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آراء
البالغ رقم 2002/23
ادلقدـ من:

إنغا أبراموفا (شلثلة مبحاـ ،هو السيد روماف كيسلياؾ)

ادلدعية بأهنا ضحية:

صاحبة البالغ

الدولة الطرؼ:

بيالروس

تاريخ تقدمي البالغ:

 3نيساف/أبريل ( 9119تاريخ تقدمي الرسالة األوىل)

يف  95دتوز/يولي ػػه  ، 9111اعتم ػػدت الل ا ػػة ادلااي ػػة بالقل ػػا عل ػػأ التميي ػ ض ػػد ادلػ ػرأة
الػا ادلرفػب بوصػآه ءرا الل اػػة ادلقدمػة مبوقػة الآقػرة  3مػػن ادلػادة  7مػن الووتوكػوؿ اتيتيػػاري
فيما يتالب بالبالغ رقم .9119/93
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المرفق

آراء اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة المقدمــة بموج ـ
الفقــرة  3م ـ المــا ة  7م ـ البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة القضــاء علــى
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة التاسعة واألربعون)
البالغ رقم *2002/23
ادلقدـ من :إنغا أبراموفا (شلثلة مبحاـ)
ادلدعية بأهنا ضحية :مقدمة البالغ
الدولة الطرؼ :بيالروس
تاريخ البالغ 3 :نيساف/أبريل ( 9119تاريخ تقدمي الرسالة األوىل)
إف الل ا ػػة ادلاايػ ػػة بالقلػ ػػا علػ ػػأ مجي ػ ػ أشػ ػ اؿ التميي ػ ػ ضػ ػػد ادل ػ ػرأة ،ادلاشػ ػػأة مبوقػ ػػة
ادلادة  17من اتآاقية القلا علأ مجي أش اؿ التميي ضد ادلرأة،
وقد اقتمات يف  95دتوز/يوليه ،9111
تاتمد ما يلي:

اآلراء التي أبديت بموج الفقرة  3م الما ة  7م البروتوكول االختياري
 - 1صػاحبة الػػبالغ ،ادلػػخرخ  3نيسػاف/أبريل  ،9119هػػي إنغػػا أبراموفػا ،مواطاػػة بيالروسػػية،
مولػػودة يف ع ػػاـ  .1986ت ػػدعي بأهن ػػا ض ػػحية انتهػػاؾ ب ػػيالروس حلقوقه ػػا مبوق ػػة الآق ػرات (أ) و
(ب) و (د) و (ه ػ) و (و) مػػن ادل ػػادة 9؛ وادلػػادة 3؛ والآقػ ػرة (أ) مػػن ادل ػػادة  ،5ادلقػػرو ة ب ػػاتقًاف
مػ ادلػػادة  1مػػن اتآاقيػػة القلػا علػػأ مجي ػ أش ػ اؿ التمييػ ضػػد ادل ػرأة (”اتتآاقيػػة“) .وصػػاحبة
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبالغ شلثلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مبحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ،هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو روم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف كيس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلياؾ .وق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ديل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت
* شػارؾ أعلػػا الل اػػة التاليػة أيفػػاصهم يف فح ػ هػػسا الػبالغ :السػػيدة عا شػػة فريػػد أقػار ،والسػػيدة ني ػػوؿ أمل ػُ،
والس ػ ػػيدة أولياػ ػ ػػدا ب ػ ػػاريرو  -بوباديػ ػ ػػا ،والس ػ ػػيدة ما ػ ػ ػػالي أروش ػ ػػا دومياغي ػ ػ ػ  ،والس ػ ػػيدة فيوليػ ػ ػػت تسيسػ ػ ػػيغا ءوري،
والس ػػيدة بارب ػػارا إفلػ ػػُ ب ػػايلي ،والس ػػيدة م ػ ػرمي بلميه ػػوب  -زرداين ،والسػ ػػيد ن ػػي الس ب ػػروف ،والسػ ػػيدة نا ل ػػة زلمػ ػػد
قػػو ،والس ػػيدة روث هػػالوين  -ك ػػداري ،والسػػيدة يوك ػػو هاياشػػي ،والس ػػيدة عنػػمت قاه ػػاف ،والسػػيدة س ػػوليداد
موريػػو دي تفيغػػا ،والسػػيدة فيوليتػػا نويب ػػاور ،والسػػيدة ب ػراميال بػػاتن ،والسػػيدة س ػػيلآيا بيماتػػل ،والسػػيدة ماريػػا هيليا ػػا
لػػوبي دي ييسػػوس بَيػ ػ  ،والسػػيدة في توري ػػا بوبس ػ و ،والس ػػيدة زهػػرة راس ػػخ ،والسػػيدة باتريس ػػيا شػػولت  ،والس ػػيدة
دوبراف ا سيمونوفيتش ،والسيدة زو قياوكياو.
2

11-51728

CEDAW/C/49/D/23/2009

اتتآاقي ػػة وبروتوكوذل ػػا اتيتيػ ػػاري حيػ ػ الاآػ ػػاذ بالاس ػػبة للدولػ ػػة الط ػػرؼ يف  4ءذار/م ػػارس 1981
و  3أيار/مايو  9114علأ التوايل.
الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
 1- 9يف  11تشػرين األوؿ/أكتػػوبر  ،9117كانػػت صػػاحبة الػػبالغ ،وهػػي صػػحافية وناشػػطة
يف حركة ”من أقػل احلريػة“ ،تالّػب شػرا زرقػا يف مدياػة بريسػت ببػيالروس بغيػة اقتػساب انتبػا
عمػ ػػوـ الا ػ ػػاس إىل محل ػ ػػة ”ادلسػ ػػَة األوروبيػ ػ ػة“ ال ػ ػػي كانػ ػػت سػ ػػتا م يف مياس ػ ػ يف  14تش ػ ػرين
األوؿ/أكت ػػوبر  .9117ويف الس ػػاعة  ،19/51ألقػ ػػأ الق ػػب عليه ػػا ض ػػاب ش ػػرطة ت ػػاب لش ػػابة
الدايليػػة لل اػػة التاآيسي ػػة اإلقليميػػة لويس ػػت واقتيػػدت إىل إدارة الدايليػػة مبقاطا ػػة لاػػُ يف مديا ػػة
بريست .و هاُّتِمت بتاليػب أشػرطة زرؽ وملنػقات تػدعو إىل ادلشػاركة يف ”ادلسػَة األوروبيػة“ ،الػي
تشػ ػ ػ ل ”أعمػ ػ ػػاؿ شػ ػػغة طآيآػ ػ ػػة“ .ويف النػ ػ ػػباح الب ػ ػػاكر مػ ػ ػػن يػ ػػوـ  11تش ػ ػرين األوؿ/أكت ػ ػػوبر
 ،9117يف الس ػػاعة  ،1/45أودعػ ػػت مرفػ ػػب اتحت ػ ػػاز ادلخقػ ػػت الت ػػاب إلدارة الدايلي ػػة مبقاطا ػػة
لاػ ػػُ .ويف الي ػ ػػوـ نآس ػ ػه ن ػ ػػرت يف قلػ ػػيتها زل م ػ ػػة مقاطا ػ ػػة لا ػػُ الػ ػػي أدان ػػت صػ ػػاحبة الػ ػػبالغ
بارت ػػاب أعم ػػاؿ ش ػػغة طآيآ ػػة .وفرضػػت احمل م ػػة عل ػػأ ص ػػاحبة الػػبالغ ق ػ ا إداري ػػا يف ش ػ ل
مخسػ ػػة أي ػ ػػاـ م ػ ػػن اتعتقػ ػػاؿ اإلداري .وأُف ػ ػػرج عاه ػ ػػا مػ ػػن اتحت ػ ػػاز يف  15تش ػ ػرين األوؿ/أكتػ ػػوبر
.9117
 9- 9وتػدعي صػاحبة الػبالغ بػأف ال ن انػة الػي احتُ ػ ت فيهػا كانػت واقاػة حتػت سػط األرض
وكانػت تسػػتمدـ تحت ػػاز أشػػماص بسػػبة اُّتامػػات قاا يػػة ،إضػػافة إىل األشػػماص الػػسين هػػم
رهػػن اتعتق ػػاؿ اإلداري .وت ػػدعي بػػأف مجيػ ػ ادل ػػو آُ الا ػػاملُ يف مرفػػب اتحت ػػاز ادلخق ػػت ك ػػانوا
من السكور .وبُ الآياة واأليرى كانت تػأ شلرضػة لايػادة احملت ػ ين ،ول اهػا مل ت ػن مو آػة يف
إدارة الدايلية.
 3- 9وتػدعي أيلػا بػأف مرفػب اتحت ػاز ادلخقػت كػػاف يت ػوف مػن تسػ زن انػات ،كػاف القنػػد
مػػن اثات ػػُ ماهػػا إي ػوا الاسػػا  .ولق ػػد احتُ ػ ت يف زن انػػة بس ػػاة  3×4أمتػػار وارتآ ػػاع م ػًين و 7
سػػاتيمًات .وقػػد صػػممت ال ن انػػة تسػػتيااب سػػتة أشػػماص ،وكانػػت رله ػ ة بطاولػػة وسػػتة ِ
أس ػ ّػرة
ُ
مًاكبة وي انة يشبية صغَة .وثػُبِّتت مجي ادلآروشات إىل األرض بادلسامَ.
 4- 9وتػدعي صػػاحبة الػػبالغ بػػأف ال ن انػات كانػػت بػػاردة؛ وأوقػػت تشػغيل ادلػػداف علػػأ الػػر م
مػن اطلآػػاض درقػػة احلػرارة يف اخلػػارج إىل درقػػة واحػدة مئويػػة .وتػػدعي بػأف اتحت ػػاز يف ػػروؼ
كتلػ كػاف مبثابػة تاػسية .وكانػت ال ن انػة مػ ودة مبغسػلة عليهػا صػابور واحػد للميػا البػاردة وفيهػا
سػلطانية مرحػاض .وكػػاف ادلرحػاض يقػ دايػػل ال ن انػة وكػاف مآنػػوت عػن بقيػة ال ن انػػة مػن قانػػة
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واحػد فق ػ حب ػػاب صػػغَ مقاسػػه  51×51سػاتيمًا .وبالتػػايل ،إذا كانػػت رفيقػػة زن انػػة قالسػػة
علأ سرير يقػ مقابػل ادلرحػاض كػاف مي اهػا أف تػرى أي شػم يسػتمدـ ادلرحػاض .إف مػو آي
السػ ن الػػسكور راقب ػوا الس ػ ياات علػػأ ضلػػو دوري مػن يػػالؿ ثقػػة يف البػػاب خيػػتل ماػػه الا ػػر.
ون ػ ػرا إىل أف احل ػػاب مل يا ػػًض مػ ػرأى ادلرح ػػاض مػ ػػن الب ػػاب ك ػػاف بإم ػػاهنم مالح ػػة ص ػػاحبة
الػػبالغ وه ػػي تسػػتمدـ ادلرح ػػاض .وكػػاف م ػػن البغػػي وادلربػ ػ ذلػػا أف تس ػػتمدـ ادلرحػػاض يف تل ػ
ال ػروؼ .وهػػي تػػدعي بػػأف وقػػوب اسػػتمداـ ادلرحػػاض دوف فنػػل سػػليم بياػػه وبػػُ بقيػػة ال ن انػػة
كاف مبثابة مااملة مهياة.
 5- 9وتلػػيت أف ِ
الآ ػراش كػػاف ق ػػسرا وأف ال ن انػػات كان ػػت مليئػػة بالاااك ػػة .وكانػػت زن انته ػػا
مليئػػة بال ػػدياف ن ػ ػرا ألف رفيقاُّتػػا يف ال ن ان ػػة ُك ػػن مػػن ادل ػػدياات ومل تب ػػدد التهويػػة را ح ػػة التب ػ .
وكانػت اإلضػػا ة يافتػػة أيلػػا وكانػػت الاافػػسة صػػغَة وبلػ ال قػػاج مػػن القػػسارة مػػا حػػاؿ دوف نآػػاذ
ضػو الاهػار .ومل تػر ضػػو الاهػار إت مػرة واحػػدة يػالؿ مػدة احت ازهػا الػػي بلغػت  5أيػاـ ،حيامػػا
ُيف ػ ذلػػا بادلشػػي دلػػدة  15دقيقػػة يف اخلػػارج .ومل ي ػػن اللػػو ادلاباػػم مػػن ادلنػػباح ال هربػػا ي يف
ال ن انػة كافيػا للقػرا ة وكػاف يتاػُ عليهػا أف تػػاه وأف تقػت قربػه حػى ت ػوف قػادرة علػأ الق ػرا ة.
وكاف ادلنباح ال هربا ي يشال علأ مدار السػاعة ،األمػر الػسي مااهػا مػن الاػوـ .ومل يقػدـ الطاػاـ
ذلا إت مرتُ يف اليوـ.
 6- 9وتدعي صاحبة البالغ بأهنا تااين من مشػاكل ال ُ لْيػة وبػأف عليهػا تباػا لػسل أف تتآػادى
اإلصػابة بػالود .وباػد الليلػة األوىل الػي قلػتها يف ال ن انػة البػاردة ،نشػأ لػديها أمل شػديد يف ال هػر.
وباػػا عل ػػأ طلبهػػا ت ػػديل فريػػب لإلس ػػااؼ وق ػػدـ ذلػػا ادلس ػػاعدة الطبيػػة .وعان ػػت أيلػػا م ػػن أوق ػػاع
الػرأس واحلُمػأ .وتػدعي صػػاحبة الػبالغ بأهنػا قػػد عانػت مػن مشػاكل صػػحية كثػَة ماػس احت ازهػػا
يف روؼ كتل .
 7- 9وقبػػل ديوذل ػػا إىل مرفػػب اتحت ػػاز ادلخق ػػت ،اقتيػػدت إىل زلط ػػة للس ػ ة احلديدي ػػة إلق ػرا
تآت ػػيش قسػ ػػدي .مل توق ػػد مو آػ ػػات يف مرف ػػب اتحت ػ ػػار ادلخق ػػت ل ػػيقمن ب ػػالتآتيش .ويف وق ػػت
ديوذلػا إىل مرفػػب اتحت ػػار ادلخقػػت يُػ عم أف أحػػد احل ػراس ل هػػا بأصػػباه ،بسرياػػة فح ػ مػػا إذا
كانػت تل ػ ح امػػا .قالػػت” :ت تلمسػػٍ“ .وباػػد دقيقػة ،ل ػ ع ُ هػػا بأصػػباه .وردا علػػأ قوذلػػا
”ت تلمسٍ“ مرة ثانية ،قاؿ إنه يابغي ذلا أف ت وف شلتاة ألهنم ت يقومػوف بتاريتهػا .وزعمػت أف
حارسا أمايا ءير هدد بتاريتها.
 8- 9وأدىل احل ػراس بتاليق ػػات مهيا ػػة كث ػػَة بش ػػأف صػػاحبة ال ػػبالغ .فال ػػأ س ػػبيل ادلث ػػاؿ ،عل ػػب
ال إهنػا حباقػة إىل ”استشػارة طبيػػة
أحػدهم ،عاػدما رءهػا واقآػة تقػرأ قػرب ادلنػػباح ال هربػا ي ،قػا ً
نآسػاين“ .و ”علػأ سػبيل ادل ػ اح“ ،قػالوا يف مااسػبات عديػدة إهنػػا ”سػتخيس إىل اخلػارج إلطػػالؽ
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الرصاص عليها“ .وعالوة علأ ذلػ  ،بػدت مػن نػدا ها بايفهػا ،كػانوا يػدعوهنا ”الراباػة“ ،إذ كػاف
ذل رقم السرير السي كانت تشػغله يف زن انتهػا .ويف مرحلػة مػا ،ألقػأ حػارس سػ ن فػأرا ميتػا يف
ال ن ان ػػة ال ػػي تشػ ػػًؾ فيه ػػا م ػ ػ أيري ػػات .وحيامػ ػػا قآػ ػ ت ورفيقاُّت ػػا يف ال ن ان ػػة عل ػػأ ِ
أس ػػرُّتن وه ػػن
ينرين يوفا كاف احلارس يلح .
 9- 9واستآادت صاحبة البالغ من سبل اتنتناؼ احمللية التالية:
’‘1

تقػػدمي ش ػ وى إىل السػػلطات ادلمتنػػة (وفقػػا لقػػانوف مجهوريػػة بػػيالروس”بشػػأف
اتلتماس“ والقانوف ”بشأف أقه ة الشخوف الدايلية“)

يف  19كػانوف األوؿ/ديسػػمو  ،9117قػػدمت صػاحبة الػػبالغ ش ػ وى إىل ر ػػي إدارة
الدايليػة مبقاطاػػة لاػػُ وإىل ر ػي شػػابة الدايليػػة لل اػػة التاآيسيػة اإلقليميػػة يف بريسػػت تشػػت ي
فيه ػػا م ػػن انتهاك ػػات حقوقه ػػا أثا ػػا اتحت ػػاز .وبرس ػػالة مخري ػػة  3ك ػػانوف الثاين/يا ػػاير ،9118
أيػػو ر ػػي إدارة الدايليػػة ص ػػاحبة الػػبالغ ب ػػأف م اعمه ػػا مل يػػتم التثب ػػت ماهػػا .وق ػػدمت ص ػػاحبة
ال ػ ػػبالغ ش ػ ػ ػ وى أي ػ ػػرى إىل ر ػ ػ ػػي شػ ػ ػػابة الدايلي ػ ػػة لل اػ ػ ػػة التاآيسيػ ػػة اإلقليمي ػ ػػة يف بريس ػ ػػت يف
 5شػػباط/فواير 9118؛ وأحي ػػل التماسػػها إىل ر ػػي إدارة الدايليػػة مبقاطا ػػة لاػػُ ال ػػسي أيوه ػػا
يف  97شباط/فواير  9118بأف ادعا اُّتا مل تخكد.
’‘9

الشػ ػ وى ادلقدم ػػة إىل م ت ػػة ادل ػػدعي الا ػػاـ ،وفق ػػا لق ػػانوف مجهوري ػػة ب ػػيالروس
”بشأف م تة ادلدعي الااـ“

يف  19كػانوف األوؿ/ديسػمو  ،9117قُػػدمت الشػ وى إىل مػدعي عػػاـ مقاطاػة لاػػُ.
وأيػػو ادل ػػدعي الاػػاـ ص ػػاحبة ال ػػبالغ بػػأف ادعا اُّت ػػا مل تخكػػد وب ػػأف م اعمه ػػا مل ي ػتم التثب ػػت ماه ػػا.
و ل ػػت شػ ػ وى ص ػػاحبة الػ ػػبالغ ادلخري ػػة  5ش ػػباط/فواير  9118ال ػػي قُػػدمت إىل ادل ػدعي الا ػػاـ
دلاطقة بريست دوف ّرد.
’‘3

تقدمي عريلة إىل احملاكم مبوقة اإلقرا ات ادلدنية

يف  11شػباط/فواير  ،9118قػػدمت صػاحبة الػػبالغ عريلػة إىل زل مػػة مقاطاػة لاػػُ،
يف إطػار اإلق ػرا ات ادلدنيػػة ،ووفق ػاً للمػػادة  353مػػن قػػانوف بػػيالروس لإلق ػرا ات ادلدنيػػة ،تتالػػب
بانتهػ ػػاؾ حقهػ ػػا مبوقػ ػػة ادلػ ػػادة  7مػ ػػن الاهػ ػػد الػ ػػدويل اخلػ ػػاص ب ػػاحلقوؽ ادلدني ػػة والسياس ػػية يف أت
تتا ػػرض للماامل ػػة الالإنسػ ػػانية وحقه ػػا مبوق ػػة اتتآاقيػ ػػة يف أت تتا ػػرض للتميي ػ عل ػػأ أس ػػاس ن ػػوع
قاسػػها .ويف  14شػػباط/فواير  ،9118أفػػادت احمل مػػة أهنػػا ت ػرف إقامػػة إق ػرا ات مدنيػػة ألن ػػه
ل ػ ػػي ذل ػ ػػا وتي ػ ػػة قل ػ ػػا ية للا ػ ػػر يف دعواه ػ ػػا .ويف  7ءذار/م ػ ػػارس  ،9118اسػ ػػتأنآت الق ػ ػرار إىل
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اجملل القلا ي ادلاٍ بالػدعاوى ادلدنيػة للمح مػة اإلقليميػة يف بريسػت ،الػسي رفػ
يف  11نيساف/أبريل .9118
’‘4

اتسػتئااؼ

تقدمي عريلة إىل احملاكم مبوقة اإلقرا ات اإلدارية

يف  11ءذار/مػ ػػارس  ،9118ق ػ ػػدمت صػ ػػاحبة ال ػ ػػبالغ ش ػ ػ وى م ػػن انتهػ ػػاؾ حقهػ ػػا يف
أت تتاػ ػػرض للماامل ػ ػػة الالإنسػ ػػانية وحقه ػ ػػا يف أت تتا ػ ػػرض للتمييػ ػ علػ ػػأ أس ػػاس نػ ػػوع قاسػ ػػها إىل
زل مػػة مقاطاػػة لاػػُ مبدياػػة بريسػػت مبوقػػة اإلق ػرا ات ادلتالقػػة بػػاارا م اإلداريػػة وفق ػاً دلػػا ت ػػا
عليه الآقرة  1من ادلادة  7من القػانوف التاآيػسي اإلقرا ػي امهوريػة بػيالروس الػي تتالػب بػاارا م
اإلداريػة .ويف قػرار مػخرخ  14ءذار/مػػارس  ،9118رفلػت احمل مػة إقامػػة إقػرا ات مدنيػة ،علػػأ
الػر م مػن أف صػاحبة الػبالغ تػػدعي بأهنػا مل تطلػة مػن احمل مػػة مباشػرة إقػرا ات مدنيػة ،ول اهػػا
طلبت اتعًاؼ ،وفقا لإلقػرا ات الػواردة يف الآنػل  7مػن القػانوف التاآيػسي اإلقرا ػي امهوريػة
ب ػ ػػيالروس بش ػ ػػأف ااػ ػ ػرا م اإلداري ػ ػػة ،ب ػ ػػأف إق ػ ػ ػرا ات م ػ ػػو آي مرفػ ػػب اتحت ػ ػػاز (وعػ ػػدـ اخت ػ ػػاذهم
إق ػ ػرا ات) شػ ػ ػ لت انتهاك ػ ػػا حلقوقه ػ ػػا .ويف  98ءذار/م ػ ػػارس  ،9118ق ػ ػدمت صػ ػػاحبة الػ ػػبالغ
اس ػػتئاافا ضػ ػػد هػ ػػسا القػ ػرار إىل زل مػ ػػة ماطقػ ػػة بريس ػػت .ويف  98نيس ػػاف /أبري ػػل  ،9118ألغ ػػأ
اجمللػ القلػػا ي ادلاػٍ بالػػدعاوى ادلدنيػة حمل مػػة ماطقػة بريسػػت قػرار زل مػػة مقاطاػة لاػػُ وأعػػاد
الػ ػػدعوى للا ػ ػػر فيهػ ػػا رلػ ػػددا .ويف  19أيار/مػ ػػايو  ،9118ردت زل م ػػة مقاطا ػػة لا ػػُ ش ػ ػ وى
صػػاحبة الػػبالغ لسػػبة إقرا ػػي .وأفػػادت احمل مػػة ،يف مجلػػة أم ػػور ،أنػػه يف وقػػت تقػػدمي ش ػ واها،
كان ػػت اإلقػ ػرا ات اإلداريػ ػػة ض ػػدها ق ػػد أُن ػ ِػه ِ يت فا ػػال ،ن ػ ػرا ألف ق ػرار احمل م ػػة ق ػػد دي ػػل حيػ ػ
الاآػػاذ .وت ػػدعي ص ػػاحبة ال ػػبالغ ب ػػأف ه ػػس احل ػػة ػػَ ص ػػحيحة ،إذا إف اإلق ػرا ات القانوني ػػة ت
تاتهي ما دامت إم انية اتستئااؼ قا مة.
الشكوى
 1- 3ت ػػدعي صػ ػػاحبة الػ ػػبالغ بأهنػ ػػا ضػ ػػحية تنتهػ ػػاؾ بػ ػػيالروس حلقوقه ػػا مبوق ػػة الآقػ ػرات (أ)
و (ب) و (د) و (ه ػ ػ ػػ) و (و) م ػ ػ ػػن ادل ػ ػ ػػادة  ،9وادل ػ ػ ػػادة  ،3والآقػ ػ ػرة (أ) م ػ ػػن ادل ػ ػػادة  ،5ادلق ػ ػػرو ة
ب ػػاتقًاف بادل ػػادة  1م ػػن اتتآاقي ػػة .وت ػػدعي بأنػ ػػه أثا ػػا احت ازه ػػا ،تارض ػػت للماامل ػػة الالإنس ػػانية
وادلهياة وبأف اتحت ػاز يف زن انػة بػاردة كػاف مبثابػة تاػسية .وتػدعي أيلػا بػأف ػروؼ اتحت ػاز
تل رمبا كاف ذلا أثر ضار علأ صحتها اإلصلابية.
 9- 3وت ػػدعي صػ ػػاحبة ال ػػبالغ بػ ػػأف مرافػ ػػب اتحت ػػاز ادلخقػ ػػت ل ػػوزارة الدايلي ػػة ليس ػػت م يآ ػػة
تحت ػػاز الاس ػػا  .ويػُ ػ عم أن ػػه ت يوقػ ػػد س ػػوى مب ػػٌ احت ػ ػػاز ض ػػمم ،يقػ ػ يف مياس ػ  ،تام ػػل
فيػه مو آػات؛ أمػػا يف البقيػة فػادلو آوف رقػػاؿ حنػرا .وتػدعي صػػاحبة الػبالغ بػأف وزارة الدايليػػة
6
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رفلػت يف مااسػبات عديػػدة تأكيػد أو نآػي هػػس ادلالومػات وتػوفَ عػػدد مرافػب اتحت ػاز ادلخقػػت
حيػم ت تامػػل مو آػػات ،مسػػتادة إىل تش ػرياات مجهوريػة بػػيالروس بشػػأف محايػػة أس ػرار الدولػػة،
وهي التشرياات الي تقيد سبل احلنػوؿ علػأ تلػ ادلالومػات .وتػدعي بػأف هػس احلالػة يف مرافػب
اتحت از ادلخقت ناجتة عن التميي يف تايُ الاسا يف كادر ادلو آُ.
 3- 3وتدعي صاحبة البالغ بأف روؼ احت ازهػا كانػت أسػوأ مػن ػروؼ احت ػاز السػ اا
السكور ،ن را إىل أهنا كانت عرضة للملػايقة اااسػية وتارضػت للمااملػة ادلهياػة علػأ أيػدي أفػراد
ذكػػور .وهػػي تسػػتاد إىل القاع ػػدة  )3( 53مػػن القواعػػد الاموذقيػػة ال ػػدنيا دلااملػػة الس ػ اا (ق ػرارا
اجملل ػ ػ ػ ػ اتقتن ػ ػ ػ ػػادي واتقتم ػ ػ ػ ػػاعي  663ق ػ ػ ػ ػػيم (د  )94-ادل ػ ػ ػػخرخ  31دتوز/يولي ػ ػ ػػه  1957و
( 9176د  )69 -ادل ػػخرخ  13أيار/م ػػايو  ،)1977ال ػػي ت ػػا عل ػػأ أف ”ت ػػوف مهم ػػة رعاي ػػة
السػ ػ ياات واإلشػ ػراؼ عل ػػيهن م ػػن ايتن ػػاص مو آ ػػات السػ ػ ن الاس ػػا حن ػرا“ ،وت ػػدعي ب ػػأف
انته ػػاؾ القاع ػػدة  )3( 53يشػ ػ ل انتهاك ػػا حلقه ػػا يف أت ُمييػ ػ ض ػػدها عل ػػأ أس ػػاس ن ػػوع قاس ػػها،
كما يرد يف اتتآاقية.
 4- 3وتػدعي صػػاحبة الػػبالغ أهنػػا اسػػتاآدت مجي ػ سػػبل اتنتنػػاؼ احملليػػة ادلتاحػػة وثبػػت أهنػػا
ػَ فاالػة .وتػدعي أيل ػاً أنػه مل يا ػر يف ادلسػػألة ذاُّتػا يف إطػار إقػرا ءيػػر مػن إقػرا ات التحقيػػب
الدويل أو التسوية الدولية.
مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية
 1- 4مبػسكرة شػآوية مخريػػة  95ءذار/مػارس  ،9111تخكػد الدولػػة الطػرؼ أف صػاحبة الػػبالغ
احتُ ت مدة مخسة أياـ بدعوى قيامها بأعمػاؿ شػغة طآيآػة .وهػي تاػًؼ بػأف صػاحبة الػبالغ
اش ػ ػػت ت م ػ ػػن ػ ػػروؼ احت ازهػ ػ ػػا إىل احمل ػ ػػاكم وإىل أقهػ ػ ػ ة أيػ ػػرى م ػ ػػن أقه ػ ػ ة الدولػ ػػة .بي ػ ػػد أف
ِ
ورفل ػػت ش ػ اواها ألن ػػه مل جي ػػر
اإلقػ ػرا ات القانوني ػػة ادلتالق ػػة بادع ػػا ات ص ػػاحبة ال ػػبالغ أوقآ ػػت ُ
الػا علػأ أي إقػرا لا ػر احملػاكم يف تلػ الشػ اوى مبوقػة التشػرياات اإلقرا يػة .إف الا ػػر يف
تلػ الش ػ اوى هػػو مػػن ايتنػػاص ر ػػي مرفػػب اتحت ػػاز ادلخقػػت أو أشػػماص ءي ػرين مآوضػػُ
مػ ػ ػػن قِبل ػ ػػه .واإلق ػ ػ ػرا ادلاػ ػ ػػٍ يا مػ ػ ػػه ادلرس ػ ػ ػػوـ رقػ ػ ػػم  934لػ ػ ػػوزارة الدايلي ػ ػػة ادل ػ ػػخرخ  91تشػ ػ ػرين
األوؿ/أكتػوبر ” 9113بشػػأف إقػرار األن مػػة الدايليػػة دلرافػب اتحت ػػاز ادلخقػت التاباػػة لسػػلطات
الشػخوف الدايليػػة“ .وتسػوؽ الدولػػة الطػرؼ احل ػػة بػأف صػػاحبة الػبالغ مل تقػػدـ أي ش ػ اوى إىل
إدارة مرفػ ػ ػػب اتحت ػ ػ ػػاز ادلخقػ ػ ػػت أو إىل وزارة الدايليػ ػ ػػة .ولػ ػ ػػسل  ،فإهن ػ ػػا مل تس ػ ػػتاآد مجي ػ ػ س ػ ػػبل
اتنتنػاؼ احملليػة ادلتاحػة .وجتػ ـ أيلػا بػأف مػ اعم صػاحبة الػبالغ مل تخكػد وبالتػايل يابغػي أف تاتػو
َ مدعمة بأدلة.
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 9- 4وتآيػ ػػد الدولػ ػػة الطػ ػػرؼ أيلػ ػػا أف األشػ ػػماص ادلاتقلػ ػػُ ترت ػػاب قػ ػرا م إداري ػػة تقل ػػي
التشػ ػرياات الوطاي ػػة بآ ػػرض عقوب ػػة اتعتق ػػاؿ اإلداري عل ػػأ مرت بيه ػػا مي ػػن أف ُُيت ػ وا يف مراف ػػب
اتحت از ادلخقت التاباػة لػوزارة الدايليػة .وهػس ادلرافػب يا مهػا أيلػاً ادلرسػوـ رقػم  934كمػا ورد
ذكػػر يف الآق ػرة  1- 4أعػػال  .ومبوقػػة البا ػػد  7- 18مػػن القػػانوف التاآيػػسي اإلقرا ػػي لب ػػيالروس،
ف ػػإف األشػ ػػماص الػ ػػسين يلق ػػأ عل ػػيهم الق ػػب بتهم ػػة ارت ػػاب ق ػرا م إداري ػػة ُُيت ػ ػ وف يف ع ل ػػة
صػ ػػارمة .والرقػ ػػاؿ والاسػ ػػا واألشػ ػػماص الػ ػػسين أدياػ ػوا سػ ػػابقا ُيت ػ ػ وف عل ػػأ انآػ ػراد .والش ػػم
احملت ػ ػ ُُي ػػدد ل ػػه حي ػ ػ أرضػ ػػي ت يق ػػل عػ ػػن  4أمت ػػار مرباػ ػػة .لق ػػد احتُ ِ ػ ت ص ػػاحبة ال ػػبالغ يف
ال نػ انتُ رقػم  3ورقػم  ،5ومسػاحتهما  1553مػًا مرباػا و  1356مػًا مرباػا علػأ التػوايل .وكػاف
القند من هاتُ ال ن انتُ إيوا الاسا .
 3- 4وتشػَ الدولػػة الطػػرؼ إىل أنػػه ،مبوقػػة القواعػػد الدايليػػة دلرافػػب اتحت ػػاز ادلخقػػت ،تُػػوفر
لألشماص ادلاتقلُ أو احملت ين ترت اب قرا م إداريػة لػوازـ الآػراش ورفػوؼ للحآػاظ علػأ مػواد
النػحة الشمنػية وأدوات ادلا ػدة .وال ن انػات رلهػ ة بطاولػػة ومااضػد ومرافػب صػحية وصػابور دليػػا
الشػرب ودرج دل ػواد ال ياػػة وقهػاز راديػػو وسػػلة للقمامػة وقهػػاز للتهويػػة .ومي ػن للمحت ػ ين أيلػػا
أف يسػتاملوا لػوازـ الآ ػراش وادلالبػ واألحسيػػة اخلاصػة هبػػم .ولػدى الػػديوؿ إىل مرفػب اتحت ػػاز،
ُع ِرضت علأ صاحبة الػبالغ لػوازـ فػراش ن يآػة ،ول اهػا رفلػت واسػتاملت لػوازـ الآػراش اخلاصػة
هبا الي وفرُّتا األُسرة ذلا.
 4- 4إف إيػداع احملت ػ ين بال ن انػػات يأيػس يف احلسػباف شمنػػيتهم وحػالتهم الاآسػية .وُيت ػ
ادل ػػدياوف عل ػػأ انآػ ػراد إذا ك ػػاف ذلػ ػ شل ا ػػا .وال ن ان ػػات رلهػ ػ ة ب ػػا م للتهوي ػػة ،ونواف ػػس م ػػن أق ػػل
اإلضػا ة الطبيايػة ،ومنػابي لإلضػا ة ال هربا يػػة ومػداف  .ويسػم للمحت ػ ين بادلشػي يف اذل ػوا
الطلػب دل ػدة ت تقػػل عػػن سػػاعة كػػل يػػوـ .ورفلػػت صػػاحبة الػػبالغ ادلشػػي يف اذل ػوا الطلػػب بسػػبة
الطق الردي .
 5- 4وفيما يتالب بادعا صاحبة الػبالغ بأنػه مل يقػدـ ذلػا سػوى وقبتػُ يف اليػوـ ،تآيػد الدولػة
الطػ ػػرؼ أف حنػ ػ ػ األ سي ػ ػػة للمحت ػ ػ ػ ين يا مه ػ ػػا مرس ػ ػػوـ رلل ػ ػ الػ ػػوزرا ادلػ ػػخرخ  91تش ػ ػرين
الثاين/نوفمو  9116وأف الوقبات تُق ّدـ ثالث مرات يف اليوـ يف مرفب اتحت از ادلخقت.
 6- 4وطلبت صاحبة البالغ اإلعانة الطبية الطار ة ،ووصلت سػيارة إسػااؼ باػد ذلػ ب ػ 11
دقػا ب إىل  15دقيقػة .وباػػد فحنػها ،أكػػد الطبيػة أف صػػاحبة الػبالغ مي ػػن أف حتت ػ يف مرفػػب
اتحت ػاز ادلخقػت .ويتػوىل القيػاـ بادلااياػة ادلات مػة لل ن انػات مركػ الا افػة النػحية وعلػم األمػراض
الوبا ية السي يقدـ أيلا يدمات التطهَ.
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 7- 4وختلػ ػ الدول ػػة الطػ ػػرؼ إىل أف شػ ػ وى صػ ػػاحبة ال ػػبالغ مبوق ػػة اتتآاقي ػػة ػػَ مقبول ػػة.
وتدعي بأف ش ل الش وى وزلتواها ت يتطابقاف م أح اـ اتتآاقية.
تعليقـــــــات صـــــــاحبة الـــــــبالغ علـــــــى مالحظـــــــات الدولـــــ ــة الطـ ـ ـ ــرف بش ـ ـ ـ ــأن المقبولي ـ ـ ـ ــة
واألسس الموضوعية
 1- 5يف رسػػالة مخريػػة  4شػػباط/فواير  ،9111تايػػد صػػاحبة الػػبالغ تأكيػػد دعاواهػػا األولي ػػة
وتآاد ح ة الدولة الطرؼ بأف البالغ َ مدعم باألدلة وبأنه يابغي أف تالن عدـ مقبوليته.
 9- 5وتآاػ ػػد أيل ػ ػػا ادعػ ػػا الدول ػ ػػة الط ػ ػػرؼ بأنػ ػػه مل تق ػ ػػدـ شػ ػ اوى إىل إدارة مرفػ ػػب اتحت ػ ػػاز
ادلخقػت .وتػػدعي صػاحبة الػػبالغ بػػأف ر ػي مرفػػب اتحت ػاز ادلخقػػت نآسػػه عاملهػا مااملػػة سػػيئة،
ػآت مجيػ ػ ه ػػس احلق ػػا ب يف ادلق ػػاؿ ادلاا ػػوف
مهيا ػػا إياه ػػا بػ ػػالقوؿ إهن ػػا ”ليس ػػت ام ػ ػرأة“ .وق ػػد وص ػ ْ
”مخس ػ ػػة أيػ ػ ػػاـ“ ال ػ ػػسي نش ػ ػ ػرته ص ػ ػػحيآة  .The Brest Courierوق ػ ػػد أُرفقػ ػػت نس ػ ػػمة مػ ػػن مقاذل ػ ػػا
بالشػ ػ اوى ال ػػي كان ػػت ق ػػد ق ػػدمتها إىل الس ػػلطات .بيػ ػػد أهن ػػا أف ػػادت أف م ػػن ػػَ اجمل ػػدي توقي ػػه
شػ اوى إىل مػػو آي مرفػػب اتحت ػػاز ،مبػػن فػيهم ر ػػي ادلرفػػب ،ينوصػػا أف التش ػرياات الوطايػػة
حت ػ ػػر الا ػ ػػر يف اتلتماسػ ػػات م ػ ػػن قانػ ػػة م ػ ػػو آُ تػ ػػاباُ للدولػ ػػة جي ػػري الطاػ ػػن يف عملهػ ػػم أو
تقنَهم.
 3- 5وتطاػن صػاحبة الػبالغ أيلػا يف ح ػة الدولػػة الطػرؼ بأهنػا مل تقػدـ شػ اوى فيمػا يتالػػب
ب ػ ػػروؼ احت ازهػ ػػا إىل وزارة الدايلي ػ ػػة؛ وإهنػ ػػا ت ػ ػػدعي بأهنػ ػػا قػ ػػدمت ش ػ ػ اوى عدي ػػدة إىل أقه ػ ػ ة
الش ػ ػػخوف الدايليػ ػ ػػة .فآػ ػ ػػي  19كػ ػ ػػانوف األوؿ/ديس ػ ػػمو  ،9117قُػ ػ ِّػدـ التم ػ ػػاس إىل ر ػ ػػي إدارة
الدايليػ ػػة مبقاطا ػ ػػة لا ػ ػػُ وإىل ر ػ ػػي ش ػ ػػابة الدايلي ػ ػػة لل ا ػ ػػة التاآيسيػ ػػة اإلقليميػ ػػة لويسػ ػػت .ويف
 5ش ػ ػػباط/فواير  ،9118ق ػ ػػدمت ش ػ ػ ػ وى ثاني ػ ػػة إىل ر ػ ػ ػػي شػ ػػابة الدايلي ػ ػػة لل اػ ػػة التاآيسي ػ ػػة
اإلقليميػ ػػة لويسػ ػػت .وأحيل ػ ػػت كػ ػػل ه ػ ػػس اتلتماسػ ػػات إىل ر ػ ػػي إدارة الدايليػ ػػة مبقاطا ػػة لاػ ػػُ.
وفلػػال عػػن ذل ػ  ،فباػػد نشػػر ادلقػػاؿ ادلااػػوف ”مخسػػة أيػػاـ“ يف صػػحيآة  ،The Brest Courierيف
كػػانوف األوؿ/ديسػػمو  ،9117قػػدـ علػػو يف رللػ ػ الا ػواب باامايػػة الوطايػػة اق ػًاح نا ػػة إىل
وزيػ ػػر الدايليػ ػػة ،طالبػ ػػا تآسػ ػ ػَا تحت ػ ػػاز اجملػ ػػرمُ القن ػػر يف مرافػ ػػب اتحت ػػاز ادلخق ػػت يف تل ػ ػ
ال ػروؼ الالإنسػانية .وطلػة الػوزير احلنػوؿ علػأ مجي ػ ادلػواد ادلتالقػة بػدعوى صػاحبة الػبالغ مػػن
شػػابة الدايليػػة لل ا ػػة التاآيسيػػة اإلقليميػػة لويس ػػت .وباػػد ذل ػ ُ ،س ػػئلت عػػن ػػروؼ احت ازه ػػا
واتنتهاكات ادل عومة حلقوقهػا .وقُػدمت هػس ادلالومػات إىل وزيػر الدايليػة .وه ػسا تقػوؿ صػاحبة
الػػبالغ إف شػ ػ اواها ن ػػرت فيه ػػا أقه ػ ة الش ػػخوف الدايليػػة عل ػػأ مجي ػ ادلس ػػتويات :علػػأ مس ػػتوى
ادلقاطاة وعلأ مستوى ادلاطقة ،وعلأ النايد الوطٍ.
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 4- 5وتخك ػػد ص ػػاحبة ال ػػبالغ أهنػ ػػا ق ػػدمت شػ ػ اوى إىل أقهػ ػ ة الش ػػخوف الدايلي ػػة وإىل م ت ػػة
ادلػدعي الاػاـ ،ورفاػػت عػرا إىل احملػػاكم مبوقػة اإلق ػرا ات ادلدنيػة وإق ػرا ات ااػرا م اإلداريػػة.
ول ػ ػػن زلاوتُّتػ ػػا تسػ ػػتاآاد سػ ػػبل اتنتنػ ػػاؼ احمللي ػ ػػة بػ ػػا ت بالآش ػػل ،إذ مل يثب ػػت أي م ػػن سػ ػػبل
اتنتناؼ تل فااليته.
 5- 5وفيمػػا يتالػػب باألس ػ ادلوض ػػوعية للػػبالغ ،تشػػَ ص ػػاحبة الػػبالغ إىل أف موضػػوع بال ه ػػا
مبوقػػة اتتآاقيػػة يتالػػب بالدرقػػة األوىل بػػالتميي الػػسي واقهتػػه بوصػػآها ام ػرأة أثاػػا احت ازه ػػا يف
مرفػػب اتحت ػػاز ادلخقػػت ،ولػػي ب ػػروؼ احت ازهػػا يف ح ػػد ذاُّتػػا .وهػػي تنػ ّػر علػػأ أنػػه يف مرف ػػب
اتحت ػاز ادلخقػػت التػػاب إلدارة الدايليػػة مبقاطاػػة لاػػُ حيػػم احتُ ِ ػ ت مػػن  11إىل  15تش ػرين
األوؿ/أكتػوبر  ،9117شػأنه شػػأف ما ػم مرافػػب اتحت ػاز ادلخقػػت التاباػة لػػوزارة الدايليػة ،كػػاف
ادلو آوف من الرقػاؿ حنػرا مػن عػاـ  9119إىل عػاـ  .9119إف هػس ادلالومػات أكػدها ر ػي
إدارة الدايليػػة مبقاطا ػػة لاػػُ يف رس ػػالتيه إىل ص ػػاحبة الػػبالغ ادل ػػخريتُ  7ءب/أ س ػػط 9118
و  8أيلوؿ/سػبتمو  .9118وتػدعي صػاحبة الػبالغ بػأف هػس ال ػروؼ تشػ ل دتييػ ا ضػد الاسػا
اللػوا ُك ّػن يػػر ن يف الامػل يف مرافػب اتحت ػػاز ادلخقػت بوصػآهن ضػػابطات شػرطة أو س ػ ّ انات
أو حارس ػػات أم ػػن ،وانتهاك ػػا تلتػ ػ اـ الدول ػػة الط ػػرؼ ب ػػأف يُ آ ػػل للاس ػػا  ،عل ػػأ ق ػػدـ ادلس ػػاواة مػ ػ
الرقاؿ ،احلب يف ادلشاركة يف صػيا ة سياسػة احل ومػة وتاآيػسها وتػويل ادلااصػة الاامػة وأدا مجيػ
ادلهػػاـ الاامػػة علػػأ مجي ػ مسػػتويات احل وم ػػة ،كمػػا يػػرد يف ادلػػادة ( 7ب) مػػن اتتآاقيػػة .وع ػػالوة
عل ػػأ ذلػ ػ  ،يثب ػػت ه ػػسا ال ػ ػػرؼ التميي ػ ض ػػد ص ػػاحبة ال ػػبالغ عل ػػأ أس ػػاس ن ػػوع قاس ػػها ي ػػالؿ
احت ازه ػػا يف مرفػ ػػب مو آػ ػػو مػ ػػن الػ ػػسكور حنػ ػرا ،ألف ذل ػ ػ أدى حتم ػػا إىل الاي ػػل م ػػن حقوقه ػػا
وحرياُّت ػ ػػا ،ينوصػ ػ ػػا حقه ػ ػػا يف أتّ تتاػ ػ ػػرض للتاػ ػ ػػسية و ػ ػػَ م ػ ػػن أش ػ ػ اؿ ادلاامل ػ ػػة القاس ػ ػػية أو
الالإنسػانية أو ادلهياػة واحلػب يف ادلااملػة اإلنسػانية ويف اح ػًاـ كرامتهػا ،كمػا هػو مانػوص عليػػه يف
ادلػادتُ  7و  )1( 11مػػن الاهػد الػػدويل اخلػػاص بػاحلقوؽ ادلدنيػػة والسياسػية .وتشػػَ إىل احلقػػا ب
ادللموس ػ ػػة التالي ػ ػػة ال ػ ػػي نال ػ ػػت م ػ ػػن حقوقهػ ػ ػػا مبوق ػ ػػة ادل ػ ػػادتُ  7و  )1( 11مػ ػػن الاهػ ػػد ،وه ػ ػػي
انتهاكات أضرت هبا أكثر شلا أضرت بالس اا السكور يف نآ مرفب اتحت از ادلخقت:
(أ) إم انيػػة مراقبػػة ادلػػو آُ ال ػػسكور ذلػػا مػػن يػػالؿ ثق ػػة البػػاب الػػسي ُخيػػتل
الا ر وادلراقبة بالآيديو ،مبا يف ذل وقت ارتدا ها مالبسها أو استاماذلا للمرحاض؛

ما ػػه

(ب) موقػػت أفػ ػراد الس ػ ن وق ػػت ديوذل ػػا إىل مرفػػب اتحت ػػاز ،حيامػػا دلس ػػها ح ػػارس
بش ل َ ت ب وهددها بالتارية؛
(ج)

10
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(د) اس ػ ػػته ا احلػ ػ ػراس حيام ػ ػػا كان ػ ػػت تق ػ ػ ػرأ وه ػ ػػي واقآػ ػػة قػ ػػرب ادلنػ ػػباح ال هرب ػ ػػا ي
وتنرُياُّتم بأهنا حباقة ”إىل استشارة طبية نآساين“؛
(هػ) شلارسة احلراس ادلتمثلة يف إطالؽ اسم ”الراباػة“ عليهػا حػُ سلاطبتهػا بػدت مػن
استاماؿ ايفها؛ ومل ياامل احملت وف السكور هبس الطريقة؛
(و)
بغية إف اعهن؛

استه ا احلارس بردود فال رفيقاُّتػا يف ال ن انػة حيامػا ألقػأ فػأرا ميتػا يف زنػ انتهن

(ز) اإلهانػ ػػات مػ ػػن قانػ ػػة ر ػ ػػي مرف ػ ػػب اتحت ػػاز ،ال ػػسي دي ػػل ادل ت ػػة يػ ػػالؿ
اتقتمػاع مبحاميهػا وهػو ينػػرخ بأهنػا ”كانػت قػػد وضػات الشػرا ال ػ رؽ يف كػل أضلػا ادلدياػػة“.
وحيامػا طلػػة احملػػامي مػػن ر ػػي مرفػػب اتحت ػػاز أف يبػدي قػػدرا أكػػو مػػن اتح ػًاـ للم ػرأة ،قػػاؿ
إهنا ”ليست امرأة“ وشتمها.
 6- 5ترى صاحبة الػبالغ أف احلقػا ب ادلػسكورة أعػال تشػ ل مااملػة تإنسػانية ومهياػة ذلػا ودتييػ ا
ضدها علأ أساس نوع قاسػها ،حسػة مػدلوؿ ادلػادة  1مػن اتتآاقيػة .وتػدعي بأنػه أم ػن القيػاـ
بتل ػ األعم ػػاؿ بسػػبة الت ػػوين ال ػػسكوري احلنػػري دل ػػالؾ ادلػػو آُ .لق ػػد ك ػػاف ل ام ػاً عل ػػأ الدول ػػة
الطػرؼ أف تػوّفر ذلػا ػروؼ احت ػاز أفلػل مػن ػروؼ احت ػاز الرقػاؿ ،ن ػرا إىل أهنػا امػرأة شػػابّة
يف س ػػن اإلصلػ ػػاب .إف اتحت ػػاز يف زن انػ ػػة بػ ػػاردة ويف ػػروؼ ص ػػحية رديئ ػػة ك ػػاف أكث ػػر إضػ ػرارا
بنػحتها ماػػه بنػحة الس ػ اا الػسكور .لقػػد أصػيبت بػػادلرض يف أثاػا اتحت ػػاز وتطلبػت حالتهػػا
تػػوفَ ادلسػػاعدة الطبي ػػة .وتوقػػه صػػاحبة ال ػػبالغ انتبػػا الل اػػة إىل أف الدول ػػة الطػػرؼ مل تتا ػػاوؿ يف
مالح اُّتا ادعا اُّتا احملددة مبوقة اتتآاقية وقالت تاليقاُّتا مقتنرة علأ روؼ اتحت از.
 7- 5وبالرس ػػالة ادلخري ػػة  17ءذار/م ػػارس ُ ،9111خت ػػو ص ػػاحبة ال ػػبالغ الل ا ػػة ب ػػالتغيَات
الػ ػػي أديل ػ ػػت علػ ػػأ السياس ػ ػػة ادلتالقػ ػػة مب ػ ػػو آي مرفػ ػػب اتحت ػ ػػاز ادلخق ػػت التػ ػػاب إلدارة الدايليػ ػػة
مبقاطاػ ػ ػػة لا ػ ػ ػػُ با ػ ػ ػػد تسػ ػ ػ ػ يل الل ا ػ ػ ػػة لبال ه ػ ػ ػػا .ويف ك ػ ػ ػػانوف األوؿ/ديس ػ ػػمو  9111وك ػ ػػانوف
الثاين/يااير وشباط/فواير  ،9111انتهأ إىل علػم صػاحبة الػبالغ أف ضػابطات شػرطة ياملػن يف
وقهػػت صػاحبة الػبالغ وزلاميهػا رسػػا ل
مرفػب اتحت ػاز ادلخقػت .وبغيػة التثبػػت مػن هػس ادلالومػة ّ
إىل ر ػ ػػي مرف ػ ػػب اتحت ػ ػػاز ادلخق ػ ػػت ،طػ ػػالبُ تأكي ػ ػػد ادلالومػ ػػة أو رفلػ ػػها ريفي ػػا ،وكػ ػػسل تػ ػػوفَ
مالومات عن عدد ادلو آات وعن التواريخ الػي أصػبحن فيهػا ضػمن ادلػو آُ .ويف رسػالة مخريػة
 14ءذار/م ػ ػػارس  ،9111أك ػ ػػد ر ػ ػ ػػي مرف ػ ػػب اتحت ػ ػػاز ادلخق ػ ػػت أف نسػ ػػا ياملػ ػػن يف الوق ػ ػػت
احلاضػر يف مرفػب اتحت ػاز ادلخقػػت ،ول اػه مل يُشػر إىل عػددهن أو تػػاريخ تػو يآهن .وعلػأ الػػر م
تنر صاحبة البالغ علأ أنه يابغي لل اة أف تا ر يف بال ها.
من هس التغيَات اإلجيابية ّ
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المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
 1- 6تبت الل اة ،وفقػا للمػادة  64مػن ن امهػا الػدايلي ،فيمػا إذا كػاف الػبالغ مقبػوت أو ػَ
مقب ػػوؿ مبوق ػػة الووتوكػ ػػوؿ اتيتي ػػاري لالتآاقي ػػة .وعمػ ػػال ب ػػالآقرة  4م ػػن ادل ػػادة  79م ػػن ن امه ػػا
الدايلي ،تقوـ بسل قبل الا ر يف األس ادلوضوعية للبالغ.
 9- 6وحتػي الل اػػة علمػػا حب ػػة الدولػػة الطػػرؼ بأنػػه يل ػ ـ إعػػالف عػػدـ مقبوليػػة الػػبالغ مبوقػػة
الآقػ ػرة  1م ػػن ادلػ ػػادة  4م ػػن الووتوكػ ػػوؿ اتيتي ػػاري لاػ ػػدـ اس ػػتاآاد س ػػبل اتنتن ػػاؼ احمللي ػػة إذ إف
صػاحبة الػبالغ مل تقػدـ ش ػ اوى مػن ػروؼ احت ازهػػا إىل إدارة مرفػب اتحت ػاز ادلخقػػت أو وزارة
الدايليػة .ووفقػػا للآق ػرة  1مػػن ادلػػادة  4مػن الووتوكػػوؿ اتيتيػػاري ،ت تا ػػر الل اػػة يف أي رسػػالة
ما مل ت ن قد تأكدت من أف مجيػ سػبل اتنتنػاؼ احملليػة ادلتاحػة قػد اسػتاآدت إت إذا اسػتغرؽ
تطبيػب سػػبل اتنتنػاؼ هػػس أمػػدا طػويال بدرقػػة ػػَ ماقولػة ،أو كػػاف مػػن ػَ احملتمػػل أف ُيق ػب
انتنػػافا فاػػات .وتش ػػَ الل اػػة إىل قراراُّت ػػا الػػي تا ػ ّػُ وفقػػا ذلػػا عل ػػأ صػػاحبة ال ػػبالغ أف ت ػػوف ق ػػد
أثػػارت فاليػػا علػػأ ادلس ػػتوى احمللػػي ملػػموف القل ػػية الػػي تر ػػة يف عرض ػػها علػػأ الل اػػة( )1ل ػػي
تتػي للسػلطات و/أو احملػاكم احملليػة فرصػة للا ػػر يف تلػ القلػية( )2ويف هػسا النػدد ،تالح ػ أف
ص ػػاحبة ال ػػبالغ ق ػػدمت شػ ػ اوى بش ػػأف ػػروؼ اتحت ػػاز وادلوق ػػت ادله ػػُ ال ػػسي اخت ػػس مو آ ػػو
السػ ن الػػسكور جتاههػا إىل أقه ػ ة الشػػخوف الدايليػة ،مبػػا يف ذل ػ ر اسػة اإلدارة الدايليػػة مبقاطاػػة
لا ػػُ ور اس ػػة ش ػػابة الدايلي ػػة لل ا ػػة التاآيسيػ ػػة اإلقليمي ػػة لويس ػػت .كم ػػا ق ػػدمت ص ػػاحبة ال ػػبالغ
ش ػ وى إىل م ت ػػة ادل ػػدعي الا ػػاـ ورفا ػػت قل ػػايا مبوقػػة اإلق ػرا ات ادلدني ػػة واإلداري ػػة ما ػاً أم ػػاـ
احملػػاكم ادلمتن ػػة .وع ػػالوة علػػأ ذلػ ػ  ،وبا ػػد أف قػػدـ نا ػػة يف رلل ػ الا ػواب بااماي ػػة الوطاي ػػة
اقًاحػا إىل وزارة الدايليػة يف كػػانوف األوؿ/ديسػمو ُ ،9117سػػئِلت صػاحبة الػػبالغ عػن ػػروؼ
اتحت از وانتهاؾ حقوقها ،وقُ ِّػدمت الاتػا إىل وزارة الدايليػة .ومل تطاػن الدولػة الطػرؼ يف هػس
ادلالومػػات .ولػػسل  ،ت ػػرى الل اػػة أف ص ػػاحبة الػػبالغ س ػػات ةديػػة إىل التم ػػاس سػػبل اتنتن ػػاؼ
احملليػة عػن طريػب تقػدمي شػ اواها إىل السػلطات ادلمتنػة يف أقهػ ة الشػخوف الدايليػة وإىل م تػػة
ادلػػدعي الا ػػاـ وك ػػسل إىل احمل ػػاكم الوطاي ػػة .ويف ض ػػو ادلالومػػات ػػَ ادلطا ػػوف فيه ػػا ال ػػي ق ػػدمتها
صػاحبة الػبالغ فيمػا يتالػب باسػتاآاد سػبل اتنتنػاؼ احملليػة ،ويف يػاب أي مالومػات مػن الدولػة
__________
( )1ان ػ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػ ػػبالغ رق ػ ػ ػ ػػم  ،9115 /8كيه ػ ػ ػ ػػاف ضػ ػ ػ ػ ػػد تركي ػ ػ ػ ػػا ،القػ ػ ػ ػ ػرار ادل ػ ػ ػ ػػخرخ  97ك ػ ػ ػ ػػانوف الثاين/ياػ ػ ػ ػ ػػاير 9117
(  ،)CEDAW/C/34/D/8/2005الآقرة .7- 7
( )2ان ػ ػػر الػ ػػبالغ رق ػ ػػم  ،9115 /11ف .ؼ .ص  .ضػ ػػد ادلمل ػ ػػة ادلتحػ ػػدة ،القػ ػ ػرار ادلػ ػػخرخ  31أيار/م ػ ػػايو 9117
(  ،)CEDAW/C/38/D/10/2005الآقرة .3- 7
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الطػػرؼ ع ػػن وق ػػود سػػبل انتن ػػاؼ زللي ػػة متاحػػة وفاال ػػة أي ػػرى كػػاف بإم ػػاف ص ػػاحبة ال ػػبالغ أف
تسػػتآيد ماهػػا ،ختل ػ الل ا ػػة إىل أف متطلبػػات الآق ػرة  1مػػن ادل ػػادة  4مػػن الووتوكػػوؿ اتيتي ػػاري
قد استوفيت.
 3- 6وفيمػػا يتال ػػب بػػالآقرة ( 9أ) م ػػن ادلػػادة  4م ػػن الووتوكػػوؿ اتيتي ػػاري ،علمػػت الل ا ػػة أف
القلػػية ذاُّتػػا ليس ػػت زلػػل ن ػػر وت جيػػري الا ػػر فيهػػا مبوقػػة إق ػرا ءيػػر م ػػن إق ػرا ات التحقي ػػب
الدويل أو التسوية الدولية.
 4- 6وتػػرى الل ا ػػة أف ادعػػا ات ص ػػاحبة الػػبالغ ادلتالق ػػة بادلػػادة ( 9أ) و (ب) و (د) و (ه ػػ)
و (و) وادلػػادة ( 5أ) ،ادلقػػرو ة بػػاتقًاف م ػ ادلػػادة  ،1مػػن اتتآاقيػػة مدعمػػة مبػػا ي آػػي مػػن األدلػػة
أل راض ادلقبولية ،وبالتايل فإهنا تالن مقبولية البالغ.
 5- 6ون ػرا دل ػا سػػبب ذكػػر  ،ت تشػػاطر الل ا ػةُ ُ ُ الدولػػة الطػػرؼ رأيهػػا أف الػػبالغ ت يط ػػابب
ش ال وملمونا أح اـ اتتآاقية وأنه يابغي إعالف عػدـ مقبوليتػه .ولػسل  ،ختلػ الل اػة إىل أف
هسا البالغ يستويف ماايَ ادلقبولية الواردة يف ادلواد  9و  3و  4من الووتوكوؿ اتيتياري.
النظر في األسس الموضوعية
 1- 7ن ػرت الل اػػة يف هػػسا الػػبالغ يف ضػو مجي ػ ادلالومػػات الػػي أتاحتهػا ذلػػا صػػاحبةُ الػػبالغ
والدولة الطرؼ ،كما هو مانوص عليه يف الآقرة  1من ادلادة  7من الووتوكوؿ اتيتياري.
 9- 7وحتػي الل اػػة علمػا بادعػػا صػاحبة الػػبالغ بػأف احت ازهػػا مػدة  5أيػػاـ يف ػروؼ رديئػػة
و ػَ صػػحية ومهياػػة ،يف مرفػب احت ػػاز مخقػػت مو آػو مػػن الرقػػاؿ حنػرا ،حيػػم كانػػت عرضػػة
دلااملػة مسلػػة ،يش ػ ل مااملػػة تإنسػػانية ومهياػػة ودتيي ػ ا علػػأ أسػػاس نػػوع قاسػػها ،حسػػة مػػدلوؿ
ادلػادة  1مػن اتتآاقيػة ،ويشػ ل انتهاكػا مػن قِبػل بػيالروس تلت اماُّتػا مبوقػة ادلػادة ( 9أ) و (ب)
و (د) و (هػ) و (و) وادلادة ( 5أ) ،ادلقرو ة باتقًاف م ادلادة  1من اتتآاقية.
 3- 7وتالح ػ الل ا ػػة أف الدولػػة الط ػػرؼ إظل ػػا ع لػػت ب ػػدح تل ػ اتدعػػا ات مات ػػوة إياه ػػا
ػ ػػَ مدعمػ ػػة باألدلػ ػػة .فهػ ػػي مل تقػ ػػدـ أي إيلػ ػػاحات فيمػ ػػا يتال ػػب ة ػػوهر تلػ ػ ادلػ ػ اعم ،ول اهػ ػػا
اقتنػػرت عل ػػأ وص ػػت ع ػػاـ دلب ػػاين اتحت ػػاز (علػػأ س ػػبيل ادلث ػػاؿ ،ح ػػم ال ن ان ػػات والت هي ػ ات
ادلوقػػودة واألثػػاث ومػػا إىل ذل ػ ) ،مبػػا يف ذلػ ػ الرقػػوع إىل األن مػػة اإلداريػػة الوطايػػة الػػي ت ػػا م،
علػأ سػػبيل ادلثػاؿ ،توزي ػ احلنػ الغسا يػػة علػأ الس ػ اا  .وتػرى الل اػػة أف هػسا الوصػػت ،علػػأ
الر م من أنه قد ي وف ذا صلة ،ت يتاػاوؿ باللػرورة زلتػوى ادعػا ات صػاحبة الػبالغ :علػأ سػبيل
ادلثػاؿ ،مل تطاػن صػاحبة الػبالغ يف وقػود منػباح لإلضػا ة يف ال ن انػة ،ول اهػا شػ ت علػأ وقػػه
التحديػػد م ػػن أن ػػه مل ي ػػوفر قػػدرا كافي ػػا م ػػن الل ػػو ؛ وبادلثػػل ،مل تش ػ ُ م ػػن اتفتق ػػار إىل م ػػدفأة يف
11-51728

13

CEDAW/C/49/D/23/2009

ال ن انػة ،ول اهػػا ادعػػت بأهنػػا كانػػت مغلقػػة يف كػػل األوقػػات .وفلػػال عػػن ذل ػ  ،مل تالػػب الدولػػة
الطػػرؼ عل ػػأ أي ضلػػو عل ػػأ ادعػػا ات ص ػػاحبة الػػبالغ ب ػػأف ادلػػو آُ الا ػػاملُ يف مرفػػب اتحت ػػاز
كانوا مجياا من الػسكور وبأهنػا ،نتي ػة لػسل  ،تارضػت للتمييػ علػأ أسػاس نػوع ااػا  .ويف هػسا
الن ػ ػ ػ ػػدد ،تشػ ػ ػ ػ ػػَ الل ا ػ ػ ػ ػػة إىل مالح اُّتػ ػ ػ ػ ػػا اخلتاميػ ػ ػ ػ ػػة األي ػ ػ ػ ػػَة بش ػ ػ ػػأف تقري ػ ػ ػػر الدول ػ ػ ػػة الط ػ ػ ػػرؼ
( )CEDAW/C/BLR/CO/7ال ػػي تاػ ػػرب فيهػ ػػا ع ػػن القلػ ػػب الشػ ػػديد إزا ادلاامل ػػة الالإنس ػػانية وادلهيا ػػة
للااشػ ػ ػػطات أثا ػ ػ ػػا اتحت ػ ػ ػػاز ،وحت ػ ػ ػػم الدول ػ ػ ػػة الطػ ػ ػػرؼ عل ػ ػ ػػأ كآال ػ ػػة التحقي ػ ػػب ف ػ ػػوراً وبآاالي ػ ػػة
يف الش اوى الي قدمتها هخت الاسا (الآقرتاف  95و .)96
 4- 7وتشػػَ الل ا ػػة ،وفق ػاً للم ػػادة  3مػػن اتتآاقي ػػة وادلػػادة  53م ػػن القواعػػد الاموذقي ػػة ال ػػدنيا
دلاامل ػ ػػة السػ ػ ػ اا  ،إىل أف مهم ػ ػػة رعاي ػ ػػة السػ ػ ػ ياات واإلشػ ػ ػراؼ علػ ػػيهن ت ػ ػػوف مػ ػػن ايتنػ ػػاص
مو آ ػػات الس ػ ن حن ػراً .وتش ػػَ أيل ػػا إىل توص ػػيتها الاام ػػة رق ػػم  )1999( 19بش ػػأف الاا ػػت
ضػد ادلػرأة .ووفقػػا ذلػا يشػمل التميي ػ ضػد ادلػرأة حبسػػة مػدلوؿ ادلػادة  1الااػػت القػا م علػأ أسػػاس
نػوع ااػػا  ،أي ”الااػػت ادلوقػػه ضػػد ادل ػرأة بسػػبة كوهنػػا ام ػرأة أو الااػػت الػػسي مي ػ ادل ػرأة علػػأ
ضلػػو قػػا ر .ويشػػمل األعمػػاؿ الػػي تلحػػب ضػػررا أو أدلػػا قسػػديا أو عقليػػا أو قاسػػيا هبػػا ،والتهديػػد
هبس األعماؿ ،واإلكرا وسا ر أش اؿ احلرمػاف مػن احلريػة“ (الآقػرة  .)3()6وتايػد الل اػة التأكيػد
عل ػػأ أف ”الاا ػػت القػ ػػا م عل ػػأ أس ػػاس نػ ػػوع اا ػػا ال ػػسي ياػ ػػاؿ م ػػن دتت ػ ادلػ ػرأة حبق ػػوؽ اإلنس ػػاف
واحلريػات األساسػػية  ...أو يبطػل دتتاهػػا بتل ػ احلقػوؽ واحلريػػات“ ،مبػػا يف ذلػ ”احلػػب يف عػػدـ
التا ػ ػػرض للتا ػ ػػسية أو للمااملػ ػ ػػة أو الاقوب ػ ػػة القاس ػ ػػية أو الالإنس ػ ػػانية أو ادلهياػ ػػة“ ،يش ػ ػ ّ ل دتيي ػ ػ ا
حبسة مدلوؿ ادلادة  1من اتتآاقية (الآقرة ( 7ب) من التوصية).
 5- 7وتشػػَ الل ا ػػة إىل أف عػػدـ تلبي ػػة مراف ػػب اتحت ػػاز لالحتياق ػػات احملػػددة للاس ػػا يش ػ ل
دتيي ا ،حبسة مدلوؿ ادلادة  1مػن اتتآاقيػة .ومػن مث ،فإنػه دتشػياً مػ ادلػادة  4مػن اتتآاقيػة ،يػا
ادلبػدأ  )9( 5مػػن رلموعػػة ادلبػػاد ادلتالقػػة حبمايػػة مجي ػ األشػػماص الػػسين يتارضػػوف ألي ش ػ ل
مػ ػ ػ ػػن أش ػ ػ ػ ػ اؿ اتحت ػ ػ ػ ػػاز أو الس ػ ػ ػ ػ ن (قػ ػ ػ ػ ػرار اامايػ ػ ػ ػػة الاامػ ػ ػػة  173/43ادلػ ػ ػػخرخ  9ك ػ ػ ػػانوف
األوؿ/ديس ػ ػػمو  )1988علػ ػ ػػأ أف أي ت ػ ػػدابَ ياصػ ػ ػػة ُّت ػ ػػدؼ إىل تا ػ ػػاوؿ اتحتياقػ ػػات احمل ػ ػػددة
للسػ ػ ياات ت تات ػػو دتيي ي ػػة .إف احلاقػ ػػة إىل هن ػ مػ ػراع لا ػػوع اا ػػا إزا ادلش ػػاكل ال ػػي تواقهه ػػا
الس ػ ياات قػػد أقّرُّت ػػا أيلػػا اامايػػة الاام ػػة باعتمادهػػا يف قرارهػػا  ،99/65قواع ػػد األمػػم ادلتح ػػدة
دلااملة الس ياات والتدابَ َ اتحت ازية للم رمات (قواعد بان وؾ).
__________
( )3ان ػر أيلػا التوصػػية الاامػة رقػم  )9111 ( 98بشػػأف اتلت امػات األساسػػية للػدوؿ األطػراؼ مبوقػػة ادلػادة  9مػػن
اتآاقية القلا علأ مجي أش اؿ التميي ضد ادلرأة ،الآقرة .19
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 6- 7يف هػس القلػية ،فلػػال عػن ػروؼ اتحت ػػاز الرديئػة ،تػدعي صػػاحبة الػبالغ بػأف مجي ػ
ادل ػػو آُ الاػ ػػاملُ يف مرف ػػب اتحت ػ ػػاز كػ ػػانوا حنػ ػرا مػ ػػن الػ ػػسكور .وأص ػػابتها الدهش ػػة ،بوص ػػآها
سػ ياة ،مػػن احلػراس الػػسين تػوفرت ذلػػم دوف قيػد سػػبل الوصػوؿ البنػػري وادلػادي إليهػػا وإىل َهػػا
مػن السػ ياات .وتشػَ الل اػة يف هػسا النػدد إىل أنػه ،وفقػا للقاعػدة  53مػن القواعػد الاموذقيػػة
الدنيا دلااملة الس اا :
 - 1يف الس ػ ػ ػ وف ادلمتلطػ ػ ػػة ،ادلس ػ ػ ػػتمدمة للػ ػ ػػسكور واإلن ػ ػػاث ما ػ ػػا ،يوض ػ ػ القس ػ ػػم
ادلمنػ ػ للاسػ ػػا مػ ػػن مبػ ػػٌ الس ػ ػ ن حت ػػت ر اسػ ػػة مو آ ػػة مس ػػخولة ت ػػوف يف عه ػػدُّتا
مآاتي مجي أبواب هسا القسم.
 - 9ت جيػػوز ألي م ػػن م ػػو آي الس ػ ن ال ػػسكور أف ي ػػديل قسػػم الاس ػػا م ػػا مل ي ػػن
منحوبا مبو آة أنثأ.
 - 3ت ت ػ ػ ػػوف مهم ػ ػ ػػة رعاي ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػ ياات واإلش ػ ػراؼ عل ػ ػػيهن إت م ػ ػػن ايتن ػ ػػاص
مو آات الس ن.
وقػد أعػػادت الل اػػة تأكيػػد هػػسا اللػػماف اذلػػاـ القػػا م علػػأ أسػػاس عػػدـ التميي ػ ضػػد ادل ػرأة دتاشػػياً
مػ ادلػػادة  1مػػن اتتآاقيػػة يف مالح اُّتػػا اخلتاميػػة علػػأ تقػػارير الػػدوؿ األط ػراؼ( ،)4وكمػػا أعػػادت
تأكيػد الل اػة ادلاايػػة حبقػوؽ اإلنسػػاف يف الآقػرة  15مػػن تاليقهػا الاػػاـ رقػم  )9111( 98علػػأ
ادلساواة يف احلقوؽ بُ الرقػل وادلػرأة وتقريػر ادلقػررة اخلاصػة ادلاايػة مبسػألة الااػت ضػد ادلػرأة وأسػبابه
وعواقبه (ان ر  ،E/CN.4/2000/68/Add.3الآقرة .)44
 7- 7وتشػ ػػَ الل اػ ػػة إىل أنػ ػػه ل ػ ػػدى ديػ ػػوؿ صػ ػػاحبة الػ ػػبالغ إىل مرفػ ػػب اتحت ػػاز دلس ػػها دلسػ ػػا
وه ػػدِّدت بأهن ػػا س ػػتُ ّارى .ع ػػالوة علػ ػػأ ذلػ ػ  ،ك ػػاف يف وسػ ػ احلػ ػراس أف
ػػَ ت ػ ػػب أح ػ ُد احل ػ ػراس ُ
يراقبوهػ ػػا عػ ػػن طريػ ػػب ايػ ػػتالس الا ػ ػػر مػ ػػن ثقػ ػػة البػ ػػاب أثاػ ػػا القي ػػاـ بأنش ػػطة ياص ػػة ،م ػػن قبي ػػل
اسػ ػػتاماؿ ادلرحػ ػػاض ،الػ ػػسي كػ ػػاف واقاػ ػػا داي ػ ػػل ال ن انػ ػػة ومل ي ػػن زل وب ػػا إت م ػػن قان ػػة واحػ ػػد
حب ػػاب قُ ِن ػػد ب ػػه أف ياط ػػي اتنطب ػػاع بتػ ػػوفر اخلنوص ػػية ،ول ا ػػه مل يا ػػًض رصي ػػة ادلرح ػػاض م ػػن
البػ ػػاب .وشػ ػػارت أيلػ ػػا ب ػ ػػاإلذتؿ مػ ػػن ق ػ ػرا التنػ ػػرُيات الادا يػ ػػة م ػػن احلػ ػراس واتس ػػم ادلهػ ػػُ،
ُ
”الراباػػة“ ،ال ػػسي اس ػػتامله احل ػراس .إف ه ػػس اتدع ػػا ات مل تطا ػػن فيهػػا الدول ػػة الط ػػرؼ .وتش ػػَ
الل اػػة إىل أف اح ػًاـ ينوصػػية وكرامػػة الس ػ ياات جيػػة أف ي ػػوف يف صػػدارة أولوي ػات مػػو آي
الس ػ ن .وتػػرى الل ا ػػة أف ادلااملػػة ادلهيا ػػة لنػػاحبة الػػبالغ م ػػن قِبػػل وك ػػال ح ػػوميُ ،وت س ػػيما
__________
( )4ان ػػر ،علػػأ سػػبيل ادلثػػاؿ ،ادلالح ػػات اخلتاميػػة لل اػػة ادلاايػػة بالقلػػا علػػأ التميي ػ ضػػد ادل ػرأة علػػأ التقريػػر ال ػػدوري
السادس لليمن ).)CEDAW/C/YEM/CO/6
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مػػو آي الس ػ ن الػػسكور ،مبػػا يف ذل ػ اللمػ ػ ػػَ ادلال ػػم ،والتػػديل ػػَ ادل ػور يف ينوص ػػيتها،
يش ػ ل حترش ػاً قاسػػياً ودتييػ ػ ا حبس ػػة مػػدلوؿ ادل ػػادتُ  1و ( 5أ) م ػػن اتتآاقيػػة وتوص ػػيتها الاام ػػة
رقػم  .)1999( 19ويف هػػس التوصػػية الاامػة ،تح ػػت الل اػػة أف التحػرش اااسػػي هػػو ش ػ ل
م ػػن أشػ ػ اؿ الاا ػػت الق ػػا م عل ػػأ ن ػػوع اا ػػا  ،ال ػػسي مي ػػن أف ي ػػوف مهيا ػاً وق ػػد يش ػ ل أيل ػاً
مشػ لة تتالػػب بالنػػحة والسػالمة .وذلػػسا ،ختل ػ الل اػػة إىل أف الدولػة الطػػرؼ مل تػ ِ
ػت بالت اماُّتػػا
مبوقة ادلادتُ  9و ( 5أ) من اتتآاقية.
 8- 7وتدرؾ الل اة أف صاحبة البالغ تااين من أضرار مااويػة وأدبيػة تاػ ى إىل ادلااملػة ادلهياػة
واحلاطة بال رامة والتحرش اااسي والاواقة النحية السلبية الي عانت ماها أثاا اتحت از.
التوصيات
 9- 7تػ ػػرى الل ا ػ ػػة ،إذ تتن ػ ػػرؼ مبوقػ ػػة الآقػ ػ ػرة  1م ػ ػػن ادلػ ػػادة  7مػ ػػن الووتوكػ ػػوؿ اتيتيػ ػػاري
لالتآاقيػة ،ويف ضػو مجيػ اتعتبػارات ادلػسكورة أعػال  ،أف الدولػة الطػرؼ مل تػت بالت اماُّتػا مبوقػة
ادل ػ ػ ػواد ( 9أ) و (ب) و (د) و (هػ ػ ػ ػػ) و (و) و  3و ( 5أ) ،ال ػ ػػي تقػ ػ ػرأ ب ػ ػػاتقًاف مػ ػ ػ ادل ػ ػػادة 1
م ػ ػ ػ ػػن اتتآاقي ػ ػ ػ ػػة والتوص ػ ػ ػ ػػية الاام ػ ػ ػ ػػة لل ا ػ ػ ػ ػػة رق ػ ػ ػ ػػم  ،)1999( 19وتق ػ ػ ػػدـ التوص ػ ػ ػػيات التالي ػ ػ ػػة
إىل الدولة الطرؼ:
 - 1فيما يتعلق بصاحبة البالغ:
تقػػدمي تا ػػوي مااسػػة إىل ص ػػاحبة ال ػػبالغ ،مبػػا يف ذل ػ التا ػػوي
ياادؿ يطورة انتهاكات حقوقها؛

ادلػػايل ال ػػايف ال ػػسي

 - 2عامة:
(أ) اختػػاذ تػػدابَ ت آ ػػل صػػوف كرام ػػة احملت ػ ات وينوص ػػيتهن ،وكػػسل س ػػالمتهن
البدنيػة والاآسػية ،يف مجيػ مرافػب اتحت ػاز ،مبػا يف ذلػ تػوفَ ادلػأوى ادلال ػم وادلػواد الالزمػة لتلبيػػة
اتحتياقات اخلاصة بالاسا من حيم الا افة؛
(ب) كآالة توفَ الرعاية النحية اخلاصة بالاسا احملت ات؛
(ج) ضػ ػ ػػماف التحقيػ ػ ػػب الآا ػ ػ ػػاؿ يف ادعػ ػ ػػا ات احملت ػ ػ ات بش ػ ػػأف ادلاامل ػ ػػة التميي ي ػ ػػة
أو القاسية أو الالإنسانية أو ادلهياة ومقاضاة مرت بيها ومااقبتهم عقاباً كافياً؛
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(د) تق ػػدمي ض ػػمانات حلماي ػػة احملت ػ ػ ات م ػػن مجي ػ أش ػ اؿ اتعت ػػدا  ،مب ػػا يف ذل ػ
اتعت ػ ػ ػػدا اااسػ ػ ػ ػػاين وكآال ػ ػ ػػة فحنػ ػ ػ ػػهن واإلشػ ػ ػ ػراؼ علػ ػ ػ ػػيهن م ػ ػػن قانػ ػ ػػة مو آ ػ ػػات مػ ػ ػػدربات
حسة األصوؿ؛
(هػ) كآال ػ ػػة أف يتلق ػ ػػأ ادلو آ ػ ػػوف ادل لآ ػ ػػوف بالامػ ػػل م ػ ػ احملت ػ ػ ات تػ ػػدريباً بش ػ ػػأف
اتحتياقػات اخلاصػػة هبػن كاسػػا وحقػػوؽ اإلنسػاف الواقبػػة ذلػن مبػػا يتماشػػأ مػ اتتآاقيػػة وقواعػػد
األمم ادلتحدة دلااملة الس ياات والتدابَ َ اتحت ازية للم رمات (قواعد بان وؾ)؛
(و) وض سياسات وبػرام شػاملة ت آػل تلبيػة احتياقػات السػ ياات ،فيمػا يتالػب
ب رامتهن وحقوؽ اإلنساف الواقبة ذلن.
 11- 7وفق ػػا للآقػ ػرة  4مػ ػػن ادل ػػادة  7م ػػن الووتوكػ ػػوؿ اتيتي ػػاري ،ت ػػويل الدول ػػة الط ػػرؼ اتعتب ػػار
الواقػػة آلرا الل ا ػػة مش ػػآوعة بتوصػػياُّتا ،وتق ػػدـ إىل الل ا ػػة ،يػػالؿ س ػػتة أش ػػهر ،ردا م توب ػػا،
يتلمن مالومات عن أي إقرا ت وف قػد اختستػه يف ضػو ءرا الل اػة وتوصػياُّتا .ومػن ادلطلػوب
أيلػا أف تاشػػر الدولػة الطػػرؼ ءرا وتوصػيات الل اػػة وأف تًمجهػا إىل اللغػػات الوطايػة الريفيػػة وأف
تاممها علأ نطاؽ واس بغية وصوذلا إىل مجي القطاعا ت ادلااية يف اجملتم .
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