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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 آراء بشأن  
 ٦/٢٠٠٥البالغ رقم   

 
ــق        : منةمقدم ــة بتحقي ــائلي والرابطــة املعني ــدخل ضــد العنــف الع ــا للت مركــز فيين

 )ذرية املتوفاة(، نيابة عن بانو وغولني وميليسا العدالة للمرأة
 )املتوفاة(فاطمة يلدرمي  :زعومةالضحية امل

 النمسا  :الدولة الطرف
، والبالغ مـشفوع مبعلومـات إضـافية مؤرخـة          ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢١  :تاريخ البالغ

ــاين  ٢٢ ــشرين الثـ ــوفمرب و /تـ ــانون األول١٠نـ ــسمرب / كـ  ٢٠٠٤ديـ
 )الوثائق األولية(

ــة ب ٢٠٠٧أغــسطس / آب٦ يف    ــة املعني القــضاء علــى   اعتمــدت اللجن
املرفـق طيـه بـصفته ميثـل آراء اللجنـة مبوجـب             النص  التمييز ضد املرأة    

 من الربوتوكول االختيـاري فيمـا خيـص الـبالغ           ٧ من املادة    ٣الفقرة  
 .ويرد نص اآلراء مرفقا هبذه الوثيقة. ٦/٢٠٠٥رقم 

 

 

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية * 
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 املرفق
ــة بال    ــة املعني ــرأة    آراء اللجن ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــرة ق ــن ٣ مبوجــب الفق  م

 الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز               من ٧ املادة
 )الدورة التاسعة والثالثون(املرأة  ضد

 *٦/٢٠٠٥البالغ رقم 
ــق        : منةمقدم ــة بتحقي ــائلي والرابطــة املعني ــدخل ضــد العنــف الع ــا للت مركــز فيين

 )ذرية املتوفاة(بة عن بانو وغولني وميليسا العدالة للمرأة نيا
 )املتوفاة(فاطمة يلدرمي  :زعومةالضحية امل

 النمسا  :الدولة الطرف
 والـبالغ مـشفوع مبعلومـات إضـافية مؤرخـة           ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢١  :تاريخ البالغ

ــاين ٢٢ ــشرين الثـ ــوفمرب و / تـ ــانون األول١٠نـ ــسمرب / كـ  ٢٠٠٤ديـ
 )الوثائق األولية(

 مـن اتفاقيـة     ١٧ املنشأة مبوجب املادة     ،املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة   إن 
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،

 ،٢٠٠٧أغسطس / آب٦إذ اجتمعت يف  
 املقدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز         ٦/٢٠٠٥ يف البالغ رقم     وقد أهنت نظرها   

 للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة املعنية بتحقيق العدالـة للمـرأة،   مركز فييناضد املرأة من قبل   
، مبوجـب   )املتوفـاة (ذريـة فاطمـة يلـدرمي        ،ك وغـولني خـان وميليـسا أوزدمـري        انيابة عـن بـانو أكبـ      

 املرأة، الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
 املكتوبة املتاحـة هلـا مـن قبـل مقـدمي الـبالغ               مجيع املعلومات  يف اعتبارها قد وضعت   و 

 والدولة الطرف،
 : ما يليتعتمد 

 
 

الـسيدة ماغـاليس    الـسيدة فـردوس أرا بيغـوم،        : شارك أعضاء اللجنة املذكورين أدناه يف فحـص هـذا الـبالغ            * 
 زيـرداين، الـسيدة سايـسوري تـشوشيكول، الـسيدة مـريي             -أروتشا دومينيغويش، الـسيدة مـرمي بلميهـوب         

شانيت دايرمام، السيد كيس فلينترمان، السيدة نايلة حممد جرب، الـسيدة فرانـسواز غاسـبارد، الـسيدة فيوليتـا                   
لسيدة فوميكو سايغا، السيدة هايسوو شني، السيدة       نيوباور، السيدة براميال باتني، السيدة سيلفيا بيمنتيل، ا       

سيمس؛ الـسيدة دوبرافكـا سـيمونوفيتش، الـسيدة أنامـاه تـان، الـسيدة ماريـا ريغينـا تافـاريس دا           . غليندا ب 
 .سيلفا، والسيدة زو جياوكياو
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  من الربوتوكول االختياري٧ من املادة ٣آراء صادرة مبوجب الفقرة   
 مـشفوعا باملعلومـات التكميليـة املؤرخـة         ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢١قدمت البالغ املؤرخ     - ١
 منظمتـان موجودتـان يف فيينـا،       ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠نوفمرب و   / تشرين الثانـي  ٢٢

النمسا، تتوليان محاية ودعـم النـساء ضـحايا العنـف اجلنـساين، ومهـا مركـز فيينـا للتـدخل ضـد               
ومهـــا تزعمـــان أن فاطمـــة يلـــدرمي . العنــف العـــائلي والرابطـــة املعنيـــة بتحقيـــق العدالـــة للمـــرأة 

 املركـز املـذكور، وقعـت ضـحية     ، وهي مواطنة منساوية من أصل تركي كانـت ترتـاد         )املتوفاة(
 من اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز         ٥ و   ٣ و   ٢ و   ١النتهاك الدولة الطرف للمواد     

ودخلت هـذه االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري حيـز النفـاذ يف الدولـة الطـرف يف                   . ضد املرأة 
 .، على التوايل٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢ و ١٩٨٢أبريل / نيسان٣٠

 الوقائع حسبما عرضتها اجلهتان مقدمتا البالغ  
ــدرمي يف      ١-٢ ــان يلــ ــدرمي تزوجــــت عرفــ ــة يلــ ــبالغ أن فاطمــ ــدمتا الــ ــان مقــ ــد اجلهتــ تفيــ
. ، اثنـان منـهم راشـدان      )١(وكانت أما لثالثـة أبنـاء مـن زواجهـا األول          . ٢٠٠١يوليه  /متوز ٢٤

 .١٩٩٨يوليه / متوز٣٠وأصغر أبنائها ابنتها ميليسا اليت ولدت يف 
وجاء يف اإلفادة أن عرفان يلـدرمي هـدد فاطمـة يلـدرمي أول مـرة بقتلـها خـالل شـجار                    ٢-٢

وبعـد عودهتمـا إىل النمـسا، كانـا     . ٢٠٠٣يوليـه  /نشب بينهما ومها يف رحلة إىل تركيا يف متوز  
 وهـدد  وأرادت فاطمة يلدرمي الطالق، غري أن عرفان يلـدرمي أىب ذلـك           . يتشاجران بشكل دائم  

 .ئها لو طلقتهبقتلها وأبنا
، وخشية علـى حياهتـا وحيـاة ابنتـها ميليـسا، البالغـة مـن                ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٤ويف   ٣-٢

العمر مخس سنوات، انتقلت فاطمة يلدرمي لتعيش مع ابنتها الكربى، غولني، يف مرتهلـا الكـائن                
، اعتقـادا منـها أن عرفـان يلـدرمي     ٢٠٠٣أغـسطس  / آب٦ويف . Haymerlegasse 30-18/29يف 

ئبــا يف عملــه، عــادت إىل شــقتهما إلحــضار بعــض األمتعــة الشخــصية، غــري أن عرفــان  كــان غا
فأمــسكها مــن رســغيها وشــدها بقــوة لكنــها . يلــدرمي دخــل الــشقة بينمــا كانــت ال تــزال فيهــا 

واتصل هبـا الحقـا عـن طريـق هاتفهـا اخللـوي وهـدد مـن جديـد بقتلـها،                     . متكنت من اإلفالت  
يـة ملقاطعـة أوّتـاكرينغ لإلبـالغ عـن اعتـداء عرفـان يلـدرمي                فلجأت إىل قسم شرطة فيينـا االحتاد      

 .يها وهتديده اجلنائي اخلطري هلاعل
، أصدرت الشرطة أمـرا بطـرد عرفـان يلـدرمي مـن الـشقة       ٢٠٠٣أغسطس / آب٦ويف   ٤-٢

ــادة      ــب املــ ــك مبوجــ ــا وذلــ ــودة إليهــ ــن العــ ــره مــ ــن  ٣٨وحظــ ــرطة األمــ ــانون شــ ــن قــ   أ مــ

__________ 
 .وردت من ابنها وابنتها الراشدين وابنتها القاصر اليت مثلها والدها موافقات خطية موقعة منهم )١( 
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)Sicherheitspolizeigesetz()ــدخل ضــد العنــف العــائلي ومكتــب     ، وأب)٢ ــا للت لغــت مركــز فيين
كمـا أبلغـت الـشرطة املـدعي        . رعاية الشباب باألمر الذي أصدرته وباألسباب اليت دعـت إليـه          

العـام يف فيينــا بــأن عرفــان يلــدرمي قــد وجـه هتديــدا جنائيــا خطــريا إىل فاطمــة يلــديرمي، وطلبــت   
 .، األمر الذي رفضه املدعي العاماحتجازه

، ومبساعدة من مركـز التـدخل املـذكور، رفعـت فاطمـة             ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨ ويف ٥-٢
يلدرمي باألصالة عن نفسها وبالنيابة عـن ابنتـها الـصغرى طلبـا إىل حمكمـة هرينـالز احملليـة بفيينـا                      

وأبلغـت هـذه احملكمـة قـسم شـرطة      . التمست فيه إصدار أمر قضائي مؤقت ضد عرفان يلدرمي     
 .اكرينغ هبذا الطلب ملقاطعة أوّتفيينا االحتادية

. ويف اليــوم نفــسه، توجــه عرفــان يلــدرمي إىل مكــان عمــل فاطمــة يلــدرمي وحتــرش هبــا    ٦-٢
ويف مـا بعـد، هـدد       . فاسُتدعيت الشرطة لفض اخلالف لكنها مل تبلغ املدعي العام هبذه احلادثـة           

 مــد إىل إبــالغ الــشرطة    عامــا، فع ٢٦عرفــان يلــدرمي ابــن فاطمــة يلــدرمي البــالغ مــن العمــر        
 .األمر هبذا
ــها      / آب٩ويف  ٧-٢ ــدرمي يف مكــان عمل ــة يل ــل فاطم ــدرمي بقت ــان يل ــدد عرف . أغــسطس، ه

 -لكنه غادر مكان عملها قبل وصـول الـشرطة          . فاستدعت الشرطة عن طريق هاتفها اخللوي     
وأبلغت فاطمة يلدرمي الـشرطة مـن جديـد بتهديـد           . لكنه أُمر بالعودة إليه وحتدثت الشرطة إليه      

تحـدث إليـه عـن       هلا والبنـها يف وقـت متـأخر مـن تلـك الليلـة وردت الـشرطة بال                  عرفان يلدرمي 
 .طريق هاتفه اخللوي

 إىل ،، توجـــه عرفـــان يلـــدرمي الـــساعة الـــسابعة مـــساء٢٠٠٣أغـــسطس / آب١١ويف  ٨-٢
وأعلن هلا أن حياته انتهت وأنه سـيقتلها وأن خـرب قتلـها سُينـشر يف          . مكان عمل فاطمة يلدرمي   

وأبلغـت الـشرطة هـذه الـشكوى إىل مفتـشية           . ا اتصلت بالشرطة الذ بـالفرار     وحينم. الصحيفة
 .١٧الشرطة 

، اتصل أحد موظفي مركـز فيينـا للتـدخل ضـد العنـف           ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢ويف   ٩-٢
بالفـــاكس بقـــسم شـــرطة فيينـــا االحتاديـــة ملقاطعـــة أوّتـــاكرينغ لإلبـــالغ ) ذكـــر امســـه(العـــائلي 

 ٢٠٠٣أغـــسطس / آب١١ و ٩ عرفـــان يلـــدرمي يـــومي بالتهديـــدين بالقتـــل اللـــذين أطلقهمـــا
وبتحرشه بفاطمة يلدرمي يف مكان عملها وبطلبها من احملكمة إصدار أمر قـضائي مؤقـت مينعـه                 

وأتــيح للــشرطة رقــم هــاتف فاطمــة يلــدرمي اخللــوي اجلديــد لكــي يتــسىن   . مــن االقتــراب منــها
 .من االهتمام لقضيتهاكما طُلب من الشرطة إيالء املزيد . للشرطة االتصال هبا دوما

__________ 
 .‘‘قانون احلفاظ على األمن والنظام’’و‘‘ قانون شرط األمن’’كل من عباريت ترمجت هذه التسمية ب )٢( 
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ــشأن     ٢٠٠٣أغــسطس / آب١٤ويف  ١٠-٢ ــان رمســي ب ــشرطة ببي ــديرمي لل ، أدلــت فاطمــة يل
التهديدات بالقتل املوجهة هلا، وقامت الشرطة بدورها بإحالة ذلك إىل املـدعي العـام املـسؤول                

 .ومرة أخرى، قوبل هذا الطلب بالرفض.  منه احتجاز عرفان يلدرمي،يف فيينا طالبة
، رفعــت فاطمــة يلــدرمي طلــب طــالق أمــام حمكمــة       ٢٠٠٣أغــسطس / آب٢٦ويف  ١١-٢

 .هرينالز احمللية بفيينا
 ب ٣٨٢، أصــدرت احملكمــة املــذكورة، مبوجــب املــادة ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول١ويف  ١٢-٢

، أمـرا قـضائيا مؤقتـا مينـع عرفـان يلـدرمي مـن               )Exekutionsordnung(من قانون إنفـاذ األحكـام       
ة يلدرمي ويبقى ساري املفعول حـىت انتـهاء إجـراءات الطـالق وأمـرا قـضائيا                 االقتراب من فاطم  

ونـص األمـر عـل منـع     . مؤقتا مينعه من االقتراب من ميليـسا سـاري املفعـول لفتـرة ثالثـة أشـهر            
عرفان يلدرمي من العـودة إىل شـقة األسـرة وحميطهـا املباشـر والـذهاب إىل مكـان عمـل فاطمـة                       

 .طمة يلدرمي أو ميليسا أو االتصال هبمايلدرمي وااللتقاء بكل من فا
، تبـع عرفـان يلـدرمي       ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ١١ من يوم    ، مساء ٥٠/١٠وحنو الساعة    ١٣-٢

فاطمة يلدرمي من مكان عملها إىل مرتهلا وطعنها طعنة قاتلة، وذلـك يف منطقـة روغّنـدورفغاس         
 .اجملاورة لشقة األسرة

. ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول١٩ دخــول بلغاريــا يف واعُتقــل عرفــان يلــدرمي لــدى حماولتــه  ١٤-٢
 .هو يقضي حكما بالسجن مدى احلياةوأدين بتهمة قتل فاطمة يلدرمي و

 الشكوى  
تعتــرب اجلهتــان مقــدمتا الــبالغ يف الــشكوى أن فاطمــة يلــدرمي وقعــت ضــحية انتــهاك      ١-٣

ييــز ضــد  مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التم٥ و ٣ و ٢ و ١الدولــة الطــرف للمــواد 
املرأة لعدم اختاذها مجيـع اإلجـراءات الفعالـة املالئمـة حلمايـة حـق فاطمـة يلـدرمي يف احليـاة ويف                       

وتدعي اجلهتان، بشكل خـاص، أن االتـصاالت بـني الـشرطة واملـدعي العـام        . األمن الشخصي 
دعي مل ُتتح هلذا األخري فرصة تقييم مدى اخلطر الذي ميثله عرفان يلدرمي، وبأنـه كـان علـى املـ                  

إصــــدار أمــــر باحتجــــازه مبوجــــب العــــام أن يطلــــب مــــن قاضــــي التحقيــــق، يف مناســــبتني، 
ــرة ــة  الفقــ ــرة  ٣الفرعيــ ــن الفقــ ــادة  ٢ مــ ــن املــ ــة   ١٨٠ مــ ــراءات اجلنائيــ ــة اإلجــ ــن مدونــ  مــ

)Strafprozessordnung.( 
كما ذهبت اجلهتان إىل أن الدولة الطرف مل تف أيـضا مبـا عليهـا مـن واجبـات واردة                     ٢-٣

 اليت وضـعتها اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز              ٢١ و   ١٩ و   ١٢ العامة أرقام    يف التوصيات 
ضد املرأة، وإعالن األمم املتحـدة للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، وتعليقـات اللجنـة اخلتاميـة                      
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املتعلقـــة بـــالتقريرين الثالـــث والرابـــع الـــدوريني املوحـــدين والتقريـــر ) ٢٠٠٠يونيـــه /حزيـــران(
تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة لنمــسا، وقــرار األمــم املتحــدة املتعلــق بالــدوري اخلــامس ل

، وعــدة أحكــام واردة يف الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة  الراميــة إىل القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة 
 من إعالن األمم املتحـدة العـاملي حلقـوق          ٣االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، واملادة       

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، وعـدة أحكـام               ٩ و ٦، واملادتني   اإلنسان
 .واردة يف صكوك دولية أخرى، والدستور النمساوي

 من االتفاقية، ذهبت اجلهتان إىل أن لنظام العدالـة اجلنائيـة، مـن            ١ويف ما يتعلق باملادة      ٣-٣
وذكــرا . علــى املــرأة أكثــر بكــثري مــن الرجــلالناحيــة العمليــة، تــأثريا ســلبيا يف معظــم األحــوال 

بشكل خاص أن النـساء يتـضررن أكثـر بكـثري مـن الرجـال جـراء عـدم طلـب املـدعني العـامني                  
كمـا أهنـن يتـضررن أكثـر مـن الرجـال مـن ممارسـة عـدم حماكمـة                    . احتجاز اجملـرمني املفترضـني    

تـضرر النـساء أكثـر مـن     كمـا ت . ومعاقبة اجملرمني يف حاالت العنف العائلي على النحو الواجب        
الرجــال مــن عــدم التنــسيق بــني املعنــيني بإنفــاذ القــانون واملــوظفني القــضائيني، وعــدم توعيتــهم  

 .مبسألة العنف العائلي، وعدم مجع البيانات واالحتفاظ بإحصاءات عن العنف العائلي
تـان   مـن االتفاقيـة، أكـدت اجله       ٣ و) و( و) د( و) ج( و) أ( ٢  و ١وبالنسبة للمـواد     ٤-٣

مقدمتا البالغ على أن عدم احتجاز اجملرمني يف حاالت العنف العائلي، واحملاكمة غـري الوافيـة،    
وغياب التنسيق بني املسؤولني عن إنفاذ القانون واملسؤولني القضائيني، وعدم مجع إحـصاءات             
ــا إىل عــدم املــساواة وإىل      عــن حــاالت العنــف العــائلي واالحتفــاظ هبــا كلــها أمــور أدت عملي

 .رمان فاطمة يلدرمي من التمتع مبا هلا من حقوق اإلنسانح
مــن االتفاقيــة، أعلنــت اجلهتــان أن مــوظفي نظــام  ) هـــ (٢ و ١ويف مــا خيــص املــادتني  ٥-٣

العدل اجلنائي النمساوي تقاعسوا عن بذل العناية الواجبة للتحقيق يف عمل من أعمـال العنـف           
 .يلدرمي يف احلياة واألمن الشخصياطمة وحماكمة مرتكبه، ومحاية احلقوق اإلنسانية لف

 مــن االتفاقيــة، ادعــت اجلهتــان أن جرميــة قتــل فاطمــة   ٥ و ١ويف مــا يتعلــق باملــادتني  ٦-٣
يلــدرمي هــي مثــال مأســاوي علــى عــدم أخــذ مــسألة العنــف ضــد املــرأة مأخــذ اجلــد الــشائع يف  

، الســيما املــدعون ويعتــرب نظــام العــدل اجلنــائي. األوســاط العامــة ولــدى الــسلطات النمــساوية
العــامون والقــضاة، أن هــذه املــسألة مــشكلة اجتماعيــة أو عائليــة، وجنحــة صــغرية أو بــسيطة،  

وال يطبقـون القـانون اجلنـائي علـى هـذا النـوع مـن               . حتدث يف أوساط طبقات اجتماعية معينـة      
 .العنف ألنه ال ينظرون إىل هذا اخلطر بعني اجلدية

ير مـدى مـا وقـع مـن انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان الـيت                 وطلبت اجلهتان من اللجنة تقد     ٧-٣
تتمتــع هبــا الــضحية واحلقــوق احملميــة مبوجــب االتفاقيــة، ومــسؤولية الدولــة الطــرف عــن عــدم    
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كمـا طلبتـا مـن اللجنـة أن توصـي الدولـة الطـرف بـضمان محايــة         . احتجـاز املـشتبه فيـه اخلطـري    
وذلـك بإصـدار تعليمـات واضـحة        حقيقية للنساء ضحايا العنف، وخباصـة النـساء املهـاجرات،           
م فعلـه يف حــاالت العنــف الــشديد  إىل املـدعني العــامني وقــضاة التحقيــق بـشأن مــا ينبغــي علــيه  

 .النساء ضد
ــأن تعتمــد       ٨-٣ ــة الطــرف ب ــة أن توصــي الدول ــبالغ مــن اللجن ــان مقــدمتا ال وطلبــت اجلهت

عنــف العــائلي  يف ســبيل تــأمني ســالمة النــساء ضــحايا ال“احلــبس واالحتجــاز”سياســات تؤيــد 
 لنقل رسـالة إىل اجملـرمني واألوسـاط العامـة مفادهـا أن اجملتمـع                “احملاكمة”بشكل فعال وتؤيد    

كمـا  . يدين العنف العائلي، وبـأن تكفـل التنـسيق بـني خمتلـف الـسلطات املعنيـة بإنفـاذ القـانون          
توكـول   مـن الربو   ٥ مـن املـادة      ١طلبتا من اللجنة بشكل عام استخدام سلطتها مبوجب الفقرة          

يت ضــد  .االختيــاري املتعلقــة بالتــدابري املؤقتــة، وذلــك علــى غــرار مــا قامــت بــه يف قــضية إي    
 ).٢/٢٠٠٣البالغ رقم (هنغاريا 

وطلبتا من اللجنة أيضا أن توصي الدولة الطـرف بكفالـة تعـاون نظـام العدالـة اجلنائيـة                    ٩-٣
 دائمــا مــع املنظمــات الــيت تعاونــا) الــشرطة واملــدعون العــامون والقــضاة(علــى مــستوياته كافــة 

تعمل من أجل محاية ودعم النساء ضحايا العنف اجلنساين، وضمان إجباريـة الـربامج التدريبيـة              
 .والتثقيف يف جمال العنف العائلي

أما يف ما يتعلق مبقبولية البالغ، فأكدت اجلهتـان علـى أنـه مـا كـان ميكـن اللجـوء إىل                       ١٠-٣
 أمـن فاطمـة يلـدرمي الشخـصي واحليلولـة دون قتلـها،              أي وسائل انتصاف حملية أخـرى حلمايـة       

وأنه تبني أن أمر الطرد من الشقة وعدم العودة إليها واألمر القضائي املؤقـت الـذي مينـع املتـهم        
 .من االقتراب من الضحية مل يكونا فعالني

ــدم يف  ١١-٣ ــانون األول١٠وورد يف الـــبالغ املقـ ــة الـــصغرى ٢٠٠٤ديـــسمرب / كـ  أن االبنـ
قـد رفعـت دعـوى مدنيـة مبوجـب القـانون بـشأن              ) اليت ميثلـها والـدها الطبيعـي      (لدرمي  لفاطمة ي 

ومبوجـب هـذا القـانون، ميكـن لألبنـاء أن يقاضـوا الدولـة طلبـا                 . )٣(]للدولـة [املسؤولية الرمسيـة    
للتعويض عن األضرار النفسية، ونفقات العالج النفسي بغرض التغلب علـى آثـار وفـاة أمهـم،                 

وادعـت اجلهتـان مقـدمتا الـبالغ بـأن          . يف اجلنـازة وإعالـة البنـت الـصغرى        والتعويض عن تكال  
واملقاضـاة عـن   . ذلك ال ميثل انتصافا فعاال لعدم توفري احلماية لفاطمة يلـدرمي وعـدم منـع قتلـها        

حاالت اإلغفال واإلمهال ليس من شـأهنا أن تعيـدها إىل احليـاة وحتقـق غرضـا خمتلفـا يتمثـل يف                      
والنـهجان املتمـثالن يف التعـويض مـن ناحيـة           . سائر واألضـرار املتكبـدة    توفري التعـويض عـن اخلـ      

__________ 
الـشرطة االحتاديـة لفيينـا ووزارة    األبنـاء بـصدد مقاضـاة     أن  ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢٧ السابق املقدم يف     البالغ أفاد )٣( 

 .الداخلية أو املدعي العام لفيينا ووزارة العدل، على التوايل
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الورثـة  (ومهـا خيتلفـان مـن حيـث اجلهـة املـستفيدة         . واحلماية من ناحية أخرى هنجان متـضادان      
، والتوقيـت  )التعويض عن اخلـسارة إزاء إنقـاذ حيـاة شـخص مـا            (، وماهية النوايا    )إزاء الضحية 

ولو وفرت الدولة الطـرف محايـة فعالـة للنـساء، ملـا كانـت               ). اةبعد الوفاة عوضا عن قبل الوف     (
وباإلضافة إىل ذلك، تـستلزم قـضايا التعـويض تكـاليف           . هناك ضرورة إلثبات مسؤولية الدولة    

وقالــت اجلهتــان مقــدمتا الــبالغ بأهنمــا قــدمتاه ســعيا إىل حماســبة الدولــة الطــرف علــى    . هائلــة
وأخـريا، مـن غـري املـرجح أن      .  علـى التعـويض للورثـة      إغفاهلا وإمهاهلا وليس سـعيا إىل احلـصول       

 . من الربوتوكول االختياري٤تسفر مقاضاة الدولة الطرف على إنصاف فعال وفقا للمادة 
وتــذكر اجلهتــان مقــدمتا الــبالغ أيــضا أهنمــا مل تقــدما الــبالغ إىل أي هيئــة أخــرى مــن  ١٢-٣

 .لتحقيق الدويلهيئات األمم املتحدة أو أي آلية إقليمية للتسوية أو ا
اللجنة، تؤكد اجلهتـان أن تقـدميها الـشكوى باسـم     حق املثول أمام وفيما يتعلق مبسألة    ١٣-٣

.  أمــر مــربر ومالئــم-  الــيت ال ميكنــها أن تعطــي موافقتــها عليهـا نظــرا لوفاهتــا -فاطمـة يلــدرمي  
وكانت هلا صـلة    وترى اجلهتان أن من املالئم أن متثالها أمام اللجنة ألهنا كانت من عمالئهما              

شخصية هبما وألهنما منظمتان تـوفران محايـة ودعمـا خاصـني للنـساء ضـحايا العنـف العـائلي؛                    
وإحدى املنظمتني هي مركز للتدخل ضد العنف العائلي أفيد علـى أهنـا أُنـشئت عمـال بـالفقرة                   

اطمـة  وتسعى اجلهتان إىل إحقـاق العدالـة لف       .  من قانون شرطة األمن االحتادية     ٢٥ من املادة    ٣
يلدرمي وإىل حتـسني مـستوى محايـة املـرأة مـن العنـف العـائلي يف النمـسا حـىت ال يـذهب موهتـا                          

وباإلضافة إىل كل ما تقدم، فقد حصل مقدما البالغ على املوافقة املكتوبة مـن االبـنني           . سدى
 .الراشدين ومن والد االبنة اليت ال تزال قاصرة

 مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية  
 الوقـائع الـواردة يف      ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٤أكدت الدولـة الطـرف يف عرضـها املقـدم يف             ١-٤

الــبالغ وأضــافت أن عرفــان يلــدرمي قــد صــدر يف حقــه حكــم بالــسجن مــدى احليــاة مبوجــب    
يف ) Landesgericht fűr Strafsachen(احلكم النهائي الصادر عـن احملكمـة اجلنائيـة احملليـة لفيينـا      

 . بتهمة القتل والتهديد اجلنائي اخلطري٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ١٤
وتقدمت مليسا أوزدمري، االبنة القاصرة للمتوفاة، بدعاوى رمسية ضد النمـسا إلثبـات            ٢-٤

مسؤوليتها، بيـد أن تلـك الـدعاوى ُرفـضت ألن احملكمـة رأت أن التـدابري الـيت اختـذها مكتـب               
عام النظر، مـع مراعـاة الوضـع الـسابق،     إذ تعني على املدعي ال  . املدعي العام بفيينا كانت مربرة    

 باإلضـافة إىل النظـر يف املتطلبـات األخـرى     -يف مسألة إيداع طلب االحتجاز، كما تعني عليه    
 املوازنــة بــني احلــق األساســي يف احليــاة والــسالمة البدنيــة للــشخص مــودع الــشكوى وحــق   -

 يف ذلـك الوقـت ومل يتـرك         املشتبه فيه األساسي يف احلرية، علما بأنه مل يكـن لـه سـجل جنـائي               
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ولـيس مـن   . انطباعا لدى رجال الشرطة الذين تدخلوا سـاعتها بأنـه ذو سـلوك عـدواين شـديد            
شأن عدم كفاية ذلك التقييم الذي اتضح الحقا، رغم التقيـيم الـشامل للظـروف ذات الـصلة،      

مبوجـب  ومـع ذلـك جيـوز ملليـسا أوزدمـري رفـع دعاواهـا               . جيعل فعل املدعي العام غـري مـربر        أن
 .القانون املدين

داخــل مايــة مــن العنــف املتعلــق باحلالقــانون االحتــادي وذهبــت الدولــة الطــرف إىل أن  ٣-٤
يشكل نظاما شديد الفعاليـة  ) Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie(األسرة 

وبوسـع  . ملكافحة العنـف العـائلي، ويـضع إطـارا للتعـاون الفعـال فيمـا بـني خمتلـف املؤسـسات                    
ويـصدر أمـر    ). Wegweisung(أفراد الشرطة إصدار األمـر للمجـرمني احملـتملني مبغـادرة املنــزل              

إذا مل توجـد مـسوغات لالحتجـاز مبوجـب          ) Betretungsverbot(حبظر دخول املنــزل املـشترك       
ويــنص القــانون علــى دعــم مراكــز . “أقــل صــرامة”القــانون اجلنــائي وتعــني اســتخدام وســائل 

وجيب لزاما على أفراد الشرطة إبالغ تلـك املراكـز   .  العنف داخل األسرة للضحية   التدخل ضد 
 بيـد أنـه     -عم واملـشورة للـضحية      وجيب على املركز الحقـا تـوفري الـد        . عند إصدار أمر باحلظر   

وأوامر احلظر هذه عـادة مـا تكـون سـارية املفعـول ملـدة       . يكون له حق متثيل الشخص املعين   ال
دع الشخص املعين طلبا لدى حمكمة للحصول علـى أمـر قـضائي مؤقـت،               وحينما يو .  أيام ١٠

وباإلضــافة إىل التــدابري اجلنائيــة، هنــاك عــدد مــن تــدابري   .  يومــا٢٠ميــدد ســريان احلظــر لفتــرة  
ذلك أن النظام يشمل إجـراءات      . الشرطة والقانون املدين الرامية إىل احلماية من العنف العائلي        

ومـن املمكـن تـسوية املنازعـات يف حـاالت أقـل خطـورة مبوجـب              . تكميلية تتمثـل يف املالجـئ     
ــام      ــانون والنظــ ــى القــ ــاظ علــ ــق باحلفــ ــانون املتعلــ ــيح). Sichersheitspolizeigesetz(القــ  وتتــ

للمحـاكم أن تـصدر أوامـر       ) executionsordnung(من قانون إنفاذ األحكـام      ) ب (٣٨٢املادة  
وجيـوز متديـد الفتـرة يف ظـروف معينـة           . أشـهر قضائية ضد اجملرمني احملتملني تـسري ملـدة ثالثـة           

 .بناء على طلب الضحية املزعومة
وأضــافت الدولــة الطــرف أيــضا أن دورات تدريبيــة خاصــة تــنظم علــى أســاس منــتظم   ٤-٤

وخيــضع التعــاون بــني القــضاة والــشرطة الســتعراض  . للقــضاة والــشرطة بــشأن العنــف العــائلي 
ة الدولة، مع العلم أن اهلـدف مـن ذلـك يتمثـل      متواصل بغية كفالة تدخل أسرع من قبل أجهز       

يف السعي بقدر اإلمكان من أجل منع حدوث املأساة اليت حلت بفاطمـة يلـدرمي دون التـدخل                
. على حنو غـري سـليم يف احليـاة األسـرية للـشخص واملـساس بغـري ذلـك مـن احلقـوق األساسـية                        

 .يةوهذه املآسي ال تدل على وجود متييز ضد املرأة مبوجب االتفاق
ــارت ٥-٤ ــشكل   وأشـ ــاز يـ ــة الطـــرف إىل أن االحتجـ ــدخال الدولـ ــسيما تـ ــات يف ا جـ حلريـ

تناسـب  وتقـدير   . ، وهلذا الـسبب ال جيـوز فـرض االحتجـاز إال كـإجراء أخـري               لألفراداألساسية  
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بارتكـاب  ه   ملدى خطورة الشخص املعين وإلمكانية قيامـ       تكهنياميثل تقييما   التصرف مع الفعل    
عــالوة علــى ذلــك، و. للمــشتبه فيــهإزاء احلريــات واحلقــوق األساســية جيــب موازنتــه و ،جرميــة

يكــن لعرفــان يلــدرمي ســجل جنــائي، ومل يــستخدم ســالحا، وبــدا هادئــا ومتعاونــا مــع أفــراد  مل
وعلى هـذا األسـاس،   . ومل تبد على فاطمة يلدرمي أي إصابات   . الشرطة الذين تدخلوا يف األمر    

عـدم  حتديدا ، قرر املدعي العام أخريا يف تلك القضية      فيه لضرورة افتراض براءة املشتبه   ومراعاة  
 سـيكون   - الوضـع الـسابق    مـن وجهـة نظـر        -إيداع طلب باحتجاز عرفـان يلـدرمي ألن ذلـك           

 .أمرا غري متناسب
 بالنيابــة عــن املــدعنيأن األشــخاص  إىل الدولــة الطــرفذهبــت  ،وعــالوة علــى ذلــك  ٦-٤

 اسـتنادا إىل أن فاطمـة يلـدرمي مل تـتح            -لدسـتورية    احملكمـة ا   اللجـوء إىل  الضحية كان بوسعهم    
وجيـوز  . بـاحلبس مرتني لطلب إصدار أمر     بعدم االمتثال    املدعي العام    قرارهلا إمكانية الطعن يف     

 من الدستور االحتادي الطعـن لـدى احملكمـة          ١٤٠ من املادة    ١للمعالني األحياء مبوجب الفقرة     
 االدعــاء بــأهنم متــضررين هموبوســع. نون اجلنــائيالدســتورية يف األحكــام ذات الــصلة مــن القــا

حاليا وبصورة مباشرة، وذلك بالقول بأن هلم مصلحة حالية ومباشرة يف األثر الوقـائي النـاجم                
وسـتكون  . العـائلي مثـل فاطمـة يلـدرمي    عن إبطال األحكام ذات الصلة ملصلحة ضحايا العنـف    

ــذه  ــة ه ــصة باســتعراض األحكــام الق  هــي احملكم ــة املخت ــا، إذا   اناجله ــصلة وإلغائه ــة ذات ال وني
 .رأت ذلك ضروريا ما
 

 على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبوليةالبالغ  تامقدماجلهتان تعليقات   
 أن الـضحية  ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ٣١تان مقدمتا البالغ يف عرضهما املؤرخ     اجله ادعت ١-٥

املــرجح أن حتقــق االنتــصاف ســبل االنتــصاف احملليــة الــيت كــان مــن  واجلهــتني اســتنفدوا مجيــع 
دعـوى مدنيـة ال ينبغـي أن      رفـع   بنة املتوفاة ال يزال جيـوز هلـا         ابأن كون   اجلهتان   ورأت. الكايف

 .يس له أثر قانوين على املقبوليةوأن ذلك لمن تقدمي البالغ،  تنيمينع اجله
 بتقــدمي طلــببالقتــل أيــضا أن فكــرة مطالبــة امــرأة تعرضــت للتهديــد   اجلهتــان  ورأت ٢-٥

يـستغرق  إلجراء فـا . للمحكمة الدستورية مل تكن حجة تقدمت هبـا الدولـة الطـرف حبـسن نيـة           
 أن حيقــق انتــصافا كافيــا المــرأة  مــن غــري املــرجح  ولــذلك  تقريبــا،  ثــالث ســنواتإىلســنتني 

 .بالقتلتعرضت للتهديد 
 عـدم إصـدار أمـر   باملـدعي العـام     قـرار   على تفـسري الدولـة الطـرف ل       اجلهتان   واعترضت ٣-٥

 كــان مــن تلقــى ولــو. حــوادث العنــففقــد كــان علــى علــم جبميــع  . باحتجــاز عرفــان يلــدرمي
ومـن املـرجح جـدا    . لتصرف املـدعي العـام علـى حنـو خمتلـف      ،التهديدات بالقتل شخصية عامة 

كانـت الـشرطة قامـت حبمايـة الشخـصية      ل، و اجملـرم املزعـوم   أنه كان سيلقى القـبض فـورا علـى          
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 يتــركوردا علــى ادعــاء الدولــة الطــرف بــأن عرفــان يلــدرمي مل   . يــهالعامــة إىل حــني القــبض عل 
تــان مقــدمتا  اجلهرأت، ذو ســلوك عــدواين شــديدأفــراد الــشرطة املتــدخلني بأنــه انطباعــا لــدى 

 طبيعـة  فاطمـة يلـدرمي ال صـوب الـشرطة، وأن            ضـد  االعـدواين كـان موجهـ     سلوكه  بأن  البالغ  
وتـدل قـضية    .  وانعدام احلـس االحتـرايف     جةبالسذاتقدير اخلطر الذي قامت به السلطات اتسم        

 والتهديــدات احلــوادثفاطمــة يلــدرمي علــى أنــه حــىت عنــد قيــام الــضحية بــاإلبالغ عــن مجيــع    
 لإلذن مبحاكمة من يدعى بارتكابه اجلرميـة، ال يـوفر املـدعي العـام احلمايـة الفعالـة                   واستعدادها

 واعتمـد  ى اتصال باجملرم املزعـوم، عل املدعي العام يكنومل . العنفأعمال من وقوع املزيد من  
مباشـر بالقـضية   يكـن حيـيط بـشكل     الـشرطة مل     قسمعلى التقارير الشفوية اليت أوردها حمام يف        

 ومل تؤخـذ    ،ومل يكن تقييم مدى خطورة عرفان يلدرمي شـامال        . أو على اتصال مباشر باملتوفاة    
مل يكـن   عرفـان يلـدرمي     حيح أن   صـ . القدر الكايف من اجلدية   ومل تول   وقائع هامة بعني االعتبار     

وبالتـايل مل يـتم     . سجل جنائي، إال أن تقارير الشرطة أوردت ما أتى به من هتديدات بالقتل            له  
 . إدانته مطلقا من قبلتتم مل شخص يدعى ارتكابه جلرميةتوفري احلماية من 

 تعليقات إضافية من الدولة الطرف بشأن املقبولية  
  تأييـدا تامـا    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢١عرضها املؤرخ    يف    الدولة الطرف  أيدت  ١-٦

 .عرضها السابقما جاء يف 
بعـدم إمكانيـة التقـدم    اجلهـتني مقـدميت الـبالغ تقـوالن      الدولة الطرف إىل أن   وأشارت ٢-٦

ــة أو       ــدعى ارتكــاهبم للجرمي ــدم احتجــاز مــن ي ــام بع ــدعي الع ــرارات امل ــشكوى ضــد ق ــدم  ب بع
 باحلمايـة   املتعلـق  القـانون االحتـادي      يفن التـدابري املنـصوص عليهـا        أوأهنما تدعيان بـ   . حماكمتهم

يـضا  اجلهتـان أ وتـذكر   .  مبا يكفي حلماية النساء بفعاليـة حقيقيـة        فعالة ليست   العائليمن العنف   
أن املدعي العام جيوز له فقـط أن يطلـب وضـع متـهم قيـد االحتجـاز إذا مـا قـرر املـدعي العـام                           

تا الـبالغ إىل أوجـه قـصور         مقـدم  اجلهتـان وبالتـايل، تـشري     . اكمـة واحملأيضا إجراء حتقيق جنائي     
إىل القـانون نفـسه، أي      إىل   تعزى إىل املدعي العام وقاضي التحقيق املختصني وكذلك          مزعومة

 .تطبيق القانون واإلطار القانوين
وجيــوز ألي فــرد أن يطعــن يف دســتورية األحكــام القانونيــة مــا دام ذلــك الفــرد يــدعي  ٣-٦

 - ا يصبح ذلك القـانون سـاريا بالنـسبة لـذلك الفـرد          حاملانتهاك مباشر للحقوق الفردية     وقوع  
وليـست هنـاك حـدود زمنيـة     . )Individualantrag (بـدون قيـام احملـاكم بإصـدار قـرار أو حكـم      

 . الطلبمثل هذاإليداع 
ــن اإلجــراء   ويكــون ٤-٦ ــومي اهلــدف م ــهاك تق ــه   انت ــدعى ب ــانونم ــة  . يف الق ــرب احملكم وتعت
 أن يغـري الوضـع القـانوين        املعـين دستورية الطلب مشروعا فقط إذا كان من شأن إلغاء احلكم           ال
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عـالوة علـى ذلـك،      و. ملقدم الطلب حبيث تنتفـي اآلثـار القانونيـة الـسلبية الـيت يـدعى وجودهـا                
وجيب أن يكـون احلـال      . املصاحل احملمية قانونا ملقدم الطلب    يكون الضرر الحقا فعليا ب    جيب أن   
وحيــق ملــن يــنجح مــن مقــدمي  .  وقــت إيــداع الطلــب وعنــد اختــاذ احملكمــة لقرارهــا كــذلك يف

 .الطلبات يف مسعاه احلصول على التعويض
 )Verfassungsgerichtshofgesetz ( مــن قــانون احملكمــة الدســتورية١٥وتتــضمن املــادة  ٥-٦

املتطلبـات  ذه هـ وتشمل .  احملكمة الدستوريةاللجوء إىلاملتطلبات العامة من حيث الشكل عند      
جيــب تقــدمي الطلبــات كتابــة؛ وجيــب أن يــشري الطلــب إىل حكــم حمــدد يف الدســتور؛  : مــا يلــي

ومبوجـب  . وجيب على مقدم الطلب توضيح الوقائع؛ وجيب أن يتضمن الطلـب التماسـا حمـددا              
 علـى وجـه التحديـد األحكـام الـيت            الطلب  أن يذكر  جيب من القانون،    ٦٢ من املادة    ١الفقرة  
عالوة على ذلك، جيب أن يوضـح الطلـب بالتفـصيل الـسبب يف عـدم قانونيـة                 و. غاؤهاينبغي إل 

مقـدم الطلـب دون     علـى     املفعـول  األحكام املطعـون فيهـا وإىل أي مـدى كـان القـانون سـاري              
 مـن القـانون، جيـب أن يقـوم     ١٧ مـن املـادة   ٢ومبوجـب الفقـرة   .  قضائي  قرار أو حكم   صدور

 .حمام مأذون له بإيداع الطلبات
وإذا خلــصت احملكمــة الدســتورية إىل أن األحكــام املطعــون فيهــا تتنــاىف مــع الدســتور،  ٦-٦

ويــصبح املستــشار االحتــادي عندئــذ ملزمــا بنــشر قــرار إلغــاء هــذه    . أصــدرت حكمــا بنقــضها 
، ويدخل القرار حيز النفاذ يف هنايـة        (Bundesgesetzblatt)األحكام يف جريدة القوانني االحتادية      

 - شـهرا لإللغـاء      ١٨وز للمحكمة الدستورية كذلك أن حتدد مهلـة أقـصاها           وجي. يوم صدوره 
وُتَحـدَّد مهلـة زمنيـة إذا كـان يـتعني إتاحـة             . وال ينطبق ذلك بالضرورة على امللتمسني أنفسهم      

ويفتـرض أن تلجـأ   . فرصة للسلطة التـشريعية لوضـع نظـام جديـد يتفـق مـع اإلطـار الدسـتوري             
اراهتــا الــسابقة، إىل هــذه اإلمكانيــة إذا قــررت أنــه يــتعني إلغــاء احملكمــة الدســتورية، يف ضــوء قر

 .حكم ما
 احملكمــة الدســتورية مبوجــب    وأقــرت الدولــة الطــرف بــأن اإلجــراءات املتبعــة أمــام       ٧-٦

غـري  .  من الدستور االحتـادي ال هتيـئ سـبيال بـالغ الـسرعة لالنتـصاف               ١٤٠ من املادة    ١ الفقرة
توكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز          من الربو  ٤ من املادة    ١أن الفقرة   

ــتعني أن تــستغرق       ــة املتاحــة، مــا مل ي ضــد املــرأة تقــضي باســتنفاد مجيــع ســبل االنتــصاف احمللي
 .اإلجراءات فترة طويلة تتجاوز حد املعقول أو كان من املستبعد أن حتقق انتصافا فعاال

ليـة مبـدأ عامـا مـن مبـادئ القـانون الـدويل        ويعكس شرط استنفاد سـبل االنتـصاف احمل    ٨-٦
وهـو يهيـئ للدولـة املعنيـة فرصـة ملعاجلـة            . وعنصرا معتـادا يف اآلليـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان           
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ــهاكات حقــوق اإلنــسان أوال علــى الــصعيد احمللــي     ــة   (انت ــة للــصكوك الدولي ــة االحتياطي الوالي
 ).للحماية القانونية

ــة حمــددة أن يو   ٩-٦ ــصيل العناصــر   ضــح الطلــب ال وينبغــي يف كــل حال ــدم بالتف ــردي املق ف
ويبـدو أن العبـارة املقـصودة يف احلالـــة     . الكلمات الواردة يف احلكم القانوين الـالزم إلغاؤهـا    أو

 مـن املـادة     ١ الـواردة يف الفقـرة       “إال بنـاء علـى طلـب مـن املـدعي العـام            ”موضــع النظـــر هـي     
وينبغـي أن حيـدد الطلـب املقـدم       . (Strafprozessordnung) من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة        ١٨٠

إىل احملكمة الدستورية مجيع األحكام القانونية الـيت يـرى مقـدموه أهنـا تتعـارض مـع مـصلحتهم          
 .يف تأكيد حقوقهم املكفولة مبوجب الدستور

وأكدت الدولة الطرف أنه كان علـى أقربـاء فاطمـة يلـدرمي األحيـاء أن يـستفيدوا مـن          ١٠-٦
ــة تقــد ــة،    إمكاني وفقــا ألحكــام  مي طلــب فــردي إىل احملكمــة الدســتورية قبــل اللجــوء إىل اللجن

ــدعاوى املعروضــة علــى احملكمــة    ٤ مــن املــادة  ١ الفقــرة ــاري، وأن ال  مــن الربوتوكــول االختي
وعــالوة علــى ذلــك، . دود املعقــولالدســتورية ال تــستغرق بالــضرورة وقتــا طــويال يتجــاوز حــ 

للمحكمـــة، بأنـــه لـــيس مـــن حـــق     وابق القـــضائية ميكـــن القـــول، يف ضـــوء قـــانون الـــس     ال
 رفـع دعـاوى مماثلـة    - حـسبما يبـدو   -األحياء التقـدم بالتمـاس فـردي ألنـه مل يـسبق              األقارب

 .أمام احملكمة
 من الربوتوكول االختيـاري غـري قاصـرة علـى سـبل االنتـصاف            ٤ من املادة    ١والفقرة   ١١-٦

ق، مل تــزعم اجلهتــان مقــدمتا الــبالغ أن ويف هــذه النقطــة، عــالوة علــى مــا ســب . الناجعــة دومــا
 مـن الدسـتور االحتـادي       ١٤٠ مـن املـادة      ١اإلجــراءات الدستوريــة املعمول هبا مبوجب الفقرة       

وهتدف اجلهتان إىل احلصول على سـبيل انتـصاف         . ال تصلح متاما ألن تكون سبيال لالنتصاف      
 مـن املمكـن، لتحقيـق هـذه       وكـان . فعال يـوفر محايـة فعالـة ألرواح النـساء وأمنـهن الشخـصي             

الغاية، مباشرة إجراء يرمي إىل تعديل األحكام القانونيـة املـثرية للمـشاكل بتقـدمي طلـب فـردي           
 .إىل احملكمة الدستورية

ولئن كان صحيحا أنه ما من سبيل انتصاف فعال ميكن أن يوفر احلماية حليـاة فاطمـة                  ١٢-٦
النمـسا أن هـذه املـسألة ال ينبغـي حبثهـا يف             يلدرمي وأمنها الشخصي بعـد وفاهتـا، فـإن مـن رأي             

. مرحلــة النظــر يف املقبوليــة يف إطــار اإلجــراءات املعمــول هبــا مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري 
والتساؤل املطروح هنا هو باألحرى هل كان لدى أقارهبا األحياء فرصة لالسـتفادة مـن سـبيل                 

 .عيد احمللي من أجل حتقيق أهدافهممالئم لالنتصاف يتيح إلغاء األحكام القانونية على الص
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 املسائل املطروحة أمام اللجنة بشأن املقبولية وإجراءات البت فيها  
ــة والــــثالثني    ١-٧ ــا الرابعــ ــاير / كــــانون الثــــاين١٦(نظــــرت اللجنــــة خــــالل دورهتــ  -ينــ
وقـد  .  من نظامها الداخلي   ٦٦ و ٦٤يف مقبولية البالغ وفقا للمادتني      ) ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٣

ــا وال هــي موضــع للنظــر يف إطــار أي       تأكــدت ــسبق أن ُنظــر فيه ــة مــن أن القــضية مل ي  اللجن
 .إجراءات أخرى للتحقيقات أو التسويات الدولية

 مـن الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى             ٤ من املادة    ١الفقرة  يف ما يتعلق ب    ٢-٧
الحظـت اللجنـة أنـه جيـب        ). ليـة قاعــدة سبل االنتـصاف احمل    (مجيع أشكال التميـيز ضــد املــرأة      

علـى مقــدمي البالغـات أن يــستخدموا ســبل االنتـصاف املعمــول هبــا يف النظـام القــانوين احمللــي     
وينبغـي أن تعـرض أوال علـى        . املتاحة هلم واليت تتيح هلـم االنتـصاف مـن االنتـهاكات املزعومـة             

د وإال انتفـى الباعـث   هيئة حملية مناسبة مواضيع الـشكاوى الـيت سـتعرض علـى اللجنـة فيمـا بعـ        
وقــد صــيغت قاعــدة ســبل االنتــصاف احملليــة حــىت تتــيح للــدول األطــراف الفرصــة . مـن احلكــم 

لتدارك انتهاك أي من احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية من خالل أنظمتها القانونية قبـل أن              
ــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان مــؤخرا إىل  . تعــاجل اللجنــة القــضايا نفــسها   األســاس وأشــارت اللجن

املنطقي الـذي تقـوم عليـه قاعـدهتا ذات الـصلة والـذي اسـتندت إليـه يف قرارهـا الـصادر بـشأن                         
يف ) ١٢٣٥/٢٠٠٣(البالغ املقدم من بانايويت سيالل، باسم ابنه، أجنيلـو سـيالل ضـد اليونـان             

 :٦/٣الفقرة 
عيــد اللجنــة إىل األذهــان أن الغــرض مــن شــرط اســتنفاد ُســبل االنتــصاف  وت”  

 مــن الربوتوكــول االختيــاري هــو إتاحــة   ٥مــن املــادة ) ب (٢ة مبقتــضى الفقــرة احملليــ
 .“... ض لـه الضحيةرف أن تتدارك االنتهاك الذي تعرالفرصة للدولة الط

ن سبل االنتـصاف    أالعنف العائلي،   الحظت اللجنة يف ما يتعلق بالبالغات اليت تدين         و ٣-٧
لية تتصل بالتزام الدولة الطـرف املعنيـة ببـذل العنايـة     اليت تتبادر إىل الذهن لغرض النظر يف املقبو   

الواجبة من أجل توفري احلماية؛ والتحقيق يف اجلرائم، ومعاقبة اجلناة، وتقدمي التعويـضات علـى               
 . الصادرة عن اللجنة١٩النحو املنصوص عليه يف التوصية العامة 

ورأت اللجنة أن املزاعم املتصلة بالتزام الدولة الطـرف ببـذل العنايـة الواجبـة مـن أجـل         ٤-٧
ومـــن ثـــم، فـإن مـسألة        . ثــــة محاية فاطمة يلـدرمي متثـل صـميم الـبالغ وهلـا أمهيـة كبـــرى للور                

  مـــن١إذا كانـــت وســـائل االنتـــصاف احملليـــة قـــد اســـتنفدت أم مل تـــستنفد وفقـــا للفقـــرة  مـــا
وتتـصل  . الربوتوكـول االختيـاري جيـب فحـصها مـن حيـث عالقتـها هبـذه املـزاعم                  من   ٤املادة  

املزاعم يف جوهرها بأوجه القـصور الـيت تكتنـف القـانون وكـذلك بـسوء التـصرف أو اإلمهـال                   
وفيمـا يتعلـــق بأوجـه القـصور        . من جانب السلطات يف تطبيق التدابري اليت ينص عليها القانون         
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 ادعـت اجلهتـان مقـدمتا الـبالغ أن فاطمـة يلـدرمي مل يكـن بوسـعها،                  املزعومــة يف القانون، فقد   
وفقـا للقــانون اجلنــائي، أن تــستأنف قـرارات املــدعي العــام بعــدم احتجـاز زوجهــا لتهديــده هلــا    

 مـن   ١٤٠ مـن املـادة      ١وقد استدلت الدولة الطرف بأن الفقرة       . بارتكاب عمل جنائي ضدها   
اجلـة االنتـهاك املزعـوم وجـوده يف القـانون، وهـو             الدستور االحتـادي تتـضمن إجـراء يتـوخى مع         

وأفــادت الدولــة الطــرف بــأن تقــاعس  . إجــراء كــان متاحــا للمتوفــاة ومــا زال متاحــا لذريتــها  
 .املتوفاة وذريتها عن استخدام اإلجراء كان ينبغي أن حيول دون قبول البالغ

ــوارد يف الفقــرة    ٥-٧ ــة إىل أن اإلجــراء ال  مــن الدســتور ١٤٠ مــن املــادة ١وأشــارت اللجن
ــرأة مهــددة        ــصافا فعــاال الم ــرجح أن حيقــق انت ــاره ســبيال لالنتــصاف ي االحتــادي ال ميكــن اعتب

ومل تعترب اللجنة كـذلك أن هـذا الـسبيل احمللـي لالنتـصاف كـان       . بالتعرض لعمل جنائي خطري 
سبيل مــن املمكــن أن حيقــق انتــصافا فعــاال بالنــسبة لذريــة املتوفــاة بــسبب الطــابع اجملــرد هلــذا الــ  

وعليه، خلصت اللجنة، بالنسبة ألغراض البت يف املقبوليـة، مـن حيـث             . الدستوري لالنتصاف 
مزاعم مقدمي البالغ بشأن اإلطار القانوين حلماية املرأة يف حاالت العنف العـائلي فيمـا يتعلـق                 
باملتوفــاة، إىل أن ال وجــود لــسبل انتــصاف يــرجح أن حتقــق الغــرض منــها بــصورة فعالــة، وأن   

ويف ضــوء عــدم وجــود معلومــات عــن أي ســبل . غ يــصبح بالتــايل مقبــوال يف هــذا الــشأنالــبال
 انتــصاف أخــرى فعالــة متاحــة، كــان بوســع فاطمــة يلــدرمي أو ورثتــها اللجــوء إليهــا أو مــا زال

 أوردهتـا اجلهتـان بـشأن أفعـال         اللجنـة إىل أن املـزاعم الـيت        بوسع ورثتها اللجوء إليها، خلـصت     
 . العموميني مقبولةإغفاالت املسؤولني أو
والحظت اللجنة أن مليسا أوزدمري، االبنة القاصر للمتوفاة، رفعت دعـاوى مـسؤولية              ٦-٧

وأشـارت إىل أن الدولـة الطـرف قالـت إنـه مـا زال مـن                 . ضد النمسا، ولكنها قوبلت بـالرفض     
ي ويف غياب معلومات يف هذا الشأن أو يف شـأن أ          . املمكن رفع دعوى مبوجب القانون املدين     

سبل انتصاف أخرى متاحة فعالة كان بوسع فاطمة يلدرمي أو ورثتها االسـتعانة هبـا أو مـا زال                   
بوسع ورثتها االستعانة هبا، خلصت اللجنة إىل أن املزاعم اليت أوردهتـا اجلهتـان مقـدمتا الـبالغ                  

 .بشأن أفعال أو إغفاالت املسؤولني العموميني مقبولة
 .، أعلنت اللجنة على أن البالغ مقبول٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧ويف  ٧-٧

 طلب الدولة الطرف من أجل إعادة النظر يف املقبولية وعرضها حيثيات القضية  
 إىل اللجنــة أن ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران١٢طلبــت الدولــة الطــرف يف عرضــها املــؤرخ   ١-٨

ي لذريــة وأكــدت الدولــة الطــرف مــن جديــد أنــه ينبغــ . تعيــد النظــر يف قرارهــا بــشأن املقبوليــة
 مـن الدسـتور     ١٤٠ مـن املـادة      ١فاطمة يلدرمي اللجـوء إىل اإلجـراء املنـصوص عليـه يف الفقـرة               

االحتادي، ألن ذلك يشكل الـسبيل الوحيـد املتـاح يف إطـار النظـام النمـساوي لتأكيـد ضـرورة                     
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وميكــن للمحكمــة الدســتورية أن تتخــذ قــرارا يــوعز إىل . تعــديل حكــم مــن األحكــام القانونيــة
وتكـون قـرارات مـن    .  بإصدار قانون آخر دون تأخري يكون مطابقـا ألحكـام الدسـتور      املشرع

هــذا القبيــل دومــا موثقــة، وتــشمل أيــضا يف أحيــان كــثرية إحــاالت إىل العناصــر الــيت جيــب أن  
وعليــه، تؤكــد الدولــة الطــرف علــى أن ســبيل االنتــصاف هــذا جــد . يتــضمنها القــانون اجلديــد

 .ف من البالغ على املستوى احملليفعال من أجل توخي حتقيق اهلد
وأشــارت الدولــة الطــرف إىل دعــاوى املــسؤولية الــيت رفعتــها مليــسا أوزدمــري، االبنــة     ٢-٨

وأفادت أن االبنة بعثت رسالة، إبان تقدمي الدولـة الطـرف ملالحظاهتـا             . القاصرة لفاطمة يلدرمي  
كومـة االحتاديـة، ممثلـة يف       األوىل، موجهة إىل السلطات النمساوية تؤكد فيهـا ضـرورة دفـع احل            

 .إدارة املدعي العام، تعويضات هلا
وأوضحت الدولة الطرف على أن احلكومة االحتادية ميكن أن تعترب مسؤولة، يف إطـار            ٣-٨

القانون املدين، عن األضرار الالحقة باملمتلكات أو األشخاص حينما يكـون الـضرر ناجتـا عـن                 
 إىل أن مطالـب مليـسا أوزدمـري مل حتـظ بقبـول              وأشـارت الدولـة الطـرف     . تصرف غـري قـانوين    

حكومة النمسا نظرا إىل أن اإلجراءات اليت اتبعها مكتـب املـدعي العـام بفيينـا اعتـربت مقبولـة                    
وقامــت مليــسا أوزدمــري الحقــا برفــع دعــوى قــضائية ضــد  . يف ظــل الظــروف احمليطــة بالقــضية

ــوبر أك/ تــشرين األول٢١وقــضى القــرار الــصادر يف  . حكومــة النمــسا   عــن احملكمــة  ٢٠٠٥ت
، بــرفض  )Landesgericht fűr Zivilrechtssachen(االبتدائيــة، احملكمــة املدنيــة احملليــة لفيينــا     

ــدعوى ــا   . ال ــار٣١هــذا القــرار يف  ) Oberlandesgericht(وأيــدت حمكمــة االســتئناف بفيين  / أي
 .٢٠٠٦ مايو
ــيت أدت إ      ٤-٨ ــسل األحــداث ال ــد تسل ــن جدي ــة الطــرف م ــة  وتناولــت الدول ــل فاطم ىل قت

، وبعدما أعلنت فاطمة يلدرمي بأهنـا تعتـزم الطـالق مـن           ٢٠٠٣يوليه  /فخالل شهر متوز  . يلدرمي
زوجها عرفان يلدرمي، وجه إليها هتديدات باهلـاتف والحقـا يف مكـان عملـها؛ وكـان مـن بـني           

، هـدد عرفـان   ٢٠٠٣أغسطس /وخالل شهر آب. التهديدات اليت وجهها إليها التهديد بقتلها 
. ، غـادرت فاطمـة يلـدرمي شـقة الزوجيـة          ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٤ويف  . درمي أيضا بقتل ابنها   يل

ونتيجـة لـذلك، أصـدرت      . وأبلغت عن زوجها بعد ذلـك بيـومني لقيامـه بتوجيـه هتديـدات هلـا               
الشرطة قرارا بالطرد وباحلظر ضد عرفـان يلـدرمي، وأحاطـت فـورا مكتـب املـدعي العـام علمـا           

وأصــدرت حمكمــة هرينــالز . ام متابعتــه ولكــن مل يــأمر باحتجــازهوقــرر مكتــب املــدعي العــ. بــه
احمللية الحقا، بناء على طلب من فاطمة يلـدرمي، أمـرا قـضائيا مؤقتـا حيظـر علـى الـزوج العـودة                
ــه كــذلك          ــها، وحيظــر علي ــر عمل ــا مباشــرة وإىل مق ــة هب ــاطق احمليط ــة وإىل املن إىل شــقة الزوجي

شرطة واألوامر الصادرة عن احملكمـة، واصـل عرفـان        وعلى الرغم من تدخالت ال    . االتصال هبا 
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ووجه املـدعي العـام بفيينـا اهتامـات         . يلدرمي جهوده من أجل االتصال بفاطمة يلدرمي وهتديدها       
وأكدت الدولة الطرف أن إصدار أمـر بـاحلبس      . ضد عرفان يلدرمي بتوجبه هتديد جنائي خطري      

ن عرفان يلدرمي مل يكن له سـجل جنـائي   كان يف حينه إجراء متشددا بشكل غري متناسب مبا أ         
 ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ١١وقام عرفان يلدرمي بقتل فاطمـة يلـدرمي يف          . وكان مندجما اجتماعيا  

 .وهي متوجهة من مكان عملها إىل مرتهلا
وأشارت الدولة الطرف كذلك أنه صدر يف حق عرفان يلدرمي حكـم بالـسجن مـدى                 ٥-٨

؛ وصـدر احلكـم     )Strafgesetzbuch( مـن القـانون اجلنـائي        ٧٥ احلياة بتهمة القتـل عمـال باملـادة       
وهـو اآلن يقـضي مـدة     . ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٤النهائي عن احملكمة اجلنائية احمللية لفيينا يف        

 .احلكم الصادر يف حقه
والحظت الدولة الطـرف أنـه يـصعب الـتكهن تكهنـا صـائبا مبـدى خطـورة جمـرم مـا،                       ٦-٨

 إذا كـان االحتجـاز يعتـرب مبثابـة تـدخل غـري متناسـب يف احلقـوق                   وأنه من الضروري حتديد مـا     
داخـل األسـرة    ماية مـن العنـف      ويرمي القانون االحتادي املتعلق باحل    . واحلريات األساسية للفرد  

إىل إتاحة وسيلة جد فعالة ولكن متناسبة يف نفس الوقت ملكافحة العنـف العـائلي باتبـاع مجلـة          
ومـن الـالزم    . قـة بالقـانون املـدين، وأعمـال الـشرطة، وتـدابري الـدعم             من التدابري اجلنائيـة واملتعل    

ــة         ــشرطة، ومؤســسات رعاي ــزة ال ــة، وأجه ــة واملدني ــني احملــاكم اجلنائي ــق ب ــشكل وثي ــاون ب التع
الــشباب، ومؤســسات محايــة الــضحايا، مبــا يف ذلــك، علــى وجــه اخلــصوص، مراكــز التــدخل    

ملعلومــات بــسرعة بــني الــسلطات    للحمايــة مــن العنــف داخــل األســرة، فــضال عــن تبــادل ا       
ويبدو واضحا من امللف، يف حالة فاطمة يلـدرمي، أن مركـز فيينـا للتـدخل                . واملؤسسات املعنية 

ضد العنف العائلي قد أبلغ عـن طريـق الفـاكس سـاعتني بعـد دخـول أمـر الطـرد واحلظـر ضـد                         
 .عرفان يلدرمي حيز النفاذ

 تــسوية املنازعــات، تقــوم الــشرطة وأشــارت الدولــة الطــرف إىل أنــه بغــض النظــر عــن  ٧-٨
 مـن  ٧وتـنص الفقـرة   . بإصدار أوامر الطرد وحظر العـودة الـيت تعتـرب أقـل شـدة مـن االحتجـاز          

 أ من قانون شرطة األمن علـى ضـرورة التأكـد مـن االمتثـال لقـرارات الطـرد وحظـر              ٣٨املادة  
اإلجـراء يف حالـة فاطمـة    هـذا   وقد مت. العودة مرة واحدة على األقل خالل األيام الثالثة األوىل

ووفقـا لتعليمـات مديريـة الـشرطة االحتاديـة يف       . يلدرمي عـشية نفـس يـوم صـدور األمـر بـاحلظر            
فيينا، يستحـسن أن تقـوم الـشرطة بعمليـة املراقبـة هـذه باالتـصال شخـصيا بالـشخص املعـرض                      

. للخطــر يف مرتلــه دون ســابق إعــالن ويف وقــت يــرجح أن يكــون أحــد األشــخاص يف املــرتل   
جيــب علــى مفتــشيات الــشرطة يف فيينــا مــسك ســجل مفهــرس بأعمــال العنــف العــائلي حــىت  و

 .يتسىن هلا احلصول بسرعة على معلومات موثوقة
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وأشارت الدولة الطرف إىل أن تشريعاهتا ختضع لتقييم منتظم كما هـو الـشأن بالنـسبة       ٨-٨
 إجـراء إصـالح هـام يف        وقـد أدت زيـادة التوعيـة إىل       . للسجل اإللكتروين لإلجراءات القـضائية    

القوانني وإىل تعزيز محاية ضحايا العنف العائلي، مثـل إلغـاء الـشرط املنـصوص عليـه يف الفقـرة                    
 مــن القــانون اجلنــائي والقاضــي بــأن يقــوم عــضو األســرة موضــوع التهديــد ١٠٧ مــن املــادة ٤

 .باإلذن مبحاكمة الشخص الذي وجه هتديدا جنائيا خطريا
 بأن مسألة العنف العائلي واالستراتيجيات الواعدة املضادة هلـا         وأكدت الدولة الطرف   ٩-٨

تنــاقش بانتظــام بــني رؤســاء مكاتــب املــدعني العــامني وممثلــي وزارة الداخليــة االحتاديــة، مبــا يف  
وأكـدت أيـضا أن جهـودا هامـة تبـذل حاليـا مـن أجـل                 . ذلك ما يتعلق باملـسألة املطروحـة هنـا        
.  العــامني ومراكــز التــدخل ضــد العنــف داخــل األســرة  حتــسني التعــاون بــني مكاتــب املــدعني  

وأشارت الدولة الطرف أيضا إىل اجلهود اليت تبذهلا وزارة الداخلية االحتاديـة واألجهـزة التابعـة     
 .هلا يف جمال اإلحصاءات

باحلمايـة مـن العنـف داخـل        وأشارت الدولة الطـرف إىل أن القـانون االحتـادي املتعلـق              ١٠-٨
 مستوى املمارسة يعتربان عنـصرين رئيـسيني يف تـدريب القـضاة واملـدعني        وتطبيقه على  األسرة
وأتاحـت الدولـة الطـرف أمثلـة عـن حلقـات العمـل واألنـشطة املنظمـة حمليـا يف جمـال                       . العامني

، “العنــف داخــل األســرة  ”ضاة املقــبلني ســنويا معلومــات عــن    وتتــاح للقــ . محايــة الــضحايا 
ــة الــضحايا” و ــربامج العناصــر األساســية لظــاهرة   . “ةالقــانون واألســر ” ، و“محاي وتــشمل ال

العنف العائلي ضـد املـرأة والطفـل، مبـا يف ذلـك أشـكاله، واإلصـابة بالـصدمة، ونتـائج مـا بعـد                   
جمـرم  رمني، وعوامل تقييم مدى خطـورة       اإلصابة بالصدمة، وآليات العالقة العنيفة، ونفسية اجمل      
وأجريت كذلك أنـشطة    . ت اإللكترونية ما، ومؤسسات الدعم، والقوانني واللوائح، والسجال     
 .تدريب مشتركة بني االختصاصات وذات طابع شامل

وأقرت الدولـة الطـرف بـضرورة إطـالع األشـخاص املتـضررين بـالعنف العـائلي علـى                    ١١-٨
وأفـادت الدولـة الطـرف بـأن القـضاة يقـدمون            . السبل القانونية واخلدمات االستـشارية املتاحـة      

ــات يف    ــل هــذه املعلوم ــام       مث ــه اهتم ــن ل ــرة كــل أســبوع لكــل م ــل م ــة دون مقاب احملــاكم احمللي
، وتقـدم أيـضا اخلـدمات االستـشارية النفـسية         . باالطالع على وسائل احلمايـة القانونيـة املتاحـة        

وأشــارت الدولـة الطــرف أيـضا إىل أن املعلومــات ذات   . يف ذلــك يف حمكمـة هرينــالز احملليـة   مبـا 
نكليزيــة  باللغــات العربيــة واألملانيــة وااللــصقات ومطبوعــاتم(الــصلة تتــاح يف احملــاكم احملليــة  

وأتـيح أيـضا خـط      ). والفرنسية والبولندية والروسـية والـصربية الكرواتيـة واإلسـبانية واهلنغاريـة           
هاتفي باجملان لفائدة الضحايا خيصص لتقـدمي املـشورة القانونيـة مـن قبـل حمـامني باجملـان وعلـى                     

طرف كذلك أن مآوي النساء هي مبثابة ملجأ للنـساء ضـحايا   وأشارت الدولة ال. مدار الساعة 
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ويف . العنف، وتقدم هلن فيها املشورة والرعايـة واملـساعدة فيمـا يتعلـق بالتعامـل مـع الـسلطات                  
حاالت العنف العائلي اليت صدر بشأهنا أمر بـالطرد وحظـر العـودة، جيـب علـى أفـراد الـشرطة                     

 استـــصدار أمـــر قـــضائي مؤقـــت مبوجـــب    إعـــالم األشـــخاص املعرضـــني للخطـــر بإمكانيـــة     
متـوفرة  (ويف فيينا، تتاح للشخص املعـين ورقـة بيانـات           .  أ من قانون إنفاذ األحكام     ٣٨٢املادة  
 ).نكليزية والفرنسية والصربية واإلسبانية والتركيةباال
وأشارت الدولة الطرف إىل أن مقدمي هذا البالغ أتاحا إيضاحات غري ملموسـة عـن                ١٢-٨

اختذاه أساسا الدعاء انتهاك القانون االحتادي املتعلـق باحلمايـة مـن العنـف داخـل                السبب الذي   
األسرة، فضال عن املمارسات املتعلقة باالحتجاز يف حاالت العنف العـائلي وحماكمـة مرتكبيـه               

واعتـربت الدولـة الطـرف أنـه مـن الواضـح            .  من االتفاقيـة   ٥  و ٣  و ٢  و ١ومعاقبتهم، للمواد   
 .ين ينص على إجراءات شاملة ملكافحة العنف العائلي بشكل واف وفعالأن نظامها القانو

وأشارت الدول الطـرف أيـضا أن أمـر االحتجـاز يـصدر حينمـا تكـون هنـاك خمـاوف                      ١٣-٨
وأكــدت أنــه ال ميكــن  . مــربرة مبــا فيــه الكفايــة مــن أن ينفــذ املــشتبه فيــه هتديــده إذا مل حيتجــز   

وأكـدت  . ر اليت ميثلها جمرم مـا يف فـرادى احلـاالت          استبعاد ارتكاب خطأ يف تقدير درجة اخلط      
الدولة الطرف أنه رغم الطابع املأساوي للغاية للحالة الراهنـة، ال ميكـن التغاضـي عـن ضـرورة                   

. املوازنــة بــني االحتجــاز وحــق مرتكــب اجلرميــة املزعــوم يف احلريــة الفرديــة ويف حماكمــة عادلــة 
لمحكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان القاضـية بـأن          وأحيل يف هذا الشأن إىل السوابق القضائية ل       

حرمان شخص من حريته ينبغـي يف مجيـع األحـوال أن يكـون امللجـأ النـهائي وال ميكـن فرضـه                
وتــذهب . إال إذا كــان متناســبا مــع الغــرض مــن التــدبري املتخــذ وبقــدر مــا يكــون متناســبا معــه 

صادر اخلطــر، إصــدار األمــر   الدولــة الطــرف إىل أنــه ينبغــي إذن، إذا أريــد اســتبعاد مجيــع مــ       
وذلـك مـا مـن شـأنه أن يعكـس      . باالحتجاز يف حـاالت العنـف العـائلي باعتبـاره تـدبريا وقائيـا          

. عبء اإلثبات وأن يتناىف بشدة مع مبادئ افتـراض الـرباءة واحلـق يف إجـراءات قـضائية عادلـة                   
زه واحلكـم مـسبقا   فحماية املرأة بواسطة التمييز اإلجيايب، مثال عن طريق حبس الرجل واحتجـا       

عليه ومعاقبته تلقائيا كلما كان هناك اشتباه يف ارتكاب عمل من أعمـال العنـف العـائلي، أمـر                   
 .غري مقبول ويتناىف ومبدأ سيادة القانون واحلقوق األساسية

وأشارت الدولة الطرف أنه حينما وجه االهتام ضد زوج فاطمة يلدرمي، وجد املـدعي               ١٤-٨
نفسيهما أمام حالة مل يكن التهديد املبلغ عنه مـشفوعا باسـتخدام القـوة              العام وقاضي التحقيق    

واستنادا إىل املعلومات املتاحة لقاضي التحقيق، بـدا إصـدار أمـر قـضائي مؤقـت كافيـا                  . البدنية
وفـضال عـن ذلـك، أشـارت الدولـة الطـرف إىل أن عرفـان يلـدرمي كـان          .  يلـدرمي ةحلماية فاطم 

وأكدت بأنه لو احتجز عرفان يلدرمي لـشكل        . له سجل جنائي  شخصا مندجما اجتماعيا وليس     
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مثل افتراض الـرباءة، واحليـاة اخلاصـة واألسـرية، واحلـق          (ذلك انتهاكا مباشرا حلقوقه األساسية      
 ).يف احلرية الشخصية

وأكدت الدولة الطرف أن مقدمي البالغ كان يف إمكاهنما رفع شكوى يف أي وقـت                ١٥-٨
 . من قانون االدعاء العام٣٧صرفه، وذلك عمال باملادة ضد املدعي العام بشأن ت

 الرامـي إىل مكافحـة      )٤(وأكدت الدولـة الطـرف أن نظـام التـدابري الـشاملة اخلـاص هبـا                ١٦-٨
والقـرارات  . العنف العائلي ال مييز ضد املرأة، وأن زعم مقدمي البالغ عكس ذلك ال سـند لـه                

ليـست متييزيـة   )  تتاح املزيـد مـن املعلومـات الـشاملة     حينما(اليت تبدو غري مالئمة يف هناية األمر        
ــا  ــق       . يف حــد ذاهت ــا يتعل ــة فيم ــا مبوجــب االتفاقي ــل اللتزاماهت ــا متتث ــة الطــرف أهن وأكــدت الدول

ــزي مل     ــل متييـ ــع أي عمـ ــه يقـ ــذ، وأنـ ــشريعات والتنفيـ ــدرمي يف    بالتـ ــة يلـ ــق فاطمـ ــوس يف حـ مـ
 .االتفاقية مدلول

ف إىل اللجنـة رفـض هـذا الـبالغ باعتبـاره غـري              ويف ضوء ما سبق، طلبت الدولة الطـر        ١٧-٨
مقبول؛ وأن ترفض البالغ يف هناية األمر الفتقاره البني لسند جائز، وأن تقـضي يف هنايـة األمـر                   

 .بأن حقوق فاطمة يلدرمي مبوجب االتفاقية مل تنتهك
تعليقات مقدمي البالغ عن طلب الدولة الطرف إعادة النظر يف املقبولية وعرض بـشأن                

 القضية وهرج
 أن ابنـة    ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣٠أوضح مقدما البالغ يف عرضهما املقدم يف         ١-٩

الضحية ومقدمي البالغ ليس يف نيتهم طلب مراجعة أحكام قانونيـة أمـام احملكمـة الدسـتورية،             
إذ أهنـم يفتقـرون للـسند الـذي يقـوم عليـه رفـع              . اعتبارا ألن ذلك سيكون التماسا غـري مقبـول        

والحـظ مقـدما الـبالغ أن نقطـة التركيـز األساسـية          . ل هذه الدعوى أمام احملكمة الدستورية     مث
 علـى ضـرورة تعــديل تلـك األحكــام    للـبالغ تنـصب علــى عـدم تطبيـق أحكــام قانونيـة، ولــيس     

وادعى فـضال عـن ذلـك مقـدما الـبالغ بـأن اقتراحاهتمـا مـن أجـل حتـسني القـوانني                       . إلغائها أو
وبالتـايل، ال ينبغـي     . لية لـن تتحقـق أبـدا عـن طريـق تقـدمي دعـوى دسـتورية                وتدابري اإلنفاذ احلا  

ــرة       ــصاف ألغــراض الفق ــا لالنت ــدعوى الدســتورية ســبيال داخلي ــار ال ــادة  ١اعتب ــن امل ــن ٤ م  م
 .الربوتوكول االختياري

والحظ مقدما البالغ أن الدولة الطرف أشارت إىل تعديالت أحكـام قانونيـة دخلـت                ٢-٩
 .نوات من قتل فاطمة يلدرميحيز النفاذ بعد س

__________ 
رف اإلحصاءات املتعلقة بأوامر حظر دخـول املـرتل املـشترك وبتـدابري قانونيـة أخـرى، لتوضـيح          تقدم الدولة الط   )٤( 

 .فعالية التدابري املتخذة
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 وذهبا إىل أن الدولة الطرف مل تتحمل مسؤولية إخفاقات الـسلطات واملـسؤولني، وأهنـا                ٣-٩
ال تزال ترى أنه لو مت حبس واحتجاز عرفان يلدرمي لكان ذلك انتـهاكا غـري متناسـب حلقوقـه                    

ما الـبالغ أنـه كـان       وأكد مقـد  . اعتبارا ألنه مل يكن له سجل جنائي وأنه كان مندجما اجتماعيا          
على الدولة الطرف إجراء تقييم شـامل ملـدى اخلطـورة الـيت سـيمثلها عرفـان يلـدرمي، ومراعـاة                      

أمــا فيمــا خيــص اندماجــه االجتمــاعي، فالحــظ . التهديــدات واهلجومــات العديــدة الــيت قــام هبــا
 النمـسا    سـيفقد إذن اإلقامـة يف      مقدما البالغ أن عرفان يلدرمي ليس مواطنـا منـساويا وأنـه كـان             

وأضــافا أنــه كــان يــتعني علــى الدولــة الطــرف النظــر يف  . انتــهى زواجــه مــن فاطمــة يلــدرمي لــو
 .املالبسات االجتماعية والنفسية للقضية

وشكك مقدما البالغ فيما ذهبت إليه الدولـة الطـرف مـن أن احتجـاز عرفـان يلـدرمي                    ٤-٩
اجلرميــة أو جرميــة مماثلــة كــان  وأشــارا إىل أن إمكانيــة ارتكابــه نفــس  . مل يكــن لــه دافــع كــاف

وتبني هـذه القـضية أن أي مكـان قـد يـصري مـسرحا جلرميـة يف حـضور                    . كفيال بتربير احتجازه  
واعتربا أن االقتصار على سبل االنتصاف املدنية هـو بالتـايل غـري مالئـم ألن ذلـك                  . جمرم خطري 

 .اهباال حيول دون ارتكاب جمرمني عنيفني وخطريين جرمية أو العود إىل ارتك
ــة         ٥-٩ ــدل صــرح يف مقابل ــاه إىل أن متحــدثا باســم وزارة الع ــبالغ االنتب ــدما ال ووجــه مق

 أنه تبني بعـد احلـادث أن تقـدير املـدعي العـام للقـضية كـان                  ٢٠٠٥يونيه  /تلفزيونية يف حزيران  
 .خاطئا من حيث عدم طلب وضع عرفان يلدرمي رهن االحتجاز

ويتمثــل أحــدها يف . ه قــصور يف نظــام احلمايــةووجــه مقــدما الــبالغ االنتبــاه إىل أوجــ  ٦-٩
ويتمثــل قــصور آخــر يف أن  . عجــز الــشرطة واملــدعني العــامني مــن التواصــل بالــسرعة الكافيــة  

ــدمات      ــسريون خـ ــذين يـ ــسؤولني الـ ــاح للمـ ــائلي ال تتـ ــالعنف العـ ــة بـ ــشرطة املتعلقـ ــات الـ ملفـ
أو /ل املنـهجي املنـسق و     وأثار مقدما البالغ أيضا مأخذا مفـاده أن االتـصا         . االتصاالت الطارئة 

وأكدا أيضا أن متويل احلكومة يظـل       . املؤسسي بني مكتب املدعي العام وحمكمة األسرة منعدم       
 .غري كاف إلتاحة الرعاية املكثفة جلميع ضحايا العنف العائلي

وأشار مقدما البالغ أنه ليس من قبيل املعقول أن نتوقع من ضـحايا العنـف أن يتيحـوا         ٧-٩
وفـضال عـن    . ة مجيع املعلومات اليت قد تكون ذات أمهية اعتبارا حلالتـهم النفـسية            يف حالة طارئ  

وأكـد  . ذلك، وفيما يتعلق بالقضية قيد النظر، فاللغة األملانية مل تكن اللغـة األم لفاطمـة يلـدرمي             
مقــدما الــبالغ أنــه ينبغــي للــسلطات مجــع البيانــات عــن اجملــرمني العنــيفني واخلطرييــن بــشكل     

 .االطالع عليها يف أي مكان يف حالة طارئةمنهجي يتيح 
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 مالحظات الدولة الطرف التكميلية  
 أن احملكمـة    ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٩أفادت الدولة الطرف يف عرضـها املـؤرخ          ١-١٠

ــن مل       ــة م ــسؤولية املقدم ــوى امل ــضت دع ــا رف ــة لفيين ــة احمللي ــري  املدني ــسا أوزدم ــدها  (ي ــة بوال ممثل
وقضت احملكمة بـأن أجهـزة الدولـة املختـصة مل           . القاصر لفاطمة يلدرمي  ، االبنة   )أوزدمري رسيم

ــانوين أو جرمــي    ــها أي إجــراء غــري ق ــا القــرار يف  وأيــدت حمكمــ . يــصدر عن ة االســتئناف بفيين
 . وصار بذلك هنائيا٢٠٠٦مايو /أيار ٣٠
ــا      ٢-١٠ ــت الدولــة الطــرف إن فاطمــة يلــدرمي ك ــع شــكوى مبوجــب     وقال ن مــن حقهــا رف
إمـا إىل رئـيس مكتـب املـدعي      )Staatsanwaltschaftsgesetz( قانون االدعاء العام  من٣٧ املادة

العام يف فيينا، وهو مكتب املدعي العـام الرئيـسي، أو وزارة العـدل االحتاديـة، لـو أهنـا اعتـربت                      
ولـيس هنـاك شـروط      . اإلجراءات الرمسية املتخذة مـن قبـل املـدعي العـام املـسؤول غـري قانونيـة                

 . بذلك، وميكن رفع الشكاوى كتابة أو بالربيد اإللكتروين أو باهلاتفرمسية للقيام
وأشارت الدولة الطرف أنه جيوز استصدار أمر قـضائي مؤقـت مـن أجـل احلمايـة مـن                    ٣-١٠

العنف العائلي من قبل األشخاص الـذين يعيـشون أو سـبق هلـم أن عاشـوا مـع مرتكـب العنـف                  
 ب من قانون إنفاذ األحكـام، وذلـك        ٣٨٢ املادة   يف إطار عالقة أسرية أو شبه أسرية، مبوجب       

يف حاالت االعتـداء البـدين، أو التهديـد باالعتـداء البـدين، أو القيـام بـأي تـصرف يـضر ضـررا                        
شديدا بالصحة النفـسية للـضحية، وحينمـا يكـون صـاحب الطلـب يف حاجـة ماسـة إىل املـرتل                      

رة املرتل واحمليط املباشـر لـه وأن        وميكن أن يوجه أمر إىل مرتكب العنف مبغاد       . ألغراض املأوى 
وإذا أضحت مواصلة التقاء الطرفني غري مقبولة، ميكن حظـر مرتكـب            . وحبظره من العودة إليه   

العنف من أمـاكن حمـددة وأن يوجـه إليـه أمـر بتفـادي االلتقـاء بـصاحب الطلـب واالتـصال بـه                      
قـضائي مؤقـت، ميكـن    ويف حاالت صدور أمر  . طاملا مل خيل ذلك مبصاحل هامة ملرتكب العنف       

 .أيضا كتدبري وقائي) Wegweisung(لسلطات األمن أن تقرر أنه يلزم إصدار أمر الطرد 
وقالت الدولـة الطـرف إن األوامـر القـضائية املؤقتـة ميكـن أن تـصدر خـالل إجـراءات                      ٤-١٠

ــسمة املمتلكــات        ــد ق ــه أو خــالل إجــراءات حتدي ــزواج أو إبطال ــاء ال الطــالق أو إجــراءات إلغ
ويف هــذه احلــاالت، يكــون األمــر القــضائي املؤقــت ســاريا   . يــة أو حــق اســتعمال املــرتل الزوج

وإذا مل تكن هناك إجراءات سارية من هـذا القبيـل، ميكـن إصـدار أمـر           . خالل مدة اإلجراءات  
 أيـام ميكـن     ١٠ويكون أمر الطرد أو احلظر ساريا ملدة        . قضائي مؤقت ملدة أقصاها ثالثة أشهر     

 .يام أخرى إذا قدم طلب إصدار أمر قضائي مؤقت أ١٠متديدها ملدة 
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 إعادة النظر يف املقبولية  
 من النظام الداخلي للجنـة، قامـت اللجنـة بإعـادة دراسـة              ٧١ من املادة    ٢وفقا للفقرة    ١-١١

البالغ يف ضوء كافة املعلومات اليت أتاحها الطرفان هلا، على النحـو املنـصوص عليـه يف الفقـرة            
 . الربوتوكول االختياري من٧ من املادة ١

وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف إعادة النظر يف املقبولية اسـتنادا إىل أن ورثـة فاطمـة                  ٢-١١
 مـــن الدســـتور ١٤٠ مـــن املـــادة ١يلـــدرمي مل يـــستعينوا بـــاإلجراء املنـــصوص عليـــه يف الفقـــرة 

ن تغـري رأي    االحتادي، تالحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف مل تـأت بـدالئل جديـدة مـن شـأهنا أ                     
 .اللجنة، فاعتبارا للطابع اجملرد لسبيل االنتصاف هذا، فمن غري املرجح أن حيقق انتصافا فعليا

وفيما خيص إحالة الدولة الطـرف إىل دعـاوى املـسؤولية الـيت رفعتـها مليـسا أوزدمـري،                    ٣-١١
ــة أن كــال مــن قــر     ــة القاصــر لفاطمــة يلــدرمي، تالحــظ اللجن ــةاالبن  املــؤرخ ار احملكمــة االبتدائي

 ٢٠٠٦مــارس / آذار٣١ وقــرار حمكمــة االســتئناف املــؤرخ ٢٠٠٥أكتــوبر /تــشرين األول ٢١
ــسجيله     ــة وت ــبالغ إىل اللجن ــدمي ال ــد تق ــوق    . صــدرا بع ــة حبق ــة املعني ــة أن اللجن وتالحــظ اللجن

اإلنسان تقدر على العموم مدى استنفاد مقدم الـبالغ لـسبل االنتـصاف احملليـة إبـان نظرهـا يف                    
هنا يف ذلـك شـأن اهليئـات الدوليـة األخـرى الـيت تـصدر عنـها قـرارات، مـا عـدا يف                         البالغ، شـأ  

رفـض بـالغ بـدعوى عـدم املقبوليـة حينمـا            ”ئية، ويكمن السبب يف ذلك يف أن        حاالت استثنا 
تكون قد استنفدت سبل االنتصاف احمللية إبان النظر يف البالغ أمـر ال جـدوى منـه، حيـث أن             

. )٥(“ يتعلــق بــنفس االنتــهاك املزعــوم مبجــرد تقــدمي بــالغ جديــدمقــدم الــبالغ ميكنــه أن يقــوم
ــاه إىل أن     ويف ــرأة االنتبـ ــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـ ــه اللجنـــة املعنيـ  هـــذا الـــصدد، توجـ

من نظامها الداخلي، واليت تتيح هلـا إعـادة النظـر يف قـرارات      ) البالغات غري املقبولة   (٧٠املادة  
وعليه، لن تعيد اللجنة النظر يف قرارهـا بـشأن   . اب عدم املقبوليةعدم املقبولية حينما تنتفي أسب    

 .املقبولية استنادا إىل هذا األساس
وفيما خيص ما ذهبـت إليـه الدولـة الطـرف مـن أنـه كـان بإمكـان فاطمـة يلـدرمي رفـع                          ٤-١١

 من قـانون االدعـاء العـام، فاللجنـة تـرى أن سـبيل االنتـصاف هـذا،                   ٣٧شكوى مبوجب املادة    
قصد به حتديد مدى قانونية إجراءات رمسية اختذها املدعي العـام املـسؤول، ال ميكـن أن                 الذي ي 

تعترب سبيال لالنتصاف يرجح أن حيقق االنتصاف الفعال المرأة تتعرض حياهتـا لتهديـد خطـري،                
 .ولذلك لن تلغي اللجنة مقبولية البالغ

__________ 
لــي وعمــار يوســفي ضــد ميعبــد احلميــد تاريغــت وأمحــد تــوادي وحممــد ر ، ١٠٨٥/٢٠٠٢انظــر الــبالغ رقــم   )٥( 

كويـك كـوي    ،  ٩٢٥/٢٠٠٠ والـبالغ رقـم      ،٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥يف  املعتمدة  راء  اآلاجلزائر،  
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٢، قرار بعدم املقبولية اختذ يف ضد الربتغال
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 . وستباشر اللجنة النظر يف البالغ من حيث اجلوهر٥-١١
 ر يف البالغ من حيث اجلوهرالنظ  

فيما خيص انتهاك الدولة الطرف املزعوم اللتزامها بالقضاء على العنـف ضـد املـرأة            ١-١-١٢
و ) و(إىل ) ج( و) أ (٢جبميع أشكاله، فيما يتعلق بفاطمة يلدرمي، املنـصوص عليـه يف املـادتني         

وتتنـاول هـذه    . ضـد املـرأة    بـشأن العنـف      ١٩ من االتفاقية، تشري اللجنة إىل توصـيتها العامـة           ٣
لني مــن غــري التوصــية العامــة مــسألة مــدى إمكانيــة مــساءلة الــدول األطــراف عــن ســلوك فــاع   

التمييــز يف إطــار االتفاقيــة ال يقتــصر علــى األفعــال الــيت تقــوم هبــا ... ”الــدول، وجــاء فيهــا أن 
هـود دوليـة    مبوجـب القـانون الـدويل العمـومي وع        ” وأنـه    ،“... احلكومات أو اليت تـتم بامسهـا      

حمددة يف جمال حقوق اإلنسان، ميكن أن تتحمل الدول املـسؤولية أيـضا عـن أفعـال األفـراد إذا                
عاقبـة عليهـا، وعـن    مل تبذل العناية الواجبة ملنع انتهاك احلقوق أو التحقيق يف أعمال العنـف وامل             

 .“تقدمي التعويض
تصدي للعنـف العـائلي،     وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت نظاما شامال لل         ٢-١-١٢

يشمل سبل االنتصاف على مستويات التشريعات والقانون اجلنائي والقـانون املـدين، والتوعيـة              
والتثقيف، والتدريب، وتوفري املالجئ، وتقـدمي املـشورة لـضحايا العنـف، والعمـل مـع مـرتكيب               

ذكور آنفـا ينبغـي     غري أن اإلرادة السياسية اجملسدة يف النظام الـشامل للنمـسا املـ            . أعمال العنف 
أن تلقى الدعم من العناصر الفاعلة التابعـة للدولـة الـيت ينبغـي أن تتقيـد بـالتزام الدولـة الطـرف                       
ببذل العناية الواجبة، وذلك حـىت يتـسىن لفـرادى النـساء ضـحايا العنـف العـائلي التمتـع عمليـا                      

 .ت أساسيةمببدأ املساواة بني الرجل واملرأة ومبا هلن من حقوق اإلنسان ومن حريا
ــه       ٣-١-١٢ ــة يف القــضية قيــد النظــر تسلــسل األحــداث الــذي ال جــدل في وتالحــظ اللجن

والــذي أدى إىل الطعنــة الــيت أودت حبيــاة فاطمــة يلــدرمي، وعلــى اخلــصوص أن عرفــان يلــدرمي   
سعى بشكل متواصل إىل االتصال هبا وهددها بقتلها عن طريق اهلـاتف وبـشكل مباشـر، علـى         

قضائي مؤقت ضده حيظـر عودتـه إىل شـقة الـزوجني واحملـيط املباشـر هلـا                  الرغم من صدور أمر     
ومكــان عملــها أيــضا ومينعــه كــذلك مــن االتــصال هبــا، وعلــى الــرغم مــن تــدخالت الــشرطة     

وتالحظ اللجنة أيضا أن فاطمة يلدرمي بذلت جهـودا أكيـدة تـنم عـن التـصميم سـعيا            . املنتظمة
ــسها،    ــاذ نف ــا وإنق ــصلة بزوجه ــها إىل قطــع ال ــها القاصــر،    من ــة ابنت ــشقة رفق ــادرة ال  وذلــك مبغ

وباالتصال بالشرطة بشكل متواصل، والسعي إىل استصدار أمر قضائي، واإلذن مبتابعة عرفـان             
 .يلدرمي قضائيا

وترى اللجنة أن احلقائق متيط اللثام عن حالـة شـكلت خطـرا شـديدا علـى فاطمـة                    ٤-١-١٢
أو ما كان هلا لتجهلها، وبذلك، كـان يـتعني          يلدرمي وكانت السلطات النمساوية على علم هبا        
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وتالحـظ اللجنـة   . على املدعي العام عدم رفض طلبات الشرطة حببس عرفان يلدرمي واحتجازه         
يف هذا الصدد أن عرفان يلدرمي كان سـيتكبد خـسارة كـبرية يف حالـة انتـهاء زواجـه بـالطالق                    

 هذه احلقيقة كان مـن احملتمـل أن   ، وأن)أي أن إذن اإلقامة يف النمسا مرتبط باستمرار زواجه   (
 .تؤثر على مدى اخلطورة الذي سيشكلها

وترى اللجنة أن عدم احتجاز عرفان يلـدرمي يعـد خرقـا مـن قبـل الدولـة الطـرف                     ٥-١-١٢
ورغـم أن الدولـة الطـرف أكـدت أنـه يف            . لاللتزام بإيالء العناية الواجبـة حلمايـة فاطمـة يلـدرمي          

، فـإن اللجنـة تـرى أن    إجراء متشددا بـشكل غـري متناسـب   بس ذلك احلني، بدا إصدار أمر باحل   
ــة      ــاة ويف الـــسالمة البدنيـ ــرأة يف احليـ ــوق املـ ــوز أن تبطـــل حقـ حقـــوق مرتكـــب العنـــف ال جيـ

 . على النحو الذي عربت عليه يف آرائها بشأن بالغ آخر بشأن العنف العائلي)٦(والنفسية
حماكمتـه وفقـا لكامـل اإلجـراءات        وفيما تالحظ اللجنة أن عرفان يلدرمي قـد متـت            ٦-١-١٢

القانونيــة لقتلــه فاطمــة يلــدرمي، فهــي تــستنتج مــع ذلــك أن الدولــة الطــرف انتــهكت التزاماهتــا   
 مـن   ١ مقـروءة بـاالقتران مـع املـادة           من االتفاقية  ٣واملادة  ) و(إىل  ) ج( و) أ (٢مبوجب املادة   

 .وفاة فاطمة يلدرمي واحلقوق ذات الصلة للمت للجنة١٩االتفاقية والتوصية العامة 
ــهكت      ٢-١٢ ــرف انتـ ــة الطـ ــأن الدولـ ــضا بـ ــا أيـ ــبالغ ادعيـ ــدمي الـ ــة أن مقـ  وتالحـــظ اللجنـ

 بـأن تعريـف     ١٩وكانـت اللجنـة قـد أفـادت يف توصـيتها العامـة              .  من االتفاقيـة   ٥  و ١املادتني  
وأقـرت أيـضا بـأن هنـاك صـالت بـني       .  من االتفاقية يشمل العنـف اجلنـساين      ١التمييز يف املادة    

ويف . واقف التقليدية اليت ينظر للمرأة وفقا هلا على أهنا خاضـعة للرجـل وبـني العنـف العـائلي            امل
ــة أن   ــة الطـــرف  الوقـــت نفـــسه، تـــرى اللجنـ ــام بيانـــات مقـــدمي الـــبالغ والدولـ ال تـــربر القيـ

 .باستنتاجات إضافية
ــرة        ٣-١٢ ــا للفق ــصرف وفق ــرأة، إذ تت ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني ــن ٣واللجن  م

 من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، تـرى     ٧املادة  
يف احليـاة   أن احلقائق املعروضة عليها تكشف عن وقوع انتـهاك حلقـوق املتوفـاة فاطمـة يلـدرمي                  

مقـروءة    من االتفاقية  ٣ املادةو) و(إىل  ) ج( و) أ (٢املادة  مبوجب  والسالمة اجلسدية والعقلية    
، وتقــدم توصــياهتا التاليــة إىل  للجنــة١٩ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة ١بــاالقتران مــع املــادة 

 :الدولة الطرف
تعزيز تنفيذ ورصد القانون االحتادي املتعلق باحلماية من العنف داخل األسـرة             )أ( 

اب هـذا العنـف     والقانون اجلنائي ذي الصلة، عن طريق بذل العناية الواجبة من أجل منع ارتكـ             
__________ 

 .يت ضد هنغاريا.، إي٢/٢٠٠٣ من آراء اللجنة بشأن البالغ رقم ٣-٩انظر الفقرة   )٦( 
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 وكفالـة أن    ضد املرأة والرد عليه، واعتماد عقوبات مالئمة تصدر يف حالة عدم القيـام بـذلك؛              
تراعي أيضا على النحو املناسب يف اإلجراء الذي يتخذ سالمة املرأة والتأكيد علـى أن حقـوق                 

المة اجلـسدية   اجلناة ال ميكن أن تعلو على حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة وحقها يف احلياة والس             
 والعقلية؛
حماكمة مـرتكيب العنـف العـائلي حبـرص كـبري حـىت يعلـم اجملرمـون والعامـة أن                )ب( 

اجملتمع يدين العنف العائلي، وضمان االسـتعانة بـسبل االنتـصاف اجلنائيـة واملدنيـة يف احلـاالت                  
 اليت يشكل فيها مرتكب العنف يف حالة العنف العائلي خطرا شديدا على الضحية؛

ــز التعــاون فيمــا بــني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــوانني واملــسؤولني      )ج(  ضــمان تعزي
الـشرطة  (التعاون املنتظم بني كافة مـستويات النظـام القـضائي اجلنـائي             جبانب كفالة   القضائيني  

واملنظمات غري احلكومية اليت  تعمل من أجل محايـة املـرأة ضـحية              ) واملدعون العامون والقضاة  
 وتقدمي الدعم هلا؛العنف اجلنساين 

تعزيز برامج التدريب والتثقيف بشأن العنف العائلي لفائـدة القـضاة واحملـامني              )د( 
ــف يف      ــدريب والتثقي ــك الت ــا يف ذل ــوانني، مب ــاذ الق ــسؤويل إنف ــى   وم ــضاء عل ــة الق ــدان اتفاقي  مي

 الــصادرة عــن اللجنــة، والربوتوكــول  ١٩أشــكال العنــف ضــد املــرأة، والتوصــية العامــة    مجيــع
 .ختياري لالتفاقيةاال
اللجنــة االعتبــار الواجــب آلراء الدولــة الطــرف تــويل ، ٧ مــن املــادة ٤للفقــرة طبقــا و ٤-١٢

 ردا مكتوبا يتـضمن أي معلومـات        ستة أشهر املشفوعة بتوصياهتا، وتقدم إىل اللجنة يف غضون        
ن وُيطلــب أيــضا مــن الدولــة الطــرف أ. عــن أي إجــراء متخــذ يف ضــوء آراء اللجنــة وتوصــياهتا

تنشر آراء اللجنـة وتوصـياهتا وأن تترمجهـا إىل اللغـة األملانيـة وتوزعهـا علـى نطـاق واسـع حـىت                        
 .يصل العلم هبا إىل كافة قطاعات اجملتمع ذات الصلة

 


