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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الثالثونالدورة الثامنة و

   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ - مايو/ أيار١٤
قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة املتخـذ يف إطـار الربوتوكـول                  

 االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 )لثامنة والثالثونالدورة ا(  

  
 *١٠/٢٠٠٥ رقم البالغ  

 
 .ص. ف. السيدة ن :مقدم من

 صاحبة البالغ :الشخص املدعي بأنه ضحية
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية :الدولة الطرف
 )البالغ األول( ٢٠٠٥ سبتمرب/ أيلول٢١ :تاريخ البالغ

 ٢٠٠٦مــــارس /آذار ٨ يف إىل الدولــــة الطــــرف تأُحيلــــ :الوثائق املرجعية
 )صدر يف شكل وثيقةت مل(

  

 

ــة أمســاؤهم     *  ــة التالي ــبالغ األعــضاء يف اللجن ــسيد: شــارك يف النظــر يف هــذا ال ــسيدة  ةال ــيغم، ال ــردوس أرا ب  ف
 زرداين، السيدة سيسوري شوتيكول، الـسيد دوركـاس         -ماغاليس أروشا دومينغز، السيدة مرمي بلميهوب       

س فلينترمــان، الــسيدة نائلــة حممــد جــرب، الــسيدة   أبيــا، الــسيدة مــريي شــانيت ديريــام، الــسيدة ســي -كــوكر 
 كاداري، السيدة فيوليتا نيوبـاور، الـسيدة بـراميال بـاتن، الـسيدة      -فرانسواز غاسبار، السيدة روث هالربين    

شن، السيدة غلنـدا    شيلينغ، السيدة هيسو-سيلفيا بيمنتل، السيدة فوميكو سايغا، السيدة هانا بيايت شوب  
 .برافكا سيمونوفيتش، السيدة أناماه تان، السيد ماريا رجيينا تافاريس دا سيلفاسيمس، السيدة دو. ب
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 مـن اتفاقيـة     ١٧املادة  املنشأة مبوجب    ،اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      إن   
 ،القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٢٠٠٧مايو /يار أ٣٠ يوم اجملتمعة 
 :ما يلي تعتمد 

 
 قرار بشأن مقبولية البالغ  

 املشفوع مبعلومـات تكميليـة مؤرخـة        ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢١صاحبة البالغ املؤرخ      ١-١
ــانون الثـــاين٢ أكتـــوبر و/ تـــشرين األول١٦  ص، . ف. هـــي الـــسيدة ن٢٠٠٥ديـــسمرب / كـ

حـق    صـاحبة الـبالغ منحهـا    لـب تطو .١٩٧٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥باكستانية من مواليد    
إهنـا ختـشى   صـاحبة الـبالغ   وتقـول  . تعيش حاليا رفقة ولـديها حيث اللجوء يف اململكة املتحدة    

ولـديها  وتعلـيم    من القتل علـى يـدي زوجهـا الـسابق يف باكـستان وعلـى مـستقبل                   نفسهاعلى  
إىل أحكــام صــاحبة الــبالغ يف شــكواها وال حتــتكم . لتــها ســلطات اململكــة املتحــدةمــا رّح إذا

توضـح الطريقـة الـيت رمبـا مت     حمددة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة وال            
 ٣ و ٢تنـدرج يف إطـار املـادتني        مـسائل    حـسبما يبـدو      تـثري دعاءاهتا  اهبا انتهاك االتفاقية ولكن     

خـال حيـز    دوبروتوكوهلـا االختيـاري      وكانـت االتفاقيـة      .انفـسه وهي تنوب عـن     . من االتفاقية 
ديــــسمرب / كــــانون األول١٧  و١٩٨٦أبريــــل / نيــــسان٧يف الدولــــة الطــــرف النفــــاذ لــــدى 

  .تباعا ٢٠٠٤

 مـن املـادة     ١لفقرة  لحلمايتها وفقا   مؤقتة  إجراءات  طلبت اختاذ   صاحبة البالغ   كانت  و  ٢-١
  . من الربوتوكول االختياري٥

ل صــاحبة أال ترّحــ، طلبــت اللجنــة مــن الدولــة الطــرف     ٢٠٠٦مــارس / آذار٨ويف   ٣-١
 .عروضة عليهانظر يف قضيتهم املت ريثما ، ص. وع، ص.البالغ وولديها، ع

 
 صاحبة البالغكما عرضتها الوقائع 

 ولـدين عـامي      وأجنبـت مـن زوجهـا      ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ١٧تزوجت صاحبة البالغ يف       ١-٢
ج حيـث   جتاههـا مباشـرة بعـد الـزوا    هوتغريت طباع زوجهـا وتـصرفات   . تباعا٢٠٠٠  و١٩٩٨

ن حتـت تـأثري الكحـول واملخـدرات         بدأ يذيقها شىت أنواع املعاملة الـسيئة وخباصـة عنـدما يكـو            
كان يرغمها على أخـذ أمـوال مـن والـديها إلنفاقهـا              و .بعد تكبد خسائر على مائدة القمار      أو

 .على نزواته



CEDAW/C/38/D/10/2005  
 

07-37946 3 
 

مث فـرت   . ٢٠٠٢أغـسطس   / يف آب  ةينهاوتعرضت لالغتصاب على يديه وطلقته يف ال        ٢-٢
 ممـا دفعهـا  وواصل زوجها حترشه هبا حـىت بعـد طالقهـا منـه      .عد ذلك بولديها إىل قرية جماورةب

  .ولكنها مل تتلق أي محايةعنه وأبلغت الشرطة  .إىل تغيري حمل سكنها مرتني أخريني
إىل مرتهلـا صـحبة رجـال آخـرين     زوجهـا الـسابق   ، قدم ٢٠٠٣يناير /ويف كانون الثاين  ٣-٢

قـررت اهلـروب مـن البلـد مبـساعدة      وبعـد هـذه احلادثـة،      .دها بالقتـل  مسلحني بـسكاكني وهـد    
  . وتكفل أبواها بتغطية التكاليفأحد األشخاص من

 ٢٠٠٣ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٤ صـــاحبة الـــبالغ إىل اململكـــة املتحـــدة يف قـــدمت و ٤-٢
 يف وأمضت يومـا يف مطـار القـاهرة    .لجوءنحها حق الولديها وقدمت يف نفس اليوم طلبا مل مع

فربايــر / شــباط٢٧ويف . املــسافرين العــابرين قبــل وصــوهلا إىل اململكــة املتحــدة جنــاح مــصر يف 
  . اللجوءوزارة الداخلية طلبب، رفضت مديرية اهلجرة واجلنسية ٢٠٠٣

 رفــض طلــباملنــع مــن الــدخول بعــد  ”وتقــول صــاحبة الــبالغ إهنــا طعنــت يف قــرار    ٥-٢
ــه “اللجــوء ــة اهلجــرة واجل الــذي اختذت ــنــسية مديري ــةب  واحتجــت يف طعنــها بــأن  وزارة الداخلي

ــة ، املتعلقــة مبركــز الالجــئني ١٩٥١طردهــا يــشكل انتــهاكا التفاقيــة عــام    ــة األوروبي  واالتفاقي
ية ادعائهـا؛ وأن لــديها أسـبابا وجيهــة   قاصدمــوأكـدت   .حلقـوق اإلنـسان واحلريــات األساسـية   

ة اجتماعيـ هـي تنتمـي لفئـة       ، ف من التعرض لالضطهاد على أيـاد ليـست جهـة حكوميـة            خوفلل
باكـستان  ؛ وأن ١٩٥١ من الفئـات الـيت تـسري عليهـا اتفاقيـة عـام        )النساء يف باكستان  (معينة  

داخـل باكـستان،   حقيقـي للـهروب    خيـار أنه مل يكـن أمامهـا مـن    احلماية الكافية؛ و توفر هلا    مل
ــة  مــن ٣لمــادة لانتــهاك  وأهنــا ضــحية ؛هــذا اخليــار غــري معقــول بــأي حــال   وإن كــان االتفاقي

 .ألساسيةوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات ااأل

جهـة االختـصاص القـضائي يف جلـسة عقـدهتا        ، رفضت   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ويف   ٦-٢
ــة الطعــن   يف قــرار رفــض منحهــا حــق اللجــوء، وقــضت أيــضا بعــدم وجاهــة     احملكمــة االبتدائي

وتقبـل روايتـها    هـا   اطف مع أهنا تتع جهة االختصاص   وجاء يف قرار     .قوق اإلنسان احتجاجها حب 
  الـسابق  هنا مل تكن تستطيع االنتقـال إىل مكـان بعيـد عـن زوجهـا              قوهلا إ للوقائع ولكنها ترفض    

 سـببا معقـوال      احتمـاال جـادا أو     إىل أهنـا ال تـرى     جهـة االختـصاص      وخلـصت    .داخل باكستان 
 باكـستان   ستتعرض ملزيد من االضـطهاد إذا عـادت إىل         صاحبة البالغ    نأيبعث على االعتقاد ب   

خلـــصت أيـــضا إىل اســـتنتاج مـــؤداه    و. وانتقلـــت بالـــسكىن إىل مكـــان آخـــر داخـــل البلـــد     
 الـصحيح وأهنـا سـتلقى    ى عودهتـا ال تـشكل اضـطهادا بـاملعىن    الصعوبات اليت قد تالقيها لـد    أن

 .أن الطرفني مل يعودا زوجا وزوجةال سيما و ،محاية كافية يف باكستان
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ضت حمكمــة اســتئناف قــضايا اهلجــرة طلــب صــاحبة ، رفــ٢٠٠٤ يوليــه/ متــوز٣١ويف  ٧-٢
  .إبالغها هبذا الرفض ٢٠٠٤أغسطس / آب١٠ومت يف  .القراربالطعن يف  السماح هلا البالغ

إىل احملكمـة    يف قرار حمكمة استئناف قضايا اهلجرة بأن قـدمت           بالغوطعنت صاحبة ال   ٨-٢
 طلبــا (Queen's Bench Division)بــدائرة جملــس امللكــة اخلــاص كمــة العــدل العليــا اإلداريــة حمل

  .قواعد اإلجراءات املدنيةإلجراء مراجعة قانونية وفقا ل

وقـضت بـسالمة    .، أيدت احملكمـة العليـا القـرار   ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٤ويف  ٩-٢
كانـت حمقـة يف األسـباب الـيت بنـت عليهـا       جهة االختـصاص   أن  أعلنت   و ؛اإلجراءات القانونية 

مبـأمن  تظـل   ،  تـها روايوإن سلّم بصدق جوهر     حىت  ته من أن صاحبة البالغ،      ما رأ استنتاجاهتا و 
مـن أي خطـر إذا عــادت إىل باكـستان وسـكنت بعيــدا مبـسافة كافيـة عــن حمـل سـكن زوجهــا         

 .وكان القرار هنائيا .خلصت احملكمة إىل أن فرص نقض القرار معدومة و؛السابق

إخطـارا مبنحهـا صـفة      ” بالغة الـ  ، تلقت صـاحب   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ويف   ١٠-٢
  .“يف انتظار التحقق مما إن كان سيتم احتجازهمؤقتا له باإلقامة مرخص شخص 

 منحهـا   طلبـت صـاحبة الـبالغ مـن وزارة الداخليـة          ،  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٤يف  و ١١-٢
  . للبقاء يف اململكة املتحدة ألسباب إنسانية“محاية مؤقتة” أو “تصرحيا استنسابيا”

ــباط١ويف  ١٢-٢ ــر / ش ــبالغ     ٢٠٠٥فرباي ــسية إىل صــاحبة ال ــة اهلجــرة واجلن ــت مديري ، كتب
بالغهــا ي اختــذ بــشأن ذ القــرار الــيفوأن ال رجعــة اســتنفدت مجيــع ســبل الطعــن  بأهنــا تعلمهــا
وعليهــا أن تتــدبر أمرهــا ال يــسنده ســند ومت تــذكريها بــأن بقاءهــا يف اململكــة املتحــدة  .األول

وجـرى إطالعهـا علـى اجلهـة الـيت ميكنـها أن تطلـب منـها املــساعدة         . إبطـاء ملغـادرة البلـد دون   
 .واملشورة بشأن العودة إىل بلدها

طلبــا إىل احملكمــة األوروبيــة  الــبالغ ، قــدمت صــاحبة ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢٩ويف  ١٣-٢
حظـر   (٣حلقوق اإلنسان بدعوى أن اململكة املتحـدة انتـهكت حقهـا املكفـول مبوجـب املـادة                  

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٤ويف  ).احلق يف احترام احليـاة اخلاصـة واألسـرية    (٨واملادة ) يبالتعذ
 جلنة من ثالثـة قـضاة بعـدم    ا عقدهتجلسة، قضت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف    ٢٠٠٥

أي انتـهاك ظـاهر للحقـوق واحلريـات املبينـة يف            عدم انطوائه على    ”مقبولية البالغ على أساس     
 .“اهتأو بروتوكوالاالتفاقية 

 منحهــا تــصرحيا استنــسابيا  ، رفــضت وزارة الداخليــة طلــب ٢٠٠٦مــايو / أيــار٨ويف  ١٤-٢
ــسانية اســتنادا إىل  ه ســند وورد يف القــرار أن بقاءهــا يف اململكــة املتحــدة ال يــسند   .أســباب إن

تتخذ سـ وزارة الداخليـة  ورد فيـه أيـضا أن   و .وعليهـا أن تتـدبر أمرهـا ملغـادرة البلـد دون إبطـاء      
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.  إذا تــبني أهنــا مل تكــن ســافرت بعــد    إىل باكــستانحلملــها علــى الــسفر   اخلطــوات الالزمــة  
 .تشفع الوزارة إنذارها مبهلة قصوى حمددة ومل
 

 الشكوى
هنـا قـدمت إىل اململكـة املتحـدة إلنقـاذ حياهتـا ومـستقبل ولـديها                 إتقول صاحبة البالغ     ١-٣
ها ولـدان لـن تـشعر    حضنصفها امرأة وحيدة يف وقالت إهنا بو .حفاظا على حقهما يف التعليمو

ــوتقــول إهنــا إذا مــا  ، باألمــان خــارج اململكــة املتحــدة   ت إىل باكــستان، فلــن تكــون هلــا   رحل
ــا ي    أي ــسابق مم ــا ال ــة وســيقتلها زوجه ــديها وومــستقبل هــدد محاي ــا ل  .يفــسد عليهمــا تعليمهم

حــدة ومتكينــها مــن محايــة تطلــب بالتــايل أن يــسمح هلــا ولولــديها بــالعيش يف اململكــة املت وهــي
 .وهي تقول بوضوح إهنا إذا ما رحلت، فستترك ولديها وراءها مؤقتة
  منحهـا حـق    يف طلـب  الـيت اتبعـت للبـت       جـراءات   صـاحبة الـبالغ بـأن اإل       كما ادعـت   ٢-٣

 . عادلة إجراءات مل تكن، حقوق اإلنساناللجوء واحتجاجها بانتهاك
 

 مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية
،  يف مقبوليــة الــبالغ٢٠٠٦مــايو / أيــار٥ مــذكرهتا املؤرخــةتطعــن الدولــة الطــرف يف  ١-٤

 مجيــع ســبل االنتــصاف احملليــة املتاحــة وأن نفــس تنفدتكــن اســتمل ته ن صــاحبإوتقــول بــشأنه 
الـبالغ يتـسم بعـدم كفايـة األدلـة           وأن   ،وروبيـة حلقـوق اإلنـسان     حملكمة األ نظرت فيها ا  املسألة  

 . أو احلجة الدامغة/و
بالفعـل  ن هنـاك    إل االنتـصاف احملليـة، تقـول الدولـة الطـرف            بسـ باستنفاد  وفيما يتعلق    ٢-٤
مـنح  طلـب   بـرفض    ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٨ املـؤرخ    قرار وزارة الداخليـة   للطعن يف   انتصاف  بل  س

حبة غــري أن الدولــة الطـرف تقــر بــأن صــا . صـاحبة الــبالغ تــصرحيا استنــسابيا ألسـباب إنــسانية  
مكاهنــا عمليــا اللجــوء إىل تلــك الــسبل للطعــن يف قــرار وزارة الداخليــة ألهنــا  الــبالغ مل يكــن بإ

 طلبــها الحظــات الدولــة الطــرف بــشأن مقبوليــة تــسلمته يف نفــس الوقــت الــذي أبلغــت فيــه مب 
وهلـا  .  تلـك الـسبل مـن قبـل أن تكـون قـد عرفـت بـه فعـال                   كـان باسـتطاعتها أن تلجـأ إىل        وما

 احملكمـة   ا جتريهـ  ةقـضائي مراجعـة   طلـب   لـتمس اإلذن هلـا ب     اآلن، حبسب ما تقوله احلكومـة، أن ت       
 هـذا اإلذن   صـاحبة الـبالغ      مـنح على أن تستبعد جدا إمكانيـة       الدولة الطرف   مما حيمل   و .العليا

اليت ستعتمد عليهـا مـع مـا سـبق          الوقائع واحلجج القانونية    تها، وتطابق   قضياملاضية يف   جملريات  ا
وتالحـظ الدولـة     ).حملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   وا(السلطات الوطنية   أن احتجت به لدى     

ــة /لــسلطات ولــدى اقــط  صــاحبة الــبالغ مل تكــن احتجــت  الطــرف أن هنــا أبأو احملــاكم احمللي
تـسىن هلـا حـىت      لسلطات احمللية وال احملاكم احملليـة       اال  ضدها ألهنا امرأة، ولذا، ف    لتمييز  ت  تعرض
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علـى متييـز ضـدها ألهنـا        رمبا تكون تنطـوي     دعاء صاحبة البالغ بأن القرارات      االتعامل مع   اآلن  
يف  اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان       اجتـهادات  وتشري الدولـة الطـرف يف هـذا الـصدد إىل           .ةأمرا

دعـاء  اوتالحظ الدولة الطـرف أيـضا أن         .)١(استنفاد وسائل االنتصاف احمللية   شرح املقصد من    
رضت لتمييـز ألهنـا امـرأة كـان سيـستحق اهتمـام وزارة الداخليـة عنـدما                  صاحبة البالغ بأهنا تع   

املقدمـة لــدعم   جـزءا مـن احلجـج    يف الوقــت املناسـب شكل نظـرت يف قـضيتها ولرمبـا كـان سيـ     
ومــع التــسليم بأنــه رمبــا مل يكــن مــن   . احملكمــة العليــاا جتريهــة قــضائيطلــب اإلذن هلــا مبراجعــة

الدولـة الطـرف    لسلطات الوطنية مبـواد حمـددة، تؤكـد         الدى  الضروري أن حتتج صاحبة البالغ      
احلــق أو احلقــوق الــيت انتــهكت علــى وجــه   طلبــهاتــذكر يفه كــان علــى صــاحبة الــبالغ أن أنــ

 . حىت يستويف طلبها شروط املقبولية يف االتفاقيةة املكرسةاجلوهريالتحديد من بني احلقوق 
ســبق أن أن املــسألة ل الطلــب ممــا يقــضي بعــدم قبــو ن إوتقــول الدولــة الطــرف أيــضا   ٣-٤

 ٤مـن املـادة   ) أ( ٢عمال بالفقرة   نظرت فيها هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية           
الدولـة الطـرف   سلم وتـ  .احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان     هـي  من الربوتوكول االختيـاري، 

إمنــا تــدخل ضــمن األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان املعروضــة علــى احملكمــة بــأن الــدعاوى الفرديــة 
إىل مــا يعنيــه أيــضا الدولــة الطــرف  تــشريو .)٢(ة الدوليــةأو التــسوي الــدويل التحقيــقإجــراءات 
 للمحكمــة قــدمتن نفــس صــاحبة الــبالغ إ تقـول و )٣(“ بــت فيهــا مــن قبــلمــسألة’’مـصطلح  

ورفـضت احملكمـة    . ١١٦/٥أعطيت رقم الطلب     )٤(شكوى مطابقة األوروبية حلقوق اإلنسان    
عــدم انطوائــه علــى علــى أســاس ’’قــوق اإلنــسان البــت يف الطلــب لعــدم املقبوليــة األوروبيــة حل

 الدولـة   تقـول ولـذا،    .‘‘اهتانتهاك ظاهر للحقوق واحلريات املبينة يف االتفاقية أو بروتوكوال         أي
  مــــن٤ املــــادة مــــن) أ( ٢ وفقــــا للفقــــرةال يــــستويف شــــروط املقبوليــــة الــــبالغ إن الطــــرف 

 .ختيارياال الربوتوكول

__________ 

ك . ت ٢٢٢/٧٨عنيـة حبقـوق اإلنـسان       ىل اللجنـة امل   إ من البالغ الوارد     ٣-٨تشري الدولة الطرف إىل الفقرة       )١( 
 .)CCPR/C/37/D/222/1987( ضد فرنسا

 ‐العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية        شولتز وغستان   وف جوزيف   تشري الدولة الطرف إىل مؤلَ     )٢( 
 .٠٦-٥الفقرة ) ٢٠٠٤الطبعة الثانية، ( قضايا ومواد وشروح

ىل إيف الـبالغني الـواردين    “مـسألة بـت فيهـا مـن قبـل     ”تشري الدولة الطرف إىل االجتهادات املتعلقـة مبفهـوم       )٣( 
 ٢-٧الفقــــرة  )CCPR/C/18/D/75/1980 ( فانــــايل ضــــد إيطاليــــا٧٥/٨٠اللجنــــة املعنيــــة حبقــــوق اإلنــــسان 

وهـي تـشري أيـضا إىل البالغـات         . ٤-٤الفقـرة    )CCPR/C/25/D/168/1984 (أ ضد النرويج  . ف ١٦٨/٨٤ و
 .٤-٦، الفقرة ٩٩٥/٢٠٠١  و٩٩٤/٢٠٠١ ، و٩٩٣/٢٠٠١ىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إالواردة 

 حىت وإن كانت رمبا تركز بقدر أكرب قليال علـى األحكـام املـدعي أهنـا هـي الـيت      ”تقول الدولة الطرف أيضا     )٤( 
 .“نسانحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإل أانتهكت من بني
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األدلـة  يتـسم يف نفـس الوقـت بعـدم كفايـة            ن هذا البالغ    إوتقول الدولة الطرف أيضا      ٤-٤
 طلـب   الـيت اسـتند إليهـا      الوقـائع  علـى نفـس      يقـوم ألنـه   فحجتـه قاصـرة     . غياب احلجة الدامغة  و

 صـاحبة  الدعـاء ا قانونيـ قـدم سـندا    وال ي؛اللجوء الذي نظـرت فيـه ورفـضته الـسلطات الوطنيـة       
سـلطاهتا الوطنيـة   يف الطريقـة الـيت عاملـت هبـا         التفاقيـة   بأهنا خرقت ا  طرف  الدولة ال على   البالغ
) هااولـد يعامـل هبـا   و(يف الطريقة اليت تعامل هبـا      أو  حالتها اإلنسانية   لجوء و  منحها حق ال   طلب

ــا  ــهم يف اململكــة املتحــدة علــى أســاس مؤقــت   حالي ــاء إقامت ــرد  .أثن ــبالغ  مــن ومل ي صــاحبة ال
 الـذي هـو   ،حصل أو مل حيصل يف بلـدها األصـلي  رمبا مسؤولية خرق ل الدولة الطرف   حمُِّي ما

ومل حتدد صـاحبة الـبالغ       .املكفولة مبوجب االتفاقية  ق من حقوقها     حل ،دولة طرف يف االتفاقية   
تعتمـد عليـه يف بالغهـا أو أمـام الـسلطات الوطنيـة واحملكمـة                ما احلكم الذي ورد يف االتفاقية و      

ــت   ــسان الل ــة حلقــوق اإلن ــبالغ،   نياألوروبي ــا يف ال ــضتا كلتامهــا نظرت ــا إورف ــها إىل  قوهل ن ترحيل
مــن أن ‘‘ خطــر حقيقــيوجــود أســباب جوهريــة تبعــث علــى االعتقــاد ب’’تنــشأ عنــه باكــستان 

مث إن . هينــةاملالإنــسانية أو العقوبــة المعاملــة أو للينتــهك حقهــا يف عــدم التعــرض للتعــذيب أو 
 .دة لدحض هذا التقييمصاحبة البالغ مل تقدم أي وقائع أو حجج جدي

ــاله،   ٥-٤ ــة أعـ ــباب املبينـ ــسلمولألسـ ــبالغ مبوجـــب    تـ ــة الـ ــدم مقبوليـ ــرف بعـ ــة الطـ  الدولـ
 .من الربوتوكول االختياري) ٢( ٤أو املادة /و) ١( ٤ املادة

 
 تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف

أكـدت مـرة أخـرى    ، ٢٠٠٦يوليـه  / متوز٢٥يف الطلب الذي قدمته صاحبة البالغ يف        ١-٥
ضحايا معاملة زوجهـا الوحـشية هلـم؛ وأنـه بعـد أن حكمـت حمكمـة األسـرة هلـا                     : أهنا وولديها 

بـالطالق، حــاول زوجهـا الــسابق قتلـها وانتــزاع الولـدين منــها؛ وذكـرت أهنــا مل تتلـق احلمايــة       
الكافية مـن الـسلطات الباكـستانية؛ ومل جتـد مـن مث أمامهـا مـن خيـار سـوى أن تنجـو بنفـسها                   

وتقـول إهنـا تعـيش اآلن       . وولديها تاركة أهلها وبلدها لتطلب حق اللجوء إىل اململكة املتحـدة          
 .دون خوف وال هّم هلا سوى تأمني مستقبل ولديها وتعليمهما كأفضل ما يكون

 رفـضت حمكمـة اسـتئناف قـضايا     ٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ٣١وتقول صاحبة البالغ إنه يف     ٢-٥
وتقـول أيـضا إهنـا طعنـت يف قـرار حمكمـة اسـتئناف        . ختـصاص اهلجرة طعنـها يف قـرار جهـة اال     

قضايا اهلجرة بأن قدمت طلبا للمحكمة العليا تلـتمس منـها فيـه إجـراء مراجعـة قانونيـة بـشأن                     
ــا رفــضت طلبــها يف    وتقــول . ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين األول١٤قــضيتها ولكــن احملكمــة العلي

 حيثياتــه إىل أنــه قــرار هنــائي ال ســبيل  صــاحبة الــبالغ كــذلك إن قــرار احملكمــة العليــا أشــار يف 
ــتئنافه ــا قـــدمت يف  . السـ ــد أهنـ ــانون األول٧بيـ ــ/ كـ ــضائية  ٢٠٠٥سمرب ديـ ــة قـ  طلـــب مراجعـ

ــابع للمحكمـــة امللكيـــة ولكـــن طلبـــها رفـــض يف     إىل جملـــس الطعـــون يف األحكـــام املدنيـــة التـ
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ــسمرب /األول كــانون ٩ ــع ســبل    . ٢٠٠٥دي ــضا إهنــا اســتنفدت مجي ــبالغ أي  وتقــول صــاحبة ال
وهي تقول أيضا إهنـا جلـأت    . االنتصاف بالنسبة لطلبها إعادة النظر يف قضيتها ألسباب إنسانية        

أيضا إىل وسيليت انتصاف أخريني استثنائيتني حيث وجهت رسالة إىل رئـيس الـوزراء وأخـرى                
 .إىل جاللة امللكة تطلب فيهما منحها تصرحيا استنسابيا ألسباب إنسانية

 بأهنا قدمت طلبا إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان مبوجـب   وتسلم صاحبة البالغ   ٣-٥
ولكنـها تقـول   ) اخلاصـة واألسـرية  احلـق يف احتـرام احليـاة     (٨واملـادة  ) حظر التعـذيب  (٣املادة  
طلبها رفض ألهنا كانت أبلغت آنذاك احملكمة بأهنا تنتظر قرار وزارة الداخلية بـشأن طلـب                 إن

وتقول أيضا إن شكواها ال يتطابق مـضموهنا        . ‘‘محاية مؤقتة  ’’ أو “استنسابيا”منحها تصرحيا   
 .مع مضمون الشكوى اليت نظرت فيها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

وقدمت صاحبة البالغ نسخة من قرار احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان الـذي جـاء                 ٤-٥
 حـدود مـا يقـع يف دائـرة          أن احملكمة خلـصت يف ضـوء كـل املـواد املوجـودة حبوزهتـا ويف               ”فيه  

اختصاصها من املسائل املشمولة بالشكوى املذكورة، إىل أنه ليس مثـة مـا يـشري يف الظـاهر إىل                   
 .‘‘وجود انتهاك للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف االتفاقية أو بروتوكوالهتا

 .ةوتقول صاحبة البالغ إن بالغها تدعمه األدلة الكافية وال يفتقر حلجج موضوعي ٥-٥
 

 تعليقات إضافية للدولة الطرف بشأن املقبولية 
 أهنـا ال تعتـزم      ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ١١ذكرت الدولة الطـرف يف مـذكرهتا املؤرخـة           - ٦

 .تقدمي تعليقات أخرى على مذكرة صاحبة البالغ
 

 املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة بشأن املقبولية
ما إن كان جائزا قبـول البالغـات         نظامها الداخلي،     من ٦٤ اللجنة، وفقا للمادة     تقرر ١-٧

 .الربوتوكول االختياريأو عدم قبوهلا مبوجب 
 أن تقــرر مــا إن كانــت تريــد  مــن نظامهــا الــداخلي،٦٦ملــادة  مبوجــب اجنــةوجيــوز لل ٢-٧
ات بالفــصل بــني اجلانــب املتعلــق بالــشكل واجلانــب املتعلــق  بالغــالمــسألة مقبوليــة تنظــر يف  أن

 .املوضوعيةباحلقائق 
وترى اللجنة أن البالغ املقدم يف هـذه احلالـة يـثري مـسألة تتعلـق بوضـع النـساء الالئـي                       ٣-٧

وتـشري إىل أنـه يف   . كثريا ما جيدن أنفسهن فيه بعد أن يتركن بلـداهنن خوفـا مـن العنـف املـرتيل            
املـرأة   بشأن العنـف ضـد املـرأة، تـذكر اللجنـة أن تعريـف التمييـز ضـد                    ١٩التوصية العامة رقم    

 من االتفاقية يشمل العنف اجلنساين، أي العنف املوجـه ضـد املـرأة جملـرد أهنـا       ١الوارد يف املادة    
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وتــشري إىل طعــن الدولــة الطــرف يف  . امــرأة أو الــذي يــؤثر يف النــساء علــى حنــو غــري متناســب  
 أن  مـن الربوتوكـول االختيـاري إذ     ٤ من املـادة     ١مقبولية طلب صاحبة البالغ يف إطار الفقرة        

صـاحبة الـبالغ مل تـستفد مـن إمكانيـة التمـاس إذن لطلـب إجـراء مراجعـة قـضائية مـن جانــب            
ــسانية     ــا لــرفض منحهــا تــصرحيا استنــسابيا للبقــاء يف البلــد ألســباب إن ويف هــذا . احملكمــة العلي

الــصدد، تالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف تــرى أن مــنح صــاحبة الــبالغ اإلذن بطلــب إجــراء 
وتالحــظ كــذلك احتجــاج الدولــة الطــرف بــأن صــاحبة . و أمــر غــري أكيــدمراجعــة قــضائية هــ

لطات الـــبالغ مل تـــزعم حـــدوث أي متييـــز علـــى أســـاس اجلـــنس وأنـــه مل يتـــسن بالتـــايل للـــس  
احملاكم احمللية بعد البحـث يف هـذا التـصريح الـذي يـتعني، بـرأي اللجنـة، النظـر فيـه علـى                         أو/و

ــة الطــرف مبوجــب االتفاقيــ    ــة   . ةضــوء التزامــات الدول ــى ضــوء رأي الدول ــذلك، وعل نتيجــة ل
الطرف بأن الزعم حبدوث متييز على أساس اجلنس قد يتيح لوزارة الداخلية إمكانيـة النظـر فيـه                  
عند القيام من جديد بدراسة قضية صـاحبة الـبالغ وبأنـه قـد يـشكل يف الوقـت املناسـب جـزء               

ء مراجعـة قـضائية، تـرى اللجنـة     من احلجج الداعمة لطلب إذن اللجوء إىل احملكمة العليا إلجرا      
لـذلك، حتـتج اللجنـة      . أنه ينبغي لصاحبة البالغ أن تستفيد من هذا السبيل من سبل االنتصاف           

 ٤ مـن املـادة      ١املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بعدم مقبولية هذا البالغ يف إطـار الفقـرة                
 .من الربوتوكول االختياري

 .م مقبولية البالغ باالستناد إىل أي أسس أخرىوال جتد اللجنة أي سبب لعد ٤-٧
 :وتقرر اللجنة تبعا لذلك ما يلي ٥-٧

ــرة      )أ(  ــبالغ مبوجــب الفق ــول ال ــادة  ١عــدم جــواز قب ــن امل ــن الربوتوكــول  ٤م  م
 .فد بعد مجيع سبل االنتصاف احملليةنه مل تستاالختياري باعتبار أن

 .رإبالغ الدولة الطرف وصاحبة البالغ هبذا القرا )ب( 
 


