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  املرفق

قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الـصادر مبوجـب                
 التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز         الربوتوكول االختياري 

  املرأة ضد

  دا ضد كن.م. ب. م، *٢٥/٢٠١٠البالغ رقم     
  إيستبانفي ، وميثلها السيد ستيوارت.م. ب. م  :املقدم من

  صاحبة البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  كندا  :الدولة الطرف

  )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل (٢٠١٠مارس / آذار٢٥  :تاريخ تقدمي البالغ

تفاقية  من ا  ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         
  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،

  ،٢٠١٢ فرباير/شباط ٢٤ يفوقد اجتمعت   
  :يلي  ماتعتمد  

  قرار بشأن املقبولية    
ـ  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٥ البالغ املؤرخ    ةصاحب  ١-١  ٢٦ املولـودة يف     ،.م. ب. م ي ه

الفقـرتني  كت  وهي تّدعي أن كندا انته    .  يف قرطبة باملكسيك   ١٩٦٤ديسمرب  /كانون األول 
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         ١٦ و ١٥ و ٣املواد  ، و ٢من املادة   ) د(و) ج(

 سـتتعرض هلـا      املخاطر اليت  تراعي بإنصاف ضد املرأة بترحيلها إىل بلدها األصلي دون أن         
وقـد دخلـت االتفاقيـة      . وميثل صاحبة البالغ حمام، هو السيد إيستبانفي      . بوصفها امرأة 

__________ 

السيدة عائشة فردة أجار، الـسيدة ماغـاليس        : شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم          *  
أروتشا دومينغيث، السيدة فيوليت تبسيسيغا أوري، السيدة باربرا إيفلني بيلي، الـسيدة أولينـدا بـاريرو              

حممد جرب، السيدة عصمت جاهان، السيدة سوليداد مورّيو دي         ّديا، السيد نيكالس برون، السيدة نائلة       بوبا
البيغا، السيدة فايوليتا نويباور، السيدة براميال باتن، السيدة سيلفيا بيمينتال، السيدة فيكتوريا بوبيـشكو،              

  .نوفيتش، والسيدة زو شياوشياوالسيدة زهرة راسخ، السيدة باتريسيا شولتز، السيدة دوبرافكا شيمو
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ديـسمرب  / كانون األول  ١٠الدولة الطرف يف    بالنسبة إىل   حيز النفاذ    وكوهلا االختياري وبروت
  . على التوايل٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٩٨١

 ،بناء على طلب الدولة الطرف     ،وقررت اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني أن تنظر         ٢-١
  . املوضوعيةه مبعزل عن أسس البالغقبوليةميف 

  ع كما عرضتها صاحبة البالغالوقائ    
تعرضت لالضطهاد يف بلدها األصلي املكسيك على يـد         أهنا  صاحبة البالغ   تدعي    ١-٢

وكانت صاحبة البالغ على عالقة معه يف       .  السابق وهو أحد رجال الشرطة القضائية      زوجها
 اليت   لكنها قررت إهناء هذه العالقة بسبب أفعال العنف املرتيل         ٢٠٠٠ و ١٩٩٨بني   الفترة ما 

إىل درجـة   وبدأ مبضايقتها   االتصال هبا    السابق   زوجها عاود ٢٠٠٥منذ عام   و. تعرضت هلا 
على إثـر    السابق   زوجهاشكوى ضد   قدمت صاحبة البالغ    و. جعلت حياهتا مهددة باخلطر   

صاحبة وقدمت . ٢٠٠٦نوفمرب /ر تشرين الثاين يف شه واقعة اكتنفها عنف شديد تعرضت هلا       
قناة  وظهرت على    املدينة اليت ُتقيم فيها، أي قرطبة،     ىل رئاسة البلدية يف     أيضاً شكوى إ  البالغ  
 كثري من الناس يف قرطبة باحملنة اليت متر         فعلم. لكي تشتكي منه   ية التلفزيون )Televisa(تليبيسا  

           اللجـوء إىل كنـدا هربـاً مـن          صاحبة البالغ مغادرة البلد والتمست    ولذلك قررت   . هبا
  .بق السازوجها

 ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ ويف   .ووصلت صاحبة البالغ إىل كندا مبعية ابنها        ٢-٢
انتمائها إىل فئة اجتماعية معينة وهي فئة أهنا تعيش حالة خوف بسبب مدعية التمست اللجوء 

قررت شـعبة محايـة     ،  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢ويف  . النساء ضحايا العنف املرتيل يف املكسيك     
اخلاصة بوضع الالجئني   باملفهوم الوارد يف االتفاقية      الجئة   تعترب  ال احبة البالغ الالجئني أن ص  

بالطعن وإجراء   على إذن    اُرفض طلب حصوهل  ،  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٥ويف  . ١٩٥١لعام  
 تـشرين   ٤اإلبعاد يف   املخاطر قبل   لتقدير  وقدمت صاحبة البالغ أيضاً طلباً      . مراجعة قضائية 

طلب  وقُدِّم. ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٧يف  سبيل االنتصاف هذا    وُرفض  ،  ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
 / أيـار  ٢٠ احملكمـة االحتاديـة يف    أمام  مراجعة قضائية   بالطعن وإجراء   لحصول على إذن    ل

. ٢٠١٠ينـاير    / كانون الثاين  ١٨الطلب يف   ذلك   احملكمة االحتادية    فرفضت. ٢٠٠٩ مايو
وحظي هذا الطلب    ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران د   ذلك قُدم طلب لتعليق تنفيذ قرار اإلبعا       وقبل

 / كـانون الثـاين    ١٨ يف   قرار رفض طلب املراجعة   أدى  و. ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢بالقبول يف   
التماسـات  ومل تقدم صاحبة الـبالغ      . احمللية إىل إهناء اإلجراءات أمام احملاكم       ٢٠١٠ يناير

ـ       اإلعتبارات  ملراعاة اال  االت قبـول هـذه     نسانية بسبب تكاليف الدعوى وضـعف احتم
 وتدعي صاحبة البالغ، باإلضافة إىل ذلك، أن ملف القضية كان سيقوم حتماً           . االلتماسات
  .عناصر اخلطر نفسهاعلى أساس 
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  الشكوى    
 ٢مـن املـادة      )د(و) ج(الفقرتني  ترى صاحبة البالغ أن الدولة الطرف انتهكت          ١-٣

  . من االتفاقية١٦و ١٥و ٣واملواد 
بالغ بأن ترحيلها إىل املكسيك من شأنه أن يفضي إىل انتهاك حقهـا        وتدفع صاحبة ال    ٢-٣

امـرأة، وحقهـا يف   لكوهنـا  إنـسانية   يف احلياة دون متييز، وحقها يف عدم التعرض ملعاملة ال   
وتعترب صاحبة البالغ أن ترحيلها إىل املكسيك يـشكل         . يف احلماية األسرية  حقها  اخلصوصية و 

للقتل أو  بل و إنسانية   لالحتجاز يف ظروف ال   معرضة   ستكون   ثحي ،انتهاكاً حلقوقها األساسية  
وترى صـاحبة الـبالغ أن      .  وهو أحد أفراد الشرطة القضائية     ، السابق زوجهالعنف من قبل    ا

املكسيك   يتعرضن إلساءة املعاملة يتمتعن حبماية الدولة يف       الاليتأن النساء   تدفع ب الدولة الطرف   
ان واملؤسسات اليت تقدم املساعدة إىل النساء تقـول إن          يف حني أن مجيع هيئات حقوق اإلنس      

وتّدعي صاحبة البالغ أن إساءة املعاملة اليت تتعرض هلـا النـساء            . حيدث هو عكس ذلك    ما
 يف املؤسسات القـضائية جيعـالن مـن         وروح االستعداء تزال متر دون عقاب وأن الفساد        ال

  .)١(املستحيل الفرار داخل املكسيك
       ترى صاحبة الـبالغ أن الدولـة الطـرف         ،  ٢املادة  من  ) ج(بالفقرة  ق  وفيما يتعل   ٣-٣

أن الطلب الـذي قدمتـه      أوالً  تزعم صاحبة البالغ    ف.  احلماية القضائية املناسبة   تضمن هلا مل  
 ُرفض ألسباب واهية بالنظر إىل أن الفرضية األساسـية الـيت            الالجئة على وضع    للحصول

مث إن القرار   .  املكسيك طلق من وجود نظام محاية مناسب يف      ناستندت إليها الدولة الطرف ت    
 رسـالة  ، مبـا فيهـا   أمهية للوثائق املقدمةةأيمل ُيِعر  اإلبعادقبل الصادر بشأن تقدير املخاطر  

 وإقرار مفصل مـن مـدير مركـز         احملارم،موجهة من حركة مكافحة االغتصاب وسفاح       
يتعلق بعدم متتع النساء يف املكسيك       )FCJ(ت   التابع لرابطة رفيقات عيسى املخِلصا     الالجئني
باعتمـاد نفـس     اإلبعادتقدير املخاطر قبل    ب اجلهة املعنية  اكتفتوإضافة إىل ذلك    . باحلماية

  بدراسـة كاملـة     تقوم بنفسها  دون أن يف كندا   والالجئني   اهلجرة   اليت ساقها جملس  جج  احل
 تبلغ اإلبعاداء تقدير املخاطر قبل  الطعون يف إجر  رفض   صاحبة البالغ أن نسبة      رىوت. للقضية

مثـل   ،قدمت عناصر إثبات جديدة قاطعة    وتدفع بأهنا   . ائة يف امل  ٩٩ أو   ٩٨يف الوقت احلايل    
عديدة، وذلك دعمـاً لطلبـها   نفسية و طبية فضالً عن أدلة املكسيك يسا يفبتيليقناة رسائل  
__________ 

اإلقليمـي املتعلـق باملكـسيك،                  امللـف    مـن    ٤-٣تشري صاحبة البالغ دعمـاً لـدفوعها إىل املـادة            )١(
demande d'information MEX 36237.EF املعنـون  :«Mexique: la violence conjugale et les recours 

offerts, en particulier dans les cas où l’agresseur est membre du service de police (1996-2000)» 
سيما يف احلالة اليت يكون فيها املعتدي مـن أفـراد             العنف املرتيل وسبل االنتصاف املتاحة وال      :املكسيك(

 Mexique: des autorités incapables d’arrêter»؛ وتقرير منظمة العفو الدولية، ))٢٠٠٠-١٩٩٦(الشرطة 

les enlèvements et meurtres de femmes à Ciudad Juarez et Chihuahua») السلطات غـري  : املكسيك
. ٢٠٠٣، الصادر يف عام     )شيواواتواريس و هعلى وقف حاالت اختطاف النساء وقتلهن يف سيوداد          قادرة

يف قـضية    ،٢٠١٠فرباير  / شباط ٨وتشري صاحبة البالغ أيضاً إىل قرار احملكمة االحتادية الكندية الصادر يف            
 .)CF 126 2010() اجلنسية واهلجرة( كندا ا ضدستغارسيا باتي
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الـسوابق  ؤكـد   وت. ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين  ١٨ُرفض يف   إجراء املراجعة القضائية الذي     
 املتعلقة بنقص احلماية املتاحة للنساء يف املكسيك حجم         القضائية للمحكمة االحتادية الكندية   
  .املخاطر اليت تتهدد صاحبة البالغ

احلق يف عدم التعرض    تكفل   اليت   ٢من املادة   ) د(بالفقرة   صاحبة البالغ أيضاً     تجوحت  ٤-٣
تزعم أن الدولـة    و. أيدي السلطات واملؤسسات العامة    على   ألي أفعال أو ممارسات متييزية    

علـى   ألهنا عرضتها السلطات احلكومية   بضمان محايتها عن طريق     مل حتترم التزامها    الطرف  
بـأن تلقـى    يف أسوأ احلاالت الحتمال كبري      و ،إنسانية  ال  خلطر االحتجاز يف ظروف    األقل

  .القضائية أو أصدقائه من الشرطة  السابقمصرعها على أيدي زوجها
حقوق اإلنسان واحلريات   إعمال   اليت تضمن    ٣املادة  أن  أيضاً  وتزعم صاحبة البالغ      ٥-٣

ـ        ها ألن قرار ترحيل   ،انُتهكت قد   األساسية والتمتع هبا   ها  إىل املكسيك من شـأنه أن يعرض
  .لشكل من أشكال التعذيب يف ظل اإلفالت الكامل من العقاب

املساواة أمـام   حقها يف    و ١٥لطرف انتهكت املادة    وترى صاحبة البالغ أن الدولة ا       ٦-٣
يف قرار السلطات   من العوامل اليت روعيت     القانون ألن وضعها كامرأة ضعيفة مل يكن عامالً         

  . الكندية
  . ولكنها مل تقدم حججاً يف هذا الشأن١٦وأخرياً تدعي صاحبة البالغ انتهاك املادة   ٧-٣

  ةمالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولي    
 على ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦اعترضت الدولة الطرف يف مالحظاهتا املؤرخة   ١-٤

  . من الربوتوكول االختياري٤ من املادة ٢ و١مقبولية البالغ مبوجب الفقرتني 
بـالنظر إىل أن    اآلن  تدفع الدولة الطرف أوالً بأن البالغ غري مقبول النتفاء دواعيـه              ٢-٤

فالطعن الرئيسي الذي يشكل موضـوع      . مبحض إرادهتا  املكسيك   صاحبة البالغ قد عادت إىل    
، تدفع الدولـة    وثانياً. الطلب املقدم إىل كندا لتعليق قرار الترحيل مل يعد ذا جدوى           البالغ، أي 

الطرف بعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية ألن صاحبة البالغ مل تقدم طلباً للحـصول علـى                
تدفع الدولة الطـرف    ثالثاً،  و. ائمة يف كندا العتبارات إنسانية    إعفاء من التأشرية وعلى إقامة د     

احلق الذي تطالب به صاحبة البالغ يف عدم ترحيلها إىل بلد توجد فيه أسباب تـدعو إىل                 بأن  
االعتقاد بأهنا ستواجه خطراً حقيقياً بانتهاك حقها يف احلياة أو خطر التعذيب أو انتهاك حقهـا                

، ليس من احلقوق املكفولة ملعاملة أو العقوبة القاسية أو غري املعتادة     ا ضروبيف احلماية من مجيع     
  . االتفاقية على حنو مينح هذا احلقه ال ينبغي تفسريوترى الدولة الطرف أن. مبوجب االتفاقية

خبوفهـا مـن   تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البالغ فيما يتعلـق          رابعاً  و  ٣-٤
ت إىل املكسيك كانت موضع دراسـة        ُرحلّ لو أهنا  اجلنسعلى أساس نوع    لعنف  ل التعرض

السلطات الكندية خلصت إىل أن ادعاءات صـاحبة        بيد أن   . متعمقة من السلطات الكندية   
يتضمن أي عنصر من   ال وأن البالغ املقدم إىل اللجنةتقوم على أية أسس صحيحة، الالبالغ 
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 كافيـة   أدلةيستند إىل     ال لطرف أن البالغ  وأخرياً ترى الدولة ا   . االستنتاج اشأنه أن يغري هذ   
 ملعاجلة  املعدة ةالكندياإلجراءات  أن  ب  ادعاءاهتا  ألن صاحبة البالغ مل تثبت     ،ألغراض املقبولية 

  .غري جمدية وغري فعالةوالطعون أمام احملاكم الكندية اللجوء طلبات 
عتـها إىل مغـادرة     وقد أوضحت صاحبة البالغ أمام اهليئات الوطنية األسباب اليت دف           ٤-٤

ويف استمارة املعلومـات    . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧األراضي املكسيكية مبعية ابنها يف      
، ٢٠٠٦ديـسمرب  / كانون األول١٢يف يف كندا  والالجئني الشخصية املقدمة إىل جملس اهلجرة   

هنـال   ا زعمت أنه و. ١٩٩٨ ُعنفاً منذ عام     يزدادادعت صاحبة البالغ أن سلوك زوجها أصبح        
 خياطـة   تطلبـت بضرب مربح أحلق هبا إصـابات        ٢٠٠٠يناير   / كانون الثاين  ١٥ عليها يف 
 ٢٠٠٠يونيه  /تعرضها لإلساءة البدنية والنفسية استمر حىت شهر حزيران       زعمت أن   و. جروحها

وذكرت صاحبة البالغ أنه اعتباراً من      . وهو الوقت الذي متكنت فيه من طرد زوجها من املرتل         
. بح زوجها السابق يتردد عليها من حني آلخر ممارساً كل أنواع اإلساءة إليها             أص ٢٠٠٥ عام

أحـد  حـضور   يف   اهنال عليها زوجها السابق بالضرب       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ويف  
ويف أعقاب تلك احلادثة، تدعي صاحبة البالغ أهنا قدمت شكوى          . أصدقائه من رجال الشرطة   

وادعـت أن   . يـسا بتها على املأل عن طريق القناة التلفزيونية تيلي       إىل النيابة العامة وأذاعت قص    
         زوجها السابق هددها يف أعقاب ذلك بقتلها وقتل ابنها، وهو ما دفعهـا إىل مغـادرة البلـد                  

  .مبعية ابنها
يف كنـدا   والالجئني  ، قام جملس اهلجرة     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢ويف اجللسة املعقودة يف       ٥-٤

ادعاءاهتا بشأن زوجها السابق وعن األسباب الـيت        خبصوص  ة البالغ مطوالً    صاحب باستجواب
حالت دون تقدميها طلباً للحصول على احلماية إىل السلطات املكسيكية وأسباب عدم ممارسته             

صاحبة البالغ، خلص اجمللس إىل     أقوال  وأمام تضارب وتناقض    . حضورهيف  العنف ضد ابنه أو     
شيء هبدف احلصول على وضع الالجئة يف كندا، ومل تقـدم أي              قد اختلقت قصة من ال     اأهن

وخيص التناقض حتديداً   .  ميكن أن يستند إليه اجمللس ملنحها حق اللجوء         به دليل قاطع أو موثوق   
سيما اسـم الـصحفي    عدم توافر معلومات عن طريقة عرض قضيتها يف وسائط اإلعالم، وال        

 بنسخة من شريط التحقيـق       على االحتفاظ  حرصهاالذي تدعي أنه حتدث عن حالتها، وعدم        
قيمة إثباتية هلا، وأن     الشهادة الطبية اليت قدمتها ال    أن  وتشري الدولة الطرف أيضاً إىل      . الصحفي

  .تقدمي معلومات مفصلة عن زوجها السابق، كتاريخ ميالدهتتمكن من صاحبة البالغ مل 
 قدمته صـاحبة الـبالغ، فـإن        وفيما يتعلق بطلب تقدير املخاطر قبل اإلبعاد الذي         ٦-٤

السلطات احمللية رأت أن الوثائق املقدمة وثائق عامة الطابع وال تدعم رواية صـاحبة الـبالغ                
وقـد رأت   . ادعاءاهتا، وال تقيم أية صلة بني حالتها الشخصية واالنتهاكات يف املكسيك           وال

تثبت أن صاحبة البالغ     ائق ال املوظفة املسؤولة عن إجراء تقدير املخاطر قبل اإلبعاد أن هذه الوث          
 من قانون   ٩٧ و ٩٦كانت ستتعرض خلطر شخصي نتيجة لعودهتا إىل املكسيك وفقاً للمادتني           

، وبعد أن اختذت املوظفة املسؤولة عـن  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٧ويف . اهلجرة ومحاية الالجئني  
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ة البالغ أربعة عناصر    إجراء تقدير املخاطر قبل اإلبعاد قراراً برفض الطلب، أضاف حمامي صاحب          
جديدة إىل ملف القضية تتألف من رسالة موجهة من صحفي يعمل يف قناة تيليبيسا، وأخـرى                
من أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لبلدية املدينة اليت كانت تقطنها صاحبة البالغ، ورسالتني مـن               

لـصاحبة  والدة صاحبة البالغ وأختها فضالً عن رسالة من إحدى املعلمات وهـي صـديقة               
إذ رأت أن   . وقبلت املوظفة املسؤولة إعادة النظر يف هذه العناصر اجلديدة مث رفـضتها           . البالغ

رسائل أخت صاحبة البالغ ووالدهتا وصديقتها تشوهبا شبهة املصلحة، وأن رسالة الـصحفي             
العامل يف تيليبيسا مبهمة وال تشري إىل تاريخ عرض التحقيق الصحفي الذي تظهر فيه صـاحبة                
البالغ، وأن رسالة عضو اللجنة التنفيذية للبلدية اليت تثبت التدابري اليت اختذهتا صاحبة الـبالغ               

 ،ديدةجب  تتعلق بواقعة ليست   ٢٠٠٦نوفمرب  /لرفع شكوى ضد زوجها السابق يف تشرين الثاين       
  . يف كنداوالالجئنيأمام جملس اهلجرة وكان على صاحبة البالغ أن تذكرها 

 ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٨كمة االحتادية الكندية يف قرارها الصادر يف        واعتربت احمل   ٧-٤
 كانتأن االستنتاجات اليت خلصت إليها املوظفة املسؤولة عن إجراء تقدير املخاطر قبل اإلبعاد              

احملكمة االحتادية أن صاحبة البالغ مل تثبت أن القرار الذي اختذتـه تلـك              قد رأت   ف. معقولة
دون مراعـاة   توصل إليه بطريقة ملتوية أو تعـسفية أو          مت ال  استنتاج خاطئ ىل  املوظفة يستند إ  

املتعلقة بالنساء  "وأخرياً رأت احملكمة أن التوجيهات      . عناصر اإلثبات اليت ُعرضت على املوظفة     ل
قد ُروعيت من قبـل املوظفـة        )٢("نساجلخشية االضطهاد بسبب نوع     يلتمسن اللجوء    الاليت

  .املسؤولة على الرغم من عدم اإلشارة بشكل صريح إىل التوجيهات املذكورة
 ١يف  غـادرت كنـدا مبعيـة ابنـها         وتالحظ الدولة الطرف أن صاحبة الـبالغ          ٨-٤

 مجع املعلومات إلعداد املالحظـات      هو ما تبينته سلطات كندا أثناء     و. ٢٠١٠أبريل  /نيسان
 الدولة الطرف على أن صاحبة الـبالغ وابنـها           القضية يف  وتدل ملفات . الغاليت تتعلق بالب  

. مها حيمالن بطاقيت سـفرمها بالطـائرة     للسلطات الكندية و   رحيلهما كندا بعد تأكيد     غادرا
 على مـنت    ، وقد غادرا كندا    املكسيك كانت النهائيةوتشري امللفات نفسها إىل أن وجهتهما       

  .شركة اخلطوط اجلوية املكسيكية
البالغ رحلت من كندا مبحض إرادهتا، فمن املفترض أن ختلص صاحبة  أن  ونظراً إىل     ٩-٤

. سيما أن األمر يتعلق برحيل طـوعي   وال النتفاء الغرض منه،  اللجنة إىل عدم مقبولية البالغ      
منذ رحيل صاحبة البالغ إىل املكسيك      يرد   تشري الدولة الطرف إىل أنه مل     إضافة إىل ذلك،    و

 أي تقرير يثبت أن صاحبة ،من اللجنةوال   مباشرةمن ممثلها ال ،٢٠١٠أبريل /يسانيف شهر ن
وترى الدولة الطرف أن هـذا الـسبب        . البالغ قد تعرضت للعنف على أساس نوع اجلنس       

كان سيعترب  ومع ذلك تدفع الدولة الطرف بأن البالغ        . يكفي للبت يف مسألة مقبولية البالغ     
  .كندايف ة البالغ صاحبلو ظلت غري مقبول حىت 

__________ 

)٢( http://www.irb.gc.ca/Fra/brdcom/references/pol/guidir/Pages/women.aspx. 
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تستنفد ُسُبل االنتصاف احملليـة مبوجـب    وترى الدولة الطرف أن صاحبة البالغ مل    ١٠-٤
ـ فمن جهة أوىل، كان بإمكان      .  من الربوتوكول االختياري   ٤ املادة من   )١(الفقرة   بة احص
  مـن  طلباً لإلعفـاء   ، من قانون اهلجرة ومحاية الالجئني     ٢٥ املادةأن تقدم، مبوجب    البالغ  

إذناً بالطعن يف قرار سليب وإجراء       الكنديةاحملكمة االحتادية   وأن تلتمس من    التأشرية ولإلقامة   
الكنديـة  اإلجـراءات    بينما تّدعي صاحبة الـبالغ أن        ،وعالوة على ذلك  . مراجعة قضائية 

 ة،يف إطار اإلجراءات احمللياملسألة هذه ُتثر قط   فإهنا مل،يزيةي متإجراءاتلتحديد وضع الالجئ 
 من امليثاق الكندي للحقوق ١٥سيما مبقتضى املادة   شكواها والبشأنحتاول تقدمي طعن  ومل

ألسـباب  ن مجيع أشكال التمييـز ل     موتوفري احلماية   واحلريات اليت تضمن احلق يف املساواة       
القـانون  مبوجب  أو ،نوع اجلنس التمييز على أساس     مبا يف ذلك     ألسباب مماثلة، املذكورة أو   

ويف هذا اخلـصوص    . ر التمييز على أساس أحد عشر سبباً      حبقوق اإلنسان الذي حيظ    قاملتعل
لربيطانيـا    ضد اململكة املتحدة   .ف. س. ن قضيةللجنة يف   اجتهاد ا تشري الدولة الطرف إىل     
 أهنـا   ادعـت  اللجنة إىل أن صاحبة البالغ اليت        فيها خلصت   يت ال ،العظمى وآيرلندا الشمالية  

 الدعاءات  حملياًا أُعيدت إىل بلدها كان عليها أن تلتمس سبيل انتصاف           ختشى على حياهتا إذ   
 ٤ ملـادة  من ا)١(للفقرة غري مقبول وفقاً   بالتايل  البالغ  وأن   ،التمييز على أساس نوع اجلنس    

  .)٣(ربوتوكول االختياريمن ال
وفقـاً   مع االتفاقية    عارضوتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن البالغ غري مقبول ألنه يت           ١١-٤

بصفة الدولة الطرف   وتّدعي  . من الربوتوكول االختياري   ٤ملادة  من ا  )ب(٢للفقرة الفرعية   
 أسباب وجيهة تدعو إىل      فيه  احلق يف عدم الترحيل إىل بلد توجد       تكفل  االتفاقية ال  خاصة أن 

 يف احلياة وأنه سيخضع للتعذيب      حقه حقيقياً بانتهاك    اًاالعتقاد بأن الشخص قد يواجه خطر     
العقوبة القاسية أو غـري      املعاملة الالإنسانية أو     ضروبو النتهاك حقه يف احلماية من مجيع        أ

ولذلك فإن املواد اليت ذكرهتا صـاحبة       .  الدولة إقليمخارج  تنطبق    ال وأن االتفاقية املعتادة،  
 تـضمن  ، ال ١٦ و ١٥ و ٣ واملـواد    )د(و) ج( يف الفقرتني    ٢ املادة وهي   ،البالغ يف بالغها  

 إىل بلد ُيخشى أن يتعرض فيه الشخص للعنـف علـى            الترحيل يف عدم    صريح احلق بشكل  
 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٣ وهذه احلقوق باألحرى مكفولة يف املادة     . أساس نوع اجلنس  

 من  ٧ و ٦أو يف املادتني    وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            
وقد توخت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة      . اص باحلقوق املدنية والسياسية   العهد الدويل اخل  

أي  ترحيـل فرض التزام ضمين بعـدم      الشديد إذ امتنعت عن      ذراملعنية حبقوق اإلنسان احل   
لوضع وذلك كبرية من اخلطورة، درجة إذا بلغت انتهاكات حقوق هذا الشخص       شخص إال   

__________ 

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠، قرار عدم املقبولية الصادر يف ١٠/٢٠٠٥البالغ رقم  )٣(
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املتعلقة عاهدات  املاللتزامات النامجة عن    ا املترتب على حدود لألثر الواقع خارج إقليم الدولة و      
  .)٤(األشخاصقوق حب
 وضـع   ،مبوجب القانون الدويل  هي اليت حيق هلا،     وتضيف الدولة الطرف أن الدول        ١٢-٤

 ، مبا يف ذلك طرائـق الترحيـل       ها،وخروجهم من إىل أراضيها   دخول األجانب   تنظم  شروط  
 وكل استثناء من هذه     ،ن سيادة الدول  م هذه السلطة    ستمدوُت. التزاماهتا الدولية وذلك رهناً ب  

. جربهميكن   الو جسيم لضررفيها الشخص املعين    اليت يتعرض   االت  احلالسلطة يقتصر على    
 صاحبة البالغ تزعم أن     أنمع االتفاقية من حيث     بتعارض البالغ    الدولة الطرف    تجوعليه، حت 

. ملكسيكيف ازعومة مارسات متييزية بسبب ممقية الدولة الطرف تنتهك التزاماهتا مبوجب االتفا   
 ميارسه هذا البلد  يف بلد آخر أو     أي متييز حيدث    وترى الدولة الطرف أهنا ليست مسؤولة عن        

  . األفعال التمييزية اليت تدخل يف نطاق واليتهاليست مسؤولة سوى عنألهنا 
 ونوقـشت حالتـها   كندا  يف    صاحبة البالغ  ، اسُتمع إىل  وفيما يتعلق بإجراء اللجوء     ١٣-٤

وظفة املسؤولة   وامل والالجئنيقرارات جملس اهلجرة    وتبني  . ما تدعيه مرات عديدة على عكس     
العنـف  أولوا االعتبار الالزم خلطـر       أن متخذي القرار     اإلبعاد املخاطر قبل    إجراء تقدير  عن

 موثوقـة   اهدشو أن صاحبة البالغ مل تقدم       اجمللس ىوقد رأ . يف املكسيك الذي يتهدد املرأة    
ي تشرح  فرصاً عديدة لصاحبة البالغ لك    أتاح اجمللس    ،ومع ذلك . تتعلق بالتهديدات املزعومة  

خـشية  يلتمسن اللجوء    الاليتاملتعلقة بالنساء   حالتها يف املكسيك، ُمراعياً بذلك التوجيهات       
 إىل أن شهادة صاحبة الـبالغ تتـسم         غري أن اجمللس خلص   . نوع اجلنس االضطهاد بسبب   

 املخـاطر  قديروإضافة إىل ذلك يبني إجراء ت     . ليس هلا تفسري  التضارب والتناقض   وانب من   جب
 حتديد اخلطر الذي إال أنه قد تعذرضعت يف االعتبار  أن مجيع عناصر اإلثبات قد ُواإلبعادقبل 

تقدَّم للموظفني   الدولة الطرف وجود دورة تدريبية       ؤكدوت. له تدعي صاحبة البالغ تعرضها   
حبالة النساء ضحايا العنـف     يف جمال التوعية     اإلبعاد املخاطر قبل    تقدير لني عن إجراء  املسؤو
احملكمة  وتضيف الدولة الطرف أن   . األدلة وهي حالة وضعت يف االعتبار لدى تقييم         ،املرتيل

إلبعـاد  املخاطر قبـل ا   بأن املوظفني املسؤولني عن إجراء تقدير        الكندية قد أقرت  االحتادية  
اجمللـس          اإلجراء املعـروض علـى       كانوأخرياً،  . )٥(درجة كافية من االستقاللية   يتمتعون ب 

بالطعن وإجـراء    إذن   موضع طلب للحصول على    اإلبعاد املخاطر قبل    ديروكذلك طلب تق  
  .قضائيةمراجعة 

ونظراً إىل أن صاحبة البالغ مل تقدم أي عنصر جديد يّربر إعادة النظر يف اإلجـراءات     ١٤-٤
أن بلسلطات الوطنية، فإن الدولة الطرف ختلص إىل أن ادعاءات صاحبة البالغ اليت تفيد              أمام ا 

__________ 

 يف قضية   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٥نة املعنية حبقوق اإلنسان املعتمدة يف       تشري الدولة الطرف إىل مالحظات اللج      )٤(
 .٣١اليت تشري إىل التعليق العام رقم ) ٦-٥الفقرة  (١٣٠٢/٢٠٠٤، البالغ رقم خان ضد كندا

، R.C.F. 532 1، ]٢٠٠٦) [الوكيـل العـام   (ساي ضد كندا الصادر يف قضية حتيل الدولة الطرف إىل احلكم ) ٥(
 .IMM 7864-04، )الوكيل العام (محاد ضد كندايف قضية  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٩ر يف وإىل القرار الصاد
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اإلجراءات الكندية املتعلقة مبنح مركز الالجئ إجراءات متييزية، تفتقـر إىل أسـس صـحيحة          
 مـن   ٤مـن املـادة     ) ج(٢الفقرة الفرعيـة    غري مدعمة برباهني كافية مبوجب      أهنا  واضحة و 

  .ريالربوتوكول االختيا

  تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
 أن احملـاكم    ٢٠١١يونيـه   / حزيران ١٦يف رسالة مؤرخة    بوجه عام    احملامييدعي    ١-٥

مماثلة حلالة صاحبة الـبالغ     يواجهون حاالت   ألشخاص الذين   توفر محاية كافية ل     ال الكندية
 يف املكسيك منذ مغادرهتا أراضي عن حالة صاحبة البالغتوضيحات  ة أيأن يقدمدون وذلك 

  .الدولة الطرف
 بتأكيـد أهنـا   ٢٠١١يوليه / متوز٦يف رسالة مؤرخة اكتفى حمامي صاحبة البالغ    و  ٢-٥

 وأنـه سـيقدم إىل اللجنـة        ، وأهنا تعيش حالة ذعر شديد     ،تواجه ظروفاً صعبة يف املكسيك    
ـ . تعليقات على مالحظات الدولة الطرف يف أقرب وقت ممكن   رغم مـن رسـائل   وعلى ال

ومل تردها أية معلومات تؤيـد      تعليقات  اليت أرسلت إليه، مل تتلق اللجنة أية        التذكري املتعددة   
  . أقوال احملامي

 املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
ا ما إذ أن تبت يف     ، من نظامها الداخلي   ٦٤ملادة  حسبما تقتضيه ا   ، اللجنة جيب على   ١-٦

          وميكـن للجنـة وفقـاً      . مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية     أم ال  كان البالغ مقبوالً  
  .ر يف مقبولية البالغ مبعزل عن أسسه املوضوعية من نظامها الداخلي أن تنظ٦٦للمادة 

من   من الربوتوكول االختياري،   ٤ من املادة    ٢، مبوجب الفقرة    وقد تأكدت اللجنة    ٢-٦
التحقيـق الـدويل أو     إجراءات  من  إطار إجراء آخر    يف  البحث  ليست قيد   نفسها  ألة  أن املس 

  .يسبق النظر فيهامل أنه التسوية الدولية و
ـ حتيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البالغ الواردة يف بالغها األول اليت تفيـد                ٣-٦ أن ب

 مـن   ١٦ و ١٥ و ٣اد   واملـو  ،٢املادة  من  ) د(و) ج(الفقرتني  ستنتهك  كانت  الدولة الطرف   
بـل  ستتعرض خلطر العنـف  كانت االتفاقية لو أهنا رّحلت صاحبة البالغ إىل املكسيك حيث      

وحتيط اللجنة علماً مبالحظـة     .  السابق وهو ضابط يف الشرطة القضائية      زوجهاالقتل على يد    و
ـ   مبحض إرادهتمـا  الدولة الطرف اليت مفادها أن صاحبة البالغ وابنها قد عادا            سيك  إىل املك

 أي بعد إيداع البالغ األول، وأهنما قد        ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١طائرة يف   سفر بال حيمالن بطاقيت   
ـ و الدولة الطرف    احلجة اليت ساقتها  وتالحظ اللجنة   . أكدا رحيلهما للسلطات الكندية     امفاده

 هو الغـرض  يف حالة ترحيلها    ستتعرض له صاحبة البالغ     كانت  أنه بالنظر إىل أن اخلطر الذي       
 من هذا البالغ، فإن العودة الطوعية لصاحبة البالغ تؤدي إىل انتفـاء هـذا الغـرض            لرئيسيا
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وإضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفيـد  . غري مقبولالبالغ وبالتايل إىل اعتبار  
 يثبت أن صاحبة البالغ تعرضت      ممثلها من    أو أهنا مل تتلق أي تقرير من صاحبة البالغ مباشرة        ب
وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنـة      . لعنف على أساس نوع اجلنس بعد عودهتا إىل املكسيك        ل

 أن االدعاءات اليت قدمتها صاحبة البالغ يف إطـار          امفادهو الدولة الطرف    احلجة اليت ساقتها  
مث من قبل املوظفـة     يف كندا    والالجئنيطلبها املتعلق باللجوء قد ُرفضت من قبل جملس اهلجرة          

 ،تستند إىل أي أساس     عن تقدير املخاطر قبل اإلبعاد الفتقارها إىل املصداقية ولكوهنا ال          املسؤولة
  .ال تقدم أي عنصر جديد إىل اللجنةأهنا و
 تشري اللجنة إىل أن صـاحبة  ،إىل املكسيكطائعةً صاحبة البالغ  برحيل  وفيما يتعلق     ٤-٦

وقد اكتفى حمامي صاحبة    .  عودهتا تكمن وراء يتعلق بالدوافع اليت    تفسري  البالغ مل تقدم أي     
 ،حالة ذعر يف  البالغ باإلشارة بوجه عام إىل أهنا تواجه ظروفاً صعبة يف املكسيك وأهنا تعيش              

 املقدم من الدولـة     البالغ الدفع بعدم قبول      عناصر  تعليقات على  على اإلطالق لكنه مل يقدم    
. الرحيـل  اكسيك وأسباب هذ   الطوعي إىل امل   رحيلهاسيما فيما يتعلق مبسألة       وال ،الطرف

مما سبق إىل أن رحيل صاحبة البالغ من كندا دون تقدمي تفسري للجنة ودون              وختلص اللجنة   
متابعة شكواها األصلية، رغم رسائل التذكري املتعددة، جيعل من الواضح أن البالغ ال يستند              

لبالغ غري مقبـول    ترى أن ا  ولذلك فإن اللجنة    . إىل أسس سليمة وغري مدعم باألدلة الكافية      
  . من الربوتوكول االختياري٤من املادة ) ج(٢  الفرعيةمبوجب الفقرة

مـن  ) ج(٢مبوجب الفقرة الفرعيـة     وبعد أن خلصت اللجنة إىل عدم مقبولية البالغ           ٥-٦
 العناصر األخرى للدفع بعدم     للنظر يف ترى ضرورة    ، فإهنا ال   من الربوتوكول االختياري   ٤املادة  

  . قدمتها الدولة الطرفاملقبولية اليت
  : ما يلي، تقرر اللجنةوبناًء عليه  -٧

 من الربوتوكول   ٤من املادة   ) ج(٢  الفرعية مبوجب الفقرة غري مقبول    البالغ   أن  )أ(  
  االختياري؛
  . الدولة الطرف وصاحبة البالغ هبذا القرارأن تبلَّغ  )ب(  

والفرنسية، علماً بأن النص الفرنـسي  بية  والروسية والصينية والعر  اعُتمد باإلسبانية واإلنكليزية    [
  .]هو النص األصلي

        
  


