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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة مبوجـب الربوتوكـول                

 االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 *١١/٢٠٠٦م البالغ رق  
 

 السيدة كونستانس راغان سالغادو :مقدم من

 حبة البالغصا :الضحية املزعومة

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية :الدولة الطرف

 )املذكرة األوىل (٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ :تاريخ البالغ

 ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥أُحيل إىل الدولة الطرف يف  :اجلهات احملال إليها
 )مل يصدر يف شكل وثيقة(

  
 مــن ١٧ املنــشـأة مبوجــب املــادة تميـيـــز ضـــد املـــرأة،اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى الإن  

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميـيـز ضـد املرأة،

 

فردوس آرا بغوم، ومغـاليس أروشـا دومينغيـز،    : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف النظر يف هذا البالغ       * 
مرمي بلميهوب زرداين، سيسوري شوتيكول، دوركاس كوكرأبيا، مـاري شـانيت دايـرام، سـيس فلينترمـان،                 

ا مـايولو، فيوليتـا     نـ روث هالربين كداري، تيزيا   نائلة حممد جرب، فرانسواز غاسبار، هايزل غوميدي شلتون،         
ــدا ب    ــايغا، هيـــسوشن، غلنـ ــو سـ ــل، فوميكـ ــلفيا بيمنتـ ــل، سـ ــراميال باتيـ ــاور، بـ ــا . نويبـ ــليمز، دوكرافكـ سـ

 .اماه تان، ماريا رخيينا تافارس دا سيلفا، زو كسياوكياونسيمونوفيتش، أ
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 ،٢٠٠٧يناير / الثاينكانون ٢٢ يف وقد اجتمـعت 

 :تعتمـد ما يلـي 
 

 املقبوليةقرار بشأن ال - ١ 
،  هــي كونــستانس راغــان ســالغادو٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١١صــاحبة الــبالغ املــؤرخ  

ــودة يف    ــة مول ــة بريطاني ــاين ٢٤وهــي مواطن ــشرين الث ــوفمرب / ت  يف بورمنــوث، اململكــة  ١٩٢٧ن
 أهنـا   يوتـدع . املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية، وتقـيم حاليـا يف بوغوتـا، كولومبيـا               

ــحية انتـــهاك كانـــت  ــدا الـــشمالية  ضـ ــا العظمـــى وأيرلنـ ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــادة  اململكـ ، ١للمـ
ضــد مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز   ٩ مــن املــادة ٢، والفقــرة )و( ٢ واملــادة

. رأة، وذلــك مــن خــالل منعهــا مــن مــنح جنــسيتها الربيطانيــة البنــها األكــرب حبكــم التحــدر  ـاملــ
وقـد بـدأ نفـاذ االتفاقيـة والربوتوكـول امللحـق هبـا بالنـسبة للدولـة               . وصاحبة البالغ متثل نفسها   

 . على التوايل٢٠٠٤مارس / آذار١٧ و ١٩٨٦ايو م/ أيار٧ الطرف يف
 

 الوقائع كما عرضتها صاحبــة البالغ - ٢ 
ويف . ، تركــت مقدمــة الــبالغ إنكلتــرا لتقــيم يف كولومبيــا مــع زوجهــا ١٩٥٤يف عــام  ١-٢
ــول١٦ ــبتمرب / أيلـ ــا،      ١٩٥٤سـ ــالغادو، يف كولومبيـ ــون سـ ــارو جـ ــرب، ألفـ ــها األكـ ــد ابنـ ، ولـ
، تقدمت صاحبة الـبالغ بطلـب مـن قنـصلية اململكـة املتحـدة               ويف ذلك الوقت  . كولوميب ألب

ملنح اجلنسية الربيطانية البنها وقيل هلا إن حق اكتساب اجلنسية الربيطانيـة يـرتبط بالتحـّدر مـن                  
 .أب بريطاين، وإن ابنها، مبا أن والده كولوميب، ُيعترب أجنبيا

، الذي دخـل حيـز      )“١٩٨١قانون  ” (١٩٨١ومبوجب قانون اجلنسية الربيطاين لعام       ٢-٢
، ُعـــدلت التـــشريعات الـــسابقة اخلاصـــة باجلنـــسية، وُمنحـــت حقـــوق  ١٩٨٣التنفيـــذ يف عـــام 

.  عامـا ١٨متساوية للنساء والرجـال يف مـا يتعلـق جبنـسية أطفـاهلهم الـذين تقـل أعمـارهم عـن                      
، غـري مـستوٍف للـشروط الالزمـة     ١٩٨١وقيل لصاحبة البالغ إن ابنها ما زال، مبوجب قانون          

وتقـدمت صــاحبة الـبالغ بطعـن خطــي إىل القنـصلية الربيطانيــة     . كتـساب اجلنـسية الربيطانيــة  ال
وإىل وزارة الداخلية، مدعية أن ابنها، لو طالب باحلـصول علـى اجلنـسية الربيطانيـة مـن خـالل                    

 .حتّدره من أب بريطاين بدال من حتّدره منها، ملا طُبق عليه أي حد عمري

تعلقة باجلنسية الربيطانية مرة أخرى عندما دخل قـانون اجلنـسية          وتغريت التشريعات امل   ٣-٢
 ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٣٠حيـز النفـاذ يف      ) “٢٠٠٢قـانون   ” (٢٠٠٢واهلجرة واللجـوء لعـام      

بعــض األشــخاص : اكتــساب اجلنــسية بالتــسجيل” (١٩٨١ جــيم إىل قــانون ٤مــضيفا الفقــرة 
 الــــذين بلغــــوا اآلن -ل وبــــات حيــــق لألطفــــا). “١٩٨٣ و ١٩٦١املولــــودين بــــني عــــامي 
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ــودين يف اخلــارج بــني  -د ـالرشــ ســن ــر / شــباط٧ املول ــاين ١ و ١٩٦١فرباي ــاير / كــانون الث ين
ــشروط      ١٩٨٣ ــواطنني بريطــانيني إذا اســتوفوا بعــض ال ــسجلوا كم ــات أن ُي  ألمهــات بريطاني
 .األخرى

فـسر  ، اتصل القنصل الربيطـاين يف بوغوتـا بـصاحبة الـبالغ ليست           ٢٠٠٣ويف أوائل عام     ٤-٢
فأجابـت بـأن ابنـها األصـغر        . ١٩٦١فربايـر   / شباط ٧عما إذا كانت قد أجنبت أي أطفال بعد         

وقيـل  .  واكتـسب اجلنـسية الربيطانيـة ولكـن ابنـها األكـرب مل يكتـسبها بعـد           ١٩٦٦ولد يف عام    
إنه مل يستوِف الشروط املطلوبة للحصول على اجلنسية ألنه ولد قبل التاريخ النـهائي احملـدد                 هلا
 .٢٠٠٢جب قانون مبو
 

 الشكوى - ٣ 
 الــبالغ أهنــا عانــت متييــزا علــى أســاس اجلــنس بــسبب قــانون اجلنــسية    صــاحبةتــّدعي  ١-٣

، الذي مل تستطع مبوجبه أن تسجل ابنـها كمـواطن           )“١٩٤٨قانون  ” (١٩٤٨الربيطاين لعام   
تحـّدر   يربط منح اجلنسية بالتحّدر من أب بريطاين، ولكـن لـيس بال          ١٩٤٨بريطاين ألن قانون    

 ١٩٨١وتــّدعي أن التمييــز بقــي مــستمرا ألنــه مل ُيرفــع عنــها مبوجــب قــانون  . مــن أم بريطانيــة
، وأن ابنها يبقى غري مؤهل الكتساب اجلنسية الربيطانيـة بالتـسجيل            ٢٠٠٢مبوجب قانون    وال

ــنه  ــسبب سـ ــول . بـ ــاحبةوتقـ ــن     صـ ــا مـ ــصّحح إال جزئيـ ــرأة مل ُيـ ــد املـ ــز ضـ ــبالغ إن التمييـ  الـ
 .التشريع خالل

البالغ أهنا، ومع أن النـساء مـن املفتـرض أن يكـّن قـادرات علـى مـنح                   صاحبة  وتّدعي   ٢-٣
، ال يـزلن غـري قـادرات        “على قدم املساواة مع الرجل    ”جنسيتهن ألي طفل ينجبنه يف اخلارج       

ــل           ــوا ســن الرشــد قب ــذين بلغ ــال ال ــشمل األطف ــشريع احلــايل ال ي ــذلك، ألن الت ــام ب ــى القي عل
 يتــضمن متييــزا ضــدها وضــد غريهــا مــن األمهــات       ٢٠٠٢انون وتقــول إن قــ . ١٩٨١ عــام

 .١٩٦١فرباير / شباط٧الربيطانيات اللوايت أجننب يف اخلارج أطفاال من آباء أجانب قبل 

.  البالغ ملنح ابنـها األكـرب اجلنـسية بالفـشل          صاحبةوقد باءت مجيع اجلهود اليت بذلتها        ٣-٣
يني، مبــــا يف ذلــــك مــــسؤولني يف   وقــــد بعثــــت برســــائل إىل خمتلــــف املــــسؤولني احلكــــوم     

رئـــيس الـــوزراء وعـــدد مـــن  كـــذلك الربيطانيـــة يف بوغوتـــا، ويف وزارة الداخليـــة، و الـــسفارة
 .الربملان أعضاء

 
 قبوليةمالحظات الدولة الطرف بشأن امل - ٤ 

أبريـل  / نيـسان  ١٣تطلب الدولة الطرف، من خالل تسليم مالحظاهتـا املقدمـة بتـاريخ              ١-٤
وتالحـظ أن اململكـة املتحـدة صـّدقت، يف     . همقبوليتـ علـى أسـاس عـدم    ، رفض الـبالغ     ٢٠٠٦
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، علـى االتفاقيـة، مـع إبـداء بعـض التحفظـات، وأن اختـصاص اللجنـة                  ١٩٨٦أبريـل   /نيسان ٧
ــه باالنتــهاكات املزعومــة حلقــوق اإلنــسان       الــذي خيوهلــا اســتالم هــذا الــبالغ والنظــر يف عالقت

الربوتوكـول االختيـاري    مام الدولـة الطـرف إىل       املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة مـستمد مـن انـض           
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧لالتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 

ويف ما يتعلق بالوقائع، تفيد الدولة الطـرف بأنـه ال يوجـد مـا يـشري إىل طبيعـة الطلـب                 ٢-٤
، ولكـن   ١٩٥٤ا، يف عام     البالغ إىل قنصلية اململكة املتحدة يف بوغوت       صاحبةالذي تقدمت به    

يظهر، مـن املـوجز الـوارد يف الـبالغ، أنـه جمـرد طلـب بـاالعتراف باجلنـسية الربيطانيـة أللفـارو                        
ومل يكـن مـن املمكـن أن ُيقبـل هـذا الطلـب              . جون سالغادو على أساس حتّدره من أم بريطانية       
 .بسبب القانون احمللي الساري يف ذلك الوقت

ــررة   ٣-٤ ــصاالت متكـ ــر اتـ ــفارهتا   وعلـــى إثـ ــالل سـ ــن خـ ــواء مـ ــة، سـ ــة الربيطانيـ باحلكومـ
 الــبالغ أُبلغــت بــأن  صــاحبةقنــصليتها يف بوغوتــا أو مباشــرة، تــشري الدولــة الطــرف إىل أن    أو

األكرب ال يـزال غـري مؤهـل لتـسجيله كمـواطن بريطـاين علـى أسـاس حتـّدره مـن أم حتمـل                ابنها
 .الربيطانية اجلنسية

 الــبالغ قــد صــاحبة مــا يــدعو إىل االعتقــاد بــأن وحبــسب الدولــة الطــرف، لــيس هنــاك ٤-٤
قامت بأي مسعى للطعن يف أي من هذه القـرارات عـن طريـق اللجـوء إىل احملـاكم الربيطانيـة،                     

 . البالغ اختذت أي إجراءات من هذا القبيلصاحبةوالدولة الطرف ليست على علم بأن 

 الدولـة الطـرف أنـه، كمبـدأ         وبالنسبة إىل القوانني احمللية ذات الـصلة باملوضـوع، تـرى           ٥-٤
عــام، ومبوجــب القــانون الربيطــاين، ُيحــدد اكتــساب اجلنــسية الربيطانيــة بــالوالدة أو بالتحــدر    

أمـا االسـتثناءات،    . حبسب ظـروف الفـرد عنـد والدتـه وحبـسب القـانون الـساري عنـد والدتـه                  
 .فيجب أن يكون هناك نص صريح بشأهنا يف تشريعات الحقة

ــة الطـــ  ٦-٤ ـــ  وتـــشرح الدولـ ــرب ل ــد والدة االبـــن األكـ ــه، عنـ ــبالغ، أي يف صاحبةرف أنـ  الـ
وتــنص . ١٩٤٨، كــان قــانون اجلنــسية الربيطــاين مــشموال بقــانون ١٩٥٤ســبتمرب /أيلــول ١٦

الــذي يــشمل ( علــى أن الــشخص املولــود بعــد نفــاذ القــانون  ١٩٤٨ مــن قــانون عــام ٥املــادة 
ربيطانيــة حبكــم التحــدر إذا كــان لــه احلــق باحلــصول علــى اجلنــسية ال) ددا مــن االســتثناءاتــــع
ومل يكن هذا احلق التلقائي باحلـصول علـى اجلنـسية حبكـم     . ا بريطانيا عند والدته  ــوه مواطن ـــأب

 ١٩٤٨ونـص قـانون     . التحدر متاحا لدى األشخاص املتحدرين من أم بريطانيـة عنـد والدهتـم            
ال القـّصر املتحـدرين     وميكـن تـسجيل األطفـ     . على وسائل أخرى الكتساب اجلنسية الربيطانيـة      

من أي مواطن بريطاين كمـواطنني بريطـانيني عقـب تقـدمي طلـب، حـسب األصـول، مـن قبـل                       
أحد والدي الطفل أو الوصي عليه، على أن يكون لوزير الداخلية الـسلطة التقديريـة يف ذلـك،         
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وهو الـذي، مـن حيـث املبـدأ، كـان ميـارس سـلطته التقديريـة مبـا يتماشـى مـع سياسـة الـوزارة                           
وكان التجنس خيضع لعـدد مـن الـشروط، منـها أن يكـون طالـب               . ملعمول هبا يف ذلك الوقت    ا

 .اجلنسية بالغا راشدا

وتشري الدولة الطرف إىل أنـه، يف الفتـرة املمتـدة بـني منتـصف عقـد الـسبعينات وحـىت                ٧-٤
، ١٩٤٨ مـن قـانون عـام        ٥أواخره، كانت احلكومة الربيطانية تعترف باألثر التمييـزي للمـادة           

، مريلـني ريـس، جمللـس العمـوم تغـيريا انتقاليـا يف       )آنـذاك (ونتيجة لـذلك، أعلـن وزيـر الداخليـة        
الــسياسة املتبعــة بالنــسبة للطلبــات املقدمــة مــن النــساء املولــودات يف اململكــة املتحــدة بتــسجيل  

وتنطبـق هـذه الـسياسة العامـة واالنتقاليـة علـى كـل مـن                . أطفاهلن القّصر كمـواطنني بريطـانيني     
وُيقـصد بـذلك أي طفـل ولـد ألم          ( سنة عند إعالن الـسياسة اجلديـدة         ١٨كان عمره يقل عن     

 ).١٩٦١فرباير / شباط٧بريطانية بعد 

، دخـل قـانون     ١٩٨٣ينـاير   /  كانون الثاين  ١وبينت الدولة الطرف كذلك أنه يف يوم         ٨-٤
 ١٩٨١ون  مـن قـان   ) ١ (٢ونصت املادة   . ١٩٤٨ حيز النفاذ وألغى أحكام قانون       ١٩٨١عام  

وأدِخـــل . علــى احلــصول علــى اجلنــسية حبكــم التحــدر مــن أي مــن الوالــدين يف أحــوال معينــة  
أدخــل هــذا التعــديل . ٢٠٠٢ مــن قــانون ١٣ مبوجــب املــادة ١٩٨١تعــديل آخــر علــى قــانون 

ــة يف    ١٩٨١ جــيم إىل قــانون ٤املــادة  ــذين تغطــيهم الــسياسة املعلن ، الــذي مــنح األشــخاص ال
 ومتثــل أثــر احلكــم -حقــا قانونيــاً يف التــسجيل كمــواطنني بريطــانيني  ١٩٧٩فربايــر / شــباط ٧

اجلديد يف متكينهم مـن التقـدم للتـسجيل حـىت بعـد بلـوغهم سـن الرشـد؛ واشـترط التعـديل أن                        
ــد     ــل ١٩٦١فربايــر / شــباط٧يكــون املتقــدم مولــوداً بع . ١٩٨٣ينــاير / كــانون الثــاين ١ وقب

 تطبــق علــى ١٩٧٩فربايــر / شــباط٧علنــة يف ويعكــس هــذان التارخيــان حقيقــة أن الــسياسة امل  
 كــان ١٩٨٣ينــاير / كــانون الثــاين١ وأن ١٩٦١فربايــر / شــباط٧األشــخاص املولــودين بعــد  

 حيـز النفـاذ، وصـار منـذ ذلـك احلـني بإمكـان األم                ١٩٨١التاريخ الـذي دخل فيه قـانون عـام         
يهــا هبــا األب حامــل  الــيت حتمــل اجلنــسية الربيطانيــة إعطــاء جنــسيتها بــنفس الطريقــة الــيت يعط   

 .اجلنسية الربيطانية

وفيمــا يتعلــق بعــدم جــواز الــشكوى بــسبب عامــل الــزمن، تفيــد الدولــة الطــرف بــأن     ٩-٤
مـن  ) ٢ (٩صاحبة البالغ تشكو من انتهاك اململكة املتحدة حلقوقها املنصوص عليها يف املـادة              

 مـن   ١ املرأة الوارد يف املـادة       االتفاقية، وأهنا توجه عناية اللجنة عن حق إىل تعريف التمييز ضد          
وتـدلل الدولـة    ). و (٢االتفاقية؛ وإىل االلتزام الذي دخلت فيـه الدولـة الطـرف مبوجـب املـادة                

الطرف على أنه لتحديـد مـا إذا كـان تقـدمي الـبالغ خيـضع لعـدم اجلـواز بـسبب عامـل الـزمن،                          
وتـشكو صـاحبة الـبالغ      . ملقدمـة فــإن مما له أمهيته أن ُينظر بعناية يف احملتوى الفعلي للـشكوى ا            
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، ال تتمتع بنفس احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا الرجـال              ١٩٥٤من أهنا، فيما يتعلق بابنها املولود عام        
ومن الواضح أهنا متتعت هبذه املعاملـة املتـساوية فيمـا يتعلـق بابنـها               . بالنسبة إلعطاء جنسيتها له   

ظـر يف ماهيـة احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا             وكنتيجة لذلك، تفيـد الدولـة الطـرف بأمهيـة الن          . األصغر
، مبوجب القانون احمللي، بالنسبة ملنح جنسيتهم إىل أبنـائهم وهـي مـسألة              )أو متتعوا هبا  (الرجال  

 . “حقوق متساوية”ال تتمتع النساء فيها بـ 

، يـصبح أبنـاء اآلبـاء    ١٩٤٨ مـن قـانون   ٥ وتوضح الدولة الطـرف أنـه مبوجـب املـادة       ١٠-٤
نسية الربيطانية تلقائياً ومنذ وقت والدهتم مواطنني بريطـانيني حبكـم التحـدر،             الذين حيملون اجل  

) من آباء ليـسوا أيـضاً بريطـانيني       (بينما مل يتمتع أبناء األمهات اللوايت حيملن اجلنسية الربيطانية          
 أي حقـوق  ١٩٧٩فربايـر  / شـباط ٧ومل مينح التغـيري الـذي حـدث يف الـسياسة يـوم       . هبذا احلق 
وعلــى العكــس، فإنــه ســعى، قبــل تــصديق اململكــة   . رجــال بالنــسبة جلنــسية أبنــائهم إضــافية لل

املتحــدة علــى االتفاقيــة بوقــت طويــل، لتغــيري املمارســة القائمــة مــن أجــل التخفيــف مــن آثــار     
 أيـضاً   ١٩٨١ومل يـوفر قـانون عـام        . ١٩٤٨كـان يعتـرب متييـزاً ضـد النـساء يف تنفيـذ قـانون                 ما
 جــيم مــن قــانون  ٤وأخــريا، فــإن املــادة  . نــسبة جلنــسية أبنــائهم حقــوق خمتلفــة للرجــال بال  أي

، مل تــنص هــي أيــضاً علــى أيــة حقــوق جديــدة أو خمتلفــة  ٢٠٠٢، الــيت أدخلــها قــانون ١٩٨١
للرجال بالنسبة جلنـسية أبنـائهم، إال أهنـا قـدمت تغطيـة قانونيـة لألشـخاص املولـودين ألمهـات            

ــسياسة     ــيري يف ال ــهم التغ ــذين مشل ــات وال ــصادر يف بريطاني ــر / شــباط٧ال ونتيجــة . ١٩٧٩فرباي
لذلك، فإنــه ُيدفَع بأن شكوى صاحبة البالغ ال ميكـن أن توّجـه سـوى للحـق املنـصوص عليـه        

إلعطـاء  ) الـذي كـان ميـَنح يف ذلـك الوقـت للرجـال فقـط               (١٩٤٨ من قانون    ٥مبوجب املادة   
أما مـن الناحيـة الزمنيـة، فـإن       . جنسية الرجال تلقائياً وقت مولده إىل طفلهم املولود يف اخلارج         

سـبتمرب  /أيلـول  ١٦التاريخ احلاسم هو بالتايل تاريخ ميالد االبن األكـرب لـصاحبة الـبالغ، وهـو      
، أي قبل اعتماد اجلمعية العامة لالتفاقية أو دخوهلـا حيـز التنفيـذ بوقـت طويـل، وحـىت                    ١٩٥٤

لربوتوكـول االختيـاري بوقـت     أو انـضمامها إىل ا    /قبل تصديق اململكة املتحدة علـى االتفاقيـة و        
ويتماشى هذا أيضاً مع املبدأ العام الذي يقـوم عليـه قـانون اجلنـسية يف اململكـة املتحـدة                    . أطول

وقانون اجلنسية يف معظـم الـدول، وهـو مبـدأ حتديـد حـق الـشخص يف احلـصول علـى اجلنـسية            
 املطبـق يف وقـت      باملولد أو التحدر باإلشارة إىل ظـروف ذلـك الـشخص والقـانون            ) الربيطانية(

أو علــى أقــل تقــدير الفتــرة الزمنيــة (كــذلك تتماشــى اإلشــارة إىل تــاريخ مــيالد الطفــل . مولــده
ــيت ــ” ميكــن خالهلــا وصــفه  ال ــة، الــيت  ) ٢ (٩بوضــوح مــع صــياغة املــادة   ) “الطف مــن االتفاقي
وال بــد مــن قــراءة  . “أطفــاهلم”صــراحة إىل احلقــوق املتــساوية للنــساء بالنــسبة جلنــسية    تــشري

 مبــا يتماشـــى مــع استخــــدام املــصطلح يف الــصكوك الدوليـــة      “األطفــال ”اإلشــارة إىل   ذههــ 
من العهـد الـدويل اخلـاص    ) ٣ (٢٤، مثل املادة   )اخلاصة حبقوق اإلنسان  (األخــرى ذات الصلة    
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ــادة   ــسياسية؛ واملـ ــة والـ ــاحلقوق املدنيـ ــل؛   ) ١ (٧بـ ــوق الطفـ ــدة حلقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن اتفاقيـ مـ
وكـــان ســـن الرشـــد يف . مـــن االتفاقيـــة األوروبيـــة املتعلقـــة باجلنـــسية) ٢( و) ١ (٦ واملـــادتني
 . عاماً ١٨ة املتحدة يف مجيع األوقات اجلوهرية للموضوع هو ــاململك

 كذلك تـدفع الدولـة الطـرف بأنـه، علـى أقـل تقـدير، اعتبـاراً مـن تـاريخ بلـوغ أكـرب                          ١١-٤
 “ضـحية ”، فإهنـا مل تعـد   ١٩٧٢رب سـبتم / أيلـول ١٦أبنــاء صاحبة البالغ لسن الرشـد، أي يف         
فـال ميكـن للـشخص كقاعـدة عامـة االسـتفادة مـن              . حلرمان أكرب أبنائها من اجلنسية الربيطانيـة      

فمــا أن يبلــغ الــشخص . جنــسية أحــد والديــه ســوى عنــدما يكــون ال يــزال يف مرحلــة الطفولــة
الشخـصية  الرشد، ال بد أن يستند أي طلب يقدمـه للحـصول علـى جنـسية إىل العالقـات                   سن

ــات         ــن عالق ــه م ــدى أم ــا ل ــن خــالل م ــيس م ــا ول ــد م ـــن ببل ــادة  . لالبـ ــرب امل ــن  ٤وتعت  جــيم م
 إىل حد كبري االسـتثناء مـن هـذه القاعـدة العامـة وتطبَّـق علـى فئـة حمـــدودة                      ١٩٨١ عام قانون

وبالتالـــــي، فـــإن أي شكـــــوى خبـــصوص االستمـــــرار فـــــي عـــــدم  . للغايـــــة مـــن األشـــخاص
رب أبناء صاحبة الـبالغ كمـواطن بريطـاين أو تـسجيله كـذلك ال بـد أن يقـدمها                    االعتــراف بأك 

 . هو نفسه

 وترى الدولة الطرف أن هـذا التحليـل لـن يقوضـه القـول بـأن صـاحبة الـبالغ سـعت                      ١٢-٤
 مـن قـانون   ٧مراراً دون جناح إىل تسجيل أكرب أبنائها كمواطن بريطاين، سواء مبوجـب املـادة               

 ١٩٧٩فربايــر / شــباط٧ت يف أعقــاب اإلعــالن عــن تغــيري الــسياسة يف  كمــا طبِِّقــ١٩٤٨عــام 
إذ ال ميكـــــن . ، هـذا إذا كانـت قـد تـذرعت أصـالً هبـذا القـول       ١٩٨١مبوجـب قـانون عـام     أو

لــرفض تــسجيل أكــرب أبنــاء صــاحبة الــبالغ مبوجــب هــذين احلكمــني أن يــشكّل يف حــد ذاتــه    
 نظـراً ألن    “قوقـاً مـساوية حلقـوق الرجـال       ح”أساسـاً للشكوى من أن صاحبة الـبالغ مل متـَنح           

وعلـى أي حـال     .  وال ميـنح حقوقـاً خاصـة هلـم         “للرجـال ”أياً من هذين احلكمـني غـري موجـه          
إن مــن غــري الواضــح أن صــاحبة الــبالغ قــدمت يف أي وقــت علــى اإلطــالق طلبــاً بتــسجيل  ــــف
، جلـأت لـسبل االنتـصاف    رب أبنائها عندما كان ال يزال طفالً، وأهنا، إن كان هذا هو األمر    ــأك
 . ة املتاحة يف احملاكم االنكليزيةــاحمللي

اسـتمرت  ” وتدفع الدولة الطرف بأنه هلذه األسـباب ال ميكـن القـول بـأن هـذه حالـة                  ١٣-٤
، أي تــاريخ دخــول “ملــا بعــد ذلــك التــاريخ ... فيهــا احلقــائق الــيت قــدِّم علــى أساســها الــبالغ  

لنـسبة للمملكـة املتحـــدة؛ وال ميكـن أيـضاً القـــول بـــأن               الربوتوكول االختيـاري حيـز النفـاذ با       
ومـع أن تبعـات االخـتالف يف املعاملـة الـذي تعرضـت              . آخر املراسالت تسمح بانتهاك جديـد     

ــبالغ يف عــام    ـــه صــاحبة ال ــدون   ) ١٩٧٢ و ١٩٥٤أو بــني  (١٩٥٤ل ــها ب اســتمرت ببقــاء ابن
ن الوضـع املتعلـق جبنـسية االبـن ال يـشكل        اجلنسية الربيطانية، فإن الدولة الطرف تدفع أيـضاً بـأ         
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ــادة       ــبالغ مبوجـــب املـ ــاحبة الـ ــوق صـ ــداً حلقـ ــستمراً أو جديـ ــهاكاً مـ ــه انتـ ــد ذاتـ ) ٢ (٩يف حـ
 . )١(االتفاقية من

) ١ (٤ أما بالنسبة الستنفاد سبل االنتصاف احملليـة، فتفيـد الدولـة الطـرف بـأن املـادة             ١٤-٤
وتـدفع  .  سـبل االنتـصاف احملليـة املتـوفرة        “يـع مج”من الربوتوكول االختياري تتطلـب اسـتنفاد        

 أو اإلداريـــة الدولة الطرف بأن هذا يتطلـب أن تطـرق صـاحبة الـبالغ مجيـع الـسبل القـضائيــة                   
 وال توجــد إشــارة يف الــبالغ إىل أن صــاحبته تقــدمت. )٢(الــيت متنحـــها فرصــة معقولــة للنجــاح

لتــسجيل أكــرب ) ١٩٧٢ و١٩٥٤ أو بــني عــامّي ١٩٥٤يف عــام (بطلــب يف الوقــت املناســب  
 مـن الواضـح   خيـار  وهـو  - ١٩٤٨مـن قـانون    ) ١ (٧أبنائها كمواطن بريطاين مبوجـب املـادة        

وعــالوة علــى هــذا، فإنــه كــان مــن املمكــن بــل كــان ينبغــي الطعــن يف     . أنــه كــان متاحــاً هلــا 
 رفـض للطلـب عـن طريـق املراجعـة القـضائية يف احملكمـة العليـا، الـيت كـان جهازهـا ميـارس             أي

آنــذاك، وال يــزال، اإلشــراف القــضائي علــى ممارســة الــسلطات احلكوميــة، مبــا فيهــا وزارة          
ــسائل          ــرارات م ــة بق ــصاصاهتا املتعلق ــي، الخت ــديرها ه ــانون أو بتق ــواء حبكــم الق ــة، س الداخلي

فاحملكمــة العليــا يف ممارســتها لــذلك االختــصاص  . احلــصول علــى اجلنــسية، ضــمن مجلــة أمــور  
ــس   ــع ب ــزال تتمت ــت وال ت ــرارات و كان ـــاء الق ــب اختــاذ   /لطـة إلغـ ــة تتطل ــر إلزامي  أو إصــدار أوام

ــرار ــانوين أو غــري        ق ــشكل غــري ق ــصرفت ب ــة ت ــسلطة احلكومي ــف، حيثمــا ختلــص إىل أن ال خمتل
ومــع أن االتفاقيــة مل تكــن قــد أبرمــت بعــد يف تلــك املرحلــة، فقــد كــان مــن املمكــن  . عقــالين

مـن قـانون    ) ١ (٧ة التقديرية مبوجب املادة     لصاحبة البالغ الطعن يف أي رفض ملمارسة السلط       
وكــان مــن .  لــصاحل أكــرب أبنائهــا علــى أســاس عــدم معقوليتــه يف إطــار القــانون احمللــي  ١٩٤٨

املمكن هلا اإلشــارة إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت كونت التزاماً دولياً ختـضع لـــه                
 .  صلــة مبمارسة السلطة التقديرية النظاميةاململكة املتحدة وكان من املمكــن أن يكون ذي

  ال ميكــــن أن يتمثــــل“االنتــــصاف الفعــــال” تفيــــد الدولــــة الطــــرف بــــأن اختبــــار  ١٥-٤
كانت شكوى ما ناجحة أم ال، وإمنا يف توفر إجراء يف النظام احمللـي قـادر علـى النظـر                إذا فيما

النتـصاف بالفعـل إذا كـان هنـاك     يف توفري االنتصاف دومنا احلاجة للجوء للجنـة، وتـوفري هـذا ا     
فإذا كان للجنة أن تنظر، خالفاً ملا جاء يف البيانـات الـسابقة، يف              . )٣( الشكوى وضوعاقتناع مب 

__________ 
ضـد كنـدا   . ك. ، ج١٩٨٤/ ١٧٤الـبالغ  :  إىل القرارين التاليني للجنة حقوق اإلنـسان       اجتري اإلشارة قياس   )١( 

CCPR/C/23/D/174/1984)( كوروفسكي ضد بولندا ٨٧٢/١٩٩٩؛ والبالغ ،CCPR/C/77/D/872/1999).( 
وتــشري إىل ؛ (CCPR/C/52/D/437/1990)، بــاتينيو ضــد بنمــا ٤٣٧/١٩٩٠ستــشهد الدولــة الطــرف بــالبالغ ت )٢( 

 .(CCPR/C/76/D/942/2000)، جوناّسن وآخرون ضد النرويج ٩٤٢/٢٠٠٠البالغ 
 احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان، نيكيتينــا ضــد  يف ١٨٣٠٤/٠٥تــشري الدولــة الطــرف إىل الطلــب رقــم   )٣( 

 .ا يقتضيه اختالف احلال، مع مراعاة مالبالغتنطبق على هذا القضية أن تلك قترح تاململكة املتحدة، و
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كون املسألة املشكو منها ال تـشكل انتـهاكاً مـستمراً وإمنـا انتـهاكاً جديـداً ال يعتـرب غـري جـائز                      
 مقبولـة بـنفس القـدر بـسبب     بسبب عامل الـزمن، فـإن الدولـة الطـرف تـرى أن الـشكوى غـري        

ويف . عدم قدرة مقدمة البالغ على استنفاد كافة سبل االنتصاف املتاحـة علـى املـستوى احمللـي                
 حــني أن األدلــة وافــرة علــى ســعي مقدمــة الــبالغ الســتنفاد ســبل االنتــصاف اإلداريــة املتاحــة    

ــشريعية للجــرب  وأي( تحــدة  مــن خــالل إجرائهــا التــصاالت مــع حكومــة اململكــة امل   -ســبل ت
، فإهنــا فــشلت متامــاً يف اســتنفاد ســبل االنتــصاف القــضائية  )واألعــضاء املتعــاطفني مــن الربملــان 

وترى الدولة الطرف كذلك أن قاعدة اسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة قبـل إمكـان                . )٤(املتاحة
ــة هــي قاعــدة راســخة أيــضاً يف القــانون الــدويل العــريف      .البــدء يف اإلجــراءات القــضائية الدولي

يف حالـة حـدوث انتـهاك، البـد مـن إتاحـة الفرصـة               ”وتعكس القاعدة وجهة النظر القائلة بأنه       
حمكمـة العـدل الدوليـة     (“للدولة جلربها بطريقتها اخلاصة، داخـل إطـار نظامهـا القـانوين احمللـي       

 )).٢٧ (٦، ص ١٩٥٩يف قضية إنترهاندل، تقارير حمكمة العدل الدولية، 

أيـضا أن قواعـد القـانون الـدويل تـشدد علـى ضـرورة االختبـار                 وتؤكد الدولة الطرف     ١٦-٤
الوايف حلالة عدم جـدوى سـبل االنتـصاف املمكنـة، وهـي حالـة ال بـد مـن وجودهـا قبـل نفـي                         

وكـان مـن املمكـن لـصاحبة        . )٥(انطباق الشرط العـام املتمثـل باسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة             
 للطعـن  ١٩٩٨انون حقـوق اإلنـسان لعـام    البالغ، بل وكان ينبغي هلا، رفع دعـوى مبوجـب قـ        

 . يف قانونية استمرار رفض تسجيل أكرب أبنائها كمواطن بريطاين

وتــذكر الدولــة الطــرف أنــه يف حالــة تــبني احملكمــة العليــا لوجــود انتــهاك حلــق صــاحبة  ١٧-٤
 ١٩٨١إمـا أن تـسعى لتفـسري قـانون      : البالغ مبوجب االتفاقية األوروبية، فـإن أمامهـا خيـارين         

لى حنو يتماشى مع حقوق صاحبة البالغ أو حقوق ابنها مبوجب االتفاقية األوروبية حلقـوق               ع
 مــن قــانون حقــوق اإلنــسان  ٤اإلنــسان؛ أو أن تعلــن عــدم صــالحية الــدعوى مبوجــب املــادة   

. وميكّن اخليار األخري حكومة اململكة املتحـدة مـن اختـاذ تـدابري انتـصاف عاجلـة         . ١٩٩٨ لعام
رف كذلك بأنه، مع أن من املستحيل تقدير التقيـيم مـا إذا كـان هـذا الطلـب               وتفيد الدولة الط  

__________ 
ــة الطــرف إىل   )٤(  ــشري الدول ــدى  ت ــانوين ل ــرأي الق ــسان ال ــة حقــوق اإلن ــسألة جلن ــبالغ   ، وال يف هــذه امل ســيما ال

احملكمــة األوروبيــة  الــرأي القــانوين لــدى    وإىل (CCPR/C/37/D/222/1987)ضــد فرنــسا  . ، ك٢٢٢/١٩٨٧
، ٢٩١٨٣/٩٥رقـم  ] جملـس اإلدارة [وار ضد فرنسا ، مبا يف ذلك فريسوز ور يف هذه املسألة   حلقوق اإلنسان 

؛ كــودال ضــد بولنــدا ينــاير/ الثــاينكــانون - ١٩٩٩احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان نــشرة ، ٣٧الفقــرة 
 - ٢٠٠٠احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان  نــشرة ، ١٥٢، الفقــرة ٣٠٢١٠/٩٦، رقــم ]جملــس اإلدارة[

 تـشرين   ١٨، القـرار الـصادر يف       ٦٢٢٣/٠٤طلب رقـم    الكة املتحدة،   ؛ بانفيلد ضد اململ   نوفمرب/ الثاين تشرين
 .٢٠٠٥أكتوبر /األول

؛ ١٩٥أمرياسـينغ، ص  . ف. س) ١٩٩٠ (Local Remedies in International Lawتـشري الدولـة الطـرف إىل     )٥( 
 .٥٢٥ألوبنهامي، ص ) الطبعة التاسعة( International Law و
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املقدم إىل احملكمة العليا سيكون يف النهاية ناجحا، بـأي قـدر مـن الـيقني، فإنـه ال ميكـن القـول                      
بأن هذا اللجوء إىل احملكمة العليا ال يشكل انتصافا فعاال يكون مطلوبا من صـاحبة الـبالغ أن                   

 . تستنفده

وتقترح الدولة الطرف أيـضا أن الـبالغ غـري جـائز ألنـه بوضـوح ال يـستند إىل أسـاس                 ١٨-٤
فقــد أدخلــت اململكــة املتحــدة عقــب التــصديق علــى االتفاقيــة الــتحفظ التــايل بالنــسبة    . ســليم
 : ٩ للمادة

، الــذي بــدأ ســريانه اعتبــارا مــن كــانون   ١٩٨١يقــوم قــانون اجلنــسية الربيطــاين لعــام   
ــاين ــاير /الث ــز ضــد املــرأة يف نطــاق مــدلول     ١٩٨٣ين ــادئ ال تــسمح بــأي متيي ، علــى أســاس مب
فيمــا يتعلــق جبنــسية   فيمــا يتعلــق باكتــساب جنــسيتها أو تغيريهــا أو االحتفــاظ هبــا، أو١ املــادة

 ال جيــوز أن يؤخــذ علــى أنــه يبطــل اســتمرار ٩اململكــة املتحــدة للمــادة بيــد أن قبــول . أطفاهلــا
 . بعض األحكام املؤقتة أو االنتقالية اليت ستظل سارية بعد ذلك التاريخ

، الـيت   ١٩٤٨ مـن قـانون      ٥وتعترب الدولة الطـرف أن التبعـات املـستمرة لتطبيـق املـادة               
 الــيت “كــام املؤقتــة واالنتقاليــةاألح”تعــّد يف صــلب الــبالغ، تقــع بــشكل واضــح داخــل إطــار  

ويكــون أثــر الــتحفظ نتيجــة لــذلك هــو عــدم حتمــل اململكــة املتحــدة . ١٩٨١يتــضمنها قــانون 
ــة  ــة     . للمــسؤولية مبوجــب االتفاقي ــان التحفظــات اخلاصــة باتفاقي ــة الطــرف إىل بي ــشري الدول وت

رهـا عـن أعمـال    ة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، الـيت نـِشرت كجـزء مـن تقري                ـاللجن
ــة يف ذلــك    . )A/53/38/Rev.1(دورهتــا التاســعة عــشرة   ــة الطــرف أن مقــاطع معين وتعتــرب الدول

 مـن اتفاقيـة     ٢٣-١٩ان تعكس عن حق املوقف مبوجب القانون الدويل، وال سـيما املـواد              ــالبي
لزمـة  فيينا لقانون املعاهدات، وهو أنه يتعني على الدول األطراف وليس اللجنة اختاذ قـرارات م  

بـشأن مــا إذا كـان الــتحفظ املقـدم مــن دولـة طــرف أخـرى غــري مـسموح بــه نظـرا لتنافيــه مــع        
وتــدفع الدولــة الطــرف بأنــه ال ميكــن تــصنيف الــتحفظ علــى  . مقــصد االتفاقيــة والغــرض منــها

ـــامل ــه  ٩ادة ـ ــى أن ــها     ” عل ــة والغــرض من ــذه االتفاقي ــصد ه ــع مق ــث حتظــره  “ال يتماشــى م  حبي
وتعتـرب الدولـة الطـرف أن عـدم سـعي أي مـن الـدول األطـراف                  . تفاقيةمن اال ) ٢ (٢٨ ادةـــامل

األخرى يف االتفاقية إىل االعتراض على توافق هذا التحفظ مع مقصد االتفاقيـة والغـرض منـها                 
تثر أي خماوف حمـددة بـشأن هـذا الـتحفظ      والطعن فيه أمر جدير باملالحظة؛ كما أن اللجنة مل   

اهبـا العـام عـن القلـق مـن عـدد التحفظـات علـى االتفاقيـة،                  ، سوى من خـالل إعر     ٩على املادة   
ــة      ــه يف توصــياهتا العام ــذي أوردت ــى النحــو ال ــرات  (٢١ و ٢٠ و ٤عل ــن الفق ) ٤٨ إىل ٤١م

وتـدلل الدولـة الطـرف    . وبياهنا عن التحفظات الوارد يف تعليقاهتا اخلتامية على اململكة املتحـدة      
ه غـري مرفـوض ألي مـن األسـباب الـواردة            نتيجة لذلك علـى أن هـذا الـبالغ، مـن حيـث كونـ              
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أعاله، ال يستند بوضوح إىل أسـاس سـليم بـسبب خـضوع موضـوعه بـشكل واضـح للـتحفظ                     
 . الذي أبدته اململكة املتحدة عند التصديق

ــواردة أعــاله، بــأن الــبالغ غــري مقبــول مبوجــب      ١٩-٤ ــة الطــرف، لألســباب ال وتــدفع الدول
دة أوفــت، ــــلربوتوكــول االختيــاري؛ وأن اململكــة املتحمــن ا) ٢ (٤أو املــادة /و) ١ (٤ املــادة

ـــإل املقــروءة بــاالقتران ) ٢ (٩ى احلــد إىل يكــون فيــه ذلــك مالئمــا، بالتزاماهتــا مبوجــب املــادة   ـ
 وعلـــى ١٩٨١مـــن االتفاقيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل إقـــرار قـــانون عـــام   ) و (٢  و١باملـــادتني 

 . تقدير أقل
 

 قبوليةات الدولة الطرف على املتعليقات صاحبة البالغ على مالحظ - ٥ 
، علـى  ٢٠٠٦مـايو  / أيار٢٩تعيد صاحبة البالغ التأكيد، من خالل مذكرهتا املؤرخة        ١-٥

، حيث أن احلقائق موضـوع الـبالغ اسـتمرت بوضـوح إىل             مقبوالرأيها وجوب اعتبار بالغها     
 مــا جتلــى مــا بعــد دخــول الربوتوكــول االختيــاري حيــز النفــاذ بالنــسبة للدولــة الطــرف، بقــدر  

 يف القـراءة الثانيـة لقـانون اجلنـسية واهلجـرة واللجـوء              ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٧التمييز جمـددا يف     
، الذي ذكـر امسهـا باإلضـافة إىل أمسـاء آخـرين، وكـان       ٦٧، عندما رِفض التعديل ٢٠٠٦لعام  

 . من شأنه رفع التمييز عنهم

ــبالغ إىل أن    ٢-٥ ــشري صــاحبة ال ــة أو االن ”وت ــام املؤقت ــةاألحك ــظ  “تقالي ــذكورة يف حتف  امل
وتــرى صــاحبة الــبالغ أنــه كــان جيــب إلغــاء  .  عامــا٢٠اململكــة املتحــدة اســتمرت ألكثــر مــن 

وتـــضيف أن احلكومـــة  . ٢٠٠٦ أو يف عـــام ٢٠٠٢األحكـــام املؤقتـــة أو االنتقاليـــة بقـــانون    
ن بتحفظها تعمدت قطـع الـسبيل القـانوين لالنتـصاف أمـام األمهـات الربيطانيـات الـاليت لـديه                   

 .  آلباء أجانب١٩٦١أبناء ولدوا قبل عام 

ــها        ٣-٥ ــذي كــان ميكن ــذهب إىل احلــد ال ــة الطــرف مل ت ــأن الدول ــبالغ ب ــد صــاحبة ال وتفي
الذهاب إليه على حنو معقول وقابل للتطبيق من أجل التصدي حلقيقـة عـدم قـدرة األشـخاص،                 

 .  األممثل ابنها، على احلصول على اجلنسية الربيطانية عن طريق التحّدر من

ــانون    ٤-٥ ــراف ق ــبالغ إىل اعت ــودين يف   ١٩٨١وتــشري صــاحبة ال ــاء القــّصر املول  حبــق األبن
ــاء أجانـــب( ألمهـــات بريطانيـــات ١٩٦١فربايـــر / شـــباط٧اخلـــارج بعـــد  يف التـــسجيل ) وآبـ

وتفيـد بأنـه مـا أن تعتـرف احلكومـة حبـق نفـس األشـخاص يف التـسجيل                    . كمواطنني بريطانيني 
 ١٩٦١فربايــر / شــباط٧، فــإن ٢٠٠٢الغني مبوجــب قــانون عــام   كمــواطنني بريطــانيني كبــ  

فإذا كان مـن اإلجحـاف والتمييـز حرمـان          . كتاريخ هنائي لن يكون تارخيا ذي صلة باملوضوع       
املولودين يف اخلارج ألمهات بريطانيـات مـن احلـق          ) الذين بلغوا اآلن سن الرشد    (بعض األبناء   
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. زيا بنفس القـدر حرمـان اآلخـرين مـن نفـس احلـق      يف التقدم للتسجيل، فإنه يكون جمحفا ومتيي    
وتتــساءل صــاحبة الــبالغ عــن الــسبب وراء عــدم إمكــان مــنح نفــس حــق التــسجيل للراشــدين 

 .١٩٨١الذين سبق وتعرضوا للتمييز ضدهم مبوجب قانون 

وتعترض صاحبة البالغ على أن اجلنسية تتحدد عن طريق تطبيق التـشريع الـساري يف                ٥-٥
 من حيث أن أشخاصا معينني كانوا يستطيعون التسجيل عن طريق أمهـاهتم             وقت مولد الفرد،  

 . ٢٠٠٢ وبأنفسهم كبالغني يف عام ١٩٨١ مبوجب قانون ١٩٨١يف عام 

 صّحح جزئيا التمييز اجلنسي الذي كـان قائمـا          ١٩٨١وتقر صاحبة البالغ بأن قانون       ٦-٥
 يف إعطـاء جنـسياهتن إىل أبنـائهن         تارخييا من خالل إقرار حق النـساء اعتبـارا مـن ذلـك التـاريخ              

غري أنه خلق متييزا جديدا بـني بعـض األمهـات، وهـن األمهـات               . على قدم املساواة مع الرجال    
وتـدفع  . ١٩٦١ والاليت لديهن أبناء ولدوا بعـد عـام          ١٩٦١الاليت لديهن أبناء ولدوا قبل عام       
، ممـن  ١٩٦١ودين بعـد عـام      بسبب متكّن األبناء املولـ     ٢٠٠٢بأن التمييز استمر مبوجب قانون      

 . عجزت أمهاهتم عن تسجيلهم عندما كانوا قّصرا، من القيام بذلك كراشدين

وتشكك صاحبة البالغ يف عدالة تشريع اجلنسية الذي مل يسر بأثر رجعي على األقـل                ٧-٥
بالنـسبة لألشـخاص الــذين ال يزالـون علــى قيـد احليـاة واملتــأثرين بـه، وتقــارن الوضـع بالقــانون        

وتعتقد بوجوب وجود هـدف مـشروع قبـل         .  العبيد مجيعي أهنى الرق والذي حترر مبوجبه       الذ
إمكان تربير االختالف يف املعاملة، وتتساءل عما ميكن أن يكـون هـذا اهلـدف املـشروع الـذي           

وبينما تقر صاحبة البالغ بعدم قدرة أي حكومـة علـى           . يستهدف جمموعة بعينها من األمهات    
ف يف التاريخ وبني األجيال السابقة، فإهنا تعتقد بأنه من واجـب كـل       جرب كل أشكال اإلجحا   

حكومة جرب أشكال اإلجحاف الكائنـة داخـل حـدود قـدراهتا، كـالتمييز القـائم يف يومنـا هـذا                     
ضد األحياء، ال سيما عنـد تقطـع احلكومـة للعهـود الرمسيـة، مـن قبيـل قـانون حقـوق اإلنـسان                       

وتـدفع صـاحبة الـبالغ أيـضا        . تمييز ضد املرأة، أمام العـامل     واتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال     
بأن الذريعـة الوحيـدة لعـدم وفـاء دولـة بالتزامهـا يف جمـال حقـوق اإلنـسان جتـاه مواطنيهـا هـي                         

وهـو أمـر، دومنـا شـك، ُيعتقـد أنـه            (احتمال أن تكون لـه عواقـب مـدمرة إىل حـد بـالغ للـبالد                 
 بــأن تــبني هــذه العواقــب ديبة لــديها التــزام أ، وإذا كــان هــذا هــو األمــر، فــإن احلكومــ)حــدث

 . بالكامل وعلى حنو ٌمرض

وتؤكد صاحبة الـبالغ أنـه لـألم حقـا أساسـيا يف إعطـاء جنـسيتها إىل ابنـها علـى قـدم                         ٨-٥
املساواة مع الرجال ومع غريها من األمهات، سواء كان هذا االبن قاصرا أو راشـدا، وخاصـة                 

 نفــس احلــق بالفعــل ألشــخاص آخرين،كقــّصر وكبــالغني؛  وأن أقــر قانونــان خمتلفــان للجنــسية 



CEDAW/C/37/D/11/2006  
 

07-23245 13 
 

وهي تعترب أن مجيع أشكال اإلجحاف املستمرة، الناشئة أو املدافع عنها علـى أسـاس قانونيتـها                 
 . عندما نشأت، غري مقبولة

 
 بشأن املقبوليةتعليقات إضافية للدولة الطرف  - ٦ 

 يف االعتمـاد علـى      ٢٠٠٦وليـه   ي/ متـوز  ٢١تستمر الدولة الطرف يف مـذكرهتا املؤرخـة          ١-٦
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣مذكراهتا اخلاصة جبواز البالغ اليت قدِّمت يف 

وتالحظ الدولة الطرف أن صاحبة البالغ مل تسع صـراحة إىل مناقـشة مـذكرة الدولـة           ٢-٦
عدم جواز البالغ بـسبب عامـل الـزمن،        : الطرف أو االعتراض عليها فيما يتعلق باألمور التالية       

 أن صاحبة البالغ مل تعد ضحية على أقل تقـدير منـذ بلـوغ ابنـها األكـرب سـن الرشـد يف                 حيث
أي قبل فترة طويلة مـن تـبين اجلمعيـة العامـة لالتفاقيـة، ومـن بـاب                   (١٩٧٢سبتمرب  / أيلول ١٦

أو عدم جواز الـبالغ بـسبب فـشل صـاحبة الـبالغ             /؛ و )أوىل قبل تصديق الدولة الطرف عليها     
أو كـون األحكـام املتعلقـة بالنتـائج املـستمرة      /ل االنتصاف احمللية املتاحة؛ و  يف استنفاد مجيع سب   

مشمولة بصورة واضـحة باألحكـام الفعليـة للـتحفظ الـذي وضـعته           ١٩٤٨من قانون    ٥للمادة  
وتفيـد الدولـة الطـرف بكفايـة أي مـن احلجـتني             . الدولة الطرف لدى تـصديقها علـى االتفاقيـة        

 .ثنتني معاً، جلعل هذا البالغ غري جائزاألوىل والثانية وحدها، أو اال

وتذكر الدولة الطرف أن تعليقات صاحبة البالغ تبدو وكأهنـا تركـز بـصورة أساسـية                 ٣-٦
 “مؤقتــة”علــى اإلدعــاء بــأن األحكــام التــشريعية الــيت يــشملها الــتحفظ كانــت أكثــر مــن          

ــل ــن   ” ب ــر م ــددت ألكث ــدم شــرع     “ ســنة٢٠م ــضمنية للحكــم بع ــة ال ــوة اللجن ــى دع ية ؛ وعل
 .وبطالنه التحفظ

وفــضالً عــن ذلــك، تــدلل الدولــة الطــرف علــى أن تعليقــات صــاحبة الــبالغ تتجاهــل    ٤-٦
بعض األحكام املؤقتة واالنتقاليـة الـيت سـتبقى نافـذة بعـد كـانون       ”حقيقة أن التحفظ يشري إىل      

  تقـع بـصورة واضـحة      ١٩٤٨ من قانون    ٥، وبأن النتائج املستمرة للمادة      “١٩٨٣يناير  /الثاين
وتــشرح الدولــة . يف إطــار تعريــف هــذا احلكــم بــصفته املؤقتــة وبــصفته االنتقاليــة وهــي األهــم  

 هو اإلشارة إىل التـدابري املعمـول هبـا إىل حـني إجنـاز               “االنتقايل”الطرف بأن اهلدف من كلمة      
، ولـيس اإلشـارة فقـط إىل األحكـام          “النظـام اجلديـد   ” إىل   “النظام القدمي ”عملية االنتقال من    

 مــن قــانون ٥واملــادة . تبقــى ســارية املفعــول إىل حــني إجــراء الــتغريات التــشريعية املناســبة الــيت 
 هي كل ما تبقى من النظام القـدمي بعـدما مت االنتقـال إىل النظـام اجلديـد غـري التمييـزي               ١٩٤٨

وتـدفع الدولـة الطـرف أيـضاً بأنـه صـار مبقـدور النـساء، منـذ بـدء                    . ١٩٨١مبوجب قانون عام    
، منح أطفاهلن حديثي الوالدة جنسياهتن بـنفس الـشكل الـذي ميكـن     ١٩٨١ن عام العمل بقانو 

 .الرجال من ذلك
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وتدفع الدولة الطرف، إضافة إىل ذلك، بأن تعليقـات صـاحبة الـبالغ تتجاهـل حقيقـة                  ٥-٦
أن اللجنة، من جهة القانون الدويل، ليس لديها االختصاص الختاذ قرارات ملزمـة بـشأن عـدم                 

ميكـن،   ظ لعدم اتفاقه مع هدف االتفاقية وغرضها؛ وتدفع الدولة الطرف بأنـه ال    مقبولية التحف 
 .على أي حال، اعتبار حتفظها ال يتفق مع هدف االتفاقية وغرضها

 
  البالغمقبوليةتعليقات إضافية لصاحبة البالغ بشأن  - ٧ 

، ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٩تعيد صاحبة البالغ التأكيـد، مـن خـالل مـذكرهتا املؤرخـة               ١-٧
فهــي تــدعي أن قــانون .  بالغهــا بــسبب عامــل الــزمنمقبوليــةعلــى أنــه ال ينبغــي احلكــم بعــدم 

 كـان قانونـاً   ١٩٥٤اجلنسية الذي كان ساري املفعول أثناء الفترة اليت ولـد فيهـا ابنـها يف عـام          
 .متييزياً وأن قانون اجلنسية احلايل هو متييزي كذلك وأهنا فعالً ما زالت ضحية

 باستنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة، فإن صاحبة البالغ تدعي أهنـا             فيما يتعلق  ٢-٧
استنفدت مجيع هذه السبل املتاحة هلا حيث أهنا منذ والدة ابنـها البكـر قـدمت طلبـات عديـدة                    
ــسؤولني          ــع م ــة ومراســالت م ــة ووزارة الداخلي ــصلية الربيطاني ــق القن ــن طري ــسية ع ملنحــه اجلن

يني، حــىت أن شــكواها ُعـــرضت يف مناقــشات جملــس اللــوردات  حكــوميني ومستــشارين قــانون
ــر / شــباط٧مــؤخراً يف  ــاً ٢٠٠٦فرباي ــضاً تام ــأن    .  والقــت رف ــضاً ب ــبالغ أي وتؤكــد صــاحبة ال

وتقـول إن اللجـوء للقـضاء ميثـل     . حصوهلا على حقها الـذي تـسعى إليـه يتطلـب تغـيري القـانون        
يــة عمرهــا ومواردهــا، مهمــة ضــخمة     طريقــاً طــويالً وشــائكاً ويعتــرب بالنــسبة هلــا، مــن ناح      

فتحدي قانون برملاين بكل ما يتبع ذلك هو أمر يـستحيل           . ومستحيلة تفوق إمكانياهتا وطاقتها   
 وهــي تقــول بــأن اســتنفاد مجيــع ســبل االنتــصاف احملليــة املتاحــة قــد يــستنفد  . عليهــا القيــام بــه

 دعاهـا لطلـب املـساعدة       وهـذا مـا   . هلا من عمر ليخرجها يف هناية املطاف صـفر اليـدين           بقي ما
 .من اللجنة

 مـشمولة بـصورة   ١٩٤٨ مـن قـانون      ٥أما فيما يتعلق بكـون النتـائج املـستمرة للمـادة             ٣-٧
واضحة بالتحفظ، فإن صاحبة البالغ يصعب عليهـا تـصور إمكانيـة االسـتمرار إىل مـا ال هنايـة           

 أن وهــي تــود. بقبــول أي عمــل ينتــهك حقــوق اإلنــسان حبجــة وجــود حتفــظ يــسمح بــذلك   
 .تفترض أن واضع التحفظ وقتها مل يقصد هذا التفسري

ــة يف         ٤-٧ ــدالالت اللفظي ــى ال ــة الطــرف ترتكــز عل ــى أن الدول ــبالغ عل ــدلل صــاحبة ال وت
وحسب فهـم صـاحبة الـبالغ فـإن كـل مـا يوصـف             . “انتقايل” و   “مؤقت”اإلشارة إىل معىن    

وتــدعي بــأن . ض والتغــيري سيخــضع يف هنايــة األمــر إىل االســتعرا“انتقــايل” و “مؤقــت”بأنــه 
الدولة الطرف اختارت كحل هلذا اجلور االنتظار حىت انطفاء مجيـع األشـخاص الـذين يعـانون                 
ــا هــذا القــانون       مــن هــذا الظلــم بوفــاهتم وبالتــايل حتــل املــشكلة باختفائهــا، بــدل اجتثــاث بقاي
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ني سـواء   يعود للعصور الوسطى والذي جيحف يف حق النـساء املـسنات وأوالدهـن البـالغ               الذي
وتنظر صاحبة البالغ إىل هـذه الوسـيلة علـى          . كان ذلك مقارنة بالرجال أو بالنساء األخريات      

أهنا متنافية مع هدف االتفاقية وغرضـها، كمـا تتنـاىف مـع البيانـات الرمسيـة الـيت أعلنتـها الدولـة                       
 .الطرف بشأن خلو اجملتمع الربيطاين من التمييز

اللجنــة االختــصاص إلصــدار قــرارات ملزمــة بــشأن  وتــدفع صــاحبة الــبالغ بــأن لــدى  ٥-٧
إذا كــان الــتحفظ الــذي وضــعته الدولــة الطــرف عنــد تــصديقها علــى االتفاقيــة غــري مقبــول  مــا

 . ، كما تدفع بأن التحفظ ال يتفق فعالً مع هدف االتفاقية وغرضهاوباطل
 

  البالغمقبوليةالقضايا املثارة وأعمال اللجنة بشأن  - ٨ 
 مقبــوال مــن نظامهــا الــداخلي، مــا إذا كــان الــبالغ  ٦٤جنــة، وفقــا للمــادة ســتقرر الل ١-٨
 .  مبوجب الربوتوكول االختياريمقبولغري  أو

ــادة    ٢-٨ ــا للم ــة، وفق ــرر النظــر يف    ٦٦وجيــوز للجن ــداخلي، أن تق ــا ال ــن نظامه ــة م  مقبولي
 .ما ووجاهة أسبابه بشكل منفصل بالغ

ست موضـع نظـر حاليـاً ومل يـسبق النظـر            وقد تأكدت اللجنـة مـن أن هـذه القـضية ليـ             ٣-٨
 .فيها مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

 بـالغ مـا عنـدما       مقبوليـة ، على أن اللجنة تعلن عدم       ٤من املادة   ) هـ (٢وتنص الفقرة    ٤-٨
تكون الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بـدء سـريان مفعـول الربوتوكـول احلـايل بالنـسبة                   

وتـشري اللجنـة إىل أن     . لدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت تلـك الوقـائع بعـد ذلـك التـاريخ               ل
ل ــــيرلنــدا الــشمالية دخأالربوتوكــول االختيــاري بالنــسبة للملكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و 

ـــحي ــاذ يف ـ ــذي    . ٢٠٠٤مــارس مــن عــام  / آذار١٧ز النف ــز املزعــوم ال ــة أن التميي ــرب اللجن وتعت
 /أيلـول  ١٦يف  (صاحبة الـبالغ أنـه قـد أصـاهبا هـي قـد وقـع عنـد والدة ابنـها األكـرب                       اشتكت  
، أي قبل دخول الربوتوكول االختياري حيز النفاذ بفتـرة طويلـة أو حـىت قبـل        )١٩٥٤سبتمرب  

يعطـي النـساء،     فقد كان قانون اجلنسية الربيطاين، يف ذلك الوقـت، ال         . التصديق على االتفاقية  
ــيهن صــاحبة   ــة ألطفــاهلن، يف حــني أن أزواجهــن،     مبــن ف ــسية الربيطاني ــبالغ، حــق مــنح اجلن ال

، حـدث   ١٩٧٩فربايـر   / شـباط  ٧وتالحـظ اللجنـة أنـه يف        . كانوا بريطانيني، حيق هلـم ذلـك       إذا
تغــيري يف سياســة احلكومــة أتــاح للنــساء الربيطانيــات تقــدمي طلبــات لتــسجيل أطفــاهلن القــّصر     

ونتيجـة هلـذا التغـيري،      .  أو بعـده كمـواطنني بريطـانيني       ١٩٦١فربايـر   / شباط ٧املولودين بتاريخ   
ــبالغ يف   ــها      ١٩٨٠حــصلت صــاحبة ال ــسجيل لطفل ــق الت ــسيتها عــن طري ــى احلــق مبــنح جن عل

ـــاألصغ ــان ال يــزال قاصــراً، يف حــني مل يكــن بإمكاهنــا فعــل       ١٩٦٦ر املولــود يف ـ  والــذي ك
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سـلف، تعتـرب     نـاًء علـى مـا     وب. ذاته البنـها األكـرب الـذي بقـي غـري مؤهـل بـسبب عمـره                 الشيء
اللجنة أن وقـائع القـضية ذات الـصلة، أي التمييـز املزعـوم ضـد صـاحبة الـبالغ واملتمثـل بعـدم                        

علـى خـالف    (قدرهتا، مقارنة باملواطنني الربيطانيني الذكور، على منح جنسيتها البنـها األكـرب             
سـبتمرب  /أيلـول  ١٦ يف قد توقف بتاريخ بلوغ ابنها سن الرشـد، أي    ) أي متييز ضد ابنها األكرب    

وأصبح البنها، بعد هذا التاريخ، احلـق األساسـي يف االختيـار بـني االحتفـاظ جبنـسيته         . ١٩٧٢
املكتسبة أو تقدمي طلب للحصول على جنسية دولة أخرى، وفقـاً للـشروط الـيت حتـددها تلـك                   

ف يف وبوجـه أعـم، فـإن هـذا التمييـز ضـد صـاحبة الـبالغ والنـساء األخريـات قـد توقـ                . الدولة
وكـال التـارخيني يـسبقان تـاريخ        .  مع تطبيق السياسة احلكومية اجلديـدة      ١٩٧٩فرباير  /شباط ٧

وهلـذا، فـإن اللجنـة ختلـص إىل نتيجـة تفيـد بعـدم               . دخول الربوتوكول االختيـاري حيـز التنفيـذ       
 .  هذا البالغ بسبب عامل الزمنمقبولية

ــالفقرة   ٥-٨ ــالًً ب ــادة  ١وعم ــن امل ــن الربتوكــول اال ٤ م ــة النظــر     م ــاري، ال جيــوز للجن ختي
بــالغ مــا مل تتأكــد مــن اســتنفاد صــاحب الــبالغ جلميــع ســبل االنتــصاف احملليــة املتاحــة،   بــأي
إذا كان اللجوء هلذه السبل يستغرق وقتاً طويالً إىل حـد غـري معقـول أو أنـه علـى األغلـب                       إال

ُيعتـرض عليـه أن صـاحبة       وتالحظ اللجنة تأكيد الدولـة الطـرف الـذي مل           . ال يأيت بنتيجة فعالة   
 إىل ١٩٥٤ أو خـــالل الفتـــرة مـــن ١٩٥٤تقـــدم يف الوقـــت املناســـب، أي يف عـــام  الـــبالغ مل
مـن قـانون    ) ١ (٧طلب لتسجيل ابنها األكرب كمـواطن بريطـاين مبوجـب الفقـرة              ، أي ١٩٧٢
، وأهنا لو تقدمت هبذا الطلب لكـان باسـتطاعتها الطعـن بـأي حكـم رفـض مـن خـالل                ١٩٤٨

ب إعــادة نظــر إىل احملكمــة العليــا، وهــي اجلهــة الــيت كانــت وال تــزال متلــك ســلطة  التقــدم بطلــ
ــة و      ــا القانونيـ ــة لوظائفهـ ــسلطات العامـ ــة الـ ــى ممارسـ ــراف علـ ــة /اإلشـ ــسلطتها التقديريـ . أو لـ

 أن طعنت صاحبة البالغ أمام احملكمـة العليـا بـرفض الـسلطات              ١٩٧٢حيصل منذ عام     مل كما
ولـدى اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان      . األكـرب اجلنـسية الربيطانيـة   الربيطانية املستمر مـنح ابنـها       
 اليت طُـلب فيهـا مـن أصـحاب البالغـات رفـع الـدعوى               )٦(القضائيةجمموعة طويلة من السوابق     

جوهريــاً أمــام احملــاكم احملليــة بــشأن االنتــهاك املزعــوم ألحكــام العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 
الدولـة الطـرف مـن تـدارك أي انتـهاك مزعـوم قبـل عـرض املـسألة                   ميكن   املدنية والسياسية، مما  

تطلب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أقل مـن هـذا مـن ضـحايا                  وال. على اللجنة 
حمتملني النتهاكات احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، وهلذا السبب، فإن اللجنـة تعتـرب هـذا                

 . من الربوتوكول االختياري٤ من املادة ١  مبوجب الفقرةمقبولالبالغ غري 

__________ 
 أنطونيـو  ١٣٥٦/٢٠٠٥ضـد فرنـسا، والـبالغ رقـم      . ك.  م ٢٢٢/١٩٨٧غ رقم   انظر على سبيل املثال البال     )٦( 

 . يوجني ليندر ضد فنلندا١٤٢٠/٢٠٠٥بارا كورال ضد إسبانيا، والبالغ رقم 



CEDAW/C/37/D/11/2006  
 

07-23245 17 
 

 . البالغ بناًء على أي أساس آخرمقبوليةوال ترى اللجنة داعياً لعدم  ٦-٨

 :وهلذا، تقرر اللجنة ما يلي ٧-٨

 مـن الربوتوكـول     ٤مـن املـادة     ) هــ (٢مبقتـضى الفقـرة      مقبـول هذا البالغ غري     )أ( 
 دخـول الربوتوكـول االختيـاري حيـز التنفيـذ           االختياري ألن الوقائع املتنازع فيها حـدثت قبـل        

 مــن ٤ مــن املــادة ١مبقتــضى الفقــرة  وبالنــسبة للدولــة الطــرف ومل تــستمر بعــد ذلــك التــاريخ؛
 الربوتوكول االختياري نظراً لعدم استنفاد صاحبة البالغ مجيع سبل االنتصاف احمللية؛

 .ُيـبلغ هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحبة البالغ )ب( 

 


