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                                            اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
                         الدورة الرابعة واألربعون

            ٢٠٠٩      أغسطس  /    آب ٧  -      يوليه  /     متوز  ٢٠
                                                                                       قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة املتعلـق بـإعالن عـدم                     

                                                                      مقبولية بالغ مقدم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى          
               مييز ضد املرأة             مجيع أشكال الت

    
 (    ٢٠٠٧ /  ١٣          البالغ رقم     

 

*( ) 
 

†(   
   )                               النجدة من التمييز على أساس اجلنس   (SOS Sexisme      منظمة      :        املقدم من

                                   تروميـــل، وســـيلفي دوالنـــج،   -                                         ميـــشيل دايـــراس، ونيلـــي كـــامبو       :                  املدعيات بأهنن ضحايا
  -                                                كرمييــوه، وميــشلني زغــواين، وإيلــني مــوزار   -                  وفريــديريك رميــي 
          لوفرار-  ن                  فكار، وأديل دوفري

       فرنسا     :            الدولة الطرف
   )          البالغ األويل   (    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ٦     :           تاريخ البالغ

__________ 
        غـاليس   ا                                         السيدة فردوس أرا بغـوم، والـسيدة م         :                                                                  شارك يف النظر يف هذا البالغ األعضاء يف اللجنة التالية أمساؤهم             )* (  

                    زرداين، والـسيد    -                                      بيلـي، والـسيدة مـرمي بلميهـوب                                    وري، والـسيدة بـاربرا       أ                         ز، والـسيدة فيوليـت       ي             أروشا دومينغ 
                                                                                          يسوري شوتيكول، والسيد سـيس فلينترمـان، والـسيدة نائلـة حممـد جـرب، والـسيدة                  ا                        نيكالس برون، والسيدة س   

                                                                                                   كـداري، والـسيدة يوكـو هاياشـي، والـسيدة سـوليداد موريللـو دي ال فيغـا، والـسيدة فيوليتـا             -             روث هالربين 
                                 سكو، والـسيدة زهـرة راسـخ،          يـ                                                           اتني، والسيدة سيلفيا بيمنتل، والـسيدة فيكتوريـا بوب                                    نيوباور، والسيدة براميال ب   
                        مــن النظــام الــداخلي   )  ج (  ‘  ١   ’  ٦٠                وعمــال باملــادة   .                                 ونوفيتش، والــسيدة زو جياوكيــاو م                         والــسيدة دوبرافكــا ســي

   .        ف املعنية                                                   لني يف النظر يف هذا البالغ حيث أهنا من مواطين الدولة الطر ي م آ                            للجنة، مل تشارك السيدة نيكول 
                                                            مـذيل بتوقيـع الـسيدة دوبرافكـا سـيمونوفيتش، والـسيدة         )     خمالف (                                        يرد يف هذه الوثيقة نص رأي فردي واحد         )† (  

                                                                  كدراي، والسيدة يوكو هاياشي، والسيدة فيوليتـا نيوبـاور،          -                                        سيسوري شوتيكول، والسيدة روث هالربين      
   .                                               والسيدة سيلفيا بيمنتل، والسيدة فيكتوريا بوبيسكو
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        مـن     ١٧                              ، املنـشأة مبوجـب املـادة                                                                      إن اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة              
                                                اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،

   ،    ٢٠٠٩      أغسطس  /    آب ٤      يوم           وقد اجتمعت  
   :        ما يلي     تعتمد  

  
                    قرار بشأن املقبولية    

  -                                               هـن ميـشيل دايـراس، ونيلـي كـامبو                ٢٠٠٦         يوليـه    /        متـوز   ٦                        مقدمات البالغ املـؤرخ       -   ١
  -                      ين، وإيلـني مـوزار       ا                           كرمييـوه، وميـشيلني زغـو       -                                وسيلفي دوالنج، وفريديريك رميي              تروميل،  
         الـيت SOS Sexisme                                                    لوفرار، سـبع مواطنـات فرنـسيات متثلـهن منظمـة      -      وفرين  د    ديل  ا       فكار، و

ــسي    ــة إي ــا يف مدين ــسا -    يل -                                  يوجــد مقره ــو، فرن ــهاك مــن      .                     مولين ــأهنن ضــحايا انت ــدعني ب                                         وي
ــرأة          قبــل ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة القــضاء علــى مجي ــسا التفاقي ــة    .                                                                          فرن ــد دخلــت االتفاقي                          وق

      ١٩٨٤         ينـاير    /                   كـانون الثـاين      ١٣                                                                وبروتوكوهلا االختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطـرف يف          
                                                               وأبـدت فرنـسا إبـان التـصديق علـى االتفاقيـة حتفظـا                .                 على التـوايل       ٢٠٠٠   رب      سبتم  /         أيلول  ٩   و  

   .      منها  ١٦         من املادة   )  ز   ( ١           على الفقرة 
  

                                 الوقائع كما عرضتها مقدمات البالغ    
                                       ، والــسيدة زغــواين ليــستا متــزوجتني  SOS Sexisme                                    الــسيدة دايــراس، رئيــسة منظمــة     ١- ٢
                              وتــدعيان أهنمــا اختارتــا أن   .     ١٩٤١        ة عــام            والثانيــ    ١٩٣٨                  ولــدت األوىل عــام   .           أوالد هلمــا   وال

                                                                                        ألنه غري مسموح هلمـا بـأن تعطيـا إمسيهمـا العـائليني ألوالدمهـا حـسب القـانون                                    تبقيا بال أوالد    
   .       الفرنسي

  .         عامـا   ٤٦    و   ٤٠                       ، أم لـودين عمرمهـا         ١٩٣٨                          تروميل، املولودة عام     -                والسيدة كامبو      ٢- ٢
           والـــسيدة   .          عامــا   ٢٣    و   ١٤        مرمهـــا                 ، أم لولــدين ع     ١٩٥٢                                        والــسيدة دي النــج، املولـــودة عــام    

  .         عامـا   ٥٩    و   ٤٨                                           أم لـستة أوالد تتـراوح أعمـارهم بـني           ١٩٢٢                              فكـار، املولـودة عـام        -      موزار
                      عامـا، والـسيدة       ٣٦      و     ٣٢            دين عمرمها    ل         ، أم لو      ١٩٤١                 ، املولودة عام             كرمييوه -              والسيدة رميي 

           والـــسيدة   .          عامـــا  ٤٠    و   ٣٣                        ، أم لولـــدين عمرمهـــا     ١٩٤١                               لـــوفرار، املولـــودة عـــام -          دوفـــرين 
                       كرمييـوه والـسيدة     -                         فكار والسيدة رميـي      -                                           تروميل والسيدة دوالنج والسيدة موزار       -      كامبو

ــرين  ــة     -         دوف ــائهم العائلي ــوفرار مجــيعهن متزوجــات وحيمــل أوالدهــن أمســاء آب ــدعني أن   .                                                                             ل            وي
                                                                                           أوالدهن لن يستفيدوا من التشريع الفرنسي اجلديد الذي يسمح للنساء املتزوجات يف ظـروف              

   .                            إعطاء أمسائهن العائلية ألوالدهن       معينة ب
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  -                             فكـار والـسيدة دوفـرين   -                                                 وفضال عن ذلك، ترغب السيدة دايراس والسيدة موزار       ٣- ٢
ــاهتن   ــة ألمهـ ــاء العائليـ ــن األمسـ ــوفرار أن حيملـ ــدل       .                                                      لـ ــر العـ ــه وزيـ ــاد بـ ــا أفـ ــرا ملـ ــه، نظـ ــد أنـ                                                                 بيـ

) Garde des Sceaux (      ــة ال ميكــن اعتبارهــا مــصلحة مــشروعة، فــ            إن إجــراء                                                                    مــن أن تلــك الرغب
   .                             طلب تغيري االسم لن يكلل بالنجاح

  
        الشكوى    

ــانون      ١- ٣ ــبالغ أن ق ــدمات ال ــدعي مق ــارس  /      آذار ٤                                     ت ــة،       ٢٠٠٢       م ــق باألمســاء العائلي                                   املتعل
  ،     ٢٠٠٥        ينـاير   /                 كـانون الثـاين   ١                    ، الذي بدأ سريانه يف     ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران   ١٨               املعدل بقانون   

                              إعطـاء أوالدهـم األمسـاء            رفـض                   اآلبـاء حـق                                                          يتسم بالتمييز يف حق النساء املتزوجات ألنه يعطـي        
                                                                                             ورغـم أن هـذا التـشريع اجلديـد يـسمح للوالـدين بـأن يعطيـا االسـم العـائلي                       .                  العائلية لزوجاهتم 

       وجــود      مــع                                                                                     ألي مــن الــزوجني ألوالدمهــا أو امســا مركبــا مــن االمســني العــائليني للــزوجني معــا    
                                   مـا ال يتفـق الزوجـان يعطـى                                                                                 شارطة واصلة بينهما، فإن مقـدمات الـبالغ يـشتكني مـن أنـه حين              

                                                                 وعالوة علـى ذلـك، حينمـا ال حيـدد الزوجـان أن االسـم العـائلي          .                        األوالد االسم العائلي لألب 
                  وتعتـرب مقـدمات      .                                                                                للزوجة هو الذي يعطى للولد، فإن الولد يعطى تلقائيا االسم العائلي للزوج           

                                ا يؤكـدن أن عـدم قابليـة            كمـ   .                                        مبدأ املساواة بني الرجـل واملـرأة       -                              البالغ أن هذه احلالة تنتهك      
   .                                                                      انتقال االسم العائلي املركب من جيل إىل آخر حيد أيضا من مساواة املرأة بالرجل

ــانون         ٢- ٣ ــث أن ق ــه حي ــبالغ أن ــدمات ال ــدعي مق ــا ت ــارس  /      آذار ٤                                                          كم ــدل     ٢٠٠٢       م           ، املع
          كــانون  ١                                                   ، ال ينطبــق إال علــى األطفــال املولــودين بعــد         ٢٠٠٣        يونيــه  /          حزيــران  ١٨         بقــانون 
                   ، فـإهنم يظلـون         ٢٠٠٣         سـبتمرب    /          أيلـول   ١              عامـا يف       ١٣                          واألطفال األقـل مـن           ٢٠٠٥       يناير /     الثاين

       مــن   ٤٣                     الــبالغ أن املــادة  ت                    كمــا تؤكــد مقــدما  .                                               حمــرومني مــن أخــذ األمســاء العائليــة ألمهــاهتم
                          بــشأن املــساواة بــني       ١٩٨٥        ديــسمرب  /              كــانون األول  ٢٣          املــؤرخ     ١٣٧٢-  ٨٥                 القــانون رقــم  

                                            لـيس القـصد منـها إرسـاء املـساواة بـني         ) nom d'usage (  ة    خدم                           الزوجني، اليت تنظم األمساء املست
   .                       املرأة والرجل يف هذا اجملال

      ٢٠٠٢       مــارس  /      آذار ٤                                                                ولألســباب الــواردة أعــاله، تــدعي مقــدمات الــبالغ أن قــانون     ٣- ٣
                                     خيـرق اتفاقيـة القـضاء علـى             ٢٠٠٣         يونيـه    /           حزيـران    ١٨                                            املتعلق باألمساء العائلية، املعدل بقـانون       

                                                                   رغم أهنن ال يقمن الدليل على شكواهن مبوجب أية مـادة مـن               ،            ضد املرأة                     مجيع أشكال التمييز  
                                                                             إال أهنــن يؤكــدن حــدوث انتــهاكات التفاقــات دوليــة أخــرى صــدقت عليهــا     .                  مــواد االتفاقيــة

ــة حقــوق اإلنــسان      ١٤                  وكــذلك املــادة  ٨                    فرنــسا، أي املــادة  ــا حلماي ــة جملــس أوروب                                                            مــن اتفاقي
                                      امللحــق بتلــك االتفاقيــة واملتعلــق  ٧              ن الربوتوكــول      مــ ٥                                        واحلريـات األساســية، فــضال عــن املــادة  

ــيتني     .                             باملـــساواة بـــني الـــزوجني  ــبالغ أيـــضا إىل التوصـ ــدمات الـ   )     ١٩٩٥   (    ١٢٧١                                                    وتـــشري مقـ
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                                                                                 للجمعية الربملانية للمجلس اللتني تـدعو فيهمـا الـدول األطـراف إىل اختـاذ                 )     ١٩٩٨   (    ١٣٦٢  و
                                    يف النظــام القــانوين الــذي حيكــم                                                                     تــدابري للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز بــني الرجــل واملــرأة

   .              األمساء العائلية
                                                                                                     وفيما يتعلـق مبقبوليـة الـبالغ، تـشري مقـدمات الـبالغ إىل أن الـسيدة دايـراس والـسيدة                        ٤- ٣

                     تروميـل والـسيدة   -                           فكار والـسيدة كـامبو   -                   والسيدة موزار     ه        كرمييو -                     زغواين والسيدة رميي    
ــضة إىل احملكمــ      ــن عري ــات رفع ــساء أخري ــج وســت ن ــسان يف                                                               دي الن ــوق اإلن ــة حلق                                  ة األوروبي

                                                                ، مــدعيات أن املولــودين يف إطــار رابطــة الــزواج كــانوا          ٢٠٠٠        ديــسمرب  /            كــانون األول   ١٢
       هـاهتم   م                                                                                       مرغمني، مبوجب القانون الفرنسي املعمول به آنئذ، على محل األمساء العائليـة ألزواج أ             

  .                      ن واحلريـات األساسـية                                    من اتفاقية محاية حقـوق اإلنـسا      ١٤           واملادة    ٨                         يف انتهاك ألحكام املادة     
         الـسيدة    :                                      عدم قبول العريضة لألسـباب التاليـة      ٢٠٠٥      يناير  /              كانون الثاين  ٦                  وأعلنت احملكمة يف    

                          مــن االتفاقيــة ألهنمــا    ٣٤        لمــادة                                                                 دايــراس والــسيدة زغــواين ال ميكــن اعتبارمهــا ضــحيتني وفقــا ل  
ــا أوالد     مل ــزوجتني ومل يكــن هلم ــا مت ــي      .                                         تكون ــسيدة رمي ــا خيــص ال ــو-                               وفيم ــسيدة  ه         كرميي             وال

                          احملليــة ألهنمــا مل تــستعمال            االنتــصاف                                                  فكــار، قــررت احملكمــة أهنمــا مل تــستنفدا ســبل -        مــوزار
                                                               من القانون املدين اليت تسمح ملـن لـه مـصلحة مـشروعة               ١-  ٦١                                اإلجراء الذي تنص عليه املادة      
   .                          بأن يطلب تغيري االسم العائلي

                                مقــدمات الــبالغ أن اســتعمال                  ف احملليــة، تــدعي  صا   تــ ن  اال                                 وفيمــا يتعلــق باســتنفاد ســبل    ٥- ٣
     غـري          بدرجـة                                                 مـن القـانون املـدين يـستغرق وقتـا طـويال        ١-  ٦١                                     اإلجراء الـذي تـنص عليـه املـادة       

                      عني أن متوسـط الوقـت        َّ   ، ويـدَّ                     مـصطفى ضـد فرنـسا               إىل قـضية                     مقدمات الـبالغ         ري ش ت و  .  ة     معقول
 (          سـنوات    ١٠                                           املطلوب إلمتام ذلك اإلجراء ال يقـل عـن          

 

       وزيـر                                  وتوضـح مقـدمات الـبالغ أن          .  )١
ــراره، مث يــستغرق االســتئناف لــدى احملكمــة                                                                                                         العــدل يــستغرق مــدة عــام يف املتوســط ليــصدر ق

       وبعـد    .                                                                                     اإلدارية عاما آخر، مث يستغرق األمر عاما ونصف العـام لتـصدر احملكمـة اإلداريـة قـرارا      
        وتـزعم    .                                                                                حمكمة االستئناف اإلدارية ثالثـة أعـوام لتـصدر قرارهـا حـسبما يـدعني                    ستغرق      ذلك ت 

                                     ُ                                                             لبالغ كـذلك أن جملـس الدولـة، الـذي ميكـن أن ُيرفـع إليـه اسـتئناف أعلـى، يـرفض                                مقدمات ا 
ــائع         ــيم الوق ــانون أو يف تقي ــق الق ــأ يف تطبي ــدا حــاالت اخلط ــا ع ــتئناف م ــات االس   .                                                                                                      معظــم طلب

                                                                                                     وحتــاجج مقــدمات الــبالغ أيــضا أنــه بعــد ذلــك قــد يكــون مــن الــضروري رفــع الــدعوى أمــام   
   .                          احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

                                                                                وتزعم مقدمات البالغ كذلك أنه ليس من املرجح أن يؤدي اإلجـراء اخلاضـع للمـادة            ٦- ٣
                                                                                         من القانون املدين إىل حـل عملـي، ألن وزيـر العـدل قـرر يف قـضايا مماثلـة أن املـصلحة           ١-  ٦١

__________ 
   .  ٠٠ /     ٦٣٠٥٦      ، رقم     ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ١٧  ،               مصطفى ضد فرنسا                          كمة األوروبية حلقوق اإلنسان،   احمل   )١ (  
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                                                                                                         اليت قد تكون المرأة يف محـل االسـم العـائلي ألمهـا ال تكتـسي صـفة املـصلحة املـشروعة وإمنـا                        
   .   فية                تقوم على أسس عاط

  
                                   مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية    

                         يف مقبوليـة الـبالغ          ٢٠٠٧        مـايو    /         أيـار    ٢٥                                                تطعن الدولـة الطـرف يف مـذكرهتا املؤرخـة              ١- ٤
                              مـن االتفاقيـة يف ضـوء          ١٦               مـن املـادة       )  ز   ( ١                                     أن البالغ ال يتمشى مـع الفقـرة           :                لألسباب التالية 

                                 ن مقــدمات الــبالغ لــسن ضــحايا                                                                     الــتحفظ الــذي أبدتــه فرنــسا علــى هــذه املــادة؛ وأن بعــضا مــ 
                                                                                 مـن الربوتوكـول االختيـاري؛ وأن الـبالغ غـري مقبـول مـن حيـث االختـصاص               ٢         املـادة          مبفهوم  

ــرة    ــى الفق ــاء عل ــزمين بن ـــ   ( ٢                                ال ــادة    )     ه ــن امل ــبعض     ٤              م ــسبة ل ــاري بالن ــن الربوتوكــول االختي                                                   م
   ات                                                                                                     مقــدمات الــبالغ؛ وأن القــضية نفــسها ســبق النظــر فيهــا يف إطــار إجــراء آخــر مــن إجــراء     

                     مـــن الربوتوكـــول  ٤               مــن املـــادة    )  أ   ( ٢                                                               التحقيــق الـــدويل أو التـــسوية الدوليــة مبوجـــب الفقـــرة   
       مــن  ١                                   املتاحــة حمليــا طبقــا للفقــرة           االنتــصاف                                                  االختيــاري؛ وبــسبب عــدم اســتنفاد مجيــع ســبل   

   .                       من الربوتوكول االختياري ٤      املادة
                          بدتـه إبـان التـصديق                                                                       وتطلب الدولة الطرف أوال أن يؤخذ يف االعتبار بالتحفظ الذي أ             ٢- ٤

                                                         وترى الدولـة الطـرف أنـه علـى الـرغم مـن أن                .   ١٦           من املادة     )  ز   ( ١                            على االتفاقية على الفقرة     
     يف   ٢                                                                                   من الربوتوكول االختياري ال تسمح بأية حتفظات عليه، فإنه جيب فهـم املـادة                  ١٧       املادة  

             النـات الـيت                                                                                  ضوء االتفاقية كما صدقت عليها الدولة الطرف، أي مـع اعتبـار التحفظـات واإلع        
                                                                                    ومن مث تذهب الدولة الطرف إىل أن البالغ ينبغي اعتباره غـري مقبـول لعـدم متاشـيه مـع         .      أبدهتا

   .              أحكام االتفاقية
                 ه، أي الـسيدة       نـ                                                                         وتعترب الدولة الطرف البالغ غري مقبول على أساس أن بعـضا ممـن قدم                ٣- ٤

ــرين      ــسيدة دوف ــواين وال ــسيدة زغ ــراس وال ــوفرار، -                                                  داي ــوم              ل ــسن ضــحايا مبفه ــادة                        ل ــن  ٢          امل        م
   .                  الربوتوكول االختياري

                                                                                             وتعتــرب الدولــة الطــرف أن ادعــاءات الــسيدة دايــراس والــسيدة زغــواين بأهنمــا اختارتــا     ٤- ٤
                                                                                                         البقاء من غـري أوالد ألهنمـا حمرومتـان مـن إعطـاء امسهمـا العـائلي ألوالدمهـا إمنـا هـي ادعـاءات                   

                             دايــراس والــسيدة زغــواين                                                ومــن مث تــذهب الدولــة الطــرف إىل أن الــسيدة   .                     افتراضــية وتعــسفية
   .                       من الربوتوكول االختياري ٢                        ليستا ضحيتني مبفهوم املادة 

ــ                           وفيمــا يتعلــق بالــسيدة     ٥- ٤                                                           لــوفرار، تقــول الدولــة الطــرف إهنــا ليــست ضــحية   -    رين      دوف
                                                                               من الربوتوكول االختياري ألهنا مل تـبني حالتـها الزوجيـة ومل تقـدم دلـيال علـى         ٢              مبفهوم املادة   

   .                                    تلقائيا اسم أسرة والدهم عند الوالدة           ُ    أن أوالدها أُعطوا
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         فكــار -                                                تروميــل والــسيدة دوالنــج والــسيدة مــوزار  -   بو  م                               وفيمــا يتعلــق بالــسيدة كــا    ٦- ٤
                                                            متزوجات ولديهن أوالد حيملون أمسـاء أسـرة آبـائهم، تـرى                   ، وكلهن    ه        كرمييو -              والسيدة رميي   

                               يـستطعن إعطـاء أمسـائهن                                                                             الدولة الطرف أن بإمكاهنن أن تعتربن أنفسهن ضحايا متييـز ألهنـن مل            
   .               العائلية ألوالدهن

  -                            فكار والسيدة دوفـرين      -                                                          وتؤكد الدولة الطرف أن السيدة دايراس والسيدة موزار            ٧- ٤
                                                                                                   لــوفرار، الــاليت يــرغنب أيــضا يف محــل األمســاء العائليــة ألمهــاهتن بوصــفها أمســائهن، مل يقــدمن     

                                   هنـن أجـربن علـى محـل األمسـاء                                                                                    يثبـت أهنـن يعـانني مـن أي متييـز قـائم علـى أسـاس اجلـنس أل                      ما
                                   عتـرب أمهـات الـسيدة دايـراس                                                ُ               وحتتج الدولة الطرف بأنه كـان مـن احملتمـل أن تُ             .                 العائلية آلبائهن 
                                                        لـوفرار ضـحايا ألهنـن مل يكـن قـادرات علـى نقـل          -                            فكار والسيدة دوفـرين      -                والسيدة موزار   

                                أي متييز ألن االسـم العـائلي                                                  بيد أنه من منظور أوالدهن ليس هناك          ،                           أمسائهن العائلية إىل بناهتن   
   .                          املعطى هلم ال يتوقف على جنسهم

                                                                                       وتؤكد الدولة الطرف أن البالغ غري مقبول من حيث االختصاص الـزمين فيمـا يتعلـق                   ٨- ٤
  .                             كرمييوه والـسيدة دوالنـج    -                       فكار والسيدة رميي     -                           تروميل والسيدة موزار     -                بالسيدة كامبو   

ــول اال    ــريان الربوتوكـ ــدأ سـ ــه بـ ــظ أنـ ــي تالحـ ــسا يف                                                          وهـ ــسبة لفرنـ ــاري بالنـ ــانون   ٢٢                                  ختيـ            كـ
ــسمرب  /    األول ــبالغ        .     ٢٠٠٠        دي ــشأن ال ــة ب ــا ملقــرر اللجن ــرض، وفق ــضا أن مــن املفت                                                                             وتالحــظ أي
                                                   يكون التمييز ضد مقدمات البالغ قـد انتـهى           ن    أ  ، )                           سالغادو ضد اململكة املتحدة      (    ٢٠٠٦ /  ١١

                      د غريهـم أن يقـرر                   د ال ميكن ألح    ش                          فبعد بلوغ األوالد سن الر      .                              عندما بلغ أوالدهن سن الرشد    
ــة أو االحتفــاظ هبــا   ــز ضــد      .                                               تغــيري أمســائهم العائلي ــة الطــرف تؤكــد أن التميي ــذلك فــإن الدول                                                           ل
ــام     ــهى يف ع ــبالغ انت ــذا ال ــدمات ه ــسيدة كــا      ١٩٨٥                                          مق ــة ال ــام  -   بو  م                          يف حال ــل، ويف ع                       ترومي

  .           كرمييـوه -                          يف حالـة الـسيدة رميـي        ١٩٩٣                   فكـار، ويف عـام   -                         يف حالة السيدة مـوزار       ١٩٧٧
ــا ــول               وفيم ــا غــري مقب ــأن إدعائه ــة الطــرف ب ــج، حتــتج الدول ــسيدة دوالن ــق بال             مــن حيــث                                                                                       يتعل

   .                            فيما يتعلق بأكرب أوالدها فقط             االختصاص الزمين
                                                                                          وحتتج الدولة الطرف أيضا بأنه سبق فحص املسألة نفـسها يف إطـار حتقيـق دويل آخـر                     ٩- ٤

                       ن طلبـا إىل احملكمـة                                                          والسيدة دوالنج هي إحـدى املـدعيات الـاليت قـدم            .                       أو تسوية دولية أخرى   
           االنتـصاف                                                                                               األوروبية حلقوق اإلنسان والـاليت اعتـرب طلبـهن غـري مقبـول لعـدم اسـتنفاد وسـائل                     

                                                                                                وتؤكد الدولة الطرف أن البالغ املعروض علـى اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                    .         الداخلية
                وروبيــة حلقــوق                                                                                    ضــد املــرأة مطــابق جزئيــا للــبالغ الــذي قدمتــه الــسيدة دوالنــج إىل احملكمــة األ 

                                                                                            وتؤكــد الدولــة الطــرف عــدم مقبوليــة جــزء الــشكوى الــذي يتعلــق بــالتمييز املزعــوم    .         اإلنــسان
                                                                                                             مبوجب التشريع الـسابق النـاظم لنقـل األمسـاء العائليـة الـذي كـان سـاريا وقـت عـرض القـضية                      
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                                                                                     وفيما خيص جزء الشكوى املتعلق بـالتمييز املزعـوم مبوجـب التـشريع الـصادر يف                  .           على احملكمة 
                                                                                  ، فإن الدولة الطـرف تلـتمس مـن اللجنـة أن تتحقـق مـن أن الـسيدة                       ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران  ٨ ١

   .                        كمة األوروبية حلقوق اإلنسان                             دوالنج مل تقدم شكوى جديدة إىل احمل
ــستنفد وســائل            ١٠- ٤ ــسيدة دوالنــج مل ت ــأن ال ــة الطــرف عــالوة علــى ذلــك ب                                                                                           وحتــتج الدول

                                    ر أوالدهــا، البـالغ عمــره حاليــا               اســم أصـغ                                               احملليــة للحـصول علــى موافقـة علــى تغـيري            االنتـصاف 
                                                                              من القـانون املـدين الفرنـسي الـيت تـنص علـى أنـه بإمكـان أي                    ١-  ٦١                    عاما، مبوجب املادة       ١٤

                                                                                              شخص ذي مصلحة مشروعة أن يقدم طلبا لتغيري االسم إىل وزير العدل وأنه ميكـن الطعـن يف                  
                           ذه األخـرية لـدى حمكمـة                                                                                         رفض وزيـر العـدل أمـام احملكمـة اإلداريـة، وميكـن الطعـن يف قـرار هـ                   
                           وتؤكـد الدولـة الطـرف        .                                                                            االستئناف اإلدارية، علما بأن جملس الدولة هـو أعلـى هيئـة اسـتئناف             

                                                                                                    أن السوابق القضائية جمللس الدولة تبني أن الرغبة يف محل االسم العائلي لـألم ميكـن أن تـشكل                   
 (             مصلحة مشروعة 

 

                  لـسيدة دوالنـج،                                                                        ومن مث فإن الدولة الطـرف تقـول بأنـه مـا زال بإمكـان ا                 .  )٢
 (                                                                                      بوصفها أما لطفل قاصر، أن تطلب تغيري االسم البنها األصغر إن وافـق علـى ذلـك                

 

       وحتـتج    .  )٣
                                                                                                       الدولة الطرف كذلك بأن بإمكان الـسيدة دوالنـج، إذا رفـض وزيـر العـدل واحملكمـة اإلداريـة                    
                                                                                             تغــيري االســم بــدعوى عــدم وجــود مــصلحة مــشروعة هلــا يف ذلــك، أن تــستأنف لــدى جملــس    

               مـن خـالل              االنتـصاف                                          مـن املـرجح جـدا احلـصول علـى                          رف على أنـه                    وتصر الدولة الط    .       الدولة
   .                 من القانون املدين ١-  ٦١                    املنصوص عليه يف املادة         االنتصاف      سبيل 

                                                                                                    وترفض الدولـة الطـرف ادعـاءات مقـدمات الـبالغ بـأن اإلجـراء الـذي تنظمـه املـادة                         ١١- ٤
                             ، وتـصر الدولـة الطـرف        ة          معقولـ      غـري          بدرجـة                                                  من القانون املدين سيستغرق وقتـا طـويال           ١-  ٦١

                                                       ُ                                                          على أن الـسوابق القـضائية الـيت أشـارت إليهـا صـاحبة الـدعوى ال ُيعتـد هبـا ألن الوقـت الـذي                          
                                  وتشري الدولـة الطـرف إىل أن جملـس      .                                                  تستغرقه اإلجراءات اإلدارية حتسن كثريا منذ ذلك احلني    

       داري يف                                                          حـق صـاحب دعـوى يف احلـصول علـى حكـم مـن قـاض إ              ٢٠٠٢                       الدولة أيد يف عـام      
                                                                                                     غــضون مــدة زمنيــة معقولــة، وأن ذلــك أصــبح اآلن مبــدأ عامــا يــنظم طريقــة عمــل الواليــات     

 (       اإلدارية
 

              لـضمان أداء                                                                      وتشري الدولة الطرف عالوة على ذلك إىل أن هناك حتسينات أخـرى               .  )٤
__________ 

  )      ٥٦٨٨٣              بـالغ رقـم        (    ١٩٨٦        مـايو    /         أيـار    ٢٣              قرار بتاريخ     :                                                تشري احلكومة إىل القرارين التاليني جمللس الدولة         )٢ (  
    ).     ٥٠٢٦٧        بالغ رقم    (    ١٩٨٥       أكتوبر  /            تشرين األول ٩             وقرار بتاريخ 

                      عامـا أو أكثـر أن     ١٣                                                                      من القانون املدين على أنه جيـب علـى األطفـال البـالغني مـن العمـر         ١-  ٦١            تنص املادة      )٣ (  
   .                     يوافقوا على تغيري االسم

                                                                                                                    تشري احلكومة أيضا إىل قرار أصـدرته احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان بـشأن سـبل اإلنتـصاف الفعـال يف                           )٤ (  
         أكتـوبر   /              تـشرين األول   ٢١  ،                        ميكـو ضـد فرنـسا     ‐     سيي                 بروكـا وتيكـ                   انظـر قـضييت       :                           احملاكم اإلدارية يف فرنـسا    

٢٠٠٣    .   
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                 مـن قـانون      ٢-   ١١٢  -                  وتنص املادة صاد      .                                                  اهليئات اإلدارية املختصة لعملها يف الوقت املناسب      
                                                                                 إلداري علــى أن بإمكــان أي شــخص يــشتكي مــن فــرط طــول إجــراء معــروض علــى            القــضاء ا

                        شية الدائمــة للــهيئات    تــ                                                                          حمكمــة إداريــة أو حمكمــة اســتئناف إداريــة أن حييــل األمــر إىل رئــيس املف
                                     لـذلك فـإن الدولـة الطـرف تؤكـد        .                                                         اإلدارية، الذي يتمتع بسلطة تقدمي توصـيات ملعاجلـة احلالـة    

       مـن   ٤               مـن املـادة    ١                          احملليـة مبوجـب الفقـرة             االنتـصاف           تنفاد سبل                 مقبول لعدم اس              أن البالغ غري  
ــانون      ــأن ق ــسيدة دوالنــج ب ــق بادعــاء ال ــاري فيمــا يتعل ــران  ١٨                                                                                  الربوتوكــول االختي ــه  /          حزي         يوني

   .                                 ا بنقل اسم عائلتها إىل أصغر أوالدها          ال يسمح هل    ٢٠٠٣
  

                                                            تعليقات مقدمات البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية    
                   بـأن الـتحفظ         ٢٠٠٧         يونيـه    /           حزيـران    ١٢                                         ع مقدمات البالغ يف مـذكرهتن املؤرخـة            تدف   ١- ٥

                                                   لـيس لـه أي أثـر وينبغـي أال تأخـذه اللجنـة         ١٦          من املادة    )  ز   ( ١                                 الذي أبدته فرنسا على الفقرة      
   .       حتفظات ة                                  من الربوتوكول االختياري ال تسمح بأي  ١٧                    يف االعتبار، ألن املادة 

                              من الربوتوكول االختيـاري،      ٢                       يف إطار مفهوم املادة       “    حية   الض ”                      وفيما يتعلق بتعريف       ٢- ٥
                                                                                                   تكرر مقـدمات الـبالغ تأكيـدهن علـى أن الـسيدة دايـراس والـسيدة زغـواين مل تريـدا اإلجنـاب               
                                                                                                            ألن القانون النافذ آنئذ مل يكن يـسمح للنـساء املتزوجـات بنقـل أمسـائهن العائليـة إىل أوالدهـن                     

                                                      تــصر مقــدمات الــبالغ علــى أهنــن مــا زلــن ضــحايا  و   .                                      وألن اجملتمــع يــرفض األمهــات العازبــات
  .                             مل يعد بإمكاهنن اإلجناب بسبب سنهن    ولو

         فكــار -                        نــج والــسيدة مــوزار                          تروميــل والــسيدة دوال-                                   وفيمــا يتعلــق بالــسيدة كــامبو     ٣- ٥
                                                     لـوفرار، تكـرر مقـدمات الـبالغ تأكيـدهن علـى        -                                كرمييوه والـسيدة دوفـرين       -        رميي          والسيدة

                                                                            اقيـة القــضاء علــى مجيـع أشــكال التمييــز ضـد املــرأة ألن أوالدهــن لــن                              أهنـن ضــحايا انتــهاك التف 
                                                                            اجلديــد وســيكون علــيهم أن يبــدأوا إجــراءهم اخلــاص لتغــيري أمســائهم             التــشريع                يــستفيدوا مــن 

                                                                               وال توافق مقدمات البالغ على حجة الدولة الطرف بأن التمييز ضدهن انتـهى عنـدما        .         العائلية
        مـن    ٤               مـن املـادة       )   هـ   ( ٢                                     بأن التمييز قائم وفقا للفقرة                  ويسقن احلجة   .                       بلغ أوالدهن سن الرشد   
                                                                           ويؤكدن أن التمييز بشأن اختيار االسم العائلي ونقله قائم يف فرنـسا،              .                    الربوتوكول االختياري 

       لـذلك    .                                                                                              كما يدعني بأن األحكام االنتقالية للتشريع اجلديد كـان ينبغـي أن تكـون بـأثر رجعـي                 
                             مــن اللجنــة ألن التمييــز          االنتــصاف                حلــق يف التمــاس                بــأن لــديهن ا                               فــإن مقــدمات الــبالغ يــدفعن 

                             لـوفرار أهنـا متزوجـة       -                                                                          زال قائما سواء بالنسبة هلن أو ألوالدهـن وأكـدت الـسيدة دوفـرين                  ما
                 وتالحـظ مقـدمات     .                                                                            وأن أوالدها اكتسبوا االسم العـائلي ألبـيهم بـصورة تلقائيـة عنـد والدهتـم        

                    مـن الربوتوكـول     ٢                             يف إطـار مفهـوم املـادة                                                            البالغ أيضا أن الدولة الطرف تعترف بأهنن ضحايا         
  .        االختياري
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  -                                فكـار والـسيدة دوفـرين        -                                                                      وأما فيما يتعلـق برغبـة الـسيدة دايـراس والـسيدة مـوزار                  ٤- ٥
                                        غ يـصررن علـى أن إجـراء تغـيري                                                                               لوفرار يف محل األمسـاء العائليـة ألمهـاهتن، فـإن مقـدمات الـبال              

                                              ح ألن وزير العـدل ال يعتـرب أن هـذه الرغبـات                                   من غري املرجح أن يتكلل بالنجا  ة          العائلي       أمسائهن
  .                          ترقى إىل مرتبة مصلحة مشروعة

                                                                                         وتعــارض مقــدمات الــبالغ رأي الدولــة الطــرف القائــل بوجــوب اعتبــار الــبالغ غــري       ٥- ٥
ــشكوى         ــا أن نظــرت يف ال ــبق هل ــسان س ــوق اإلن ــة حلق ــة األوروبي ــدعوى أن احملكم ــول ب    .                                                                                             مقب

                                                         األوروبية حلقوق اإلنـسان ال تغطـي التمييـز النـاجم                                                   يدعني أن الشكوى املرفوعة أمام احملكمة        و
          كــانون  ١                          ، الــذي بــدأ ســريانه يف     ٢٠٠٣        يونيــه  /          حزيــران  ١٨                     اجلديــد الــصادر يف          التــشريع     عــن 
ــاين ــاير  /       الث ــه القــضية علــى احملكمــة كانــت القواعــد        .     ٢٠٠٥        ين ــذي ُعرضــت في ُ                                                              ويف الوقــت ال               

                                    إن مقدمات البالغ يسندن شـكاويهن                                                                    الناظمة لنقل األمساء العائلية ذات طبيعة عرفية أما اآلن ف         
 (                        مــن القــانون املــدين   ٢١-   ٣١١                                       الفرنــسي املــنقح، وال ســيما املــادة           تــشريع      إىل ال

 

           إلثبــات أن    )٥
  .      موجودة                                                                  املساواة اجلوهرية بني الرجل واملرأة فيما يتعلق بنقل األمساء العائلية غري

           االنتـصاف            دن سـبل                                                        الدولة الطرف بأن مقـدمات الـبالغ مل يـستنف                بتأكيد              وفيما يتعلق      ٦- ٥
ّ                                                                احملليــة ألهنــّن مل يتــبعن إجــراء تغــيري االســم العــائلي مبوجــب املــادة                            مــن القــانون املــدين،  ١-  ٦١        

                                                            ثبت أن الغرض من هـذا اإلجـراء هـو التعامـل علـى               ي                                           تكرر مقدمات البالغ التأكيد على أنه مل        
ّ              مهـاهتّن وأن هـذا                                                                                    وجه التحديد مع احلاالت اليت ترغب فيهـا النـساء يف محـل األمسـاء العائليـة أل                  

                                               وباإلضـافة إىل ذلـك، تـرى مقـدمات الـبالغ أن        .                  ً                         اإلجراء يستغرق وقتاً أطول بكـثري ممـا ينبغـي   
                                      ً                    ّ                                             الطلبات املقدمة يف إطار هذا اإلجراء نادراً ما يكون اهلدف منها جتّنـب انـدثار االسـم العـائلي                   

  ي    حـ            كنه أن ين                                               تأكيد الدولة الطرف على أن جملس الدولة مي          يف                        وتشكك مقدمات البالغ       .   لألم
            ّ                                                                              احلــايل لكــي يطّبــق االتفاقيــة األوروبيــة حلمايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية            التــشريع

                  وتكـرر مقـدمات      .                                                                                     بشكل مباشـر ويبطـل املرسـوم القاضـي بـرفض طلـب تغـيري االسـم العـائلي                  
__________ 

                                                              عنـدما يكـون نـسب الطفـل قـد ثبـت فيمـا يتعلـق                 ”  :                                           من القانون املـدين علـى مـا يلـي            ٢١-   ٣١١            تنص املادة      )٥ (  
                                                                 ٍ                                                      بوالديه يوم اإلعالن عـن والدتـه علـى أكثـر تقـدير أو بعـده ولكـن بـشكل متـوازٍ، ينبغـي للوالـدين أن خيتـارا                 

                                                                   إما اسم األب، أو اسم األم، أو كال االمسني مقترنني بالترتيب الذي خيتارانـه    :              يؤول إليه                     االسم العائلي الذي  
                                                                     ويف غيـاب إعـالن مـشترك أمـام موظـف احلالـة املدنيـة يـذكر فيـه            .                                          يف حدود اسم عـائلي واحـد لكـل منـهما      

                   ملقـام األول واسـم                                                                                                       اختيار اسم الطفل، يأخذ هذا األخري اسم الوالد الـذي مت بالنـسبة إليـه إثبـات النـسب يف ا                 
                                             وعندما يولد يف اخلارج طفـل يكـون علـى            .                                                                 الوالد عندما يكون النسب قد ثبت بشكل متواز بالنسبة لالثنني         

                      ً                                                                                                  األقــل أحــد والديــه فرنــسياً، فــإن بإمكــان اآلبــاء الــذين مل خيولــوا ألنفــسهم ســلطة اختيــار االســم بالطريقــة     
                                                          الن وقـت تـسجيل القيـد، علـى أن يكـون ذلـك يف                                                                                  املنصوص عليهـا يف الفقـرة الـسابقة أن يقـدموا هـذا اإلعـ              

                                                             ويكون لالسم الذي يؤول للطفل األول أثر علـى األطفـال املـشتركني       .                                 حدود ثالثة أعوام بعد والدة الطفل 
                                     ً       ً       ً                                             وعندما يكون الوالدان أو أحدمها حيمل امساً عائلياً مزدوجاً، فإن بإمكاهنما، مبوجب إعالن خطـي                 .       اآلخرين

   . “     ً                واحداً فقط إىل أبنائهما                  ً مشترك، أن ينقال امساً 
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                                         اإلنــسان وجــدت أن اإلجــراءات الفرنــسية                                                      الــبالغ التأكيــد علــى أن احملكمــة األوروبيــة حلقــوق 
            ّ                       وبالتـايل، تـسلّم مقـدمات الـبالغ        .                                  ً                                 بعة لتغـيري االسـم العـائلي تـستغرق وقتـاً أطـول ممـا ينبغـي              ّ املّت

                      ّ                                                                                  بعــدم وجــود ســبل انتــصاف فّعالــة مــن شــأهنا كفالــة املــساواة الفعليــة بــني الرجــال والنــساء يف  
  .                   انتقال االسم العائلي

ــبالغ                                وتكــرر مقــدمات الطلــب تأك    ٧- ٥ ــة ال ــإعالن مقبولي ــهّن ب ــد طلب ّ                                  ي        إال يف            ، وال يطلــنب       
               طلـب إليهـا                                                                       ُ                            الفقرة األخرية مـن تعليقـاهتن علـى مالحظـات الدولـة الطـرف بـشأن املقبوليـة أن يُ                   

                  ، كما يطلـنب مـن                                لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                   من اتفاقية القضاء ع  )  و   ( ٢      لمادة  ل         االمتثال  
  .                         اللجنة إعالن مقبولية البالغ

 
 حظات على وقائع القضيةمذكرة أخرى من الدولة الطرف بشأن املقبولية ومال    

                  تأكيــد حجتــها     ٢٠٠٧        ســبتمرب  /         أيلــول  ٢٦                                           تكــرر الدولــة الطــرف يف بالغهــا املــؤرخ     ١- ٦
                                                                                    عدم مقبولية البالغ يف ضـوء الـتحفظ الـيت أبدتـه عنـد تـصديقها علـى                    ن                    الرئيسية بوجوب إعال  

                                                      تكــرر الدولــة الطــرف التأكيــد علــى أن الــسيدة  و  .                  مــن االتفاقيــة  ١٦             مــن املــادة   )  ز   ( ١         الفقــرة 
                   من الربوتوكـول     ٢                                     صفة الضحية يف إطار معىن املادة          ما                                      دايراس والسيدة زغواين ال تنطبق عليه     

                                                             ؛ وعلى أن البالغ غري مقبول من حيـث االختـصاص الـزمين                                     ألن ليس لديهما أوالد            االختياري
  -                             يتعلـق بالـسيدة كـامبو                                              من الربوتوكـول االختيـاري فيمـا        ٤           من املادة     )   هـ   ( ٢              مبوجب الفقرة   

ــوزار           تروميــل              لــوفرار، -                    والــسيدة دوفــرين             كرمييــوه -                           فكــار والــسيدة رميــي   -                   والــسيدة م
                                                                                             يتعلق بالسيدة دوالنج خبصوص ابنها األكرب؛ وعلى أنه قـد جـرت بالفعـل دراسـة األمـر                        وفيما

  )  أ   ( ٢                                                                                          نفسه يف إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيقات أو التسويات الدولية مبوجب الفقـرة               
                                                                              كول االختياري فيما يتعلـق بـذلك اجلـزء مـن شـكوى الـسيدة دوالنـج                              من الربوتو   ٤           من املادة   

               ّ                                                الـسابق الـذي يـنظّم انتقـال االسـم العـائلي؛ وعلـى                       تـشريع                                           خبصوص التمييـز املزعـوم يف إطـار ال        
        مـــن  ٤                 مـــن املـــادة  ١                                       احملليـــة املتاحـــة مبوجـــب الفقـــرة           االنتـــصاف                                عـــدم اســـتنفاد مجيـــع ســـبل 

         بابنــها                                          مــن شــكوى الــسيدة دوالنــج املتعلــق                                                   الربوتوكــول االختيــاري فيمــا خيــص ذلــك اجلــزء  
  .     األصغر

ّ                                                  وفيما يتعلق بالشكوى اليت قّدمتها الـسيدة دايـراس والـسيدة مـوزار                ٢- ٦                    فكـار والـسيدة   -                         
ّ                               لوفرار ومفادها أهنّن مل يستطعن محل األمساء العائلية اخلاصة بأمهاهتّن، تـرى الدولـة               -        دوفرين                                            ّ                   

       أسـاس                         متييـز قـائم علـى                         عـانني مـن أي                 ات أهنـن                  مـن إثبـ                                 َّ          الطرف أن مقدمات الـبالغ مل يـتمكنَّ       
ّ               األمساء العائلية آلبائهّن عند الوالدة                      ناتج عن اكتساهبن          اجلنس           أنـه                  الدولة الطـرف         كما توضح  .                     

    ّ                                                                           يتعلّـق بالوضـع املـدين للـشخص، فـإن القواعـد نفـسها تنطبـق علـى                                                  بغية كفالة االسـتقرار فيمـا     
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                                           لـة الطـرف بالتـايل أن هـذا اجلـزء مـن                     وتـستنتج الدو   .                                       مجيـع األوالد، بغـض النظـر عـن جنـسهم     
  .                                    الشكوى ال يقوم على اختصاص موضوعي سليم

ّ                                               وفيما يتعلق باجلزء مـن الـشكوى الـذي ُيـّدعى فيـه أن القـانون املـؤرخ                   ٣- ٦        مـارس   /      آذار ٤                                 ُ 
ــؤرخ        ٢٠٠٢ ــانون امل ــّدل مبوجــب الق ّ                                  واملع ــران  ١٨      ــه  /          حزي ــساء      ،    ٢٠٠٣        يوني ــزي ضــد الن                         متيي

                                            انتقــال األمســاء العائليــة لزوجــاهتم إىل                 االعتــراض علــى    يف                                       املتزوجــات ألنــه يعطــي اآلبــاء احلــق 
                     زغـواين ال ميكـن أن    ة                                                                        ، تكرر الدولة الطرف التأكيـد علـى أن الـسيدة دايـراس والـسيد                  أوالدهم
                                           وتـستنتج الدولـة الطـرف بالتـايل أن            .                  ً        ألهنما مل تنجبـا أطفـاالً                                  من ضحايا انتهاك االتفاقية            تكونا  

                                 بـاجلزء مـن الـشكوى املتعلـق       صل            وفيمـا يتـ    .             أساس سـليم                              هذا اجلزء من الشكوى ال يقوم على
            كرمييـوه   -                             فكـار والـسيدة رميـي        -                                           تروميل والسيدة دوالنج والسيدة موزار       -                بالسيدة كامبو 

                       ً      ً                                                      لوفرار اللـوايت أجنـنب مجيعـاً أوالداً حيملـون األمسـاء العائليـة آلبـائهم، تؤكـد           -                والسيدة دوفرين 
                                                      حق مقدمات الـبالغ يف أال يكـن مـن ضـحايا التمييـز                                             الدولة الطرف على أنه جيب التوفيق بني     

ّ                                    يتعلق بانتقال األمساء العائلية وبني حق أوالدهّن يف استقرار وضـعهم املـدين                 فيما     ُ   ِّ      كمـا ُتوضِّـح     .                                          
                                    ّ      ً                      ُ                                              الدولة الطرف أن تغيري االسـم العـائلي خيلّـف أثـراً علـى اجملتمـع وهلـذا الـسبب ُتـشترط موافقـة                        

          إىل قـرار               مـرة أخـرى                       وتشري الدولة الطـرف    .          تغيري االسم     ً            عاماً فما فوق ل   ١٣                 األطفال من عمر    
                              الـذي اعتـربت فيـه أن            ٢٠٠٦ /  ١١                بشأن البالغ        ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٢٢               اللجنة املؤرخ   

                                                                                                    االنتهاك املزعوم املتمثل يف كون مقدمـة الـبالغ مل تـستطع نقـل جنـسيتها إىل ابنـها، قـد انتـهى              
ّ                 لطــرف اللجنــة باّتبــاع هنــج مماثــل يف احملاّجــة                      وتطالــب الدولــة ا   .                                  عنــد بلــوغ ابنــها ســن الرشــد                    ّ              

ــسيدة كــامبو         فيمــا ــسيدة مــوزار  -                           يتعلــق بال ــسيدة رميــي  -                              تروميــل وال ــوه -                          فكــار وال            كرميي
ّ                 لوفرار اللوايت جتاوز أوالدهّن سن الرشد      -                 والسيدة دوفرين       أن    يف                             كما تشري إىل حق الطفـل          .                         

   ٢                                 كما هو منصوص عليـه يف الفقـرة                    أن يكون لديه اسم،  يف                                    يتم تسجيله مباشرة بعد الوالدة و     
                         من اتفاقيـة حقـوق       ٨                                                              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة            ٢٤           من املادة   

ّ                                                                                  الطفل اليت تعّهدت الدول األطراف مبوجبها باحترام حق الطفل يف احلفاظ على هويتـه، مبـا يف                             
                                  ف بـه القـانون، دون تـدخل غـري                                                                   ذلك جنسيته وامسه وعالقاته األسرية علـى النحـو الـذي يعتـر        

                                                                                                  مشروع، وبتوفري املساعدة واحلماية املناسبتني من أجل اإلسراع بإعادة إثبـات هويتـه إذا حـرم                
                                  حتـاجج الدولـة الطـرف بأنـه         و  .                                                                        أي طفل بطريقة غـري شـرعية مـن بعـض أو كـل عناصـر هويتـه                 

ّ  عّرض   ُ                         أن ُيعترف بالتمييز الذي ت       يف                                         جيب التوفيق بني هذه احلقوق وحق األم                                  ت لـه عنـد الـوالدة        
                                  ّ                                       تشري إىل أن أيا من مقدمات الـبالغ مل تبـّين كيـف يـشعر أوالدهـا حيـال                  ، كما              بسبب جنسها 

                                                                             وبالتـايل تـرى الدولـة الطـرف أن اللجنـة ال ميكنـها تقيـيم مـدى توافـق            .                     ري أمسـائهم العائليـة   ي    تغـ 
ّ                            مزاعم مقدمات البالغ مع حقوق أوالدهّن اليت تعّد على احملـك مباشـرة                   ّ ّ        مـا تقـّدم،            ويف ضـوء     .                                      

                 انتـهى مـع                           تعرضـن لـه قـد                             مقـدمات الـبالغ قـد                               أي متييـز قـد تكـون                                     تستنتج الدولة الطـرف أن      
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                                     الـسيدة دوالنـج، الـيت ال يـزال                                                  كمـا تـشري الدولـة الطـرف إىل أن              .                             بلوغ أوالدهـن سـن الرشـد      
                                     وتطلـب إىل اللجنـة عـدم قبـول            .                      تغيري امسـه العـائلي              افق على              ً                          طفلها قاصراً، مل تثبت أن ابنها يو      

  .                 ذا اجلزء من الشكوى ه

                                املتعلــق باألمســاء العائليــة      ٢٠٠٢       مــارس  /      آذار ٤                                            وفيمــا يتعلــق بتوافــق القــانون املــؤرخ     ٤- ٦
ــؤرخ    ــانون امل ــّدل مبوجــب الق ّ                                واملع ــران  ١٨     ــه  /          حزي ــة    ،    ٢٠٠٣        يوني ــة، تكــرر الدول ــع االتفاقي                                      م

  ى             أبدتـه علـ         الـذي                                                            ّ                 الطرف التأكيد على ضـرورة إعـالن عـدم مقبوليـة الـبالغ يف ضـوء الـتحفّظ         
  .                               من االتفاقية عند تصديقها عليها  ١٦         من املادة   )  ز   ( ١       الفقرة 

                                                                                               وتلفــت الدولــة الطــرف االنتبــاه إىل التقــدم الــذي أحرزتــه عــن طريــق اعتمــاد القــانون     ٥- ٦
ّ                                             املتعلـــق باألمســـاء العائليـــة واملعـــّدل مبوجـــب القـــانون املـــؤرخ      ٢٠٠٢        مـــارس  /      آذار ٤         املـــؤرخ                              

                                              ألم بــأن يــشتركا يف اختيــار االســم العــائلي                         الــذي يــسمح لــألب وا    ٢٠٠٣        يونيــه  /        حزيــران   ١٨
                                                                                               ألوالدمها، ويكون ذلك إما باختيار االسم العائلي لألب أو االسم العائلي لألم أو اسـم عـائلي              

       وتــشري    .                                                                                          مركــب يتــألف مــن امسيهمــا بالترتيــب الــذي خيتارانــه علــى أن تفــصل بينــهما عارضــة 
                يف احلـاالت الـيت                      ضـد رغبـة األم إال                                  الطفل ال حيمل االسم العائلي لألب                          الدولة الطرف إىل أن     

 ُ                                                                                                   ُيثبــت فيهــا نــسب الطفــل إىل األم واألب وخيتلــف فيهــا الوالــدان علــى اختيــار االســم العــائلي   
                 وتـشري الدولـة       .                                                                     األسـاس املنطقـي هلـذه القاعـدة هـو مـصلحة الطفـل العليـا                          وتوضح أن     .      للطفل

                                لـى مجيـع أشـكال التمييـز                                       مـن اتفاقيـة القـضاء ع         ١٦               مـن املـادة       )  د   ( ١          ً                 الطرف أيضاً إىل الفقـرة      
  .                                                   ضد املرأة اليت تنص على أن تكون مصلحة الطفل هي الراجحة

          يف حـاالت          سابقة                                                                                  كما توضح الدولـة الطـرف بأهنـا قـررت أن حتـافظ علـى القاعـدة الـ                     ٦- ٦
                                                                 ّ                           اخلالف بني الوالدين، هبدف منع حصول نزاع بشأن انتقال االسم العـائلي ولتجّنـب احلـاالت                

                                                      وتكـرر التأكيـد بالتـايل علـى أن القـانون املـؤرخ         .                 ور نزاع بني والديه                     اليت يصبح فيها الطفل حم
ــاء العائليـــــة واملعـــــّدل مبوجـــــب القـــــانون املـــــؤرخ       ٢٠٠٢          مـــــارس  /    آذار  ٤ ّ                                                            املتعلـــــق باألمســـ                             

    ّ                                                                   يــشكّل قفــزة كــربى حنــو حتقيــق املــساواة بــني الرجــال والنــساء يف      ٢٠٠٣        يونيــه  /        حزيــران   ١٨
   يف                                                      وتطلـب الدولـة الطـرف إىل اللجنـة أن تأخـذ               .              ّ       ً                      األسرة كما يشكّل إصالحاً ذا أمهيـة كـربى        

               يف القـضية        ٢٠٠١         سـبتمرب    /          أيلـول    ٢٧         املـؤرخ                   حلقوق اإلنـسان                                    االعتبار قرار احملكمة األوروبية     
ّ          احملكمــة أن الدولــة املــّدعى        فيهــا         أعلنــت         ، الــيت              ضــد سويــسرا  .  م  .     ب و ك  . م  .           عــة مــن ج     املرفو                   

                                            يف األمـور املتـصلة بانتقـال األمسـاء                                                                      عليها، أي سويسرا، جيب أن حتظى بقدر كبري مـن التقـدير           
ــة ــايل أن القــانون املــؤرخ       .          العائلي ــة الطــرف بالت ــستنتج الدول ــق     ٢٠٠٢       مــارس  /      آذار ٤                                                            وت            املتعل

ّ                            باألمساء العائلية واملعّدل مبوجب القانون املؤرخ                                    هـو نتيجـة التوفيـق           ٢٠٠٣         يونيـه    /         حزيران   ١٨                    
                         تفظ بــذلك االســم، وبــني                                                                          الــضروري بــني مــصلحة الطفــل بــأن يكــون لــه اســم عــائلي وبــأن حيــ



CEDAW/C/44/D/13/2007  
 

09-57595 13 
 

                                                                                                     مــصلحة اجملتمــع يف احلفــاظ علــى اســتقرار الوضــع املــدين ألفــراده واملــساواة بــني الــزوجني           
  .                         يتعلق بانتقال اسم العائلة     فيما

ــذكر،   و   ٧- ٦ ــسابق ال ــة                               للــسبب ال ــة أن تعلــن عــدم مقبولي ــة الطــرف إىل اللجن                                                                  تطلــب الدول
   .                            فيما يتعلق جبميع مقدمات البالغ       البالغ، 

  
 املؤقت للجنةقرار ال    

                                                                                         نظرت اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني يف الـبالغ وخلـصت إىل أنـه يـثري أيـضا علـى                -   ٧
ــة  ١٦               مــن املــادة  ١            والفقــرة  ٥    و  ٢                                        مــا يبــدو مــسائل يف إطــار املــادتني          عيــت   ُ وُد  .                  مــن االتفاقي

   .                                 دالء مبالحظاهتا فيما يتعلق بتلك املواد            األطراف إىل اإل
  

                            ردا على القرار املؤقت للجنة                     تعليقات مقدمات البالغ     
               أن املـواد        ٢٠٠٩         ينـاير    /               كانون الثاين    ١٢                                         تذكر مقدمات البالغ يف مذكراهتن املؤرخة         -   ٨
                  وفيمــا يتعلــق     .                                                                         مــن االتفاقيــة جيــري انتــهاكها بــال شــك مــن وجهــة نظــرهن          ١٦    و  ٥    و  ٢

  .         لتــصديق                                        والــتحفظ الــذي أبدتــه فرنــسا عنــد ا  )  ز   ( ١                                 ، فــإهنن ال يتنــاولن إال الفقــرة   ١٦         باملــادة
                                   بغــي أال يؤخــذ بــه يف احلــسبان                                                                           ويكــررن تأكيــدهن الــسابقة بــأن الــتحفظ لــيس لــه أثــر وين       

   ٥      و    ٢                       وبالنـسبة للمـادتني       .                                      من الربوتوكول بإبـداء أي حتفـظ         ١٧                         يتعلق بعدم مساح املادة          فيما
                                                                                                           اللتني تتناوهلما معا مقـدمات الـبالغ، فتقـدمان اخللفيـة التارخييـة والـسياق االجتمـاعي للقـانون                  

                                                           وتوضــح مقــدمات الــبالغ الطــابع العــريف للقاعــدة الــيت    .                                         الفرنــسي الــذي يــنظم االســم العــائلي
                                                                                                                 تقضي تقليديا بـأن حتمـل املـرأة املتزوجـة االسـم العـائلي لزوجهـا، ومنـشأ هـذه القاعـدة الـذي                        

                                                                             ة املتزوجــة لــسلطة الــزوج، ممــا جيعــل مــن املــستحيل عليهــا نقــل امسهــا                        يكمــن يف خــضوع املــرأ
                                                                                وحيـــاججن بـــأن اســـتمرار األغلبيـــة العظمـــى مـــن النـــساء املتزوجـــات أو   .    لها                   العـــائلي إىل نـــس

ــاء العائليـــة ألزواجهـــن أو ألزواجهـــن الـــسابقني ُيظهـــر الـــوزن      امل                                                           ُ                                         طلقـــات يف اســـتخدام األمسـ
ــه هلــذا العــرف    ــستهان ب ــزعم مقــدمات    .                                                   االجتمــاعي الــذي ال ي ــبالغ                  وت ــة الطــرف         ال                        أن الدول

ــدابري مناســبة لتعــديل أو إب    مل ــوائح واألعــراف واملمارســات                                              تتخــذ أي ت ــشريعات والل                                                      طــال الت
                         ويـدفعن بـأن القــانون     .                  مـن االتفاقيــة  ٢                                                                الـسارية الـيت تـشكل متييــزا ضـد املـرأة، انتــهاكا للمـادة       

ــاء العا    ٢٠٠٢          مـــــارس  /      آذار ٤           املـــــؤرخ  ــانون املـــــؤرخ                                املتعلـــــق باألمســـ                                                 ئليـــــة واملعـــــدل بالقـــ
                              ني الوالــدين إذ إنــه يكــرس                                              فــشل هــو اآلخــر يف حتقيــق املــساواة بــ      ٢٠٠٣        يونيــه  /        حزيــران   ١٨

ــشريعي      ــذا اإلصــالح الت ــل ه ــة قب ــيت كانــت عرفي ــدعي     .                                                                       أســبقية األب، ال ــصدد، ت ــذا ال                            ويف ه
         ويكـررن    .                  مـن االتفاقيـة   ٥           من املـادة    )  أ (                                                    مقدمات البالغ أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة       

ــه ال ــانو                      القـــول بأنـ ــاهتن ألن القـ ــة ألمهـ ــاء العائليـ ــيهن محـــل األمسـ ــا علـ ــزال ممنوعـ ــؤرخ  ن                                                                              يـ            املـ
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                          لـيس لـه أثـر رجعـي         ٢٠٠٣        يونيـه   /          حزيـران   ١٨                           املعدل بالقانون املؤرخ         ٢٠٠٢      مارس   /    آذار  ٤
                             وعلى األبناء الذي تقـل          ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين   ١                                          وال يسري إال على األبناء املولودين بعد        

                                        ويؤكــدن كــذلك أنــه مــن املــرجح أال     .     ٢٠٠٣        ســبتمرب  /         أيلــول ١  يف       ســنة     ١٣               أعمــارهم عــن 
                                                                         غيري االسم فعاال، كما أن هذا اإلجراء يستغرق وقتا طويال جدا ويكلـف تكلفـة                    يكون إجراء ت  

                                                  زالـت أسـبقية األب فيمـا يتعلـق بنقـل االسـم                                                 وخيلصن إىل أن فرنسا بلد حمافظ جدا ما         .      باهظة
   .                 العائلي قائمة فيه

  
                                               مالحظات الدولة الطرف ردا على قرار اللجنة املؤقت    

                        تعليقاهتا علـى قـرار       ٢٠٠٩      أبريل  /       نيسان  ٢٤         املؤرخة                            تقدم الدولة الطرف يف مذكرهتا    ١- ٩
   .                                                 اللجنة املؤقت، كما تؤكد من جديد مجيع ما قدمته سابقا

    ّ                                                                                       وتــذكّر الدولــة الطــرف بــأن مقــدمات الــبالغ، الــاليت ينتقــدن بــشكل مطلــق القــانون      ٢- ٩
     هـن                                                                                                  الفرنسي بـشأن نقـل االسـم العـائلي، مل يستـشهدن بأيـة مـواد بعينـها مـن االتفاقيـة يف بالغ           

ــات         ــسان واحلري ــوق اإلن ــة حق ــة التفاقي ــشهدن بأحكــام معين ــل است ــة، ب ــى اللجن ــروض عل                                                                                                     املع
                                                                                       وتوضــح الدولــة الطــرف أنــه، يف ضــوء احلجــج الــيت عرضــنها، فقــد نظــرت يف            .          األساســية

                             ر الدولـة الطـرف أيـضا           ّ   وتـذكّ   .                    مـن االتفاقيـة      ١٦           من املادة     )  ز   ( ١                              شكواهن فيما يتعلق بالفقرة     
                                                                                    ية الـبالغ بـصفة أساسـية يف ضـوء الـتحفظ الـذي سـبق أن أبدتـه علـى                                            بأهنا قد طعنت يف مقبول    
                                                                      مـن الربوتوكـول االختيـاري الـيت استـشهدن هبـا ال تتعلـق إال مبنـع           ١٧                           هذه املادة، وبـأن املـادة    

                                                                                               إبداء حتفظات على هذا الصك، أما إمكانية إبداء التحفظات على االتفاقيـة، فمنـصوص عليهـا             
     .  ٢٨              بوضوح يف املادة 

                                                                                       ني أن الدولــة الطــرف تــتفهم قــرار اللجنــة املؤقــت، الــذي يتــيح للجنــة توســيع         ويف حــ   ٣- ٩
                    ُ                                                            إطار األحكام اليت مل ُتبد حتفظات عليها، فإهنـا تـرى أن هـذا يـستتبع                       بالغ يف   ال                نطاق النظر يف    

ــة جــسيمة  ــدأ قاعــدة      .                            صــعوبات قانوني ــق مبب ــصعوبة األوىل تتعل ــة الطــرف أن ال                                                                      وتوضــح الدول
                                                                               يـيم مـدى مطابقـة تـدبري وطـين مـا لالتفاقيـة يلـزم أن يكـون يف                                                  التخصيص الذي يقضي بـأن تق     

                                                وتـشري الدولـة الطـرف إىل تقريـر للجنـة             .                                                  ضوء أشد األحكام ارتباطا باملوضوع يف اجملال املعين       
                                                                                                     القانون الدويل يفيد بأن هذا املبدأ هو أحد األساليب املقبولة عموما للتفـسري وحـل املنازعـات                 

ــه صــاحل    ــدويل وأن ــانون ال ــدة الواحــدة أو يف                                         يف الق ــام داخــل املعاه ــني األحك ــا ب ــق فيم                                                                       للتطبي
ــر   (                    معاهــدتني أو أكث

 

ــرة       .  )٦ ــه حيــث أن الفق ــة الطــرف إىل أن ــن   )  ز   ( ١                                                              ومــن مث ختلــص الدول      م

__________ 
                                   الـصعوبات الناشـئة عـن تنـوع         :                          جتـزؤ القـانون الـدويل      ”                                                             تقرير الفريق الدراسي للجنة القـانون الـدويل املعنـون              )٦ (  

    ).Corr.1    و A/CN.4/L.682   ( “                   وتوسع القانون الدويل
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                                                                                                  اليت تتعلق باختيار اسم عـائلي، وخباصـة حـق النـساء املتزوجـات يف اختيـار أمسـائهن                      ١٦      املادة
                                                                أمسـائهن العائليـة إىل أوالدهـن، تكـون هـذه املـادة                                                     الذي ينبغي أن يتضمن احلق يف نقـل                العائلية

                                          ّ                                                            هي احلكم الوحيد يف االتفاقية الذي ينبغي أن تقّيم على أساسه التشريعات الوطنيـة الـيت تـنظم                  
                                                            الدولة الطرف على أن عدم تطبيق هـذا املبـدأ ميكـن أن تكـون              كما تشدد   .                    نقل األمساء العائلية 

              هـذه، بـدال      “                   إعـادة التحديـد    ”              وميكـن لــ       .          اإلعالنـات                                              له نتائج سلبية فيما يتعلق بالتحفظـات و       
                                                                                               من أن تكفل محايـة أفـضل للحقـوق، أن تـدفع بالـدول يف املـستقبل إىل صـياغة حتفظـات علـى              
                                                                                                    حنــو جيعلــها تغطــي أوســع نطــاق ممكــن، ممــا يــضر بالتحفظــات الدقيقــة كــالتحفظ الــذي أبدتــه  

                                ة الطـرف، فـإن صـدور إشـارة                    ووفقـا للدولـ    .   ١٦             مـن املـادة     )  ز   ( ١                           الدولة الطرف على الفقـرة   
                                                                                               كهذه إىل الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاقيـة ميكـن أن يكـون مـضرا للغايـة باالتفاقيـة         

   .                          وباحلقوق اليت تسعى إىل محايتها
ــب     ٤- ٩ ــة أن تنظــر يف ال ــررت اللجن ــا ق ــادتني                                               وإذا م ــرة  ٥    و  ٢                      الغ يف إطــار امل        مــن  ١            والفق

                                                                                                   ، تزعم الدولـة الطـرف أن هـذا لـن يـؤثر إال علـى جانـب املقبوليـة املتعلـق بـالتحفظ،                    ١٦      املادة
                                                                                                              ولكنه لن يؤثر بـأي شـكل مـن األشـكال علـى األسـباب األخـرى لعـدم املقبوليـة، الـيت أثارهتـا                         

                            يـزال مـن غـري املمكـن                              الطـرف بأنـه ال                        وهلذا حتتج الدولـة     .                                   الدولة الطرف يف مذكراهتا السابقة    
                                                                                                لبعض مقدمات البالغ االدعـاء بـأهنن ضـحايا لتمييـز نـاجم عـن محـل االسـم العـائلي آلبـائهن،            

               وعـالوة علـى      .                                                         جلميع األطفال على حنو متطابق، بصرف النظر عن جنـسهم                  ُ        ألن األمساء ُتعطى    
ّ      ذلك، ال ميكن ملقدمات البالغ اللوايت ليس هلن أوالد أن يّدعني أ                                    هنن قـد عـانني مـن متييـز قـائم                                                     

                         ونتيجــة لــذلك، ال ميكــن   .                                                             اجلــنس فيمــا يتعلــق بنقــل أمســائهن العائليــة إىل نــسلهن        أســاس       علــى 
               مـن املـادة    ١            والفقـرة   ،                                                                      من االتفاقيـة، الـيت حتظـر التمييـز بـني النـساء والرجـال                ٢                التذرع باملادة   

ــز     ١٦ ــاول التميي ــيت تتن ــا                                 ال ــة ب ــسائل املتعلق ــع امل ــرأة يف مجي ــات األســرية                                                  ضــد امل                            لزواج والعالق
   ٥                                                                         وحتــاجج الدولــة الطــرف كــذلك بأنــه ال ميكــن االعتــداد أيــضا باملــادة   .                 ميكــن تطبيقهمــا   وال

ــه مقــدمات الــبالغ    ــالتحيزات واملمارســات   ،                                                           حيــث أن القــانون، الــذي تطعــن في ــه ب                                         ال صــلة ل
   .                                                         العرفية اليت تقوم على أساس فكرة دونية أي من اجلنسني أو تفوقه

                         تكرر الدولـة الطـرف   ،       احمللية       االنتصاف            استنفاد سبل                         لق بإجراء تغيري االسم و             وفيما يتع    ٥- ٩
                                                                                      مـن القـانون املـدين تـسمح ملـن لـه مـصلحة مـشروعة أن يطلـب تغـيري                       ١-  ٦١         املـادة       أن ب       القول
       اإلداري   ء          القــضا         هيئــات        أمــام       فيــه             ميكــن الطعــن                              الــذي يتخــذه وزيــر العــدل        قــرار   ال     ّ وأنّ   ،      االســم

ــة                       االســتئناف اإلداريــة       حمكمــة و                  احملكمــة اإلداريــة  ( ــة الطــرف أن        وتؤكــد  .  )               وجملــس الدول                       الدول
  ن          وال أوضـح                 وال دفعن بـذلك،            احمللية          االنتصاف                           يثبنت أهنن استنفدن وسائل                    مقدمات البالغ مل  

            كما تعـرب     .                والدهن العائلية  أ                         ئهن العائلية أو أمساء              تغيري أمسا       ن يف         مصلحته                    على الصعيد الوطين    
ّ      ّ    ال يــّدعني أنّ        الــبالغ                         القائلــة بــأن مقــدمات                                      الدولــة الطــرف عــن وجهــة النظــر             االنتــصاف      ســبل     
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      ّ        الـيت سـلّمت                                                         وتـشري مـرة أخـرى إىل الـسوابق القـضائية                                      يف مثل هذه الظـروف،                     احمللية غري فعالة  
     محـل                     مـصلحة مـشروعة يف                        ميكـن أن يكـون هلـم             ألفـراد       ا   أن              يف سياقها بـ              اإلداري    ء     القضا       هيئات  

                                       اللجنـة إىل قـرار اختذتـه احملكمـة                   انتبـاه                  طـرف كـذلك                        وتوجـه الدولـة ال      .                      االسم العائلي ألمهاهتم  
         بالغـات       حد ال  أ              عدم مقبولية        فيه         أعلنت   و      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٧   يف                          األوروبية حلقوق اإلنسان    
                                       مـن القـانون املـدين، لـدى هيئـات        ٦١                            مل تطعـن يف سـياق املـادة       بالغ                             على أسـاس أن مقدمـة الـ      

 (       العدل                               يف القرار السليب الذي اختذه وزير ،             القضاء اإلداري
 

٧( .   
   .   بالغ  ال                    أن تعلن عدم مقبولية        اللجنة    إىل       طلبها              الدولة الطرف      كرر       ولذا، ت   ٦- ٩
  

                                                          املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة فيما يتعلق باملقبولية    
                            ذا كـان الـبالغ مقبـوال أو                                       مـن نظامهـا الـداخلي، فيمـا إ      ٦٤            ً               اللجنة، وفقـاً للمـادة           تبت     ١-  ١٠

   .          االختياري                مبوجب الربوتوكول        غري مقبول
                                                                    مـن نظامهـا الـداخلي، أن تقـرر النظـر بـشكل منفـصل                  ٦٦                              وجيوز للجنة، وفقا للمـادة         ٢-  ١٠

   .         ويف موضوعه    بالغ             يف مقبولية ال
           دعـواهن،         لـدعم            الـبالغ     ات        مقـدم                     الـيت سـاقتها          جـج      احل         مجيـع   يف                اللجنة بعناية          ونظرت     ٣-  ١٠

       أيـضا                  نظـرت اللجنـة    و  .     لبالغ ا               طعن يف مقبولية  لل             الدولة الطرف        قدمتها            األسباب اليت          فضال عن   
            يف ضـوء                          علـى حـد سـواء                        والدولـة الطـرف            الـبالغ         مقدمات                  ية اليت أبدهتا   ف       اإلضا      الحظات  امل   يف  
                املقدمـة مـن            املـذكرات       مجيـع          يف ضـوء   و  .                      ا الثانية واألربعـني          يف دورهت                        املؤقت الذي اختذته         قرار  ال

        النظـر         ينبغي     ه    أن            رى اللجنة                                                              وخباصة مبدأ القانون اخلاص الذي أثارته الدولة الطرف، ت           ،        الطرفني
   .           من االتفاقية    ١٦        املادة   من  )  ز   ( ١      لفقرة           يف إطار ا     البالغ       يف هذا
         الــسيدة                 علــى أســاس أن          الــبالغ                                       أن الدولــة الطــرف تطعــن يف مقبوليــة           اللجنــة       تالحــظ  و   ٤-  ١٠

   .                       من الربوتوكول االختياري ٢    ادة   امل                    تا ضحيتني طبقا ملفهوم                    والسيدة زغواين ليس      دايراس
      أي        تعـيش         تني وال          متـزوج    ا       يـست  ل                       والـسيدة زغـواين                        الـسيدة دايـراس                 اللجنـة أن       ظ     تالح و   ٥-  ١٠

ــة   ــهما يف إطــار عالق ــيهم               زوج وزوجــة                          من ــائليني إل ــنقالن امسيهمــا الع ــيس هلمــا أي أوالد ت   .                                                            ول
ــراد       جانــب     مــن          بالغــات  ال         تقــدمي       جــواز                                     مــن الربوتوكــول االختيــاري علــى   ٢        املــادة        وتــنص            أف

__________ 
       مــارس  /      آذار  ١٧  ،        فرنــسا             آن دودا ضــد          قــضية  ،          املقبوليــة          املتعلــق ب                                             احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان، القــرار    )٧ (  

                 ميــشيل دايــراس                                                        مــع مراعــاة مــا يقتــضيه اخــتالف احلــال، قــضية    ،               انظــر أيــضا .  ٠٥ /     ٣٧٣٨٧        ، رقــم     ٢٠٠٩
   .  ٠١ /     ٦٥٣٩٠    رقم    ،    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين ٦  ،                وآخرون ضد فرنسا
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ّ      يّدعون   ”                         خاضعني لوالية دولة طرف                                                              أهنم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف ألي من احلقـوق           
   . )٨  ( “          يف االتفاقية             املنصوص عليها 

            املــساواة يف                  الــيت تتنــاول  ،                 مــن االتفاقيــة  ١٦          املــادة                باتــساع نطــاق                اللجنــة علمــا       حتــيط  و   ٦-  ١٠
                        مجيـع األمـور املتعلقـة      يف                 حبكـم الواقـع،                 أو املقترنـات             املتزوجـات                      الرجـال والنـساء                 احلقوق بـني  

            دف إىل متكـني       هتـ   ١٦        املـادة         مـن   ) ز   ( ١           الفقـرة            ّ      اللجنـة أنّ         وتـرى   .                      ج والعالقات األسـرية         بالزوا
          العـائلي                      االحتفـاظ بامسهـا         مـن            زوج وزوجـة                                 اليت تعـيش يف إطـار عالقـة                   املرأة                   املرأة املتزوجة أو  

                                وال يــستفيد منــها، علــى هــذا    ،        أوالدهــا     إىل        ونقلــه   ،                               الــذي هــو جــزء مــن هويتــها                قبــل الــزواج، 
   .       واألمهات           حبكم الواقع          املقترنات            والنساء              لنساء املتزوجات     سوى ا       النحو، 

ــسيدة         ٧-  ١٠ ــراس وال ــسيدة داي ــة الطــرف يف أن ال ــرأي مــع الدول ــة يف ال                                                                                               ومــن مث تتفــق اللجن
                                                                                                زغواين، مبا أهنما ليستا متزوجتني وال تعيشان يف إطار عالقة زوج وزوجـة ولـيس هلمـا أوالد،                  

ــا                                                 ال جيــوز هلمــا املطالبــة حبقــوق تتعلــق باســت                                                         خدام االســم العــائلي أو نقلــه، وال ميكــن أن تكون
      أو                                                                                                  ضحية احلرمان من حق ال تستفيد منه سوى النـساء املتزوجـات أو املقترنـات حبكـم الواقـع                  

      ٢٠٠٢        مــارس /      آذار ٤                يف أن قــانون       الــبالغ                                               ورغــم اتفــاق اللجنــة يف الــرأي مـع مقــدميت    .         األمهـات 
                      ، ال يـزال يتـضمن          ٢٠٠٣         يونيـه    /           حزيـران    ١٨     ؤرخ                                                      املتعلق باألمساء العائلية، املعـدل بالقـانون املـ        

                                                                                                             متييزا ضد املـرأة، تالحـظ اللجنـة أن الـسيدة دايـراس والـسيدة زغـواين، مبـا أهنمـا بـدون أوالد،                     
                   ً                                ً                                                    ليــستا متــضررتني شخــصياً مــن التــشريع الفرنــسي الــساري حاليــاً بــشأن نقــل األمســاء العائليــة    

           ضـحيتني يف                                    راس والـسيدة زغـواين ليـستا                                                  ومن مث ختلص اللجنة إىل أن الـسيدة دايـ           .      األوالد   إىل
       نـسبة       بال       الـبالغ                                                                   من الربوتوكـول االختيـاري، وبالتـايل تقـرر عـدم مقبوليـة            ٢                    إطار مفهوم املادة    

   .            ملقدمتيه هاتني
         دايـراس                                                                    تتفق اللجنة يف الرأي مع الدولة الطـرف علـى أن الـسيدة                               عالوة على ذلك،     و   ٨-  ١٠

                                                     فكار، الاليت يرغنب أيـضا يف محـل أمسـاء أمهـاهتن              -                   والسيدة موزار             لوفرار -                 والسيدة دوفرين   
       أسـاس                                                              احمللية، ومل يبني أهنن عانني من أي متييز قـائم علـى                     االنتصاف                          مل حياولن استنفاد وسائل     

                                                                                             اجلنس عندما حصلن على األمساء العائلية آلبائهن عند الوالدة، حيث ال يعتمـد االسـم العـائلي            
   .                        الذي حصلن عليه على جنسهن

__________ 
        مـن    ١                  مفهـوم املـادة          حسب                                 الشخص ال ميكن أن يكون ضحية         ’’       أن                               اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان          أوضحت     )٨ (  

                                                             وختتلف كيفية تفـسري هـذا الـشرط تفـسريا حمـددا حـسب                .      فعليا             كان متضررا                                لربوتوكول االختياري إال إذا      ا
        قــانون   يف                                         ، عــن طريــق إقامــة دعــوى عموميــة،                  بــصفة مطلقــة                                       بيــد أنــه ال ميكــن ألي فــرد أن يطعــن   .         الدرجــة

ّ         ُيـــّدعى أهن         ممارســـة   أو ــُ           الـــبالغ   ،  س                         زيفـــرا ضـــد موريـــشيو  ‐            أومـــريودي                انظـــر قـــضية  (  “           للعهـــد ني         ا خمـــالف    مـ
    ).    ١٩٧٨ /  ٣٥    رقم
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  -                          تروميل، والسيدة مـوزار  -      كامبو                     لوفرار، والسيدة   -                        يتعلق بالسيدة دوفرين           وفيما     ٩-  ١٠
                                         يت تتعلـق شـكواهن باألحكـام التمييزيـة      ال    الـ                             كرمييوه، والسيدة دوالنـج،       -              والسيدة رميي         فكار

    َّ                                                  يت يـدَّعني أهنـا متـنعهن عـن نقـل أمسـائهن العائليـة         ال                                                السائدة يف التشريعات الفرنسية النافذة، والـ      
                                                                                           ن فرغم أن اللجنة تتفق معهن يف قلقهن بشأن عـدم اسـتفادة أوالدهـن مـن التـشريع                          إىل أوالده 

                                                        بشأن األمساء العائلية واملعـدل بالقـانون املـؤرخ              ٢٠٠٢      مارس   /       آذار  ٤                        اجلديد، حيث أن قانون     
        ينــاير  /                 كــانون الثــاين ١                                               ، ال يــسري إال علــى األبنــاء املولــودين بعــد      ٢٠٠٣        يونيــه  /          حزيــران  ١٨

                 تالحـظ اللجنـة               سـنة،      ١٣         عـن        ٢٠٠٣       سبتمرب   /        أيلول  ١                  يقل عمرهم يف                      واألبناء الذين      ٢٠٠٥
ــا مــن مقــدمات     أن  ــبالغ                     أي ــة              ال ــشأن موافق ــة تفاصــيل ب                                                                     اخلمــس املــذكورات أعــاله مل تعــط أي

      أنــه                 وتــرى اللجنــة   .                                                                                أوالدهــن البــالغني علــى تغــيري أمســائهم العائليــة أو مــدى اســتعدادهم لــذلك
          فكــار، -                              تروميــل، والــسيدة مــوزار -          كــامبو                      لــوفرار، والــسيدة-                            بــرغم أن الــسيدة دوفــرين 

                       أوالد حيملـون األمسـاء                                                               كرمييـوه، والـسيدة دوالنـج، وكلـهن متزوجـات وهلـن             -              والسيدة رميي   
                                                                                                       العائلني آلبائهم، قد يعتربن أنفسهن ضحايا للتمييز لعدم استطاعتهن نقـل أمسـائهن العائليـة إىل                 

                     هلـذا ختلـص اللجنـة     و  .                     دهـن سـن الرشـد                                                             أوالدهن، فإن التمييز ضدهن قد انتهى عند بلـوغ أوال         
                                مقــدمات الــبالغ اخلمــس أولئــك                    ، كــان مجيــع أوالد     ٢٠٠٥        ينــاير  /                 كــانون الثــاين ١  يف          إىل أنــه 

                                                                                                        باستثناء ولد السيدة دوالنج األصغر، قـد بلغـوا سـن الرشـد، ومـن مث أصـبحوا أصـحاب احلـق                      
                      احلــني، أصـبح هلــم،              ومنــذ ذلـك   .                                                  يتعلـق باكتــساب أمسـائهم العائليــة أو تغيريهـا                     الرئيـسيني فيمــا 

                              وخلــصت اللجنــة إىل نتيجــة  .                                                                   ألمهــاهتم، أن يقــرروا تغــيري أمســائهم العائليــة أو عــدم تغيريهــا   ال
ــالبالغ     ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــررت أن    )                                    ســالغادو ضــد اململكــة املتحــدة      (  ١١ /    ٢٠٠٦                                   مماثل ــدما ق                    عن

          د بلـوغ                                                                                                             االنتهاك املزعـوم بـأن مقدمـة الـبالغ مل تـتمكن مـن نقـل جنـسيتها إىل ابنـها انتـهى عنـ                        
 (             االبن سن الرشد

  

٩( .   
                                      بــدأ نفــاذه بالنــسبة لفرنــسا يف                                                      وتالحــظ اللجنــة كــذلك أن الربوتوكــول االختيــاري   ١٠-  ١٠
              ، باسـتثناء          الـبالغ                                             ويف ذلـك الوقـت، كـان أوالد مقـدمات             .     ٢٠٠٠       ديسمرب   /           كانون األول    ٢٢

                                                                                                       ولد السيدة دوالنج األصغر، قـد بلغـوا سـن الرشـد بالفعـل، وأصـبحوا هـم وحـدهم أصـحاب                      
                              قـد يكـن ضـحايا انتـهاك            الـبالغ                       وبـرغم أن مقـدمات       .                                              لقرار فيما يتعلق بتغيري أمسائهم العائليـة       ا

                                ال ميكــن أن يطــالنب بــذلك احلــق                                                                 حلقهــن يف املــساواة يف نقــل أمســائهن العائليــة إىل أوالدهــن، فــ 
ّ   واألوالد قّصر    إال                                                                              وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع حدثت قبل بـدء نفـاذ الربوتوكـول            .         
                                      أن يبدأن فيها إجـراءات تغـيري             البالغ                                                       ختياري، مبا يف ذلك الفترة اليت كان بإمكان مقدمات            اال

  -                                    فيمـا يتعلـق بالـسيدة دوفـرين            الـبالغ                          ومن مث ختلص اللجنـة إىل أن    .                      االسم العائلي ألوالدهن  
__________ 

ــر    )٩ (   ــشمالية              انظــ ــدا الــ ــى وأيرلنــ ــا العظمــ ــدة لربيطانيــ ــة املتحــ ــد اململكــ ــالغادو ضــ ــان ســ ــستانس راغــ   ،                                                                                                                       كونــ
CEDAW/C/37/D/11/2006 ٤- ٨         ، الفقرة     ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ٢٢               ، القرار املؤرخ .   
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ــسيدة كــامبو   ــوفرار، وال ــسيدة مــوزار  -                             ل ــل، وال ــسيدة رميــي -                               ترومي ــوه، -                            فكــار، وال             كرميي
ــسيدة  ــاً                   والـ ــزمين طبقـ ــصاص الـ ــم االختـ ــة حبكـ ــري مقبولـ ــرب، غـ ــدها األكـ ــشأن ولـ ــج بـ                                                        ً                                      دوالنـ

    .                        من الربوتوكول االختياري ٤         من املادة   )   هـ (  ٢       للفقرة
         الـبالغ                                                  من الربوتوكـول االختيـاري، ال تنظـر اللجنـة يف      ٤            من املادة   ١      ً            ووفقاً للفقرة      ١١-  ١٠

           إذا كـان             ُ            تاحة قـد اسـُتنفدت، إال             احمللية امل        االنتصاف                                          ما مل تكن قد حتققت من أن مجيع وسائل          
     ً                                               طــويالً بدرجــة غــري معقولــة، أو كــان مــن غــري      ً   وقتــاً      ستغرق    يــ        هــذه          االنتــصاف        وســائل         تطبيــق 

                                                                   وفيمــا يتعلــق مبطالبــة الــسيدة دوالنــج بــشأن ولــدها األصــغر،    .      ً     ً     نــصافاً فعــاالً إ     قــق  حي           املــرجح أن 
                 الــسيدة دوالنــج                                                                                    نظــرت اللجنــة بعنايــة، مــن ناحيــة، يف حجــج الدولــة الطــرف الــيت مؤداهــا أن 

   ١-  ٦١                                                             احمللية من أجـل تغـيري اسـم ولـدها األصـغر مبوجـب املـادة               االنتصاف               تستنفد وسائل     مل
                                                                                               مــن القــانون املــدين الفرنــسي، الــيت تــنص علــى أنــه جيــوز لكــل شــخص ذي مــصلحة مــشروعة 

                       الـيت مؤداهـا أن             الـبالغ                                                                يطلب تغيري االسم، ونظرت، من الناحية األخرى، يف حجة مقدمة              أن
  .                نـصافا فعـاال    إ                                               بدرجة غري معقولة ومن غري املرجح أن حيقق              ً طويالً    ً  وقتاً                جراء يستغرق          ذلك اإل 

                                                                                                  وتالحــظ اللجنــة أن الــسيدة دوالنــج مل تبــذل أي حماولــة علــى اإلطــالق الســتنفاد وســائل          
                                                                                          فهي مل تـشرع يف أي إجـراء يف إطـار القـانون احمللـي مـن أجـل تغـيري االسـم                         .         احمللية        االنتصاف

                                                                اللجنـة معلومـات بـشأن مـا إن كـان ولـدها القاصـر                                  كما مل تقـدم إىل      .     ألصغر                  العائلي لولدها ا  
                                    مـن القـانون املـدين، تلـزم          ١-  ٦١                   فبموجـب املـادة       .       حيملـه                                              يوافق على تغيري االسـم العـائلي الـذي          

                                 وتالحـظ اللجنـة إشـارة مقدمـة       .                        أكثر على تغـيري االسـم              سنة أو    ١٣                             موافقة األوالد البالغ سنهم     
                إلكمــال إجــراء                                                          ى ضــد فرنــسا لالدعــاء بــأن متوســط املــدة الالزمــة                      إىل قــضية مــصطف       الــبالغ

                            كمـا حتـيط اللجنـة علمـا       .          سـنوات   ١٠                                    من القانون املدين ال يقل عـن          ١-  ٦١             مبوجب املادة      ما
                              املـصلحة الـيت قـد تكـون            أن           مماثلـة           حـاالت       يف        قـرر                  وزيـر العـدل              بـأن         الـبالغ          مقدمـة            باحتجاج  

        ستند إىل         بـل تـ                                       رقى إىل مستوى املـصلحة املـشروعة،        ت      ال                      االسم العائلي ألمها                   مرأة ما يف محل      ال
         الدولـة                   استـشهدت هبـا                                                                  بينمـا تالحـظ اللجنـة أن الـسوابق القـضائية الـيت                  أنه    بيد  .            أسس عاطفية 

           مـصلحة      شكل   تـ            ميكـن أن                  العائلي ألمه       سم    اال            شخص يف محل      ال          أن رغبة         ً          تأييداً لزعمها          الطرف  
                                  طلبـات قـدمها رجـال مـن أجـل       ب        تعلـق  ت   و    ١٩٨٦     و    ١٩٨٥            إىل عـامي   ا                     مشروعة يرجع تارخيهـ   

                                        مجيع املعلومات اليت قدمتها الدولـة                  يف اعتبارها                            مهاهتم، فإن اللجنة تأخذ                العائلية أل      مساء    األ    محل  
                                     اإلجــراءات اإلداريــة وكــذلك قــرار                                      املتعلقــة باملــدة الــيت تــستغرقها              التحــسينات        بــشأن         الطــرف 

                        حكم مـن قـاض إداري          لى          احلصول ع    يف               مقدم الطلب                  بتأييد حق        ٢٠٠٢                     جملس الدولة يف عام     
        فربايـر   /                                      احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان يف شـباط             صادر عن                                     خالل فترة زمنية معقولة، وقرار      

      حتــيط  و  .        فرنــسا    يف         اإلداري                            هيئــة مــن هيئــات القــضاء              صاف فعالــة يف    تــ ن ا                 بــشأن وســيلة     ٢٠٠٤
       اإلداري                        أداء هيئـات القـضاء                                                                  اللجنة علما بوجه خاص جبميع اجلهـود املبذولـة مـن أجـل كفالـة       
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                   نص علـى أن أي       تـ        الـيت    ،                القـضاء اإلداري                    مـن قـانون    R. 112-2                     وال سـيما املـادة              تـأخري       دون        لعملها  
                                                                                            شخص لديه مربر للشكوى من الطول املفرط إلجراء معروض علـى حمكمـة إداريـة أو حمكمـة                  

        الــذي   ، ة          اإلداريــ         للمحـاكم             الدائمــة    شية   تـ    املف                     املــسألة إىل رئــيس      رفـع                                اسـتئناف إداريــة، جيـوز لــه   
                       يف عدة حاالت أحكامـا      َّ  ىَّ   حن                 أن جملس الدولة          أيضا                 وتالحظ اللجنة     .             معاجلة احلالة           لك سلطة    مي

  ،                      واحلريـات األساسـية            اإلنـسان               حلمايـة حقـوق               األوروبيـة            االتفاقيـة        ُ                      حملية اعُتـربت متعارضـة مـع     
              طفـل قاصـر،    ل                   ، بوصـفها والـدة        دوالنج                                                تتفق يف الرأي مع الدولة الطرف يف أن السيدة            بالتايل و

   ويف   .                علـى ذلـك                موافقتـه   ى          إذا أعطـ              األصـغر           ولـدها                                             زال بإمكاهنا التقدم بطلب لتغـيري اسـم             ال ي 
              شروعة، يظـل       املـ       صلحة      املـ           انتفـاء                                                                  حالة رفض وزير العدل واحملكمة اإلدارية طلبـها علـى أسـاس             

   .            جملس الدولة   لدى                 بإمكاهنا االستئناف 
      يـة        إمكان        وجـود             لـرغم مـن                          لجنـة أنـه علـى ا       ل         ، ترى ا                          التعليقات الواردة أعاله           ويف ضوء       ١٢-  ١٠

         ال ميكـن                                مـن القـانون املـدين،         ١-  ٦١                                                   تطبيق وتفسري إجراء تغيري االسم مبوجب املـادة           ني    لتحس
                        أن حيقـق انتـصافا             املـرجح                 أو مـن غـري       /                          بدرجـة غـري معقولـة و             ً     طـويالً      ً   وقتـاً           يـستغرق                  القول بأنـه    

  .           احملليـة         االنتصاف                             جهد لالستفادة من وسائل       أدىن                 اليت مل تبذل           دوالنج،                       فعاال يف حالة السيدة     
         بولـدها                      فيمـا يتعلـق             دوالنـج                                      غري مقبـول بالنـسبة للـسيدة              البالغ   ا        أن هذ  ب           اللجنة       تقضي        ومن مث   
   .       احمللية       االنتصاف                         بسبب عدم استنفاد وسائل      األصغر
   :                  تقرر اللجنة ما يلي               وبناء على ذلك،     ١٣  -  ١٠

          فتقارمهــا  ال         زغــواين                                                      غــري مقبــول بالنــسبة للــسيدة دايــراس والــسيدة         الــبالغ   أن    ) أ (  
                           من الربوتوكول االختياري؛  ٢      لمادة  ل       ً  طبقاً          صفة الضحية   إىل

  )     هــ    ( ٢                  مبوجـب الفقـرة                    االختـصاص الـزمين          ن حيـث     مـ               غري مقبـول        البالغ    أن     ) ب (  
                       ، والـسيدة كـامبو               لـوفرار  -                                                      من الربوتوكول االختياري فيما خيص السيدة دوفرين        ٤           من املادة   

         ولـدها            بـشأن         دوالنج            ، والسيدة    ه     كرمييو  -        رميي               ار، والسيدة  ك ف  -                   ، والسيدة موزار           تروميل -
       األكرب؛

                   احملليـة مبوجـب              االنتـصاف                                                غري مقبول بسبب عـدم اسـتنفاد وسـائل                البالغ    أن     ) ج (  
                   فيمـــا يتعلـــق         دوالنـــج                                                      مـــن الربوتوكـــول االختيـــاري بالنـــسبة للـــسيدة  ٤                 مـــن املـــادة  ١          الفقـــرة 
   ؛     األصغر       بولدها

   .     البالغ             وإىل مقدمات                             غ هذا القرار إىل الدولة الطرف   ّ يبلّ   أن    ) د (  
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ــة يوكــو ه       ــها عــضوات اللجن ــة قدمت                                       ياشــي ودوبرافكــا ســيمونوفيتش وروث   ا                                                 آراء فردي
                             سوري شـوتيكول وفيكتوريـا        يـ                                                      كداري وسيلفيا بيمنتل وفيوليتـا نيوبـاور وسا        -         هالربين  

   )       موافقات (        بوبيسكو 
                     أغلبيـة أعـضاء                                                                                             بالرغم من أننا نتفق مع النتيجـة بعـدم مقبوليـة الـبالغ فإننـا خنتلـف مـع                     ١-  ١١

                                                       ونــرى أنــه كــان ينبغــي إعــالن الــبالغ غــري مقبــول   .                                                  اللجنــة فيمــا يتعلــق بأســباب عــدم املقبوليــة
        وســائل             ستنفد مجيــع                               ُ           مــن الربوتوكــول االختيــاري حيــث مل تـُـ  ٤               مــن املــادة  ١                مبوجــب الفقــرة 

   .        املتاحة       االنتصاف
              عـن األسـس                                                                  وقد نظرنا بتمعن يف مجيع حجج مقدمات البالغ دعما لـبالغهن، فـضال         ٢-  ١١

                                            وقد نظرنا أيـضا يف املالحظـات اإلضـافية           .                                                     اليت قدمتها الدولة الطرف للطعن يف مقبولية البالغ       
                                                                                                          اليت تقدم هبا كل مـن مقـدمات الـبالغ والدولـة الطـرف يف ضـوء القـرار املؤقـت الـذي اختذتـه                      

    ).   عاله                    من القرار الوارد أ ٩     إىل  ٧                انظر الفقرات من  (                               اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني 
                                                                                  وقد أحطنا علما أيضا باحلجة اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن الـتحفظ وبـشأن مبـدأ         ٣-  ١١

   .            القانون اخلاص
   :                                                                ونفهم أن التشريع احمللي يف فرنسا الذي تطعن فيه مقدمات البالغ احلايل هو   ٤-  ١١

                 الـبالغ علـى أن            مقـدمات                                                        ينص القانون العريف الذي كان سـاريا وقـت والدة              ) ١ (  
                                             ملولود يف إطار الزواج يعطى اسم عائلة زوج أمه؛      االبن ا

                                     بــشأن األمســاء العائليــة، املعــدل     ٢٠٠٢       مــارس  /      آذار ٤  ِّ                      ميكِّــن القــانون املــؤرخ    ) ٢ (  
        ينـاير   /                 كـانون الثـاين   ١                                 الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف          ٢٠٠٣         يونيـه    /           حزيـران    ١٨                 بالقانون املؤرخ   

                                     الوالـدين مـن إعطـاء االسـم          ) “    ٢٠٠٣                            القـانون املعـدل لعـام        ”                                 يشار إليه فيمـا بعـد بــ            (    ٢٠٠٥
                                                                                             العائلي أليهما إىل أوالدمها أو اسم مركب يتألف مـن االسـم العـائلي لكـل مـن الوالـدين علـى         

                                                                              ومـع ذلـك إذا اختلـف الزوجـان، فلـألب حـق الـرفض حبيـث ينتقـل                     .                        أن تفصل بينهما عارضة   
                   لـيس لـه أثـر            ٢٠٠٣                                                   وباإلضافة إىل ذلـك، فالقـانون املعـدل لعـام             .                           اسم عائلة األب إىل األوالد    

   ؛    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين ١                                        رجعي؛ وهلذا فهو ال ينطبق على املولودين قبل 
   :                                 يتضمن القانون املدين األحكام التالية   ) ٣ (  
      وقـد    .                                                               جيوز للشخص الذي يثبت مصلحة قانونية تقدمي طلـب تغـيري امسـه         ”  :   ٦١       املادة    

                       أو قريـب ال تتجـاوز                                                                                يقدم طلب تغيري االسـم بغـرض جتنـب انـدثار االسـم الـذي حيملـه سـلف                
   “ .                     قرابته الدرجة الرابعة
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                                                                           جيوز للشخص املعين أن يطعـن أمـام جملـس الدولـة يف املرسـوم الـذي                  ”  :  ١-  ٦١       املادة    
   . “ .                                                   ينص على تغيري االسم خالل شهرين من نشره يف اجلريدة الرمسية

                                                                                   عد النظر بتمعن يف فحوى حجج كل من الطرفني نرى أن مقـدمات الـبالغ أكـدن                  ب و   ٥-  ١١
                                                                                                                رئيسية أن الدولـة الطـرف مل تتخـذ التـدابري الواجبـة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                             بصفة

                                                       وهلـذا نـرى أن التأكيـد الـسابق الـذكر كـان               .                                                مجيع املسائل املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية     
                                           الفقـرة علـى اختـاذ الـدول األطـراف                 هـذه         وتنص    .                من االتفاقية    ١٦              من املادة     ١               مبقتضى الفقرة   

                                                                                               التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقـات                  مجيع  
                                                                                                  األسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجـل واملـرأة، احلقـوق املعينـة الـيت تـنص                   

                                        ونشري إىل أن هذه الفقـرات الفرعيـة          .                    املنصوص عليها فيها    )  ح (    إىل    )  أ (                         عليها الفقرات الفرعية    
  .   ١٦               مــن املــادة  ١                                                                                    يــست شــاملة ولكنــها تقــدم أمثلــة علــى األمــور الــيت تقــع يف إطــار الفقــرة    ل

                                                                                                 وفــضال عــن ذلــك، بعــد األخــذ يف احلــسبان بتوضــيح مقــدمات الــبالغ بــشأن القــرار املؤقــت     
                   مـن االتفاقيـة،    ٥    و  ٢                                                                    للجنة، نشري إىل أن تأكيدهن يتضمن احلجة القائمة على أساس املـادتني        

   .                                    املبدأ العام للمساواة بني املرأة والرجل                اللتني تنصان على 
                                     ا يف الفئـــات الــــثالث التاليــــة                                                                ونفهـــم أن مــــزاعم مقــــدمات الـــبالغ ميكــــن تــــصنيفه     ٦-  ١١
   :             لوضعهن الشخصي     وفقا

                                                                                   السيدة دايراس والسيدة زغواين، وكلتامهـا غـري متزوجـة ولـيس لـديها أوالد،                  ) ١ (  
                                 ية أعضاء اللجنة خيتلف عن تفسرينا؛                رغم أن تفسري أغلب    ألم ل                         ترغبان يف محل األسم العائلي 

                                          لوفرار، وكلتامهـا متزوجـة ولـديها        -                          فكار والسيدة دوفرين     -               السيدة موزار      ) ٢ (  
                                                        أوالد وترغب يف نقل امسها إىل أوالدها ومحل االسم العائلي ألمها؛

                      كرمييـوه، وكلـهن     -                                         تروميل والسيدة دوالنج والسيدة رميي       -               السيدة كامبو      ) ٣ (  
                         ولكنــهن ال يــرغنب يف محــل  (                                            أوالد، يــرغنب يف نقــل أمســائهن إىل أوالدهــن                   متزوجــات ولــديهن

    ).                     األمساء العائلية ألمهاهتن
                                                                                                ونشري إىل أن املربر الرئيسي لطعن الدولة الطـرف يف مقبوليـة الـبالغ هـو عـدم متاشـيه                       ٧-  ١١

  .   دة                                                                      من االتفاقية يف ضوء التحفظ الـذي أدخلتـه علـى تلـك املـا                 ١٦           من املادة     )  ز   ( ١            مع الفقرة   
                                 لظــروف النــساء األربــع الــاليت                                       الفقــرة ليــست ذات صــلة بالنــسبة        هــذه                        ومــع ذلــك، نــرى أن  

                                                اهتن محــل األمســاء العائليــة ألمهــاهتن، حيــث أن              تهدف ادعــاء                            الــبالغ احلــايل والــاليت تــس        قــدمن
                  ، بـاالقتران مـع     ١٦               مـن املـادة    ١                                                                املساواة يف الزواج والعالقات األسرية اليت تنص عليها الفقـرة          

                                                               ومقدمات البالغ األربع هؤالء ال يركـزن بـصفة خاصـة علـى               .                ، هي احملك هنا    ٥     و  ٢          املادتني
    ١٦               مـن املـادة       )  ز   ( ١                              الطـرف علـى أن الفقـرة                               ونتفق مـع الدولـة        .   ١٦           من املادة     )  ز   ( ١        الفقرة  
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                                                                              نفس احلقوق الشخـصية للـزوج والزوجـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف اختيـار اسـم             ”               اليت تنص على    
                                                                        تستهدف متكني أية امرأة متزوجة أو امـرأة تعـيش يف إطـار عالقـة                 “    يفة                      األسرة، واملهنة، والوظ  

                                  يـنص هـذا احلكـم علـى حـق                                     ومـن ناحيـة أخـرى، ال        .                                              زوج وزوجة مـن اختيـار امسهـا العـائلي         
                              أنــه لـيس مــن الواضــح إذا        كمـا   .                                                                   الـشخص يف تغــيري امسـه العــائلي الـذي يعطــى لــه عنـد الــوالدة    

                      وبالتـايل، نـرى أن       .                                      نقـل امسهـا العـائلي إىل ابنـها                                                           ذلـك احلكـم يـشمل حـق أيـة امـرأة يف                  كان   ما
                                                                    ال تنطبق على مقدمات البالغ األربع، وهن السيدة دايراس والسيدة           ١٦           من املادة     )  ز   ( ١        الفقرة  

   .        لوفرار-                      فكار والسيدة دوفرين -                    زغواين والسيدة موزار 
                 نظـر اللجنـة                                                                        وملا كانت دراسة متاشي األحكام مع االتفاقيـة غـري ضـرورية إال يف حالـة          ٨-  ١١

                                                      فنرى أنه مـن غـري الـضروري دراسـة صـالحية              ،                                               يف إمكانية تطبيق املادة اليت أدخل عليها حتفظ       
                                                                            وحنـن ال نتفـق يف هـذا الـصدد مـع هنـج اللجنـة، حيـث تتنـاول                      .                                  التحفظ أو أثره يف هذه احلالـة      
          حفظ علـى                          ِّ                مـن االتفاقيـة بينمـا ال تقـيِّم الـت       ١٦               مـن املـادة       )  ز   ( ١                                 البالغ احلايل يف ضـوء الفقـرة        

   .           احلكم املذكور
             هـو املبـدأ          وهـذا    .                                                                    ونشري كذلك إىل حجة القانون اخلاص الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف             ٩-  ١١

                           ال ينـسخه القـانون الـذي      ) lex specialis (                                                        الذي يقـول إن القـانون الـذي يـنظم موضـوعا معينـا       
                 بالغ احلـايل حيـث                                 ونرى أن هذا املبدأ ال صلة له بال   ). lex generalis (                   ينظم إال مسائل عامة   ال

    ١٦               مـن املـادة       )  ز   ( ١              والفقـرة      ١٦                  مـن املـادة       ١                     عامة بني الفقرة     -      و   -                    ال نرى عالقة خاصة     
                                                                                 ونرى، كما سبقت اإلشارة إليه، أن طلب مقدمات البالغ محل األمسـاء العائليـة                .             من االتفاقية 

           ه ال توجــد                                 مــن االتفاقيــة؛ وهلــذا فإنــ   ١٦             مــن املــادة   )  ز   ( ١                             ال يقــع يف نطــاق الفقــرة   ن       ألمهــاهت
   .                   ال أساسا مستقال للطلب ك    يش  أن            من احملتمل                           ازدواجية بني هذين احلكمني ولكن

                                                                                        ونشري إىل أن الدولة الطرف تطعن يف مقبولية البالغ على أساس أن الـسيدة دايـراس                ١٠-  ١١
                                                      مـن الربوتوكـول االختيـاري الـيت تـنص علـى              ٢                                                والسيدة زغواين ليستا ضحيتني يف إطار املـادة         

                ويـدعون أهنـم     ”                                                                      م البالغات من قبل أفـراد يـدخلون ضـمن واليـة دولـة طـرف                   َ قَد ُ ُت              أنه جيوز أن    
   . “                                                                  ضحايا النتهاك من جانب تلك الدولة الطرف ألي من احلقوق احملددة يف االتفاقية

                                                                                        ونــدرك أن الــسيدة دايــراس والــسيدة زغــواين ليــستا متــزوجتني وال تعيــشان يف إطــار   ١١-  ١١
ــة  ــيس هلمــا أي أوالد        عالق ــيهم                                    زوج وزوجــة ول ــائليني إل ــنقالن امسيهمــا الع ــه مــن   (                                        ت                   حيــث أن

ــه لــيس هلمــا أي أوالد  ــ      مــا       ، إال أهن )                                   الواضــح أن                                       عــدم اســتطاعتهما تغــيري امسيهمــا      مــن   ن    شكوا   ت
                                  محـل االسـم العـائلي لـألب                    مـن أن                                                                العائليني من االسم العائلي لألب إىل االسم العائلي لـألم و          

   .                                         ضد رغبتهما يشكل متييزا قائما على أساس اجلنس
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                                                                                               ونتفــق يف الــرأي مــع مقــدميت الــبالغ بــأن القــانون العــريف الــذي كــان ســاريا وقــت      ١٢- ١ ١
                كمـا جـرى         ٢٠٠٢        مـارس    /       آذار  ٤            املـؤرخ       ٣٠٤-    ٢٠٠٢               ِّ                        والدهتما والذي قنِّن بالقـانون رقـم        

                                                                                    هو قانون متييزي ضد املرأة، وأن مقدميت البالغ عانني من متييـز قـائم علـى                     ٢٠٠٣             تعديله عام   
ــدابري                               أســاس اجلــنس ألهنمــا محــال   ــة الطــرف مل تتخــذ الت                                                                          االســم العــائلي ألبويهمــا، وأن الدول

   .                                        ليس له أثر رجعي إلصالح االنتهاكات السابقة    ٢٠٠٣                       َّ       الواجبة ألن القانون املعدَّل لعام 
                                                                                               ونعرب بصفة خاصة عن خالفنا مع الدولة الطـرف فيمـا يتعلـق بأنـه مـن الـضروري                      ١٣-  ١١

                                          ل األوالد فــورا عقــب والدهتــم حرصــا علــى                                                   أن يتفــق احلــق يف محــل اســم األم مــع حــق تــسجي 
                                      ويف رأينــا أنــه بــالرغم مــن أمهيــة   .                                                                 ضــمان االســتقرار فيمــا يتعلــق بوضــعهم املــدين عنــد الــوالدة 

                                                                                                  ضـــمان حـــق تـــسجيل األوالد، جيـــب أن يكـــون ملبـــدأ املـــساواة بـــني اجلنـــسني نفـــس األمهيـــة  
                  ق يف محـل اسـم                                                                                    يوجد سبب لتحمل األمهات فقط، ولـيس اآلبـاء، عـبء التوفيـق بـني احلـ                   وال

   .             األم وحق األوالد
                                                                                          ورغــم أن مقــدمتا الــبالغ لــيس هلمــا أوالد، فهمــا متــضررتان مــن التــشريع الفرنــسي   ١٤-  ١١

                                                                                                   الساري حاليا بشأن األمساء العائلية وتغيري االسم ألهنمـا عانتـا مـن التمييـز نظـرا حلملـهما اسـم           
           الـساري يف   و                متييزا جنـسيا                                                    عطي هلما بشكل تلقائي مبقتضى القانون الذي يتضمن                ُ   األب الذي أُ  
                                                                                    وتــضرر مجيــع األطفــال علــى قــدم املــساواة بغــض النظــر عــن جنــسهم مــن هــذا    .              ذلــك الوقــت

                                                                                             التمييز ال يغري من أن مقدميت البالغ حصلتا على االسـم العـائلي مبوجـب قاعـدة متييزيـة حيـث           
               لتمييـز ضـد                                                                                                         أهنا مل تطبق إال علـى االسـم العـائلي للمـرأة، ممـا جيعلـها تبلـغ شـكال مـن أشـكال ا                        

   .     املرأة
                                                                                              وقد أولينا االهتمام الواجب حبجـة الدولـة الطـرف وهـي أنـه ميكـن ملقـدمات الـبالغ                   ١٥-  ١١

                                                            من القانون املـدين، ومـع ذلـك، فتفـسرينا هـو أن                ٦١                                         التقدم بطلب لتغيري االسم مبقتضى املادة       
               هبـذا الطلـب                                                                                          هذا احلكم ال يسمح إال ملن له مصلحة مشروعة بتغيري امسه وأنه قد جيـوز التقـدم                  

                                                                           ونشعر بالشك إزاء اهلـدف مـن مثـل هـذا احلكـم حيـث أن الغـرض                    .                           ملنع اندثار االسم العائلي   
                                                                                                       من احلكم املدين املذكور أعاله ال يتفـق مـع املـساواة بـني اجلنـسني ألن أسـاس الـسماح بتغـيري                       

        لـصدد،            ويف هـذا ا   .                                                                              االسم هو منع اندثار االسم العائلي، إال أنـه ال يـصون االسـم العـائلي لـألم         
                                                                                                     نكرر اإلعراب عن شواغل اللجنة وتوصياهتا عقـب النظـر يف تقريـر الدولـة الطـرف يف كـانون                    

                                                                                        الذي أوصـت فيـه بتعـديل الدولـة الطـرف لتـشريعها بـشأن األمسـاء العائليـة                   ٢٠٠٨       يناير   /     الثاين
    ).  ٣٥         ، الفقرة CEDAW/C/FRA/CO/6     انظر  (                                 بغية االتساق بشكل تام مع االتفاقية 

                                                                             ق باختبــار شــروط الــضحية، نــرى أن وضــع الــضحية يعتمــد علــى مــا إذا                  وفيمــا يتعلــ  ١٦-  ١١
         وال جيـوز    .                                                                          كانت مقدمات البالغ قد تضررن بصورة مباشرة وشخـصية مـن االنتـهاك املزعـوم     
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                َّ                                                                            ملقدم البالغ أن يدَّعي كونه ضحية إال إذا كان قد تـضرر شخـصيا مـن فعـل أو تقـصري قامـت             
                                                                 رد مـن الناحيـة اجملـردة أن يطعـن، عـن طريـق إقامـة                                وال جيوز ألي فـ      .                          به الدول األطراف املعنية   

                                انظــر قــرار اللجنــة املعنيــة  (               ُ  َّ                                    قــانون أو ممارســة ُيــدَّعى بأهنــا خمالفــة لالتفاقيــة    يف   ،                دعــوى عموميــة
   .                      بومغافانام ضد موريشيوس         يف قضية     ١٩٩٤      يوليه  /     متوز  ٢٦                   حبقوق اإلنسان بتاريخ 

                                            مسـاء العائليـة آلبـائهن هـو انتـهاك                                                              ونرى أن مقدمات البالغ الاليت ادعني أن محـل األ            ١٧-  ١١
                                                                                                   للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقيـة تـضررن بـشكل مباشـر وشخـصي مـن االنتـهاك املزعـوم                    

                                                             وهلـذا، فمقـدمات الـبالغ الـاليت يـرغنب يف محـل االسـم                 .                 دعـوى عموميـة                     وأن حجتهن ليست    
            ر والــسيدة        فكــا-                                                                                 العــائلي ألمهــاهتن، وهــن الــسيدة دايــراس والــسيدة زغــواين والــسيدة مــوزار  

                                              مـن الربوتوكـول االختيـاري بـصرف ا لنظـر       ٢                                           لـوفرار، ضـحايا طبقـا ملفهـوم املـادة      -        دوفرين  
   .                           عما إذا كان لديهن أوالد أم ال

ــستنفدن        ١٨-  ١١ ــع املــذكورات أعــاله مل ي ــبالغ األرب ــشري إىل أن مقــدمات ال ــك، ن                                                                                        ومــع ذل
                                ول االختيـاري، ورغـم أننـا                         مـن الربوتوكـ     ٤                  مـن املـادة       ١                          احمللية وفقا للفقـرة             االنتصاف       وسائل  

                                                                                                                نشعر بالقلق إزاء فعالية اإلنصاف الـذي قدمتـه الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بتغـيري االسـم كمـا                       
ــبالغ علــى األقــل أن يتقــدمن        ــه كــان جيــب علــى مقــدمات ال ــزال نــرى أن ــا ســابقا، ال ن                                                                                                        ذكرن

ــصة     ــة املخت ــة احمللي ــام احملكم ــن أم ــشكوى أو الطع ــذي      .                                                         بال ــبالغ ال ــن أن ال ــذلك نعل ــه                                     ول         قدمت
   .                                                                             السيدات األربع غري مقبول فيما يتعلق بادعاءاهتن بالنسبة حلمل األمساء العائلية ألمهاهتن

ــر       ١٩-  ١١ ــديهن أوالد ويـ ــاليت لـ ــبالغ الـ ــدمات الـ ــرى أن مقـ ــائهن إىل                                                                   ونـ ــل أمسـ                           غنب يف نقـ
                     فكـار والـسيدة     -                                                     تروميـل والـسيدة دوالنـج والـسيدة مـوزار            -                    وهن السيدة كامبو            أوالدهن،

                                                                     لوفرار هـن أيـضا، مـن ناحيـة املبـدأ، ضـحايا طبقـا ملفهـوم           -                      يوه والسيدة دوفرين          كرمي -     رميي  
ــة      ٢        املــادة    .            إىل أوالدهــن                                                                                 علــى أســاس أن التــشريع الفرنــسي ميــنعهن مــن نقــل أمســائهن العائلي

                   ألن لـيس لـه          ٢٠٠٣                 املعـدل لعـام                                                                           ونشاطرهن قلقهـن مـن أن أوالدهـن مل ينتفعـوا مـن القـانون                
   .    رجعي    أثر
                                                                               ة أخــرى، نتفــق مــع حجــة الدولــة الطــرف فيمــا يتعلــق مبقــدمات الــبالغ               ومــن ناحيــ    ٢٠-  ١١

                                                                                             اخلمــس املــذكورات أعــاله حيــث أن التمييــز ضــدهن انتــهى ببلــوغ أوالدهــن ســن الرشــد ألن  
ــة أو تغيريهــا بعــد ذلــك هــم        ــساب األمســاء العائلي                                                                                                         أصــحاب احلــق الرئيــسيني فيمــا يتعلــق باكت

   .     األوالد
                                                        لربوتوكول االختياري دخل حيـز النفـاذ يف فرنـسا يف                            نشري إىل أن ا     ،                 ويف هذا الصدد     ٢١-  ١١
                                                                                وأن مجيـع أوالد مقـدمات الـبالغ اخلمـس، فيمـا عـدا االبـن األصـغر                       ٢٠٠٠         يونيـه    /         حزيران  ٩

                                     ومـن مث، فمقـدمات الـبالغ لـسن           .                                                           للسيدة دوالنج، كانوا قد بلغوا سن الرشد يف ذلك الوقت         
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                         وقــد خلــصت اللجنــة إىل   .    يريه                                                                  أصــحاب احلــق الرئيــسيني فيمــا يتعلــق باكتــساب االســم أو تغــ  
        عنــدما   )                                 ســالغادو ضــد اململكــة املتحــدة       انظــر    (    ٢٠٠٦ /  ١١                                         نتيجــة مماثلــة بالنــسبة للــبالغ رقــم  

                                                                                                   قــررت أن االنتــهاك املزعــوم ومفــاده أن مقدمــة الــبالغ مل تــتمكن مــن نقــل جنــسيتها إىل ابنــها 
   .                            انتهى عند بلوغ االبن سن الرشد

                                             لربوتوكول االختياري ال تنظر اللجنـة يف أي بـالغ         من ا ٤           من املادة  ١                ووفقا للفقرة    ٢٢-  ١١
                                           احملليــة املتاحــة قــد اســتنفدت، إال إذا           االنتــصاف                                                مــا مل تكــن قــد تأكــدت مــن أن مجيــع ســبل   

                                                          بدرجـة غـري معقولـة أو كـان مـن غـري املـرجح                    ً   طويالً     ً وقتاً        هذه          االنتصاف                    استغرق تطبيق سبل    
ــاال  ــصافا فع ــايري، نــ     .                          أن حتقــق إن ــق بتلــك املع ــبالغ                                          وفيمــا يتعل ــا مــن مقــدمات ال                                        شري إىل أن أي

                                        من القانون املدين الفرنـسي الـذي          ٦١                                                       وأوالدهن مل حياولوا استعمال اإلجراء املذكور يف املادة         
                       وحنــيط علمــا بادعــاء   .                                                                           يــنص علــى أنــه ميكــن ملــن لــه مــصلحة مــشروعة أن يطلــب تغــيري االســم

                               معقولة ومن غـري املـرجح أن                  بدرجة غري       ً     ً   وقتاً طويالً                                            مقدمات البالغ بأن هذا اإلجراء يستغرق       
ــه مــن األرجــ    .                       حيقــق إنــصافا فعــاال  ــة، إذا                                        وميكــن أن خنلــص إىل أن                                      ح أن تكــون هــذه هــي احلال

                           فيمـا يتعلـق بـنفس           ٢٠٠٧ /  ١٢                                                              ربطنا بني احلقائق اليت أوردهتا خمتلف مقدمات الـبالغ رقـم               ما
           ن نعتمـد                                                                                        الدولة الطرف بشأن حق النساء خبصوص االسم؛ ومع ذلك مل نقتنع بدرجـة كافيـة أ               

                             وال ميكننـا أن نقـرر اآلن         .     ٢٠٠٧ /  ١٢                                                                 يف هذه احلالة نفس القـرار الـذي اختـذ يف حالـة الـبالغ                
                            أو أنه مـن غـري املـرجح أن     /                   بدرجة غري معقولة و      ً     ً   وقتاً طويالً                     احمللية تستغرق           االنتصاف         أن سبل   

                                                                                                  حتقق إنصافا فعاال دون أية حماولة من جانب مقـدمات الـبالغ أو أوالدهـن بـصفتهم أصـحاب                  
                                                             وهلـذا نـرى أن الـبالغ غـري مقبـول أيـضا بالنـسبة                 .         هـذه           االنتـصاف                             احلق احملتملني لطلـب سـبل       

                                           أطفـال بـسبب عـدم اسـتنفاد وسـائل                                                                  ملقدمات البالغ اخلمس املذكورات أعـاله الـاليت لـديهن           
   .     احمللية        االنتصاف
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