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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

    ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز 

   ٣٨/٢٠١٢البالغ رقم      

 تـشرين   ١٩-١ قرار اعتمدتـه اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني،               
  ٢٠١٢أكتوبر /األول

   )ال ميثله حمام. (س. السيد ج          : مناملقدم 
   صاحب البالغ      :الشخص املدعى أنه ضحية 
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                 :الدولة الطرف 

   وآيرلندا الشمالية
تاريخ تقدمي   (٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤        :تاريخ تقدمي البالغ 

   )الرسالة األوىل
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  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢       :رارتاريخ اعتماد الق 

 
 CEDAW/C/53/D/38/2012  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

27 November 2012 
Arabic 
Original: English 



CEDAW/C/53/D/38/2012 

GE.12-48262 2 

   املرفق 

قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الـصادر مبوجـب                 
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         

  ملرأة ا
   بشأن

   * ٣٨/٢٠١٢البالغ رقم      
  . س. السيد ج       :املقدم من 
   صاحب البالغ    : أنه ضحيةالشخص املدعى 
اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا                :الدولة الطرف 

   الشمالية
تاريخ تقـدمي الرسـالة      (٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤      :تاريخ تقدمي البالغ 

   )األوىل
ة  من اتفاقي  ١٧ املنشأة مبوجب املادة     للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،      إن ا    

   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
  ، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٥ يف وقد اجتمعت  
   :ما يليتعتمد    

   قرار بشأن املقبولية     
وهو يـّدعي   . ١٩٧٦عام  ، مواطن هندي مولود     .س. صاحب البالغ هو السيد ج      ١-١

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       ٩ و ٣ و ٢ و ١أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمواد       
 وقـد    .ويتصرف صاحب البالغ أصالة عن نفسه وال ميثله حمام         ). االتفاقية(التمييز ضد املرأة    

__________ 

السيدة عائشة فريد أجار، السيدة نيكول أملني،       : شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم          *  
بيلي، السيدة أولينـدا     السيدة ماغاليس أروتشا دومينغيث، السيدة فيوليت تبسيسيغا أوري، السيدة باربرا         

رداين، السيد نيكالس برون، السيدة نائلة جرب، السيدة يوكو          ز - بوباّديا، السيدة مرمي بلميهوب      - باريرو
هاياشي، السيدة عصمت جاهان، السيدة سوليداد مورّيو دي البيغا، السيدة فايوليتـا نويبـاور، الـسيدة        
براميال باتن، السيدة فيكتوريا بوبيشكو، السيدة زهرة راسخ، السيدة باتريسيا شولتز، الـسيدة دوبرافكـا               

  .والسيدة شياوشياو زوشيمونوفيتش، 
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/     نيـسان ٧يف صدقت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية علـى االتفاقيـة     
لربوتوكـول  ا(، وانضمت إىل الربوتوكول االختيـاري امللحـق باالتفاقيـة           ١٩٨٦أبريل  

 ١٧، ودخل الربوتوكول حيز النفـاذ يف        ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٧يف  ) االختياري
  .٢٠٠٥مارس /آذار
: ٩وأبدت الدولة الطرف، عند تصديقها على االتفاقية، التحفظ التايل على املـادة               ٢-١
/    ، الذي بدأ سريانه اعتباراً من كـانون الثـاين         ١٩٨١يقوم قانون اجلنسية الربيطاين لعام      "

    ١، على أساس مبادئ ال تسمح بأي متييز ضد املرأة يف نطاق مـدلول املـادة                 ١٩٨٣يناير  
يد ب. فيما يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ هبا، أو فيما يتعلق جبنسية أطفاهلا             

 ال جيوز أن يؤخذ على أنه يبطل استمرار بعض األحكـام            ٩أن قبول اململكة املتحدة للمادة      
  ".املؤقتة أو االنتقالية اليت ستظل سارية بعد ذلك التاريخ

، قرر الفريق العامل املعين بالبالغات، نيابة عن اللجنة، أن          ٢٠١٢مايو  / أيار ٢١ويف    ٣-١
 الداخلي للجنة، يف مقبولية البالغ مبعـزل عـن أسـسه             من النظام  ٦٦ينظر، عمالً باملادة    

  . املوضوعية

  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    
 وهي حتمل جنسية اململكة املتحدة ١٩٤٣ولدت والدة صاحب البالغ يف كينيا عام     ١-٢

ومل يكن باإلمكان نقل هذه اجلنسية إىل صاحب البالغ عند والدته مبوجـب             . واملستعمرات
إذ كان يسمح لألب وحده دون األم بنقل        . ١٩٤٨من قانون اجلنسية الربيطاين لعام       ٥املادة  

  .اجلنسية إىل األبناء
، استفسر صاحب البالغ لدى وكالة احلدود باململكة املتحدة عن          ٢٠١١ويف عام     ٢-٢

، أُبلغ يف رسالة بالربيد اإللكتروين      ٢٠١١فرباير  / شباط ١٧ويف  . اكتساب اجلنسية الربيطانية  
، منح جنسيتها بنفس الطريقة املتاحـة       ١٩٨٣أن املرأة الربيطانية مل يكن بإمكاهنا، قبل عام         ب

 من قـانون اجلنـسية      ٥للرجال وأنه ما كان ليحصل على اجلنسية الربيطانية مبوجب املادة           
 عن طريق األم اليت كانت من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات عند            ١٩٤٨الربيطاين لعام   

 يتـيح   ١٩٤٨، أصبح قانون اجلنسية الربيطاين لعـام        ١٩٧٩ بيد أنه اعتباراً من عام       .والدته
.  عاماً بصفته من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات       ١٨تسجيل الطفل الذي يقل عمره عن       

اليت تـسمح   ١٩٨١ جيم إىل قانون اجلنسية الربيطاين لعام        ٤، أضيفت املادة    ٢٠٠٢ويف عام   
هم مواطنني بريطانيني إذا كان هؤالء األشخاص مستوفني لشروط         بتسجيل األشخاص بصفت  

وتتوخى السلطات مـن    . ،١٩٧٩التسجيل املنصوص عليها يف السياسة املعلن عنها يف عام          
 جيم السماح بتسجيل األشخاص الذين كانوا ليحصلوا على اجلنسية الربيطانية ٤إدراج املادة 

 من  ٥لوال التمييز اجلنسي الذي انطوت عليه املادة         )١(١٩٨٣يناير  / كانون الثاين  ١تلقائياً يف   
__________ 

 .١٩٨٣يناير / كانون الثاين١ حيز النفاذ يف ١٩٨١دخل قانون اجلنسية الربيطاين لعام  )١(
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ومل يكـن بإمكـان     . ، باعتبارهم مواطنني بريطـانيني    ١٩٤٨قانون اجلنسية الربيطاين لعام     
صاحب البالغ أن يكتسب جنسية اململكة املتحدة واملستعمرات عن طريق والدتـه ألنـه              

كنه أُبلغ بأنه كان من املمكن أن        بنقل هذه الصفة، ول    ١٩٨٣عام   يكن ُيسمح للنساء قبل    مل
ولكي يستويف  .  جيم ٤ُيسجل كمواطن بريطاين لو استوىف الشروط املنصوص عليها يف املادة           

شروط األهلية تلك، عليه أن ُيثبت أنه كان ممكناً أن يصبح من رعايـا اململكـة املتحـدة                  
املتحدة، لو أنه كان ُيسمح     لقانون اهلجرة يف اململكة     اً  واملستعمرات ويتمتع حبق اإلقامة، طبق    

  . للنساء بنقل اجلنسية بنفس الطريقة املتاحة للرجال
وقد تقدم صاحب البالغ إىل وزارة الداخلية بطلب احلصول على اجلنسية لكنه دفع               ٣-٢

بأن القانون حيتاج إىل تغيري وهو ال ميلك الوسائل املالية الالزمة الستنفاد سـبل االنتـصاف            
  .صدد ألن ذلك يستدعي الطعن يف قانون صادر عن الربملاناحمللية يف هذا ال

  الشكوى    
يدعي صاحب البالغ أنه ضحية متييز مستمر ألن تنقيح قانون اجلنـسية الربيطـاين                ١-٣

وهو يدعي أنه لـو كـان       .  مل يلغ التمييز ضد املرأة     ٢٠٠٢ و ١٩٨١ يف عامي    ١٩٤٨ لعام
، لكان  ١٩٨٣و لو كان هو قد ولد بعد عام         والده من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات أ      

  . بإمكانه طلب احلصول على جواز السفر الربيطاين
ويدعي صاحب البالغ أنه يفتقد إىل احلياة العائلية ألن والديه يعيشان يف اململكـة                ٢-٣

  . املتحدة بينما يعيش هو يف اهلند
ية واملـساواة يف نقـل      ويدعي صاحب البالغ أن االتفاقية تعترف للمرأة باالستقالل         ٣-٣

وفيما يتعلق باجلنسية،   . واكتساب اجلنسية وتسمح للزوج والزوجة مبنح جنسيتهما ألطفاهلما       
يتطلب حصول املرأة على حقوق مساوية أن تكون هلا جنسيتها بصرف النظر عن جنـسية               

ألطراف وينبغي أن تعمل الدول ا. زوجها، وأن تنال حقوقاً مساوية فيما يتعلق جبنسية أطفاهلا   
أيضاً على تعزيز املساواة يف احلقوق فيما يتعلق بالقوانني ذات الصلة بتنقل األشخاص وحرية              

وجيب أن تتخذ كذلك تدابري ترمي إىل القضاء على التمييز ضد           . اختيار حمل ومكان اإلقامة   
اة بـني   املرأة يف املسائل املتصلة بالزواج والعالقات األسرية، وأن تكفل عموماً حتقيق املساو           

وكل دولة ال حتترم هذه األحكام على صعيد املمارسة والقانون تكون خملة            . الرجال والنساء 
  . من االتفاقية٢ و١بواجباهتا مبوجب املادتني 

لذلك، يشري  اً  وإثبات.  من االتفاقية  ٩ويدعي صاحب البالغ أنه ضحية انتهاك للمادة          ٤-٣
 )٢(ن املساواة يف الزواج والعالقات األسـرية      بشأ) ١٩٩٤(٢١إىل التوصية العامة للجنة رقم      

. اليت تشدد على أمهية منح املرأة حقوقاً متساوية فيما يتعلق باكتساب اجلنسية واالحتفاظ هبا (
 تنص  ٢١ من التوصية العامة رقم      ٦ويشري صاحب البالغ على وجه اخلصوص إىل أن الفقرة          

وعندما تكون املرأة   [...]. لة يف اجملتمع    جلنسية ال غىن عنها للمشاركة الكام     ا": على ما يلي  
__________ 

 ).A/49/38 (٣٨ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم انظر أيضاً )٢(
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فإهنا ُتحرم من حق التصويت أو التقدم لـشغل         ،  بال مركز باعتبارها من الرعايا أو املواطنني      
وينبغي أن تكون املـرأة     . وظيفة عامة، وقد ُتحرم من املنافع العامة ومن اختيار حمل إقامتها          

لتعسف يف إلغاء جنسيتها بسبب الزواج أو       الراشدة قادرة على تغيري جنسيتها، وينبغي عدم ا       
  ."فسخ الزواج أو تغيري الزوج أو األب جلنسيته

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية    
 ٢٣ عرضت الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن املقبولية يف مذكرة شـفوية مؤرخـة          ١-٤

. ن أسسه املوضوعية  وطلبت أن تنظر اللجنة يف مقبولية البالغ مبعزل ع        . ٢٠١٢أبريل  /نيسان
 مـن الربوتوكـول     ٢وترى الدولة الطرف أنه ينبغي عدم قبول البالغ استناداً إىل املـادة             

 من النظام الـداخلي للجنـة ألن صـاحب الـبالغ ليـست لـه                ٦٨االختياري واملادة   
 من  ١عدم قبول البالغ عمالً بالفقرة      اً  وحسب الدولة الطرف، ينبغي أيض    . "الضحية ةصف"

من الربوتوكول االختياري لعدم استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة ولعـدم             ٤املادة  
 من الربوتوكول ٤من املادة ) ب(٢املنصوص عليها يف الفقرة  مع أحكام االتفاقيةاً متاشيه أيض 
 ٤من املـادة    ) ج(٢وينبغي عالوة ذلك اعتبار البالغ غري مقبول مبوجب الفقرة          . االختياري
مـن  ) ه(٢كول االختياري نظراً الفتقاره الواضح إىل أساس، ومبوجب الفقـرة           من الربوتو 

 قد حدثت قبل سريان مفعـول       صلة من الربوتوكول االختياري ألن الوقائع ذات ال       ٤ املادة
  .هذا الربوتوكول بالنسبة للدولة الطرف

مولـود   فصاحب البالغ مـواطن هنـدي     . وُتذكِّر الدولة الطرف بوقائع القضية      ٢-٤
 وكانت من الرعايا    ١٩٤٣أمه ولدت يف كينيا عام       و . يف اهلند حيث يقيم حالياً     ١٩٧٦ امع

وأصبحت والدة صاحب البالغ مـن رعايـا اململكـة املتحـدة            . الربيطانيني عند والدهتا  
واحتفظـت  "). ١٩٤٨قانون   ("١٩٤٨ الربيطاين لعام    سيةواملستعمرات مبوجب قانون اجلن   

 ألنه مل يكن حيق هلا احلصول على اجلنـسية          ١٩٦٣يا يف عام    هبذه الصفة حىت استقالل كين    
، مل تـصبح  ")١٩٨١قـانون   ("١٩٨١ومع بدء نفاذ قانون اجلنسية الربيطاين لعام        . الكينية

 مل تكن متلك حق اإلقامة مبوجـب        هنا من ذلك القانون أل    ١١مواطنة بريطانية مبوجب املادة     
بل أصبحت مواطنة بريطانيـة يف      "). ١٩٧١ون  قان ("١٩٧١ من قانون اهلجرة لعام      ٢املادة  

، ٢٠٠٣يوليـه  / متـوز ٢٧ويف . ١٩٨١ من قانون عـام  ٢٦وراء البحار مبوجب املادة    ما
 اململكـة اإلقامـة يف     ُسجلت والدة صاحب البالغ كمواطنة بريطانية واكتسبت بذلك حق        

  .املتحدة حيث تعيش حالياً
، إىل وزارة   ٢٠١٠قدم طلباً، يف عـام      وتشري الدولة الطرف إىل أن صاحب البالغ          ٣-٤

اخلارجية عن طريق وكالة احلدود يف اململكة املتحدة لتسجيله كمواطن بريطـاين بالنـسب              
، رفضت  ٢٠١٠مارس  / آذار ٣ويف رسالة مؤرخة    . ١٩٨١ جيم من قانون     ٤مبوجب املادة   

ـ  ٤ تستويف الشروط اليت نصت عليها املـادة         الوكالة احلدود طلبه ألن حالته       يم مـن    ج
وقالت الوكالة يف معرض التعليل إنه وإن كان من املمكن أن يصبح صاحب             . ١٩٨١ قانون
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 من قانون اجلنسية الربيطـاين      ٥البالغ من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات مبوجب املادة         
 مسحت لألب، بنقل جنسيتها، إال أنه   لما لو أن هذه املادة كانت تسمح لألم، مث        ١٩٤٨لعام  
 جيم والذي يقضي بأن يكون مقدم       ٤ن يستويف الشرط اآلخر املنصوص عليه يف املادة         مل يك 

، ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٤ويف رسالة مؤرخة . الطلب مؤهالً أيضاً للحصول على حق اإلقامة    
، كررت وكالة   ٢٠١٠ايو  م/ أيار ٢٧طلب صاحب البالغ إعادة النظر يف قرار الرفض، ويف          

 ١٧يناير إىل   / كانون الثاين  ١٩ويف الفترة املمتدة من     . ها السابق قرار ها تأكيد دراحلدود يف   
، أرسل صاحب البالغ عدداً من الرسائل اإللكترونية إىل وكالة احلدود           ٢٠١١فرباير  /شباط

، بريطانيااً مواطن يصبحيف ما وراء البحار ل بريطاين فيها عن السبل املتاحة أمام مواطن استفسر
احلصول على اجلنسية بالنسب من جهة األم، وزعم أن األسـاس           وطعن يف قرار حرمانه من      

ورّدت الوكالة على كل واحـد مـن        . القانوين الذي اسُتند إليه يف القرار ينطوي على متييز        
يناير، /ثاين كانون ال  ٢٤يناير، و / كانون الثاين  ١٩االستفسارات يف رسائل إلكترونية مؤرخة      

وأبلغت صاحب البالغ أنه ال يستويف شروط   . ٢٠١١فرباير  / شباط ١٧فرباير، و / شباط ١٤و
التسجيل كمـواطن بريطـاين النتـسابه إىل أم تعتـرب مـن رعايـا اململكـة املتحـدة                   

باملعلومات األساسية عـن    اً  له بيان  وقدمت مواطنة بريطانية يف ما وراء البحار،     /واملستعمرات
غ، وأكدت له بأنـه     قانون اجلنسية على صاحب البال     ذات الصلة من   اجلوانب وضع وتطبيق 

  . حيق له احلصول تلقائياً على اجلنسية الربيطانية وال التسجيل للحصول عليها ال
، موضوع هذا البالغ، كان قد جرى تناوله        ١٩٤٨ وتوضح الدولة الطرف أن قانون        ٤-٤

ويقضي القانون احمللي، كمبـدأ     . )٣(مقبول  الذي اعتربته اللجنة غري    ١١/٢٠٠٦يف البالغ رقم    
، بأن اكتساب اجلنسية الربيطانية بالوالدة أو بالنسب يتوقف على حالة الـشخص املعـين               عام

وأي استثناء هلذه القاعـدة     .  والدته، وعلى القانون الذي كان سارياً آنذاك       دوحالة والديه عن  
، كـان   ١٩٧٦ وعندما ولد صاحب البالغ يف    . العامة ينبغي أن يرد بشأنه نص قانوين صريح       

 الذي نص على السماح باكتساب صفة       ١٩٤٨نسية الربيطانية خيضع لقانون     احلصول على اجل  
يف بعض احلاالت بالوالدة أو النـسب أو التـسجيل أو           " تعمراترعايا اململكة املتحدة واملس   "

 الـيت   ١٩٤٨  من قانون  ٥ويتمثل احلكم ذو الصلة الذي يتناوله هذا البالغ يف املادة           . التجنُّس
ص الذي يولد بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ يصبح من رعايـا             الشخ[...] تنص على أن    

ومل يكـن   .  كان أبوه حيمل هذه الصفة عند الوالدة       إذااململكة املتحدة واملستعمرات بالنسب     
على املواطنة بالنسب متاحاً للمولود من أم كانت تعتـرب مـن        ) تلقائياً(ذلك احلق يف احلصول     

 علـى طـرق أخـرى       ١٩٤٨وينص قانون   . مرات عند والدته  رعايا اململكة املتحدة واملستع   
 يف هـذه املـادة،     املنصوص عليها  حكام، ورهناً باأل  ٤فبموجب املادة   . الكتساب هذه الصفة  

يصبح كل شخص يولد يف اململكة املتحدة واملستعمرات عقب بدء نفاذ هذا القـانون مـن               
لوزير اخلارجيـة الـسماح     ) ١(٧ادة  وجتيز امل . رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات بالوالدة    

__________ 

 كـانون   ٢٢املقبولية الـصادر يف     ، قرار عدم    سالغادو ضد اململكة املتحدة   ،  ١١/٢٠٠٦انظر البالغ رقم     )٣(
 .٤-٨، الفقرة ٢٠٠٧يناير /الثاين
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 هبذه الـصفة إذا     تعمراتبتسجيل الطفل القاصر املولود ألي من رعايا اململكة املتحدة واملس         
  .قدم أحد والدي الطفل أو ويل أمره طلباً حسب األصول هبذا الشأن

الذي خيول رعايا اململكة املتحدة     " حق اإلقامة " مفهوم   ١٩٧١وقد استحدث قانون      ٥-٤
ستعمرات، الذين اكتسبوا هذه الصفة بالوالدة أو التجنس أو التبين يف اململكة املتحدة أو              وامل

 كـانون   ١ويف  . )٥(حقاً تلقائياً يف دخول اململكة املتحدة والعيش فيهـا        ،  )٤(اجلزر الربيطانية 
 حيز النفاذ فأُلغَيت األحكام املنـصوص عليهـا يف          ١٩٨١، دخل قانون    ١٩٨٣ نايري/الثاين
املـواطن  " واسُتحدثت ستة أشكال من اجلنسية الربيطانيـة تـشمل صـفة             ١٩٤٨ قانون

 على أن الشخص الذي كان قبل بدء نفاذ      ١٩٨١من قانون   ) ١(١١وتنص املادة   ". الربيطاين
هذا القانون مباشرة من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات، وميلك حق اإلقامة يف اململكـة              

. يصبح مواطناً بريطانياً فور دخول القـانون حيـز النفـاذ          ،  ١٩٧١املتحدة مبوجب قانون    
 كذلك الفئة التكميلية ملواطين بريطانيا يف ما وراء البحار بالنـسبة            ١٩٨١واستحدث قانون   

 بعُد من مواطين بريطانيا وال من مواطين صبحوالرعايا اململكة املتحدة واملستعمرات الذين مل ي     
أقرت حكومة اململكـة املتحـدة، يف        ،١٩٨١ بدء سريان قانون     وقبل. األقاليم التابعة لربيطانيا  

ونتيجة لذلك، أعلـن  . ١٩٤٨ من قانون ٥أواسط إىل أواخر السبعينيات، باألثر التمييزي للمادة        
الـسياسة   عن تغيري انتقـايل يف ، )٦(١٩٧٩فرباير / اط شب٧وزير الداخلية أمام جملس العموم، يف       
فربايـر  / شـباط  ٧ و ١٩٦١فرباير  / شباط ٨ يف الفترة بني     يسري على كل طفل ولد يف اخلارج      

، من أم تعترب من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات، وتكون هي أيضاً مولودة يف اململكة               ١٩٧٩
 ومتلك حـق اإلقامـة مبوجـب قـانون          ستعمراتأي أم من رعايا اململكة املتحدة وامل      (املتحدة  
 من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات اللوايت ولدن        وال يشمل التغيري أطفال األمهات    ). ١٩٧١

، ١٩٧١اإلقامة مبوجب قـانون      خارج اململكة املتحدة واجلزر الربيطانية وال ميلكن، بالتايل، حق        
واملستعمرات اللـوايت ولـدن يف        اململكة املتحدة  اكما هو احلال على سبيل املثال بالنسبة لرعاي       

__________ 

يرلندا الشمالية  آ، و )إنكلترا، ويلز، اسكتلندا  (بريطانيا العظمى   " اململكة املتحدة أو اجلزر الربيطانية      "  يقصد ب  )٤(
 .وجزر القنال اإلنكليزي وجزيرة مان

حق الشخص، مبوجب هذا القـانون، يف       ) ١(:  بالصيغة اليت وضعت هبا على     ٢من املادة   ) أ(١تنص الفقرة    )٥(
كان من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات الذين حصلوا على املواطنـة           ) أ(اإلقامة يف اململكة املتحدة إذا      

التسجيل يف اململكة املتحدة أو يف إحـدى      ) باستثناء احلاالت الواردة أدناه   (بالوالدة أو التبين أو التجنس أو       
 .[...]ا؛ اجلزر التابعة هل

من قانون اجلنسية   ) ١(٧خيضع تسجيل األطفال القصر كرعايا اململكة املتحدة واملستعمرات مبوجب املادة            ) ٦(
وقد قررت إدخال بعض التعديالت على السياسة العامة فيما يتعلق          .  لسلطيت التقديرية  ١٩٤٨الربيطاين لعام   

ملكة املتحدة وال يزال أطفاهلن املولودون يف أقـاليم         اللوايت ُولدن يف امل    .مبعاجلة الطلبات املقدمة من النساء    
وكانت املمارسة املتبعة حىت اآلن تقضي بعدم قبول التسجيل إذا بدا من املـرجح أن               . وراء البحار قُصَّراً   ما

ويف املستقبل لن يتم رفض التسجيل استناداً إىل هذه األسـباب           ... يعيش الطفل يف أقاليم ما وراء البحار        
بإمكان املرأة اليت ُولدت يف اململكة املتحدة أن تطلب، بشكل طبيعي، تسجيل طفلها شريطة أال يبـدي             وسيكون  

وسيتم تناول مسألة انتقال اجلنسية بالنسب عن طريق األم، عمومـاً،           ... األب اعتراضاً يستند إىل أساس صحيح       
 ).٢٠٤-٢٠٣فحتان ، الص١٩٧٩فرباير / شباط٧جملس العموم، هانسارد، . (يف تشريعات مقبلة
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ولة الطرف إىل أنه بالنظر إىل كون والدة صاحب البالغ مولـودة            وتشري الد . املستعمرات السابقة 
  .يف كينيا، فإنه مل يكن بإمكاهنا أن تستفيد من هذا التغيري يف السياسة

وتشري الدولة الطرف كذلك إىل أنه ليس هناك ما يدل على أن والـدة صـاحب                  ٦-٤
، قبل تغـيري    ١٩٤٨من قانون   ) ١(٧البالغ قد سعت قط إىل طلب تسجيله مبوجب املادة          

وال ميكن تسجيل صاحب البالغ بأثر رجعي مبوجب هـذه          . السياسة املتبعة أو عقب ذلك    
 خضع منذئذ لتعديل يرمي إىل إلغاء التمييز الذي تـبني           داملادة بالنظر إىل أن قانون اجلنسية ق      

 الذي دخل حيز النفـاذ      ١٩٨١من قانون   ) ١(٢ومبوجب املادة   . وجوده يف التشريع السابق   
، مت تعديل احلكم الذي ينص على اكتساب املواطَنة         ١٩٨٣يناير  / كانون الثاين  ١اعتباراً من   

، بأثر رجعي، على األطفال     ١٩٨١ قانون   طبقومل ي . )٧(بالنسب املنطبق على األب واألم معاً     
الذين ولدوا قبل أن يدخل القانون حيز النفاذ، لكن تسجيل األطفال الذين ولـدوا خـارج              

، مـن  ١٩٨٢ديسمرب /  كانون األول٣١ و١٩٦٥يناير / كانون الثاين  ١تحدة بني   اململكة امل 
 املتحدة، ظل متاحاً يف     لكةأمهات من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات ومولودات يف املم        

  .١٩٨١من قانون ) ١(٣إطار السلطات التقديرية املنصوص عليها يف املادة 
 من قانون اجلنسية واهلجرة واللجـوء       ١٣دة   مبوجب املا  ١٩٨١ومع تعديل قانون      ٧-٤

 جيم، تقضي مبـنح     ٤أضيفت إليه مادة جديدة، هي املادة       ") ٢٠٠٢قانون   ("٢٠٠٢لعام  
 فيمـا يتعلـق     ١٩٧٩فربايـر   /  شباط ٧األشخاص الذين تسري عليهم السياسة املعلنة يف        

، حقاً قانونيـاً يف التـسجيل       ١٩٤٨ مبوجب قانون    رباالستنساب يف تسجيل األطفال القص    
وكان من أثر احلكم اجلديد أن أصبح بإمكاهنم تقدمي طلب تسجيلهم           . كمواطنني بريطانيني 

  .)٨(حىت بعد بلوغهم سن الرشد
__________ 

يعترب الشخص الذي يولد خارج اململكة املتحدة، بعد بدء نفاذ القانون، مواطناً بريطانياً عند والدتـه إذا                 " )٧(
املواطنة بطرق أخـرى غـري      ) اكتسبت(اكتسب  ) بريطانية(بريطانياً  ) مواطنة(مواطناً  ) أ(كان أبوه أو أمه     

خارج اململكـة   ) تؤدي خدمتها (يؤدي خدمته   ) بريطانية (بريطانياً) مواطنة(كان مواطناً   ) ب(النسب؛ أو   
هلذه اخلدمـة قـد مت يف       ) جتنيدها(املتحدة يف اجملاالت اليت تنطبق عليها هذه الفقرة، على أن يكون جتنيده             

خارج اململكة  ) تؤدي خدمتها (يؤدي خدمته   ) بريطانية(بريطانياً  ) مواطنة(مواطناً  ) ج(اململكة املتحدة؛ أو    
هلذه اخلدمة قد مت يف بلد      ) جتنيدها( يف إطار مؤسسة تابعة للجماعة األوروبية، على أن يكون جتنيده            املتحدة

 ."كان عضواً يف اجلماعة آنذاك
 ١٩٨٣ و ١٩٦٧حالة بعض األشخاص املولودين بني عـامي        : اكتساب اجلنسية عرب التسجيل   :  جيم ٤املادة   )٨(

اسـتوىف  ) ب(طلب تسجيله مبوجب هذه املادة وإذا       ) أ (-ميكن تسجيل الشخص كمواطن بريطاين إذا       ) ١(
، ١٩٦١فرباير  / شباط ٧ أن يكون مقدم الطلب قد ولد بعد         -الشرط األول   ) ٢. (كل الشروط الواردة أدناه   

 كـانون   ١ أن يكون مقدم الطلب قد أصبح، قبـل          -الشرط الثاين   ) ٣. (١٩٨٣يناير  / كانون الثاين  ١وقبل  
 من قانون اجلنسية الربيطاين لعـام       ٥ا اململكة املتحدة واملستعمرات مبوجب املادة       ، من رعاي  ١٩٨٣يناير  /الثاين

إذا مسحت هذه املادة باكتساب اجلنسية بالنسب من جهة األم وفقاً لنفس الشروط املطبقـة     ) ٥٦-ج (١٩٤٨
ة ليـصبح   ويتمثل الشرط الثالث يف أن يكون حق اإلقامة يف اململكة املتحد          ) ٤. (على النسب من جهة األب    

  قـانون اهلجـرة     مـن  ٢ مباشرة، مبوجب املادة     ١٩٨٣يناير  / كانون الثاين  ١متاحاً ملقدم الطلب قبل حلول      
لو أنه أصبح من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات على النحو املـبني يف املـادة               ) ٧٧-ج (١٩٧١ لعام

 .أعاله) ٣(الفرعية 
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ويكمن املانع دون إمكانية حصول صاحب البالغ على اجلنسية الربيطانية مبوجـب              ٨-٤
خارج اململكة املتحدة ومل يستطع أن يثبت أن لديه حقاً           يف أن والدته ولدت      ١٩٨١قانون  

ولو كان والد صاحب البالغ مـن رعايـا اململكـة املتحـدة             . يف اإلقامة ألسباب أخرى   
 يكتسب هو أيضاً هذه الصفة عن طريق النـسب مبوجـب            أنواملستعمرات، لكان بإمكانه    

ى حق اإلقامة يف اململكـة  غري أنه ما كان ليحصل، مع ذلك، عل . ١٩٤٨ من قانون    ٥املادة  
وبالتايل، فقد  . ١٩٧١ من قانون    ٢املتحدة لعدم استيفائه الشروط املنصوص عليها يف املادة         

 كـانون   ١ يف ما وراء البحار يف       يطانياًكان من املمكن أن يصبح صاحب البالغ مواطناً بر        
ص الذين ولدوا وعليه، فإن األشخا. ١٩٨١ من قانون ٢٦، مبوجب املادة ١٩٨٣يناير /الثاين

من أمهات من رعايا    ) ١٩٨١تاريخ بدء نفاذ قانون      (١٩٨٣خارج اململكة املتحدة قبل عام      
عندما دخلت   (٢٠٠٣أبريل  / ن نيسا ٣٠اململكة املتحدة واملستعمرات قد عوملوا، اعتباراً من        

تحـدة  ، معاملة األشخاص الذين كان آباؤهم من رعايا اململكـة امل          ) جيم حيز النفاذ   ٤املادة  
واملستعمرات، أي أهنم منحوا احلق يف احلصول على اجلنسية الربيطانية شريطة أن يكونوا قـد               

، أو كان من املمكن     ١٩٨١حصلوا على حق اإلقامة يف اململكة املتحدة عندما بدأ نفاذ قانون            
  .أن حيصلوا عليه لو كان آباؤهم، ال أمهاهتم، من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات

وفيما يتعلق مبقبولية البالغ، تالحظ الدولة الطرف أن ديباجة االتفاقية تشري إىل أن               ٩-٤
 يرمي إىل محاية    ١وأن تعريف التمييز الوارد يف املادة         تتناول الوضع القانوين للمرأة،    ٩املادة  

 نـة مقارالنساء من التمييز ال سيما يف اجملاالت اليت تكون فيها احلقوق املمنوحة للنساء أقل               
 ١، مقروءة باالقتران مـع املـادتني        )٢(٩وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن املادة       . بالرجال

من االتفاقية، ترمي إىل مساواة املرأة بالرجل فيما يتعلق حبق نقل جنسيتها إىل أطفاهلا،   ) و(٢و
 قـد وال متنح الطفل حقاً مقابالً يف اكتساب جنسية والدته حىت وإن كانت جنسية الطفـل            

ميكن  وعليه، فإنه ال  . والذي حرمت منه األم   ) ٢(٩تب على احلق املنصوص عليه يف املادة        تتر
وعالوة على ذلك، وفيما يتعلق     ). ٢(٩القول إن صاحب البالغ كان ضحية انتهاك للمادة         

بادعاء صاحب البالغ أنه عاىن من التمييز نتيجة انتسابه إىل أمه اليت مل تـتمكن يف ذلـك                  
 أو  ١رأة، من نقل جنسيتها إليه، تدفع الدولة الطرف بأنه لـيس يف املـادة                ام هناالوقت، كو 

 أو أي حكم آخر من أحكام االتفاقية ما يشري إىل محاية األفراد من التمييز الذي قد                 ٩ املادة
 مـن   ٢كما يتضح من صـيغة املـادة        . ينجم عن انتساهبم إىل امرأة تسري عليها االتفاقية       

 من النظام الـداخلي للجنـة، أهنـا         ٦٨قروءة باالقتران مع املادة      م اري،الربوتوكول االختي 
وبالتـايل،  . تعترب ضحية إال النساء اللوايت انتهكت حقوقهن املكفولة مبوجب االتفاقيـة           ال
 من الربوتوكـول  ٢يعترب صاحب البالغ، وهو رجل، ضحية انتهاك لالتفاقية وفقاً للمادة     ال

من صاحب حق، فستكون  طرف بأنه إذا كان هناك أصالً  ال دولةتدفع ال ،  وهكذا. االختياري
 مقروءة باالقتران مـع     ٩مبوجب املادة    األم، وليس صاحب البالغ، هي من ميلك ذلك احلق        

 من االتفاقية، ومبوجب الربوتوكول االختياري امللحق هبا، لو أن اململكـة            ٢ واملادة   ١املادة  
  .بالنسبة هلا يف ذلك الوقت افذيناملتحدة كانت قد صدقت على أي منهما أو كانا ن
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  / نيـسان ٧وتؤكد الدولة الطرف كذلك بأن الوقائع ذات الصلة قد حدثت قبـل               ١٠-٤
 ١٧ الدولة الطـرف، وقبـل       االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إىل    ، عندما دخلت    ١٩٨٦أبريل  
نـاك  ولـيس ه  . ، عندما بدأ نفاذ الربوتوكول االختياري بالنسبة إليهـا        ٢٠٠٥مارس  /آذار
 قد قامت بأي مسعى لتـسجيله كمـواطن بريطـاين           غيشري إىل أن والدة صاحب البال      ما
   / أيـار  ١٨وبعد  . )٩()١٩٩٤مايو  / أيار ١٨أي قبل   (والدته أو عندما كان بعُد قاصراً        عند

، أصبح صاحب البالغ ميلك احلق يف طلب احلصول على اجلنسية الربيطانية رهناً  ١٩٩٤مايو  
وتشري الدولة الطرف   .  الطرف ولة املنصوص عليها يف قوانني اجلنسية يف الد       باستيفاء الشروط 

، ومفادها أن التمييـز     ١١/٢٠٠٦إىل االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة يف البالغ رقم          
ولتـسجيل الـشخص    . )١٠(املزعوم يعود إىل تاريخ الوالدة وقد انتفى مع بلوغ سن الرشد          

 ١ بل، يشترط أن يكون قد ولد ق      ١٩٨١جيم من قانون     ٤كمواطن بريطاين مبوجب املادة     
، وأن يكون اكتساب صفة مواطن من رعايا اململكـة املتحـدة            ١٩٨٣يناير  /كانون الثاين 

، وأن يكون حق اإلقامـة      ١٩٤٨ من قانون    ٥واملستعمرات ليصبح متاحاً له مبوجب املادة       
 كان ينطوي عليـه قـانون        لوال التمييز الذي   ١٩٧١ من قانون    ٢لُيخول له مبوجب املادة     

وتدفع الدولة الطرف كذلك بـأن  .  ال يستويف املعيار األخريلبالغغري أن صاحب ا   . ١٩٤٨
األمر ال يتعلق بقضية استمرت فيها الوقائع اليت تناوهلا البالغ إىل ما بعـد تـاريخ دخـول                  

افقـة علـى    الربوتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسبة للمملكة املتحدة؛ كما أن عـدم املو           
واستمرار .  ال يشكل انتهاكاً جديداً  ٢٠١٠تسجيل صاحب البالغ كمواطن بريطاين يف عام        

تبعات معاملة والدة صاحب البالغ معاملة خمتلفة يتمثل يف عدم اكتساهبا لـصفة مواطنـة               
، وهذا ال يـشكل انتـهاكاً       ١٩٨٣يناير  / كانون الثاين  ١بريطانية يف ما وراء البحار بتاريخ       

  .  من االتفاقية٩ من املادة ٢ أو جديداً مبوجب الفقرة مستمراً
وفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف احمللية، تشري الدولة الطرف إىل أن صـاحب               ١١-٤

البالغ يعترف بأنه مل يستفد من إمكانية اختاذ إجراءات قضائية ضد قرار رفض الطلب الذي               
لطرف بأن صاحب البالغ قـام بـاخلطوات        وتقر الدولة ا  . قدمه لتسجيله كمواطن بريطاين   

، لكنها تقول إنـه كـان       ١٩٨١ جيم من قانون     ٤ مبوجب املادة    سجيلهاإلدارية املطلوبة لت  
 الذي يسمح بإحالة ١٩٩٨بإمكانه أن يطعن يف القرار استناداً إىل قانون حقوق اإلنسان لعام     

ومـع  . نسان إىل احملاكم الوطنيةاملطالبات املستندة إىل االتفاقية األوروبية حلمايـة حقوق اإل  
 والدة صاحب البالغ يف سعيها لتسجيله منذ والدته حىت بلوغه    تفلحأنه كان من املستبعد أن      

، ١٩٨٤من قـانون    ) ١(٧سن الرشد مبوجب السلطات التقديرية املنصوص عليها يف املادة          
 إال أنه كان باإلمكـان       أو بعده،  ١٩٧٩سواء قبل التغيري املعلن عنه يف السياسة املتبعة عام          

  . أو يف السياسة اليت ترتب عليهاالرفضاللجوء إىل القضاء للطعن يف قرار 
__________ 

 كـانون   ٢٢، قرار عدم املقبولية الـصادر يف         املتحدة سالغادو ضد اململكة  ،  ١١/٢٠٠٦انظر البالغ رقم     )٩(
 .٢٠٠٧يناير /الثاين

 .املرجع نفسه )١٠(
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) ج(٢أن البالغ ال يستند إىل أساس واضح وفقاً للفقرة اً  وتؤكد الدولة الطرف أخري     ١٢-٤
، ٩ من الربوتوكول االختياري ألن الدولة الطرف قد أبدت حتفظاً على املـادة              ٤من املادة   

هو ما يترتب عليه إخالء مسؤولية اململكة املتحدة مبوجب االتفاقية فيما يتعلـق بالتبعـات      و
  . ١٩٤٨ من قانون ٥ املادة لتطبيقاملستمرة 

  تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البالغ تعليقاته على مالحظـات الدولـة          ٢٠١٢مايو  / أيار ١١يف    ١-٥

واسـتظهر  . يف قانون اهلجرة يف الدولة الطرف وال يف االتفاقية        اً   ليس خبري  وقال إنه . الطرف
وأشار إىل أن الدولة الطرف مل تنشر قط التغيري الذي طرأ .  من االتفاقية  ٩ و ٣ و ٢ و ١باملواد  

 يف الصحف أو تبلغ والدته خطياً، ولذلك مل تـسجل والدتـه والدتـه        تبعةعلى السياسة امل  
  . ١٩٤٨ قانون من) ١(٧مبوجب املادة 

 على األطفال املولودين يف اخلارج      ١٩٤٨من قانون   ) ١(٧وفيما يتعلق بتطبيق املادة       ٢-٥
، وهي اليت متنح نفس احلقوق      ١٩٧٩فرباير  / شباط ٧ و ١٩٦١فرباير  / شباط ٨يف الفترة بني    

لألب واألم من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات، يشري صاحب البالغ إىل أهنـا تـسمح               
 التسجيل حىت بعد بلوغهم سن الرشد، وأن استعادة حق اإلقامة كـان    لبطفال بتقدمي ط  لأل

من املمكن أن يفيد أيضاً يف املسامهة يف حتقيق االندماج االجتماعي وإلغـاء التمييـز بـني                 
وهو يشري إىل أنه مع بلوغه سن الرشد، مل يعد          . األشخاص الذين أصبحوا مواطنني بريطانيني    

  . ملستعمراتلكة املتحدة وامن رعايا املم
 جيم اليت تتناول حصراً حالة األم اليت متلك حق اإلقامة، وهـي             ٤وخبصوص املادة     ٣-٥

 مـن قـانون     ١٣ مبوجب التعديل املنصوص عليه يف املادة        ١٩٨١مادة أضيفت إىل قانون     
 هذا  ، يقول صاحب البالغ إنه ينبغي للجنة أن تنظر يف         ٢٠٠٢اجلنسية واهلجرة واللجوء لعام     

) ١(٧وهو يدعي أن عدد األطفال الذين استفادوا من احلكم املنصوص عليه يف املادة              . التقييد
  .  طفل١ ٠٠٠ ال يتعدى ١٩٤٨من قانون 

وال ينازع صاحب البالغ يف أن والدته مل تسع إىل احلصول لـه علـى اجلنـسية                   ٤-٥
دته يف هذا البالغ ألهنا تعتقـد أن        ويبّين أنه مل ُيرد إشراك ول     . الربيطانية من السلطات احمللية   

القيام هبذا اإلجراء لتحقيق العدالة ال طائل منه ألن الدولة الطرف مل تغري شيئاً يف سياسـتها                 
  . جتاه األمهات من رعايا اململكة املتحدة واملستعمرات منذ السبعينيات

ايا اململكـة  ويدفع صاحب البالغ بأنه يتعني على اللجنة أن تعترف بأن لألم من رع         ٥-٥
املتحدة واملستعمرات حقاً أساسياً يف إعطاء جنسيتها إىل ابنها على قدم املساواة مع الرجـال    
ومع غريها من األمهات، سواء أكان هذا االبن قاصراً أم راشداً، ال سيما وأن هناك قانونني                

  .  للجنسية قد أقرا نفس احلق بالفعل، ألشخاص آخرين قصراً وبالغنينيخمتلف
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  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
 من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الـبالغ          ٦٤على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة         ١-٦

وجيوز هلـا، وفقـاً     . مقبوالً أو غري مقبول مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية        
  . ظر يف مقبولية البالغ مبعزل عن أسسه املوضوعية من نظامها الداخلي، أن تن٦٦للمادة 

 من الربوتوكول االختياري، حتققت اللجنة من أن هذه         ٤ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة     ٢-٦
املسألة مل ُتبحث وال جيري حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدويل أو                 

  .التسوية الدولية
 من الربوتوكول االختياري، ال تنظر اللجنـة يف أي          ٤  من املادة  ١وعمالً بالفقرة     ٣-٦

رسالة ما مل تكن قد تأكدت من أن مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة قد اسُتنفدت إال إذا                 
 بدرجة غري معقولة، أو كان من غري احملتمل         استغرق تطبيق سبل االنتصاف هذه أمدا طويالً      

ماً بأنه رغم أن والدة صاحب البالغ مل تقدم طلبـاً           وحتيط اللجنة عل  .  فعاالً صافاًأن حيقق انت  
مـن  ) ١(٧لتسجيله عند والدته وال يف أي وقت آخر قبل بلوغه سن الرشد مبوجب املادة               

، فقد قدم صاحب البالغ طلباً إىل وزارة الداخلية لتسجيله كمواطن بريطـاين         ١٩٤٨قانون  
غ ُيقّر بأنه مل يـستنفد سـبل         علماً كذلك بأن صاحب البال     جنةوحتيط الل . ٢٠١٠يف عام   

بريطانيا، وبأنه يـدعي عـدم   اً االنتصاف احمللية للطعن يف رفض طلبه التسجيل بصفته مواطن   
حيازته للوسائل املالية من أجل الطعن يف قانون صادر عن الربملان، رغم توافر إمكانية القيام               

. ١٩٩٨نسان لعـام    بإجراء قضائي، مبا يشمل رفع دعوى قانونية مبوجب قانون حقوق اإل          
وترى اللجنة أن صاحب البالغ مل ُيثبت أن تطبيق احملاكم لسبل انتصاف يف الدولة الطـرف           
يستغرق أمداً طويالً بدرجة غري معقولة أو ال حيتمل أن حيقق انتصافاً فعاالً، ذلك أن جمـرد                 

د ذاته،   القضائية، ال يكفي يف ح     راءاتكون صاحب البالغ غري قادر على حتمل نفقات اإلج        
 مـن   ٤ من املادة    ١ما مل يشفع بتعليالت إضافية، الستيفاء الشرط املنصوص عليه يف الفقرة            

وعليه، ختلص اللجنة إىل أن صاحب البالغ مل يستنفد مجيع سـبل            . الربوتوكول االختياري 
 مـن   ٤ مـن املـادة      ١ قـرة االنتصاف احمللية املتاحة وتعترب البالغ غري مقبول مبوجب الف        

  . كول االختياريالربوتو
ويف ضوء هذه االستنتاجات، ال ترى اللجنة ضرورة ملواصلة النظـر يف األسـباب                ٤-٦

  .األخرى املوجبة لعدم القبول
  :وعليه، تقرر اللجنة  -٧

 مـن الربوتوكـول     ٤ من املـادة     ١أن البالغ غري مقبول مبوجب الفقرة         )أ(  
  االختياري؛

  .ذا القرارإبالغ الدولة الطرف وصاحب البالغ هب  )ب(  
        


