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معلدمات أساسية
1-1

صـ ـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ـ ــالة هي م.أ.م.ن ،وهي مواطنة مصـ ـ ـ ـ ـرية من مواليد عام  .1976وتدعي أن الدولة

الطرف انته ــت حقواهــا بموجــا المواد  ،1و ( 2و) ،و  9من االتفــاقيــة .واــد دخلــت االتفــاقيــة والبروتوكول

االختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنس ـ ـ ـ ـ ــبة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش ـ ـ ـ ـ ــمالية في  7أيار/

ويمّث صاحبة الرسالة المحامي ريتشارد تيميس.
مايو  1986و  17آذار/مارس  ،2005على التواليُ .
2-1

واد أبدت الدولة الطرف ،لدى التصـديق على االتفاقية ،التحف التالي بشـ ن المادة ” :9يسـتند اانون

الجنسـ ـ ــية البريطانية لعام  ،1981الذي بدأ نفاذه اعتبا اًر من كانون الثاني/يناير  ،1983إلى مبادئ ال تسـ ـ ــم

ب ي تمييز ض ـ ــد المرأة في نطاو مدلول المادة  1فيما يتعلق باكتس ـ ــاب جنس ـ ــيتها أو ت ييرها أو االحتفا بها،

أو فيمـا يتعلق بجنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيـة أطفـالهـا .بيـد أن ابول المملكـة المتحـدة للمـادة  9ال يجوز أن يؤخـذ على أنـه يبطـ
استمرار بعض األح ام المؤاتة أو االنتقالية التي ستظ سارية بعد ذلك التاريخ“.

3-1

وفي  23تموز/يوليه  ،2019وافقت اللجنة ،من خالل فريقها العام المعني بالرسـائ المقدمة عمال

بـالبروتوكول االختيـاري ،و موجـا المـادة  66من النظـام الـداخلي للجنـة ،على طلـا الـدولـة الطرف النظر في
مقبولية الرسالة بمعزل عن أسسها الموضوعية.
الدقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة
1-2

ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة مواطنة مصـ ـ ـرية من مواليد الكويت عام  .1976وهي حفيدة س .و ،.التي ولدت

الد ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ـ ــالة
كإحدى الرعايا البريطانيين في المملكة المتحدة في عام  .1905واد أنجبت س .و .و َ
خارج المملكة المتحدة والمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمرات في عام  .1944وفي ذلك الوات ،لم ي ن من المم ن من الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
لألبناء عبر س ـ ــاللة األنثى ،لذلك لم يص ـ ــب والد ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة من الرعايا البريطانيين عند الوالدة .وعلى

الرغم من الت ييرات الهامة التي أدخلت على اانون الجنس ـ ـ ــية البريطانية لعام  ،1948وأص ـ ـ ــبحت نافذة اعتبا اًر
من  1كانون الثاني/يناير  ،1949لم يص ــب والد ص ــاحبة الرس ــالة من مواطني المملكة المتحدة والمس ــتعمرات
ألن الجزء ذي الص ـ ــلة من القانون لم ي ن يمن الجنس ـ ــية بالنس ـ ــا إال للش ـ ــخ

البريطانيين وات والدة ذلك الشخ
2-2

(.)1

الذي ي ون والده من الرعايا

وفي وات والدة صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة ،في الكويت في  29تش ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،1976كان اانون

الجنس ـ ـ ــية البريطانية لعام  1948ال يزال التش ـ ـ ـريع الخاس بالجنس ـ ـ ــية للمملكة المتحدة .ولذلك لم تص ـ ـ ــب من

الرعايا البريطانيين عند الوالدة.
3-2

وفي  1كانون الثاني/يناير  ،1983دخ اانون الجنسـ ــية البريطانية لعام  1981حيز النفاذ ،وسـ ــم

بنق الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية من خالل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاللة األم .و موجا المادة  4جيم من القانون ،يحق للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ

التقدم بطلا

للحصـ ـ ـ ــول على الجنسـ ـ ـ ــية إذا اسـ ـ ـ ــتوفى الشـ ـ ـ ــرو التالية( :أ) كان مولودا اب  1كانون الثاني/يناير 1983؛

و (ب) كان س ــيص ــب من مواطني المملكة المتحدة والمس ــتعمرات بالنس ــا اب  1كانون الثاني/يناير ،1983
لو كان متاحا للمرأة ،اب ذلك التاريخ ،نق الجنســية البريطانية لألبناء بالطريقة نفســها المتاحة للرج ؛ و (ج)

__________

( )1تتفق الدولة الطرف مع القول أنه لو كان الجزء ذو الص ـ ـ ـ ــلة من القانون المنطبق آنذاك يتض ـ ـ ـ ــمن كلمة ”األم“ باإلض ـ ـ ـ ــافة إلى ”األب“

فيما يتعلق بمن الجنسـ ـ ــية عن طريق النسـ ـ ــا ،لكان والد صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة اد أصـ ـ ــب في  1كانون الثاني/يناير  1949أحد مواطني
المملكة المتحدة ومستعمراتها.
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لو كان من مواطني المملكة المتحدة والمس ــتعمرات ،لكان له حق اإلاامة في المملكة المتحدة وألص ــب مواطنا

بريطانيا في  1كانون الثاني/يناير 1983؛ و (د) كان ذا سلوك حسن.
4-2

وفي  8آذار/مارس  ،2016تقدمت صـاحبة الرسـالة بطلا لتسـ كج كمواطنة بريطانية بموجا المادة

 4جيم من اانون الجنسـ ـ ــية البريطانية لعام  .1981ورفضـ ـ ــت و ازرة الداخلية طلبها في  25أيار/مايو .2016

وألغراض د ارسـ ــة معايير التسـ ــجي ذات الصـ ــلة ،ألـ ــارت و ازرة الداخلية إلى المادة  )1( 5من اانون الجنسـ ــية
البريطانية لعام  ،1948التي تن

على أن الشــخ

المولود بعد س ـريان القانون يصــب من مواطني المملكة

المتحدة والمس ـ ــتعمرات بالنس ـ ــا إذا كان والده (أو والدته ألغراض المادة  4جيم) من مواطني المملكة المتحدة
والمس ـ ــتعمرات عند الوالدة .ولذلك خلص ـ ــت الو ازرة إلى أنه في حين كان يحق لوالد ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة أن يتقدم

بطلـا للحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على تلـك الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة بموجـا هـذا الح م من اـانون الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة البريطـانيـة لعـام ،)2(1981

فإن صاحبة الرسالة نفسها ال يحق لها ذلك ،ألن والدها لم ي ن وات والدتها يتمتع بصفة المواطنة التي يم ن
أن تنَق لها.

 5-2وفي  22تموز/يوليه  ،2016ادمت صاحبة الرسالة طلباً إلى و ازرة الداخلية إلعادة النظر .واحتجت
ب ن المادة  4جيم من اانون الجنس ـ ــية البريطانية لعام  1981ال تزال تميز ض ـ ــد من ينحدر من جدة بريطانية

مقـارنـة بمن ينحـدر من جـد بريطـاني .واـد حـافظـت و ازرة الـداخليـة على ارارهـا المؤر  25أيـار/مـايو ،2016

مبينة أن الدولة الطرف كانت تهدف عند وض ـ ـ ـ ـ ـ ــعها المادة  4جيم إلى الس ـ ـ ـ ـ ـ ــماح بمن الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ــية البريطانية

لمن كان سـ ـ ـ ــيحص ـ ـ ـ ـ عليها تلقائياً في  1كانون الثاني/يناير  1983لو لم تكن المادة  5من اانون الجنسـ ـ ـ ــية
البريطانية لعام  1948تميز ضـ ـ ــد المرأة .واد أدت المادة  4جيم إلى تحقيق هذا الهدف ،ولكن نصـ ـ ــها ال يذها

إلى حد اعتبار الشخ

(ذك ار كان أو أنثى) من مواطني المملكة المتحدة والمستعمرات وات الوالدة إذا كان ذلك

الشخ

ال يحق له الحصول على الجنسية إال بموجا المادة  4جيم.

6-2

ولم تلج صاحبة الرسالة إلى أي سب انتصاف اانونية أخرى.

الشكدى
1-3

تدعي ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة أنها ض ـ ــحية انتهاك الدولة الطرف حقواها بموجا المواد  1و ( 2و) و 9

2-3

وتوضـ ـ صـ ــاحبة الرسـ ــالة أن نق الجنسـ ــية عن طريق النسـ ــا إلى الجي األول المولود في الخارج

من االتفاقية.

كان اب عام  1983يجري تلقائياً من خالل سـ ــاللة األب ،وفي بعض الحاالت ،بصـ ــورة تلقائية أو مشـ ــروطة
إلى الجي الثاني واألجيال التالية المولودة في الخارج .وتدعي أن اوانين الجنسـ ـ ـ ـ ـ ــية ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ــلة لو لم تكن
تمييزية وات والدة والدها وكانت تن

على اكتس ــاب الجنس ــية عن طريق النس ــا من خالل س ــاللة األم على

األساس نفسه المطبق بالنسبة إلى ساللة األب ،لكان والدها اد اكتسا الجنسية البريطانية عن طريق النسا،
وكان من المم ن أن تص ــب هي أيض ــا من مواطني المملكة المتحدة والمس ــتعمرات من خالل تس ــجي والدتها

في انصلية المملكة المتحدة.
3-3

وتدعي صــاحبة الرســالة أن الســلطات المحلية كان ينب ي أن تعاملها كما لو كانت تنحدر من لــخ

ذكر من الرعايا البريطانيين المولودين في المملكة المتحدة ،و التالي من ل ــخ

__________

مؤه للحص ــول على الجنس ــية

( )2لم يتقدم والد صاحبة الرسالة اط بطلا للحصول على الجنسية البريطانية.
20-11124
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البريطانية من خالل النس ـ ـ ـ ـ ـ ــا بموجا المادة  )1( 5من اانون الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ــية البريطانية لعام  .1948وكانت بذلك
خول هي أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا حق اإلاامة في المملكة المتحدة بموجا المادة  2من اانون الهجرة لعام  ،1971وكانت
سـ ـ ـ ـ ـ ــتُ ك

سـتسـتوفي الشـر الثالن من المادة  4جيم .وهي تدفع ب ن رفض طلبها ينطوي على تحيز مسـتمر ضـدها نالـ
يصح حتى اآلن.
عن األثر التمييزي لقوانين الجنسية اب عام  ،1983وهو أثر لم
ك
4-3

وزرة الداخلية
وتقول ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة إنه لم ي ن هناك أي س ـ ــبي انتص ـ ــاف فعال للطعن في ارار ا

رفض طلبها الحصـ ــول على الجنسـ ــية بموجا المادة  4جيم من اانون الجنسـ ــية البريطانية لعام  .1981وهي
تدفع ب نه ال يم ن لمح مة محلية أن تفسر المادة  4جيم من اانون الجنسية البريطانية لعام  1981على نحو

يتفق مع الحقوو األسـاسـية ويتفادى التمييز الجنسـاني غير المبرر .وتؤكد كذلك أنه حتى إذا خلصـت مح مة

محلية إلى عدم إم انية تفس ــير الح م المطعون فيه على نحو يتفق مع الحقوو األس ــاس ــية التي يحميها اانون

حقوو اإلنسـ ـ ـ ــان لعام  ،1998فإن سـ ـ ـ ــبي االنتصـ ـ ـ ــاف المتمث في إعالن عدم التوافق لن يؤثر على صـ ـ ـ ــحة
أو اس ــتمرار إنفاذ الح م المعني ولن ي ون ملزماً ألطراف الدعوى .وعندئذ س ــي ون من س ــلطة الوزير التقديرية
إصدار أمر تصحيحي ورحالة المس لة إلى الح ومة لتعدي التشريع األولي(.)3
مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبدلية
1-4

في مذكرة لـفوية مؤرخة  9أيار/مايو  ،2019طعنت الدولة الطرف في الرسـالة ،محتجة ب نه ينب ي

اعتبارها غير مقبولة بسـ ــبا اسـ ــتنادها بش ـ ـ

ظاهر إلى أسـ ــاس غير سـ ــليم ،وعدم اسـ ــتنفاد سـ ــب االنتصـ ــاف

المحلية ،وتنافيها مع أح ام االتفاقية من حين االختصاس الزمني.
2-4

وتوضـ ـ الدولة الطرف أن المبدأ العام الذي اعتمدته المملكة المتحدة في اانون الجنس ــية يتس ــق مع

المبدأ العام لقانون الجنسـية في معظم الدول ،وهو أن حق الشـخ

عن طريق المولد أو النسا يتحدد بالرجوع إلى ظروف ذلك الشخ

(ذك ار كان أو أنثى) في اكتسـاب الجنسـية
والقانون المنطبق وات والدته .و موجا

اانون الجنسـية في المملكة المتحدة ،كانت هناك ظروف ،اب  1كانون الثاني/يناير  ،1983يختلف فيها حق
الشـ ـ ــخ

(ذك ار كان أو أنثى) في اكتسـ ـ ــاب الجنسـ ـ ــية البريطانية إذا كانت ظروفه تشـ ـ ــم وجود أب بريطاني

3-4

وتقول الدولة الطرف إنه يبدو من الواائع المبينة في الرسـ ــالة أن جدة صـ ــاحبة الرسـ ــالة ألبيها كانت

وأم غير بريطانية بدالً من وجود أب غير بريطاني وأم بريطانية وات والدته.

من الرعايا البريطانيين بموجا القانون العام السائد وات والدتها في عام  .1905وفي وات والدة والد صاحبة
الرســالة في مصــر في عام  ،1944كان اانون الجنســية المعني الســائد في المملكة المتحدة هو المادة )1( 1

من اانون الجنسـ ـ ـ ــية البريطانية ومركز األجانا لعام  .1914ولم يصـ ـ ـ ــب والد صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة من الرعايا
البريطانيين عند الوالدة ألنه لم ي ن مم نا من الجنس ـ ـ ـ ــية لألبناء من خالل األم .غير أن الدولة الطرف تتفق

مع القول ب نه لو كانت المادة ( )1( 1ب) تتضـ ـ ــمن كلمة ”أم“ باإلضـ ـ ــافة إلى كلمة ”أب“ لكان والد صـ ـ ــاحبة

الرسالة أصب من الرعايا البريطانيين عند الوالدة بموجا المادة ( )1( 1ب) ’.)4(‘1

__________

( )3تعتمد ص ــاحبة الرس ــالة على ارار المح مة األورو ية لحقوو اإلنس ــان في اض ــية هيرس ــت ض ــد المملكة المتحدة (رام .Hirst v( ])2

( ،)United Kingdom )No. 2( )application No. 74025/01, judgment of 6 October 2005الذي ترى أنه لم ينفذ

بعد على النحو السليم.

( )4انظر .https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/4-5/17/enacted
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وفي  1كانون الثاني/يناير  ،1949دخ اانون الجنسـ ـ ـ ـ ـ ــية البريطانية لعام  1948حيز النفاذ ،ولكن

والد صــاحبة الرســالة لم يصــب من مواطني المملكة المتحدة والمســتعمرات ،إذ لم تتضــمن المادة ( )1( 1ب)

من اانون الجنسـ ـ ــية البريطانية ومركز األجانا لعام  1914وال المادة  )2( 12من اانون الجنسـ ـ ــية البريطانية

لعام 1948

()5

كلمة ”أم“ باإلضـ ـ ــافة إلى كلمة ”أب“ .وتضـ ـ ــيل الدولة الطرف أنه حتى لو كان والد صـ ـ ــاحبة

الرســالة أصــب مواطناً بالنســا ،ما كانت صــاحبة الرســالة لتكون مواطنة وات والدتها ألن اانون عام 1948
كان يقيد عموماً نق الجنسـ ــية بالنسـ ــا إلى جي واحد يولد خارج المملكة المتحدة( .)6وتؤكد الدولة الطرف أن
تطبيق هذا المبدأ مسـ ـ ــتق عن القيود القائمة على الجنس المنصـ ـ ــوس عليها في تش ـ ـ ـريعات سـ ـ ــابقة .وتالح

الدولة الطرف أنه اد تكون هناك اس ــتثناءات لهذه القاعدة :فلو افترض ــنا أن والد ص ــاحبة الرس ــالة كان مواطناً
بالنس ـ ـ ــا ،لكان تم ن من تس ـ ـ ــجي والدة ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة في انص ـ ـ ــلية للمملكة المتحدة .واد أتاح مث هذا
اإلجراء أللـخاس من جي ثان مولودين خارج المملكة المتحدة الحصـول على الجنسية لريطة استيفاء جميع

الش ــرو األخرى .ومع ذلك ،تدفع الدولة الطرف ب ن والدة ص ــاحبة الرس ــالة لم تس ــج في الوااع في انص ــلية
للمملكة المتحدة ،ولم تثبت صاحبة الرسالة أن والدتها كانت ستسج على هذا النحو لو كان ذلك مم نا.

5-4

و ناء على ذلك ،فمن الواضــ أن اآلثار المس ــتمرة المزعومة لقوانين الجنس ــية المطعون فيها لم تكن

6-4

و اإلض ــافة إلى ذلك ،تؤكد الدولة الطرف أن كون ص ــاحبة الرس ــالة أنثى ال أهمية له على اإلطالو

ناجمة عن التمييز الجنساني ،الذي حدث في الجي السابق.

بالنسـبة للشـ وى التي ادمتها .فلو افترضـنا وجود أ توءم لها ،لكان كال الشـنيقين في الوضع ذاته .وأي تمييز

حدث على أس ــاس الجنس كان تميي از ض ــد جدة ص ــاحبة الرس ــالة .وعلى الرغم من أن ذلك كان له بالفع أثر

على والد صـ ــاحبة الرسـ ــالة ،فقد وفرت الدولة الطرف سـ ــبي انتصـ ــاف لذلك األثر من خالل الصـ ــي ة الحالية

للمادة  4جيم من اانون الجنسية البريطانية لعام  .1981وتدفع الدولة الطرف ب ن هناك أرضية مشتركة يحق

من خاللها لوالد صاحبة الرسالة أن يتقدم بطلا للحصول على الجنسية بموجا المادة  4جيم ،ورن كان يبدو
أنه لم يسـ ــع للحصـ ــول على حقه في ذلك .وعليه ،فإن صـ ــاحبة الرسـ ــالة ليسـ ــت ضـ ــحية للتمييز ،ولذلك ينب ي

الح م على رسالتها ب نها مستندة بش

ظاهر إلى أساس غير سليم.

 7-4وفيما يتعلق باســتنفاد ســب االنتصــاف المحلية ،تدفع الدولة الطرف ب ن صــاحبة الرســالة تلقت ا ار اًر
برفض طلبها الحصـ ـ ـ ـ ــول على الجنسـ ـ ـ ـ ــية بموجا المادة  4جيم من اانون الجنسـ ـ ـ ـ ــية البريطانية لعام .1981
وطلبت ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة من الوزير إعادة النظر اإلدارية في هذا القرار .وجرى ت ييد القرار األص ـ ـ ــلي لو ازرة

الداخلية .ومن القواسـم المشـتركة أن صـاحبة الرسـالة لم تتخذ أي خطوات لتقديم لـ وى بشـ ن هذا القرار الذي

تــدعي أنــه خــاط أمــام أي مح مــة محليــة ،وذلــك من خالل تقــديم طلــا إلى المح مــة العليــا إلجراء مراجعــة

اضـ ــائية .واسـ ــتناداً إلى الس ـ ـوابق القضـ ــائية للجنة ،ترى الدولة الطرف ب نه ينب ي إعالن عدم مقبولية الرسـ ــالة
نظ اًر إلى عدم استنفاد سب االنتصاف المحلية(.)7
 8-4وتدفع الدولة الطرف ب ن لـ ــر اسـ ــتنفاد سـ ــب االنتصـ ــاف المحلية ال يم ن أن ُيزاح إال إذا اسـ ــتُوفي
اختبار اوي لعدم الفعالية .غير أنه خالفاً لما أكدته صاحبة الرسالة ،فالمحاكم المحلية مطالبة ،بموجا اانون

__________
( )5انظر .https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/11-12/56/enacted
( )6المرجع نفسه ،المادة .)1( 5
( )7انظر اضية ج .س .ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( ،)CEDAW/C/53/D/38/2012الفقرة .3-6
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حقوو اإلنس ــان لعام  ،1998بقراءة وتنفيذ التشــريعات األولية والتشــريعات الثانوية بطريقة تتفق وأح ام اتفاقية
حماية حقوو اإلنســان والحريات األســاســية .وينب ي أن ُيختبر أمام المحاكم ت كيد صــاحبة الرســالة أن المحاكم
المحلية ال يم نها تفسـ ـ ــير الح م المطعون فيه من اانون الجنسـ ـ ــية البريطانية لعام  1981على نحو يتفق مع
الحقوو األساسية.

ورذا ااتنعت مح مة محلية عندئذ ب ن التش ـ ـ ـ ـ ـ ـريع األولي ال يتفق مع اتفاقية حماية حقوو اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان

9-4

والحريات األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية ،بموجا المادة  )2( 4من اانون حقوو اإلنس ـ ـ ــان لعام  ،1998جاز لها أن تعلن عدم
التوافق

()8

في تلــك الحــالــة .وتعترض الــدولــة الطرف على االدعــاء ب ـ ن إعالن عــدم التوافق ينب ي أن يعتبر

س ــبي انتص ــاف فعاالً .ولدحض حجة ص ــاحبة الرس ــالة فيما يتعلق بح م المح مة األورو ية لحقوو اإلنس ــان

في اض ــية هيرس ــت ض ــد المملكة المتحدة (رام  ،Hirst v. United Kingdom (No. 2) )2تالح الدولة
الطرف أن لجنـة وزراء مجلس أورو ـا اـد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجلـت في  4كـانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2018ااتنـاعهـا بـ ن الـدولـة

الطرف اـد اتخـذت جميع التـدابير الالزمـة لتلبيـة المتطلبـات النـال ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـة عن المـادة  )1( 46من اتفـاقيـة حمـايـة

حقوو اإلنس ـ ـ ـ ــان والحريات األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية واررت إنهاء اإلل ـ ـ ـ ـراف الذي تض ـ ـ ـ ــطلع به فيما يتعلق بإنفاذ الح م.

و اإلضـافة إلى ذلك ،توضـ الدولة الطرف أنه على الرغم من أن إعالن عدم التوافق ينق المسـؤولية المبالـرة

عن اإلجراءات التصــحيحية إلى الح ومة ،فإن الســبا في ذلك هو أن الح ومة هي المهي ة على أفض ـ وجه
للبـت في إم ـانيـة ااتراح تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات أوليـة جديدة على البرلمـان لتحـ محـ التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع الذي تبين أن به خلـ .

وكبدي لذلك ،وفي حال كانت هناك أسـ ـ ـ ــباب اوية تفرض على الح ومة تعدي التشـ ـ ـ ـريع األولي المخت دون

إل ـراك البرلمان إلـ راكاً كامالً ،فإن المادة  )2( 10من اانون حقوو اإلنســان لعام  1998تســم للح ومة ب ن
تص ـ ــدر أم ار تص ـ ــحيحيا يعدل التشـ ـ ـريع األولي من أج معالجة الخل  .ويتطلا االختيار بين هذين الطريقين
ح ا للنظر في
البـديلين النظر في أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس كـ منهمـا ،ومنهـا على وجـه التحـديـد مـا إذا كـان واـت البرلمـان متـا ـ

تشريعات أولية جديدة وما إذا كانت هناك وسيلة مناسبة لذلك.

 10-4و اإلض ــافة إلى ذلك ،تش ــير الدولة الطرف إلى اض ــية المدعي العام السـ ـ تلندا (مقدم الطعن) ض ــد

رومين (الم ـ ــدعى علي ـ ــه) (اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تلن ـ ــدا) The Advocate General for Scotland (Appellant) v.

) ،Romein (Respondent) (Scotlandالتي نظرت فيها المح مة العليا في المملكة المتحدة في اض ـ ـ ــية

المدعي الذي ولد خارج المملكة المتحدة ألم كانت تحم الجنس ـ ـ ــية البريطانية في ذلك الوات .غير أن الحالة

في تلك القض ـ ـ ــية لم تكن هي نفس ـ ـ ــها حالة ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة ،ألن والدة المدعي ،على خالف والد ص ـ ـ ــاحبة

الرسالة ،كانت في الوااع مواطنة بريطانية وات والدة المدعي .والسؤال المتعلق بإم انية توسيع نطاو المنطق

المطبق في ذلك القرار ليشـ ــم الحالة في اضـ ــية صـ ــاحبة الرسـ ــالة هو سـ ـؤال ينب ي أن تنظر فيه أوالً مح مة

محلية .و ما أن المحاكم المحلية لم تت لها أي فرص ــة للنيام بذلك ،تدعي الدولة الطرف أن ص ــاحبة الرس ــالة

لم تستنفد سب االنتصاف المحلية.

__________

( )8انظر ح م المح مة العليا في المملكة المتحدة (بش ـ ـ ـ ن الطلا الذي ادمه جونس ـ ـ ــون) (مقدم الطعن) ض ـ ـ ــد وزير الدولة لش ـ ـ ــؤون و ازرة
الداخلية (المدعى عليه)] (United Kingdom Supreme Court, R. )on the application of Johnson( )Appellant
v. Secretary of State for the Home Department )Respondent(, No. 56, judgment of 19 October 2016؛
و ح م المح مة العليا في المملكة المتحدة في اضـ ـ ـ ـ ـ ــية ك( .طف ) ضـ ـ ـ ـ ـ ــد و ازرة الداخلية] United Kingdom High Court of
Justice, K )A child( v. Secretary of State for the Home Department, No. 1834 )Admin(, judgment of
.July 2018 18
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وتدفع الدولة الطرف كذلك ب نه ينب ي اعتبار الرس ـ ـ ـ ـ ــالة غير مقبولة ألنها تتنافى مع أح ام االتفاقية

من حين االختصـ ـ ــاس الزمني ألن الشـ ـ ـ وى تتعلق بتمييز يسـ ـ ــبق التاريخ الذي دخ فيه حيز النفاذ بالنسـ ـ ـ بة
للمملكة المتحدة ك من اتفاقية القض ــاء على جميع أل ـ ال التمييز ض ــد المرأة والبروتوكول االختياري الملحق

بهــا (انظر الفقرة  .)1-1وتفيــد الــدولــة الطرف بـ نهــا ال ترغــا في اإليحــاء بـ نــه لم ي ن هنــاك أي تمييز بين

الجنسـ ـ ــين في صـ ـ ــيغ سـ ـ ــابقة من تشـ ـ ـريعاتها المتعلقة بالجنسـ ـ ــية .غير أن التاريخين ذوي الصـ ـ ــلة اللذين أثرت

فيهمـا األح ـام القـانونيـة المعنيـة على واـائع اض ـ ـ ـ ـ ـ ــيـة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة كـانـا  1944و  1كـانون الثـاني/

يناير  ،1949وال يم ن إثبات االسـ ـ ـ ـ ــتم اررية .وفي هذا الصـ ـ ـ ـ ــدد ،تسـ ـ ـ ـ ــتند الدولة الطرف إلى ارار اللجنة بعدم

المقبوليــة في اض ـ ـ ـ ـ ـ ــيــة ارغــان س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ــادو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المملكــة المتحــدة لبريطــانيــا العظمى وأيرلنــدا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــاليــة

( )CEDAW/C/37/D/11/2006التي نظرت فيهـا اللجنـة في لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وى بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن عـدم تم ن امرأة من نقـ

جنس ــيتها البريطانية إلى ابنها األكبر .واد أثبتت اللجنة أن التمييز الذي ورد وص ــفه في الشـ ـ وى اد نشـ ـ عند

والدة ابن ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة وأن المادة  )2( 9من االتفاقية تفرض التزاماً بعدم التمييز ض ـ ــد المرأة ،وهو التزام
يسـتمر طوال الفترة التي يظ فيها طف المرأة ااصـ اًر .وفي حالة صـاحبة الرسـالة ،كانت جدة صـاحبة الرسـالة
هي الشـ ــخ الذي تعرض للتمييز .وانتهت الفترة ذات الصـ ــلة في عام  1965عندما أصـ ــب طفلها ،أي والد
صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة ،بال اً .وفي الوااع ،أصـ ـ ــبحت صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة نفسـ ـ ــها بال ة في عام  ،1994اب دخول
البروتوكول االختياري حيز النفاذ بالنس ـ ـ ـ ــبة للمملكة المتحدة .و ما أن جميع هذه التواريخ تس ـ ـ ـ ــبق بوات طوي

اعتماد البروتوكول االختياري ودخوله حيز النفاذ بالنسـ ـ ـ ــبة للدولة الطرف ،ينب ي إعالن عدم مقبولية الرسـ ـ ـ ــالة

وفقاً للمادة ( )2( 4هـ) من البروتوكول االختياري.

تعليقات صاحبة الرسالة على مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبدلية
1-5

تعترض صــاحبة الرســالة ،في رســالتها المؤرخة  17حزيران/يونيه  ،2019على الحجة التي ســااتها

الدولة الطرف .وتدعي صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة أن الدولة الطرف ،إذ تدفع ب نه لم ي ن بوسـ ـ ــعها اكتسـ ـ ــاب جنسـ ـ ــية

المملكة المتحدة في أي حال بسـ ــبا التقييد المطبق فيما يتعلق بنق الجنسـ ــية عن طريق النسـ ــا ،تسـ ــعى إلى
إدراج أبعاد أخرى من اانون الجنسـ ــية في المملكة المتحدة .ورداً على ذلك ،تدفع صـ ــاحبة الرسـ ــالة ب ن والدها
لم ي ن مواطنـاً بريطـانيـاً واـت والدتهـا فقط ألنـه ولـد المرأة من مواليـد المملكـة المتحـدة وليس لرجـ من مواليـد
المملكة المتحدة .وعدم تم ن والدها من تس ـ ـ ـ ـ ـ ــجي والدتها في انص ـ ـ ـ ـ ـ ــلية بريطانية ،األمر الذي كان يم ن أن
يعفيها من هذا التقييد ،ينبع مبالـ ـرة من التمييز ضـ ــد جدتها .وكان لذلك أثر مسـ ــتمر على حقواها ألن اوانين

الجنسـ ــية ذات الصـ ــلة ال تزال تسـ ــتثنيها من اكتسـ ــاب الجنسـ ــية البريطانية .وهي تدفع ب ن الحماية التي توفرها

االتفاقية سـ ـ ــتكون غير فعالة ووهمية إذا لم تتم ن من توفير الحماية من انتهاك حقواها الذي تعود جذوره إلى
التمييز ضد جدتها والذي ال يزال يؤثر على صاحبة الرسالة من خالل النسا.

2-5

وفيما يتعلق بوجهة نظر الدولة الطرف المتص ــلة بال ــت ار اس ــتنفاد س ــب االنتص ــاف المحلية ،تكرر

صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ـ ـ ــالة حججها التي ادمتها في رسـ ـ ـ ـ ـ ــالتها األولى .وفيما يتعلق بقرار المح مة األورو ية لحقوو

اإلنسان في اضية هيرست ضد المملكة المتحدة (رام  ،Hirst v. United Kingdom (No. 2) )2تضيل

أن األمر اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتلزم  13عاما لكي تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة .و النظر إلى حالتها المالية الض ـ ـ ـ ـ ـ ــعيفة،
تجبر على اتباع سبي انتصاف يرج أن ي ون غير فعال.
ال يم نها أن َ
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المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة
 1-6يجـا على اللجنـة أن تقرر ،وفقـاً للمـادة  64من نظـامهـا الـداخلي ،مـا إذا كـانـت الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة مقبولـة
بموجـا البروتوكول االختيـاري .ويجوز للجنـة ،عمال بـالمـادة  ،66أن تنظر في مقبوليـة الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة بمعزل عن

أسسها الموضوعية.

 2-6ووفقاً للمادة ( )2( 4أ) من البروتوكول االختياري ،فإن اللجنة مقتنعة ب ن المس ـ ـ لة نفس ـ ــها لم تُدرس
من اب وليست مح دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
3-6

و موجا المادة  )1( 4من البرتوكول االختياري ،ال تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تكن اد ت كدت

من أن جميع ســب االنتصــاف المحلية المتاحة اد اســتُنفدت إال إذا اســت رو تطبيق ســب االنتصــاف هذه أمدا
طويال بدرجة غير معقولة ،أو كان من غير المحتم أن يحقق انتصافا فعاال.
 4-6وتحيط اللجنة علماً بمالحظة الدولة الطرف التي مفادها أنه على الرغم من أن صـ ـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ـ ــالة
ادمت طلباً للحص ــول على الجنس ــية لدى و ازرة الداخلية في عام  ،2010فإنها لم تطعن في رفض طلبها أمام

المح مة العليا رغم إم انية طلا مراجعة اضـائية بموجا اانون حقوو اإلنسـان لعام  .1998ورداً على ذلك،
دفعت صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة بالقول إنه حتى في حال فسـ ـ ـ ــرت مح مة محلية المادة  4جيم من اانون الجنسـ ـ ـ ــية

البريطانية لعام  1981على نحو يتفق مع الحقوو األسـاسـية ،وهو أمر مسـتبعد لل اية في حد ذاته ،فإن سـبي

االنتصـاف المتمث في إعالن عدم التوافق ينب ي أال يعتبر فعاالً .وألـارت صـاحبة الرسـالة أيضـاً إلى وضـعها
المالي الضعيل كمبرر لعدم اللجوء إلى سبي انتصاف اضائي.
5-6

وتالح اللجنة أن هناك أرضـ ــية مشـ ــتركة هي أن مراجعة اضـ ــائية للرفض اإلداري لطلا صـ ــاحبة

الرسـ ـ ــالة المتعلق بالحصـ ـ ــول على الجنسـ ـ ــية كانت في الحنيقة متاحة لصـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة أمام المح مة العليا.

وتحيط اللجنة علماً ،في تقييمها لما إذا كان يم ن اعتبار ســبي االنتصــاف هذا فعاالً ،بالحاالت المحلية التي
ذكرتها الدولة الطرف ،والتي تضـ ـ ـ ــمنت ا ار اًر يتعلق على وجه الخصـ ـ ـ ــوس ب ح ام اانون الجنسـ ـ ـ ــية البريطانية

لعـام  .1981ويبـدو في تلـك الحـاالت أن المحـاكم المحليـة أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت إعالنـا بعـدم التوافق ،واتُخـذت في نهـايـة
المطاف خطوات تصحيحية.
6-6

و اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى ذلك ،تتفق اللجنة مع ادعاء الدولة الطرف ب نه ،كما في اض ـ ـ ـ ـ ـ ــية المحامي العام

السـ تلندا (المسـت نف) ضـد رومين (المدعى عليه) (اسـ تلندا) The Advocate General for Scotland
) (Appellant) v. Romein (Respondent) (Scotlandالتي اس ــتُش ــهد بها ،والتي تناولت فيها المح مة
العليا للمملكة المتحدة مسـ ــائ مماثلة ولكنها ليسـ ــت مطابقة ،ال بد من إتاحة الفرصـ ــة للمحاكم المحلية للنظر

في مسـ ـ ـ ـ لة من مس ـ ـ ــائ القانون المحلي اب عرض المسـ ـ ـ ـ لة على محف دولي .وتش ـ ـ ــير اللجنة إلى أن تقييم
الواـائع واألدلـة وتطبيق القـانون الوطني في اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة معينـة يعود عمومـا إلى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات الـدول األطراف في
االتفاقية ،ما لم يم ن إثبات أن التقييم كان متحي از أو يسـ ـ ــتند إلى اوالا نمطية جنسـ ـ ــانية تش ـ ـ ـ

المرأة ،وهو بذلك تعسفي بش

واض أو يبلغ حد إساءة تطبيق أح ام العدالة(.)9

تميي از ضـ ـ ــد

__________

( )9انظر ،على سبي المثال ،اضية ر .ب .ب ضد الفلبين ( ،)CEDAW/C/57/D/34/2011الفقرة .5-7
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7-6

وفي ظ الظروف الراهنة ،ترى اللجنة أن صـاحبة الرسـالة لم تثبت أن تطبيق سـب االنتصـاف أمام

المحاكم في الدولة الطرف يس ـ ـ ــت رو أمدا طويال بدرجة غير معقولة أو من غير المحتم أن يحقق انتص ـ ـ ــافا

فعاال .وال يم ن أن ي ون للوض ـ ـ ـ ــع المالي الض ـ ـ ـ ــعيل لص ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ــالة في حد ذاته أثر على هذا التقييم،

وهو ال يعفيها من الشــر المنصــوس عليه في المادة  )1( 4من البروتوكول االختياري( .)10و ناء على ذلك،

ترى اللجنة أن ص ــاحبة الرس ــالة لم تس ــتنفد ك س ــب االنتص ــاف المحلية المتاحة ،وتعلن عدم مقبولية الرس ــالة

بموجا المادة  )1( 4من البروتوكول االختياري.
8-6

وحين ارت ت اللجنة أن الرسـ ـ ــالة غير مقبولة بموجا المادة  )1( 4من البروتوكول االختياري ،فهي

-7

ناء عليه ،تقرر اللجنة:
و ً

تقرر عدم النظر في أي من األسس األخرى لعدم المقبولية.

(أ)

أن الرسالة غير مقبولة بموجا المادة  )1( 4من البروتوكول االختياري؛

(ب)

أن تُ كبلغ الدول ُة الطرف وصاحب ُة الرسالة بهذا القرار.

__________

( )10انظر ،على س ـ ــبي المثال ،اض ـ ــية ج .س .ض ـ ــد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش ـ ــمالية ،واض ـ ــية راغان س ـ ــال ادو ض ـ ــد
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (.)CEDAW/C/37/D/11/2006
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