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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   

 59/2013الرسالة رقم   
  
-تشـرن  األهتل/أتتـربر   20قرار اختذتـ  اللجنـة د رهتر ـا التاسـعة هتا م ـ          

 (2014تشرن  الثاين/نرفمرب  7
 

 هتاي. سي.  هتميثلها حماٍم هر مكتب سييت أرفرتاترن( الرسالة امُلقدَّمة م : 
 صاحبة الرسالة ملزعرمة:الضحية ا 
 الدامنرك  الدهتلة الطرف: 
  تارنخ الرسالة األهتىل( 2013تانرن الثاين/ننانر  16 تارنخ تقدمي الرسالة: 
 2013آب/أغ ـــط   14أحيلـــىل اىل الدهتلـــة الطـــرف د   الرثائق املرجعية: 

  مل تصدر د شكل هتثيقة(
 2014تشرن  األهتل/أتتربر  14 تارنخ اختاذ القرار: 
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 املرفق  

 
ــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة الصــارر  رجــب        ــة املعني قــرار اللجن

الربهتترترل االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز   
 ضد املرأة  الدهترة التاسعة هتا م رن(

  
 خبصرص

 
 *59/2013الرسالة رقم   

  
 مكتب سييت أرفرتاترن(هتاي. سي.  هتميثلها حماٍم هر   امُلقدَّمة م : 
 صاحبة الرسالة الضحية املزعرمة:  
 الدامنرك  الدهتلة الطرف: 
  تارنخ الرسالة األهتىل( 2013تانرن الثاين/ننانر  16 تارنخ تقدمي الرسالة: 

  
مـ  اتفاقيـة    17، املنشأة  رجب املارة ية بالقضاء على التمييز ضد املرأةإن اللجنة املعن 

 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
 ،2014تشرين األول/أكتوبر  24وقد اجتمعت يف  
 تعتمد ما يلي: 

 
 قرار بشأن املقبرلية  

 
ــام      1-1 ــررة د ع ــة صــينية مرل ــباي هتاي. ســي. مرانن ــة ال ــد1974مقدِّم التم ــىل  . هتق

اللجرء اىل الدامنرك لك  نلبها قربل بالرفض، هتتانىل د هتقـىل تقـدمي الـباي تنتتـر ترحيلـها      
اىل الصــ . هتتــدصعي صــاحبة الــباي أن هــذا الترحيــل سيشــك ل انتــهاتاك مــ  جانــب الــدامنرك    

م  اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         5هت 3اىل  1حلقرقها  رجب املرار 
 
 

شــارك أعضــاء اللجنــة الــرارر أنــايفهم أرنــاغ د فحــأ الــباي احلــا : أنــ  فرنــد  أتــار، نيكــرل أمــيل ،   * 
بربارنا، نائلة جرب، هـياري غبدميـ ، ةلـة حيـدر، نرتـر هاناشـي، عصـمىل جيهـان، راليـا           -بارنريهت أهتليندا 

ــري ، بيانكامارنــا          ــربي  ري جي ــ  ب ــا ل ــررهترا أهتو نرانكــرهت، مارنــا هيلين ــاهتر، تي ــا نرنب ــار ، فيرليت لين
 برمريانزي، باترنشيا شرلز، رهتبرافكا سيمرنرفيتش، شياتياهت زهت.
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للجنة. هتميثل صاحبة الباي حماٍم هر مكتـب سـييت أرفرتـاترن. هتقـد      19الترصية العامة رقم هت
أنار/مـانر   21بدأ سرنان االتفاقيـة هتبرهتترتراـا االختيـاري بالن ـبة للدهتلـة الطـرف د نـرمي        

 ، على الترا .2000تانرن األهتل/رن مرب  22، هت1983
ــة، متصــرفة      1-2 ــرر  اللجن ــد  ت ــجيل القضــية ق ــ      هتل ــل املع ــق العام ــ  خــال الفرن م

بالرسائل املقدمة عماك بالربهتترترل االختياري، عدم املرافقة على نلب صـاحبة الـباي اختـاذ    
( م  الربهتترتـرل االختيـاري  أي   1 5اجراءا  مؤقتة للحمانة ح بما تنأ على ذلك املارة 

 تأخري ترحيلها حل  نتر اللجنة د الباي(.
ــ  حزنران/ن 20هتد  1-3 ــة، متصــرفة مــ  خــال الفرنــق العامــل،     2014رني قــرر  اللجن

مـ  نتـام اللجنـة الـداخلي، أن تبحـق د مقبرليـة الـباي بشـكل م ـتقل           66هت رجب املـارة  
 حيثيات . ع 
 

 الرقائع على النحر املقدم م  صاحبة الباي  
للجـرء  هتسـعىل اىل التمـا  ا   2011هتصلىل صاحبة الباي اىل الدامنرك د مطلع عام  2-1

ــا د    ــبض عليهـ ــاء القـ ــر  القـ ــدما جـ ــ   17عنـ ــط   23. هتد 2011حزنران/نرنيـ آب/أغ ـ
أنصـد للـ     2011تشرن  الثاين/نرفمرب  7رفضىل رائرة ااجرة الدامنرتية نلبها. هتد  2011

 نعرن الاجئ  هذا القرار.
د  هتتدعي صاحبة الباي فضاك ع  ذلك أةـا صـينية تاثرليكيـة هتأةـا تانـىل تشـارك       2-2

ا دما  اليت تقـدمها احـد  الكنـائ  د مدننـة تشـ  تشـيانع هتت ـاعد راعـي هـذغ الكني ـة           
على أسا  نرمي. هتد احد  املناسبا ، نلب منها رب العمل الذي تعمل معـ  عـدم ااهـار    
املفررا  الدننية  األنقرنا  هتالصرر( د مكان العمل هتقـام أنضـاك بتفتـيش املكـان الـذي تبيـىل       

ع د املقر التابع لرب العمل الذي تعمل لدنـ . هتأهتضـحىل صـاحبة الـباي أةـا مل      في ، الذي نق
تصارف مشاتل مع ال لطا  لك  الراهب الذي تانىل تقرم   اعدت  تعرصض للتهدنـد علـى   

 ند هذغ ال لطا  اليت ترعصدت  حتدندا هبدم الكني ة.
اك هتتــان عمــر هــذا هتأخـريا، تــدعي صــاحبة الـباي أةــا تعاشــر رجـاك أ بــىل منــ  نفـ     2-3

عاماك عندما قـدمىل باغهـا. هتأهتضـحىل أنـ  بعـد هتالرة الطفـل برقـىل هتجيـز          13الطفل نناهز 
انتزعــ  األب هترحــل بــ  بعيــداك. هتتعرضــىل صــاحبة الــباي للضــرب د ســىل مناســبا  عنــدما  
سعىل اىل ريفنة ابنها، هتد آخر مرة رأ  فيها األب حـذررها مـ  أةـا سـتتعرض للضـرب ثانيـةك       

لريفنت  هتقد حدث ذلك قبل حرا  عام  اىل ثاثة أعرام مـ  ماارر ـا الصـ . هتد    ان سعىل 
 هتقىل الحق تزهتج م  امرأة أخر .
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 الشكر   
ــىل        3-1 ــها بأةــا تان ــ  د رهتانت ــرن الاجــئ  مل نطع ــ  نع ــباي أن لل ــة ال ــدصعي مقدم ت

ةـا تانـىل   تشارك علـى أسـا  نـرمي د خدمـة الكني ـة د املدننـة الـيت تانـىل تقطـ  فيهـا هتأ          
ــها        ــد نفل ــىل مشــتبكة د مشــكا  مــع هتال تقــدم امل ــاعدة لراعــي الكني ــة، أهت د أةــا تان
هتتعرضىل للعنف على ندن . لك  لل  نعـرن الاجـئ  رأ  أن مقدمـة الـباي، هتان تانـىل      
قد اضُطر  اىل ممارسة شعائر رننها خفية ال تعترب قـد تعرضـىل الضـطهار مـاري فـرري علـى       

ا  رن . تما رأ  اجملل  أن املعلرما  األساسـية الـيت تصـف األحـرال     ند ال لطا  على أس
العامــة للكاثرليــك د مقانعــة فرجيــان ال تفضــي اىل اعتبــار أن صــاحبة الــباي معرضــة  طــر  

 ( م  قانرن األجانب.1 7االضطهار لألغراض املنصرص عليها د الفرع 
ان اجمللـ  قـرر أن عاقتـها     هتخبصرص الـااع مـع هتالـد نفلـها، تقـرل صـاحبة الـباي        3-2

مع  تانىل عاقة خاصة، هتأن  ال نعتقد أن الااع نع  أن صاحبة الباي سـتكرن عنـد عرر ـا    
(( 2 7معرصضــة للتع  ــف أهت ســرء املعاملــة مــ  النــرع املشــار اليــ  د قــانرن األجانــب  الفــرع  

ة. هتالحـ  اجمللـ    أن  ل  نكرن برسعها أن حتصل ازاءغ على م اعدة م  ال لطا  الصـيني  أهت
 أنضاك أقرال صاحبة الباي بأن هتالد الطفل مل ن ْع اىل البحق عنها.

هتتــزعم صــاحبة الــباي بــأن قيــام الدهتلــة الطــرف بترحيلــها ســيجعل مــ  هــذغ الدهتلــة    3-3
منتهكة حلقها د حرنة املمارسة الدننية هتأن ترةا تعرضىل م  قبل للضرب على نـد عشـريها   

ــام ال ــلطا  الصــينية باختــاذ    ال ــابق عنــدما ســعىل اىل   ريفنتــ  لكــي تلتقــي بطفلــها، هتعــدم قي
اجراءا  حيال ذلك هـر الـذي منعهـا مـ  معـاهترة ا.اهتلـة. هتقالـىل ان أي حماهتلـة أخـر  مـ            
جانبها لكي تر  ابنها تانىل ستعرصضها للعنف لدراك م  جانب عشـريها ال ـابق. هتبااشـارة    

جنة، تاح  صاحبة الباي أن مفهرم التمييـز ضـد   لل 19م  الترصية العامة رقم  6اىل الفقرة 
املرأة نتضم  العنف القائم على نرع اجلن ،  ا في  الفعل الـذي نت ـبب د انقـاع أذ  أهت أمل    
بدين أهت نف ي أهت جن ي. هتبناء عليـ ، تـر  أن ترحيلـها اىل الصـ  نصـل اىل مصـاف انتـهاك        

ة اةــا لــ  تتلقــى م ــاعدة مــ  ال ــلطا  الــدامنرك لاتفاقيــة هتالترصــية العامــة. هتأهتضــحىل قائلــ
الصينية ألةا مل تك  متزهتجة م  هتالد الطفل، هتألةا تنتمـي اىل لتمـع نـر  د ضـرب الرجـل      
للمرأة م لكاك معتاراك. هتقالىل اةا ختشى أن نت بب رننـها د زنـارة مرقفهـا ضـعفاك ان حاهتلـىل      

 بطفلها. احلصرل على م اعدة ال لطا  أهت التما  محانتها فيما نتعلق
 3اىل  1هتتدصعي مقدمة الباي أن ما سـبق نظتهـر أةـا سـتكرن ضـحية النتـهاك املـرار         3-4
للجنــة. هتتــدصعي أن قيــام الــدامنرك بترحيلــها اىل   19مــ  االتفاقيــة هتالترصــية العامــة رقــم   5 هت

 الص  سيجعلها منتهكة لاتفاقية باعتبار أن ال لطا  الصينية ل  تكرن قاررة على محانتها.
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 ماحتا  الدهتلة الطرف بشأن املقبرلية  
ــة 2013تشــرن  األهتل/أتتــربر  14 رجــب مــذترة شــفرنة مؤرخــة   4-1 ، نعنــىل الدهتل

الطرف د مقبرلية الباي. هتذترر  برقائع القضية ماحتـة أن صـاحبة الـباي مراننـة صـينية      
سـفر سـليمة.   بـدهتن هتثـائق    2011هتأةا رخلىل الدامنرك د مطلع عام  1974مرلررة د عام 

ــ   16هتد  اعترضــتها الشــرنة د أحــد املطــاعم الصــينية هتألقــىل القــبض     2011حزنران/نرني
عليهــا لرجررهــا د البلــد بشــكل غــري قــانرين. هتد جل ــة االســتماع االفتتاحيــة الــيت عقــد ا     

، قــدمىل صــاحبة الــباي نلبــاك للجــرء، مدصعيــة أةــا بــا   2011حزنران/نرنيــ   18ا.كمــة د 
الصــ  هتأةــا ســتراج  العنــف علــى نــد عشــريها ال ــابق الــذي أ بــىل منــ  نفــاك ان  مــأهت  د 

التقىل ب  ثانية. هتقالىل اةا أ بىل نفلها هتهي د ا ام ة هتالعشرن  مـ  عمرهـا د أهت حـرا     
. هتبعد هتقىل هتجيز، هجرها األب مصـطحباك الطفـل، هتتعـرصض اـا بالضـرب سـىل       1999عام 

 . هتمنذ ذلك الرقىل نعيش الطفل مـع هتالـدغ هتمل نت ـ  اـا     مرا  عندما أبد  رغبتها د ريفنت
. هتبعــد انفصــااما هاتفــىل صــاحبة الــباي عشــريها ال ــابق ذا  مــرة 1998ريفنتــ  منــذ عــام 

معربة ع  رغبتها د حضانة نفلهما، هتقد قام بزنار ا هتنشب بينـهما عـراك. هتالتقـىل بـ  مـرة      
رحيلـها، هتد أثنـاء هـذا اللقـاء هـدرها      ثانية بعد ذلك قبل حرا  سنت  أهت ثـاث سـنرا  مـ     

بأةا ستتعرض للضرب لـر اسـتمر  د مضـانقت . هتمل ت ـع صـاحبة الـباي منـذ ذلـك الرقـىل          
اىل االتصــال بــ  تمــا أنــ  مل ن ــْع اىل البحــق عنــها. هتأشــار  صــاحبة الــباي أنضــاك اىل عــدم 

 متتصعها حبرنة الدن  د الص .
رة ااجرة الدامنرتيـة منحهـا اللجـرء. هتد    ، رفضىل رائ2011آب/أغ ط   23هتد  4-2
أنصد للـ  نعـرن الاجـئ  هـذا القـرار م ت لصـاك أن صـاحبة         2011تشرن  الثاين/نرفمرب  7

م  قـانرن األجانـب. هتأقـر اجمللـ  برجـرر       7الباي مل ت ترْف شرهتط ااقامة  رجب الفرع 
لكنـ  الحـ  أةـا مل تتصـل      نزاع ب  صاحبة الباي هتهتالد الطفل الذي تعد  عليها بالضرب،

بال لطا  لإلباي ع  هذا العنف أهت ع  قيـام عشـريها ال ـابق بابعـار الطفـل عنـها. هتالحـ         
اجملل  أن عاقة صاحبة الباي بعشـريها ال ـابق م ـألة تـدخل د بـاب القـانرن ا ـاص، هتأن        

خطــر  هــذا الــااع ال ننبــن عــ  أن صــاحبة الــباي لــر عــار  اىل الصــ  ســتراج  بالضــرهترة   
ــرع       ــ  د الف ــرع املنصــرص علي ــ  الن ــداءا  م ــرض لاعت ــانرن  2 7االضــطهار أهت التع ــ  ق ( م

األجانــب، أهت أن صــاحبة الــباي ســتكرن عــاجزة ازاءغ عــ  نلــب احلمانــة مــ  ال ــلطا          
ــ  أنضــاك أن العشــري ال ــابق لصــاحبة الــباي مل ن ــْع هــر نف ــ  اىل           الصــينية. هتالحــ  اجملل

 عنها. البحق
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لق  مارستها لدننها، صارق اجملل  على رهتانة صاحبة الباي بأةا شـارتىل  هتفيما نتع 4-3
هتساعد  نرمياك راهب الكني ـة د أراء ا ـدما  الكن ـيَّة الكاثرليكيـة د املدننـة الـيت تانـىل        
تعمل هبا. هتقد نلب الراهب اليها أن تتـرخى احلـرص ازاء ال ـلطا ، غـري أن صـاحبة الـباي       

جتاذبا  مـع ال ـلطا  تتعلـق بالـدن  الـذي تعتنقـ . هتقـد حـرصم عليهـا          مل تدخل د نزاع أهت د 
رب عملــها ااهــار أي صــرر أهت مفــررا  رننيــة د مكــان عملــها، هتهــر املكــان الــذي تانــىل  

 صاحبة الباي تقيم في  أنضاك.
هتقد هتقر د نق  اجملل  أن  بالرغم م  أن صاحبة الباي تع  عليهـا أن متـار  رننـها     4-4

ك  اعتبار أةا تعرضىل حتدنداك هتبشكل ش صي لاضـطهار علـى أسـا  رنـ  مـ       خفية، ال مي
جانــب ال ــلطا  الصــينية. هترأ  اجمللــ  أنضــاك أن املعلرمــا  األساســية الــيت تصــف بعبــارا   
عامة أحـرال الكاثرليـك د مقانعـة فيرجيـان، ال ميكـ  أن تفضـي اىل االسـتنتاج بـأن صـاحبة          

ضـرع لاضـطهار لـد  عرر ـا اىل الصـ   ـا نـربر منحهـا         الباي معرصضة بالضرهترة  طـر ا  
  أ( م  قانرن األجانب.7اللجرء ألغراض الفرع 

هتد التقييم الشامل الذي أجراغ اجملل  أخذ بعـ  االعتبـار حقيقـة أن ماـاررة صـاحبة       4-5
ألةـا  الباي للص  ال تظعز  أسـباهبا حلالـة حمـدرة  امنـا هتفقـا ملـا ذترتـ ، حـدثىل هـذغ املاـاررة           

هتجــد  نف ــها حتــىل ضــارط مــ  عشــريها ال ــابق هتب ــبب قلــة اتصــااا بأســر ا اضــافة اىل    
حالتها فيما نتعلق بالعمل هتاملال هتالدن . هتأخذ اجملل  أنضاك بع  االعتبـار حقيقـة أن صـاحبة    

أشهر د الدامنرك قبل أن تتقدم بطلب اللجـرء هتأةـا مل تفعـل ذلـك اال      5اىل  4الباي أنفقىل 
 ا اعترضتها الشرنة.عندم
ــة الطــرف تــذلك شــرحاك شــاماك عــ  تنتــيم للــ  نعــرن الاجــئ        4-6 هتقــدمىل الدهتل

ــة، هتالضــمانا  املمنرحــة مللتم ــي اللجــرء،     هتتشــكيل  هتمهامــ  هتاختصاصــات  هتهتالنتــ  القانرني
هتمنها التمثيل القانرين هتهتجرر هتحضـرر متـرجم فـرري هتامكانيـة تقـدمي ملـتم  اللجـرء بيـان         

ئناف. هتتاح  أنضاك أن اجملل  لدن  لمرعة شاملة م  املعلرمـا  األساسـية العامـة    لد  االست
ع  األحرال ال ـائدة د البلـدان الـيت نفـد منـها ملتم ـر اللجـرء اىل الـدامنرك هتهـري حتـدنثها           
هتاستكمااا بصـررة م ـتمرة اسـتناراك اىل مصـارر ةتلفـة معتـرف هبـا، هتنأخـذها بعـ  االعتبـار           

 اال .  عند تقييم احل
هتفيما نتعلق  قبرلية الباي، تاحـ  الدهتلـة الطـرف أن صـاحبة الـباي تفيـد بأةـا ان         4-7

عـار  اىل الصــ  ف ــرف تتعــرض لعنــف جن ـاين ألن عشــريها ال ــابق تعــرض اــا بالضــرب   
عنـدما ســعىل اىل ريفنــة نفلـها، هتأنــ  رفــض أن ن ـمد اــا حــف  جـرر ريفنــة الطفــل هتهــدرها     

يــا ثانيــة. هتتقــر مقدمــة الــباي بأةــا مل ت ــع اىل نلــب احلمانــة مــ     بالضــرب ان حــدث هتالتق
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ال لطا  الصينية ألن  م  املعتار د مرننها األصلي أن نضرب الرجال الن ـاء. هتعـاهتة علـى    
مـ  العهـد    18ذلك، ذتر  أن اضطرارها اىل ممارسة شعائر رننها خفية ميثل انتـهاتاك للمـارة   

 ال ياسية.الدهت  ا اص باحلقرق املدنية هت
هتتر  الدهتلـة الطـرف أهتالك، أن الـباي غـري مقبـرل ب ـبب الضـعف البـيِّ  د األسـا            4-8

( ج( مــ  2 4الــذي ن ــتند اليــ  هتقلــة تدعيمــ  بــالرباه  ح ــبما نظــنأ علــى ذلــك د املــارة    
الربهتترترل االختيـاري. هتتاحـ  أن صـاحبة الـباي ت ـعى اىل تطبيـق االلتزامـا  املنصـرص         

تفاقية على أسا  حصرل األثر خـارج ااقلـيم. هتبااشـارة اىل قـرار اللجنـة بشـأن       عليها د اال
م. ن. ن. ضــد الــدامنرك، تاحــ  الدهتلــة الطــرف أنــ  نبــدهت مــ          33/2011الــباي رقــم  

استدالال  اللجنة أن االتفاقية ال نكرن اا أثـر خـارج ااقلـيم اال اذا تانـىل املـرأة الـيت هـري        
قيقياك هتش صياك هتمترقعـاك مفـارغ التعـرصض ألشـكال خطـرية مـ  العنـف        اعار ا ستراج  خطراك ح

اجلن ــاين. هتعــاهتة علــى ذلــك، نعــد مــ  االشــترانا  د هــذا املقــام أن نكــرن األثــر امل ــتتبع  
هتاملترقــــع هــــر تعــــر ض حقــــرق املــــرأة املنصــــرص عليهــــا د االتفاقيــــة لانتــــهاك د هتالنــــة   

 أخر . قضائية
فان معىن ذلك أن تصـرفا  الـدهتل األنـراف الـيت ميكـ  أن      هتد رأي الدهتلة الطرف،  4-9

نكرن اا أثر غري مباشر على حقرق الش أ  رجـب االتفاقيـة د الـدهتل األخـر ، ال ميكـ       
أن ت ـتتبعها م ـؤهتلية الدهتلـة الطـرف الفاعلـة  األثـر خـارج ااقلـيم( اال د اـرهتف اسـتثنائية           

طر حرمانـ  مـ  حقـ  د احليـاة أهت للتعـذنب      نكرن فيها الش أ الذي جتري اعارت  معرصضاك  
أهت غريغ م  أشكال املعاملة الاان انية أهت املهينة. هتمثـل هـذغ احلقـرق تتمتـع باحلمانـة  رجـب       

م  العهد الـدهت  ا ـاص بـاحلقرق املدنيـة هتال ياسـية       7هت 6اتفاقية مناهضة التعذنب هتاملارت  
 ان ان.م  االتفاقية األهترهتبية حلقرق ا 3هت 2هتاملارت  

هتتاح  الدهتلة الطرف أن صاحبة الباي تشري اىل أن أسـا  ةاهتفهـا مـ  العـررة اىل      4-10
الص  هر أن هتالد نفلها تعرصض اا بالضرب سىل مرا  ازاء رغبتها د حضانة نفلـها، هتأنـ    
 تزهتج امرأة أخر  هترفض أن ن مد اا حف بريفنة نفلها هتهدرها بالضرب ان تقابا ثانية.

ف أن هتالد الطفل مل ن ْع د أي هتقىل هتراء صـاحبة الـباي منـذ    اح  الدهتلة الطرهتت 4-11
أخذغ الطفل. هتح بما تشـري أقـرال صـاحبة الـباي، فاةـا هـي الـيت سـعىل اىل االتصـال برالـد           
الطفل ألةا رغبىل د حضانة الطفل، هتأةما تعارتا سرناك عندما قام بزنار ا. هتبعد ذلـك بـدصل   

ذلك احل  صلة صاحبة الباي ب ، باسـتثناء مـرة هتاحـدة    هتالد الطفل رقم هاتف  هتانقطعىل منذ 
قبــل عــام  أهت ثاثــة مــ  ماارر ــا الصــ ، عنــدما التقيــا هتهــدرها أثنــاء اللقــاء بأةــا ســتتعرض   
للضــرب ان هــي ضــانقت  ثانيــة. هتلــذلك، هتهتفقــاك ألقــرال صــاحبة الــباي نف ــها، فانــ  ال حمــل   
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البحق عنها هتاالعتداء عليها، هتقـد أفـار    مل ألة هتجرر أي خطر بشأن سعي هتالد الطفل اىل 
 صاحبة الباي بأةا ختشى ان عار  أن تلتقي ب  ألن  م  ا.تمل أن نتعرض اا بالضرب.

هتم  ناحية خشية صـاحبة الـباي االلتقـاء برالـد الطفـل، تاحـ  الدهتلـة الطـرف أةـا           4-12
اارر ـا الصـ . تمـا أةـا     التقىل ب  مرة هتاحدة بعد سنت  أهت ثاث بدهتن اتفـاق م ـبق قبـل م   

ذتر  أن  نعيش د قرنة أخر  هتأن املدننة اليت نعمـان فيهـا تـبرية. هتمـ  هنـا فـان اعتقارهـا        
بأن  سرف نضرهبا ان التقيا نقرم على فرضية ال أتثر. ألةما عندما التقيا قبل سنت  أهت ثـاث  

دهتلــة الطــرف أنــ  ســن  مــ  ماارر ــا للصــ  مل نتعــرض اــا بالضــرب. هتعلــى ذلــك، تــر  ال  
نرجد أسا  لاعتقار بأن  مـ  املترقـع أن صـاحبة الـباي سـتتعرض لعنـف جن ـاين ج ـيم          ال

 اذا عار  اىل الص .
هتفيما نتعلق خبشية صـاحبة الـباي مـ  العـررة اىل الصـ  ب ـبب حرماةـا مـ  ااهـار           4-13

رننــها د زنــارة  األنقرنــا  هتالصــرر املتعلقــة بدننــها د مكــان العمــل هتخرفهــا مــ  أن نت ــبب
اضعاف مرقفها اذا ما سعىل اىل نلـب امل ـاعدة أهت احلمانـة مـ  ال ـلطا  خبصـرص نفلـها،        
ــباي        ــىل أن هــري النتــر د ال ــباي نف ــها نلب ــة الطــرف أهتالك اىل أن صــاحبة ال تشــري الدهتل
 رجــب اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة هتلــي   رجــب العهــد الــدهت    

 احلقرق املدنية هتال ياسية.ا اص ب
هتتضيف الدهتلـة الطـرف أن صـاحبة الـباي مل تـدعم بـالرباه  الكيفيـة الـيت ميكـ  أن           4-14

نت بب هبا رننها د اضعاف مرقفها اذا سـعىل اىل نلـب احلمانـة مـ  ال ـلطا  الصـينية فيمـا        
م اللجنـة  نتصل بطفلها، أهت تيف ميك  أن نكرن ذلك م  ناحية أخـر  عنصـراك مهمـاك د تقيـي    

ملا اذا تانىل ستتعرض  طر العنف اجلن اين أهت التمييـز لـر عـار  اىل بلـدها األصـلي. هتعلـى       
نقيض ذلك، الىل صاحبة الباي تـررر رائمـاك أنـ  ال ترجـد لـدنها أي مشـاتل مـع ال ـلطا          
الصينية، هتأقر  بأن ال لطا  حتدثىل مـع الراهـب أهت الرهبـان العـامل  د الكني ـة بـدهتن أن       

لك اختاذ أي اجراءا . هتذتر  صاحبة الباي أنضاك على مـدار سـري القضـية أن رب    نعقب ذ
العمل هـر الـذي منعهـا مـ  ااهـار الصـرر هتاملفـررا  الدننيـة د مكـان العمـل، الـذي تانـىل             

 تعيش في  أنضاك.
هتفيما نتعلق باتصااا بطفلها، مل تقدم صاحبة الباي أي معلرمـا  تفيـد بـأن هتضـعها      4-15

 هذا ا صرص ان صدر اا تصرند اقامة رامنرتي عن  لر عار  اىل الص . سي تلف د
هتعاهتة على ذلك، فان مااررة صاحبة الباي للصـ  مل حتـدث ب ـبب حالـة حمـدرة.       4-16

، أشـار  اىل  2013مترز/نرليـ    26هتخال املقابلة اليت أجر ا مع رائرة ااجرة الدامنرتيـة د  
 الص  ت بب لتقدمها بطلب اللجرء. صعربة األحرال االجتماعية د
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هتد ضرء ما جاء بعالي ، تر  الدهتلـة الطـرف أن صـاحبة الـباي، ألغـراض املقبرليـة،        4-17
ــأن اعار ــا اىل الصــ  نضــعها د خطــر        ــى ارعاءا ــا ب ــة عل ــرباه  الكافي أخفقــىل د تقــدمي ال

علــى ذلــك،  حقيقـي هتش صــي هتمترقرــع للتعـرض ألشــكال خطــرية للعنــف اجلن ـاين. هتعــاهتة   
نتــل مــ  غــري الراضــد أهت امُل ــند باألرلــة الكافيــة أنضــاك معرفــة أي االنتــهاتا  لاتفاقيــة الــيت   
ستتعرض اا صاحبة الـباي ان عـار  اىل الصـ . هتتشـري صـاحبة الـباي اىل عـدة أحكـام د         
 االتفاقية رهتن أن تشرح بشكل تفصيلي الكيفية اليت ميك  هبا أن تكـرن هـذغ األحكـام متصـلة    

ــارة        ــرل  رجــب امل ــباي غــري مقب ــار ال ــتع  اعتب ــك، ن ــى ذل ــاء عل ــها. هتبن ــ  2 4حبالت ( ج( م
 الربهتترترل االختياري ب بب الضعف البيِّ  د أس   هتأسانيدغ.

هتخبصرص اجلزء م  ارعاءا  صاحبة الباي املتعلق خبرفهـا مـ  تع صـف هتالـد نفلـها،       4-18
( ب( 2 4نظعتـرب غـري مقبـرل  رجـب املـارة      تـر  الدهتلـة الطـرف أن هـذا اجلانـب مـ  الـباي        

 لعدم ت اهتق  مع أحكام االتفاقية.
هتفيما نتعلق باالجتهار القـانرين للجنـة مناهضـة التعـذنب، تاحـ  اللجنـة الطـرف أن         4-19

 ر( ال تشمل التزام الدهتل األنراف باالمتنـاع  2امل ؤهتليا  ااهابية املنصرص عليها د املارة 
ن مراجهاك خبطر التعرصض ألمل أهت معانـاة علـى نـد تيـان غـري حكـرمي       ع  نرر ش أ قد نكر

رهتن مرافقة سلطا  الدهتلة أهت قبراا. هتنرضد االجتهار القضائي للمحكمة األهترهتبيـة حلقـرق   
م  االتفاقية األهترهتبية حلقرق اان ان أن  عنـدما هـري اعـارة شـ أ      3اان ان بشأن املارة 

م ؤهتلة ع  األعمال الـيت تظرتكـب حبـق الشـ أ األجـنيب       أجنيب، ميك  فقط أن تكرن الدهتلة
د بلدغ األصلي، اذا تان  قدهتر هذا األجنيب ااهار أن ال لطا  د البلـد املتلقـي غـري قـاررة     

 .(1 على اتقاء ا طر ع  نرنق ترفري احلمانة املائمة
زعمهـا أن  هتتر  الدهتلة الطرف أن صـاحبة الـباي أخفقـىل د تقـدمي الـدليل الكـاد ل       4-20

ال لطا  الصينية ستكرن غري قاررة علـى حتاشـي هتقـرع ا طـر املـدصعى بـ  عـ  نرنـق تطبيـق          
( ب( 2 4احلمانة الضرهترنة، هتهر ما نع  اعتبار هذا اجلزء م  الباي غـري متمـاٍ  مـع املـارة     

 م  الربهتترترل االختياري.
ــر     4-21 ــ  هتفقــاك لألق ــى أن ــة الطــرف عل ــيت أرلــىل هبــا  هتد هــذا ا صــرص، تشــدر الدهتل ال ال

صــاحبة الــباي نف ــها لل ــلطا  الدامنرتيــة فاةــا مل تقــم د أي هتقــىل باالتصــال بال ــلطا    
الصينية بشأن العنـف الـذي تعرضـىل لـ  علـى نـد هتالـد نفلـها أهت بشـأن اسـتمرار بقـاء الطفـل             

_________________ 
صدح  الشديض ضدد    ، هت40الفقـرة   24573/94الـباي رقـم   . ل. ر. ضدد ررسادا     هانتر على سـبيل املثـال    (1  

، 25904/07، الـباي رقـم   دةن. أ. ضدد اململةدة املت د   ، هت137، الفقـرة  1948/04الـباي رقـم   هولنددا   
 .110 الفقرة
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تلقـى  مع . تما أن املزاعم اليت ترررها صاحبة الباي د باغهـا هتمؤراهـا أةـا ال ت ـتطيع أن ت    
م ــاعدة مــ  ال ــلطا  الصــينية ألةــا غــري متزهتجــة مــ  هتالــد الطفــل، أهت أن تاافــل ال ــلطا   
منعها م  القيام ثانية  حاهتلة ريفنة نفلها، ال تدعمها األقرال اليت أرلىل هبا هي نف ـها خـال   

 سري القضية.
سـري  هتتضيف الدهتلة الطرف أن األقرال الـيت أرلـىل هبـا صـاحبة الـباي نف ـها خـال         4-22

القضية ال تدعم املـزاعم الـيت هترر  بـالباي هتمؤراهـا أةـا مل تتصـل بال ـلطا  ألةـا مل جتـريف          
على نلب احلمانة منها. هتقد ذتر  أمام رائرة ااجرة الدامنرتية أةا مل ت ع اىل نلـب محانـة   
ال ــلطا  ألن النــا  د الصــ  تتحاشــى الــدخرل د امل ــائل الش صــية، هتأن قيامهــا بعمــل    

ال  ــتم اال باملشــاتل الــيت نعرضــها  ”ســيكرن مــ  قبيــل مضــيعة الرقــىل هتأن ال ــلطا   ذلــك 
. تما ذتر  أمام لل  نعـرن الاجـئ  أةـا مل تتصـل بال ـلطا  خبصـرص       “عليها األغنياء

حضانة نفلها ألن ال لطا  د رأنها مل تكـ  لتنتـر د القضـية باعتبـار أةـا مل تكـ  متزهتجـة        
ضاك أةا تعتقد أن  ال الشرنة أهت أي سلطا  أخر  تانـىل سـتنتر   م  هتالد الطفل. هتذتر  أن

د قضيتها ألةا تظعامل تم ألة عائلية. هتد ضرء ذلك، تر  الدهتلة الطرف أن صاحبة الـباي  
أخفقىل د التما  م اعدة ال ـلطا  الصـينية اسـتناراك اىل افتراضـها هـي بـأن هـذغ ال ـلطا          

 تانىل ستتجاهل قضيتها.
اىل هذغ األس ، تر  الدهتلة الطرف أن على اللجنـة رفـض الـباي باعتبـارغ      هتاستناراك 4-23

مــ  النتــام الــداخلي للجنــة تطلــب الدهتلــة الطــرف اىل   66غــري مقبــرل. هتبااشــارة اىل املــارة 
اللجنـة رراســة مقبرليــة الـباي بشــكل م ــتقل عـ  حيثياتــ . تمــا أةـا حتــتف  حبقهــا د تقــدمي     

 ماحتا  على احليثيا .
 

 ليقا  صاحبة الباي على ماحتا  الدهتلة الطرف بشأن املقبرليةتع  
، أعــرب حمــامي صــاحبة الــباي عــ  رأي مفــارغ أن الــباي  2014آذار/مــار   6د  5-1

ــب م ــاعدة الشــرنة د       ــالرباه ، مرضــحاك أن هتاي. ســي. مل ت ــع اىل نل ــدعم ب ــرل هتمظ مقب
الشرنة ال تكتـرث بامل ـائل العائليـة.    الص  ألةا مل تك  متزهتجة م  هتالد نفلها هتألن قرا  

هتأضاف أةا اعتقد  أن ترةـا م ـيحية سـيجعلها تلقـى قـدراك أتـرب مـ  عـدم االهتمـام هتأةـا           
 خشيىل م  التعرصض ملضانقا  الشرنة.

هتأشار حمامي صاحبة الباي اىل أن  ب ـبب تعـرض هتاي. سـي. للضـرب سـىل مـرا         5-2
ب ان التقيــا ثانيــة، فاةــا تراجــ  خطــراك حقيقيــاك علــى نــدي هتالــد نفلــها، هتألنــ  ترعــدها بالضــر

هتش صياك هتمترقعاك للتعرض ألشكال خطرية م  العنف اجلن اين ان حاهتلىل االتصال بـ  ثانيـة.   
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هتقــال انــ  تمبــدأ مــ  مبــارس حقــرق اان ــان ال بــد أن نكــرن  قــدهتر أي شــ أ أن نــر     
 سنرا  بدافع ا رف. هتلدغ، لك  صاحبة الباي تانىل عاجزة ع  ممارسة هذا احلق لعدة

هتنــر  حمــامي صــاحبة الــباي أةــا ان مظنحــىل اللجــرء د الــدامنرك هتأصــبحىل د ةانــة  5-3
املطــاف مراننــة رامنرتيــة ســتتاح اــا فرصــة أتــرب د النجــاح هتاحلمانــة اذا التم ــىل م ــاعدة   

 ال لطا  الصينية خبصرص ابنها.
كرميـة، ناحـ  حمـامي صـاحبة     هتفيما نتعلـق بتقرنـر نشـرت  احـد  املنتمـا  غـري احل       5-4

 الباي أن العنف العائلي نظعامل د الص  تقليدناك تم ألة خاصة.
هتخيلــأ حمــامي صــاحبة الــباي اىل أنــ  نــتع  اعتبــار الــباي مقبــرالك مــ  أجــل ضــمان  5-5

حقرق اان ان لصاحبت  هتمتكينها م  ريفنـة نفلـها د ةانـة املطـاف هتممارسـة معتقـدها الـدن         
 نة اليت متارس  هبا د الدامنرك.بنف  احلر

 
 امل ائل هتااجراءا  املعرهتضة على اللجنة فيما نتعلق باملقبرلية  

مـ  النتـام الـداخلي للجنـة نـتع  عليهـا أن تبـىل د مقبرليـة الـباي           64هتفقاك للمـارة   6-1
قـرر  مـ  النتـام الـداخلي هـرز للجنـة أن ت      66 رجب الربهتترترل االختياري. هتعماك باملارة 

 النتر د مقبرلية الباي على حنر م تقل ع  حيثيات .
( أ( م  الربهتترترل االختياري، فان اللجنة مطمئنـة اىل أن امل ـألة   2 4هتهتفقاك للمارة  6-2

ذا ــا مل نظنتــر فيهــا أهت هــري النتــر فيهــا د انــار اجــراء آخــر مــ  اجــراءا  التحقيــق الــدهت    
 الت رنة الدهتلية. أهت
ــها اىل الصــ  نرقــى اىل مصــاف     هتتاحــ  اللج 6-3 ــأن ترحيل ــباي ب ــة مــزاعم صــاحبة ال ن

 19مـ  االتفاقيـة هتالترصـية العامـة رقـم       5هت 3اىل  1انتـهاك الـدامنرك حلقرقهـا  رجـب املـرار      
للجنــة، باعتبــار أنــ  نقــع علــى عــاتق الــدهتل التــزام باالمتنــاع عــ  ترحيــل أشــ اص ميكــ  أن     

ــها   نراجهــرا خطــر التعــرض للعنــف اجلن ــاين. هت   ــد نفل ــى ذلــك، أهتضــحىل أن هتال ــة عل للربهن
هجرها مصطحباك مع  الطفل هتأةا تعرضىل للضرب د سىل مناسبا  د أثناء جدااما عنـدما  
تانىل ت عى لريفنة نفلها. هتقد رفض األب ال ماح اـا بريفنـة الطفـل هتترعـدها بالضـرب ان      

ال ــابق حتــر عليهــا التقيــا ثانيــة. هتتــزعم مقدمــة الطلــب أنضــاك أةــا م ــيحية هتأن رب عملــها  
ااهار مفررا  رننية د مكان عملها هتهر أنضاك املكان الذي تقيم فيـ . هتتاحـ  اللجنـة أنضـاك     
رفــع الدهتلــة الطــرف بأنــ  نــتع  اعــان عــدم مقبرليــة الــباي برصــف  غــري متمــا  مــع أحكــام  

ج( مـ   ( ب( هت 2 4االتفاقية هتأن  نقرم بشكل بيِّ  على أس  هتأسانيد ضعيفة  رجب املارة 
 الربهتترترل االختياري.
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هتد القضية الراهنة، هتفيما نتعلق  ـزاعم مقدمـة الـباي أةـا عانـىل العنـف علـى نـدي          6-4
هتالــد نفلــها هتأنــ  اســتحال عليهــا ريفنتــ  ألن هتالــدغ منعهــا مــ  ذلــك، هتأةــا تعرضــىل للتهدنــد  

اقـع بـأي حماهتلـة    بالضرب ان تقابا مرة أخر ، تاح  اللجنة أن صاحبة الباي مل تقـم د الر 
تائنة ما تانىل لعرض املشكلة على ال لطا  الصينية. هتحف لر ُأخذ بع  االعتبار ما تزعمـ   
صاحبة الباي بشـأن اسـتمرار القرلبـة النمطيـة د الصـ  هتأن رجـال الشـرنة نعـاملرن قضـانا          

 ـيحية،  العنف العائلي باعتبارها م ائل خاصة هتأةا مل تك  متزهتجـة مـ  هتالـد نفلـها هتأةـا م     
فان اللجنة تر  أن صاحبة الباي أخفقىل د الربهنة الكافية، ألغراض املقبرلية، على ارعائهـا  
بأةا ما تانىل ستلقى احلمانة الكافية د الص  لر اتصـلىل بال ـلطا  امل تصـة هنـاك، أهت أنـ       

الـذي نظـدصعى    ما تان ممكناك اا أن تظمند سبياك لريفنة أهت حضانة ابنها. هتتعتـرب اللجنـة أن العنـف   
أن صاحبة الباي قد تعرضىل ل  على ند عشريها ال ابق تـان علـى فتـرا . هتتاحـ  اللجنـة      
أنضاك أن صاحبة الباي تشـري اىل أن آخـر مـرة سـعىل فيهـا اىل ريفنـة ابنـها تانـىل قبـل سـنت            

 ثاث م  ماارر ا الص ، رهتن أن تقـدم تف ـرياك تافيـاك اخفاقهـا د ريفنـة نفلـها أهت ضـمص         أهت
اىل حضانتها على مد  هذغ الفترة الزمنيـة املمتـدة. هتد اـل هـذغ التـرهتف، تـر  اللجنـة أن        
هـذا اجلـزء مــ  الـباي نفتقــر اىل الـرباه  الكافيــة ألغـراض املقبرليــة، هتأنـ  لــذلك غـري مقبــرل        

 ( ج( م  االتفاقية.2 4 رجب املارة 
سة معتقـدا ا الدننيـة حبرنـة،    هتفيما خيأ رعر  صاحبة الباي بأن  استحال عليها ممار 6-7

هتأةا تانىل غري قاررة على ااهار مفررا  رننية د مكان عملـها، هتهـر أنضـاك مكـان اقامتـها،      
تاح  اللجنة د هذا ال ياق أن صـاحبة الـباي أخفقـىل د أن تثبـىل باألرلـة أي بظعـد نتعلـق        

د هذا الصـدر بـأن صـاحبة    بالتمييز اجلن اين د ارعاءا ا. هتتاح  اللجنة رفع الدهتلة الطرف 
مــ  العهــد الــدهت  ا ــاص  18الــباي جلــأ  اىل االحتجــاج بانتــهاك حقرقهــا  رجــب املــارة  

باحلقرق املدنية هتال ياسية، هتلي  بانتهاك حقرقهـا  رجـب االتفاقيـة. هتاضـافة اىل ذلـك تـر        
م تعرضــها اللجنــة أن صــاحبة الــباي مل تقــدم معلرمــا  تافيــة راعمــة حلجتــها املتعلقــة  ــزاع   

لاضطهار على أسا  رنـ . هتبنـاء عليـ ، هتنتـراك اىل عـدم هتجـرر أي معلرمـا  ذا  صـلة د         
امللف، تعترب اللجنة أن هذا اجلزء م  الباي غري مقبرل لعدم استنارغ اىل أسا  سـليم  رجـب   

 ( ج( م  الربهتترترل االختياري.2 4املارة 
ة الـباي أخفقـىل د الربهنـة الكافيـة،     هتد ال هذغ الترهتف، تعتـرب اللجنـة أن صـاحب    6-8

ألغراض املقبرليـة، علـى زعمهـا بـأن ترحيلـها اىل الصـ  سـيجعلها د مراجهـة خطـر حقيقـي           
هتش صي هتمترقرع مفارغ التعرصض ألشكال خطرية م  العنف اجلن اين، هتبناء علـى ذلـك تعتـرب    
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لعــدم اســتنارغ اىل ( ج( مــ  الربهتترتــرل االختيــاري، 2 4الــباي غــري مقبــرل  رجــب املــارة 
 أسا  سليم هتلعدم تفانة األرلة معاك.

هتد ضرء هذا االستنتاج، تقـرر اللجنـة عـدم النتـر د بـاقي أسـ  عـدم املقبرليـة الـيت           6-9
 احتكمىل اليها الدهتلة الطرف، هتهي حتدنداك عدم الت اهتق مع أحكام االتفاقية.

 هتلذلك، تقرر اللجنة ما نلي: -7
 ( ج( م  الربهتترترل االختياري 2 4 رجب املارة  عدم مقبرلية الباي  أ( 
 اباي الدهتلة الطرف هتصاحبة الباي هبذا القرار.  ب( 

 
 


