـا       ٥٠٠يعادل  تبّين املستندات املقدمة من صاحبة البالغ أن ابنتها تلقت حىت اآلن ما              )٢٣(

 . فقطمصاريف تنفيذ احلكملتغطية )  يورو١ ٥٠٠( ليف بلغاري ٣ ٠٠٠ أكثر من وزوجهاأنفقت هي 
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وصـياغة  قوانني وإنفاذها بفعاليـة     سن  : املرأة وأنه ينبغي للدول األطراف أن تكفل ما يلي        
اخلدمات االستـشفائية،   توفري  وإجراءات  الرعاية الصحية   سياسات، مبا يشمل بروتوكوالت     

العتداء على البنات وتوفري اخلدمات الصحية املناسـبة؛        اسلط على املرأة و   للتصدي للعنف امل  
اآلثـار   الرعاية الصحية من كشف      يتوفري تدريب يراعي خصوصيات املرأة لتمكني أخصائي      

اللجنة ادعـاءات   وتالحظ. )٢٤(الصحية للعنف القائم على أساس نوع اجلنس والتغلب عليها        
 تتخذ ما يلزم من تدابري قانونية وسياساتية، مبا يف ذلـك      أن الدولة الطرف مل   بصاحبة البالغ   
االستشفائية، للتصدي للعنف   توفري اخلدمات   الرعاية الصحية وإجراءات    تقدمي  بروتوكوالت  

 خدمات الرعاية الصحية املناسبة؛ وأن الدولة       املسلط على املرأة واالعتداء على البنات وتوفري      
ابنة احملددة؛ وأن حالة    العنف اجلنسي    معاجلة حاالت    علىالطرف مل تكفل تدريب املوظفني      

إعاقـة؛ وأن الدولـة   حالـة  العنف الذي تعرضت له على أهنا بعد صاحبة البالغ ُشخصت    
وحتيط اللجنة علماً أيضاً مبا ورد      . الطرف مل توفر هلا خدمات الرعاية الصحية اخلاصة املناسبة        

" محاية الطفـل "الجتماعيني التابعني لدوائر   ا يف مالحظات الدولة الطرف من أن األخصائيني      
على أساس القضية وأن احلالة ُشخصت علـى     " مالحظة الطفلة "شرعوا يف   يف بلدهتا األصلية    

وأن البنت ُوجهت حنو مدرسة لألطفال ذوي اإلعاقة وُعهد إىل األخصائي النفسي            أهنا إعاقة   
جنة أن صـاحبة الـبالغ تفنـد      ومع ذلك، تالحظ الل   . متابعة تطور حالتها  للمدرسة مبهمة   

وتالحـظ  . ابنتـها برعاية  أكدته الدولة الطرف من أن األخصائيني االجتماعيني تكفلوا          ما
الـصحية  للرعايـة  كذلك أن الدولة الطرف مل تقدم معلومات عـن أيـة بروتوكـوالت        

ـ          اخلدمات  إجراءات تتعلق ب   أو ة االستشفائية جرى تطبيقها يف حالة ابنة صاحبة البالغ أو أي
، وأن الدولة الطرف اكتفت      مباشرة اجلنسيللعنف  خدمات صحية قدمت إليها بعد تعرضها       

ملعاجلة آثار العنف بتقدمي قلة قليلة من املعلومات خبصوص الرعاية الصحية اليت وفرهتا للضحية     
وختلص اللجنة إىل أن الدولة الطرف مل تكفل سـن وتنفيـذ سياسـات،          . يف األمد الطويل  

اخلدمات االستشفائية، من أجـل     إجراءات  تقدمي الرعاية الصحية و   توكوالت  يشمل برو  مبا
التصدي للعنف اجلنسي الذي تعرضت له ابنة صاحبة البالغ وأهنا مل توفر هلـا اخلـدمات                

وبناء على ذلك، ختلص اللجنة إىل أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق ابنة . الصحية املناسبة
  .  من االتفاقية١٢صاحبة البالغ مبوجب املادة 

 من االتفاقيـة  ١٥وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البالغ بأن حقوق ابنتها مبوجب املادة     ١١-٩
قد انتهكت، تالحظ اللجنة ما ورد يف مالحظات الدولة الطرف من أن القـضاء البلغـاري     

ـ   أصدر حكماً مدنياً لصاحل صاحبة البالغ بصفتها املدعية باحلق املدين             هايقضي بتعويض ابنت
عما تكبدته من ضرر معنوي، لكنها تالحظ أن الدولة الطرف مل تكفل التنفيذ الفعال لقرار               

 من االتفاقية تتضمن مبدأ املساواة أمام القـانون، وأن          ١٥وتالحظ اللجنة أن املادة     . احملكمة
محاية مركز املرأة أمام القانون، سواء كانت مّدعيـة أو شـاهدة            الغرض من هذه املادة هو      

__________ 

 .١٥، الفقرة بشأن املرأة والصحة) ١٩٩٩(٢٤ العام رقم للجنةاانظر تعليق  )٢٤(
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ضحية، وأن ذلك يشمل احلق يف التعويض الكايف يف حاالت العنف، مبا يف ذلك العنـف                 أو
ضـحايا  موثوقاً به لتعـويض     وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل توفر نظاماً         . )٢٥(اجلنسي

األضرار املعنوية، على حنو فعال وتالحظ أيضاً أنه        عن  تعويض  الالعنف اجلنسي، مبا يف ذلك      
اعدة القانونية يف إطار إجراءات تنفيذ األحكام القانونيـة، وإن تعلـق            ال يوجد خمطط للمس   

له من عنف جنسي، كما هو الشأن بالنسبة إىل         تعّرضن  إعاقة جراء ما    يعانني  األمر بضحايا   
وبناء على ذلك، ختلص اللجنة إىل أن حق الضحية يف احلـصول علـى              . ابنة صاحبة البالغ  

مقترنـة  ،  ١٥ مـن املـادة      ١ي مبوجب الفقـرة     تعويض فعال عما حلقها من ضرر معنو      
  . من االتفاقية قد انُتهك٢من املادة ) ه(و) ج( بالفقرتني

 مـن الربوتوكـول االختيـاري       ٧ من املادة    ٣واللجنة، إذ تتصرف عمالً بالفقرة        -١٠
لالتفاقية، ويف ضوء مجيع االعتبارات املذكورة أعاله، ترى أن الدولـة الطـرف مل تـف                

) ه(و) ج(و) ب(و) أ(بالتايل حقوق ابنة صاحبة البالغ مبوجب الفقرات انتهكت وبالتزاماهتا 
) ١(الفقرة  و؛  ١٢واملادة  ؛  ٥املادة  من  ) ب(و) أ( والفقرتني   ٣ و ١مقترنة باملادتني   ،  )ز(و) و(و

  : من االتفاقية وتقدم التوصيات التالية إىل الدولة الطرف١٥ املادةمن 
  :تتصرف بالنيابة عن ابنتهاخبصوص صاحبة البالغ اليت   -١  

اكات مبا يشمل تعويضاً نقدياً مالئماً، يتناسب وجـسامة انتـه       منح جرب،     
  حقوق ابنتها

  توصيات عامة  -٢  
تعريف مجيع أعمال العنـف     وضمان   من القانون اجلنائي     ١٥٨إلغاء املادة     )أ(  

 مـع املعـايري     اجلنسي الذي يستهدف النساء والبنات، وخباصة االغتصاب، تعريفاً يتماشى        
مبا يتناسـب  احلكم عليهم الدولية والتحقيق يف تلك األعمال حتقيقاً فعاالً ومقاضاة املعتدين و        

  جرائهم؛ وجسامة 
 لضمان توفري املساعدة القانونية   ٢٠٠٦القانونية لعام   املساعدة  تعديل قانون     )ب(  

  ؛يضحايا العنف اجلنسلتعويض مبنح على تنفيذ أحكام القضاء اليت تقضي 
تعويـضاً  ضحايا العنف القائم على أساس نوع اجلنس ملنح إنشاء آلية مناسبة      )ج(  

  ؛بوسائل منها تعديل القانون املتعلق بدعم ضحايا اجلرائم وتعويضهم مالياًعن األضرار املعنوية، 
تعديل التشريعات اجلنائية لضمان توفري احلماية الفعالة لـضحايا العنـف             )د(  

ج عن املعتدين حىت ال يقعن ضحايا من جديد، بوسائل منها توفري ُسـبل              اجلنسي بعد اإلفرا  
  ؛أوامر مقيِّدة ضد املعتدينإصدار  وأ/احلصول على احلماية للضحية و

__________ 

 ).ط(٢٤، الفقرة ١٩ العام رقم اللجنةانظر تعليق  )٢٥(
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الرعايـة الـصحية    ضمان وضع وتنفيذ سياسات، مبا يشمل بروتوكوالت          )ه(  
نسي الذي يستهدف االستشفائية، من أجل التصدي للعنف اجلواإلجراءات املتعلقة باخلدمات  

  .النساء والبنات
 من الربوتوكول االختياري، تويل الدولة الطرف االعتبار ٧ من املادة ٤ووفقاً للفقرة   -١١

الواجب آلراء اللجنة وتوصياهتا وتقدم إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتـضمن        
وُيرجى من الدولـة    . ياهتاأية معلومات عما تتخذه من إجراءات يف ضوء آراء اللجنة وتوص          

كي تطلع عليها مجيع وتعممها على نطاق واسع     الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتوصياهتا        
  .القطاعات املعنية يف اجملتمع

        


