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  المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
  

، االختياري البروتوكول من (3) 7 المادة بموجب اللجنة اعتمدتها التي اآلراء  
 **،*103/2016 رقم البالغ بشأن

  
 هيندسرتوم( سوزان احملامية )متثلها ي. ج من: مقدم بالغ

 .أ. إ القاصر وابنها البالغ صاحبة ضحيتان: أهنما املدعى الشخصان
 فنلندا الطرف: الدولة
 بالغ( أول تقدمي )تاريخ 2016 مايو/أيار 2 البالغ: تقدمي تاريخ

 2016 مايو/أيار 26 يف الطرف الدولة إىل أحيلت املرجعية: الوثائق
 وثيقة( شكل يف تصدر )مل

    201٨ مارس/آذار ٥ اآلراء: اعتماد تاريخ
  

 

 (.201٨آذار/مارس  9 -شباط/فرباير  19اعتمدت اللجنة هذه اآلراء يف دورهتا التاسعة والستني ) * 
وغالديس أكوســـــتا فارغاس  و يكول الرســـــالة أعلـــــاء اللجنة التالية أشا هم: عائشـــــة فريدة آجار   ههذشـــــارر يف دراســـــة  ** 

أميلني  وماغاليس أروشــــــــــــــا ديومنغي،  وغو ار برغي  وماريون بيثيل  ولوي،ة شــــــــــــــالل  و ائلة جرب  وهيالري غبيد اه  وهنلة 
حيدر  وروث هالربن كداري  وليليان هوفمايســـــــرت  وعصـــــــمت جاهان  وداليا لينارن  وروزاريو ما الو  وليا  ادارايا  وأرو ا 

 ي  ارين  وبا دا ا را ا  وباتريسيا شولت،  ووينيان سو غ  وعيشة فال فرجس.ديف



 CEDAW/C/69/D/103/2016 

 

2/20 18-06603 

 

 البالغ وتقـــدم. 1972 عـــام يف ولـــدت فنلنـــديـــة مواطنـــة وهي.  ي. ج هي البالغ صـــــــــــــــــاحبـــة 1-1
 دخلت وقد. 2011 عام يف ولد فنلندي مواطن أيلـــــا   وهو.  أ. إ ابنها عن و يابة  فســـــها عن باألصـــــالة
 و ثــل. التوايل على  2000 و 19٨6 عـــامي يف فنلنـــدا يف النفـــاذ حي، االختيـــاري وبروتوكوهلـــا االتفـــاقيـــة

 .هيندسرتوم سوزان هي حمامية البالغ صاحبة
 يعيش الذي البالغ صــاحبة طفل ســالمة تكفل مؤقتة تدابري الختاذ بطلب مشــفوعا   البالغ وكان 1-2

 إجراء تكفل مؤقتة تدابري تتخذ أن الطرف الدولة إىل اللجنة طلبت  2016 مايو/أيار 26 ويف. والده مع
 التدابري مجيع تتخذ وأن. أ.إ ضــــــــد العنف باســــــــتخدام البالغ صــــــــاحبة ادعاءات يف وشــــــــامل فوري حتقيق

 يناير/الثاين كا ون  17 ويف. ورفاهه الطفل صـــــــــــــــحة على جربها  كن ال أضـــــــــــــــرار وقوع لتفادي الالزمة
 . تنفذ مل املؤقتة التدابري أن غري. الطرف الدولة إىل الطلب اللجنة كررت   2017 مايو/أيار ٣0 و
 

 البالغ صاحبة قدمتها كما  الوقائع  
 حىت قصري وقت سوى  ض ومل. 2010 عام هناية يف. أ. ج مع عالقة يف البالغ صاحبة دخلت 2-1

  أ فها يف بن،يف والتسـبب خنقها حماولة العنف هذا مشل وقد. البالغ صـاحبة مع بعنف يتصـرف. أ. ج بدأ
. بعد فيما حامال   أصـــــــــبحت وقد. وإذالهلا الشـــــــــقة أحناء خمتلف ويف الباب على ورميها  شـــــــــعرها من وجرها

 تعرضــــــت  2011 عام يف  احلمل فرتة وخالل. رفلــــــت ولكنها اإلجهاض على إجبارها. ي. ج وحاول
 أرادت ألهنا الوقت ذلك يف العالقة يف وظلت. والتهديدات واإلها ة اللفظية واإلســـــــاءات والصـــــــفع للدفع

 . 2011 أغسطس/آب 1٤ يف.  أ. إ  ابنهما ُولد وقد. حياته يف موجودا   طفلها والد يكون أن
 قد كان.  أ. ج ألن بذلك الســـــــــــلطات البالغ صـــــــــــاحبة تُعلم ومل. الوالدة بعد العنف وتصـــــــــــاعد 2-2

 صـــــــــــــــاحبة على. أ.ج اعتدى  2011 ديســـــــــــــــمرب/األول كا ون  22 ويف. أحدا أخربت إن بالقتل هددها
. خدها يف وجرحا   عينيها إحدى حول كدمة  خملفا   الوجه على بلـــــــــــــــر ا ذلك وكان  من،هلما يف البالغ
  وأســـــــــبوعني أســـــــــبوع بني تراوحت ملدة خدها يف بأمل شـــــــــعرت وقد. التايل اليوم يف الطبيب ب،يارة وقامت

 .عينها من بالقرب سم 1 طوهلا  دبة هنار زال وما
 بتاريخ االعتداء عقب الطفل برعاية املعنية الســـــــــــــــلطات وضـــــــــــــــعتها اليت املســـــــــــــــاعدة خطة ويف ٣-2

 وأفـاد. 2011 عــام هنــايــة يف الوالــدين بني وقع قــد بــد يــا   عراكــا   أن ذُكر  2012 ينــاير/الثــاين كــا ون 1٨
 بأ ه واعرتف  وتصــــــر  كثريا  منه تقرتب البالغ صــــــاحبة كا ت  كلما  امل،اج عصــــــي يصــــــب  كان  بأ ه. أ .ج

 مشـــاد ة أثناء وجهها وعلى  جنبها على ضـــر ا قد. أ. ج بأن الســـلطات البالغ صـــاحبة وأخربت. ضـــر ا
 حالة إزاء قلقه وأبدى شــــــــرســــــــة عالقة هي األبوين بني العالقة أن اخلارجية األطراف أحد وأشــــــــار. أخرى

 . البالغ صاحبة
 أسفل على البالغ صاحبة. أ. ج ضرب  2012 فرباير/شباط 29 و 1٥ بني الواقعة الفرتة ويف ٤-2

 األمل وبســـبب. مباشـــرة ذلك بعد األيســـر جا بها يف أمل وا تا ا تكســـر صـــوت وشعت. اليســـرى ضـــلوعها
 ثا ية مرة. أ. ج عليها هتجم وقد. احلركة عليها وتعذرت  طفلها محل على قادرة تكن مل  شــهرا   دام الذي

 .  فسه الشهر من الحق وقت يف
ـــــــــــــــــ مالية خمصـــصـــات رصـــد توركو مدينة ســـلطات قررت  2012 فرباير/شـــباط 22 ويف ٥-2 . أ. ج لـ

  2012 مارس/آذار ويف. حيلــــــــــرها مل ولكنه. العنيفني بالرجال املعنية األفرقة ألحد اجتماعات حللــــــــــور
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 الطي الســــــجل إىل واســــــتنادا. العقلية لألمراض مؤســــــســــــة بدخول قســــــرا البالغ مقدمة إل،ام. أ. ج حاول
 مبرض قبل من تصــــــــب مل أهنا إىل املعاجل الطبيب خلص  2012 مارس/آذار 19 املؤر  البالغ لصــــــــاحبة

 تســـــــــــــــتوف   مل مث ومن  آخر شـــــــــــــــخص ألي أو لنفســـــــــــــــهــا مؤذيــة تكون بــأن احتمــال هنــار وليس عقلي
 . االحتجاز معايري

 إبرته طوله يبلغ مبثقب بلـــر ا البالغ صـــاحبة. أ. ج هاجم  2012 أبريل/ يســـان 1٥ ليلة ويف 2-6
 مســـــــــتقلة وهربت الذعر البالغ صـــــــــاحبة وا تاب. رأســـــــــها من اخللفي اجلا ب جرح يف متســـــــــببا   ســـــــــم ٣0

 إىل اإلسعاف سيارة وأخذهتا. إسعاف سيارة وطلبت املكان من كيلومرت  ٥ 1 بعد على وتوقفت  سيارهتا
 2012 أبريل/ يســـــــان 16 يف. أ. ج الشـــــــرطة احتج،ت  لذلك و تيجة. اجلرح ُقطب حيث املســـــــتشـــــــفى

 كا ت  والدته أن مبا  األطفال برعاية املعنية الســــلطات عهدة يف العمر من أشــــهر ٨ البالغ طفلهما ووضــــع
 صـــــــاحبة خروج رغم 2012 مايو/أيار 1٥ لغاية الســـــــلطات تلك رعاية يف الطفل وظل. املســـــــتشـــــــفى يف

 األســــرية اخلدمات إدارة عن الصــــادر القرار ذلك اســــتند وقد. أبريل/ يســــان 17 يف املســــتشــــفى من البالغ
 املناســـــبة والرعاية للطفل الســـــالمة توفري على الوالدين قدرة” بشـــــأن شـــــواغل إىل توركو مبدينة واالجتماعية

 يف الطي املســـاعد قدمه الذي الطفل رعاية تقرير يف جاء ملا ووفقا. “املســـتمرة خالفاهتما إىل بالنظر لســـنه
 األب ضــر ا أن بعد  الطوارئ حاالت قســم إىل إســعاف بســيارة األم  ُقلت”  2012 أبريل/ يســان 16
 /األول تشــــــرين 1٤ بتاريخ  ا أدىل شــــــهادة يف  الحقا. أ. ج واعرتف. “حديد من بأ بوب رأســــــها على

 بأ ه احللــا ة بشــأن الحقا    شــأ  ،اع أثناء ســومي - فارســينايس إلقليم احمللية احملكمة أمام 201٣ أكتوبر
 . املذكور التاريخ يف مبثقب البالغ صاحبة ضرب

 وبــالنظر اجتمــاعي أخصــــــــــــــــائي توصـــــــــــــــيــة على وبنــاء  2012 أكتوبر/األول تشـــــــــــــــرين 16 ويف 2-7
 مأوى إىل وا تقلت  الطفل مع األسرة من،ل البالغ صاحبة غادرت  واخلالفات العائلي العنف استمرار إىل

 /الثاين تشـــــــــرين 7 يف لأليتام ملجأ يف الطفل ووضـــــــــع تواصـــــــــلت املشـــــــــاجرات أن غري. توركو يف للنســـــــــاء
 فصــلتهما قد الطفل ورعاية املأوى ســلطات بأن شــعرت إذ البالغ صــاحبة   ذلك ســاء   وقد. 2012  وفمرب

  ُقلت عندما 2012 أبريل/ يســان 16 يوم فعلت كما  وطفلها مســاعدهتا على العمل من بدال جديد من
 . أ.ج عن صدر الذي العنيف السلور بسبب الطارئة الرعاية لتلقي املستشفى إىل
 وا تقلت دائمة بصفة. أ. ج عن البالغ صاحبة ا فصلت  2012 ديسمرب/األول كا ون  بداية ويف ٨-2

 /األول كـــا ون  ٥ مؤر  قرار ومبوجـــب. أخرى عنف أعمـــال أيـــة من وطفلهـــا  فســــــــــــــهـــا حلمـــايـــة ميليليـــا إىل
 طلب  القرار هذا مع ومتشـــــــــــــــيا. ال،يارة حقوق. أ. ج وُمن  أمه مع للعيش. أ. إ عاد  2012 ديســـــــــــــــمرب
 أي ُُتر مل الوحدة أن غري  احلاد النفســـــــــي الطب وحدة من البالغ لصـــــــــاحبة تقييما   اجتماعي أخصـــــــــائي

 ملناقشة مستعدة البالغ صاحبة بأن ذلك عن الناتج الطي التقرير وأفاد. أ. ج بشأن القبيل هذا من تقييم
 وذكر. طفلها على احملتملة آثارها أو النفســــــــــية حالتها بشــــــــــأن مرحلة أي يف شــــــــــواغل أية تـُث ر ومل. حالتها
 املقام يف تتوىل كا ت  البالغ صـــــــــــــــاحبة أن ومبا. الطفل رعاية على قادرين الوالدين كال  أن كذلك  التقرير
 إىل ابنهــا أُعيــد فقــد  الطفــل لرعــايــة إجــازة يف وكــا ــت األيتــام ملجــأ يف إيــداعــه قبــل الطفــل رعــايــة األول

 صاحبة ُتاه األب  ارسه الذي املتواصل للعنف االجتماعي األخصائي تقييم يف ذكر أي يرد ومل. رعايتها
 جدية أســباب وجود رغم  النفســي اســتقراره عن اســتفســار أي يطرح مل أ ه كما   الطفل حلــور يف البالغ
 .وابنهما البالغ لصاحبة هتديدا   ويعد عنيف بأ ه لتقييمه
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 ويف. وحــدهــا هلــا ابنهمــا حلــــــــــــــــا ــة حق  ن  بــأن طلبــا. أ. ج قــدمــت  2012 عــام هنــايــة ويف 2-9
 يســـــتند مؤقتا أمرا ســـــوومي - فارســـــينايس إلقليم احمللية احملكمة أصـــــدرت  201٣ يناير/الثاين كا ون 2٨
 يف ال،يارة حقوق والده  ن  وأن  والدته مع االبن يعيش أن ضـــــــــــــــرورة أن على وينص  الوالدين موافقة إىل

 . الشهر يف أسبوع هناية عطليت
 حقوق ألن االجتمــاعيــة اخلــدمــات دوائر من تقريرا الطرفــان طلــب  2012 مــايو/أيــار 1٤ ويف 2-10

 احمللية ســــــوومي - فارســــــينايس إلقليم احمللية احملكمة حصــــــلت وقد. بنجاح إ فاذها يتم مل ال،يارة يف الوالد
  201٣ أكتوبر/األول تشـــــرين 1٤ ويف. الطرفني إىل وأرســـــلته 201٣ ســـــبتمرب/أيلول 11 يف التقرير على

 إىل بإجياز احملكمة تشــــر مل  قرارها حيثيات ويف. للطفل املنفردة احللــــا ة حق األب احمللية احملكمة منحت
  كن وكيف. أ.ج ُتاه البالغ لصاحبة العدائي املوقف على أيلا   رك،ت بل  فحسب الوالدين بني العنف

 االهتام تبادال قد الطرفني أن احملكمة ذكرت  بالعنف يتعلق وفيما. املستقبل يف طفلهما على ذلك يؤثر أن
 أثناء موجودا كان  أ ه مع.  أ. إ ضــــد عنف أي بتوجيه يفيد ما هنار وليس  باســــتخدامه واعرتفا  فبالعن

 تؤكـــد الوثـــائق أن احملكمـــة قرار يف وذُكر. اال فصـــــــــــــــــال منـــذ عنف أي حيـــدث مل وأ ـــه  العنف أحـــداث
 وهو  اســــتقرار عدم على يدل ســــلوكها أن إىل يشــــري ولكنه عقلي مرض بأي البالغ صــــاحبة إصــــابة عدم

  .الشهود أكده ما
 ثالثة بشــــــأن. أ. ج ضــــــد اهتام الئحة العام املدعي قدم  201٣ أكتوبر/األول تشــــــرين 16 ويف 2-11

 /األول تشرين ٣0 ويف. 2012 و 2011 عامي يف وقعت البالغ صاحبة ضد منفصلة عنيفة اعتداءات
 من،ل من الطفل بنقل شــــــرطة وضــــــاب  احملكمة من وســــــاعيان اجتماعيان أخصــــــائيان قام  201٣ أكتوبر
 .وطفلها البالغ لصاحبة للغاية مروعا   أمرا   ذلك وكان. ميليليا يف البالغ صاحبة

. أ. ج ســــــــــــــومي - فارســــــــــــــينايس إلقليم احمللية احملكمة أدا ت  201٤ فرباير/شــــــــــــــباط 19 ويف 2-12
 على بلر ا وذلك  توركو يف  2011 ديسمرب/األول كا ون  22 يف البالغ صاحبة على العنيف العتدائه

 بدفع. أ. ج على وُحكم. (1)خدها يف جبرح والتســــــــــــــبب عينيها إحدى حول بكدمات والتســــــــــــــبب الوجه
 اللرر عن يورو ٨00 و أحلقه الذي األمل عن يورو 200 قدرها تعويلات ودفع يورو 2٤0 قدرها غرامة
 احملكمة ورفلت. البالغ صاحبة إىل يورو 1 000 الـ مبلغ اآلن حىت. أ.ج يدفع ومل. مبظهرها أحلق الذي

 بني الواقعتني الفرتتني يف حـــــــدثـــــــت أهنـــــــا البالغ صـــــــــــــــــــــاحبـــــــة ت،عم بـــــــاعتـــــــداءات تتعلق هتمـــــــا احملليـــــــة
 بأ ه يفيد القلــايا هذه يف حكما   وأصــدرت. 2012 أبريل/ يســان 16 و 1٥ و فرباير/شــباط 29 و 1٥

 اليت الروايات يف االختالفات إىل بالنظر  حدث ما بشــــأن اســــتنتاجات أية إىل التوصــــل باإلمكان يكن مل
 املدعي قدمها واليت  البالغ لصــاحبة الطبية الســجالت يف ترد واليت البالغ وصــاحبة. أ. ج من كل  قدمها
 أثناء 2012 أبريل/ يســــــــــــــان 1٥ يف مبثقب البالغ صــــــــــــــاحبة بلــــــــــــــرب. أ. ج واعرتف. احملكمة يف العام

 أ كر أ ه غري  201٣ أكتوبر/األول تشـــــرين 1٤ يف عقدت اليت باحللـــــا ة اخلاصـــــة االســـــتماع جلســـــات
 الرتكــاب إدا تــه أيلــــــــــــــــا ينبغي كــان  أ ــه البالغ صــــــــــــــــاحبــة تؤكــد  وعليــه. اجلنــائيــة اإلجراءات أثنــاء ذلــك
 .اجلر ة هذه

 إلقليم احملليـــة احملكمـــة قرار لالســـــــــــــــت نـــاف توركو حمكمـــة أيـــدت  201٤ يو يـــة/ح،يران 11 ويف 2-1٣
 العنف مســــألة أثريت وقد. األم دون وحده. أ. ج إىل. أ. إ حلــــا ة يف احلق من  ســــيومي - فارســــينايس
__________ 
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ــــ لالعتناء عام بوجه مالءمته وعدم. أ. ج عن الصادر  أمر من ما أ ه احملكمة ورأت. االست ناف يف. أ. إ بـ
 طلب العليا احملكمة رفلـــــــــــــــت  201٤  وفمرب/الثاين تشـــــــــــــــرين 10 ويف. درجة األدىن احملكمة قرار يغري

 .لذلك تعليل أي يقدم ومل. باالست ناف هلا اإلذن البالغ صاحبة
 قد وإ ه يؤذيه والده بأن وتكرارا مرارا البالغ صـــــــــــــــاحبة أخرب فقد.  أ. ج مع عاش. أ.إ أن ومع 2-1٤

 والســـــــــــــلطات قدمت وقد. جديد من معها بالعيش له تســـــــــــــم  أن كذلك  إليها طلب ولطاملا. بعنف ه، ه
 .أ. إ ضد  ا قام قد. أ.ج بأن ُيشتبه اليت االعتداءات عن الشرطة لدى جنائية تقارير الطفل برعاية املعنية

 لالعتداء أُدين قد. أ. ج أن ومبا. فعالة وغري بطي ة كا ت  التحقيقات أن إال  2016 و 201٥ عامي يف
 أصــبحا ورفاهه ســالمته وإن للطفل بالنســبة تطاق ال باتت احلالة فإن  عنيف أ ه ومبا البالغ صــاحبة على

 فيها  كن حيث النهارية للرعاية مرك، أي يف الطفل يوضــــــع مل  ذلك على وعالوة. جســــــيم خلطر عرضــــــة
 .رفاهه رصد

.  البالغ صـــاحبة على. أ. ج اعتدى  ال،يارة حق مبمارســـة يتعلق ما ويف  201٥ يوليه/متوز ويف 2-1٥

  أسقطت  األمر هلذا و تيجة. إجراء أي تتخذ لن بأهنا هلا قالت الشرطة ولكن  بذلك الشرطة أبلغت وقد

  للم،يد التعرض من فعال   حتميها ال الســـــــلطات بأن البالغ صـــــــاحبة ت،عم  وهلذا. ضـــــــده املوجهة التهم

 .العنف من
 

 الشكوى  
 من أكثر النســـاء على يؤثر العائلي العنف منع يف الطرف الدولة فشـــل أن البالغ صـــاحبة تدعي 1-٣

 العنف تعترب ال الطرف الدولة أن تدعي وهي. االتفاقية من 1 للمادة ا تهاكا يشـــــــــــــــكل ما وهو  الرجال
 ذلك يف مبا  العامة مؤســـســـاهتا يف املتبعة واملمارســـة الدولة تلك فتشـــريعات. وخطريا   حقيقيا   هتديدا   العائلي
 املتعلق القا ون يتلـــــــــمن ال  املثال ســـــــــبيل فعلى. وعواقبه اجلنســـــــــاين بالعنف تعرتف ال  القلـــــــــائي النظام

  احللـــــــــــــــا ة قرار مبوجبها اختذ اليت لألحكام وفقا  (٣61/19٨٣ )رقم ال،يارة وحق األطفال حبلـــــــــــــــا ة
 الغالبية أن من الرغم على  العائلي العنف ضــــــــــــــحايا من األطفال أو األمهات حلماية خاصــــــــــــــة تدابري أي

. الرجال من عامة اجلناة يكون حني يف  وأطفاهلن النســـــــــــــــاء هم العنف هذا مثل ضـــــــــــــــحايا من العظمى
 .القلية هذه يف يظهر كما   فعال حنو على العائلي العنف ضحايا حتمي بطريقة عمليا القا ون يطبق وال
 الفعالة احلماية توفري أجل من الواجبة العناية تبذل مل الطرف الدولة أن البالغ صــــــــــــاحبة وتدعي 2-٣
 والســـــــــياســـــــــاتية التشـــــــــريعية التدابري اعتماد يف الطرف الدولة فشـــــــــلت وقد. وعواقبه العنف من ولطفلها هلا

 جا ب من العنف من امل،يد حدوث خماطر من ومحايتهما وطفلها البالغ صــــاحبة حقوق للــــمان املالئمة
 صــاحبة وتفيد. اجلاين مع العيش يف يســتمر الذي  للطفل املنفردة احللــا ة العنيف األب ومنحت  اجلاين
 بشدة ضدها و ي،  ا اخلاصة اإل سان حقوق ينتهك لطفلها حلا تها بوقف احملاكم قرار أن أيلا البالغ

 عدة يف ضـــــــدها العنف اســـــــتخدم. أ. ج أن إىل بالنظر  العائلي للعنف ضـــــــحية وبصـــــــفتها امرأة بصـــــــفتها
 يف احملكمة جـا ـب من االعتـداءات تلـك بـإحـدى الحقـا   أدين كمـا   الطفـل حلـــــــــــــــور ويف  منـاســـــــــــــــبـات

 الدولة ألن  اجلنس  وع على القائم للتميي، ضــــــحايا وابنها أهنا البالغ صــــــاحبة وتؤكد. اجلنائية اإلجراءات
 ابنها مبصــــــاح يتعلق فيما وكأم ال،واج حل وأثناء ال،واج خالل املتســــــاوية حقوقها محاية يف فشــــــلت الطرف

 الدولة جا ب من التقصــــــــري وحاالت األفعال هذه وتنتهك. ال،يارة( وحقوق واإلقامة )احللــــــــا ة الفلــــــــلى
 .االتفاقية من )و( و )ه( و )د( (1) 16 و  (1)1٥ و  )و( و )د( و )ج( و )أ( 2 و  1 املواد الطرف
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 أشـــــــكال من بالعديد يعرتفان ال الســـــــلطات وممارســـــــة القا ون أن كذلك  البالغ صـــــــاحبة وتدعي ٣-٣
 فعال دعم يوجد ال وأ ه  األمومة محاية وعدم  الرجال مع املســـــــاواة عدم إىل يؤدي مما  املرأة ضـــــــد العنف

 ويعود  الســــــــلطات من احلماية اللــــــــحايا يلتمس ال ما وغالبا  . الطرف الدولة يف العائلي العنف للــــــــحايا
  األحيان من كثري  ويف. للمجتمع عموما   الســـــــلي الفعل ورد  م تلصـــــــق قد اليت الوصـــــــمة إىل ج،ئيا ذلك

 تلك البالغ صـــــــاحبة وختشـــــــى. الكافية احلماية توفر ال الســـــــلطات فإن  احلماية اللـــــــحايا يلتمس عندما
 بســـــــبب املســــــــاعدة أخريا   التمســــــــت وعندما. االعتداءات هذه جراء باخل،ي تشــــــــعر كا ت  وقد  الوصــــــــمة

 من طويلة فرتة منذ للســـــــــــــــلطات بالنســـــــــــــــبة معروفا كان  العنف أن من الرغم على  محايتها تتم مل  العنف
 جا ب من وتكرارا مرارا العنف إىل يُنظر كان   ذلك من وبدال. 2011 عام هناية منذ األقل على  ال،من

 خل فها اليت العواقب إىل وباإلضافة. )متساويني( شركاء بني اختالفا بوصفه الطفل برعاية املعنية السلطات
 شــككت فقد  لديها( التيقظ وفرط توترها ذلك يف )مبا البالغ صــاحبة رفاه على املتواصــل الشــديد العنف

 بأن 201٣ و 2012 العامني يف األطباء خمتلف إقرار من الرغم وعلى. العقلية حبالتها أيلـــــــا الســـــــلطات
 على ج،ئيا صدقت قد واحملاكم السلطات فإن  عقلية أمراض أي لديها ليس وبأ ه طبيعية العقلية صحتها

 . “مستقرة غري” بأهنا هلا. أ.ج اهتامات األقل
 

 البالغ مقبولية على الطرف الدولة مالحظات  
 مبع،ل البالغ مقبوليــة يف تنظر أن اللجنــة إىل الطرف الــدولــة طلبــت  2016 يوليــه/متوز 26 يف 1-٤

 .الطلب هذا يقبل ومل. املوضوعية أسسه عن
 رفعت البالغ صاحبة أن  العليا احملكمة يف األولية اإلجراءات رفض بعد  الطرف الدولة وأفادت 2-٤

 احللــــا ة لطلب ســــيومي - فارســــيي إقليم يف احمللية احملكمة أمام 201٥ مايو/أيار 1٣ يف جديدة دعوى
  2016 يو يه/ح،يران 9 ويف. ذلك عن عوضــــــــــا    ا اخلاصــــــــــة ال،يارة حقوق متديد أو  واإلقامة املشــــــــــرتكة

  2016 يوليه/متوز ٨ ويف. األخرى الطلبات مجيع ورفلـــــــــــــــت  ال،يارة حلق متديدا احمللية احملكمة منحتها
 على ملـــــــى وقد  معلقة اإلجراءات هذه زالت وما. االســـــــت ناف حمكمة إىل طعنا البالغ صـــــــاحبة قدمت

. منطقي غري بشكل مطوال وقتا يعترب ال وهو  سنتني عن قليال ي،يد ما  البالغ تقدمي وقت عند   ا البدء
 أمــــــام تثر مل اجلنس  وع على القــــــائم العنف بالغ يف الواردة االدعــــــاءات فــــــإن  ذلــــــك على وعالوة

 .الوطنية السلطات
 ي،ال ال الذي ابنها عن بالنيابة البالغ لتقدمي البالغ لصــــاحبة صــــفة ال أ ه الطرف الدولة وتدعي ٣-٤
 أن الطرف الدولة وتفيد. اللجنة على املعروضــــــــــــة باإلجراءات له علم ال بدوره الذي.  أ. ج حلــــــــــــا ة يف

 الربوتوكول من 2 املــادة مبوجــب مطلوب هو ملــا طبقــا  التعليــل من يكفي مــا تقــدم مل البالغ صــــــــــــــــاحبــة
 .للجنة الداخلي النظام من 6٨ واملادة االختياري

  الصـــحة من هلا أســـاس ال أ ه ثبت قد بأ ه الطرف الدولة تؤكد  املادية باالدعاءات يتعلق وفيما ٤-٤
 أ ه الطرف الدولة وتعلن. املوضـــــــــــــوعي االختصـــــــــــــا  حيث من مقبولة غري تعترب الشـــــــــــــكوى فإن مث ومن
  البالغ صــاحبة منها 29 قدمت.  أ.إ الطفل رعاية بشــأن إخطارا   ٥1 تقدمي مت  املتاحة للمعلومات وفقا
 قد الســـــــلطات أن ذلك على عالوة الطرف الدولة وتعلن. البقية الســـــــلطات وقدمت  منها ٣ األب وقدم

. تلفةخم بطرق ورفاهه الطفل ســــــــــالمة حبماية وقامت  اإلخطارات جلميع الواجب النحو على اســــــــــتجابت
 االدعاءات و ربة حمتوى يربهن  2016 يو يه/ح،يران 9 املؤر  احمللية احملكمة حلكم وفقا  أ ه اللجنة وتؤكد
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 إىل احملكمة وأشــــارت. الســــابق القرار جوهر بتغيري  يتها البالغ صــــاحبة من املقدمة اإلخطارات يف الواردة
 .الصحة من هلا أساس ال البالغ صاحبة قدمتها اليت اإلخطارات من العظمى الغالبية أن ثبت قد أ ه
 احملاكم تقييم شــــــــــــرعية يف الطعن جمرد هو احلالية الشــــــــــــكوى جوهر أن الطرف الدول وتلــــــــــــيف ٥-٤

 من كهي ة  اللجنة اســــــتخدام إىل تســــــعى البالغ صــــــاحبة فإن  ولذلك. الطفل حبلــــــا ة يتعلق فيما الوطنية
 .الرابعة الدرجة

 / يســــــــــان 16 بتاريخ البالغ صــــــــــاحبة طفل لصــــــــــاح الصــــــــــادر الطارئة احلماية بأمر يتعلق وفيما 6-٤
  اإلدارية الســـلطات لدى ضـــده اســـت نافا تودع مل البالغ صـــاحبة أن الطرف الدولة تالحظ  201٤ أبريل
 اإلداريـــة القلـــــــــــــــــائيـــة اإلجراءات وقـــا ون (٤17/2007 )رقم الطفـــل رعـــايـــة قـــا ون عليـــه ينص مـــا وهو
 .(٥٨6/1996 )رقم

ـــــــــــــ الفللى املصاح أن الطرف الدولة وتؤكد 7-٤  من مرحلة كل  يف االعتبار بعني ُأخذت قد. أ. إي لـ
 الرجل بني املســــــاواة أن واقع إىل تشــــــري  الصــــــدد هذا ويف .(2)الوطنية للتشــــــريعات وفقا اإلجراءات مراحل
 من أساسيا ج،ءا تشكل اليت  (609/19٨6 )رقم والرجل املرأة بني املساواة قا ون مبوجب مكفولة واملرأة

 تشريعات طريق عن تطويرها ت واص ل واليت  االتفاقية يف عليها املنصو  باملتطلبات للوفاء التشريعي اإلطار
 قلـــــــية يف الوطنية احملاكم عن الصـــــــادرة األحكام وتشـــــــري. اجلنائي والقا ون  الصـــــــلة ذات األورويب االحتاد

 البالغ صـــــــــــــــاحبة  ا قامت اليت العنف أعمال االعتبار بعني أخذت أهنا إىل بوضـــــــــــــــوح البالغ صـــــــــــــــاحبة
 .ال،يارة وحقوق واإلقامة احللا ة يف النظر عند  وعشريها

 الفعالة احلماية ضــــــــــــمان بغية باســــــــــــتمرار التطوير قيد التشــــــــــــريعات أن الطرف الدولة وتلــــــــــــيف ٨-٤
 عمل وخطة (1٣01/201٤ )رقم االجتماعية الرعاية قا ون يف تأكيده أعيد الذي النحو على  لألطفال
 /أيار يف اعتمدت واليت  2019-2016 الفرتة تغطي اليت اجلنســـــــــــــــني بني للمســـــــــــــــاواة اجلديدة احلكومة

 من بوصــــفها العشــــري وعنف املرأة ضــــد العنف ذلك يف مبا  التدابري من ٣0 حوايل وتتلــــمن 2016 مايو
 من للوقاية أوروبا جملس اتفاقية على صـــــــــــدقت أهنا كذلك  الطرف الدولة وتالحظ. األولوية ذات اجملاالت

. 201٥ أغســـطس/آب 1 يف النفاذ حي، دخلت واليت  ومكافحتهما العائلي والعنف النســـاء ضـــد العنف
 خالل من  للطفل الفلـــلى املصـــاح بشـــأن للســـياســـات الفعلي اإلعمال كفالة  إىل الطرف الدولة وســـعت

 .األمهية بالغ املبدأ هذا ويظل. األخرى والتدابري التشريعات
 تشـــــريعات وجود عدم بشـــــأن البالغ صـــــاحبة ادعاءات أن الواضـــــ  من أ ه الطرف الدولة وتؤكد 9-٤

. االختياري الربوتوكول من )ج( (2) ٤ للمادة طبقا   أساس أي إىل تستند ال وطفلها حلمايتها قائمة وطنية
 )أ( 2 أو  1 للمواد خرق أي حيــدث مل  تقــدم مــا على بنــاء  أ ــه الطرف الــدولــة تؤكــد  ذلــك على وبنــاء

 .االتفاقية من )و( و )د( (1)16 أو (1) 1٥ أو  )و( و )د( و )ج( و
 

 الموضوعية األسس على الطرف الدولة مالحظات  
 األســـــــــــــــس على تعليقــــاهتــــا الطرف الــــدولــــة قــــدمــــت  2016  وفمرب/الثــــاين تشـــــــــــــــرين 2٨ يف 1-٥

 .للبالغ املوضوعية

__________ 

 القا ون املتعلق حبلا ة األطفال وحق ال،يارة وقا ون رعاية الطفل. (2) 



 CEDAW/C/69/D/103/2016 

 

8/20 18-06603 

 

 قدمتها اليت االدعاءات مجيع يف وتطعن البالغ مقبولية بشـــــأن تعليقاهتا تكرر إذ  الطرف والدولة 2-٥
  بـــأ ـــه التحــــديــــد وجــــه على تؤكــــد فــــإهنــــا  حمــــددة مالحظــــات تُقــــدم مل حيــــث حىت  البالغ صــــــــــــــــــاحبــــة

 .معلقا ي،ال ال الطعن وأن االست ناف حمكمة إىل باالست ناف اإلذن من  مت  2016 سبتمرب/أيلول 7 يف
 من (6) 2 الفصـــــــل يف باملســـــــاواة املتعلقة القائمة التشـــــــريعية األحكام إىل الطرف الدولة وتشـــــــري ٣-٥

 القلــاء بشــأن مفصــلة أحكاما   تشــمل اليت  واملرأة الرجل بني املســاواة قا ون من ٤ و 1 واملادتني الدســتور
 .منهجية بصورة املساواة بتع،ي، اإلجيايب وااللت،ام األساسية احلقوق ومحاية  التميي، على

 الطرف الدولة قيام عدم ذلك يف مبا  التميي، بشأن البالغ صاحبة ادعاءات إىل حمددة إشارة ويف ٤-٥
 الوقــت يف بــالتحقيقــات والقيــام الواجبــة العنــايــة بــذل وعــدم  العــائلي العنف من والبنهــا هلــا احلمــايــة بتوفري

 القا ون يف االعرتاف وعدم  الشـــــــرطة وإجراءات التشـــــــريعية التدابري من يكفي ما اعتماد وعدم  املناســـــــب
  القوا ني بإ فاذ املكلفني للموظفني التدريب توفري وعدم  منه احلماية توفري وعدم  املرأة ضـــــــــــــــد بالعنف

 االدعاءات تلك أن الطرف الدولة تؤكد  فعليا   ومعاقبتهم بل  اللـــــــــــــــحايا لصـــــــــــــــحة األولوية إعطاء وعدم
. البالغ صـــــــاحبة بقلـــــــية اخلاصـــــــة بالظروف تتصـــــــل وال بأســـــــا يد مدعمة وغري بطبيعتها وعامة غاملـــــــة

 من 2 للمادة وفقا حقوقها ا تهار كيفية  إثبات يف فشـــــــــــلت البالغ صـــــــــــاحبة أن الطرف الدولة تؤكد كما
 .االختياري الربوتوكول

 الذي االســــتنتاج على موافقتها عدم إىل تســــتند البالغ صــــاحبة شــــكوى أن الطرف الدولة وتفيد ٥-٥
 تقييم إلعادة الرابعة الدرجة من كهي ة  اللجنة تســــتخدم وأهنا  قلــــيتها يف الوطنية الســــلطات إليه توصــــلت

 .قليتها يف واألدلة الوقائع
 اليت الشــــــــــكاوى يف التحقيق عن الشــــــــــرطة تقاعس بشــــــــــأن البالغ صــــــــــاحبة بادعاء يتعلق وفيما 6-٥

 يف. أ.ج ضــــــــــــــــد جنــائيــة شـــــــــــــــكــاوى ثالث قــدمــت البالغ صــــــــــــــــاحبــة أن الطرف الــدولــة تؤكــد  قــدمتهــا
ـــــــه/متوز 20 و  مـــــــارس/آذار ٣ ـــــــاين تشـــــــــــــــرين 1٨ و يولي ـــــــه وتالحظ - 201٥  وفمرب/الث ـــــــاريخ أ   بت

 . لالستجواب بإحلاره الشرطة أمرت  2016 أغسطس/آب 2٣
 الدولة تفيد  2012 أبريل/ يســـان 16 يف صـــدر الذي للطفل العاجلة احلماية بأمر يتعلق وفيما 7-٥

 وأن  باحلالة اليوم ذلك يف الطفل برعاية املعنية الســــــــــــلطات بإخطار قام الطارئة الرعاية موظف أن الطرف
 وقد. والديه بني العنف بســــــــــبب شــــــــــديد خطر يف ســــــــــالمته أن اعُترب إذ الطارئة للرعاية مرفقا أودع الطفل
 / يســــــــان 16 يوم مســــــــاء من والنصــــــــف العاشــــــــرة الســــــــاعة يف بالقرار البالغ صــــــــاحبة الســــــــلطات أبلغت
 ألن اإليــداع إهنــاء مت  2012 مــايو/أيــار 2 ويف. أ.ج بقتــل هــددت  احملــادثــة تلــك وأثنــاء  2012 أبريــل

 مع مت اإليداع أن الطرف الدولة وتؤكد. ســــــــارية تعد مل إليها اســــــــتنادا باإليداع األمر صــــــــدر اليت األســــــــس
 تطعن مل  ذلك على وعالوة. بذلك الظروف شاح فور أهني قد وأ ه للطفل الفلـــــــــــــــلى املصـــــــــــــــاح مراعاة

 . 2012 أبريل/ يسان 16 املؤر  بالقرار البالغ صاحبة
 تؤكد  للنســـــــاء مأوى إىل الوصـــــــول إمكا ية عدم بشـــــــأن البالغ صـــــــاحبة بادعاءات يتعلق وفيما ٨-٥

 بناء مأوى إىل طفلها برفقة البالغ صــــــــــــــاحبة جلأت فقد  لديها املتاحة للمعلومات وفقا أ ه الطرف الدولة
 وقد  اجلد حممل على حيتاجها ملن اآلمنة املنازل توفري ســياســة تأخذ أهنا الطرف الدولة وتؤكد. طلبها على

 الدولة وتالحظ. احلني ذلك منذ والتطوير التطبيق قيد وهي  الســـــــــبعينات منذ الســـــــــياســـــــــة هذه ُوضـــــــــعت
 منتصـــــــــــــف منذ وضـــــــــــــعت قد املرأة ضـــــــــــــد العنف من احلد إىل الرامية اخلاصـــــــــــــة الربامج أن كذلك  الطرف
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  201٥-2010 الفرتة تغطي  املرأة ضــد العنف من للحد ُوضــعت عمل خطة آخرها وكان  التســعينات
 القا ون أن تؤكد كما.  بلديات عدة يف املخاطر لتقييم االختصـــــــــــــاصـــــــــــــات متعدد  ظام تطبيق إىل وهتدف
 يف النفــــاذ حي، دخــــل الــــذي  (1٣٥٤/201٤ )رقم املــــ وي خــــدمــــات ملنتجي الــــدولــــة بتعويض املتعلق

. حملية مســــــــــــــؤولية تكون أن من بدال بالدولة امل وي متويل مســــــــــــــؤولية أ اط  201٥ يناير/الثاين كا ون 1
 والتوجيه النفســـــــــــــي الدعم تشـــــــــــــمل اليت  واخلدمات للموظفني النوعي التقييم على أيلـــــــــــــا القا ون وينص

  واألطفــال والنســــــــــــــــاء للرجــال وتقــدم املنــاطق  طــاق على ومتــاحــة جمــا يــة اخلــدمــات ومجيع. واإلرشــــــــــــــــاد
 . الحتياجاهتم وفقا

  النهارية الرعاية خدمات على ابنها حصـول إمكا ية بعدم البالغ صـاحبة بادعاءات يتعلق وفيما 9-٥

  احللـــــا ة قا ون من ٤ باملادة عمال  أ ه الطرف الدولة تالحظ  201٣ أكتوبر/األول تشـــــرين ٣0 منذ

  بشـأن القرارات اختاذ حق له الطفل حلــا ة يتوىل الذي الشــخص فإن  اخلدمات على احلصــول يف واحلق

  أ ه الطرف الدولة وتؤكد. الشـــــــخصـــــــية املســـــــائل من ذلك وغري  إقامته ومكان  وتنشـــــــ ته الطفل رعاية

 /ح،يران 1 منذ النهارية الرعاية يف يداوم البالغ صـــــــــــــــاحبة طفل فإن  هلا املتاحة للمعلومات وفقا

 .2016 يو يه
 

ــــــــــــبالغ صــــــــــــاحبة تعليقــــــــــــات   ــــــــــــة بشــــــــــــأن الطــــــــــــرف الدولــــــــــــة مالحظــــــــــــات علــــــــــــى ال  المقبولي
 الموضوعية واألسس

 الــدولــة مالحظــات على تعليقــاهتــا البالغ صــــــــــــــــاحبــة قــدمــت  2017 ينــاير/الثــاين كــا ون  ٤ يف 6-1
 أن الطرف الدولة وتؤكد. احمللية اال تصـــــــاف ســـــــبل تســـــــتنفد مل أهنا من قيل ما على تعرتض وهي. الطرف

 العليا احملكمة رفلــــــت عندما  201٤  وفمرب/الثاين تشــــــرين 10 يف ا تهى قد احللــــــا ة على األول الن،اع
 اال تصـــــاف ســـــبل مجيع اســـــتنفدت فقد  وبالتايل. هنائيا   االســـــت ناف حمكمة قرار وأصـــــب  الطعن يف رغبتها
 ُيســـتوى وال. احللـــا ة على الن،اع يف وطفلها لنفســـها احلماية على للحصـــول الوطي املســـتوى على املتاحة
 املواقف أن الواضــــــــ  من أل ه  مرات عدة الوطنية اإلجراءات اســــــــتنفاد حماولتها خالل من املقبولية شــــــــرط

  فس أمام أخرى مرة القلـــــــــــــــية يف الطعن خالل من تتغري ال الوطنية للمحاكم النمطية والقوالب التميي،ية
 القا ون يف هلا املتاحة اال تصــــــــــاف ســــــــــبل اســــــــــتنفدت قد فهي  ذلك إىل وباإلضــــــــــافة. احملاكم أو احملكمة
 ُحكم قد. أ. ج وكان. 201٤ فرباير/شــــــــــباط 19 يف عليها باالعتداء. أ. ج مبوجبها أدين واليت  اجلنائي

  ا أحلقه الذي األمل عن يورو 200 قدرها تعويلــــــــــــات هلا يدفع وبأن يورو 2٤0 قدرها غرامة بدفع عليه
 يقدم مل  هنائي حكم أ ه من الرغم على  احلكم وهذا. مبظهرها أحلقه الذي اللــــرر بســــبب يورو ٨00 و

 .  ا احملكوم التعويلات. أ. ج هلا يدفع ومل  هلا أو البنها محاية أي
 للتميي، تعرضـــــا قد  العائلي للعنف ضـــــحايا من باعتبارمها  وابنها هي أهنا البالغ صـــــاحبة وتكرر 6-2
 احلصـــول أجل من الثا ية االســـتماع جلســـة إجراءات يف باشـــرت أهنا وتؤكد. احللـــا ة على األول الن،اع يف

 إدراكهــا من ا طالقــا  تؤكــد وهي. االســـــــــــــــت نــاف حمكمــة أمــام معلقــة اإلجراءات وأن للطفــل احلمــايــة على
 احلصــــول مبحاولة القا ون مبوجب مل،مة أهنا  الوالدين أحد وبصــــفتها  طفلها يعا يه الذي املســــتمر للكرب

 فإن  ذلك ومع. احلماية توفري يف وفشــلها للســلطات الســابق التقاعس عن النظر بصــرف  له احلماية على
 .البالغ هذا موضوع ليست األخرية اإلجراءات هذه



 CEDAW/C/69/D/103/2016 

 

10/20 18-06603 

 

 فهي. الوطنية احملاكم على املعنية املســــــــائل تعرض مل بأهنا التأكيد على البالغ صــــــــاحبة وتعرتض ٣-6
 اإلجراءات ويف. طفلهما وجود يف. أ. ج  ا أحلقه الذي والشـــــديد املتكرر بالعنف احملاكم هذه أبلغت قد

. أ. ج على 201٤ فرباير/شـــــــــباط 19 يف الصـــــــــادر اإلدا ة حكم ُقدِّم  االســـــــــت ناف حمكمة أمام املرفوعة
 يســــتهدف الذي املتكرر العنف إن قيل وقد. احللــــا ة على الن،اع يف مكتوبا دليال باعتباره عليها لالعتداء

 .الطفل على وصيا ليكون مناسب ا ليس املخالف الوالد أن يثبت الطفل وجود يف اآلخر الوالد
 2012 عام يف املتخذة القرارات أن الوطنية احملاكم أمام أيلـــا   ذكرت أهنا البالغ صـــاحبة وتؤكد ٤-6

 االعتبار يف تؤخذ أن جيب.  أ. ج  ا أحلقه الذي العائلي العنف بســـــبب  الطارئة الرعاية يف. أ. إ بوضـــــع
. للطفل الفلـــــــلى املصـــــــاح تقييم عند وذلك  اللـــــــار وســـــــلوكه األبوية مهاراته ســـــــوء على دليال باعتبارها

 إىل بالنظر. أ. إ على بشـدة أثرت قد معا يعيشـان ي،ال ال كا ا  عندما البالغ صـاحبة على اعتداءاته وكا ت
 مبكرة ســـن يف والديه عن فصـــله وجرى البديلة الطارئة الرعاية يف ُوضـــع قد  والده أفعال بســـبب.  أ. إ أن

 خل فت. أ. ج أفعال أن يؤكد وهذا. أسـابيع لعدة شـهرا 1٥ سـن يف أخرى ومرة أشـهر ٨ يبلغ كان  عندما
 مكان كل  من يُعاد كان  الطفل أن البالغ صــــاحبة تؤكد  ذلك إىل وباإلضــــافة. الطفل على شــــديدا ضــــررا

 والدا ليس. أ. ج أن على دليل وهذا  األب إىل وليس إليها فيها يودع كان  اليت الطارئة الرعاية أماكن من
 من  وينبغي الطفل حلا ة هلا مُتن  أن جيب  ولذلك. لطفل مستقر لنمو آمنة بي ة يوفر أن  كنه به يوثق

 أقر كما.   أ. إ بــــــــ جيد بشكل تعتي دائما كا ت  أهنا تؤكد فهي  ذلك على وعالوة. ال،يارة حقوق. أ. ج
 بطريقـــة االعتبـــار يف تؤخـــذ مل واألدلـــة الوقـــائع هـــذه أن تؤكـــد وهي. احملكمـــة إجراءات يف. أ. ج بـــذلـــك

 .ذلك رغم احملاكم قرارات يف متيي،ية غري
 يف االدعاءات وتبعات حمتويات أن على الطرف الدولة تأكيد إىل تشــــــــــــري إذ  البالغ وصــــــــــــاحبة ٥-6

 يف الصــــــــــادر للحكم وفقا    البالغ لصــــــــــاحبة اإللكرتوين الربيد ورســــــــــائل الطفل برعاية املتعلقة اإلخطارات
 تغيري على ع،مها تثبت  ســـــــوامي - فارســـــــينايس إلقليم احمللية احملكمة جا ب من 2016 يو يه/ح،يران 9

  الســـــابق حكمها يف   فســـــها احمللية احملكمة أن تذكر فإهنا  ســـــبق( فيما )الصـــــادر احملكمة قرار ملـــــمون
 ارتكبه الذي العائلي العنف تأخذ ومل العائلي للعنف ضـــحيتني بوصـــفهما ابنها وضـــد ضـــدها بشـــدة مي ،ت

 للدفاع تنحو احملاكم أن الواضــــــ  ومن ضــــــدها متحي،ة واحملكمة. اإلطالق على اعتبارها يف ضــــــدها. أ. ج
 بشــــــأن ثا ية اســــــتماع جبلســــــة للمباشــــــرة البالغ صــــــاحبة دافع عن احملكمة تقوله وما. الســــــابقة قراراهتا عن

 الطفل لرعاية بالغا 29 وقدمت اإلجراءات يف شــــرعت فقد. حقيقة وليســــت  رأي مســــألة هي احللــــا ة
 األم من الطفل حلــــا ة  ،ع ســــابق وقت يف قررت احملكمة أن ومبا. البنها احلماية على احلصــــول أجل من

 يثري الذي الوالد أن ترى احملكمة هذه أن الواضــــ  فمن  للقلق مثريا   ليس املثبت األســــري العنف أن ورأت
 .  فسه العنف وليس  املشكلة هو الطفل ضد األسري العنف مسألة

 صـــــــــــــــاحبة من كال  بأن احمللية احملكمة إىل الطرف الدولة تنســـــــــــــــبها اليت بالتأكيدات يتعلق وفيما 6-6
 أهنا البالغ صــــــــــــــاحبة تؤكد  البعض بعلــــــــــــــهما ضــــــــــــــد العنف باســــــــــــــتخدام اعرتفا قد الطفل ووالد البالغ

 بارتكا ا أبدا ُيشـــــتبه مل فإ ه  ذلك على وعالوة.. أ. ج ضـــــد باســـــتخدامه تعرتف أو العنف تســـــتخدم مل
 وهي. جــا بهــا من امل،عوم بــالعنف يتعلق فيمــا احملكمــة يف أدلــة أي. أ. ج يقــدم ومل األفعــال هــذه من أيــا

 أثناء أو احملكمة يف احلقيقة بقول مل،ما ليس  جنائي حتقيق يف به مشــــــــتبها بصــــــــفته.  أ. ج أن إىل تشــــــــري
ا عنيفة كا ت  أهنا ي،عم أن مصـــــــــــلحته من أن الواضـــــــــــ  من وكان  اجلنائي التحقيق . أ. ج أن غري. أيلـــــــــــ 

 وهي. الصدد هذا يف دليل أي يقدم أو الشرطة إىل جا بها من القبيل هذا من أعمال أي عن أبدا   يبلغ مل
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 تشـــــــهريية ادعاءات هي  الطرف الدولة تكررها واليت.  أ. ج عن الصـــــــادرة املربرة غري االدعاءات أن تذكر
 .الوالدين كال  ِقبل من العنف ارتكاب إلثبات كافيا    ليس دليل بال ادعاء   وأن

 العائلي العنف من منطا   تشــمل القلــية أن االعتبار يف تأخذ مل احملاكم أن البالغ صــاحبة وتذكر 6-7
 مناســــبات عدة يف حدث قد العائلي العنف وكان. واالبن األم اللــــحيتني: على خطرية عواقب له كا ت

 وإيداع  2012 عام يف مرتني البديلة الطارئة الرعاية يف الطفل إيداع إىل أدى مما  طويلة فرتة مدى على
 بتهمة. أ. ج وإدا ة خطري العتداء تعرضها بعد 2012 أبريل/ يسان 16 يف املستشفى يف البالغ صاحبة

 صـــــــــاحبة وتشـــــــــري. مرتكبها يعاق ب أن دون مرت العنف أحداث معظم أن غري. 201٤ عام يف االعتداء
 أودع ذلك وبعد  مثقب باســــــــــتخدام. أ. ج من رأســــــــــها على ضــــــــــربة فيه تلقت الذي احلادث إىل البالغ
 . للرعاية مرفق يف ابنهما

 النحو على احلســـــــــــــــبان يف يؤخذ مل العائلي العنف من  أن ُت،م البالغ صـــــــــــــــاحبة فإن  وبالتايل ٨-6
ــــــــــــــــ يتعلق فيما وال،يارات واإلقامة احللــا ة حقوق بشــأن القرار اخُتذ عندما الواجب  الســلطات وأن.  أ. إ بـ

 صــــــاحبة قدمت فقد  الطرف الدولة ذكرت وكما. فعال بشــــــكل وتعاجلها العنف أعمال مجيع يف حتقق مل
 وأشــخاصــا   أطرافا   هنار أن أيلــا   الطرف الدولة وتؤكد. ابنها بشــأن الطفل برعاية متعلقا بالغا 29 البالغ

. 2016 يوليه/متوز حىت ابنها بشـــــــأن الطفل برعاية متعلقا بالغا 19 جمموعه ما قدمت أخرى وســـــــلطات
 الطفل ســــــالمة على يقلق الذي الوحيد الطرف ليســــــت أهنا ويثبت كبري  قلق مصــــــدر البالغات عدد ويعد

 للطفل االســـــــــــــــتماع دون الشـــــــــــــــرطة حتقيقات إهناء ومت بالتفصـــــــــــــــيل البالغات يف التحقيق يتم ومل. ورفاهه
 على  املســألة هذه الطرف الدولة أمهلت وقد. للطفل  فســي أو جســدي فحص أي إجراء أو للشــهود أو

 وضع إىل ذلك أدى وقد. 2016 مايو/أيار 26 يف مؤقتة تدابري باختاذ طلبا أصدرت اللجنة أن من الرغم
 كـــا ون  1٥ و ٥ بني مـــا الفرتة يف. أ. ج ارتكبهـــا شـــــــــــــــــديـــدة اعتـــداءات ضـــــــــــــــحيـــة أ ـــه الطفـــل فيـــه أ بل غ

 رعاية سلطات بإبالغ الصحية للرعاية سييت لو ا مبرك،  فسية وممرضة األم وقامت. 2016 ديسمرب/األول
 9 يومي العنف حوادث من امل،يــد بوقوع. أ. إ ويفيــد. حتقيق أي إجراء يتم ومل. االعتــداءات  ــذه الطفــل

 على  حتقيق أي إجراء يتم ومل. شــعره من وشــده رقبته من إمســاكه مت حيث  2017  يســان/أبريل 22 و
  محــايــة بال. أ. إ ي،ال وال. الطفــل لرعــايــة جنــائيــة تقــارير وتقــدمي القلق عن األطبــاء أحــد إعراب من الرغم
 .الطلب  ذا معرفة أي احمللية السلطات و فت. مؤقتة تدابري اختاذ اللجنة طلب من الرغم على

. له احلماية على احلصول أجل من ابنها عن  يابة أيلا   البالغ قدمت إهنا البالغ صاحبة وتقول 6-9
ا بالتايل وضـــــع مما.  أ. ج عن اال فصـــــال من متك نت ألهنا  من،هلا يف حاليا آمنة  فســـــها وهي  بشـــــكل حد 
 القدرة لديها الطبيعية األم فإن  اإل ســــــــــان حقوق هلي ات القا وين للفقه ووفقا  . ضــــــــــدها لالعتداءات كبري
 الوحيد للوالد ما حمكمة إدا ة حالة ويف. الطفل محاية لغرض هي الشــــــــــــــكوى أن حيث  طفلها متثيل على

  احلالة هذه يف البالغ صــــــــــاحبة وهي  اآلخر الوالد على االعتداء بتهمة الطفل حبلــــــــــا ة احلق لديه الذي
 اليت  الوالدة احلالة هذه يف أي  العنيف غري للوالد الســماح متلي الفلــلى الطفل مصــلحة أن الواضــ  فمن

 يعارض الذي  املسألة هذه يف الطرف الدولة وموقف. دويل حتقيق يف طفلها بتمثيل  حلا ته من ُحرمت
 يف التقليدية املواقف بوضوح يعكس  ابنها محاية حتاول العائلي العنف ضحايا من طبيعية أم حقوق بشدة
 إطارها يف تتم وال كمشــــــكلة  مبقتلــــــاها العائلي بالعنف يُعرتف ال واليت  املرأة ضــــــد بشــــــدة متي، اليت فنلندا
 .العائلي العنف ضحايا حقوق محاية
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 كان  لو كما  البالغات تقدمي إجراء اســـــــــتخدام يف ترغب أهنا عبارة مع البالغ صـــــــــاحبة تتفق وال 6-10
 للتميي، وابنها هي تعرضــت ألهنا هلا املتاح البالغات تقدمي إجراء إىل تلجأ فهي. الرابعة الدرجة من حمكمة

 محايتها يتم ومل. الســــــلطات جا ب ومن الوطنية احملاكم أمام العائلي للعنف ضــــــحيتني بصــــــفتهما ضــــــدمها
. واالتفاقية الوطي القا ون يقتليه الذي النحو على  اجلنائية أو املد ية الوطنية اإلجراءات يف فعال بشكل

 مجيع يف االتفاقية أحكام تطبيق وينبغي  االختياري وبروتوكوهلا االتفاقية على الطرف الدولة صــــــــدقت وقد
 القلية فحص اللجنة على وجيب. جنائية أو مد ية كا ت  سواء  الطرف الدولة يف العائلي العنف حاالت

 .العدالة تطبيق منع إىل وتؤدي تعسفية احملاكم قرارات أن الواض  من أل ه
 العنف بشـــــــأن (1992) 19 رقم العامة توصـــــــيتها يف  اللجنة أن كذلك  البالغ صـــــــاحبة وتؤكد 6-11

 يف املقصود باملعىن وذلك  التميي، أشكال من شكل بأ ه اجلنس  وع على القائم العنف تعرِّف  املرأة ضد
 التــدابري مجيع بــاختــاذ الواجبــة العنــايــة ببــذل الت،ام األطراف الــدول عــاتق على ويقع. االتفــاقيــة من 1 املــادة

 ومعاقبة فيه والتحقيق الدول غري من فاعلة جهات ترتكبه الذي اجلنســــــــــــاين العنف حاالت ملنع املناســــــــــــبة
 هذا العموميون املوظفون حيرتم أن جيب  للجنة ووفقا  . منه والناجني للـــحاياه التعويلـــات وتقدمي مرتكبيه
 يف التحقيق االلت،ام هذا ويشمل. الواقع يف العنف ضد واحلماية اجلوهرية باملساواة املرأة تتمتع لكي االلت،ام

 العنف هذا ضـــــــحايا حترم رمبا اليت العامة الســـــــلطات جا ب من التقصـــــــري أو اإلمهال أو اإلخفاق تحاال
 .احلماية من
 وال،يارة األطفال حلــــــا ة قرارات أن اللجنة أكدت  إســــــبا يا ضــــــد كارينيو  غو ،اليس قلــــــية ويف 6-12

 من العائلي العنف اعتبار مع  النمطية القوالب إىل وليس  للطفل الفلــــــلى املصــــــاح إىل تســــــتند أن ينبغي
  ،يهة حماكمة يف املرأة حق على تؤثر النمطية القوالب أن على اللجنة وشــــــــددت   ا يُعتد اليت االعتبارات

 ويف .(٣)من،ليا عنفا يشــكل عما مســبقة أفكار إىل اســتنادا جامدة معايري القلــائية الســلطة تطبق أال وجيب
 منطية صور إىل يستند لإلشراف خاضعة غري زيارات األب من  قرار أن إىل اللجنة خلصت  القلية تلك
 سالمة اعتبارات على )الذكورية( ملصاحله األولوية وتعطي املسيء سلوكه أمهية من تقلل العائلي العنف عن
 احلمــايـة ســـــــــــــــبــل حيــدد ومل  العــائلي العنف من األجــل الطويــل النم  االعتبــار يف يــأخــذ ومل  والطفــل األم

ية ففي  وباملثل. الالزمة  األجل الطويل العائلي العنف من  االعتبار يف احملاكم تأخذ مل  الراهنة القلـــــــــــــــ
. أ. إ فيه ظل بوضــــــع هذا تســــــبب وقد. والديه ا فصــــــال بعد الطفل حلماية الالزمة احلماية ســــــبل حتدد ومل

 وحبســــــــــب. والده من لألذى يتعرض بأ ه يفيد  201٣ أكتوبر/األول تشــــــــــرين منذ  ســــــــــنوات ثالث ملدة
 الفرتة يف وقع قد.  أ. ج يد على. أ. إ هلا تعر ض اليت الشـــــديدة االعتداءات آخر فإن  أمه. أ. ج أبلغ ما

 مؤقتة تدابري اختاذ طلب حىت الطرف الدولة ُتاهلت وقد. 2016 ديســـــــــــــــمرب/األول كا ون  1٥ و ٥ بني
  الطفـل حلمــايــة إجراء أي اختــاذ يتم ومل. أ. إ حلمــايــة 2016 مــايو/أيــار 26 يف اللجنــة بــه تقــدمــت الــذي

 .الشهود شاع أو الطفل فحص دون حتقيقاهتا الشرطة وأهنت
  املرأة ضــــــــد للعنف منهجية أمناط وجود على دليل هنار يكون عندما أ ه البالغ صــــــــاحبة وتربز 6-1٣
 العنف معدل ارتفاع يف يتجلى كما   عادي غري بشـــــــــكل مرتفعا   املرأة ضـــــــــد العنف معدل يكون عندما أو

 الالن النساء تواجهها اليت املخاطر  تعرف أن ينبغي أو  تعرف الدولة أن الواض  فمن  فنلندا يف العائلي
 تكون أن املقبول غري فمن  وبالتايل. الســــــــابقني شــــــــركائهن أو شــــــــركائهن جا ب من العنف من اشــــــــتكني

__________ 

 (٣) CEDAW/C/58/D/47/2012٧-٩   الفقرة. 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/D/47/2012
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 القلـــــية أن أو صــــــغري ابنها أو البالغ صــــــاحبة تواجهه الذي اخلطر أن الطرف الدولة تســــــوقها اليت احلجة
 أ ه تؤكد وهي. البالغ صـــاحبة على باالعتداء أدين قد. أ. ج أن إىل بالنظر  ســـليم أســـاس إىل تســـتند ال
 هذا تطبيق جيب وإمنا الواجبة؛ العناية بذل يف بواجبها الوفاء أجل من تشـــــــــــريعا   الدولة تعتمد أن يكفي ال

ر النســـــــاء محاية يف الدولة إمهال يســـــــتمر  فنلندا ويف. التشـــــــريع  من الرغم على  العائلي العنف من والُقصـــــــ 
 يف يعيشون الذين الُقص ر حبماية يتعلق فيما قصور من يعاين القا ون أن كما.  لذلك تشريعية تدابري اعتماد
 .للعنف ضحايا أيلا   بالتايل هم والذين عنيفة ظروف

 بأن اللجنة ذك رت  إســــــــبا يا ضــــــــد كارينيو  غو ،اليس قلــــــــية يف أ ه إىل البالغ صــــــــاحبة وتشــــــــري 6-1٤
 األبناء حلــــا ة مســــائل يف احلســــم عند األســــاســــية االعتبارات من تكون أن جيب العليا الطفل مصــــلحة”

 عندما األســـــــري العنف من ســـــــياق وجود تراعي أن الوطنية الســـــــلطات على جيب مث ومن  ال،يارة وحقوق
 إجراءات اختذت الطرف الدولة ســـــــــــلطات” أن اللجنة اعتربت كما  .(٤)“.الصـــــــــــدد هذا يف قرارات تتخذ

ذ  ذلك ومع. عائلي عنف حالة يف الطفلة محاية بقصـــد  لإلشـــراف خاضـــعة غري ب،يارات الســـماح قرار اختخ
 به اتســــــــمت الذي األســــــــري العنف من  أن االعتبار يف يؤخذ أن ودون اللــــــــرورية اللــــــــما ات توفري دون

 القلـية ويف (٥)“موجودا   ي،ال ال كان   الطرف الدولة فيه تطعن مل والذي  ســنوات لعدة ريةاألســ العالقات
 زيارات بإجراء احلق. أ. ج إعطاء اللــروري من يكون أن احتمال يف حىت الوطنية احملاكم تنظر مل  احلالية

 وهي  األم واســـــتبعدت للطفل الوحيدة احللـــــا ة احملاكم منحته فقد  ذلك من وبدال  . لإلشـــــراف خاضـــــعة
 إىل احلاجة تقييم عن مسؤولة وظيفتها حبكم احملاكم تكون أن وجيب. احللا ة من  العائلي العنف ضحية

 اللحية تطلب أن اآلمن غري من يكون قد حيث  العائلي العنف حاالت يف لإلشراف اخلاضعة ال،يارات
  حياهتا حىت أو  صحتها يهدد أن احملاكمة يف اللحية جا ب من الطلب هذا ملثل و كن. بنفسها ذلك

 .أخرى مرة العنف يستخدم كي  اجلاين باستف،از
 األطراف الدول عاتق على يقع  االتفاقية من )أ( 2 املادة مبوجب أ ه إىل اللجنة أشـــــــــــــــارت وقد 6-1٥

  املناسبة الوسائل من غريه أو القا ون مبوجب  واملرأة الرجل بني املساواة ملبدأ العملي التنفيذ بلمان الت،ام
 إلغاء أو لتعديل املناســـــــــــــــبة التدابري مجيع باختاذ األطراف الدول تلت،م  )أ( ٥ و )و( 2 املادة مبوجب وأ ه

 كما.  املرأة ضــــد متيي،ا تشــــكل اليت واملمارســــات العادات كذلك  بل  فحســــب القائمة واأل ظمة القوا ني ال
 املرأة ضــــد التميي، على للقلــــاء املناســــبة التدابري مجيع باختاذ  (1) 16 للمادة وفقا  األطراف الدول تلت،م

 القوالب أن على اللجنة ُتشـــــــــــدد  الصـــــــــــدد هذا ويف. األســـــــــــرية والعالقات بال،واج املتعلقة األمور مجيع يف
 معايري وضع عدم على احلر  توخي احملاكم على جيب وأ ه   ،يهة حماكمة يف املرأة حق على تؤثر النمطية
 . (6)اجلنس أساس على قائما   ُعنفا   أو عائليا ُعنفا   ُيشكل عما ُمسبقة أفكار على قائمة جامدة

   العائلي العنف مع للتعامل العامة التدابري بعض اختذت الطرف الدولة بأن البالغ صـاحبة وتقر 6-16
  واالجتماعية والقلـــــــائية العامة اخلدمات عن املســـــــؤولني تثقيف أن غري. والتوعية التشـــــــريع ذلك يف مبا

  األســــــــرة يف القوة هياكل على وآثاره  العائلي العنف ملفهوم مدركني غري ي،الون ال وهم  كافيا   يكن مل

  اإل ســان حلقوق الدولية باالتفاقيات علم على كذلك ليســـوا املســـؤولون وهؤالء. اللـــحايا على عواقبه أو

__________ 

 .٤-٩املرجع  فسه  الفقرة  (٤) 
 .٥-٩املرجع  فسه  الفقرة  (٥) 
 .١١-٩(  الفقرة CEDAW/C/49/D/20/2008) ف. ر. ضد بلغاريا قليةا ظر:  (6) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/49/D/20/2008
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  الذكورية اهليمنة تعكس ضارة تقليدية مواقف يطبقون ي،الون ال إهنم بل. الطرف الدولة عليها صدقت اليت

  العنف ضــحايا من النســاء إحدى تتمتع ولكي. الرجال جا ب من العائلي العنف بارتكاب فعليا والقبول

  األســـــاســـــية واحلريات اإل ســـــان حقوق وإعمال واملرأة الرجل بني املســـــاواة ملبدأ العملي باإلعمال العائلي

  للدولة التابعة الفاعلة اجلهات تدعمها أن جيب التشــريعات يف عنها املعرب الســياســية اإلرادة فإن هلا املقررة

. أ. ج أن ردها يف الطرف الدولة وتذكر .(7)الواجب احلر  مبراعاة الطرف الدولة بالت،امات تتمسـك اليت

  احللــــا ة قلــــية يف األدلة ولكن. البعض بعلــــهما ضــــد العنف اســــتخدما قد الوالدين كال أن ادعى قد

 اســــــتهدف اعتداء أي يف فيها مشــــــتبها حىت البالغ صــــــاحبة وليســــــت. العكس تثبت اجلنائية واحملاكمة

  البالغ صــــاحبة قدمتها اليت الواضــــحة األدلة فإن  وهكذا. عليها باالعتداء أدين قد أ ه حني يف  .أ .ج

 يف احملاكم ُتاهلتها قد  .أ. إ  طفلهما وجود يف هلا. أ. ج ارتكبه واحد جا ب من عائلي عنف حبدوث
  اهلامة أدلتها أُعطيت فقد مث ومن. بطفلهما املتعلقة وال،يارة واإلقامة احللــــــــا ة حبقوق املتعلقة القلــــــــية

 1٥ املادة مبوجب ضــــــــــدها متيي،ا   يشــــــــــكل مما  .أ. ج قدمها اليت األدلة أعطيت مما أقل ووز ا   احرتاما  

 .االتفاقية من
 

 اللجنة على المعروضة واإلجراءات المسائل  
 يف مقبولية البالغالنظر   

 مبوجـب البالغ مقبوليــة يف تبــت   أن  الــداخلي  ظــامهــا من 6٤ للمــادة وفقــا  اللجنــة على يتعني 7-1
 .البالغ مقبولية يف النظر قبل بذلك تقوم أن عليها يتعني  (٤) 72 باملادة وعمال  . االختياري الربوتوكول

  فســـــــــــــــها املســـــــــــــــألة بأن مقتنعة اللجنة فإن  االختياري الربوتوكول من )أ( (2) ٤ للمادة ووفقا 7-2
 الدويل التحقيق إجراءات من آخر إجراء أي مبوجب حاليا فيها النظر جيري ال وأ ه  ســــــــــــابقا فيها يُنظر مل
 .الدولية التسوية أو
 إذوحتي  اللجنة علما حبجة الدولة الطرف بأن صــاحبة البالغ مل تســتنفد ســبل اال تصــاف احمللية   ٣-7

تُثر  مل يُبت  فيه بعُد  وأن صــــــــاحبة البالغ مل 2016ح،يران/يو يه  9تد عي أن الطعن يف القرار الصــــــــادر يف 
ادعاءات متعلقة بالعنف اجلنســـــاين أمام الســـــلطات الوطنية  وأهنا مل تطعن يف أمر احلماية الطارئة فيما  ص 

 أكتوبرتشــــــــرين األول/ 1٤والده يف صــــــــاحبة البالغ قد ُمنحت ل طفل. وتالحظ اللجنة أن حلــــــــا ة طفلها
أمام حمكمة االســت ناف يف  201٤ح،يران/يو يه  11  وأن صــاحبة البالغ طعنت يف ذلك القرار يف 201٣

 /تشــرين الثاين 10توركو  اليت أيدت القرار  وأ ه رُفض حينها منحها إذ ا باالســت ناف أمام احملكمة العليا يف 
 يف تطعن اليت  اإلجراءات من األوىل اجملموعة تلك ألغراض  أهنا البالغ صـــاحبة وأفادت. 201٤  وفمرب

 الوطنية الســـلطات أمام  العائلي العنف ذلك يف مبا  املوضـــوعية املســـائل عرضـــت قد  اللجنة أمام  تائجها
 /الثاين تشــرين 2٣ مؤرخة رســالة يف أيلــا اللجنة البالغ صــاحبة وأبلغت. قلــائية ســلطة أعلى إىل وصــوال
 قد 2016 يو يه/ح،يران 9 يف الصـــــــــادر بالقرار املتعلقة اإلجراءات من الثا ية اجملموعة بأن 2017  وفمرب
 اليت القلايا  فس يف الطعن يف االستمرار جدوى عدم بشأن تلقتها قا و ية مشورة ضوء يف تنفيذها أوقف
 يف احملكمة تتبعه الذي النهج يف املتأصـــلة العيوب االعتبار يف األخذ مع ذاهتا احملاكم أمام فيها البت ســـبق

 .احللا ة إجراءات

__________ 

 .2-1-12(  الفقرة CEDAW/C/39/D/5/2005) قلية غويكشـه ضد النمساا ظر:  (7) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/39/D/5/2005
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 من ألكثر طفلها حلـــــــــا ة قا و ية يف الطعن على دأبت قد البالغ صـــــــــاحبة أن اللجنة وتالحظ ٤-7
  اإلجراءات من األوىل اجملموعة يلي: مبا املتعلقة الشـــواغل اعتبارها يف تلـــع إذ  اللجنة وإن. ســـنوات أربع

 أي دون  البالغ ةصــــــــــــاحب على العنيف االعتداء جبر ة. إ. ج إدا ة بعد احللــــــــــــا ة قرار تأييد ذلك يف مبا
 عن أُبلغ عندما اإلجراءات بدء أو بالتحقيق الشـــرطة قيام وعدم ؛ملنفردةا احللـــا ة لتويل   أهليته ملدى تقييم

 إىل البالغ تقدمي بعد بدأت اإلجراءات من الثا ية اجملموعة نوأ اال فصـــــــــــــــال؛ بعد جديدة عنف حوادث
 األول ،اعالن يف اإلجراءات إليها اســـــــتندت اليت املســـــــائل  فس إىل اســـــــتندت اإلجراءات تلك أن  و  اللجنة؛
 العنف ذلك يف مبا  اللجنة على املعروضـــــة املســـــائل مجيع رفعت قد البالغ صـــــاحبة وأن   احللـــــا ة؛ بشـــــأن
 هتدف ال  املماثلة اإلجراءات من ثا ية جمموعة اختاذ اللـــــــــــــــروري من ورأت  العليا احملكمة إىل  العائلي

 االمتثال عن الطرف الدولة جا ب من املتكر ر اإلحجام مواجهة يف األذى من طفلها محاية إىل ســـــــــــــــوى
 قد البالغ يف املثارة القلــايا أن   ترى  اللجنة أي  افإهن  تأكيدها اللجنة كر رت  اليت املؤق تة التدابري لطلبات

 من (1) ٤ املادة مقتلـــــــــــيات مبوجب   نعها ما ترى ال فهي مث ومن  الوطي الصـــــــــــعيد على نفدتاســـــــــــتُ 
 كا ت  إذا فيما للنظر ضــــــــــرورة ترى ال اللجنةو . املوضــــــــــوعية األســــــــــس يف النظر من  االختياري الربوتوكول

 .ال أم استنفدت قد اإلجراءات من الثا ية اجملموعة
 البالغ صـــــاحبة بأن   تفيد واليت  الطرف دولةال ســـــاقتها اليت األخرى باحلجج علما   اللجنة وحتي  ٥-7

 هذا قدمت أجلها من اليت األســــــباب توضــــــ  مل وأهنا  طفلها عن  يابة   اد عاء تقدمي صــــــالحية لديها ليس
 يف واألدلة الوقائع تقييم وتعيد الرابعة الدرجة من كمحكمة  تتصـــــــــــر ف أن اللجنة من تطلب وأهنا  االد عاء

 إىل أيلــا   وتشــري. دحلــه مت   قد معظمها ألن    املوضــوع حيث من مقبولة غري ادعاءاهتا وأن    القلــية هذه
 أن إىل بالنظر ســـــــيما وال  تهحلماي اد عاء تقدمي  الطفل ةوالد كوهنا   حقها من بأن   البالغ صـــــــاحبة موقف

 بإدا ة ثُبتت قد ادعاءاهتا وأن   . إ. ج ِقبل من الطفل وعلى عليها وقع بعنف يتعلق فيما ُقدِّم قد االدعاء
 مارســـت قد الوطنية الســـلطات أن   أســـاس على القلـــية يف النظر اللجنة من تطلب وأهنا  باالعتداء. إ. ج

 يكفي مبا مدع مة البالغ صاحبة اد عاءات أن   اللجنة وترى. القلاء إىل اللجوء من وحرمتها ضدها التميي،
 لصــــاحبة وأن    فيها للبت   اللجنة اختصــــا  ضــــمن تقع االدعاءات تلك وأن  املقبولية ألغراض األدلة من

 يف النظر إعادة تطلب وأهنا بســـــــــــــــالمته؛ األمر يتعل ق عندما طفلها عن  يابة   التصـــــــــــــــر ف يف احلق البالغ
  اجلنس  وع على القائم والتميي،  القلـــــــــــــــاء إىل اللجوء من احلرمان على بناء وذلك  الوطنية اإلجراءات

. القرار صــــــــــاحبة الوطنية اجلهات إليه خلصــــــــــت الذي الوقائعي االســــــــــتنتاج يف فحســــــــــب الطعن من بدال  
 يف وتشــــرع  املقبولية أســــس من آخر أســــاس أي على املســــألة يف النظر من  نعها ما ترى ال فهي  ولذلك
 .املوضوعية أسسها فحص

 
 املوضوعية األسس فحص  

 والدولة البالغ صــــــــــــــاحبة هلا أتاحتها اليت املعلومات كل  ضــــــــــــــوء يف البالغ هذا يف اللجنة  ظرت 1-٨
 .االختياري الربوتوكول من (1) 9 املادة يف عليه املنصو  النحو على  الطرف

 العناية ببذل بالت،امها أوفت قد الطرف الدولة كا ت  إذا ما هو اللجنة على املطروح والســـــــــــــــؤال 2-٨
. فيهـا والتحقيق. إ. ج ِقبــل من العــائلي العنف حوادث من البالغ صــــــــــــــــاحبــة حبمــايـة يتعلق فيمــا الواجبــة

 الســــــــــلطات تتخذها اليت القرارات باســــــــــتعراض  االتفاقية ضــــــــــوء على  تقوم أن يف اللجنة مهم ة وتتلخص
 اختاذها عند  راعت قد الســـــــلطات تلك كا ت  إذا ما وحتديد  اختصـــــــاصـــــــاهتا  طاق يف تقع واليت الوطنية
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 إذا ما هو بالتايل احلاســم العامل يكون  القلــية هذه ويف. االتفاقية عن املنبثقة االلت،امات  القرارات لتلك
 متيي، دون  تلــمن لكي معقولة خطوات واختذت الواجبة العناية مبادئ طبقت قد الســلطات تلك كا ت

 .العائلي العنف استمرار حالة يف حمتملة خماطر من وطفلها البالغ صاحبة محاية  اجلنس  وع أساس على
 بني املســـاواة بشـــأن وشـــاملة قوية تشـــريعات لديها بأن الطرف الدولة حج ة أن   إىل اللجنة وتشـــري ٣-٨

 بشـــــأن املتخذة القرارات يف صـــــدارةال مكان له كان  األمر هذا وأن  الفلـــــلى الطفل ومصـــــاح واملرأة الرجل
 ادعاءات أن   على الطرف الدولة تأكيد أن   إىل أيلـــــــــــا   وتشـــــــــــري. أ. إ  ص   فيما وال،يارة احللـــــــــــا ة حقوق

 هذه بوجود البالغ صــــــــــاحبة تســــــــــليم إىل كذلك  وتشــــــــــري. عام طابع ذات ادعاءات هي البالغ صــــــــــاحبة
 بإ فاذ املختصــــة الوطنية واجلهات القرار صــــاحبة الوطنية اجلهات فإن    األمر حقيقة يف  ولكن التشــــريعات

 بالتأثري اجلنســـا ية النمطية للقوالب تســـم  جلهاتا تلك أن حيث من  صـــحيحا تنفيذا تنفذها ال القوا ني
 مقابل  واألطفال النســـــاء من غالبيتها تكون اليت  اللـــــعيفة والف ات للـــــحاياا ألدل ة املمنوحة القيمة على
 اجلنســـا ية النمطية القوالب بســـبب لطفلها الو  هلا احلماية توفر مل الطرف الدولة ســـلطات وأن    اجلاين أدلة

 صــــــــاحبة مالحظات أن   اللجنة وترى. األبوي العنف أمهية من تقلل اليت القرار صــــــــنع آليات يف الســــــــائدة
 .الشخصية بقليتها عالقة هلا الوطنية واملمارسات القوا ني على البالغ

 يـُنـْق ل مل  عليه التأكيد وأعادت  أصـــــدرته الذي املؤقتة التدابري طلب أن   إىل بقلق اللجنة وتشـــــري ٤-٨
 وتشري. والده ِقبل من امل،عوم العنف من. أ. إ حلماية إجراءات أي يُتخذ مل وأ ه  احمللية السلطات إىل ق 

 من 6٣ واملــادة االختيــاري الربوتوكول من ٥ املــادة يف اعليهــ املنصـــــــــــــــو   املؤقتــة التــدابري أن   إىل اللجنــة
 عدمف. االختياري الربوتوكول مبوجب املقدمة الفردية البالغات بشـــــــــــأن لعملها ضـــــــــــرورية  الداخلي  ظامها
 النســـــــــــــــاء محاية عن التقاعس إىل أدت اليت التدابري قبيل من تدابري باختاذ ســـــــــــــــيما وال  املادة هذه مراعاة

 احلقوق محاية يقو ض أن شــأ ه من  القلــية هذه يف حدث كما   اجلســيم األذى خلطر املعرضــني واألطفال
 .االختياري الربوتوكول خالل من االتفاقية يف عليها املنصو 

 من للــــحية النفســــية احلالة عن تســــاءلت احمللية ســــوومي - فارســــينيه حمكمة أن اللجنة وتالحظ ٥-٨
 يف التشـــــــــــــكيك دون عليها اعتدى أ ه يُ،عم الذي الشـــــــــــــخص ُتاه عدائها عنو  العائلي العنف ضـــــــــــــحايا
 إىل أيلــا   وتشــري. للطفل املنفردة احللــا ة منحه قبل له تقييم إجراء أو باالعتداء لمتهمل العقلي االســتقرار

 بعد ولكن  العنيف باالعتداء .إ. ج ضــد   اهتامات العام املد عي وج ه  تقريبا   احللــا ة قرار صــدور فورا  أ ه
لِّم أسـبوعني  لتقييم األم خلـوع إىل أيلـا   اللجنة وتشـري. راجعاتامل من م،يد إجراء دون والده إىل. أ. إ سـُ

 خلــــوع عدم إىل أشــــارت ولكنها  القلق إىل يدعو ما يُظهر مل وال،يارة احللــــا ة حقوق خبصــــو   فســــي
 النهائي احللــــــــــــا ة قرار أن   إىل أيلــــــــــــا   وتشــــــــــــري. اجلنائية إدا ته من الرغم على  التقييم هذا ثلمل ق  األب

 األم من احللــــا ة لنقل يُذكر منطق أي إىل ســــتندي ال يكاد 201٣ أكتوبر/األول تشــــرين 1٤ يف الصــــادر
 باالســـت ناف اإلذن بطلب املتعلق القرار أو االســـت ناف حمكمة قرار يف ســـواء  منطق من ما وأن    األب إىل

ر  العليا احملكمة أمام  باالعتداء. أ. ج إدا ة بعد حىت  احلكم قرار صــــــنع عملية يف العنف إبراز عدم يفســــــ 
  وأ  ه  هافي التحقيق يتم   مل الشــرطة إىل املقد مة التقارير وأن  ذلك غلــون يف البالغ صــاحبة على العنيف

. الوالدية لقدراته تقييم أو حتقيق أي جُير   مل  األب إدا ة رغمو  الطفل رعاية تقارير من عدد من الرغم على
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 من أكثر األمر اســـــــــــــــتغرق حيث  الواجبة العناية ببذل لاللت،ام ا تهاكا   ذلك يف بأن   مقتنعة اللجنة أن   كما
 .(٨)اإلجرامي بالسلور املتعلقة بالشكاوى يتعلق فيما وُيستجوب. أ. ج يُعتقل حىت عام

 (201٥) ٣٣ رقم العامة توصـــــيتها من 27 و 26 الفقرتني إىل اللجنة تشـــــري  الصـــــدد هذا ويف 6-٨
  يلي: ما على تنص حيث  القلاء إىل املرأة بلجوء املتعلقة

  للنســــاء املناســــب الســــلور يعتربو ه ما بشــــأن صــــارمة معايري القلــــاة يعتمد ما وكثريا  ”  
 مصــــــــــداقية على أيلــــــــــا يؤثر والتنمي . النمطية القوالب وتلك يتوافقن ال الالن أول ك ويعاقبون
 التنمي  وهذا. القلـــايا يف شـــاهدة أو طرفا كوهنا  حيث من  وشـــهاداهتا وحججها املرأة أصـــوات

  املدى بعيدة عواقب مراأل وهلذا. تطبيقها أو القوا ني تفســــــــري يســــــــي ون القلــــــــاة جيعل أن  كن
 ا تهاكات مرتكي إخلــــــــــاع عدم إىل يؤدي حيث  اجلنائي القا ون جمال يف  املثال ســــــــــبيل على

  التنمي  شأن ومــــــــــــن. العقاب من اإلفالت ثقافة تع،ي، مث ومن  القا و ية للمساءلة املرأة حقوق
 يؤدي أن أيلا    كن ما وهو  و ،اهته القلائي النظام حياد يقو ض أن  القا ون جماالت مجيع يف
 الشاكيات؛ على العدوان معاودة ذلك يف مبـا  القلاء أحكام تطبيق إساءة إىل

 يطبقون الذين العدالة منظومة يف الوحيدة الفاعلة اجلهات هم االبتدائيون والقلاة القلاة وليس 
ـــــــــــــــــــــــاذ عن واملســـــــــؤولون العامون فالنواب. ويد وهنا ويع،زوهنا النمطية األفكار  الفاعلة واجلهات القا ون إ فـ
 القائم العنف قلايا يف وخاصة  واحملاكمات التحقيقات على تؤثر النمطية الصور يرتكون ما كثريا    األخرى

 ويف  منه الناجيات/االعتداء ضــــــــــحايا دعاوى تقويض إىل النمطية القوالب تؤدي حيث  اجلنس  وع على
ل أن  كن  إذن  فـــالتنمي . امل،عوم اجلـــاين  ـــا يتقـــدم اليت الـــدفـــاعـــات دعم  ذاتـــه الوقـــت  من كال    يتخلـــ 

  “.النهائي احلكم يشك ل مث    احملاكمة ومراحل التحقيق
 أ ــه معنــاه االتفــاقيــة من )و( و )د( (1) 16 املــادة يف الوارد “الراجحــة” تعبري أن اللجنــة وترى 7-٨
 أيلـــا   اللجنة وترى .األخرى االعتبارات ســـائر مســـتوى  فس على الُفلـــلى الطفل مصـــلحة وضـــع جيوز ال
  والرئيســـــــــــي األول االعتبار وتوىل   الُفلـــــــــــلى مصـــــــــــلحته تُقي م أن يف الطفل حق احرتام إثبات أجل من أ ه

 احرتام عدم أن اللجنة وتالحظ. وموضـــــــــــــحا ومربرا معلال الطفل بشـــــــــــــأن يُتخذ قرار أي يكون أن يجبف
 واهلي ات الشــــرطة ِقبل من البالغ صــــاحبة ادعاءات معاجلة يف الواجبة العناية ببذل اللت،امها الطرف الدولة

 من والدته تســتفيد أن يف حلقه ا تهار وإىل  الفلــلى. أ. إ مبصــاح اإلضــرار إىل أدى قد املختلفة القلــائية
 .االتفاقية من 16 للمادة وفقا   وذلك  األوالد حلا ة مبسائل يتعلق فيما املعاملة يف املساواة

 اجلنســــــاين بالعنف املتعلقتني (2017) ٣٥ ورقم 19 رقم العامتني توصــــــيتيها إىل اللجنة وتشــــــري ٨-٨
 متتع من ينال الذي اجلنســـاين العنف بأن   تفيد اليت  19 رقم العامة التوصـــية تســـتكمالن اللتني  املرأة ضـــد
 حقوق اتفاقيات مبقتلـــــــــــى أو العام الدويل القا ون مبوجب األســـــــــــاســـــــــــية واحلريات اإل ســـــــــــان حبقوق املرأة

 ويف .االتفاقية من 1 املادة معىن إطار يف متيي،ا   يعترب  واحلريات احلقوق بتلك متتعها يبطل أو  اإل ســـــــــــــــان
 للتصـــــــــــــــدي متنوعة تدابري وتنفذ تعتمد أن األطراف الدول على جيب  الواجبة العناية ببذل االلت،ام إطار

 وإ شـــــاء قوا ني وضـــــع ذلك يف مبا  الدول غري من فاعلة جهات ترتكبه الذي املرأة ضـــــد اجلنســـــاين للعنف
 املمارســــــة صــــــعيد على فعال بشــــــكل تعمل أهنا من والتأكد  العنف لذلك للتصــــــدي و ظام مؤســــــســــــات

 حتديد وجيب. القوا ني تلك إل فاذ جبد يعملون الذين وهي اهتا الدولة موظفي مجيع يدعمها وأن  العملية
__________ 

 أعاله. ٥-6ا ظر الفقرة  (٨) 
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 يتعلق فيما والســــــــــــــيما  وبعدها القلــــــــــــــائية اإلجراءات أثناء ادعاءاهتم أو امل،عومني اجلناة أو اجلناة حقوق
 حقوق تكفله ما ضـــــــوء يف  وال،يارات واالتصـــــــال  والوصـــــــول  األطفال وحلـــــــا ة  واخلصـــــــوصـــــــية بامللكية
 مببدأ ذلك يف واالسرتشاد  والنفسية واجلنسية اجلسدية والسالمة احلياة يف حق من والطفل للمرأة اإل سان
 أعمال ملنع الالزمة التدابري مجيع باختاذ الطرف الدولة قيام عدم شـــــــــأن منو . (9)الفلـــــــــلى لطفلا مصـــــــــاح

 هلا ينبغي أو العنف ذلك خبطر علم على السلطات فيها تكون اليت احلاالت يف املرأة ضد اجلنساين العنف
 من الناجياتو  اللحايا إىل تعويلات وتقدمي مرتكبيه ومعاقبة ومقاضاة فيه التحقيق عدم أو  به تعلم أن

 على التشــــــــجيع أو املرأة ضــــــــد اجلنســــــــاين العنف أعمال بارتكاب اللــــــــمي اإلذن يوفر أن  األعمال تلك
ل. ارتكـــا ـــا  ا تهـــاكـــات فيهـــا التقصـــــــــــــــري أو واإلجراءات التـــدابري بتلـــك القيـــام عـــدم حـــاالت وتشـــــــــــــــكـــ 

 .(10)اإل سان حلقوق
 من  تكفل بأن األطراف الدول تلت،م  االتفاقية من )أ( 2 املادة مبوجب أ ه إىل اللجنة وتشـــــــــــــــري 9-٨

 املادة ومبوجب واملرأة؛ الرجل بني املساواة ملبدأ العملي التحقيق  املناسبة الوسائل من وغريه التشريع خالل
 إذا اخلاصـة املؤسـسـات أو املنظمات أو األفراد أفعال عن مسـؤولة تعترب أن  كن الدول تلك فإن  )ه( 2
 تتخــذ بــأن تلت،م  االتفــاقيــة من )أ( ٥ و )و( 2 املــادتني ومبوجــب الواجبــة؛ العنــايــة ببــذل الت،امهــابــ تفِ  مل

 العــادات كــذلــك  بــل فحســــــــــــــــب القــائمــة واأل ظمــة القوا ني ال إلغــاء أو لتعــديــل نــاســـــــــــــــبــةامل تــدابريال مجيع
 باختاذ  (1) 16 املادة مبوجب  أيلــــــا مل،مة األطراف والدول .املرأة ضــــــد متيي،ا تشــــــكل اليت واملمارســــــات

. األســرية والعالقات بال،واج املتعلقة املســائل مجيع يف املرأة ضــد التميي، على للقلــاء املناســبة التدابري مجيع
 جيب وأ ه   ،يهة حماكمة يف املرأة حق يف تؤثر النمطية القوالب أن على اللجنة ُتشـــــــــدد  الصـــــــــدد هذا ويف

 ويف. عائليا عنفا   يشـــــــــكل عما مســـــــــبقة أفكار إىل اســـــــــتنادا   جامدة معايري ُتطبق أال   القلـــــــــائية اهلي ة على
 طبقت قد.  أ. إ لــــــا ةحب املتعلق املوضــــــوع يف البت   عند  الســــــلطات أن اللجنة ترى  النظر قيد القلــــــية
 العنف من متكرر من  أ ه يبدو ما معاجلة طريق عن  العائلي عنفال سياق يف متيي،ية مث ومن منطية مفاهيم

 ارتكب الوالدين كال  أن مؤك دة  و   الوالدين بني اخالف إياه معتربة .أ. ج ِقبل من املرتكب اجلا ب حادياأل
 صـــــــــــــــاحبة به أدل ت الذي البيان عدا ما  ذلك يدعم دليل أي وجود عدم من الرغم على  عنف أعمال
ـــــــــــــــ اجلنائية إلدا ةا أمهيةب االعرتاف رافلة  و   خطري العتداء لتعرضها التايل اليوم يف البالغ  وماحنة  .  أ. ج لـ

 املرتتبة لاللت،امات وفقا    الواجبة العناية بتوخي بالت،اماهتا ت فِ  مل فإهنا  وبذلك. عنيف لرجل   احللـــــــــــــــا ة
 .االتفاقية من )و( و )د( (1) 16 و  )أ( 1٥ و  )و( و )ه( و )د( و )ج( و )أ( 2 املواد مبوجب عليها

 األسري للعنف لتصـديل شـامال   منوذجا   اتبعت قد الطرف الدولة أن التقدير مع اللجنة وتالحظ 10-٨
 مالحظاهتا يف أثريت شواغل إىل تشري أهنا بيد. القدرات وبناء والتثقيف والتوعية تشريعاتال إصدار يشمل

ُق د م الطرف للدولة الدوري التقرير بشـــــــــأن اخلتامية
 يتعلق فيما وخصـــــــــوصـــــــــا    201٤ عام يف اللجنة إىل امل

 ملبدأ العملي اإل فاذ من عائليال العنف ضـــــــحية املرأة ســـــــتفيدت لكي  أ ه وتالحظ .(11)املرأة ضـــــــد بالعنف
 تكون أن ينبغي اليت األســــــــاســــــــية واحلريات اإل ســــــــان حبقوق تتمتع ولكي احلقيقية واملســــــــاواة التميي، عدم

__________ 

؛ (CEDAW/C/39/D/5/2005) “ضـــد النمســـا غويكشـــه” و ؛(CEDAW/C/39/D/6/2005) “يلدرمي ضـــد النمســـا” ا ظر (9) 
؛ (CEDAW/C/63/D/46/2012) “م. و. ضد الدامنرر”؛ و (CEDAW/C/58/D/47/2012) “ينيو ضد إسبا ياغو ،اليس كار  ” و
 ..(CEDAW/C/52/D/32/2011) “ضد بلغاريا لولجا” و

 ( )ب(.2) 2٤  الفقرة ٣٥ا ظر تعليق اللجنة العام رقم  (10) 

 .1٨  الفقرة CEDAW/C/FIN/CO/7ا ظر  (11) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/39/D/6/2005
https://undocs.org/CEDAW/C/39/D/5/2005
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/D/47/2012
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/63/D/46/2012
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/52/D/32/2011
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/FIN/CO/7
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عرب   الســــياســــية اإلرادة ُتدع م أن جيب  هلا مكفولة
ُ
 الدولة موظفي بتقيد الذكر الســــالف النموذج يف عنها امل

 التحقيق واجب االلت،امات تلك وتشـــــــــمل. الطرف الدولة عاتق على الواقعة الواجبة العناية بذل لت،اماتاب
 اللـــحايا حرمان إىل يؤدي أن شـــأ ه من تقاعس أو إمهال أو أخطاء من العامة الســـلطات ترتكبه قد فيما
 اليت بالشـــــــــكاوى يتعلق فيما النظر قيد القلـــــــــية يف االلت،ام  ذا الوفاء يتم مل أ ه اللجنة وترى. احلماية من

 .مؤقتة تدابري اختاذ اللجنة وطلب  احملاكم يف معاملتها بشأنو   .أ. ج بشأن البالغ صاحبة قدمتها
 ترى  الســــــــــــــــابقـة االعتبـارات مجيع مراعاة ومع  االختيـاري الربوتوكول من (٣) 7 باملادة وعمال - 9

 )د( و )ج( و )أ( 2 املواد مبوجب وذلك  لبالغا صـــــــــــــــاحبة حقوق ا تهكت قد الطرف الدولة أن اللجنة
 العامة والتوصــــــــــية  االتفاقية من 1 باملادة مقرت ة  االتفاقية من )و( و (د) (1) 16 و  (أ) 1٥ و  (و) و

 .اللجنة عن الصادرة ٣٥ رقم
 الطرف: الدولة إىل التالية التوصيات اللجنة تقدمو  - 10

 وابنها: البالغ صاحبة خبصو  )أ( 
 هذا ويف.  أ. ج حبلـــــــــــــــا ة املتعلقة القلـــــــــــــــائية اإلجراءات فت  إعادة الفور على جيب ‘1’ 

ل تقييم إجراء  اإلطار  لطفلا مصــاح حتديد أجل من. أ. ج ارتكبه الذي للعنف مفصــ 
 قدما ؛ للملي هلا القا و ية املساعدة وتقدمي الفللى

 مع يتناســــــــب مبا الشــــــــامل التعويض ذلك يف مبا  مناســــــــبا   تعويلــــــــا   البالغ ُمق د مة من  ‘2’ 
 حقوقها؛ ا تهار جسامة

 .أ. ج ضــــد اجلنائي احلكم إطار يف املســــتحقة املبالغ البالغ لصــــاحبة ُتدفع أن ضــــمان ‘٣’ 
 .201٤ فرباير/شباط 19 بتاريخ

 عام: بشكل )ب( 
 املتعلقــة القرارات يف الواجــب االعتبــار العــائلي العنف إيالء للـــــــــــــــمــان تــدابري اعتمــاد ‘1’ 

 ؛األطفال حبلا ة
  ظام يف بنيوي قصـــــــــــــور أوجه توجد كا ت  إذا ما لتحديد وحمايد شـــــــــــــامل حتقيق إجراء ‘2’ 

 احلماية؛ من العائلي العنف ضحايا حرمان إىل أد ت تكون قد اوممارساهت الطرف الدولة
 النحو على ســــتجابةباال املختصــــة الســــلطات قيام للــــمان القا وين اإلطار تطبيق تع،ي، ‘٣’ 

 العائلي؛ العنف حلاالت الواجب
 القـا وين اإلطـار تطبيق بشــــــــــــــــأن اإلداريني واملوظفني للقلــــــــــــــــاة اإلل،امي التـدريـب توفري ‘٤’ 

 العائلي العنف تعريف على التدريب ذلك يف مبا  العائلي العنف مبكافحة يتعلق فيما
 بــاالتفــاقيــة يتعلق فيمــا التــدريــب وكــذلــك  اجلنســــــــــــــــا يــة النمطيــة القوالــب حتــديــد علىو 

 التوصيات والسيما  للجنة العامة والتوصيات القلائية والسوابق االختياري وبروتوكوهلا
 والســـــــــــيما  القدرات وبناء بالتوعية يتعلق وفيما. ٣٥ و ٣٣ و 2٨ و 19 أرقام العامة

 يلي: ما
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 سواء  اهتنوشهاد هنوحجج النساء تاصو أل املعطاة واألمهية املصداقية مسألة معاجلة )أ( 
 ؛شاهدات أو القا و ية الدعاوى يف أطرافا يكن   حني

 الســــلور يعتربو ه ما تقييم يف العامون واملدعون القلــــاة يســــتخدمها اليت املعايري معاجلة )ب( 
 ؛للنساء املناسب

 العنف منع إىل الرامية التدابري وتقييم ورصـــد لتنســـيق فعالة مؤســـســـية آلية وتنفيذ وضـــع ‘٥’ 
 اإلثبـات قواعـد حيــاد تكفــل رصــــــــــــــــد آليــات تنفيــذو  ؛(12)لـه والتصــــــــــــــــد ي املرأة ضــــــــــــــــد

 النمطية بالقوالب تأثرها وعدم  القلائية وشبه القا و ية اإلجراءات وسائر والتحقيقات
 .اجلنسا ية املسائل يف املسبقة األحكام أو

  االعتبار تويل أن الطرف الدولة على ينبغي  االختياري الربوتوكول من (٤) 7 للمادة ووفقا - 11

  يتلـــــمن مكتوبا ردا  أشـــــهر ســـــتة خالل  اللجنة إىل وتقدم  بتوصـــــياهتا مشـــــفوعة اللجنة آلراء الواجب

  الطرف الدولة إىل طلبيُ  كما. وتوصـــياهتا اللجنة آراء ضـــوء يف اختذته قد تكون إجراء أي عن معلومات

 .اجملتمع من املعنية الشرائ  كافة لتشمل واسع  طاق على توزعها وأن وتوصياهتا اللجنة آراء تنشر أن

 

__________ 

 .)ب( 1٨الفقرة   CEDAW/C/FIN/CO/7ا ظر  (12) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/FIN/CO/7

