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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
 الدورة الثانية والخمسون

    7107متوز/يوليه  4-72
 43/3122البالغ رقم   

  
 اآلراء التــا اعتمــدتلا اللجنــة تــا لورتلــا الثانيــة والخمســيا المعقــولة تــا الفتــرة  

 3123تموز/يوليه  9-32
 

 امية، السيدة ألبينا كويثشيفا( ايساتو جاللو )متثلها احمل بالغ مقدـ من:
 صاحبة البالغ وابنثها القاصر الشخصاف املدعى أهنما ضحيثاف:

 بلغاريا الدولة الطرؼ:
 )الرسالة األوىل( 7101تشرين الثاين/نوفمرب  01 تاريخ البالغ

 7100أيار/مػػػػػػػػػػايو  1أحيلػػػػػػػػػػة إىل الدولػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػرؼ    الوثائق املرجعية:
 تصدر   شكل وثيقة( )مل

   7107متوز/يوليه  72 تاريخ اعثماد اآلراء:
 

يوصػػا الفريػػق العامػػل املعػػا بالبالمػػات املقدمػػة ووجػػخ الربوتوكػػوؿ ا  ثيػػار  بػػ ف تن ػػر  
 اللجنة   اعثماد املشروع املرفق )ان ر املرفق( بوصفه آراء اللجنة.
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 المرتق
مـدة بموجـ  آراء اللجنة المعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأةم المعت  

البروتوكــــول اارتيــــاري الملقــــق باتفاقيــــة القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال 
 التمييز ضد المرأة

 
 م ايساتو جاللو ضد بلغاريا43/3122البالغ رقم   

 
 ايساتو جاللو )متثلها احملامية، السيدة ألبينا كويثشيفا(  بالغ مقدـ من:

 القاصرصاحبة البالغ وابنثها  الشخصاف املدعى أهنما ضحيثاف:
 بلغاريا الدولة الطرؼ:
 )الرسالة األوىل( 7101تشرين الثاين/نوفمرب  01 تاريخ البالغ:

 7100أيار/مػػػػػػػػػػايو  1أحيلػػػػػػػػػػة إىل الدولػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػرؼ    الوثائق املرجعية:
 تصدر   شكل وثيقة( )مل

 
فاقيػة مػن ات 02، املنشػ ة ووجػخ املػادة إف اللجنة املعنيػة بالقاػاء علػى الثمييػ  ضػد املػرأة 

 القااء على مجيع أشكاؿ الثميي  ضد املرأة، 
 ،7107متوز/يوليه  72   وقد اجثمعة 
 :تعثمد ما يلا 

 ما البروتوكول اارتياري 2ما المالة  4آراء بموج  الفقرة   
متوز/يوليػػه  4صػػاحبة الػػبالغ لػػا السػػيدة ايسػػاتو جػػاللو، ولػػا موادنػػة مامبيػػة و لػػدت    - 0

غ باهمهػػػػا وباسػػػػم ابنثهػػػػا ـ. أ. ب.، ولػػػػا موادنػػػػة مامبيػػػػة وبلغاريػػػػة، . ولػػػػا تقػػػػدـ الػػػػبال0437
7112تشػػػرين األوؿ/أكثػػػوبر  73ولػػػدت   

. ولػػػا تػػػدعا أهنػػػا وابنثهػػػا ضػػػحيثاف  نثهاكػػػات (1)
)د(  )ج( و 0، الفقػػػػػػرات 01و  1 و 2و  7و  0ارتكبثهػػػػػػا بلغاريػػػػػػا  قوقهمػػػػػػا ووجػػػػػػخ املػػػػػػواد 

كػػل مػػػن بػػدأ نفػػاذ  . وقػػػد أشػػكاؿ الثمييػػ  ضػػد املػػرأة لػػى مجيػػػع)و( و )ز( مػػن اتفاقيػػة القاػػاء ع و
كػػػػػانوف   71و  0437أيار/مػػػػػايو  3ا تفاقيػػػػػة والربوتوكػػػػػوؿ ا  ثيػػػػػار  فيمػػػػػا يثعلػػػػػق ببلغاريػػػػػا   

 على الثوايل. ومتثل احملامية ، السيدة ألبينا كويثشيفا، صاحبَة البالغ. 7111األوؿ/ديسمرب 
__________ 

 ح يػػػػراف/ 01   1444ولػػػػدت ابنثهػػػػا   سػػػػر  كونػػػػدا، مامبيػػػػا. وصػػػػدرت شػػػػهادة مػػػػيالد بلغاريػػػػة  ػػػػا رقػػػػم  (1) 
 .7113يونيه 
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 الوقائع كما عرضتلا صاحبة البالغ  

نػػة صػػاحبة الػػبالغ تعػػيب   السػػابق   مامبيػػا. ولػػا امػػرأة أميػػة مل  صػػل علػػى أ  كا 7-0
، الثقػػػػة 7111نكلي يػػػػة وسػػػػثوا مثوسػػػػ . و  عػػػػاـ م و  تثحػػػػدث سػػػػوا لغثهػػػػا األـ واإتعلػػػػي

السػػػػػػيد أ. ب.، ولػػػػػػو مػػػػػػوادن بلغػػػػػػار ، كػػػػػػاف يػػػػػػ اوؿ عملػػػػػػه   مامبيػػػػػػا. و  كػػػػػػانوف الثاين/ينػػػػػػاير 
، ت وجػػا بعػػد أف بلػػة بالفعػػل.   عػػاد 7112شػػباط/فرباير  72، عػػاد إىل مامبيػػا. و  7112

تشػػػرين  73زوجهػػػا إىل بلغاريػػػا، وتركهػػػا وحيػػػدة دوف أ  وسػػػيلة للعػػػيب. وقػػػد وضػػػعة دفلثهػػػا   
ورمػػػػم أنػػػػه رفػػػػ     7113. وبعػػػػد أف زار زوجهػػػػا مامبيػػػػا   ربيػػػػع عػػػػاـ 7112األوؿ/أكثػػػػوبر 

آب/أمسػػػػػط   70 ح يراف/يونيػػػػػه و 01البدايػػػػػة ا عػػػػػطاؼ بػػػػػ ف الطفلػػػػػة لػػػػػا ابنثػػػػػه، أعلػػػػػن   
، علػػػػى الثػػػػوايل، و دة دفلثهمػػػػا وزواجهمػػػػا، حػػػػ  لكػػػػن تسػػػػجيلهما   سػػػػجل السػػػػكاف 7113

، وصػػػلة صػػػاحبة الػػػبالغ وابنثهػػػا إىل بلغاريػػػا 7113أيلوؿ/سػػػبثمرب  73الرهمػػػا   بلغاريػػػا. و  
 وبدأتا تعيشاف مع زوجها   صوفيا.

ريػػػا، عانػػػة مػػػن مشػػػاكل مػػػع زوجهػػػا، الػػػص  كػػػاف ومنػػػص وصػػػوؿ صػػػاحبة الػػػبالغ إىل بلغا 7-7
عػػػػدوانيا،  ػػػػة تػػػػ ثل املشػػػػروبات الكحوليػػػػة   كثػػػػل مػػػػن األحيػػػػاف. وقػػػػد حػػػػاوؿ إرمامهػػػػا علػػػػى 
ا شػػػطاؾ   أفػػػالـ وصػػػور إباحيػػػة، وقػػػد رفاػػػة ذلػػػئ. وقػػػد احػػػثف   ميػػػع وثائقهػػػا لديػػػه وبػػػدأ 

 يكػػن يسػػمب  ػػا وغػػادرة خياػػعها لعنػػس نفسػػا وبػػدين، وػػا   ذلػػئ ا عثػػداء ا نسػػا عليهػػا. ومل
املنػػػػ ؿ دوف إذف زوجهػػػػا أو البحػػػػا عػػػػن عمػػػػل. وكػػػػاف يقػػػػوؿ  ػػػػا باسػػػػثمرار أف بقاءلػػػػا   بلغاريػػػػا 

ترحيلهػػا  يثوقػس عليػه ويهػددلا ب نػه، إذا قاومثػه، يسػثطيع سػجنها أو إيػداعها   مصػحة عقليػة أو
وبشػراا السػوداء وأميثهػا. إىل مامبيا دوف ابنثها. كما أبدا تعليقػات قاسػية بشػ ف م هرلػا البػدين 

وبدأ اإساءة  بنثهما وا حثفاظ بصور إباحيػة   مجيػع أرجػاء الشػقة. وكػاف لػارس العػادة السػرية 
أمامها وأماـ ابنثهما ويشػالد األفػالـ اإباحيػة   املنػ ؿ   وجودوػا. وقػد علتػم ابنثهمػا أياػا ملػ  

 قايبه.
جهػػػػػػا بػػػػػػلدارة بايػػػػػػة الطفػػػػػػل ودلػػػػػػخ إىل ، اتصػػػػػػل زو 7113و  تشػػػػػػرين الثػػػػػػاين/نوفمرب  7-2

وكػاف قػد أصػر كثػلا مػن  س عػن الرضػاعة الطبيعيػة  بنثهمػا.السلطات إقنػاع صػاحبة الػبالغ بػالثوق
قبػػػل علػػػى أنػػػه يريػػػدلا إدعػػػاـ الطفلػػػة باألمصيػػػة العاديػػػة والثوقػػػس عػػػن الرضػػػاعة الطبيعيػػػة مػػػن أجػػػل 

إدارة املنػػػػ ؿ، شػػػػالدوا الصػػػػور . وعنػػػػدما زار أ صػػػػائيوف اجثمػػػػاعيوف مػػػػن لػػػػص  ا(2)إنقػػػػاص وزهنػػػػا
الػػص  لارسػػه زوجهػػا،  ػػا أدا بػػم إىل دلػػخ الشػػردة. وقػػد  العػػائلااإباحيػػة وعلمػػوا بػػ مر العنػػس 

__________ 

، بعػػػد رفػػػ  7114متوز/يوليػػػه  74ة الػػػد قػػػدمها الػػػ وج إىل احملكمػػػة اإقليميػػػة   صػػػوفيا بثػػػاريخ وفقػػػا للحالػػػ (2) 
صػػػاحبة الػػػبالغ إدعػػػاـ الطفلػػػة الرضػػػيعة باألمصيػػػة العاديػػػة، دلػػػخ إىل السػػػلطات أف تشػػػرح لصػػػاحبة الػػػبالغ أف 

 الطفلة  ثاج إىل أشكاؿ أ را للثغصية مل الرضاعة الطبيعية.
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الشردة على الفور و ف ػوا علػى الصػور وأبلغػوا مكثػخ املػدعا العػاـ اإقليمػا   صػوفيا  تحار 
يقػػػدموا أ   أهنػػػم مل ا، إ بػػػصلئ. كمػػػا نصػػػحوا صػػػاحبة الػػػبالغ ب  ػػػص ابنثهػػػا وا بثعػػػاد عػػػن زوجهػػػ

إرشادات بش ف ا هػة الػد ينبغػا  ػا أف تثوجػه إليهػا، رمػم حالػة الاػعس الػد كانػة تعػاين منهػا. 
. وبنػػػاء علػػػى ذلػػػئ قػػػررت العػػػائلاومل تثخػػػص أ  تػػػدابل مػػػددة  مايثهػػػا لػػػا وابنثهػػػا مػػػن العنػػػس 

مػػة مػػل حكوميػػة صػػاحبة الػػبالغ أف تصػػطحخ ابنثهػػا وتلػػثم  ا صػػوؿ علػػى مػػ وا   مقػػر من 
تشػػرين  4إىل  2( حيػػا إ إيوائهمػػا   الفػػطة مػػن Animus Associationلػػا مسسسػػة املقاصػػد )

7113الثػػػػاين/نوفمرب 
. وبعػػػػد ذلػػػػئ، إ تػػػػوفل مكػػػػاف  مػػػػا   ملجػػػػ  البلديػػػػة لػػػػ ـ والطفػػػػل   (3)

. بيػػػػػد أف زوجهػػػػػا عثػػػػػر عليهمػػػػػا وأقنعهػػػػػا 7113تشػػػػػرين الثػػػػػاين/نوفمرب  01إىل  01الفػػػػػطة مػػػػػن 
 .  (4)بالعودة إىل الشقة

، رفػػػػ  مكثػػػػخ املػػػػدعا العػػػػاـ اإقليمػػػػا بصػػػػوفيا مواصػػػػلة 7114آذار/مػػػػارس  21و   7-4
الثحقيق السابق للمحاكمة   ا رلة الد يػ عم أف الػ وج قػد ارتكبهػا ألف األدلػة الػد إ مجعهػا مل 

بودة   ف الصػػػػور املاػػػػتكػػػػن تكفػػػػا  فػػػػطاض وجػػػػود جرلػػػػة ارتكبػػػػة. وقػػػػد  لػػػػ  املكثػػػػخ إىل أ
إذ أهنا تعثرب ج ءا من جمموعة  اصة بػال وج كمػا أهنػا الثقطػة ووافقػة النسػاء الػال  تشكل جرلة 

إ تصػػػػػويرلن، ولػػػػػن بالغػػػػػات. واسػػػػػثند لػػػػػصا القػػػػػرار إىل املعلومػػػػػات الػػػػػد قػػػػػدمثها دوائػػػػػر الشػػػػػردة 
 واخلدمات ا جثماعية. ومل يثم اسثجواب صاحبة البالغ. 

، اسػػػث قبلة صػػػاحبة الػػػبالغ   مركػػػ  األزمػػػات الػػػص  ترعػػػا  7114ح يراف/يونيػػػه  1و   7-1
ة لاتفيػػة مػػن مػػدير سػػاعات، تلقػػى مركػػ  األزمػػات مكاملػػ. وبعػػد وصػػو ا بباػػع (5)مسسسػػة املقاصػػد
ابنثهمػػػا قػػػائال إف أمهػػػا قػػػد  وج حػػػاوؿ إرمػػػاـ الروضػػػة علػػػى قبػػػوؿ ذكػػػر فيهػػػا أف الػػػروضػػػة ل دفػػػاؿ 

صػػػطحبة صػػػاحبة الػػػبالغ الطفلػػػة معهػػػا إىل املركػػػ . و  تركثهػػػا وفردلػػػا ولربػػػة إىل املركػػػ . وقػػػد ا
شػردة ال. وقػد إ اسػثدعاء (6)، عػادت صػاحبة الػبالغ وابنثهػا إىل املنػ ؿ7114ح يراف/يونيه  07

__________ 

، دلبػة إدارة بايػة الطفػل 7113تشػرين األوؿ/أكثػوبر  73د أصدراا مسسسة املقاصد،   وفقا للشهادة ال (3) 
تشػػرين  00إىل  2إىل املسسسػػة أف تػػوفر مػػ وا لصػػاحبة الػػبالغ ودفلثهػػا، اللثػػه بقيثػػا   مرك لػػا   الفػػطة مػػن 

 .7113الثاين/نوفمرب 
تشػػػرين  02إىل  01ئهػػػا لػػػا ودفلثهػػػا   الفػػػطة مػػػن وفقػػػا لشػػػهادة امللجػػػ  الػػػد قػػػدمثها صػػػاحبة الػػػبالغ، إ إيوا (4) 

 حه قررت دوعا مغادرة امللج . 7113الثاين/نوفمرب 
تسكػػد صػػاحبة الػػبالغ أف زوجهػػا تركهػػا لنػػاؾ، ضػػد إراداػػا، بيػػد أنػػه وفقػػا للحالػػة الػػد قػػدمثها إىل احملكمػػة اإقليميػػة    (5) 

وبعػػد إ ػػاح زوجهػػػا،  7114وعػػا،   ح يراف/يونيػػه ، قبلػػة صػػاحبة الػػػبالغ د7114أيلوؿ/سػػبثمرب  04صػػوفيا   
 الصلاب إىل املرك  وتركة له ابنثهما إعطائه فرصة كا يدرؾ املشاؽ الد تثطلبها رعاية الطفل.

، مػادرت صػاحبة الػبالغ املركػ  بعػد 7114آب/أمسػط   04وفقا لشهادة أصدراا مسسسة املقاصػد مسر ػة  (6) 
 إ اح من زوجها.
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ضػػػػد صػػػػاحبة الػػػػبالغ. ورمػػػػم األ طػػػػار الواضػػػػحة الػػػػد اػػػػدد العػػػػائلا عػػػػدة مػػػػرات لوقػػػػس العنػػػػس 
 و  إىل زوجها. صاحبة البالغ وابنثها، اقثصروا على توجيه إنصار شف

، أ  بعػػد عشػػرة أشػػهر مػػن وصػػوؿ صػػاحبة الػػبالغ إىل بلغاريػػا، 7114متوز/يوليػػه  1و   7-1
تلقػػػة صػػػاحبة الػػػبالغ تصػػػريب إقامثهػػػا   بلغاريػػػا. وقػػػد تفاقمػػػة ا الػػػة حػػػ  أف صػػػاحبة الػػػبالغ 

حيػا إنػه يرمػخ   ا حثفػػاظ  اقطحػة علػى زوجهػا الشػروع   إجػراءات الطػالؽ. بيػد أنػه رفػ 
 اانة ابنثهما.حب
، قػػدـ الػػ وج دلبػػا إىل احملكمػػة اإقليميػػة   صػػوفيا، ووجػػخ 7114متوز/يوليػػه  72و   7-2

، زعػػم فيػػه أنػػه ضػػحية عنػػس فسػػيولوجا وبػػدين. وذكػػر أنػػه وابنثػػه  العػػائلاقػػانوف ا مايػػة مػػن العنػػس 
ارئػا. و    عػدة مناسػبات، ودلػخ إىل احملكمػة منحػه أمػر بايػة دالعائلا لعنس لكانا ضحيثه 

، رفاػػػػة احملكمػػػػة دلػػػػخ الػػػػ وج وأمهلثػػػػه شػػػػهرا واحػػػػدا لثقػػػػد  شػػػػكوا 7114متوز/يوليػػػػه  73
معلومػػات مػػددة وشػػهودا أو أدلػػة بشػػ ف كػػل واقعػػة عنػػس وتفسػػر الكيفيػػة الػػد تثاػػمن تفصػػيلية، 

زعػػم فيػػه  ، قػػدـ الػػ وج دلبػػا جديػػدا  7114متوز/يوليػػه  74أثػػرت بػػا لػػص  الوقػػائع علػػى ابنثػػه. و  
تشػػػػػػػػرين  71 و 1و  1و  4و  2حبة الػػػػػػػػبالغ قػػػػػػػػد لامجثػػػػػػػػه وألانثػػػػػػػػه لػػػػػػػػو وابنثػػػػػػػػه   أف صػػػػػػػػا

 .7114متوز/يوليػػػه  72و  71و  71و   7113كػػػانوف األوؿ/ديسػػػمرب   71 الثػػػاين/نوفمرب و
وااػػم صػػاحبَة الػػبالغ ب هنػػا حاولػػة   إحػػدا املػػرات أف تسػػثخدـ سػػكينا. وأفػػاد إضػػافة إىل ذلػػئ 

، حػ  أمػاـ اآل ػرين. وااػم صػاحبة الػبالغ أياػا ب هنػا تشػػاجرت ب هنػا تصػفع ابنثهمػا علػى وجههػا
مع أشػخاص   ا ػا ولػددت بقثػل أمػه وابنثهمػا وا نثحػار. وأرفػق بالطلػخ شػهادة دبيػة مسر ػة 

تصػػػس أضػػػرارا شخصػػػية  قػػػة بػػػه وسػػػببة لػػػه أملػػػا ومعانػػػاة.  7113تشػػػرين الثػػػاين/نوفمرب  74
ػر دفلػة مصػابة. وقػ َْهط د أفػادت صػاحبة الػبالغ بػ ف الطفلػة الػد ت هػر   وأرفق أياػا صػورة تبػه 

الصورة من الواضب أهنا أكرب بكثػل مػن ابنثهػا البالغػة مػن العمػر سػنثه. ودلػخ الػ وج إىل احملكمػة 
د ػػػوؿ  مػػػن ابنثهمػػػا وإرمامهػػػا علػػػى إصػػػدار أمػػػر بايػػػة ملنػػػع صػػػاحبة الػػػبالغ مػػػن ا قػػػطاب منػػػه أو

 مصحة عقلية.
أصػػػػدرت احملكمػػػػة اإقليميػػػػة   صػػػػوفيا بنػػػػاء علػػػػى األدلػػػػة  ،7114متوز/يوليػػػػه  74و   7-3

. العػػػػائلامػػػػن قػػػػانوف ا مايػػػػة مػػػػن العنػػػػس  1املقدمػػػػة مػػػػن الػػػػ وج أمػػػػر بايػػػػة دارئػػػػا عمػػػػال باملػػػػادة 
وأصػػػدرت احملكمػػػة، ضػػػمن تػػػدابل أ ػػػرا، أمػػػرا بػػػلجالء صػػػاحبة الػػػبالغ عػػػن منػػػ ؿ األسػػػرة وح ػػػر 

مػع الػ وج. واعثػربت احملكمػة أف الطلػخ يبػه وجػود اقطابا من املن ؿ ونقل ا بنػة مسقثػا كػا تعػيب 
 طػػػر مباشػػػر ووشػػػيئ يهػػػدد حيػػػاة الػػػ وج وا بنػػػة وصػػػحثهما. وصػػػدر أمػػػر ا مايػػػة الطػػػارئ علػػػى 
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. وقامػػػة الشػػػػردة بلنفػػػاذ أمػػػػر ا مايػػػة وأ طػػػػرت صػػػاحبة الػػػػبالغ (7)أسػػػاس إفػػػػادة الػػػ وج وحػػػػدلا
الشػ ف. بيػد أنػه مل تقػدـ أ  ترمجػة  بالطلخ وا لسات الد سػثعقدلا احملكمػة   املسػثقبل   لػصا

الػػص  ْػػل سػػاريا   نػػه مل يكػػن مػػن املمكػػن اسػػثألناؼ لػػصا األمػػربل مػػر. وأفػػادت صػػاحبة الػػبالغ 
 .  (8)العائلاح  اسثكماؿ إجراءات احملكمة ووجخ قانوف ا ماية من العنس 

 ف زوجهػػا قػػاـ بنقػػل ابنثهمػػا بػػ، علمػػة صػػاحبة الػػبالغ 7114آب/أمسػػط   70و   7-4
ن من  ما. واتصلة بالشػردة ووكالػة بايػة الطفػل الثابعػة للدولػة ومكثػخ املػدعا العػاـ اإقليمػا م

  صػػػوفيا لالسثفسػػػار عػػػن ابنثهػػػا، وأكػػػدت أف الطفلػػػة الػػػد   عمػػػر ابنثهػػػا  ثػػػاج إىل أف تكػػػوف 
أمػػر ا مايػػة الطػػارئ، وقالػػة  بػالقرب مػػن أمهػػا. ورفاػػة الشػػردة دلػػخ صػػاحبة الػبالغ بنػػاء علػػى

وجها لي  مل ما ب ف يبلغهػا عػن مكػاف وجػود ابنثهػا الػد لكػن لػه أف يرسػلها إىل مكػاف آ ػر إف ز 
أو أف يسػػػػػما شخصػػػػػا آ ػػػػػر لرعايثهػػػػػا. ورفاػػػػػة الشػػػػػردة أياػػػػػا مسػػػػػاعداا   أ ػػػػػص  ثلكااػػػػػا 

، قػػػػدمة دلبػػػػا للحصػػػػوؿ علػػػػى 7114آب/أمسػػػػط   72الشخصػػػػية مػػػػن منػػػػ ؿ العائلػػػػة. و  
دعا العػػاـ اإقليمػػا   صػػوفيا ووكالػػة بايػػة الطفػػل الثابعػػة معلومػػات بشػػ ف ابنثهػػا إىل مكثػػخ املػػ

للدولػة. ومل يػػرد مكثػخ املػػدعا العػػاـ علػى دلبهػػا وقامػة وكالػػة بايػػة الطفػل بلحالػػة الشػػكوا إىل 
 ف ابنثهػػػا  ػػػة رعايػػػة والػػػدلا. ومل تثخػػػص لاتػػػػاف بػػػػإدارة بايػػػة الطفػػػل احملليػػػة، الػػػد أبلغثهػػػا فقػػػ  

ء ومل تبلغػا صػاحبة الػبالغ بػ   معلومػات عػن ال ػروؼ الػد تعػيب املسسسثاف لعدة أشهر أ  إجرا
 .  (9)فيها ابنثها

، أرجػػػ  القاضػػػا جلسػػػة ا سػػػثماع األوليػػػة ن ػػػرا ألف أحػػػد 7114أيلوؿ/سػػػبثمرب  2و   7-01
أيلوؿ/سػػػػػػػػػبثمرب  03و  01اإشػػػػػػػػػعارات كػػػػػػػػػاف  ادألػػػػػػػػػا ولعػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػطجم شػػػػػػػػػفو . و  

لسػػػػػات اسػػػػػثماع   حاػػػػػور صػػػػػاحبة الػػػػػبالغ ، ع قػػػػػدت ج7114تشػػػػػرين األوؿ/أكثػػػػػوبر  01 و
__________ 

( مػن قػانوف ا مايػة مػن العنػس العػائلا، حيثمػا   توجػد أدلػة أ ػرا، تصػدر احملكمػة أمػر 2) 02دة وفقا للمػا (7) 
( الػػد تػػن  علػػى أف اإفػػادة املقدمػػة مػػن مقػػدـ 2) 4بايػػة علػػى أسػػاس اإفػػادة وحػػدلا، وذلػػئ ووجػػخ املػػادة 

د تشػػل بػػدورلا إىل أف الػػ 3مػػن املػػادة  0الطلػػخ بشػػ ف العنػػس الػػص  وقػػع ت رفػػق بالطلػػخ أياػػا   إدػػار النقطػػة 
 إجراءات إصدار أمر لكن الشروع فيها بناء على دلخ من الاحية. 

من قانوف ا ماية من العنس العائلا، ي ل أمر ا ماية الطارئ ساريا إىل أف يصدر أمر بايػة  04وفقا للمادة  (8) 
 أو ح  ترف  احملكمة ا لثماس أو الطلخ.

ملػػس القاػػية الػص  قدمثػػه صػػاحبة الػػبالغ، يبػػدو أنػه، وفقػػا لثقريػػر قدمثػػه وكالػػة بايػػة مػن املعلومػػات املثاحػػة    (9) 
بػ ف الوكالػة قػد دلبػة  7114أيلوؿ/سػبثمرب  01الطفل الثابعة للدولة، أحي  مػاما صػاحبة الػبالغ علمػا   

 إىل الشػػػردة الػػػرد والثحقيػػػق بشػػػ ف دلػػػخ صػػػاحبة الػػػبالغ ا صػػػوؿ علػػػى معلومػػػات عػػػن مكػػػاف وجػػػود الطفلػػػة
، أبلغ ال وج احملكمة اإقليمية   صوفيا أنػه قػد قػرر 7114أيلوؿ/سبثمرب  0وحالثها. وباإضافة إىل ذلئ،   

نقػػل ابنثػػه مػػن أجػػل سػػالمثها إىل منػػ ؿ صػػديق بػػيم يعػػيب   بلديػػة كوسػػثينيث  وأنػػه سيقاػػا لنػػاؾ عطػػالت 
كوميػػة أف تػػوفر وسػػيلة سػػريعة إ ػػاؽ هنايػػة األسػػبوع. و حػػ  كػػصلئ أنػػه مل لكػػن للبلديػػة أو املن مػػات مػػل ا 

 ابنثه بروضة ل دفاؿ.
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وماميهػػػا و ثػػػل للخػػػدمات ا جثماعيػػػة ومػػػطجم شػػػفو . و  ا لسػػػة األوىل، دلبػػػة صػػػاحبة الػػػبالغ 
رفػػع أمػػر ا مايػػة الطػػارئ الػػص  فػػرتؽ بينهػػا وبػػه ابنثهػػا. وأنكػػرت املػػ اعم الػػد وجهػػة ضػػدلا، وادعػػة 

نصػػػػػوص عليهػػػػػا   قػػػػػانوف ا مايػػػػػة مػػػػػن العنػػػػػس أف األمػػػػػر يفثقػػػػػر إىل األدلػػػػػة و  يسػػػػػثو  املثطلبػػػػػات امل
 هنػػا،   حالػػة الاػػعس الػػد تعػػيب فيهػػا، كانػػة لػػا وابنثهػػا ضػػحيثه لعنػػس نفسػػا باألسػػر . وادعػػة 

تكػػن تعػػرؼ القػػانوف. وقالػػة صػػاحبة  وبػػدين مارسػػه زوجهػػا. ومل تقػػدـ شػػكوا ضػػد  مػػن قبػػل ألهنػػا مل
ايػػػػػػة الطفػػػػػػل بشػػػػػػ ف قػػػػػػدرة األب علػػػػػػى الػػػػػػبالغ أياػػػػػػا إف الثقريػػػػػػر ا جثمػػػػػػاعا الػػػػػػص  أعدتػػػػػػه إدارة ب

واملػػػػواد اإباحيػػػػة  العػػػػائلاا ضػػػػطالع بواجبػػػػات األبػػػػوة وأحيػػػػل إىل احملكمػػػػة، مل يػػػػصكر أحػػػػداث العنػػػػس 
لػػػدا الػػػ وج. وعػػػالوة علػػػى ذلػػػئ، مل الػػػل قػػػدرة صػػػاحبة الػػػبالغ علػػػى ا ضػػػطالع بواجبػػػات األمومػػػة 

 جراء مياب األـ.بوصفها أـ الطفلة واألثر الص  قد يطتخ على حياة ابنثها من 
، رفاػػػػة احملكمػػػة اإقليميػػػػة   صػػػوفيا الثمػػػػاس 7114كػػػانوف األوؿ/ديسػػػمرب   72و   7-00

كمػػػػػا أف الشػػػػػهادة الطبيػػػػػة املسر ػػػػػة الػػػػػ وج ودلبػػػػػه إصػػػػػدار أمػػػػػر بايػػػػػة دائػػػػػم لعػػػػػدـ كفايػػػػػة األدلػػػػػة.  
ة مػن قػانوف ا مايػ 01الػد قػدمها الػ وج ر فاػة عمػال باملػادة  7113تشرين الثاين/نوفمرب  74

، الػػػد تػػػن  علػػػى ضػػػرورة تقػػػد  الطلػػػخ   ماػػػوف شػػػهر واحػػػد مػػػن الثػػػاريخ العػػػائلامػػػن العنػػػس 
بيػػػد أنػػػه ن ػػػرا ألف الػػػ وج قػػػدـ اسػػػثألنافا ضػػػد قػػػرار احملكمػػػة، . العػػػائلاالػػػص  وقػػػع فيػػػه فعػػػل العنػػػس 

. وعنػدما واصػلة صػاحبة الػبالغ بػصؿ (10)اسثمر تطبيق أمػر ا مايػة الطػارئ ضػد صػاحبة الػبالغ
جػػل رؤيػػة ابنثهػػا ورعايثهػػا، أبلغثهػػا وكالػػة بايػػة الطفػػل الثابعػػة للدولػػة بػػ ف األب يػػوفر مػػن أ ا هػػود

 .(11)الرعاية الكافية  بنثهما
__________ 

 ( من قانوف ا ماية من العنس العائلا،   يوقس ا سثألناؼ  تنفيَص ا كم.7) 02وفقا للمادة  (10) 
، قػػدمة صػػاحبة الػػبالغ دلبػا جديػػدا للحصػػوؿ علػػى معلومػػات إىل الوكالػػة. 7101كػانوف الثاين/ينػػاير   71   (11) 

، أبلغػػة الوكالػػة صػػاحبة الػػبالغ أف أ صػػائيه اجثمػػاعيه يقومػػوف دوريػػا بفحػػ  7101رباير شػػباط/ف 0و  
حالػػػة الطفلػػػة وسػػػاعدوا األب علػػػى إ ػػػاؽ الطفلػػػة ودرسػػػة حاػػػانة. ولنػػػاؾ دبيػػػخ عائلػػػة يثػػػوىل الرعايػػػة الطبيػػػة 

و مناسػػخ. للطفلػػة ومل تسػػجل إصػػابثها بػػ   مػػرض. وتبػػدو الشػػقة الػػد تعػػيب الطفلػػة فيهػػا ن يفػػة، ويسػػودلا جػػ
وقػػػد بػػػدأت الػػػثكلم، بػػػبع  الكلمػػػات، بالبلغاريػػػة. وقػػػد حصػػػل األب علػػػى مسػػػاعدة أمػػػه لرعايػػػة الطفلػػػة، الػػػد 

ت هػر أ  عالمػة تػػنم عػن أهنػا تعرضػػة أل  عنػس. وباإضػافة إىل ذلػػئ، أبلغػة صػاحبة الػػبالغ ب هنػا لكػػن  مل
ة بايػػػة الطفػػػل، إ  أهنػػػا ينبغػػػا أف أف تطلػػػخ ا صػػػوؿ علػػػى امل يػػػد مػػػن املعلومػػػات مػػػن املكثػػػخ اإقليمػػػا إدار 

يصحبها مطجم شفو . وأرسلة الوكالة رسالة أياا إىل اإدارة، دلبػة فيهػا مثابعػة القاػية ومسػاعدة صػاحبة 
، أرسػػػل املكثػػػخ اإقليمػػػا إدارة بايػػػة 7101شػػػباط/فرباير  01الػػػبالغ علػػػى ا صػػػوؿ علػػػى معلومػػػات. و  

فيها أنه مل يثمكن من إرساؿ أ  معلومات من قبل إليها ألنػه مل يكػن الطفل رسالة إىل صاحبة البالغ، أبلغها 
لديػػه عنواهنػػا. وأكػػدت الرسػػالة املعلومػػات الػػد قػػدمثها الوكالػػة. وقػػد أماػػة الطفلػػة فػػطة  ػػارج صػػوفيا   منػػ ؿ 

اء. أصدقاء زوجها. وقػد أقػاـ زوجهػا معهػم أثنػاء عطػالت هنايػة األسػبوع وقػرر نقػل الطفلػة إىل صػوفيا قبػل الشػث
، الػػػػػثم  ا صػػػػػوؿ علػػػػػى املسػػػػػاعدة إ ػػػػػاؽ الطفلػػػػػة ودرسػػػػػة حاػػػػػانة. 7114كػػػػػانوف األوؿ/ديسػػػػػمرب   2و  

وأحيطػة علمػػا أياػا بػػ ف الػ وج   يعػػطض علػػى زياراػا للطفلػػة، إذا  اػعة لػػص  ال يػارات للقػػوانه الن اميػػة. 
 م شفو .وأ لا د عية إىل زيارة املكثخ اإقليما إدارة باية الطفلة، بصحبة مطج
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، بػػدأ الػػ وج إجػػراءات الطػػالؽ أمػػاـ احملكمػػة اإقليميػػة 7114و  الربػػع الثالػػا مػػن عػػاـ  7-07
   صوفيا، ودلخ منحه حاانة ابنثهما. 

، قػػػدمة صػػػاحبة الػػػبالغ دلبػػػا  قػػػاذ تػػػدابل مسقثػػػة 7101ير كػػػانوف الثاين/ينػػػا  71و   7-02
علػػى  ا رمػػم موافقثهػػافيمػػا يثعلػػق حباػػانة ابنثهػػا   إدػػار إجػػراءات الطػػالؽ. وأبلغػػة احملكمػػة ب هنػػ

، 7101شػػباط/فرباير  04الطػػالؽ فهػػا   توافػػق علػػى األسػػباب الػػد اسثشػػهد بػػا زوجهػػا. و  
ؼ زوجهػػػا بطريقػػػة عدوانيػػػة وكػػػاف  ػػػة تػػػ ثل املشػػػروبات قػػػاـ الػػػ وج ب ياراػػػا ومعػػػه ابنثهمػػػا. وتصػػػر 

الكحوليػػة. وافثعػػل مشػػاجرة وصػػرخ   وجههػػا وضػػربا عػػدة مػػرات أمػػاـ الطفلػػة الػػد كانػػة تبكػػا. 
تسػثطع أف تػػدفع  ومل يكػن لنػاؾ أحػػد كػا يسػػاعدلا. وقػد زارت صػاحبة الػػبالغ دبيبػا، إ  أهنػػا مل

 ين.رسـو إصدار شهادة دبية تشهد بثعرضها لعنس بد
، عقػدت احملكمػة اإقليميػة   صػوفيا جلسػة لالسػثماع إىل 7101آذار/مارس  01و   7-04

معلومػػات  تاػػمندعػوا الطػػالؽ. وتلقػػة احملكمػػة تقريػػرا اجثماعيػػا جديػدا مػػن إدارة بايػػة الطفػػل 
ثػػة مصػػا  الطفلػػة  نطاقػػا بشػػ ف الطفلػػة وقػػدرة الوالػػدأوسػػع  علػػى ا ضػػطالع وهػػاـ الوالػػدين. وحب 
قػػػدر مػػػن ا لثمػػػاـ وحاػػػر ا لسػػػة أ صػػػائا اجثمػػػاعا مػػػن اإدارة. وبعػػػد ا سػػػثماع إىل ب قصػػػى 

بالسػعا إىل الثوصػل إىل بقػوة الطرفه واأل صائا ا جثمػاعا، نصػب القاضػا الطػرفه وماميهمػا 
فػػو ا جػػرة ب يػػارة صػػاحبة الػػبالغ للثحقػػق  اتفػػاؽ. وبعػػد انثهػػاء جلسػػة ا سػػثماع بسػػاعثه، قػػاـ مْو

 عملها.من عنواهنا و 
ورمػػػػم عػػػػدـ تػػػػوفل السػػػػلطات ا مايػػػػة الفعالػػػػة  ػػػػا و بنثهػػػػا ومػػػػا تعرضػػػػة لػػػػه مػػػػن  ػػػػرش  7-01

وعنػػس، شػػعرت صػػاحبة الػػبالغ ب هنػػا ماػػطرة إىل املوافقػػة علػػى الطػػالؽ )با تفػػاؽ املثبػػادؿ( ألهنػػا  
كانػػة تعثقػػد أف ذلػػئ لػػو السػػبيل الوحيػػد  سػػثعادة حاػػانة ابنثهػػا. وقػػد قبلػػة مع ػػم الشػػروط 

، وافقػػة احملكمػػة علػػى 7101آذار/مػػارس  77. و  (12)واتيػػة الػػد فرضػػها زوجهػػا عليهػػامػػل امل
 .(13)الطالؽ واتفاؽ ا اانة ومنحة ا اانة ل ـ

 وتصكر صاحبة البالغ أهنا قد اسثنفدت مجيع سبل ا نثصاؼ احمللية املثاحة. 7-01
 

__________ 

  يثاػػمن ملػػس القاػػية أ  تفاصػػيل أو وثػػائق أ ػػرا بشػػ ف ال ػػروؼ مػػل املواتيػػة امل عومػػة الػػد فرضػػها زوجهػػا  (12) 
 عليها من أجل ا صوؿ على الطالؽ.

وفقػػا لقػػرار احملكمػػة، لػػ ب ا ػػق   ا تصػػاؿ بالطفلػػة كػػل أوؿ وثالػػا عطلػػة هنايػػة أسػػبوع، مػػن السػػاعة العاشػػرة  (13) 
إىل السػػاعة السادسػػة مػػن مسػػاء األحػػد. و ػػالؿ الصػػيس، لػػه ا ػػق   أف لاػػا شػػهرا مػػع  مػػن صػػباح السػػبة

 يورو نفقة شهرية للطفلة. 11الطفلة. وينبغا أف يدفع أياا 
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 الشكوى  
، 01و  1و  2 و 7و  0واد تػػدعا صػػاحبة الػػبالغ أف الدولػػة الطػػرؼ قػػد انثهكػػة املػػ 2-0

الػػػػد لقيثهػػػػا لػػػػا )ج( و )د( و )و( و )ز(، مػػػػن ا تفاقيػػػػة نثيجػػػػة للمعاملػػػػة الثميي يػػػػة  0الفقػػػػرات 
القػػػػائم علػػػػى نػػػػوع ا ػػػػن   العػػػػائلا، مػػػػن سػػػػلطااا، وعػػػػدـ بايثهمػػػػا مػػػػن العنػػػػس وابنثهػػػػا، كػػػػ نثيه
 ومعاقبة ا اين.

يػػسثر علػػى النسػػاء  العػائلاونػػع العنػػس وتسكػد صػػاحبة الػػبالغ أف عػدـ قيػػاـ الدولػػة الطػرؼ  2-7
تعثػػػرب   ف الدولػػػة الطػػػرؼ  بػػػمػػػن ا تفاقيػػػة. ولػػػا تػػػدعا  0أكثػػػر مػػػن الرجػػػاؿ، وػػػا ينثهػػػئ املػػػادة 

اديػػدا حقيقيػػا و طػػلا. و  تعػػطؼ تشػػريعااا و ارسػػات مسسسػػااا العامػػة، وػػا   العػػائلا العنػػس 
يثاػػمن قػػانوف  وعلػػى سػػبيل املثػػاؿ،   ذلػػئ الن ػػاـ القاػػائا، بػػالعنس القػػائم علػػى نػػوع ا ػػن .

رمػػم أف األملبيػػة  أ  تػػدبل  ػػاص  مايػػة النسػػاء أو األمهػػات، حػػ العػػائلا ا مايػػة مػػن العنػػس 
 ا ناة. من النساء وأدفا ن وأف الرجاؿ لملم الساحقة  ن يقدموف شكاوا 

 تثخػص أ  تػدابل كػر أف الدولػة الطػرؼ مل، ذ  7وفيما يثعلق با نثهاكات امل عومػة للمػادة  2-2
إد ػػاؿ أحكػػاـ قانونيػػة تكػػبب العنػػس ضػػد املػػرأة، وفاصػػة العنػػس النفسػػا. وباإضػػافة إىل ذلػػئ، 
  تعػػػطؼ املمارسػػػات القاػػػػائية والقواعػػػد اإجرائيػػػة بوضػػػػوح بػػػصا الشػػػكل مػػػػن أشػػػكاؿ العنػػػػس. 

نػوع ا ػن ، رمػم وقػانوف بايػة الطفػل ا يػاد فيمػا يثعلػق بالعػائلا ويلثـ  قانوف ا ماية من العنس 
مػػػن النسػػػاء والبنػػػات الػػػال  يقعػػػن ضػػػحايا للمعاملػػػة السػػػيألة مػػػن جانػػػخ لػػػم أف مع ػػػم املثاػػػررين 

الشػػرط   القاػػاة بصػػورة تعسػػفية ين ػػر ، العػػائلاالرجػػاؿ. و  إدػػار اإجػػراءات املثعلقػػة بػػالعنس 
ألهنػػم القػانوين الػص  يثطلػػخ إْهػار وجػػود  طػر مباشػػر وفػور  يهػدد حيػػاة مقػدـ الطلػػخ، وذلػئ 

مايػة ا بياف مقدـ الطلخ. و  يثمثػع القاػاة بسػلطة إعػادة الن ػر   أمػر إىل قرارلم يسثندوف   
مع أدلة جديدة و/أو يػديل املػدعا عليػه ب قوالػه   احملكمػةال . وتاػطر احملػاكم (14)طارئ حينما ُت 

ر. وبنػػاء علػػى الطػػرفه بػػالقرار النهػػائا علػػى الفػػو إبػػالغ إىل اسػػثكماؿ القاػػية   جلسػػة واحػػدة و 
 .7)ز( من املادة  ذلئ مل تنفص الدولة الطرؼ الث امااا عمال بالفقرته )و( و

صػػػاحبة الػػػبالغ أف تقػػػاع  الدولػػػة الطػػػرؼ عػػػن اقػػػاذ تػػػدابل مناسػػػبة، وػػػا يشػػػكل تسكػػػد و  2-4
ا من ا تفاقية، أثػر علػى  ارسػثها لػا وابنثهػا  قوقهمػا ومتثعهمػا بػا. ومل تػثب  ػ 2انثهاكا للمادة 

إمكانيػػة الوصػػوؿ إىل املسسسػػات الػػد تعػػاا املسػػائل ذات الصػػلة بػػالعنس القػػائم علػػى نػػوع ا ػػن  
أتيحػة  ػا فرصػة  )الشردة واحملػاكم ون ػاـ الرعايػة الصػحية ووكالػة بايػة الطفػل الثابعػة للدولػة( أو

__________ 

ا مايػػػة مػػن العنػػػس األسػػر ،   يوقػػػس ا سػػػثألناؼ  تنفيػػص ا كػػػم. ورمػػػم أف ( مػػن قػػػانوف 7) 02وفقػػا للمػػػادة  (14) 
أحكاـ تدعم لصا القوؿ، تسكد صاحبة البالغ أف احملػاكم درجػة علػى الن ػر   القانوف املصكور   يثامن أ  

 القاايا بصا الشكل.
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ملسسسػػات مػػع لػػص  اتعاملهػػا مػػدودة للوصػػوؿ إليهػػا ألف عػػدـ معرفثهػػا باللغػػة البلغاريػػة حػػاؿ دوف 
مباشػػرة مػػا مل تػػوفر مطمجػػا شػػفويا علػػى نفقثهػػا اخلاصػػة. ومل تسػػثطع ا صػػوؿ علػػى  ػػدمات الطػػخ 

ا صػوؿ جمانػا علػى الرعايػة الطبيػة وشػهادات الطػػخ العػائلا الشػرعا ألنػه   اػق لاػحايا العنػس 
الشػرعا، و  ا صػوؿ علػى مسػاعدة قانونيػة. ويػسثر كػػل ذلػئ علػى النسػاء بشػكل مػل مثناسػػخ، 

اصة ذوات الوضع ا جثماعا والد ل املػنخف ، الػال  يعػو ن شػركاؤلن حػ  رمػم أف لػس ء  
تثخػػػص الدولػػػة الطػػػرؼ أياػػػا تػػػدابل مناسػػػبة  مايػػػة  الشػػػركاء لػػػم ا نػػػاة   كثػػػل مػػػن األحيػػػاف. ومل

يعػػطؼ القػػانوف و ارسػػات السػػلطات بػػالكثل  . و العػػائلاالنسػػاء، و اصػػة األمهػػات، مػػن العنػػس 
يػػسد  إىل عػػدـ املسػػاواة مػػع الرجػػل وعػػدـ بايػػة األمومػػة. و   اؿ العنػػس ضػػد املػػرأة،  ػػامػػن أشػػك

يقػدـ أ  دعػػم فعػػاؿ للاػػحايا. ورمػػم الطلبػػات الػػد قػػدمثها صػػاحبة الػػبالغ، مل  قػػق وكالػػة بايػػة 
الطفل الثابعػة للدولػة أبػدا   الثفريػق بػه األـ وابنثهػا. وأكػدت كػصلئ أف الاػحايا مػن النسػاء   

لنب ا ماية من املسسسػات العامػة   كثػل مػن األحيػاف، وذلػئ ج ئيػا بسػبخ وصػمة العػار الػد يط
قػػد تلحػػق بػػن وردود الفعػػل السػػلبية بصػػورة عامػػة مػػن جانػػخ ا ثمػػع، وحينمػػا يفعلػػن ذلػػئ، كثػػلا 
مػػا   تقػػدـ السػػلطات أ  بايػػة كافيػػة  ػػن. وحينمػػا تطلػػخ الاػػحية إجػػراء  قيػػق جنػػائا، يثمثػػل 

  ضػػرورة أف تثوجػػه الاػػحية إىل مكمػػة مدنيػػة وتطلػػخ ا مايػػة ألعاػػاء النيابػػة العامػػة لعػػاـ الػػرد ا
فا إنفػػػاذ العػػػائلاووجػػػخ قػػػانوف ا مايػػػة مػػػن العنػػػس  . ومل تقػػػدـ الدولػػػة الطػػػرؼ أياػػػا تػػػدريبا ملػػػْو

 ضد املرأة، وفاصة األمهات.العائلا والقااء بش ف العنس القوانه 
، فقػػد أفيػػد بػػ ف السػػلطات لػػديها قناعػػة راسػػخة 1امل عػػـو للمػػادة وفيمػػا يثعلػػق با نثهػػاؾ  2-1

عامػػة عػػن بعػػ  مشػػاعر الناقشػػات امل   ب نػػه قػػد إ  قيػػق املسػػاواة بػػه املػػرأة والرجػػل. وقػػد أ عػػرب
ضػػػد الرجػػػاؿ، العػػػائلا نسػػػاء لقػػػانوف ا مايػػػة مػػػن العنػػػس الالقلػػػق بشػػػ ف إمكانيػػػة إسػػػاءة اسػػػثخداـ 
امل. وعػادة مػا تسػثغرؽ اإجػراءات القاػائية املثعلقػة حباػانة ولكن العك  مل يكن قػ  مثػار شػو 
توجػػد آليػػة فعالػػة لرصػػد حالػػة الطفػػل والرعايػػة الػػد يقػػدمها أحػػد  الطفػل أكثػػر مػػن سػػنة واحػػدة. و 
الثفسػػل الرهمػػا ل ن مػػة املثعلقػة وسػػاواة الوالػػدين   ا قػػوؽ أ   الوالػدين أو الوالػػداف معػػا. و ػخ  

يفة اجثماعيةمبادئ أ را، مثل امل  .صلحة الفالى للطفل. و  لصا اإدار، امل األمومة كْو
 ف  ارسػػػػػات الدولػػػػػة الطػػػػػرؼ تثنػػػػػاص مػػػػػع الث امااػػػػػا املنصػػػػػوص عليهػػػػػا   كمػػػػػا يػػػػػدعا بػػػػػ 2-1

)ج( و )د( و )و( و )ز(، مػػن ا تفاقيػػة. فقػػد جػػرا الثفريػػق بػػه صػػاحبة  0، الفقػػرات 01 املػػادة
رمػػة مػػن ا صػػوؿ علػػى أ  معلومػػات عنهػػا. ورمػػم الطلبػػات الػػد الػػبالغ وابنثهػػا أثنػػاء زواجهػػا وح  

عامػة حالػة الاػعس الشػديد الػد تعػاين منهػا واخلطػر ا قيقػا السسسػات  خمثلػس املتراع  قدمثها، مل
فقػػد صػػلثها بابنثهػػا. وباملثػػل، رفاػػة لػػص  املسسسػػات بايثهػػا ومسػػاعداا علػػػى لا بالػػص  يهػػدد

إمكانيػػة تعػػرض الطفلػػة لالعثػػداء ا نسػػا مػػن جانػػخ  ا تصػػاؿ بابنثهػػا، حػػ  عنػػدما حػػصرت مػػن
أبيهػػػا. وعػػػػالوة علػػػى ذلػػػػئ، مل تثاػػػمن الثقػػػػارير ا جثماعيػػػة الػػػػد قػػػدمثها السػػػػلطات كجػػػ ء مػػػػن 
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الػد قػدمها األب علومػات املسػوا العػائلا اإجراءات القاائية ووجػخ قػانوف ا مايػة مػن العنػس 
السػيطرة الكاملػة ل وجهػا. وبنػاء علػى ذلػئ  لػص  العناصػر وأف صػاحبة الػبالغ ْلػة  ػة ومل تراع

وضػػع صػػاحبة الػػبالغ   حالػػة تعػػه  ْلػػة حقوقهػػا ك وجػػه وأـ مػػل معػػطؼ بػػا ودوف بايػػة،  ػػا
عليهػػا فيهػػا أف تقبػػل مجيػػع الشػػروط الػػد فرضػػها زوجهػػا مػػن أجػػل ا صػػوؿ علػػى الطػػالؽ واسػػثعادة 

 حاانة ابنثها.
بالغ ا صػػػوؿ علػػػى تعػػػوي  عػػػادؿ ونفقػػػة وفيمػػػا يثعلػػػق با نثصػػػاؼ، تطلػػػخ صػػػاحبة الػػػ 2-2

مناسػػػػبة إعالػػػػة الطفلػػػػة وا صػػػػوؿ أياػػػػا علػػػػى مسػػػػاعدة قانونيػػػػة، إضػػػػافة إىل جػػػػرب الاػػػػرر البػػػػدين 
والنفسػػػػا الػػػػص   ػػػػق بػػػػا وبابنثهػػػػا وػػػػا يثناسػػػػخ مػػػػع جسػػػػامثه ووػػػػا يثناسػػػػخ أياػػػػا مػػػػع  طػػػػورة 

 فعالػػػػة لاػػػػماف ا نثهاكػػػػات للحقػػػػوؽ الواجبػػػػة  مػػػػا. كمػػػػا تطلػػػػخ صػػػػاحبة الػػػػبالغ اقػػػػاذ تػػػػدابل
 سالمثهما.

وتطلػػخ صػػاحبة الػػػبالغ كػػصلئ أف تثخػػص الدولػػػة  الطػػرؼ تػػدابل ملموسػػػة لثغيػػل القػػػوانه  2-3
واملمارسات السائدة فيها لكا يثسػ  إرسػاء سػبل بايػة فعالػة للنسػاء ضػحايا العنػس القػائم علػى 

ملسػػاعدة القانونيػػة نػػوع ا ػػن . وتشػػمل تلػػئ الثػػدابل تػػدريخ القاػػاة والسػػلطات عمومػػا وتقػػد  ا
 و دمات الطمجة جمانا إىل الاحايا.

 
 ه الموضوعيةالبيانات التا قدمتلا الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسس  

، دعنػػػػػة الدولػػػػػة الطػػػػػػرؼ   مقبوليػػػػػة الػػػػػبالغ. وذكػػػػػػرت أف 7100متوز/يوليػػػػػه  00   4-0
كمػػػػة عمػػػػال احملفػػػػع إىل مػػػػ اعم صػػػػاحبة الػػػػبالغ   تقػػػػـو علػػػػى أسػػػػاس سػػػػليم وأف الطلػػػػخ الػػػػص  ير 

يشػػكل إجػػراء  اصػػا   يسػػثبعد أ  إجػػراءات مدنيػػة وإداريػػة العػػائلا بقػػانوف ا مايػػة مػػن العنػػس 
 .وجنائية أ را قد  دد مسسولية ا اين امل عـو

 هنػا اقػصت تػدابل كافيػة لثنفيػص الث امااػا ووجػخ ا تفاقيػة ومللػا بوتدعا الدولة الطرؼ  4-7
األساسػػػػية املعنيػػػػة بػػػػالثميي ، و  سػػػػيما قواعػػػػد ومعػػػػايل ا  ػػػػاد األورو .  مػػػػن الصػػػػكوؾ القانونيػػػػة

واملساواة به الرجل واملػرأة مبػدأ دسػثور  وتشػكل أسػاس العمػل   ا يػاة ا جثماعيػة والسياسػية. 
املسػػاواة   ا قػػوؽ أثنػػاء الػػ واج وفيمػػا يثعلػػق حباػػانة األدفػػاؿ. وقػػد أنشػػألة آليػػات ذلػػئ ويشػػمل 

 نػة ا مايػة مػن الثمييػ  ووكالػة بايػة الطفػل الثابعػة للدولػة، كجػ ء مػن تنفيػص لػص  مسسسية، مثػل 
 ا لث امات الدولية.

وقػػػػد تصػػػػرفة سػػػػلطات وزارة الدا ليػػػػة، الػػػػد تناولػػػػة قاػػػػية صػػػػاحبة الػػػػبالغ،   نطػػػػاؽ  4-2
ا ثصاصػػها ودوف أ  موقػػس متييػػ  . وتلقػػة صػػاحبة الػػبالغ كػػل املسػػاعدة الالزمػػة مػػن الشػػردة، 

 العائلا.بقانوف ا ماية من العنس  عمال
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، قػػػدمة الدولػػػة الطػػػرؼ مالح ااػػػا بشػػػ ف مقبوليػػػة 7100تشػػػرين الثػػػاين/نوفمرب  2و   4-4
الػػبالغ وأسسػػه املوضػػوعية. وفيمػػا يثعلػػق باسػػثنفاد سػػبل ا نثصػػاؼ احملليػػة، كػػررت ت كيػػد أف لنػػاؾ 

قػػػػانوف العقوبػػػػات وقػػػػانوف  والثمييػػػػ  مثاحػػػػة ين مهػػػػاالعػػػػائلا وسػػػػائل خمثلفػػػػة للحمايػػػػة مػػػػن العنػػػػس 
وكػػاف لكػػن . ا مايػػة مػػن العنػػس األسػػر  وقػػانوف ا مايػػة مػػن الثمييػػ ، مػػن بػػه تشػػريعات أ ػػرا

لصػػػػاحبة الػػػػبالغ، بوصػػػػفها ضػػػػحية متييػػػػ  علػػػػى أسػػػػاس نػػػػوع ا ػػػػن ، أف تقػػػػدـ شػػػػكوا إىل  نػػػػة 
مػػػػن سػػػوا يلثما مايػػػة مػػػن الثمييػػػػ  عمػػػال بقػػػػانوف ا مايػػػة مػػػػن الثمييػػػ . واػػػػق للاػػػحايا أياػػػػا أف 

 الػػػة وقػػػس املمارسػػػات الثميي يػػػة ضػػػدلماحملكمػػػة اقػػػاذ إجػػػراء  ػػػاص ملنالاػػػة الثمييػػػ  وذلػػػئ لكف
 .وا صوؿ على تعوي  عن لص  ا نثهاكات

. و  العػػائلاوتػػصكر الدولػػة الطػػرؼ أهنػػا تثبػػع سياسػػات مسػػثمرة وموجهػػة ملنالاػػة العنػػس  4-1
، الػػػػص  العػػػػائلايػػػػة مػػػن العنػػػػس ، قػػػػانوف ا ما7111آذار/مػػػارس  74لػػػصا اإدػػػػار، سػػػػنة،   

. ولثػد نطػاؽ بايثػػه ليشػمل جمموعػة واسػػعة مػن األشػخاص   حػػا ت (15)العػػائلايعػرفؼ العنػس 
 .األدفاؿخمثلفة، وا   ذلئ من حيا ال واج والوصاية وحاانة 

ا صػػوؿ علػػى ا مايػػة ووجػػخ قػػانوف ا مايػػة مػػن الثمػػاس اػػحايا العنػػس األسػػر  اػػق لو  4-1
إدار . ولػػػو يثاػػػمن عناصػػػر إجػػػراءات  -. ويثسػػػم لػػػصا اإجػػػراء بطػػػابع قاػػػائا االعػػػائلالعنػػػس 

جنائيػػػػة إ  أنػػػػه ي ػػػػل   إدػػػػار القػػػػانوف املػػػػدين،  ػػػػا يثػػػػيب إمكانيػػػػة  ويػػػػل عػػػػخء اإثبػػػػات لصػػػػا  
الاػػحايا. ولكػػن للمحكمػػة أف تفػػرض علػػى ا ػػاين تػػدابل لفػػطة تػػطاوح مػػن شػػهر واحػػد إىل عػػاـ 

حكػػاـ   ماػػوف شػهر واحػػد. وإذا كانػػة حيػػاة الاػػحية أو صػػحثها واحػد. وينبغػػا أف تصػػدر األ
 74 ػػػالؿ )تثعػػرض خلطػػػر شػػػديد، لكػػن أف يصػػػدر أمػػػر بايػػة دػػػارئ فػػػورا. ويصػػدر لػػػصا األمػػػر 

. ولكػػن قبػػوؿ الوثػػائق الػػد تصػػدرلا من مػػات تعمػػل (سػػاعة بػػلجراء للمحكمػػة مػػن دػػرؼ واحػػد
 لدعم ضحايا العنس األسر .

، يػػػوفر قػػػانوف العػػػائلاة اخلاصػػػة ووجػػػخ قػػػانوف ا مايػػػة مػػػن العنػػػس وباإضػػػافة إىل ا مايػػػ 4-2
إذا شػػكل العنػػس جرلػػة أو جػػرائم. ويػػرد حكػػم العػػائلا العقوبػػات أياػػا ا مايػػة لاػػحايا العنػػس 

مػػػدد   حػػػا ت كثػػػلة لل ػػػروؼ الػػػد تكػػػوف فيهػػػا الاػػػحية زوج ا ػػػاين، ولكػػػن اعثبػػػار العالقػػػة 
مػن قػانوف  017مػن املػادة  0شػددة للعقوبػة. وعمػال بػالفقرة الوثيقة به الاحية وا ػاين ْروفػا م

كػػاف ا ػػاين والاػػحية  العقوبػػات،   يػػ اؿ ا مػػاع ا نسػػا ضػػد إرادة املػػرأة يشػػكل جرلػػة حػػ  إذا
 مث وجه أو يعيشاف معا   من ؿ زوجية حبكم األمر الواقع.

__________ 

مػن قػانوف ا مايػة مػن العنػس األسػر ، العنػس األسػر  لػو أ  عنػس بػدين أو ذلػا أو جنسػا  7وفقا للمادة  (15) 
ه، الػص  لػارس ضػد أفػراد  ػم وأ  ماولة  رتكاب لصا العنس، وكصلئ الثقييد القسر   رية الفػرد و صوصػيث

 أو كانة  م رواب  أسرية أو قرابة أو يعيشوف معا أو يقطنوف ذات املن ؿ.
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صػػػلة اليػػػة ذات كوما ن مػػػات مػػػل املوقػػػد قامػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ، جنبػػػا إىل جنػػػخ مػػػع  4-3
. وتشػػػكل لػػػص  األنشػػػطة العػػػائلاووسػػػائ  اإعػػػالـ، حبمػػػالت ومبػػػادرات عامػػػة للثوعيػػػة بػػػالعنس 

وا مايػػػة منػػػه. وباإضػػػافة إىل ذلػػػئ، العػػػائلا ملنػػػع العنػػػس يعثمػػػد سػػػنويا جػػػ ءا مػػػن برنػػػام  ودػػػا 
ة تنفػػص، علػػى أسػػاس اتفاقػػات تػػرـب بػػه وزارة الدا ليػػة ومن مػػات مػػل حكوميػػة، مبػػادرات مشػػطك

 عديدة لثع ي  منع العنس القائم على نوع ا ن  وا ُتار بالبشر.
 
تعليقـــات صـــاحبة الـــبالغ علـــى مالحلـــات الدولـــة الطـــرف بشـــأن مقبوليـــة الـــبالغ وأسســـه   

 الموضوعية
قػػدمة صػػػاحبة الػػػبالغ تعليقااػػػا علػػػى مالح ػػات الدولػػػة الطػػػرؼ بشػػػ ف مقبوليػػػة الػػػبالغ  1-0

. ولػػػػػػا تػػػػػػربز أف مالح ػػػػػػات الدولػػػػػػة 7100اين/نوفمرب تشػػػػػػرين الثػػػػػػ 74وأسسػػػػػػه املوضػػػػػػوعية   
القاػػػية وبنػػػاء علػػػى ذلػػػئ فهػػػا   تطعػػػن   ادعاءااػػػا و  تقػػػدـ أدلػػػة  وقػػػائعالطػػػرؼ   تشػػػل إىل 

ضػػػدلا. و يػػػل صػػػاحبة الػػػبالغ أياػػػا إىل ا كػػػم النهػػػائا الصػػػادر عػػػن مكمػػػة مدينػػػة صػػػوفيا   
قػػػدـ مػػػن الػػػ وج وأعلنػػػة أف ا كػػػم وووجبػػػه رفاػػػة احملكمػػػة  الطعػػػَن امل 7100آذار/مػػػارس  04

حكػػػم سػػػليم  7114كػػػانوف األوؿ/ديسػػػمرب   72الػػػص  نطقػػػة بػػػه مكمػػػة صػػػوفيا اإقليميػػػة   
 وهنائا. 

صػػاحبة الػػبالغ إف الدولػػة الطػػرؼ مل  ػػدد الاػػمانات القانونيػػة للحمايػػة اخلاصػػة  وتقػػوؿ 1-7
 وتكػػػررا األمومػػػة. والكيفيػػػة الػػػد سػػػثحما بػػػ عػػػائلال مهػػػات واألدفػػػاؿ   حالػػػة حػػػدوث عنػػػس 

ت كيػػد ادعاءااػػا السػػابقة مػػن حيػػا دػػابع ا يػػاد فيمػػا يثعلػػق بنػػوع ا ػػن  الػػص  يثسػػم بػػه قػػانوف 
إىل أهنػػػا مل تػػػثب  ػػػا   الواقػػػع إمكانيػػػة اللجػػػوء إىل أ  مكمػػػة العػػػائلا وتشػػػل ا مايػػػة مػػػن العنػػػس 

 لعدـ إملامها باللغة البلغارية.
فػػػو إنفػػػاذ  1-2 علػػػى  ديػػػد الطػػػابع القػػػائم علػػػى نػػػوع ا ػػػن   القػػػوانهومل يػػػدراب القاػػػاة ومْو

وا سػػثجابة لػػه علػػى وجػػه السػػرعة. و  القاػػية ا اليػػة، مل يسػػثطع قاضػػا احملكمػػة العػػائلا للعنػػس 
عواقػػػخ  اإقليميػػػة   صػػػوفيا أف يقػػػيفم علػػػى النحػػػو الكامػػػل دلػػػخ زوجهػػػا إصػػػدار أمػػػر بايػػػة و 

 صػاحبة الػبالغ وابنثهػا، بػهالثفريػق فيهػا إ  ة الػدو ػالؿ الفػط  صدور مثل لصا األمر علػى ابنثهػا.
دلبة األـ مػن سػلطات عديػدة تقػد  املسػاعدة  ػا، إ  أهنػا تلقػة ردا أطيػا لػو أف األب يثمثػع 
حبقػػوؽ مثسػػاوية كوالػػد. وعػػالوة علػػى ذلػػئ، مل ين ػػر القاضػػا   ادعػػاءات الثعػػرض للعنػػس الػػد 

 .ئا لل وجقدمثها صاحبة البالغ، ح  بعد أف تلقى أدلة مكثوبة بش ف السجل ا نا
 هنػػا مل تسػػثنفد س ػػبل ا نثصػػاؼ احملليػػة. بوتطعػػن صػػاحبة الػػبالغ   ادعػػاء الدولػػة الطػػرؼ  1-4

ددلا القػػانوف. اػػوقػػد اسػػثمرت إجػػراءات احملكمػػة وأمػػر ا مايػػة الطػػارئ ملػػدة أدػػوؿ مػػن املػػدة الػػد 
إجػػراءات وكػػاف ينبغػػا للمحكمػػة ا بثدائيػػة أف تن ػػر   املسػػ لة   ماػػوف شػػهر واحػػد، إ  أف ا
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قد اسثغرقة   الواقػع سسػة أشػهر. وكػاف مػن املفػروض أف تعقػد مكمػة الدرجػة الثانيػة جلسػات 
شػػػهرا(، مل يكػػػن قػػػد إ  04يومػػػا. وعنػػػد تقػػػدـ صػػػاحبة الػػػبالغ إىل اللجنػػػة )بعػػػد  04  ماػػػوف 

حيػا إف فػطة مطولػة بصػورة مػل معقولػة. و  بعد الن ر   القاية أ  أف سبيل ا نثصػاؼ اسػثغرؽ
و  لكػػن لصػػاحبة الػػبالغ،   إدارلػػا، العػػائلا إجػػراءات األ ػػرا    مػػا الاػػحية مػػن العنػػس ا

 أف تطلخ ا ماية  بنثها، فها   توفر سبيل انثصاؼ فعا .
، قػػدمة صػػاحبة الػػبالغ تعليقػػات إضػػافية إىل اللجنػػة. 7107كػػانوف الثاين/ينػػاير   1و   1-1
، العػػائلاالطػػرؼ، وػػا   ذلػػئ قػػانوف ا مايػػة مػػن العنػػس  ف الثشػػريعات الػػد ذكراػػا الدولػػةتػػصكر أو 

 ا اين. الصين يعو مالعائلا   تثامن أ  أحكاـ بش ف ا ماية الفعالة لاحايا العنس 
 ف السػػػلطات تقاعسػػػة عػػػن بايثهػػػا ووجػػػخ قػػػانوف بايػػػة الطفػػػل. و  عػػػدة تػػػدعا بػػػو  1-1

الطفػػل الثابعػػة للدولػػة ملعرفػػة املكػػاف مناسػػبات، دلبػػة صػػاحبة الػػبالغ املسػػاعدة مػػن وكالػػة بايػػة 
الػػص   بػػ  فيػػه زوجهػػا ابنثهػػا. ون ػػرا ألف السػػلطات كانػػة علػػى علػػم بػػ ف صػػاحبة الػػبالغ وابنثهػػا  

مل تبػػػصؿ فلهنػػػا ، ووػػػا   وضػػػع يثسػػػم بالاػػػعس ويعو مػػػا املعثػػػد ، عػػػائلاكانثػػػا تثعرضػػػاف لعنػػػس 
ْػػػػل القػػػػػانوف. واػػػػق ملػػػػػدير إدارة العنايػػػػة الواجبػػػػة   تػػػػػوفل أقصػػػػى قػػػػػدر مػػػػن ا مايػػػػة الفعالػػػػػة   

املسػػػػاعدة ا جثماعيػػػػة أف يرفػػػػع دعػػػػوا إصػػػػدار أمػػػػر بايػػػػة عمػػػػال بقػػػػانوف ا مايػػػػة مػػػػن العنػػػػس 
. وبنػػػػاء علػػػػى ذلػػػػئ، منحػػػػة سػػػػلطات الدولػػػػة الطػػػػرؼ (16)، إ  أنػػػػه مل يقػػػػدـ علػػػػى ذلػػػػئالعػػػػائلا

احبة األولويػػػػػة العليػػػػػا  قػػػػػوؽ األبػػػػػوة للوالػػػػػد، بغػػػػػ  الن ػػػػػر عػػػػػن األثػػػػػر الاػػػػػار لػػػػػصلئ علػػػػػى صػػػػػ
 وابنثها. البالغ
أنػػه   حػػه أف مالح ػػات الدولػػة الطػػرؼ تسكػػد أف الػػ وج قػػد إىل صػػاحبة الػػبالغ تشػػل و  1-2

قػػدـ أياػػا شػػكاوا ضػػد صػػاحبة الػػبالغ، فهػػا   تراعػػا نثػػائ  لػػص  الشػػكاوا والغػػرض الرئيسػػا 
ثهػػػا   والنهػػائا منهػػػا. ويوضػػػب لػػػصا أف السػػػلطات تنػػػ ع إىل الثقػػػة   الػػػ وج أو األب أكثػػػر مػػػن ثق

لكنهػػػا مػػػن ال وجػػػة أو األـ. و  القاػػػية ا اليػػػة، مل تكػػػن احملكمػػػة اإقليميػػػة   صػػػوفيا   وضػػػع 
وبنػػاء علػػى ذلػػئ أصػػدرت أمػػر ا مايػػة الطػػارئ  العػػائلاتقيػػيم مػػن اثػػاج إىل ا مايػػة مػػن العنػػس 

 الص  دلبه زوجها.
 العػػػػائلاق بػػػػالعنس الدولػػػػة الطػػػػرؼ القوالػػػػخ النمطيػػػػة الشػػػػديدة لػػػػديها فيمػػػػا يثعلػػػػ وت هػػػػر 1-3

كمسػػ لة مايػػدة مػػن حيػػا نػػوع ا ػػن ، وتثجالػػل أنػػه يػػسثر بشػػكل مػػل مثناسػػخ علػػى النسػػاء، 

__________ 

،  ػوز أف ترفػػع دعػوا إصػدار أمػػر بنػاء علػى دلػػخ العػائلا( مػن قػػانوف ا مايػة مػن العنػػس 7) 3وفقػا للمػادة  (16) 
 مدير إدارة املساعدة ا جثماعية.
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األمهات. وبناء على ذلػئ، يطبػق القػانوف بطريقػة تبػدو أهنػا تسػاو  بػه على و  مع م ا ا ت 
 .(17)الرجل واملرأة، بغ  الن ر عن آثار  مل املواتية الواضحة

 
 الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغبيان آرر قدمته   

، تسكػػػد 7107كػػػانوف الثاين/ينػػػاير   72رخ ووجػػػخ بيػػػاف آ ػػػر قدمثػػػه الدولػػػة الطػػػرؼ مػػػس  1-0
عػدـ مقبوليػة الػبالغ بسػبخ عػدـ اسػثنفاد س ػبل ا نثصػاؼ احملليػة عمػال مػن جديػد الدولة الطػرؼ 

د أ  سػػػجل أل  دلػػػخ صكر أنػػػه   يوجػػػتػػػمػػػن الربوتوكػػػوؿ ا  ثيػػػار ، و  4مػػػن املػػػادة  0بػػػالفقرة 
أو متييػ  قػائم علػى  عػائلاقدمثه صاحبة الػبالغ إعػادة الن ػر   أ  ْػروؼ تػ عم ارتكػاب عنػس 

الدولػػة الطػػرؼ إىل أف الن ػػاـ القاػػائا البلغػػار  لكػػن أف يػػوفر بايػػة واضػػحة تشػػل نػػوع ا ػػن . و 
 .العائلاوفعالة   حا ت العنس 

ل يػػػادة الػػػوعا بػػػلجراءات العنػػػس ثلػػػس الثػػػدابل ب ػػػدئ باقػػػاذ خممػػػن جديػػػد أنػػػه قػػػد تسكػػػد و  1-7
وا مايػػػػػة. وتقػػػػػدـ اخلػػػػػدمات ا جثماعيػػػػػة الػػػػػدعم، وػػػػػا   ذلػػػػػئ تػػػػػوفل مراكػػػػػ  األزمػػػػػات  العػػػػػائلا

ووحدات األـ والطفل، لاػحايا العنػس مػن النسػاء وأدفػا ن. ولػا تقػدـ أنواعػا شػ  مػن الػدعم، 
ونيػػػػة، لاػػػػحايا العنػػػػس ملػػػػدة سػػػػثة أشػػػػهر وػػػػا   ذلػػػػئ تقػػػػد  املشػػػػورة ا جثماعيػػػػة والنفسػػػػية والقان

لثخلػػا خلطػػر اوأمػػاكن إقامػػة مسقثػػة ملػػدة تصػػل إىل سػػثة أشػػهر للحوامػػل واألمهػػات الػػال  يثعرضػػن 
 عن أدفا ن.

، 7101وامػػػػػا الدسػػػػػثور والثشػػػػػريعات حقػػػػػوؽ املقيمػػػػػه األجانػػػػػخ. و  نيسػػػػػاف/أبريل  1-2
أ  مػػػثهم    يػػػد اللغػػػة البلغاريػػػة تعػػػديل قػػػانوف اإجػػػراءات ا نائيػػػة لياػػػمن إمكانيػػػة حصػػػوؿ  إ

على املسػاعدة الالزمػة. وقػد بػدأت الدولػة الطػرؼ مبػادرات شػ  لثػوفل املعلومػات بشػ ف ا ػق   
تثصػػػل  ا صػػػوؿ علػػػى املسػػػاعدة القانونيػػػة بلغػػػات أجنبيػػػة. وإ أياػػػا ت كيػػػد أف صػػػاحبة الػػػبالغ مل

 لدا لية، اللثه تعا اف قاايا ا جرة.بوكالة الالجأله الثابعة للدولة وإدارة ا جرة   وزارة ا
 
 المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة بشأن مقبولية البالغ  

انطبػػػػػػػاؽ مػػػػػػن الن ػػػػػػاـ الػػػػػػدا لا، تن ػػػػػػر اللجنػػػػػػة    27مػػػػػػن املػػػػػػادة  4عمػػػػػػال بػػػػػػالفقرة  2-0
 قبػػػػػل الن ػػػػػر    مػػػػػن الربوتوكػػػػػوؿ ا  ثيػػػػػار  4و  2و  7املقبوليػػػػػة املشػػػػػار إليهػػػػػا   املػػػػػواد  أسػػػػػ 
 البالغ. ماموف

مػػن الربوتوكػػوؿ ا  ثيػػار ،  ققػػة اللجنػػة مػػن أف املسػػ لة  4مػػن املػػادة  7ووفقػػا للفقػػرة  2-7
 نفسها مل و  تبحا   إدار إجراء آ ر من إجراءات الثحقيق أو الثسوية الدولية.

__________ 

 .22، الفقرة 73، ورقم 00، الفقرة 04لثوصيثه العامثه للجنة رقم تشل صاحبة البالغ إىل ا (17) 
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دفع الدولػة الطػرؼ بػ ف صػاحبة الػبالغ مل تسػثنفد س ػبل ا نثصػاؼ علمػا بػاللجنػة  ي  و  2-2
عمػػػال بقػػػانوف ا مايػػػة مػػػن  العػػػائلاحيػػػا إف إجػػػراءات ا صػػػوؿ علػػػى ا مايػػػة مػػػن العنػػػس  ليػػػةاحمل

إداريػػة  جنائيػة أو    ػوؿ دوف تقػد  صػاحبة الػػبالغ دلبػات أو شػكاوا مدنيػة أو العػائلاالعنػس 
كمػا  ػي  . العػائلا  إدار إجراءات أ ػرا ين مهػا قػانوف العقوبػات وقػانوف ا مايػة مػن العنػس 

ادعػػاءات صػػاحبة الػػبالغ بػػ ف إجػػراءات احملػػاكم ووجػػخ قػػانوف ا مايػػة مػػن العنػػس ة علمػػا باللجنػػ
تسػػػػثغرؽ فػػػػطة مطولػػػػة بصػػػػورة مػػػػل معقولػػػػة وأف اإجػػػػراءات األ ػػػػرا الػػػػد ذكراػػػػا الدولػػػػة  العػػػػائلا

 ػػي  اللجنػػة علمػػا بػػدفع صػػاحبة  . كمػػاالعػػائلاالطػػرؼ   اػػدؼ إىل بايػػة الاػػحايا مػػن العنػػس 
 تثػػوافر  ػا أ  سػػبل انثصػػاؼ أ ػرا فعالػػة لكػػن اللجػوء إليهػػا حيػػا إف اإجػػراءات الػبالغ ب نػػه مل

، وبػػدفعها ب هنػػا مل تػػثمكن مػػن دلػػخ بايػػة  اصػػة العػػائلااأل ػػرا    مػػا الاػػحايا مػػن العنػػس 
  بنثها.

وتالحػػػػ  اللجنػػػػة أف صػػػػاحبة الػػػػبالغ أقامػػػػة   مناسػػػػبة واحػػػػدة علػػػػى األقػػػػل   ملجػػػػ   2-4
 ، بنػػػػاء علػػػػى نصػػػػيحة مػػػػن الشػػػػردة. وتالحػػػػ  أياػػػػا أف صػػػػاحبة الػػػػبالغ لاػػػػحايا العنػػػػس األسػػػػر 

اتصػػػػلة عػػػػدة مػػػػرات بالشػػػػردة وإدارة بايػػػػة الطفػػػػل ومكثػػػػخ املػػػػدعا العػػػػاـ اإقليمػػػػا بصػػػػوفيا   
مػػػاو ت للحصػػػوؿ علػػػى معلومػػػات عػػػن مكػػػاف وجػػػود ابنثهػػػا وسػػػالمثها و مايػػػة مصػػػا  الطفلػػػة. 

ل لالسػػػػثجابة لثلػػػػئ الشػػػػوامل بػػػػل إف مكثػػػػخ وتالحػػػػ  اللجنػػػػة  أف السػػػػلطات مل تثخػػػػص أ  تػػػػداب
الثحقيػػق الثمهيػػػد    ا رلػػػة  7114آذار/مػػػارس  21املػػدعا العػػػاـ اإقليمػػا بصػػػوفيا أهنػػى   

 الد ي دعى أف زوج صاحبة البالغ ارتكبها دوف أف يسثمع املكثخ إىل أقوا ا. 
منحػػه أمػػر بايػػة وتالحػػ  اللجنػػة أف مكمػػة صػػوفيا اإقليميػػة وافقػػة علػػى دلػػخ الػػ وج  2-1

وأف لػػصا األمػػر تاػػمن الفصػػل بػػه صػػاحبة الػػبالغ وابنثهػػا دوف  7114متوز/يوليػػه  74دػػارئ   
إمكانيػػة ا سػػثألناؼ. وتالحػػ  اللجنػػة أياػػا أنػػه علػػى الػػرمم مػػن رفػػ  دلػػخ زوج صػػاحبة الػػبالغ 

ف ، فػل7114كػانوف األوؿ/ديسػمرب   72إصدار أمر باية دائم ووجػخ قػانوف العنػس العػائلا   
أمػػر ا مايػػة الطػػارئ الػػص  فػػرض الفصػػل بػػه صػػاحبة الػػبالغ وابنثهػػا ْػػل سػػاريا  ػػالؿ إجػػراءات 

ػل القػرار انألا سث ؼ الد بدألا زوج صاحبة الػبالغ ووجػخ قػانوف ا مايػة مػن العنػس العػائلا. ْو
شػػػهرا مػػػن بػػػدء  04النهػػائا معلقػػػا وقػػػة تقػػد  صػػػاحبة الػػػبالغ لبالمهػػػا  أ  بعػػد مػػػا يقػػػرب مػػن 

، عنػػدما 7100آذار/ مػػارس  04ات، وأنػػه مل يبػػة   ا سػػثألناؼ املػػصكور هنائيػػا إ    اإجػػراء
رفاػػػة مكمػػػة مدينػػػة صػػػوفيا اسػػػثألناؼ زوجهػػػا وأعلنػػػة أف ا كػػػم الصػػػادر عػػػن مكمػػػة صػػػوفيا 

نافػػػصا وهنائيػػا. وتالحػػػ  اللجنػػة أنػػػه   حالػػػة  7114كػػانوف األوؿ/ديسػػػمرب   72اإقليميػػة املػػػسرخ 
ن جانػخ الدولػة الطػرؼ فيمػا يثعلػق بطػوؿ إجػراءات ا سػثألناؼ، فلنػه   عدـ وجػود أ  تفسػل مػ

 لكن أف يع ا الث  ل إىل صاحبة البالغ.
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وبػػػػالن ر إىل عػػػػدـ حصػػػػوؿ اللجنػػػػة علػػػػى أ  تفاصػػػػيل عػػػػن سػػػػبل ا نثصػػػػاؼ الػػػػد تػػػػ عم  2-1
ت الدولػػة  الطػػرؼ توافرلػػا لصػػاحبة الػػبالغ   مالبسػػات حالثهػػا تلػػئ وعػػدـ موافااػػا بػػ   إياػػاحا

مثنػاع السػلطات ، ون ػرا  تبه كيفية تػوفل تلػئ السػبل بايػة  فعالػة  قػوؽ صػاحبة الػبالغ وابنثهػا
املبلػغ عنهػا  العػائلاعن اقاذ أ  تدابل لالسثجابة لشوامل صاحبة الػبالغ بشػ ف حػوادث العنػس 

صػػاؼ الػػد والشػػوامل املثعلقػػة حبمايػػة الطفػػل، تػػرا اللجنػػة أنػػه مػػن مػػل املػػرجب أف تػػوفر سػػبل ا نث
تشػػػل إليهػػػا الدولػػػة الطػػػرؼ أ  عػػػوف فعػػػاؿ لصػػػاحبة الػػػبالغ أو ابنثهػػػا. وبنػػػاء علػػػى ذلػػػئ، قلػػػ  

متنعهػػػا مػػػن الن ػػػر    مػػػن الربوتوكػػػوؿ ا  ثيػػػار    4مػػػن املػػػادة  0اللجنػػػة إىل أف أحكػػػاـ الفقػػػرة 
 البالغ.

مػػػن  ؿ ألفبغػػػا اعثبػػػار الػػػبالغ مػػػل مقبػػػو وتالحػػػ  اللجنػػػة أف الدولػػػة الطػػػرؼ تسكػػػد أنػػػه ين 2-2
الواضػػب أف ادعػػاءات صػػاحبة الػػبالغ   تقػػـو علػػى أسػػاس سػػليم و  تػػدعمها أدلػػة كافيػػة. بيػػد أف 
اللجنػػػة تػػػرا أنػػػه قػػػد ق ػػػدمة أدلػػػة كافيػػػة تػػػدعم ادعػػػاءات صػػػاحبة الػػػبالغ ألمػػػراض مقبوليثػػػه وفقػػػا 

سػػه مػػن الربوتوكػػوؿ ا  ثيػػار ، ولػػا تشػػرع   الن ػػر   أس 4)ج( مػػن املػػادة  7ملثطلبػػات الفقػػرة 
 املوضوعية.

 
 النلر تا األسس الموضوعية للبالغ  

 ػا صػاحبة الػبالغ ن رت اللجنػة   الػبالغ ا ػايل   ضػوء مجيػع املعلومػات الػد أتاحثهػا  3-0
 من الربوتوكوؿ ا  ثيار . 2من املادة  0، كما لو منصوص عليه   الفقرة والدولة الطرؼ

الغ القائلػػػة بػػػ ف الدولػػػة الطػػػرؼ مل تػػػوفر  ػػػا و ػػػي  اللجنػػػة علمػػػا بادعػػػاءات صػػػاحبة الػػػب 3-7
. وعلػى النقػي  مػن دلػخ زوجهػا ووجػخ قػانوف ا مايػة العػائلامػن العنػس ذااػا و بنثها ا ماية 
ن  ػػػر فيػػػه حسػػػخ األصػػػوؿ، مل تبػػػصؿ سػػػلطات الدولػػػة الطػػػرؼ العنايػػػة  الػػػص  العػػػائلامػػػن العنػػػس 

كػػامرأة مهػػاجرة أميػػة   عثبػػار وضػػعها الاػػعيسالواجبػػة ومل تقػػدـ  ػػا ا مايػػة الفعالػػة ومل ت  ػػص   ا 
 ػػا ابنػػة صػػغلة و  ُتيػػد اللغػػة البلغاريػػة ولػػي   ػػا أقػػارب   الدولػػة الطػػرؼ. وتالحػػ  أياػػا أنػػه مل 
تقػػدـ لصػػاحبة الػػػبالغ أ  ترمجػػة ألمػػػر ا مايػػة الطػػػارئ. كمػػا  ػػػي  اللجنػػة علمػػػا بادعػػاء صػػػاحبة 

اإجػػػراءات ووجػػػخ قػػػػانوف ا مايػػػة مػػػن العنػػػػس  الػػػبالغ بػػػ ف الثػػػ  ل الػػػػص    مػػػربر لػػػه   اقػػػػاذ
العػػائلا و  سػػيما   إصػػدار أمػػر بايػػة دائػػم بعػػد إصػػدار أمػػر ا مايػػة الطػػارئ دوف ا سػػثماع إىل 

بادعػاء صػاحبة أياػا . و ػي  اللجنػة علمػا الطرفه أو إمكانية الطعن فيػه، كانػة إجػراءات متيي يػة
غ بػ ف إجػراءات الثقاضػا املثعلقػة حباػانة األدفػاؿ البالغ. كما تالح  اللجنػة دفػَع صػاحبة الػبال

تسثغرؽ   العادة أكثر من عاـ، وبعػدـ وجػود آليػة فعالػة لرصػد حالػة الطفػل ولػو   رعايػة الوالػد 
 هنػا،   ضػوء ميػػاب ا مايػة الفعالػػة، باآل ػر. وكػصلئ  ػػي  اللجنػة علمػا بث كيػػد صػاحبة الػػبالغ 
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وذلػػػئ جمحفػػػة طػػػالؽ با تفػػػاؽ املثبػػػادؿ ووفقػػػا لشػػػروط شػػػعرت ب هنػػػا ماػػػطرة إىل املوافقػػػة علػػػى ال
  سثعادة حاانة ابنثها.

و ػػي  اللجنػػة علمػػا والح ػػات الدولػػة الطػػرؼ القائلػػة بػػ ف السػػلطات الػػد تناولػػة قاػػية  3-2
صػػاحبة الػػبالغ قػػد تصػػرفة   نطػػاؽ ا ثصاصػػها ودوف أ  موقػػس متييػػ   ُتػػا  صػػاحبة الػػبالغ، 

و ػػػي  علمػػػا كػػػصلئ بث كيػػػد الدولػػػة الطػػػرؼ أف ن امهػػػا القاػػػائا وقػػػدمة  ػػػا املسػػػاعدة الالزمػػػة. 
، وقو ػا إف مبػادرات خمثلفػة العػائلاقادر على توفل باية واضػحة وفعالػة   حػا ت وقػوع العنػس 

 وإجراءات ا ماية. العائلابدأ تنفيصلا للثوعية بالعنس 
ين الثػػػػاين/نوفمرب وتالحػػػػ  اللجنػػػػة أياػػػػا أنػػػػه عنػػػػدما اتصػػػػل زوج صػػػػاحبة الػػػػبالغ   تشػػػػر  3-4

ب  صائيه اجثماعيه مػن إدارة بايػة الطفػل إقنػاع زوجثػه بػالثوقس عػن إرضػاع ابنثهمػا  7113
األ صػػائيه ا جثمػػاعيه أهنػػا لػػا وابنثهػػا تعرضػػثا بػػلبالغ صػػاحبة الػػبالغ قامػػة رضػػاعة دبيعيػػة، 

أبلغػػػوا  يهلعنػػػس نفسػػػا وبػػػدين مارسػػػه زوجهػػػا. وتالحػػػ  اللجنػػػة أياػػػا أف األ صػػػائيه ا جثمػػػاع
فعلثػػا   الشػردة الػد أوصػة بػ ف تثجػػه صػاحبة الػبالغ مػع ابنثهػا إىل ملجػػ  دلبػا للحمايػة، ولػو مػا

األ صػػػػائيه ا جثمػػػػاعيه قيػػػػاـ . ورمػػػػم 7113تشػػػػرين الثػػػػاين/نوفمرب  01إىل  2  الفػػػػطة مػػػػن 
اقثصػر  ، فقػدالعػائلاالعػاـ بادعػاء صػاحبة الػبالغ تعرضػها للعنػس النائػخ  بلبالغ الشردة ومكثػخ

 قيػػق ا هثػػه علػػى الصػػور اإباحيػػة املوجػػودة لػػدا الػػ وج ومل يسػػثمع أ  منهمػػا ألقػػواؿ صػػاحبة 
ُتػػػػر أ   قيػػػػق بشػػػػ ف  سػػػػلطات الدولػػػػة الطػػػرؼ مل الػػػبالغ   اإجػػػػراء السػػػػابق للثحقيػػػق. بػػػػل إف

مػم امل عػـو ضػد صػاحبة الػبالغ وابنثهػا ومل تبػادر إىل إقامػة دعػوا   لػصا الصػدد ر  العػائلاالعنس 
إقامػػػػة الػػػػدعوا   لػػػػصا الصػػػػدد عمػػػػال يثمثػػػػع بصػػػػالحية أف رئػػػػي  مديريػػػػة املسػػػػاعدة ا جثماعيػػػػة 

 04. وتػصكتر اللجنػػة بػ ف توصػػيثها العامػة رقػػم (18)العػػائلامػن قػػانوف ا مايػة مػػن العنػس  3باملػادة 
مػػن ا تفاقيػػة يشػػمل العنػػس القػػائم  0أف تعريػػس الثمييػػ  املكػػرس   املػػادة تػػن  علػػى ( 0447)

نوع ا ن   وإىل أف الثميي    يقثصػر علػى أعمػاؿ ا كومػات أو األعمػاؿ الػد ي اػطلع بػا  على
امثنعػػة عػػن بػػصؿ العنايػػة  باهمهػػا  وأف الػػدوؿ  ػػوز أف تكػػوف مسػػسولة أياػػا عػػن أفعػػاؿ اخلاصػػة إذا

الواجبػػػة للحيلولػػػة دوف انثهػػػاؾ ا قػػػوؽ أو تقاعسػػػة عػػػن الثحقيػػػق   أعمػػػاؿ العنػػػس أو املعاقبػػػة 
( علػى أف الػدوؿ األدػراؼ 7101) 73. وعالوة على ذلئ تػن  الثوصػية العامػة رقػم (19)عليها

مل مة  بالثصد  على حنو فعاؿ أل  متييػ  ضػد املػرأة. و  ا الػة الرالنػة، تػرا اللجنػة أف ادعػاءات 
__________ 

أنػه لكػن إقامػة دعػػوا إصػدار أمػر بنػاء علػى دلػػخ  العػائلا( مػن قػانوف ا مايػة مػػن العنػس 7) 3تػصكر املػادة  (18) 
 مدير مديرية املساعدة ا جثماعية.

[، اآلراء املعثمػدة   [Sahide Goekce v. Austria، شػهيدة مويكشػه ضػد النمسػا  1/7111ان ػر الػبالغ رقػم  (19) 
 .Fatma Yildirim v، فادمػػػػة يلػػػػدر  ضػػػػد النمسػػػػا  1/7111  والػػػػبالغ رقػػػػم 7112آب/أمسػػػػط   1

Austria   7112آب/أمسط   1[، اآلراء املعثمدة. 
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الػػػػد نقلهػػػا األ صػػػػائيوف ا جثمػػػػاعيوف إىل الشػػػػردة    العػػػػائلاصػػػاحبة الػػػػبالغ بثعرضػػػػها للعنػػػس 
ناسػػػػخ،   الوقػػػػة اململ يعقبهػػػػا   حينػػػػه إجػػػػراء  قيػػػػق مالئػػػػم    7113ثػػػػاين/نوفمرب تشػػػػرين ال

الػد أقامهػا الػ وج. وبنػاء علػى ذلػئ، قلػ  اللجنػة إىل  العائلاآنصاؾ و    سياؽ دعوا العنس 
 أف الوقػػائع املعروضػػة عليهػػا تبػػه حػػدوث انثهػػاؾ  لث امػػات الدولػػة الطػػرؼ ووجػػخ الفقػػرته )د( و

 من مواد ا تفاقية. 2 و 0إذا ما قرأتا مقطنثه باملادته  7املادة )لػ( من 
و  72وتالح  اللجنة كصلئ أف دلػخ الػ وج املقػدـ إىل احملكمػة اإقليميػة   صػوفيا    3-1
أدا إىل إصػػػػػدار أمػػػػػر بايػػػػػة دػػػػػارئ فػػػػػرتؽ بػػػػػه صػػػػػاحبة الػػػػػبالغ وابنثهػػػػػا  7114متوز/يوليػػػػػه  74

 77إقليميػة   سػياؽ دعػوا أ ػرا علػى اتفػاؽ الطػالؽ   واسػثمر ذلػئ حػ  وافقػة احملكمػة ا
الػػػػص  مػػػػنب صػػػػاحبة الػػػػبالغ حاػػػػانة ابنثهػػػػا. وتالحػػػػ  اللجنػػػػة أف احملكمػػػػة  7101آذار/مػػػػارس 

الػػػػ وج، ومل تن ػػػػر   ا دعػػػػاءات السػػػػابقة إفػػػػادة أمػػػػر ا مايػػػػة الطػػػػارئ علػػػػى  اعثمػػػػدت   إصػػػػدار
املثعػػػددة ملسػػػاعدة الشػػػردة مػػػن أجػػػل بايػػػة و  دلبااػػػا  العػػػائلاللعنػػػس  بثعرضػػػها لصػػػاحبة الػػػبالغ

نفسػػػها وابنثهػػػا، ومل تنبههػػػا السػػػلطات  املخثصػػػة إىل ذلػػػئ. وتالحػػػ  اللجنػػػة أياػػػا أف اإجػػػراءات 
يػػثم إلغػػاء أمػػر  دلػػخ صػػاحبة الػػبالغ مل ا بثدائيػػة اسػػثغرقة سسػػة أشػػهر تقريبػػا، وأنػػه بػػالرمم مػػن
. منحػػػه أمػػػر بايػػػة دائػػػم دلػػػخ الػػػ وج ا مايػػػة الطػػػارئ حػػػ  بعػػػد أف رفاػػػة احملكمػػػة ا بثدائيػػػة

و ػػالؿ لػػص  الفػػطة الطويلػػة كانػػة املعلومػػات الػػد وردت إىل صػػاحبة الػػبالغ بشػػ ف مكػػاف وجػػود 
ابنثهػػػا وحالثهػػػا معلومػػػات مػػػدودة ومل تػػػثمكن مػػػن ا صػػػوؿ علػػػى م يػػػد مػػػن املعلومػػػات لعػػػدـ تػػػوفر 

دـ إياػػػاحا معقػػػو  ملػػػربرات  ػػػدمات الطمجػػػة الشػػػفوية  ػػػا. وتػػػرا اللجنػػػة أف الدولػػػة الطػػػرؼ مل تقػػػ
منحػػه أمػػر عػػدـ إلغػػاء أمػػر ا مايػػة الطػػارئ بعػػد أف رفاػػة مكمػػة صػػوفيا اإقليميػػة دلػػخ الػػ وج 

ولسػػػبخ دػػػوؿ مػػػدة إجػػػراءات ا سػػػثألناؼ    7114كػػػانوف األوؿ/ديسػػػمرب  72  بايػػػة دائػػػم 
حبة ون ػػػرا ألف صػػػػا، وابنثهػػػا . و  ضػػػوء الوضػػػع الاػػػعيس لصػػػاحبة الػػػبالغْػػػروؼ لػػػص  القاػػػية

الػػػبالغ امػػػرأة مهػػػاجرة أميػػػة   ُتيػػػد اللغػػػة البلغاريػػػة ولػػػي   ػػػا أقػػػارب   الدولػػػة الطػػػرؼ، ويعيلهػػػا 
الفقػػػػرته املنصػػػػوص عليهػػػػا   قلػػػػ  اللجنػػػػة إىل أف الدولػػػػة الطػػػػرؼ مل متثثػػػػل  لث امااػػػػا زوجهػػػػا، 
 .من مواد ا تفاقية 2 و 0إذا ما قرأتا مقطنثه باملادته  7)ج( من املادة  )ب( و

، والفقػػػرات 1وفيمػػػا يثعلػػػق بادعػػػاء صػػػاحبة الػػػبالغ وقػػػوع انثهػػػاؾ للفقػػػرة )أ( مػػػن املػػػادة  3-1
ا تفاقيػػة، تالحػػ  اللجنػػة أهنػػا تطرقػػة إىل لػػاته مػػن  01املػػادة )ز( مػػن  )و( و )د( و )ج( و 0

مػة رقػم العا توصػيثها( بشػ ف العنػس ضػد املػرأة. و  0447) 04املادته   توصيثها العامػة رقػم 
( بشػػ ف العنػػس ضػػد املػػرأة 0447) 04أحكػػاـ الثوصػػية العامػػة ”، شػػدتدت اللجنػػة علػػى أف 70

. “ ا أوية كبلة بالنسبة لقػدرة املػرأة علػى الثمثػع بػا قوؽ وا ريػات علػى قػدـ املسػاواة مػع الرجػل
نػػس وذكػػرت اللجنػػة مػػرارا أف املواقػػس الثقليديػػة الػػد تعثػػرب املػػرأة تابعػػا للرجػػل تسػػهم   انثشػػار الع

الطػػرؼ عنػػػد  ةضػػدلا. وتالحػػػ  اللجنػػة، فيمػػػا يثعلػػق با الػػػة املعروضػػة عليهػػػا، أف سػػلطات الدولػػػ
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إصػػدارلا أمػػر ا مايػػة الطػػارئ واقاذلػػا مػػل ذلػػئ مػػن القػػرارات اسػػثندت إىل إفػػادة الػػ وج وأفعالػػه 
رمػػم علمهػػا باػػعس صػػاحبة الػػبالغ واعثمادلػػا علػػى الػػ وج إعالثهػػا. وتالحػػ  اللجنػػة أياػػا أف 

طات بنة إجراءااا علػى مفهػـو أطػا مفػاد  أف الػ وج لػو صػاحخ القوامػة وأف آراء  ينبغػا السل
ياػر بػاملرأة بشػكل  العػائلاأف تس ص علػى ممػل ا ػد، وأمفلػة حقيقػة أ ػرا مفادلػا أف العنػس 

بالرجػػل مػػن ضػػرر. وكػػصلئ  ػػي  اللجنػػة علمػػا بػػ ف صػػاحبة  همػػل مثناسػػخ وي يػػد كثػػلا عمػػا يلحقػػ
تثلػػػق أ  معلومػػػات عػػػن الرعايػػػة  بينهػػػا وبػػػه ابنثهػػػا ملػػػدة قانيػػػة أشػػػهر تقريبػػػا وأهنػػػا مل الػػػبالغ فػ ػػػرفؽ

وأنػػػه مل لػػػنب  ػػػا ا ػػػق   زيػػػارة ابنثهػػػا. و  ْػػػل لػػػص  ال ػػػروؼ، تعثػػػرب اللجنػػػة أف  املقدمػػػة  بنثهػػػا
صػػاحبة الػػبالغ وابنثهػػا كانثػػا ضػػحية للثمييػػ  علػػى أسػػاس نػػوع ا ػػن ، ألف الدولػػة الطػػرؼ مل تػػوفر 

مايػػة  قػػوؽ صػػاحبة الػػبالغ علػػى قػػدـ املسػػاواة ك وجػػة وأـ، ومل تغلتػػخ مصػػا  ابنثهػػا فػػوؽ أ  ا 
ا مايػػة الطػػارئ الػػص  فػػرتؽ بػػه صػػاحبة الػػبالغ وابنثهػػا دوف إيػػالء اعثبػػار آ ػػر. وإف صػػدور أمػػر 

ودوف الن ػػر   ادعػػاء صػػاحبة الػػبالغ أهنػػا مػػن العنػػس العػػائلا، ا عثبػػار الواجػػخ ألحػػداث سػػابقة 
وأنػػه مكمػػة صػػوفيا اإقليميػػة مل تػػ مر نثهػػا وػػا اللثػػاف  ثاجػػاف إىل ا مايػػة مػػن العنػػس العػػائلا واب

إىل أف بللغػػاء أمػػر ا مايػػة الطػػارئ عنػػدما رفاػػة مػػنب أمػػر ا مايػػة الػػدائم،  عػػل اللجنػػة قلػػ  
 )ج( و 0والفقػرات  1الدولة الطرؼ مل تثخص مجيع الثػدابل املناسػبة ووجػخ الفقػرة )أ( مػن املػادة 

 من ا تفاقية. 01)و( من املادة  )د( و
وتػػود اللجنػػة اإقػػرار بػػ ف صػػاحبة الػػبالغ وابنثهػػا عانثػػا مػػن ضػػرر معنػػو  ومػػايل بػػالغ ومػػن  3-2

 امػػػل شػػػديد. فقػػػد اضػػػطرت صػػػاحبة الػػػبالغ إىل ا سػػػثمرار   عالقثهػػػا مػػػع زوج اعثػػػاد  ارسػػػة 
كافيػػػػة. وفػ ػػػرتؽ بػػػػه صػػػػاحبة العنػػػس، وذلػػػػئ بسػػػبخ ضػػػػعس وضػػػعها وعػػػػدـ حصػػػو ا علػػػػى بايػػػة  

صػػاحبة الػػبالغ بلفػػادة  ػػي  اللجنػػة علمػػا وعػػالوة علػػى ذلػػئ، ملػػدة دويلػػة. بػػالقوة الػػبالغ وابنثهػػا 
ب هنػػا اضػػػطرت إىل قبػػػوؿ الطػػػالؽ با تفػػػاؽ املثبػػػادؿ وبشػػػروط جمحفػػػة أمػػػال   ا صػػػوؿ علػػػى حػػػق 

 حاانة ابنثها.
ن الربوتوكػػوؿ ا  ثيػػار  لالتفاقيػػة مػػ 2مػػن املػػادة  2واللجنػػة، إذ تثصػػرؼ ووجػػخ الفقػػرة  3-3

و  ضػػػوء ا عثبػػػارات الػػػواردة أعػػػال ، تػػػرا أف الدولػػػة الطػػػرؼ مل تػػػس بالث امااػػػا وبالثػػػايل انثهكػػػة 
)لػػػ(  )د( و )ج( و حقػػوؽ صػػاحبة الػػبالغ وحقػػوؽ ابنثهػػا املكفولػػة  مػػا ووجػػخ الفقػػرات )ب( و

إذا مػا  01)و( مػن املػادة  )د( و )ج( ووالفقػرات  ،1، والفقػرة )أ( مػن املػادة 7)و( من املادة  و
مػػن مػػواد ا تفاقيػػة، وتقػػدـ اللجنػػة الثوصػػيات الثاليػػة إىل  2 و 0 قػػرأت تلػػئ املػػواد مقطنػػة باملػػادته

 الدولة الطرؼ:
 فيما يثعلق بصاحبة البالغ وابنثها: - 0 
 مالئما يثناسخ مع جسامة ا نثهاكات  قوقهما  منحهما تعوياا  
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 ةتوصيات عام - 7 
مػػن النسػػاء،  العػػائلاضػػحايا العنػػس  حصػػوؿفعاليػػة  اقػػاذ تػػدابل تكفػػل )أ(  

وفعاليػػػة  العػػػائلاو  سػػػيما املهػػػاجرات، علػػػى اخلػػػدمات ذات الصػػػلة با مايػػػة مػػػن العنػػػس 
 ػػوئهن إىل العدالػػة، وتكفػػل تطبيػػق احملػػاكم احملليػػة للقػػانوف علػػى حنػػو يثسػػق مػػع الث امػػات 

 الدولة الطرؼ ووجخ ا تفاقية 
حػوادث لكفالػة مراعػاة اقاذ الثدابل الثشريعية أو مل الثشػريعية الالزمػة  )ب(  

عنػػد البػػة   حاػػانة األدفػػاؿ وحقػػوؽ زيػػارام، وضػػماف عػػدـ النيػػل مػػن  العػػائلاالعنػػس 
 حقوؽ الاحايا أو األدفاؿ وعدـ املساس بسالمثهم 

 ثيػػػار  تقػػػد  تػػػدريخ مناسػػػخ ومنػػػث م بشػػػ ف ا تفاقيػػػة وبروتوكو ػػػا ا  )ج(  
فا وكالػػػػة بايػػػػة الطفػػػػل الثابعػػػػة  وأعاػػػػاء النيابػػػػة العامػػػػةوتوصػػػػيااا العامػػػػة للقاػػػػاة  ومػػػػْو

فا إنفػػاذ  علػػى حنػػو يراعػػا ا عثبػػارات ا نسػػانية، مػػع إيػػالء الثمػػاـ القػػوانه للدولػػة ومػػْو
لثمييػ  املثعػدد األسػػباب، مػن أجػل كفالػة تلقػػا الشػكاوا املثعلقػة بػالعنس القػػائم ل ػاص 

 ن  والن ر فيها بصورة وافية.على نوع ا 
مػػػن الربوتوكػػػوؿ ا  ثيػػػار ، تػػػويل الدولػػػة الطػػػرؼ ا عثبػػػار  2مػػػن املػػػادة  4ودبقػػػا للفقػػػرة  3-4

الواجػػػػخ آلراء اللجنػػػػة مشػػػػفوعة بثوصػػػػيااا، وتقػػػػدـ إىل اللجنػػػػة،  ػػػػالؿ سػػػػثة أشػػػػهر، ردا مكثوبػػػػا 
وصػػيااا. وي طلػػخ إىل يثاػػمن معلومػػات عػػن أ  إجػػراء تكػػوف قػػد اقصتػػه   ضػػوء آراء اللجنػػة وت

الدولػػة الطػػرؼ أياػػا أف تنشػػر آراء اللجنػػة وتوصػػيااا وتوزيعهػػا علػػى نطػػاؽ واسػػع لكػػا تصػػل إىل 
 مجيع قطاعات ا ثمع ذات الصلة.

 


