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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 والثالثونالتاسعة الدورة 

    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 الربوتوكـول   مبوجـب قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة             

 االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 *٧/٢٠٠٥البالغ رقم   

 
 بارغاس إي سينس دي بيكونيا - ريستينا مونيوسك   :مقدم من

 مقدمة البالغ  :الضحية املفترضة

 إسبانيا   :الدولة الطرف

 )التقدمي األويل (٢٠٠٤يوليه / متوز٣٠  : البالغ تقدميتاريخ

 ٢٠٠٥فربايـر  / شـباط  ٢٤ي  ـرف ف ـة الط ـــى الدول ـت إل ــقدم   :ملرجعيةالوثائق ا
 )تصدر يف شكل وثيقة مل(

 
 

بغـوم، مغـاليس أروشـا دومينغيـز،     آغـا  فردوس : جنة التالية أمساؤهم يف النظر يف هذا البالغ     شارك أعضاء الل   * 
مــرمي بلميهــوب زرداين، سيــسوري شــوتيكول، مــاري شــانيت دايــرام، ســيس فلينترمــان، نائلــة حممــد جــرب،   

. غلنـدا ب  ، بـراميال بـاتني، سـلفيا بيمنتـل، فوميكـو سـايغا، هيـسو شـن،                  نيوبـاور فرانسواز غاسبار، فيوليتـا     
 .شياو تشياو تزو سيمز، دوبرافكا سيمونوفيتش، أناماه تان، ماريا رخيينا تافارس دا سيلفا،

سـيس فلينترمـان،    وويرد يف مرفق هذه الوثيقة نص رأيني فرديني، وقعت أحدمها مغاليس أروشـا دومينغيـز،                  
؛ تــشياو وتــزو شــياومــاه تــان، أناوســيمز، . غلنــدا بوفوميكــو ســايغا، وســلفيا بيمنتــل، وبــراميال بــاتني، و

 .خر ماري شانيت دايرامآلووقعت ا
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 مـن   ١٧، املنـشأة مبوجـب املـادة        إن اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة             
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٩  يفإذ جتتمع 
 : ما يليتقرر 

 قرار بشأن املقبولية  
 بارغـاس إي    -  هـي كريـستينا مونيـوس      ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٣٠مقدمة البالغ املؤرخ     - ١

) ج( ٢سينس دي بيكونيـا، وهـي مواطنـة إسـبانية تـدعي أهنـا ضـحية النتـهاك إسـبانيا للمـادة                       
ة الـبالغ   وميثـل مقدمـ   .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          )١()و( ٢واملادة  

االتفاقيـة   وقـد دخلـت      .)٢(وخوسيه لويس ماسـون كوسـتا     تيشيدور ناتشون   احملاميان كارلوس   
يف توكوهلـــا االختيـــاري و وبر١٩٨٤فربايـــر / شـــباط٤حيـــز النفـــاذ جتـــاه الدولـــة الطـــرف يف  

أن التــصديق وأعلنــت إســبانيا عنــد تــصديقها علــى االتفاقيــة . ٢٠٠١أكتــوبر /تـشرين األول  ٦
 .ام الدستورية املتعلقة بوراثة العرش اإلسباينخيل باألحك ال

 الوقائع كما عرضتها مقدمة البالغ  

بارغاس إي إيريـروس دي تيخـادا        - مقدمة البالغ هي البنت البكر إلنريكي مونيوس       ١-٢
 .“كونت بولنيس”النبالة  كان حيمل لقب الذي

يف وراثـة ألقـاب النبالـة       ة  األحقيـ القـانون املتعلـق بترتيـب       /رسـوم امل من   ٥ووفقا للمادة    ٢-٢
 اللقـب  تـرث البكـر يـرث اللقـب، لكـن املـرأة ال           االبـن   ، فإن   ١٩٤٨يونيه  / حزيران ٤واملؤرخ  

، تكــون لتــوارث ألقــاب النبالــة واســتنادا إىل القواعــد التارخييــة  . إذا مل يكــن هلــا أخ أصــغر  إال
 .للرجال األولوية على النساء يف الترتيب العادي

رغــاس إي ســينس دي  اب - ر ملقدمــة الــبالغ، خوســيه مونيــوس   وورث األخ األصــغ ٣-٢
ديــسمرب / كــانون األول٣٠ويف . ١٩٧٨مـايو  / أيــار٢٣يكونيـا، اللقــب عنــد وفـاة أبيهمــا يف   ب

__________ 
) و( ٢وحدها، وتارة إىل املـادة      ) ج( ٢فهي تشري تارة إىل املادة      .  إشارات مقدمة البالغ إىل املواد     تتضارب )١( 

 .ىل املادتني معا يف املرفقاتإوحدها وأحيانا تشري 
 كــاريون -س ماســون كوســتا أيــضا مريســيديس   لــويخوســيهوتيــشيدور ناتــشون مثــل احملاميــان كــارلوس   )٢( 

اليت قدمت بالغا إىل اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري                 ) إسبانيا(باركايستيغي  
، وذلـك بتـاريخ    النبالـة للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، ادعـت فيـه التمييـز يف وراثـة ألقـاب                   

وأعلنـت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان عـدم مقبوليـة        ). ١٠١٩/٢٠٠١بالغ رقم ال (٢٠٠١مارس  /آذار ٨
 ).٢٠٠٤مارس / آذار٣٠(القضية 
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ــب ١٩٧٨ ــرياث   إ، طلـ ــي للمـ ــوم ملكـ ــدار مرسـ ــوم يف  . صـ ــدر املرسـ ــشرين األول٣وصـ  / تـ
 .١٩٨٠ أكتوبر

بوصفها املولـودة البكـر      البالغ   ، أقامت مقدمة  ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٣٠ويف   ٤-٢
يكونيـا، مطالبـة بلقـب     ببارغاس إي سـينس دي       - دعوى ضد أخيها األصغر خوسيه مونيوس     

نـصوص  املاجلـنس   نـوع    بـسبب مبـدأ املـساواة وعـدم التمييـز         اسـتنادا إىل     ،“سي بولن كونتيسة”
 مـن   ٢املـادة   مـن   ) و(و  ) ج( والفقـرتني    )٣(١٩٧٨ لعـام    ا من دسـتور إسـباني     ١٤عليه يف املادة    

وحاججــت مقدمــة الــبالغ بأهنــا أحــق . اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
القــانون /رســومامل مــن ٥، وأن املــادة  الــسابق حامــل اللقــببوراثــة لقــب النبالــة باعتبارهــا بكــَر

سريه  كـان ينبغـي تفـ      ١٩٤٨يونيـه   / حزيـران  ٤املتعلق بالترتيب يف وراثة ألقاب النبالة واملـؤرخ         
 مـن   ١٤اجلـنس املنـصوص عليـه يف املـادة          نـوع    بـسبب  املـساواة وعـدم التمييـز        أعلى ضوء مبد  

 / شــباط٢وأشــارت مقدمــة الــبالغ إىل حكــم احملكمــة الدســتورية املــؤرخ . الدســتور اإلســباين
 الـذي قـضى بـأن القواعـد الـيت دخلـت حيـز النفـاذ قبـل سـن الدسـتور اإلسـباين                       ١٩٨١فرباير  

كمـا أشـارت إىل   . إلغاؤهـا ا يتوافـق والدسـتور وأن القواعـد املنافيـة لـه يـتعني           يتعني تفسريها مبـ   
 قضى بأن أولية الـذكور يف وراثـة ألقـاب           ١٩٨١يوليه  /متوز ٢٧حكم للمحكمة العليا مؤرخ     

وأشـارت كـذلك إىل حكـم للمحكمـة العليـا           . النبالة يشوهبا التمييز وهي بالتايل غري دسـتورية       
 قضى بأن الدستور اإلسباين يسري على وراثـة ألقـاب           ١٩٨٨مرب  ديس/ كانون األول  ٧مؤرخ  
 .النبالة

 كـــانون ١٠ طلـــب مقدمـــة الـــبالغ يف ٦ورفـــضت حمكمـــة مدريـــد االبتدائيـــة رقـــم   ٥-٢
واعتـربت مبـدأ أولويـة الـذكور التـارخيي يف وراثـة ألقـاب النبالـة مبـدأ                   . ١٩٩١ديسمرب  /األول

 مـن الدسـتور     ١٤اجلـنس، الـوارد يف املـادة        نـوع    يتوافق مع مبدأ املساواة وعدم التمييز بـسبب       
وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن اللقـب قـد آل إىل أخ مقدمـة الـبالغ قبـل دخـول دسـتور                 . اإلسباين
 . حيز النفاذ وأن الدستور مل يكن يسري على القانون املدين الذي ينظم هذه املسألة١٩٧٨

 عــشرة مــن حمكمــة االســتئناف واســتأنفت مقدمــة الــبالغ احلكــم لــدى الــدائرة الثامنــة ٦-٢
 لـنفس األسـباب   ١٩٩٣سـبتمرب  / أيلـول ٢٧اإلقليمية ملدريد، اليت رفضت طلب االستئناف يف     

 .٦اليت استندت إليها حمكمة مدريد االبتدائية رقم 

وبعـد حتديـد تـاريخ    ). الطعن بـالنقض (وقدمت مقدمة البالغ طعنا لدى احملكمة العليا     ٧-٢
. غ تأجيــل موعــد عقــدها لتعــذر حــضور حماميهــا بــسبب مرضــه  اجللــسة، طلبــت مقدمــة الــبال 

__________ 
 .١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢٩دخل الدستور اإلسباين حيز النفاذ يف  )٣( 



CEDAW/C/39/D/7/2005
 

4 07-49560 
 

ــها ورفــضت طعنــ    ومل ــا لطلب . ١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول١٣ا يف هتــستجب احملكمــة العي
وقضت احملكمة العليا، بأهنا وإن قضت يف السابق بـأن أولويـة الـذكور يف وراثـة ألقـاب النبالـة                     

ــإن حكــم احملكمــ      ــد غــري دســتورية، ف ــز وتع ــشوهبا التميي ــؤرخ ١٢٦/١٩٩٧ة الدســتورية ي  امل
ــه /متــوز ٣ ــهاد ١٩٩٧يولي ــذكور يف ترتيــب   .  نقــض هــذا االجت ــة ال ــأن أولوي  وقــضى احلكــم ب

 تـشرين   ١١  و ١٩٤٨مـايو   / أيـار  ٤وراثة ألقاب النبالة املنـصوص عليهـا يف قـانوين           يف   األحقية
 الدسـتور   مـن ١٤ ال هي متييزية وال هـي غـري دسـتورية مـا دامـت املـادة             ١٨٢٠أكتوبر  /األول

اإلســـباين الـــيت تـــضمن املـــساواة أمـــام القـــانون، ال تـــسري نظـــرا للطـــابع التـــارخيي والرمـــزي  
 .األلقاب لتلك

 أمــام احملكمــة (recurso de amparo)) محــائيطعــن ( الــبالغ بطعــن ة مقدمــتوتقــدم ٨-٢
 وادعـت مقدمـة الـبالغ     . موضوعيةأخرى  الدستورية يف حكم احملكمة العليا ألسباب إجرائية و       

 من الدستور كان ينبغـي تطبيقهـا علـى وراثـة اللقـب حـىت وإن مل يكـن الدسـتور            ١٤أن املادة   
وأكـدت مقدمـة الـبالغ علـى أن اللقـب قـد آل إىل               . قد دخل بعد حيز النفاذ وقت وفاة أبيهـا        

، أي تــاريخ بــدء نفــاذ دســتور  ١٩٧٨ديــسمرب / كــانون األول٢٩أخيهــا مبرســوم ملكــي بعــد  
 مــن ١٤ واملــادة ٦ مــن املــادة ١م احملكمــة العليــا انتــهك الفقــرة كمــا ادعــت أن حكــ. ١٩٧٨
 من بروتوكوهلـا باإلضـافة إىل املـواد    ١واملادة واحلريات األساسية  حقوق اإلنسان محايةاتفاقية  

 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٥  و٢  و١
 حكـم احملكمـة العليـا       يةة الدستور ، نقضت احملكم  ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٠وبقرار مؤرخ    ٩-٢

  النتهاكه احلق األساسـي يف الـدفاع الفعـال وأحالتـه           ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣املؤرخ  
 .  إىل احملكمة العليا إلعادة النظرمن جديد

، أصدرت احملكمة العليا حكما جديدا يـرفض مطالـب          ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٧ويف   ١٠-٢
. جديـــد أن القـــانون املـــدين يـــنظم وراثـــة ألقـــاب النبالـــةوأكـــد احلكـــم مـــن . مقدمـــة الـــبالغ

 - تـاريخ وفـاة األب       - ١٩٧٨مـايو   / أيـار  ٢٣الحظ أنه ملـا كـان التـاريخ املرجعـي، أي             كما
.  مـن الدسـتور غـري مطروحـة       ١٤، فـإن مـسألة سـريان املـادة          ١٩٧٨قا لبـدء نفـاذ دسـتور        بسا

 الـذي  ١٩٩٧يوليـه  / متـوز ٣ية املؤرخ وأشارت احملكمة العليا كذلك إىل قرار احملكمة الدستور  
ــه نظــرا للطــابع   ــارخيي لأللقــاب، فــإن قــانوين  الــشريفقــضى بأن  اللــذين ١٨٢٠  و١٩٤٨ والت

فيمـا يتعلـق بوراثـة ألقـاب     علـى اإلنـاث مـن نفـس النـسب والرتبـة            الذكور  أسبقية  ينصان على   
 . من الدستور اإلسباين١٤ينافيان املادة  النبالة عند الوفاة ال

 جديــدا محائيــاطعنــا ، أودعــت مقدمــة الــبالغ ٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين األول١٧ويف  ١١-٢
ــؤرخ         ــا املـ ــة العليـ ــم احملكمـ ــور، أن حكـ ــة أمـ ــه، يف مجلـ ــدعي فيـ ــتورية تـ ــة الدسـ ــام احملكمـ أمـ
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 مــن اتفاقيــة ١٥ و ٢ و ١ مــن الدســتور واملــواد ١٤ ينتــهك املــادة ٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ١٧
 .املرأةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 

 الفتقـاره إىل    احلمـائي طعنها  ، رفضت احملكمة الدستورية     ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٤ويف   ١٢-٢
 .مضمون دستوري

 
 التظلم  

نـوع جنـسها   تدعي مقدمة البالغ أن الدولة الطرف قد مارست التمييز ضدها بسبب   ١-٣
. ‘‘نـت بـولنس   كو’’عندما حرمتها من حقها، باعتبارها املولود البكر، يف أن ترث لقب أبيهـا              

وتدعي أن أولوية الذكور يف ترتيب األحقيـة يف وراثـة ألقـاب النبالـة تـشكل انتـهاكا لالتفاقيـة                  
وادعــت أن علــى إســبانيا التزامــا مبوجــب  . علــى وجــه التحديــد) و (٢بــصفة عامــة، وللمــادة 

 أكتـوبر / تـشرين األول   ١١  و ١٩٤٨مـايو   / أيـار  ٤االتفاقية يلزمهـا بتعـديل أو مراجعـة قـانوين           
 . اللذين ينصان على أولوية الذكور يف أحقية وراثة ألقاب النبالة١٨٢٠

ــبالغ،    ٢-٣ ــة ال ــق مبقبولي ــا يتعل ــدعيوفيم ــد اســتنفدت كــل     ت ــا ق ــبالغ أهن ــة ال  ســبل مقدم
 املـؤرخ   ١٢٦/١٩٩٧ ــــــة  أنـه، مبقتـضى حكـم احملكمـة الدستوري         وتـزعم . االنتصاف الداخليـة  

وراثـة ألقـاب النبالـة،    أحقيـة  سألة أولويـة الـذكور يف        الذي سوى هنائيا مـ     ١٩٩٧يوليه  /متوز ٣
 بشأن هـذه املـسألة، ممـا جيعـل وسـيلة االنتـصاف هـذه                طعن محائي ي  أل لن يكتب النجاح     هفإن

 .غري فعالة

 تـوعز إىل  ، وأن   لالتفاقيـة انتـهاك   حـصول   طلب مقدمة البالغ إىل اللجنة أن تستنتج        تو ٣-٣
 .اف فعالة وأن تراجع تشريعها الذي يشوبه متييزن توفر هلا وسيلة انتص بأالدولة الطرف

 
 مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية  

 رفــض الــبالغ ،٢٠٠٥أغــسطس / آب٤ الدولــة الطــرف، يف مــذكرة مؤرخــة تطلــب - ٤
 أن املــسألة نفــسها قــد ســبق للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان أن   وتــدعي. باعتبــاره غــري مقبــول 

 .١٠١٩/٢٠٠١  و١٠٠٨/٢٠٠١نظرت فيها يف بالغيها 
 

 تعليقات مقدمة البالغ بشأن مالحظات الدولة الطرف على املقبولية  

، بـأن قـضايا     ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٥قر مقدمة البالغ، يف مذكرة مؤرخة       ت ١-٥
 أن نطـاق احلـق يف املـساواة         يدعتمماثلة قد عرضت على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان غري أهنا           

 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية لـيس ممـاثال للحـق يف          ٢٦ة  مبوجب املاد 
 أن االتفاقيـة قـد      يدعتـ و). و( ٢ واملـادة    ١سيما مبوجب املـادة      املساواة مبوجب االتفاقية، وال   
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 بغرض عام هـو القـضاء هنائيـا علـى التمييـز الـذي تعـاين منـه املـرأة يف كـل جمـال، حـىت                          صيغت
 أن رأي اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، القائـل بـأن               يدعتـ كما  . الشرفيةقاب  باألليتعلق   فيما

 مـن العهـد   ٢٦التمييز الـذي تعـاين منـه املـرأة يف وراثـة ألقـاب النبالـة خـارج عـن نطـاق املـادة              
واسـتنادا إىل مقدمـة الـبالغ، فـإن االتفاقيـة ال تـضع أي       . غري ذي صـلة باملوضـوع     رأي  الدويل  

ساواة يف أي جمــال، مبــا فيهــا اجملــاالت االجتماعيــة واالقتــصادية واملدنيــة  قيــد علــى احلــق يف املــ 
 .  بأن بالغها مقبولحتاججوهلذا السبب، . والسياسية

إلغـاء التـشريعات    بالدولـة الطـرف     إىل  اللجنـة   تـوعز   كد مقدمة الـبالغ طلبـها بـأن         تؤو ٢-٥
وتـدعي  . ة ألقـاب النبالـة    والقواعد واألعراف اليت تكرس أحقية الـذكور علـى اإلنـاث يف وراثـ             

مقدمة البالغ أن تقدمي مشروع تشريع بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف ترتيـب األحقيـة يف                 
علـى النـساء    وراثة ألقاب النبالة إىل الربملان إمنا هو تأكيد إضـايف ملـا يتـسم بـه تفـضيل الـذكور                     

 .من متييز
 

 شأن املقبوليةاملعلومات اإلضافية اليت قدمتها مقدمة البالغ ب  

، قدمت مقدمـة الـبالغ معلومـات إضـافية عـن التـشريع املتعلـق                ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٠يف   - ٦
هـذا التـشريع لـن      ف. ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٤ اجلريـدة الرمسيـة يف       نـشر يف  بوراثة ألقاب النبالـة والـذي       

يف مــستوى مــن مــستويات التقاضــي   قائمــة يف أيتــزال ال يـسري إال علــى تلــك الــدعاوى الــيت 
وحتـاجج مقدمـة    . ، أي تاريخ تقدمي مشروع القانون إىل جملـس النـواب          ٢٠٠٥يوليه  /متوز ٢٧

ن التشريع اجلديد لن يسري عليها ألن قضيتها قد بتت فيها احملكمة الدسـتورية هنائيـا                أالبالغ ب 
يــسري بــأثر رجعــي إىل وقــت بــدء نفــاذ   وتــدعي بــأن كــون القــانون لــن . قبــل ذلــك التــاريخ

 .لالتفاقية إسبانيا يشكل يف حد ذاته انتهاكا يفاالتفاقية 
 

  األخرى للدولة الطرف بشأن املقبولية املذكرة  

مقبوليـة  علـى   ،  ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٣الدولـة الطـرف يف مـذكرهتا املؤرخـة          تعترض   ١-٧
 بأن مقدمـة الـبالغ مل تـستنفد وسـائل االنتـصاف الداخليـة، وأن املـسألة                  حتاججالبالغ، حيث   

 النظــر فيهــا يف إطــار إجــراء آخــر مــن إجــراءات التحقيــق الــدويل أو التــسوية   نفــسها قــد ســبق
 . االختصاص الزمينالدولية، وأن البالغ غري مقبول من حيث 

الطعـن   الدولـة الطـرف أن       فتؤكـد أما فيما يتعلق باسـتنفاد سـبل االنتـصاف الداخليـة،             ٢-٧
 الدولــة وتقــول.  الدســتوريةاملدعيــة ال يــزال معروضــا علــى احملكمــة قامــت بــه  الــذي احلمــائي
طعـن الدولـة    تو. ن وسيلة الطعن تلك من شأهنا أن تكون فعال وسـيلة انتـصاف فعالـة              إالطرف  

 املـؤرخ   ١٢٦/١٩٩٧الطرف أيضا يف ادعاء مقدمة البالغ القائل إن قـرار احملكمـة الدسـتورية               
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لقـاب النبالــة  ثـة أ ا بـشأن مــسألتها املتعلقـة بور  الطعـن احلمـائي   جعـل مــن  ١٩٩٧يوليـه  /متـوز  ٣
 إن اجتهاد احملكمة الدستورية ليس جامدا بل إنه يتطور عـرب            تقولو. فعالةغري  وسيلة انتصاف   

 الدولة الطـرف أن احملكمـة الدسـتورية ميكنـها أن تعـدل اجتـهادها علـى                  ترىولذلك  . العصور
 الحـظ وت. التغريات اليت حتدث يف تـشكيلها     على ضوء   ضوء الواقع االجتماعي القائم وقتئذ أو       

 . الدولة الطرف أن مقدمة البالغ مل تدع أن وسيلة االنتصاف هذه قد طال أمدها دون مربر

الحظ الدولة الطرف كذلك أنه بسن التشريع اجلديد املتعلق بوراثـة ألقـاب النبالـة،               تو  ٣-٧
 الدولـة الطـرف أن هـذا        يدعتـ و. ستستفيد مقدمة البالغ مـن وسـيلة انتـصاف داخليـة إضـافية            

ــد، سيــسري عنــد القــانون  ــبالغ ألن دعواهــا      اجلدي ــز النفــاذ علــى قــضية مقدمــة ال ــه حي دخول
 وسيــسري القــانون اجلديــد بــأثر رجعــي علــى كــل  ةزال قائمــتــال ) الطعــن احلمــائي(القــضائية 

 أن بـدء   تـرى كمـا   . ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٧ بتـاريخ الدعاوى القـضائية الـيت ال تـزال معروضـة           
الـذي   الطعن احلمـائي  احملكمة الدستورية يف    طريقة بت   ا على   نفاذ القانون اجلديد قد يؤثر أيض     

 .مقدمة البالغما زال معروضا من ِقبل 

 ٤ مـن املـادة  ) أ( ٢لفقـرة  ا مبقتـضى  أن البالغ غـري مقبـول        أيضازعم الدولة الطرف    تو ٤-٧
من الربوتوكول االختياري، ألن املسألة نفسها قـد سـبق النظـر فيهـا يف إطـار إجـراء آخـر مـن                       

وعلــى وجــه التحديــد، نظــرت اللجنــة املعنيــة  . اءات التحقيــق الــدويل أو التــسوية الدوليــة إجــر
ــشاهبتني     ــضيتني م ــسان يف ق ــوق اإلن ــان (حبق ــث ) ١٠١٩/٢٠٠١ و ١٠٠٨/٢٠٠١البالغ حي

ادعى مقدما الطلبني أن القانون الذي حيكـم وراثـة ألقـاب النبالـة يـشوبه التمييـز لكونـه يعطـي                      
الحظ الدولة الطرف أن اللجنة املعنية حبقـوق        تو. على حساب اإلناث  األولوية للورثة الذكور    

اإلنــسان قــد خلــصت يف القــضيتني إىل أن الــتظلمني يتنافيــان مــن حيــث املوضــوع مــع العهــد    
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية وأعلنـت عـدم قبـول الـبالغني، بـسبب كـون ألقـاب                    

إليهـا مبـدآ املـساواة أمـام القـانون وعـدم التمييـز اللـذان                عن إطار القيم اليت يستند       النبالة خترج 
ــادة   ــو.  مــن العهــد ٢٦حتميهمــا امل ــشكل    يدعت ــة ال ت ــايل أن ألقــاب النبال ــة الطــرف بالت  الدول

 مـن االتفاقيـة،   ١ اسـتنادا إىل املـادة   مـن احلريـات األساسـية   من حقوق اإلنسان وال حريـة      حقا
 الدولـة الطـرف كـذلك أن املـسألة نفـسها قـد              يدعتـ و.  مـن الربوتوكـول االختيـاري      ٢ واملادة

 وخلـصت إىل اسـتنتاج مماثـل، أي         ،)٤(سبق أن نظرت فيها احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان          
 . واحلريـات األساسـية     حقـوق اإلنـسان    محايـة من حيـث املوضـوع مـع اتفاقيـة          ىف  أن التظلم يتنا  

__________ 
 ٤١١٢٧/٩٨البالغــــات ، دي ال ســــيريبا أوســــوريو دي موسكوســــو وآخــــرين ضــــد إســــبانيا نظــــر قــــضية ا )٤( 

، ١٩٩٩أكتــوبر / تــشرين األول٢٨، املقبوليــة ، قــرار بعــدم٤٥٧٢٦/٩٩  و٤١٧١٧/٩٨  و٤١٥٠٣/٩٨ و
ميـس احلقـوق واحلريـات املـضمونة مبوجـب      الـذي  بـالتمييز    ال تتعلـق إال   ١٤  املـادة  أكدت احملكمة أن  ’’حيث  

 .وقضت بأن تظلمات املدعني تتناىف مع االتفاقية من حيث املوضوع. ‘‘االتفاقية وبروتوكوهلا
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يـشكل إقـرارا    ن املوضـوع ال اجج بـأن كـون الربملـان ينظـر يف مـشروع قـانون بـشأ             حتـ وأخريا،  
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        مبوجب اتفاقية  بانتهاك الدولة الطرف اللتزاماهتا الدولية    

حقــا مــن ’’ويــشري الفقــه واالجتــهاد القــضائي إىل أن احلــق يف وراثــة لقــب النبالــة لــيس  . املــرأة
حقــوق اإلنــسان صــكوك وخيــرج عــن نطــاق تطبيــق ‘‘ حريــة أساســية’’أو ‘‘ حقــوق اإلنــسان

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز             (
حــق ’’واســتنادا إىل الدولــة الطــرف، فــإن وراثــة ألقــاب النبالــة   ).  عــن هــذه احلالــةضــد املــرأة

ينـدرج يف    ولـذلك، فـإن صـوغ قـانون جديـد ال          . خيـضع ألنـواع أخـرى مـن التنظـيم         ‘‘ طبيعي
 .طاق االلتزامات الدولية للدولة الطرف فيما يتعلق باملساواة بني الرجل واملرأةن
اجج الدولـة الطـرف بـأن الوقـائع موضـوع الـبالغ قـد حـدثت قبـل بـدء نفـاذ                       حتـ كما    ٥-٧

، وكذلك قبـل بـدء نفـاذ        ٢٠٠١ أكتوبر/تشرين األول  ٦إسبانيا يف   يف  الربوتوكول االختياري   
.  القول كذلك بأن محل لقـب النبالـة ليـست لـه أي آثـار قانونيـة                 ذهب إىل تو. االتفاقية نفسها 

) هــ ( ٢ لفقـرة مبقتـضى ا  ي إىل أن بالغ مقدمة البالغ غري مقبـول          ــلص الدولة الطرف بالتال   ختو
 .  من الربوتوكول االختياري٤من املادة 

 
 التعليقات األخرى ملقدمة البالغ بشأن مالحظات الدولة الطرف على املقبولية  

 ال يـزال معروضـا      طعنـها احلمـائي   ل مقدمة الـبالغ إن اعتقـاد الدولـة الطـرف بـأن              وقت  ١-٨
ــصلة   قــد يكــون قائمــا  علــى احملكمــة الدســتورية هــو اعتقــاد    علــى ســوء تفــسري للجــزء ذي ال

 / آذار٢٤ يف احلمــائيطعنــها فقــد رفــضت احملكمــة الدســتورية فعــال  . باملوضــوع مــن بالغهــا
أي طعـن آخـر منـذ       بـ  الـبالغ    ةمقدمـ تقـم   ومل  . ضمون دسـتوري  الفتقاره إىل م   ،٢٠٠٣مارس  

ة الـبالغ سـتدعي بأنـه       ــــ إن مقدم ــا، ف ـــزال قائم ــن ال ي  ــوحىت لو كان ذلك الطع    . نــذلك احلي 
للمحكمــة الدســتورية أن تغــري اجتــهادها، فــإن أمكــن ولــئن . ال يــشكل وســيلة انتــصاف فعالــة

ومل يعــد الــبالغ ألن قــضيتها قــد بــت فيهــا هنائيــا، ذلــك التغــيري ال ميكــن أن يــؤثر علــى مقدمــة 
ولـذلك، فـإن مقدمــة   . إلحيـاء أو مراجعـة املــسألة بـسبب تغـري االجتــهاد    الطعـن باخليـار املتــاح   

 . البالغ تؤكد أهنا استنفدت كل سبل االنتصاف الداخلية املتاحة

إضـافية يف    مقدمة البالغ أنه لن يكـون بإمكاهنـا أن تـستفيد مـن أي إجـراءات                  يدعتو ٢-٨
. إطــار التـــشريع اجلديــد املتعلـــق بوراثــة ألقـــاب النبالــة ألن القـــانون ال يــسري علـــى حالتـــها     

أقــرت بـه الدولــة الطــرف، فـإن التــشريع اجلديــد لـن يــسري بــأثر رجعـي إال علــى تلــك      وكمـا 
قـضيتها  أغلـق ملـف     وقـد   . ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٧ بتـاريخ ال تـزال معلقـة      كانـت   القضايا اليت   
 .٢٠٠٣مارس / آذار٢٤ يف لطعنها احلمائيمة الدستورية برفض احملك
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ــة حبقــوق اإلنــسان     تؤو ٣-٨ ــة املعني ــبالغني املعروضــني علــى اللجن كــد مقدمــة الــبالغ أن ال
ــادة   ــستندان إىل امل ــساواة ( مــن العهــد  ٢٦ي ــادة    ) احلــق يف امل ــا مــن امل ــيت هــي أضــيق نطاق  ١ال

 االتفاقيـة هـو القـضاء علـى التمييـز الـذي             والغـرض مـن   .  من االتفاقيـة   ٢من املادة   ) و( والفقرة
وبالتـايل فـإن املـسألة ذاهتـا      ). ١املـادة   (تعاين منه املـرأة يف مجيـع جمـاالت احليـاة، دون أي قيـود                

وهلـذه  . تكن حمل نظر يف إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدويل أو التـسوية الدوليـة        مل
اس املقـدم إىل احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان       االلتمـ  أيـضا األسباب ذاهتـا، ينبغـي أال يعتـرب      

الـبالغ املقـدم أمـام اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                  مبثابة نفس القضية الـيت يتـضمنها        
  .املرأة

وتدعي مقدمة البالغ أن القانون اجلديد هو إقرار ضمين وصريح بأن القـوانني احلاليـة                ٤-٨
ــد     ــز ألن غرضــه الوحي ــشوهبا التميي ــرأة والرجــل       ي ــني امل ــساواة ب ــدم امل ــى ع ــضي عل ــو أن يق ه

. يف ديباجتـه  يرد   مع االتفاقية، على غرار ما       اتوافقكون م يتعلق بأيلولة ألقاب النبالة وأن ي      فيما
هـو األمـر    غري أن الدولة الطرف مل تتخذ أي تدابري ملعاجلة التمييز احلاصل فعال، على غرار مـا             

 . تهاييف قض

دامـت    مـا  مـن حيـث املوضـوع     لـبالغ بـأن بالغهـا لـيس غـري مقبـول             وحتاجج مقدمة ا   ٥-٨
إسـبانيا يف   يف  قضيتها كانت ال تزال معروضة عندما دخل الربوتوكول االختيـاري حيـز النفـاذ               

عالوة على ذلـك،    . ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٤ به يف    حجية األمر املقضي  وأصبحت هلا   . ٢٠٠١
رفض ادعاء الدولـة الطـرف القائـل        ت و ، الراهن تدعي أن آثار التمييز ال تزال مستمرة يف الوقت        

 . وع من االمتياز القانويننبأن ألقاب النبالة ال يترتب عليها أي 
 

 مالحظات تكميلية ملقدمة البالغ  

، أن قـانون    ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٨ذكر مقدمة البالغ، يف مذكرهتا املؤرخة       ت - ٩
 تـشرين   ٣١ب النبالـة قـد نـشر يف اجلريـدة الرمسيـة يف              املساواة بني الرجل واملرأة يف وراثـة ألقـا        

 كـد أن  تؤو. ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٠ وسيدخل حيز النفـاذ يف       ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
 مقدمـة الـبالغ أنـه    يدعتـ و. ضوء أحكامـه االنتقاليـة  القانون اجلديد لن يسري على قضيتها يف    

عالـة للقـضايا الـيت بـت فيهـا هنائيـا قبـل        ملا كان القانون اجلديد ال ينص علـى وسـيلة انتـصاف ف            
 . االتفاقيةبذلك  انتهكت  تكون قد، فإن الدولة الطرف٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧
 

  للدولة الطرفتان التكميلياناملذكرت  

ــة الطــرف، يف مــذكرهتا املؤرخــة   تؤ - ١٠ ــاين  ١٦كــد الدول ، أن املــسألة ٢٠٠٦ تــشرين الث
 أن الوثـوق القـانوين   يدعتـ كمـا  . عنية حبقوق اإلنـسان نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة امل 

سـيما   يستلزم تفادي حالة تكـون فيهـا كافـة ألقـاب النبالـة مفتوحـة إلمكانيـة إعـادة النظـر، ال                     
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وأن ألقــاب النبالــة خاليــة مــن كــل حمتــوى قــانوين أو جــوهري، علــى غــرار مــا أقرتــه احملكمــة    
كـد الدولـة    تؤو. كمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان     الدستورية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واحمل     

، بدء نفاذ قانون املـساواة بـني        ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢الطرف، يف مذكرهتا املؤرخة     
كـد أيـضا أن املعـايري الزمنيـة احملـددة لتطبيـق القـوانني               تؤالرجل واملرأة يف وراثة ألقـاب النبالـة و        

 .انعدام الوثوق القانوينبأثر رجعي معقولة وضرورية لتفادي حالة من 
 

 املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة بشأن املقبولية  

 من نظامها الداخلي، ما إذا كان الـبالغ مقبـوال أو غـري         ٦٤للمادة  وفقا  تقرر اللجنة،    ١-١١
 .مقبول مبوجب الربوتوكول االختياري

أن تقرر النظر يف مـسألة مقبوليـة         من نظامها الداخلي،     ٦٦للمادة  وفقا  وجيوز للجنة،    ٢-١١
 .كل على حدةيف حيثياته بالغ و
مـن  ) هــ  (٢تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تزعم أن البالغ غري مقبول طبقا للفقـرة               ٣-١١

تنفيــذ بــدء ن الوقــائع موضــوع الــبالغ وقعــت قبــل   إ للربوتوكــول االختيــاري حيــث  ٤املــادة 
 قبـل دخـول     ك، وكـذل  ٢٠٠١أكتـوبر   /شرين األول  تـ  ٦سـبانيا يف    يف إ الربوتوكول االختيـاري    

وحتاجج مقدمـة الـبالغ هـذا الـرأي     . ١٩٨٤فرباير / شباط٤سبانيا يف يف إاالتفاقية حيز التنفيذ  
ــز التنفيــذ       يف ألن قــضيتها كانــت تنتظــر البــت فيهــا عنــدما دخــل الربوتوكــول االختيــاري حي

 عندما رفـضت احملكمـة      ٢٠٠٣ مارس/ آذار ٢٤سبانيا، وأصبحت هلا حجية األمر املقضي يف        إ
وتالحظ اللجنـة تأكيـد الدولـة الطـرف علـى إن حيـازة لقـب نبالـة                  . الدستورية طعنها احلمائي  

وتالحــظ أيــضا أن مقدمــة الــبالغ تــزعم أن آثــار التمييــز اســتمرت حــىت  . لــيس لــه أثــر قــانوين
وع مــن الوقــت الــراهن وأهنــا تــرفض زعــم الدولــة الطــرف بــأن ألقــاب النبالــة ال حتمــل أي نــ    

 .االمتياز
روتوكول ـ للبـ  ٤ادة  ـــ مـن امل  ) هــ  (٢وتعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ مبوجـب الفقـرة           ٤-١١

االختياري عندما تكون الوقائع موضوع البالغ قد وقعت قبل دخـول الربتوكـول احلـايل حيـز                 
 ومبعـىن آخـر،   .التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف املعنية ما مل تستمر هذه الوقائع بعـد هـذا التـاريخ               

ال يــسع اللجنــة أن تنظــر يف حيثيــات انتــهاكات مزعومــة قــد وقعــت قبــل دخــول الربوتوكــول  
االختياري حيـز التنفيـذ بالنـسبة للـدول الطـرف مـا مل تـستمر هـذه االنتـهاكات املزعومـة بعـد                        

 .)٥(دخول الربوتوكول االختياري حيز التنفيذ
__________ 

ــم      )٥(  ــبالغ رق ــسان يف ال ــة حبقــوق اإلن ــة املعني ــهاك ”:  أن٨٧١/١٩٩٩ذكــرت اللجن ــه  االنت ــستمر يفهــم بأن امل
 .“استمرار النتهاكات ارتكبتها الدولة الطرف يف السابق، إما بأفعال أو بإقرار ضمين
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ادة الرابعــة إىل أن املعاهــدة ال تــسري علــى  مــن املــ) هـــ (٢ويعــود املــربر وراء الفقــرة   ٥-١١
. حاالت وقعت أو مل يعد هلـا وجـود قبـل دخـول املعاهـدة حيـز التنفيـذ بالنـسبة للدولـة املعنيـة                        

هـو  اجلـنس  نـوع  شكوى مقدمة الطلب من التمييـز القـائم علـى    السبب يف   وتالحظ اللجنة أن    
 / تــشرين األول٣ادر بتــاريخ يلولــة اللقــب إىل أخيهــا األصــغر مبوجــب املرســوم امللكــي الــص   أ

وتالحــظ اللجنــة أن هــذه . ١٩٧٨مــايو / أيــار٢٣ يف أعقــاب وفــاة أبيهمــا يف ١٩٨٠أكتــوبر 
بعد حيز التنفيذ دوليـا، وقبـل وقـت       فيه  الواقعة قد وقعت يف وقت مل تكن االتفاقية قد دخلت           

وكــول ومل يكــن الربوت. ١٩٨٤فربايــر / شــباط٤طويــل مــن تــصديق الدولــة الطــرف عليهــا يف 
ذات الصلة، وبالتايل حتديـد الوقـت احملـدد فيمـا يتـصل             الوقائع  وترى أن   . االختياري قد اعتمد  

وكـان  . لقب أب مقدمة البالغ إىل أخيهـا   احلق يف   ، هي عندما آل     ٤من املادة   ) هـ (٢بالفقرة  
وتــرى . عنــدما صــدر قــرار األيلولــة امللكــي  ١٩٨٠أكتــوبر / تــشرين األول٣هــذا التــاريخ يف 

نة أن هذا احلدث، الذي قامـت عليـه شـكوى مقدمـة الـبالغ، وقـع واكتمـل عنـد إصـدار                       اللج
وتالحــظ اللجنــة أيــضا أن أخاهــا حــصل علــى  . املرســوم، وبالتــايل مل يكــن ذا طبيعــة مــستمرة 

ومـن مث، تـرى اللجنـة أن أي أثـر رمبـا تركـه التمييـز                 . اللقب طبقا لتشريع سار يف هـذا الوقـت        
التـشريع األسـباين وقتـها علـى حيـاة مقدمـة الـبالغ لـن يـربر إلغـاء                   ضد املـرأة الـذي نـص عليـه          

وهلذه األسباب جمتمعة، ال يسع اللجنـة إال أن ختلـص           . األيلولة امللكي يف الوقت احلايل    مرسوم  
إىل أن الوقائع موضوع البالغ وقعت قبل دخول الربوتوكول االختيـاري حيـز التنفيـذ بالنـسبة                 

وبنــاء عليــه، تعلــن اللجنــة عــدم مقبوليــة  . ت طبيعــة مــستمرةللدولــة الطــرف، وأهنــا ليــست ذا 
 . من الربوتوكول االختياري٤من املادة ) هـ (٢مبوجب الفقرة الختصاص زمين البالغ 
 . قبول البالغ استنادا إىل أسباب أخرىعدم وال ترى اللجنة ما يستوجب  ٦-١١

 :وبناء عليه تقرر اللجنة ٧-١١

 مـن  ٤مـن املـادة   ) هـ( ٢مبوجب الفقرة تصاص زمين  الخ البالغ   يةقبولمعدم   )أ( 
 الربوتوكول االختياري؛

 .ىل مقدمة البالغ وإإبالغ القرار إىل الدولة الطرف )ب( 
بـراميال  وسيس فلينترمان، ومغاليس أروشا دومينغيز، اء اللجنة  ــة أدىل هبا أعض   ــآراء فردي 

 شـياو  زووتـ أنامـاه تـان،     وسيمس،  . بغيلندا  وا،  ــو سايغ ــفوميكوسلفيا بيمنتل،   ون،  ـباتي
 )باملوافقة( وتشيا
مـع األغلبيـة   خنتلـف  الغ، ـــ ة البـــ دم مقبوليـــ ى اسـتنتاج ع ــن موافقتنا عل ــم م ـعلى الرغ  ١-١٢

ويف رأينا، كـان ينبغـي إعـالن عـدم مقبوليـة الـبالغ مبوجـب          . فيما يتعلق بأسباب عدم املقبولية    
 .توكول االختياري لتعارضه مع أحكام االتفاقية من الربو٤من املادة ) ب (٢الفقرة 
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ــالفقرة  ٢-١٢ ــاري، يعلــن عــن عــدم   ٤مــن املــادة ) ب (٢وعمــال ب  مــن الربوتوكــول االختي
ظ أن الـبالغ يتعلـق بـامرأة        ـــ ونالح. ةـــ ا يتعارض مع أحكـام االتفاقي     ـــعندمما  الغ  ـــة ب ـــمقبولي

لقـب نبالـة   احلصول على عديله منذئذ، من مل تتمكن، يف ظل التشريع الساري وقتئذ الذي مت ت   
ونـذكّر بـأن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع         . من ذلـك  األصغر  عن طريق الوراثة بينما متكن أخاها       

أشكال التمييز ضد املرأة توفر احلماية حلـق املـرأة يف التحـرر مـن مجيـع أشـكال التمييـز، وتلـزم          
ة بـني النـساء والرجـال، ويـضع املقـاييس           الدول األطراف بكفالة التحقيـق الفعلـي ملبـدأ املـساوا          

وهلـذا الغـرض، تقـدم االتفاقيـة     . املعيارية لتحقيق هذه املساواة وعـدم التمييـز يف كافـة اجملـاالت        
أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو تقييـد يـتم     ” حبيث يكون املقصود منـه   تعريفا شامال للتمييز ضد املرأة    

 االعتــراف للمــرأة ضــعاف أو إبطــالإاجلــنس ويكــون مــن أثــره أو أغراضــه  نــوع علــى أســاس 
الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف امليـادين    

أو إبطــال متتعهــا هبــذه احلقــوق أو ممارســتها هلــا،   واملدنيــة أو يف أي ميــدان آخــر، أو إضــعاف 
 ).١املـادة   (“ينـها وبـني الرجـل   اس املـساواة ب ـأس وعلىاالجتماعيــة رف النظر عن حالتها ـبص

وال ريب يف هذه القضية أن لقب النبالـة املطـروح ذو طبيعـة رمزيـة وشـرفية صـرفة، ولـيس لـه            
ألقــاب النبالــة ال تتفــق مــع وراثــة ومــن مث، نــرى أن مــزاعم األحقيــة يف . أثــر قــانوين أو مــادي

ن مــن أثــره أو أغراضــه  أحكــام االتفاقيــة، الــيت ترمــي إىل محايــة املــرأة مــن التمييــز الــذي يكــو   
امليـادين، أو   كافـة   إضعاف أو إبطال االعتراف للمرأة حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف              

وعليـه، خنلـص إىل أن الـبالغ املقــدم    . أو إبطـال متتعهــا هبـذه احلقـوق أو ممارسـتها هلــا     إضـعاف 
 .ول االختياري من الربوتوك٤من املادة ) ب (٢يتعارض مع أحكام االتفاقية عمال بالفقرة 

 
 فلينترمان سيس )توقيع(    أروشا دومينغيزمغاليس ) توقيع(
 بيمنتل سلفيا )توقيع(     باتني براميال )توقيع(
 سيمس.  غيلندا ب)توقيع(     سايغا فوميكو )توقيع(
 تشياو  شياوتزو )توقيع(     تـان أناماه )توقيع(
  

 )بعدم املوافقة (رأي فردي من عضوة اللجنة ماري شانيت دايريام
يف جلـستها   ) اللجنة(قررت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            ١-١٣

 ٤ مبوجـب املـادة     ٧/٢٠٠٥ احلكم بعـدم مقبوليـة الـبالغ         ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٩املعقودة يف   
ــاري  ــة الطــرف مارســت    . مــن الربوتوكــول االختي ــبالغ يف بالغهــا أن الدول ــزعم مقدمــة ال وت

اجلنس إذ حرمتها مـن حقهـا بوصـفها املولـودة البكـر يف وراثـة                نوع  تمييز ضدها على أساس     ال
وزعمـت أن أولويـة الـذكور يف ترتيـب وراثـة ألقـاب        . لقب كونت بولنس عن والـدها املتـويف       
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. مــن االتفاقيــة علــى وجــه اخلــصوص  ) و (٢النبالــة تــشكل انتــهاكا لالتفاقيــة عامــة، وللمــادة   
زمـين   اصــختـص الوى ــة الشكــدم مقبوليــة على عــة بسيطـادر بأغلبيــالصرار اللجنة ــوينص ق

وهنـاك رأي مؤيـد آخـر وجـد      .  من الربوتوكول االختياري   ٤من املادة   ) هـ (٢مبوجب الفقرة   
 قـائال بعــدم  ،٤مـن املـادة   ) ب (٢أيـضا أن الـبالغ املـذكور غـري مقبـول لكـن مبوجـب الفقـرة         

 .أحكام االتفاقيةمقبولية البالغ لتعارضه مع 
اجلـنس غـري   نـوع  ويف رأي اللجنة أن شـكوى مقدمـة الـبالغ مـن التمييـز القـائم علـى                  ٢-١٣

 ألهنــا تــستند إىل وراثــة أخيهــا األصــغر للقــب مبرســوم ملكــي معــين     زمــينختــصاصالمقبولــة 
مـايو  / أيـار  ٢٣ عقـب وفـاة والـدمها يف         ١٩٨٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣بالوراثة صدر بتـاريخ     

سـبانيا يف  يف إول الربوتوكول االختيـاري حيـز التنفيـذ      ـــل دخ ــذا قب ـــع كل ه  ـوقد وق ،  ١٩٧٨
 / شــباط٤ســبانيا يف يف إ، وكــذلك قبــل بــدء تنفيــذ االتفاقيــة ٢٠٠١أكتــوبر / تــشرين األول٦

واكتملـت يف  حـدثت  ة أخيها للقب النبالـة قـد      ـــة وراث ــة أن واقع  ــاللجنوتــرى  . ١٩٨٤فرباير  
. )٦(ة مـستمرة  ــن ذات طبيع  ــدار املرسوم وأهنا مل تك    ــإصعنــد   ١٩٨٠أكتوبر  /ول تشرين األ  ٣

ومل جتــد اللجنــة ضــرورة للبحــث عــن أســباب أخــرى لعــدم املقبوليــة، ولــذا مل يــتم التطــرق إىل 
 .مسألة ما إذا كان البالغ يتعارض مع أحكام االتفاقية

أي تفرقـة أو  ”:  الـيت تـصف التمييـز بأنـه     مـن االتفاقيـة    ١ويشري الرأي املؤيد إىل املادة       ٣-١٣
ــره أو أغراضــه       ــتم علــى أســاس اجلــنس ويكــون مــن أث ــد ي  إضــعاف أو إبطــال اســتبعاد أو تقيي

ــرأة   ــراف للم ــادين   االعت ــية يف املي ــات األساس ــسان واحلري ــوق اإلن ــصادية   حبق ــسياسية واالقت ال
إبطال متتعهـا هبـذه احلقـوق    أو  واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو إضعاف

أســاس املــساواة بينــها وبــني   وعلــىاالجتماعيــة أو ممارســتها هلــا، بــصرف النظــر عــن حالتــها   
أن ألقاب النبالة رمزية وشرفية متاما وليس هلا أي أثـر قـانوين             ويذهب هذا الرأي إىل      .“الرجل

ية حيـث أن رفـض هـذه    ألقاب النبالة مع أحكام االتفاق    املطالبات ب ومن مث، تتعارض    . أو مادي 
 .ال يبطل أو يضعف ممارسة املرأة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسيةاملطالبات 

واملسألة هنـا هـي مـسألة تقريـر عـدم تعـارض الـبالغ             . ويف رأيي أن البالغ ميكن قبوله      ٤-١٣
أن وراثــة األخ األصــغر فلــئن صــح .  لالنتــهاكةمــع أحكــام االتفاقيــة وكــذلك الطبيعــة املــستمر

للقب مبوجب مرسوم ملكي معـين بالوراثـة قـد وقعـت قبـل دخـول الربوتوكـول                دمة البالغ   ملق
ا إذا  التحقـق ممـ   بـد مـن      سبانيا، وكذلك قبل بدء تنفيذ االتفاقيـة، ال       يف إ االختياري حيز التنفيذ    

__________ 
ر ُيفـسر علـى أنـه       اعتمدت اللجنة قـرار اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان الـذي يـنص علـى أن االنتـهاك املـستم                       )٦( 

تأكيد، بعد دخول الربوتوكول االختياري حيز التنفيذ، بالفعل أو اإلقرار الـضمين الواضـح لالنتـهاك الـسابق        
 . من الربوتوكول االختياري لالتفاقية٤من املادة ) هـ (٢للدولة الطرف، لتفسري الفقرة 
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ــة وبروتوكوهلــا االختيــاري   الحقــا كانــت الواقعــة قــد تأكــدت   يف أعقــاب بــدء تنفيــذ االتفاقي
 ).٦احلاشية انظر (و بشكل ضمين مبوجب قانون أ

وأقر قبل كل شيء أن احلق يف ألقاب النبالة ليس حقا من حقوق اإلنسان األساسـية،                 ٥-١٣
غـري أن تـشريعات وممارسـات الـدول         . علـى مقدمـة الـبالغ     أثر مـادي يـذكر      ورمبا ال يكون له     

 والرجــل معاملــة تفــضيلية للمــرأة علــى بــأي حــال أو يف أي ســياق  تــنص األطــراف جيــب أال 
وهـذا  . فضلية الرجل على املرأة ويف الوقـت نفـسه دونيـة املـرأة مقارنـة بالرجـل                ترسخ أ بطريقة  

وتـدفع مقدمـة    . ١٨٢٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١١  و ١٩٤٨مايو  / أيار ٤عني ما يفعله قانونا     
الــبالغ يف شــكواها بأهنــا رفعــت قــضيتها أمــام حمكمــة مدريــد واســتأنفتها أمــام احملكمــة العليــا   

مبـدأ املـساواة وعـدم التمييـز     مـستندة يف دعواهـا علـى    بلقب كونتيسة بولنيس  مطالبة  قليمية  اإل
ورفـضت القـضيتان يف   . سـباين إلاالدسـتور   مـن  ١٤وارد يف املـادة     ـــ اجلنس ال نــوع  على أساس   

 علـى التـوايل علـى أسـاس أن          ١٩٩٣سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧  و ١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٠
. لذي ينص على تقدم الذكور يف وراثة ألقاب النبالة يتماشى مع مبـدأ املـساواة            املبدأ التارخيي ا  

عـرف  األسبقية علـى    ذه املبادئ التارخيية    هلويف رأيي، أن قرار احملكمتني ميكن تفسريه ليعين أن          
ورأت احملكمتان أيضا أن اللقب قد منح ألخيها قبل بدء تنفيـذ            . املساواة الذي يكفله الدستور   

 .، وأن الدستور ال يسري على القانون املدين الذي ينظم هذه املسألة١٩٧٨ دستور عام
 بعـــد أن نيســـبانيتإل انياحملكمـــتهـــذه القـــرارات صـــدرت عـــن وأود اإلشـــارة إىل أن  ٦-١٣

 ١٩٨١فربايـر  / شـباط ٢سبانيا طرفا يف االتفاقية، ورغما عن قـرار احملكمـة العليـا يف         إأصبحت  
.  قبـل الدسـتور االسـباين جيـب تفـسريها مبـا يتفـق مـع الدسـتور                  تنفيـذها بـدأ   بأن األعراف الـيت     

ت بــه م االســتئناف الــذي تقــد١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول١٣ورفــضت احملكمــة العليــا يف 
قـرار احملكمــة العليـا بـأن أولويــة الـذكور يف ترتيــب األحقيـة يف وراثــة      قــضى و. صـاحبة الـبالغ  

ــة املنــصوص عليهــا يف قــانوين    ــوبر / تــشرين األول١١ و ١٩٤٨مــايو /ر أيــا٤ألقــاب النبال أكت
 مـن الدسـتور اإلسـباين الـيت     ١٤ ال هي متييزية وال هـي غـري دسـتورية مـا دامـت املـادة           ١٨٢٠

را للطــابع التــارخيي والرمــزي لتلــك األلقــاب  ــــسري نظتــام القــانون، ال ـــــاواة أمــتــضمن املــس
صدور حكـم آخـر عـن       ضا إىل   وأشارت مقدمة البالغ أي   ).  من نص قرار اللجنة    ٧-٢الفقرة  (

وأشــار هــذا احلكــم   . يقــضي بــرفض دعواهــا   ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١٧يف احملكمــة العليــا  
 ١٩٩٧يوليــه / للمحكمــة الدســتورية يف متــوز١٢٦/١٩٩٧إىل القــرار أيــضا للمحكمــة العليــا 

ــانوين      ــارخيي لأللقــاب، فــإن ق ــه نظــرا للطــابع الــشريف والت  ١٨٢٠  و١٩٤٨الــذي يقــضي بأن
فيمـا يتـصل بوراثـة    علـى اإلنـاث مـن نفـس النـسب والرتبـة       ينصان على أولوية الـذكور    اللذين  

 مـن نـص     ١٠-٢الفقـرة   ( مـن الدسـتور اإلسـباين        ١٤ألقاب النبالة عند الوفاة ال ينافيان املـادة         
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قوبل بـالرفض    ،ا محائيا لدى احملكمة الدستورية    ــة البالغ استئناف  ـوقدمت صاحب ). رار اللجنة ــق
 ). من نص قرار اللجنة١٢-٢الفقرة  (٢٠٠٤مارس /ر آذا٢٤يف 
وتلزم اإلشارة يف كل هذا إىل أنه عنـدما يـنص القـانون اإلسـباين الـذي تنفـذه احملـاكم                      ٧-١٣

بنــاء علــى اإلســبانية علــى اســتثناءات ملــا كفلــه الدســتور مــن مــساواة علــى أســاس تــارخيي أو    
ه يكون انتهاكا من ناحية املبدأ حلق املـرأة يف          نتيجة غري مادية ملعاملة تفضيلية، فإن     يرتأى أنه    ما

ومن شأن هذه االسـتثناءات أن تقـوض التقـدم االجتمـاعي حنـو القـضاء علـى التمييـز                 . املساواة
تفـوق  ضد املرأة باستخدام نفـس اإلجـراءات القانونيـة الراميـة إىل حتقيـق هـذا التقـدم، وتعزيـز                     

 ملـربرات   التسامح مع هـذا أو التغاضـي عنـه        وينبغي عدم   . الذكور واحلفاظ على الوضع الراهن    
وال تقــر هــذه احملــاوالت بــاحلق غــري القابــل للتــصرف يف عــدم التمييــز علــى  . ثقافيــة أو تارخييــة

ومـا مل يـتم إقـرار هـذا احلـق مـن ناحيـة املبـدأ بغـض                   . اجلنس، وهو حق قائم بذاتـه     نوع  أساس  
ــاره النظــر عــن  ــه يعمــل علــى تعزيــز أيديولوجيــ  آث  وعــرف يرســخان دونيــة املــرأة  ةاملاديــة، فإن

 .ميكن أن يؤدي إىل إنكار حقوق أخرى أكثر موضوعية ومادية مما
 مــن حقــوق اإلنــسان علــى وجــه  احقــعلــى النحــو الــذي أقــر بــه  لــيس لقــب النبالــة و ٨-١٣

. ل ظـروف خمتلفـة    ـــ ي ظ ـــ  ف ـــي االجتماعاهلـــرم    اويف الواقع، ينبغي عدم مساندة هـذ      . اإلطالق
ي هنا على حق مقدمة البالغ يف لقب النبالة بل إقرار عنصر التمييز ضـد املـرأة      وال يرتكز دفاع  

وتؤكـد مقدمـة    . الذي يتم يف توزيع املزايا االجتماعية باستخدام القانون واإلجراءات القانونيـة          
البالغ علـى صـواب رأيهـا يف الطبيعـة التمييزيـة ضـد املـرأة لقـانون وراثـة ألقـاب النبالـة حيـث                          

 ملــنح حقــوق متــساوية يف الوراثــة ٢٠٠٦ الطــرف اآلن بتعــديل القــانون يف عــام قامــت الدولــة
 .للمرأة والرجل

 بــشأن املــساواة يف ٢٨وتــذكر اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان يف تعليقهــا العــام رقــم    ٩-١٣
 :احلقوق بني الرجال والنساء أن

ساواة هـو   عدم متتع النساء يف مجيع أحناء العامل حبقوقهن على أسـاس مـن املـ              ”  
 .“والثقافة، مبا يف ذلك يف املواقف الدينية أمر ضارب اجلذور يف التقاليد والتاريخ 

جتلـت  ويذكرنا هذا البيان بأن أيدولوجية تبعية املرأة القائمة علـى التـاريخ والثقافـة والـدين قـد             
 القـضاء  ويتمثل حمتوى وروح االتفاقية بالكامـل يف      . خملفة وراءها عدم املساواة   ملموسة  بطرق  

ومن أجـل حتقيـق هـذا اهلـدف، تـسلم      .  هلاعلى كافة أشكال التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة      
، باآلثار السلبية للسلوك القائم على الثقافة والعادات والتقاليـد وإسـناد            )أ (٥االتفاقية يف املادة    

ق املـساواة للمـرأة جيـب       وترى االتفاقية يف ذلك عائقا أمام حتقي      . أدوار منطية ترسخ دونية املرأة    
بيان النتيجة املاديـة     وال حاجة بنا إىل      .التخلص منه يف سلوك مسؤويل القطاعني العام واخلاص       
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جيـب  اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،       ونظرا لوالية   . اآلنية ألمناط السلوك هذه   
ية يف تفـسريها وإقرارهــا  أكثـر مـن أي هيئـة أخـرى منـشأة مبعاهـدة، أن تتـسم بالـشمول        عليهـا،  

ــائج      ــساواة، وأن تتجــاوز النت ــرأة يف امل ــهاكات حــق امل ــة النت ــال التماجللي ــسلم  يلألفع ــة، وت يزي
ــال       ــذه األفع ــا ه ــستند إليه ــيت ت ــراف ال ــة واألع ــار األيدولوجي ــصية   . بأخط ــراءة الن ــا أن الق كم

ألقـاب  طالبـات ب امل، والـيت تؤكـد علـى أن      املؤيـد  مـن االتفاقيـة كمـا يتـبني مـن الـرأي              ١ للمادة
ال يبطـل أو يـضعف ممارسـة        املطالبات  النبالة تتعارض مع أحكام االتفاقية حيث أن رفض هذه          

ومـن مث،   . املرأة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، ال تعـري اهتمامـا حملتـوى وروح االتفاقيـة               
 .أخلص إىل أن الشكوى ال تتعارض مع أحكام االتفاقية

الطبيعــة املــستمرة لالنتــهاك، أرى أن هنــاك تأكيــدات لالنتــهاك      وبالنــسبة ملــسألة    ١٠-١٣
أكتـوبر  / تـشرين األول ٦إسـبانيا يف  يف السابق بعد دخول الربوتوكول االختياري حيـز التنفيـذ    

وكــان صــدور املرســوم امللكــي اخلــاص  . وهــذا يعــين أن االنتــهاك ذو طبيعــة مــستمرة. ٢٠٠١
غ، والــذي علــى أساســه تقــدمت مقدمــة الــبالغ بالوراثــة ومــنح لقــب النبالــة ألخ مقدمــة الــبال

ــشكواها، يف   قبـــل بـــدء تنفيـــذ االتفاقيـــة والربوتوكـــول     ١٩٨٠أكتـــوبر / تـــشرين األول٣بـ
وقـد  .  لكين أرى أن هذا االنتـهاك مل يكتمـل عندئـذ، كمـا يتـبني مـن قـرار اللجنـة                     .االختياري

/  كــانون األول٣٠ باشــرت مقدمــة الــبالغ دعــوى قانونيــة فيمــا يتــصل مبــنح لقــب النبالــة يف   
، وأعقــب ذلــك سلــسلة مــن طلبــات االســتئناف الــيت خــسرهتا مقدمــة الطلــب ١٩٨٨ديــسمرب 
ورفــضت عريــضتا االســتئناف األخريتــان يف احملكمــة العليــا واحملكمــة الدســتورية يف   . بالكامــل

ويلـزم اعتبـار عـدم قبـول        .  علـى التـوايل    ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢٤ و   ٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلول ١٧
 حيــث ظــل )٧(ن علــى أنــه يؤكــد االنتــهاك الــسابق للدولــة الطــرف مبوجــب قــانون هــذه الطعــو

يرفض مطالبة مقدمة البالغ بلقب النبالة، ويؤكد أولوية الذكور يف الترتيب على أحقية وراثـة               
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١١ و   ١٩٤٨مـايو   / أيـار  ٤ألقاب النبالة، كما ينص علـى ذلـك قانونـا           

غــري دســتورية حيــث إن ن هــذه القــوانني ليــست متييزيــة وال بــل ويؤكــد أيــضا علــى أ. ١٨٢٠
 مــن الدســتور اإلســباين الــيت تكفــل املــساواة أمــام القــانون غــري ســارية نظــرا للطــابع   ١٤املــادة 

وهنـاك أسـاس مـشابه، تؤيـده القـرارات الـصادرة عـن اللجنـة           . التارخيي والرمزي هلذه األلقاب   
را عنـدما يتأكـد الحقـا    ميـر مـا إذا كـان االنتـهاك مـست     املعنية حبقوق اإلنسان، يف ما يتعلق بتقر      

 وعلى هذا األساس، أخلـص إىل أن االنتـهاك          .)٨(حصول انتهاك سابق من خالل حكم حمكمة      
 .الذي تستند إليه شكوى مقدمة البالغ ذو طبيعة مستمرة

__________ 
 .انظر املرجع نفسه )٧( 
 Nallaratnam Singarasav Sri Lanka, case No. 1033/2001. Views adopted on 21 July 2004; Alexanderانظـر  )٨( 

Kouidis v. Greece, case No. 1070/2002, views adopted in March 2006. 
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 .ة الشكوى الختصاص مادي واختصاص زميني  ومن مث أرى مقبول١١-١٣
لبالغ مـن اللجنـة أن ختلـص إىل وقـوع انتـهاك لالتفاقيـة وأن تـوعز                    وطلبت مقدمة ا    ١٢-١٣

 .إىل الدولة الطرف بأن تقدم هلا وسيلة انتصاف فعالة وتنقح التشريع التمييزي
.   وفيمـا يتعلـق بطلـب مقدمــة الـبالغ، أجـد أن هنـاك انتــهاكا لالتفاقيـة بـشكل عــام        ١٣-١٣

. عين، فقـد قامت الدولـــة الطـــرف بـذلك فعليـا       وبالنسبــة لطلبها بإصالح التشريع التميـيزي امل     
وأقر بوقـوع متييـز ضـد مقدمـة الطلـب      . وال جيوز االستجابة لطلبها توفري وسيلة انتصاف فعالة   

ومـن  . يف التشريع اإلسباين وقتها، لكن ذلـك ال يـربر نقـض املرسـوم امللكـي يف الوقـت احلـايل                    
 .تعرضت للتمييز بالفعلاملأمول أن تثبت صحة شكوى مقدمة الطلب من أهنا 

 دايريامماري شانيت ) توقيع(
 


