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اتفاقية القضاء علىم جميع
أشكال التمييز ضد المرأة

Distr.: General
30 November 2011
Arabic
Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

البالغ رقم 7202/72
قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الخمسين ،المعقودة في الفترة من  3إلى 70
تشرين األول/أكتوبر 7200
ادلدق مّممن :

م

م

الشخصمادلّعىمأنومضحية:

121211

091211

مجانامنوخينا م
مصاحبةمالبالغ م

ُ
الّولةمالطرف :م

م

مإيطاليا م

تاريخمتدقّميمالبالغ:

م

م5مآذار/نارسم0202م (تاريخمالرسالةماألوىل) م

تاريخماعتهادمالدقرار:

م

م08مأيلول/سبتهربم0200م م
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المرفق
قرار اعتمدته اللجنةة المعنيةة بالقضةاء علةى التمييةز ضةد المةرأة بموجة
البروتوكةول اختتيةاري ختفاقيةة القضةاء علةةى جميةع أشةكال التمييةز ضةةد
المرأة (الّورةماخلهسون)
بشأن م

البالغ رقم
ادلدق مّممن :

*7202/72

م

م

الشخصمادلّعىمأنومضحية:

ُ

مجانامنوخينا** م
مصاحبةمالبالغ م

الّولةمالطرف :م

م

مإيطاليا م

تاريخمتدقّميمالبالغ:

م

م5مآذار/نارسم0202م (تاريخمالرسالةماألوىل) م

مإنماللجنةمادلعنيةمبالدقضاءمعلىمالتهييزمضّمادلرأة،مادلنشأةممبوجبمادلادةم07من ماتفاقيةم
ُ
الدقضاءمعلىممجيعمأشكالمالتهييزمضّمادلرأة،م م
موقّماجتهعتميفم08متشري ماألول/أكتوبرم،0200م م
متعتهّمناميلي :م
قرار بشأن المقبولية
 - 0مصااحبةمالابالغمادلا رخم5مآذار/ناارسم0200مىايمالسايّةمجاناامنوخيناا ،موىايمنواننااةم
روسيةمولّتميفمعامم0965موتُدقيممحالياًميفمإيطاليا.موتّعيمصاحبةمالبالغمأهنامضحيةمانتهاكم
ُ
إيطاليامحلدقوقهاماليتمتكفلهامادلادةم( 06و)من ماتفاقيةمالدقضاءمعلىممجيعمأشكالمالتهييزمضّمادلرأةم
("االتفاقياة").موقااّمدخلاتماال تفاقيااةموبروتوكوذلاااماالختياارامحياازمالنفاااذمبالنسابةمللّولااةمالطاارفم
يف م02محزيران/يونيوم0985مو00مأيلول/سبتهربم، 0222معلىمالتوايل .م
__________

م* م شاركميفمفحصمىذامالابالغمأعضااءماللجناةمالتالياةمأمااؤىم:مالسايّةمعايشاةمفرياّةمأكاار،مالسايّةمنشاالي مأروتشاام
دونينشاي ،م السايّةمفيوليااتمأورا،مالسايّةمباااربرامبيلاي،مالساايّةمأوليناّامباااري وم -مبوبادياا،مالساايّةمنارميمبااادليهو م
زرداين،مالس اايّم ن اايكالسمب اارون،مالس اايّةمنايل ااةمجا اارب،مالس اايّةمروثمى ااالربي م -ممك ااّارا،مالس اايّةميوك ااومىياشا ااي،م
الساايّةمعتااهتمجهااان،مالساايّةمس ااوليّادمنوريااومدامالفيشااا،مالساايّةمفيوليت ااامنويباااور،مالساايّةمساايلفيامبيهنتيا ا ،م
الساايّةمناري ااامىيالنااةمبا ا س،مالساايّةمفيكتوري ااامبوبس ااكو،مالساايّةمزى اارةمراسااخ،مالس اايّةمب يش ايامش ااولتز،مالس اايّةم
دوبرافكامسيهونوفيتش،موالسيّةمزومجياوكياو.
مالبالغميفمالوثيدقةمالعلنيةمبناء معلى منلبها .م
م** مأُدرجماالسممالكان ملتاحبة
ً

2
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الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
 0- 0مكانتمصاحبةمالبالغمتعه مخادنةمننزليةميفمإيطالياملاّ مناوان مإيطاايل(.)1مويفم08م
تشري مالثاين/نوفهربم، 0220موضاعتمصااحبةمالابالغمنولاوداًاموكاانمر معها مصااحبةمالابالغم
،ممثمتوىفم بعّمنولّمالطف مبف ةموجيزة.م م
والّمذلكمادلولودمولكنومملميع فمبأبوتو م

تاارمحض ااانةم
 0- 0مويفم09متش اري مالثاااين/نوفهربم، 0225مأبطلااتممكه ااةمروناااملش ا ونمال ُدق م
صاحبةمالبالغمالبنهامبسببمتّىورمحالتهامالعدقليةم موعجزىامع مإعالةمنفلها.موقّمنعنتمصاحبةم
ترم
البالغميفمىذامالدقرارميفمتاريخمغ ُ
ممّد.مويفم8مأيار/نايوم،0227مرفضتممكهةمش ونمال ُدق م
متكنيمصاحبةمالبالغمن ماستعادةماألىليةمحلضانةمابنها.مونعنتمصاحبةمالبالغميفمىذامالدقرارم(ملم
ُُي مّدمتاريخمتدقّميمالطع ).مويفم00مشباط/فربايرم، 0228مأيَّّتممكهةماالستئنافميفمرونام(قسمم
تر)مقرارماحملكهةماالبتّايية.مونعنتمصاحبةمالبالغميفمىذامالدقرارمأنامممكهةمالندقضم
ش ونمال ُدق م
() 2
دونمأنمُيالفهامالنجاح  .م
العلياميفمإيطالياميفم08منيسان/أبري م0229م
ُ
 3- 0موقّنتمصاحبةمالبالغمكذلكمشكو مإىلماحملكهةماألوروبيةمحلدقوقماإلنسانماليتمقررتم
يفم0ممكانونماألول/ديسهربم0229مأنمنلبهامغ مندقبول.م م
الشكوى
 - 3متّعيمصاحبةمالبالغ،مدونمتدقّميمادلزيّمن ماألدلةمالّاعهة،مأهنامضحيةمانتهاكمالّولاةم
الطرفمحلدقوقهاماليتمتكفلهامادلادةم( 06و)من ماالتفاقية .م
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية
منظانهامالّاخلي،مأنمتبتميفمنامإذامكانمالبالغم
 0- 4مجيبمعلىماللجنة،موفدقاًمللهادةم64من
م
ندقبوالًمأممالممبوجبمالربوتوكولماالختيارا.موعهالًمبادلادةم66من مالنظاممالّاخلي،مجيوزمللجنةمأنم
تُدقررمالنظرميفمنسألةمندقبوليةمالبالغمبتورةمنستدقلةمع مالنظرميفمأسسومادلوضوعية .م
 0- 4موقّمأحانتماللجنةمعلهاًمبادعاءمصاحبةمالبالغمأنمحدقوقهاماليتمتكفلهامادلادةم(06و)م
ن ماالتفاقيةمقّمانتُهكت.موأحانتماللجنةمعلهاًمجبهيعمادلوادماليتمقّنتهامصاحبةمالابالغمتأيياّاًم
الدعايهاا.مإالمأنماللجن ا ةمتالحا مأنمصاااحبةمالاابالغمملمتُدقا تّممأامتوضااي مليتسابا مالاايتم علهااام
تعتربمأنمسلطاتمالّولةمالطرفمقّمانتهكتمحدقوقهاماليتميكفلهاماحلكممادلذكورمأعاله.موبالنظرم
إىلمأنمنلفمالدقضيةمالميتضه مأي ةمنعلوناتمأخر مذاتمصالةمبادلوضاو ،مفاننماللجناةمتعتاربمأنم
صااحبةمالابالغمملمتُدقا تّممأدلاةمكافياةملاّعممادعاءاألاامألغارابمادلدقبولياة.موتالحا ماللجناةمأناومجيابم
عليها،ممبوجبمالفدقرة م(0ج)من مادلادة م4من مالربوتوكولماالختيارا،مأنمتُعل معّممقباولمالابالغم
إذامكانمواضحاًمأنومالميستنّمإىلمأساسمسليممأومإذامملميك منّعوناًممباميكفيمن ماألدلة.موتبعاًم
لاذلك،متعتااربماللجنااةمأنمالاابالغمغ ا مندقبااولممبوجابمالفدق ارةم( 0ج)من ا مادلااادةم4من ا مالربوتوكااولم
__________

ممّدملوصولمصاحبةمالبالغمإىلمإيطاليا.
( )1ملميُذكرمتاريخ ُ
توض مصاحبةمالبالغمأهنامالمتعلممشيئاًمع منكانموجودمابنها.
()2
م

GE.11-47500

3

CEDAW/C/50/D/27/2010

االختيارا.موعلىمضوءمىذاماالستنتاج،متُدقررماللجنةمعّممالنظرميفمنامإذامكانمالبالغمغ مندقبولم
باالسااتنادمإىلمأيااةمأس ا مأخاار ملعااّممادلدقبوليااة،مولاصااةمألغ ارابمالفدق ارة م(0أ)من ا مادلااادةم4من ا م
الربوتوكااولما الختياااراموذلااكمب ااالنظرمإىلمأنمالشااكو مالاايتمق ااّنتهامصاااحبةمالاابالغمإىلماحملكه ااةم
األوروبيةمحلدقوقماإلنسانمقّماعتُربتمغ مندقبولة .م
 3- 4مولذلكمتُدقررماللجنة :م
م(أ)
االختياراا م

ماعتباارمالاابالغمغ ا مندقباولممبوجاابمالفدق ارةم( 0ج)منا مادلااادةم4من ا مالربوتوكااولم

م( ) مإحالةمىذامالدقرارمإىلمك ممن مالّولةمالطرفموصاحبةمالبالغ .م
م

4

م

مم
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