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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    

بشــأن األبعــاد اجلنســانية املرتبطــة بــاملرأة فيمــا   ٣٢التوصــية العامــة رقــم     
  يتعلق مبركز الالجئ واللجوء واجلنسية وانعدام اجلنسية

    
  مقدمة  - أوال   

العامـة  لتوصـية  تستهدف اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة مـن خـالل هـذه ا      - ١
التدابري املتعلقة بالتشـريعات والسياسـات وغـري ذلـك      شأنتزويد الدول األطراف بتوجيه رمسي ب

من التدابري املناسبة الرامية إىل كفالة تنفيذ التزاماهتا، مبوجـب اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال       
مييز واملساواة بني اجلنسـني يف  التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، إزاء عدم الت

  املسائل املرتبطة باملرأة فيما يتعلق مبركز الالجئ، واللجوء، واجلنسية، وانعدام اجلنسية.
واالتفاقية صك حيوي ُيسهم يف تطوير القانون الدويل ويتكيف معه. وقـد اسـتفيد يف     - ٢

نة، ومنها التوصـيات العامـة   هذه التوصية العامة من التوصيات العامة السابقة الصادرة عن اللج
بشـأن   ٢٨بشـأن العـامالت املهـاجرات، ورقـم      ٢٦بشأن العنـف ضـد املـرأة، ورقـم      ١٩رقم 

بشـأن وضـع    ٣٠مـن االتفاقيـة، ورقـم     ٢االلتزامات األساسية للدول األطراف مبوجـب املـادة   
ذلك مـن  املرأة يف سياق منع نشوب الرتاعات ويف حاالت الرتاع ومـا بعـد انتـهاء الـرتاع، وكـ     

تقارير الدول األطـراف املقدمـة مبوجـب االتفاقيـة، واملالحظـات اخلتاميـة الصـادرة عـن اللجنـة          
ــة يف البالغــات املقدمــة مــن األفــراد       بصــدد تلــك التقــارير. كمــا اســتفيد فيهــا مــن نظــر اللجن

  أجرته من حتريات مبوجب الربوتوكول االختياري. وما
ــة يف الفــرع الثالــث كفا   - ٣ ــة بإنفــاذ   وتتــوخى اللجن ــة تقيــد الــدول األطــراف يف االتفاقي ل

التزاماهتا بتحقيق املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز فيما يتعلق مبلتمسات اللجـوء واملهـاجرات   
على مدار دورة التشرد، مع التركيز علـى عمليـات اللجـوء. وتتـوخى اللجنـة يف الفـرع الرابـع        
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اواة بني اجلنسني وعـدم التمييـز فيمـا خيـص حـق      كفالة تقيد الدول األطراف بإنفاذ مبادئ املس
املــرأة يف اجلنســية، مبــا يف ذلــك حقهــا يف احلصــول علــى اجلنســية أو تغيريهــا أو االحتفــاظ هبــا، 

  ونقلها إىل أبنائها وزوجها.
  

  نطاق التوصية العامة  - ثانيا   
الغرض منها رر نطاق هذه التوصية العامة والغرض منها يف سياق االتفاقية وقأن يت بجي  - ٤

عموما، وهو القضاء على مجيع أشكال التمييـز الـيت تواجههـا املـرأة يف االعتـراف جبميـع حقـوق        
اإلنســان واحلريــات األساســية يف امليــدان السياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي والثقــايف واملــدين    

هـذا   ضـمن لتمتـع هبـا أو ممارسـتها، بغـض النظـر عـن حالتـها الزواجيـة. و        ا وأأي ميدان آخـر   أو
كيفية معاجلـة   شأنالنطاق الشامل، يتمثل هدف هذه التوصية العامة يف توجيه الدول األطراف ب

احترام حقـوق  بـ طالع بالتزاماهتـا  ضمجيع جوانب االلتزامات الواقعة عليها مبوجب االتفاقية، واال
ليـة مـع   املهاجرات وملتمسات اللجوء وعدميات اجلنسية يف عـدم التعـرض للتمييـز واملسـاواة الفع    

حاالت الرتاعات املسـلحة الدوليـة   يف غريهن، ومحاية تلك احلقوق وإنفاذها يف أوقات السالم، و
  االحتالل.حاالت وغري الدولية، ويف 

واالتفاقية، بوصفها صكا من صكوك حقوق اإلنسان ُمنصـباً علـى اجلانـب اجلنسـاين،       - ٥
أثرا يف حتقيق املسـاواة بـني الرجـل    تتناول حقوقا أخرى ال ُتذكر صراحة فيها، ولكنها ُتحدث 

. وعلى هـذا النحـو، ُتقـدم االتفاقيـة تفسـريا لقـانون حقـوق اإلنسـان يراعـي اجلنسـني           )١(واملرأة
ــواردة يف       وحيمــي املــرأة مــن التمييــز اجلنســي واجلنســاين فيمــا خيــص مجيــع حقــوق اإلنســان ال

. وقـد أسـهبت اللجنـة    )٢(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وغريه مـن صـكوك حقـوق اإلنسـان    
بصدد تطبيق االتفاقية على هذا النحو فيمـا يتعلـق حبظـر العنـف ضـد املـرأة بوصـفه شـكال مـن          

، الـيت عـددت فيهـا بعضـا مـن تلـك       ١٩أشكال التمييز ضدها، وذلك يف توصيتها العامـة رقـم   
 احلقـــوق املصـــونة، ومنـــها احلـــق يف احليـــاة، واحلـــق يف عـــدم التعـــرض للتعـــذيب أو للمعاملـــة 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وتتنـاول هـذه التوصـية العامـة بشـكل حمـدد تطبيـق         أو
من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنسـان، ومبـدأ     ١٤االتفاقية على احلق يف اللجوء الوارد يف املادة 

وك عدم اإلعادة القسرية لالجـئني وملتمسـي اللجـوء وفقـا لاللتزامـات القائمـة مبوجـب الصـك        
مـن   ٩الدولية املتعلقة بالالجئني وحقوق اإلنسان، وكـذلك احلـق يف اجلنسـية الـوارد يف املـادة      

  االتفاقية، واحلماية من انعدام اجلنسية.
__________ 

مــن  ٢، بشــأن االلتزامــات األساســية الواقعــة علــى الــدول األطــراف مبوجــب املــادة ٢٨التوصــية العامــة رقــم   )١(  
 .٧االتفاقية، الفقرة 

، من االتفاقيـة، بشـأن   ١، الفقرة ٤بشأن املادة  ٢٥، والتوصية العامة رقم ٣ة ، الفقر٢٨التوصية العامة رقم   )٢(  
 .١٣التدابري اخلاصة املؤقتة، الفقرة 
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(و)  ٢و  ١قــراءة املــواد مــن  ه يتــبنيوأوضــحت اللجنــة يف توصــيات  عامــة ســابقة أنــ  - ٦
وأوضـحت  جلنسي واجلنساين ضـد املـرأة.   (أ) من االتفاقية معا أن االتفاقية تغطي التمييز ا ٥ و

اللجنة أن تطبيق االتفاقية علـى التمييـز اجلنسـاين ينـدرج حتـت تعريـف التمييـز الـوارد يف املـادة          
ــ١ ــة أو   ذي يوضــح ، ال ــز أي تفرق ــدخل ضــمن التميي ــه ي ــاره   إقصــاء أن ــد يكــون مــن آث أو تقيي
متتعهـا هبـا    وأريـات األساسـية   أغراضه إعاقة أو إبطال االعتراف للمرأة حبقوق اإلنسان واحل أو
إن التمييز ضد املرأة على أساس جنسي أو جنسـاين أو كليهمـا غالبـا مـا يـرتبط      و ممارستها. وأ

ارتباطا وثيقا بعوامـل أخـرى ويتضـاعف بتلـك العوامـل الـيت تـؤثر يف املـرأة، مـن قبيـل العنصـر            
ــة الصــحية أو ال     أو ــاد أو احلال ــة أو االعتق ــي أو الديان ــة   األصــل العرق ــة أو الطائف ســن أو الطبق
 )٣(بسبب كوهنا مثلية أو مزدوجة امليل اجلنسي أو مغايرة اهلويـة اجلنسـية أو أي ميـل آخـر.      أو
ــز علــى أســاس جنســي أو جنســاين    و ــؤثر التميي ــعلــى النســاء قــد ي ــاتإىل تلــك ال اتاملنتمي  فئ

األطـراف أن   ل. وجيـب علـى الـدول   االرجـ على بدرجات متفاوتة أو بوسائل خمتلفة عن تأثريه 
 علـى النسـاء  حدثـه مـن أثـر مضـاعف     بتلك األشكال املتقاطعة مـن التمييـز ومـا تُ   عترف قانونا ت

  ، وأن حتظرها.اتاملعني
النســاء خــالل التشــرد، بــدءا مــن التمــاس اللجــوء وحــىت   جتــاربوتالحــظ اللجنــة أن   - ٧

ــد آخــر، إضــافة إىل      ــوطني يف بل ــودة أو الت ــاج أو الع ــد جتــارب اإلدم ــية، النســاء ع ميات اجلنس
أو تتقـاعس عـن القيـام بـه. ويقـع علـى عـاتق الـدول          فاعلةتتشكل مبا تقوم به شىت األطراف ال

األطراف املسؤولية الرئيسية عن كفالـة عـدم تعـرض ملتمسـات اللجـوء والالجئـات وطالبـات        
 ةداخل أراضـيها أو يف األراضـي اخلاضـع   املوجودات احلصول على اجلنسية وعدميات اجلنسية، 

النتهاك احلقوق املكفولـة هلـن    حىت إن مل تكن واقعة داخل إقليمها، سيطرهتا أو واليتها فعال،ل
رتكب تلك االنتهاكات على أيـدي األشـخاص العـاديني    عندما تذلك ، مبا يف مبوجب االتفاقية

  .)٤(والعناصر من غري الدول
ــزام ويف ســياق اللجــوء، ومركــز الالجــئ، واجلنســية، وانعــدام اجلنســية،     - ٨ يقتضــي االلت

سـفر  باحترام احلقوق امتناع الدول األطراف عن أي إجراء مـن إجـراءات التمييـز ضـد املـرأة يُ     
مـع الرجـل،   علـى قـدم املسـاواة    بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن حرماهنا من التمتع حبقوقها 

، وغريهــم مــن ا، ومؤسســاهتؤهــا، ووكالهاوضــمان أن تتصــرف ســلطات الدولــة، ومســؤولو 
. ويقع على عاتق الـدول األطـراف   )٥(ذلك االلتزاموفقا لراف املؤثرة العاملة باسم الدولة، األط

__________ 

  .١٨و  ٥، الفقرتان ٢٨التوصية العامة رقم   )٣(  
بشـــأن وضــع املــرأة يف ســياق منــع نشــوب الرتاعــات ويف  ٣٠، والتوصــية العامــة رقــم ٢٨التوصــية العامــة رقــم   )٤(  

 الرتاع وما بعد انتهاء الرتاع. حاالت

 .٩، الفقرة ٢٨التوصية العامة رقم   )٥(  
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اختــاذ التــدابري التشــريعية وغريهــا مــن التــدابري الكفيلــة مبنــع واجــب بــذل العنايــة الواجبــة بأيضــا 
أعمال التمييز ضد املـرأة الـيت ترتكبـها أطـراف مـن غـري الـدول، والتحقيـق يف تلـك األعمـال،           

 الحقة مرتكيب تلك األعمال قضائيا وفرض العقوبات املناسبة علـيهم، وتقـدمي التعـويض إىل   وم
ن تتخـذ الـدول األطـراف، يف مجلـة أمـور،      ضحايا التمييـز. ويقتضـي االلتـزام باحلمايـة أ     النساء

مجيع التدابري املالئمة اليت تضمن عدم إخالل األطراف املؤثرة احلكومية واخلاصة حبقـوق املـرأة   
يسـر إمكانيـة إعمـال    ورة غري قانونية. ويشمل االلتزام باإلنفاذ التزام الدول األطـراف بـأن تُ  بص

حقوق املرأة إعماال تاما وتـوفري مـا يلـزم لتحقيـق ذلـك. ويقتضـي أيضـا مـن الـدول األطـراف           
املســاواة القائمــة أو الفعليــة مــع الرجــل مــن خــالل مجيــع الوســائل املالئمــة، ومنــها            عزيــزت

املـرأة وحتقيـق تلـك املسـاواة،     وضـع  اليت تستهدف حتسـني  والفعالة الربامج احملددة السياسات و
مــن  ١وفقــا للفقــرة مؤقتــة اعتمــاد إجــراءات خاصــة عــن طريــق عنــد االقتضــاء،  يف ذلــك ،مبــا 
  .٢٥من االتفاقية، والتوصية العامة رقم  ٤  املادة

    
  لالجئني والقانون الدويل انإلنسالعالقة بني االتفاقية والقانون الدويل حلقوق ا  -  ثالثا  

حلقوق اإلنسان يعمل بالتزامن مـع القـانون   شامل االتفاقية جزء من إطار قانوين دويل   - ٩
ض حـاالت انعـدام   يفـ ختالدويل لالجئني، والقوانني املتصلة مبركز األشـخاص عـدميي اجلنسـية و   

يف ذلــك نســان، مبــا ن بــني القــانون الــدويل حلقــوق اإل ااجلنســية. وهنــاك تــداخل وتــرابط مهمــ 
امللحـق هبـا،    ١٩٦٧املتعلقـة مبركـز الالجـئني وبروتوكـول عـام       ١٩٥١االتفاقية، واتفاقية عام 

ض حــاالت يفــخت، واتفاقيــة ١٩٥٤واالتفاقيــة املتعلقــة مبركــز األشــخاص عــدميي اجلنســية لعــام  
ملـذكورين  . ومن شأن اهلدف املشترك املتوخى يف نظـامي احلمايـة ا  ١٩٦١انعدام اجلنسية لعام 

  كفل توفري التكامل والشمول يف محاية الالجئني وملتمسي اللجوء وعدميي اجلنسية.أن ي
ــة وتُ وُت  - ١٠ ــعــزز أحكــام االتفاقي ــذي يـُـ  كمِّ ــدويل ال ــانوين ال ــة للنســاء  ل النظــام الق وفر احلماي

اصـة بسـبب عـدم وجـود أحكـام صـرحية تـنص علـى         وخبوالفتيات الالجئات وعدميات اجلنسية، 
املتعلقــة  ١٩٥١، ال ســيما اتفاقيــة عــام ذات الصــلةاة بــني اجلنســني يف االتفاقيــات الدوليــة املســاو

، واالتفاقية املتعلقة مبركـز األشـخاص عـدميي    امللحق هبا ١٩٦٧مبركز الالجئني وبروتوكول عام 
  .)٦(١٩٦١ض حاالت انعدام اجلنسية لعام يفختواتفاقية  ،١٩٥٤اجلنسية لعام 

قيـة تسـري علـى كـل مرحلـة مـن مراحـل دورة التشـرد، فإهنـا تفيـد يف           ن االتفاأوحيث   - ١١
حظر التمييز اجلنسي واجلنساين بكل مرحلة منها؛ خالل إجراءات حتديـد مركـز الالجـئ وعلـى     

__________ 

بشأن انعدام اجلنسـية: كفالـة حـق كـل      ٤رقم  املبدأ التوجيهي“ لشؤون الالجئني،انظر مفوضية األمم املتحدة   )٦(  
لعــام مــن اتفاقيــة ختفــيض حــاالت انعــدام اجلنســية    ٤إىل  ١طفــل يف اكتســاب جنســية عــن طريــق املــواد مــن   

١٩٦١”.(HCR/GS/12/04) متاح على املوقع ١٥-١٣، الفقرات ،www.refworld.org/docid/50d460c72.html. 
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إعادة التوطني وعملية إدماج النساء الاليت قُبـل التمـاس جلـوئهن. وتسـري      وأ العودة ةعمليمدار 
دام اجلنسـية، وكـذلك علـى العمليـات املتصـلة بالنسـاء الـاليت        أيضا على عمليات حتديد صفة انع

  .نقلن جنسيتهن إىل أبنائهن أو أزواجهنيا، أو هنغريُيهبا أو  نتفظحيكتسنب اجلنسية أو ي
    

  لالجئني إدراج إنفاذ عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني يف القانون الدويل  -  رابعا  
  

  عامة تعليقات  - ألف  
املتعلقــة مبركــز الالجــئني   ١٩٥١تفاقيــة عــام وفقــا الأن تعريــف الالجــئ  مالحظــةمــع   - ١٢

شـري  ألشخاص املشمولني صراحة بتلـك االتفاقيـة، تُ  بالنسبة لحدد مركز الالجئ يتضمن معايري ُت
مجيع النساء الالئـي يف حاجـة إىل محايـة دوليـة مبقتضـى      تشمل التوصية العامة هذه اللجنة إىل أن 

احلماية املشمولة هبا على مجيع النساء يف سياق التمـاس مركـز الالجـئ     طبيق، وتتوخى تتفاقيةاال
هلـا   ١٩٥١الـوارد يف اتفاقيـة عـام     ”الجـئ “لفظـة  تعريـف   قـدمها واللجوء. بيد أن املعايري اليت ي

يف الوقـت ذاتـه، إىل أن   ُتشري اللجنـة،  أمهيتها يف حتديد النساء الالئي يف حاجة إىل محاية دولية. و
إلقليمية والقوانني الوطنية اليت تتناول الالجـئني قبلـت التعريـف الـوارد يف اتفاقيـة عـام       الصكوك ا
، ووسعت نطاق هذا التعريف كي يشمل طائفة من األشخاص الذين هـم يف حاجـة إىل   ١٩٥١

الداخليـة/غري الدوليـة، واالحـتالل،     محاية دولية ألسباب شىت منها الرتاعات املسـلحة الدوليـة أو  
العـام، واالنتـهاكات اجلسـيمة حلقـوق     اإلخالل بالنظـام  بشكل خطري يف  اليت تتسببواألحداث 
  .)٧(امالع العنف اإلنسان، أو

__________ 

انظــر اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة الــيت حتكــم اجلوانــب احملــددة املتعلقــة مبشــاكل الالجــئني يف أفريقيــا لعــام    )٧(  
أيضـا علـى كـل شـخص ُيضـطر إىل       ”الالجئ“لحأن ينطبق مصط“)، اليت تنص على ٢، املادة األوىل (١٩٦٩

مغادرة مكان سكنه املعتاد سعيا إىل اللجوء يف مكان آخر خارج بلده األصـلي أو البلـد الـذي حيمـل جنسـيته،      
وذلك بسبب العدوان اخلارجي، أو االحتالل، أو اهليمنة األجنبية، أو األحداث الـيت تتسـبب بشـكل خطـري يف     

يف جــزء مــن أراضــي بلــده األصــلي أو البلــد الــذي حيمــل جنســيته أو مجيــع تلــك    اإلخــالل بالنظــام العــام، إمــا
. وإعالن كارتاخينا املتعلق بالالجئني، الذي اعتمدته الندوة املعنية بتوفري احلماية الدولية لالجـئني يف  ”األراضي

 ٢٢إىل  ١٩ترة من أمريكا الوسطى واملكسيك وبنما، اليت ُعقدت يف كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، يف الف
ــاين/نوفمرب  ــا ( ١٩٨٤تشــرين الث ــذي  “) علــى أن ٣، الــذي يــنص يف الفــرع ثالث تعريــف أو مفهــوم الالجــئ ال

سُيوَصى باستعماله يف املنطقة هو ذلك الذي يشمل ضمن الالجئني، إىل جانب العناصر الواردة يف اتفاقية عـام  
من بلداهنم بسـبب تعـرض حيـاهتم أو أمنـهم      ، أولئك األشخاص الذين يفرون١٩٦٧وبروتوكول عام  ١٩٥١

أو ُحريتهم للخطر من جراء العنف العام، أو العدوان األجنيب، أو الرتاعات الداخليـة، أو االنتـهاكات اجلسـيمة    
، إضـافة إىل  ”غري ذلك من الظروف اليت ُتفضـي إىل اإلخـالل بالنظـام العـام بشـكل خطـري       حلقوق اإلنسان، أو

 كـانون األول/  ١٣، الصادر عن الربملـان األورويب وجملـس االحتـاد األورويب املـؤرخ     EU/2011/95ذلك التوجيه 
واملتعلق مبعايري أهلية رعايا البلدان األخرى أو األشخاص عدميي اجلنسية لالستفادة من احلماية  ٢٠١١ديسمرب 

مايـة التبعيـة، ومعـايري    الدولية، ومعايري منح املركـز املوحـد لالجـئني أو لألشـخاص املـؤهلني للحصـول علـى احل       
 مضمون احلماية املمنوحة.
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وتالحظ اللجنة أن ملتمسي اللجوء يسعون إىل احلصول على احلماية الدوليـة اسـتنادا     - ١٣
رضـهم  إىل عدم إمكـاهنم العـودة إىل بلـدهم األصـلي ألن لـديهم خوفـا حقيقيـا مـن احتمـال تع         

الحــظ أيضــا أنــه . وُتضــرر جســيم آخــرضــون خلطــر ســوء املعاملــة أو لعرَّلالضــطهاد أو أهنــم ُم
املتعلقـة مبركــز الالجـئني يـتعني أن تكــون     ١٩٥١) مــن اتفاقيـة عـام   ٢ألـف (  ١مبوجـب املـادة   

وهـي: العنصـر، أو الديانـة،    فيهـا  اخلمسة احملـددة   سسمرتبطة بواحد من األ ضطهادأسباب اال
ية، أو االنتمــاء إىل فئــة اجتماعيــة معينــة، أو الــرأي السياســي. وال يتضــمن الــنص         اجلنســ  أو

اجلنس. وتتوخى هذه التوصية العامة كفالـة قيـام الـدول األطـراف     على أساس نوع االضطهاد 
ــع األ     ــدى تفســري مجي ــاة املنظــور اجلنســاين ل ــب     ســسمبراع ــال اجلان ــذكورة؛ وإعم اخلمســة امل

امل حتديد االنتماء إىل فئة اجتماعية معينـة ألغـراض مـنح مركـز     اجلنساين بوصفه عامال من عو
ــة عــام    الضــطهاد، وهــى  ل األخــرى األســس ؛ وكــذلك إدراج١٩٥١الالجــئ مبقتضــى اتفاقي

اجلنســـاين أو كليهمـــا، يف التشـــريعات والسياســـات الوطنيـــة املتصـــلة  اجلنســـي أو االضـــطهاد 
، يف سـياقات دوليـة   أيضـا  اللجوء ُيمنح بالالجئني وملتمسي اللجوء. ومن اجلدير باملالحظة أن

ووطنية وإقليمية أخرى، لألشخاص الذين ليس يف وسعهم العودة إىل بلـداهنم األصـلية بسـبب    
حيـاهتم للخطـر، أو احتمـال تعرضـهم للتعـذيب أو املعاملـة الالإنسـانية         ضعدة أمور منـها تعـر  

  ماية اإلضافية.أيضا هذه األشكال من احلتناول التوصية العامة املهينة. وت  أو
وهناك العديد من األسباب وراء اضطرار املرأة إىل مغادرة وطنها والتمـاس اللجـوء يف     - ١٤

واملتضــافرة الــيت تتعــرض هلــا املــرأة  ســتفحلةنــه إضــافة إىل أشــكال التمييــز املأبلــدان أخــرى. إذ 
ــهاك علــى مــدار دورة الت      شــرد. والــيت تصــل إىل حــد االضــطهاد، تتعــرض حقــوق املــرأة لالنت

درك اللجنة أن التشرد الناشئ عن الرتاعات املسلحة، واالضطهاد اجلنسـاين وغـري ذلـك مـن     وُت
ضــاعف مــن شــدة التحــديات االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان الــيت تتضــرر هبــا املــرأة، يُ 

االسـتغالل األخـرى   اسـتمرار  القضاء على التمييز ضد املـرأة. وتـدرك أيضـا    اليت تواجه القائمة 
تتزامن مع التشرد، من قبيل االجتار ألغراض جنسـية أو السـخرة، والـرق واالسـتعباد. لـذا       اليت
احترام حقــوقهن بــكــرر اللجنــة تأكيــد التــزام الــدول األطــراف مبعاملــة النســاء معاملــة كرميــة، ُت

، )٨(مبقتضى االتفاقية، ومحاية وإعمـال تلـك احلقـوق يف كـل مرحلـة مـن مراحـل دورة التشـرد        
 دولكليهمـا يف الـ   ن يف التمتع حبلول دائمة منها اإلدماج أو إعادة التـوطني أو وكذلك حقوقه

  املستقبلة هلن، و/أو العودة الطوعية إىل دوهلن األصلية.
إن أشكال االضطهاد اجلنسـاين هـي أشـكال موجهـة إىل املـرأة مباشـرة بسـبب كوهنـا           - ١٥

لجنة أن فهم الطريقة الـيت ُتنتـهك هبـا    . وتالحظ ال)٩( من غريهاربأكبصورة امرأة أو تضر املرأة 
__________ 

 يف هذه التوصية العامة إىل األشخاص الذين يفرون من بلداهنم ويعربون حدودها. ”التشرد“ُتشري لفظة   )٨(  
بشأن العنف املرتكب ضد  ١٩من التوصية العامة رقم  ٦انظر تعريف العنف القائم على نوع اجلنس يف الفقرة   )٩(  

ــة:   “ظــر أيضــا: مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني،    املــرأة. ان ــة الدولي ــة بشــأن احلماي ــادئ التوجيهي املب
املتعلقــة مبركــز الالجـــئني و/أو    ١٩٥١) مـــن اتفاقيــة عــام   ٢ألــف (  ١االضــطهاد اجلنســاين يف ســياق املــادة     

 .١٧و  ١٦و  ٩و  ٣، الفقرات  (HCR/GIP/02/01)١املبدأ التوجيهي رقم  ”امللحق هبا ١٩٦٧بروتوكول عام 
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حقوق املرأة هو عنصر بالغ األمهية يف حتديد أشكال االضطهاد املذكورة. وتالحظ اللجنـة أن  
العنف ضد املرأة، احملظور بوصفه شكال من أشكال التمييز ضد املرأة، هـو واحـد مـن أشـكال     

ذلـك  و. الجئـة أو ملتمسـة للجـوء   يف سياق وضعها ك االضطهاد الرئيسية اليت تتعرض هلا املرأة
ُيشـكل إخـالال بـبعض أحكـام     قـد   ى،أشـكال االضـطهاد اجلنسـاين األخـر    شـأنه شـأن    ،العنف

الدوليــة بــأن تلــك األشــكال هــي أســباب مشــروعة تســتدعي احلمايــة   االتفاقيــة. وقــد اعتــرف 
تشـويه  . وقد تشمل تلـك األشـكال اخلطـر املتمثـل يف     )١٠(العملية املمارسةويف القانون مبوجب 

طلــق عليــه ُي مــا/أو األعضــاء التناســلية لألنثــى، والــزواج القســري أو املبكــر، وخطــر العنــف و  
، واالعتــداءات باســتخدام األمحــاض، واالغتصــاب،  )١١(، واالجتــار بالنســاء”جــرائم الشــرف“

، وفـرض عقوبـة   رتيلوغري ذلك من أشكال االعتداء اجلنسي، واألشكال اخلطرية من العنف املـ 
الــيت يشــوهبا التمييــز،   قضــاءظــم الغــري ذلــك مــن العقوبــات اجلســدية القائمــة يف نُ   اإلعــدام أو

غـري   أو مرأة، واالضطهاد السياسي أو الديين بسبب تبين أفكار مناصرة لل)١٢(والتعقيم القسري
الضـــطهاد النـــاتج عـــن عـــدم االمتثـــال للقواعـــد واألعـــراف االجتماعيـــة  ، واراءذلـــك مـــن اآل

  املرأة حبقوقها مبقتضى االتفاقية.لبة بسبب مطا، أو اجلنسانية
اجلـنس مـع غريهـا مـن     نوع على اللجوء استنادا إىل املرأة وقد تتقاطع طلبات حصول   - ١٦

ــا يف   ــها الــ ممارســة األســباب املســتند إليه ــز، ومن /اجلنســية يعرقصــل الن والعنصــر واألديالتميي
مغـايرة   وأامليـل اجلنسـي   مزدوجـة  الطائفـة وكوهنـا مثليـة أو    والديانة واحلالة الصحية والطبقـة و 

. ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء مواصـلة كـثري مـن       )١٣(أو غري ذلك من أشكال امليل اهلوية اجلنسية
نظم اللجوء معاملة ملتمسات اللجوء اسـتنادا إىل جتـارب الـذكور، األمـر الـذي قـد ينشـأ عنـه         

فــض تلــك الطلبــات. ، أو رتقييمــا ســليما لحصــول علــى مركــز الالجــئلعــدم تقيــيم طلبــاهتن 
وحىت رغم عدم اإلشارة حتديدا إىل اجلانب اجلنساين يف تعريف الالجئ الـوارد يف اتفاقيـة عـام    

الـذي   ضـرر ال املتعلقة مبركز الالجئني، فإن هذا اجلانب قد يؤثر يف نـوع االضـطهاد أو   ١٩٥١
ريــف الــوارد يف . ويغطــي التعهمليــتتعــرض لــه املــرأة واألســباب املفضــية إىل تلــك املعاملــة أو يُ 

__________ 

 .٩، الفقرة ٢٨، والتوصية العامة رقم ٢اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة   )١٠(  

املبادئ التوجيهية “لالطالع على االجتار املرتبط مبركز الالجئ، انظر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،   )١١(  
املتعلقة مبركز الالجئني و/أو بروتوكول  ١٩٥١) من اتفاقية عام ٢ألف ( ١ة بشأن احلماية الدولية: تطبيق املاد

 ٧املبــدأ التــوجيهي رقــم  ”امللحــق هبــا علــى ضــحايا االجتــار واألشــخاص املعرضــني خلطــر االجتــار  ١٩٦٧عــام 
(HCR/GIP/06/07). 

 الـــزواج والعالقـــات بشـــأن املســـاواة يف ٢١؛ والتوصـــية العامـــة رقـــم ٢٢، الفقـــرة ١٩التوصـــية العامـــة رقـــم   )١٢(  
آب/  ١٤، اآلراء الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف    أ. س. ضـد هنغاريـا   ،٤/٢٠٠٤؛ والبالغ رقـم  ٢٢الفقرة  األسرية،

 .٢٠٠٦أغسطس 

، اآلراء الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف    سيسـيليا كيـل ضـد كنـدا    ، ١٩/٢٠٠٨أعاله، الـبالغ رقـم    ٣انظر احلاشية   )١٣(  
 .٢-١٠، الفقرة ٢٠١٢شباط/فرباير  ٢٨
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، لدى تفسريه على النحو املالئم، طلبات احلصول على اللجـوء اسـتنادا إىل   ١٩٥١اتفاقية عام 
النســاء حالــة راعــي أن إجــراءات اللجــوء الــيت ال ُتعلــى تأكيــد ال ب. وجيــ)١٤(اجلانــب اجلنســاين

جـري  قـد تُ  ،ن. فعلـى سـبيل املثـال   بـاهت اصة قد تعوق البت بشكل شامل يف طلاخل نواحتياجاهت
ــة مــع (رب األســرة)    ــذكر ســلطات اللجــوء مقابل ــوفرهم  يكــون  فحســب، وقــد ال ال ــذين ت ال

مطالبتـها يف   عـرض  مـن نفـس اجلـنس كـي يتسـىن للمـرأة       ةالشفويالترمجة  أوت املقابال إلجراء
مـع ملتمسـات اللجـوء يف     تاملقابالُتجري تلك السلطات وقد  .لجانب اجلنساينمراعية لبيئة 

األسـرة مـن الـذكور الـذين قـد يكونـون يف واقـع األمـر مصـدر           فـراد أحد أوجود أزواجهن أو 
  اهن.ومصادر شكا  أو
  

  مبدأ عدم اإلعادة القسرية  - باء  
ميثل مبدأ عدم إعادة الالجئني قسرا حجـر الزاويـة يف محايـة الالجـئني، وهـو قاعـدة مـن          - ١٧

املتعلقـة مبركـز    ١٩٥١اتفاقية عام قواعد القانون الدويل العريف. ومنذ إدراج ذلك املبدأ رمسيا يف 
إدراجــه يف الصــكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان، وهــي اتفاقيــة و هريتطــو جيــريالالجــئني، 

الالإنســـانية أو املهينـــة  مناهضـــة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو
 ضـافة إىل ذلـك،  وباإل). ٧ (املـادة  )، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية   ٣ (املادة
إنسـانية   فضي إىل خطر مواجهة معاملة أو عقوبة قاسية أو الحظر اإلعادة القسرية اليت قد ُت قُنن

  .)١٥(أو مهينة يف عدد من معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية، والصكوك الدولية غري امللزمة
ت أطرافـا يف الصـكوك الدوليـة    أن الغالبية العظمـى مـن الـدول قـد أصـبح     مع مراعاة و  - ١٨

اليت حتظر إعادة ملتمسي اللجوء والالجئني قسرا، إضافة إىل ممارسات الدول يف هـذا الصـدد،   
ــري املوقِّ    ــدول غ ــها ممارســة ال ــام    ومن ــة ع ــى اتفاقي ــة عل ــيت     ١٩٥١ع ــة مبركــز الالجــئني ال املتعلق

حظـر إعـادة الالجـئني     ، فـإن وغالبا يف حالة تدفق مجـاعي تستضيف أعدادا كبرية من الالجئني 
كملــه االلتزامــات بعــدم ُتوالــذي  ،مــن تلــك االتفاقيــة ٣٣قســرا، علــى النحــو الــوارد يف املــادة 

__________ 

املبــادئ التوجيهيــة بشــأن احلمايــة الدوليــة: االضــطهاد اجلنســاين، “مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني،   )١٤(  
 أعاله). ٩ر احلاشية . (انظ٦ الفقرة

) ؛ ومبادئ عـام  ٢( ١٩، املادة ٢٠٠٠انظر، على سبيل املثال، ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساسية لعام   )١٥(  
األفريقيـة (املـادة الثالثـة     -قة مبعاملة الالجئني، اليت اعتمدهتا اللجنة االستشـارية القانونيـة اآلسـيوية    املتعل ١٩٦٦

)؛ واتفاقيـة  ٣) (املـادة  ٢٢-(د ٢١٣٢))؛ وإعالن اللجوء اإلقليمي، الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة بقرارهـا    ٣(
ة ملشـكالت الالجـئني يف أفريقيـا (املـادة الثانيـة      اليت حتكـم اجلوانـب احملـدد    ١٩٦٩منظمة الوحدة األفريقية لعام 

))؛ وإعـالن كارتاخينـا بشـأن الالجـئني     ٨( ٢٢(املادة  ١٩٦٩))؛ واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام ٣(
). وباإلضافة إىل ذلك، فقد أدرجت أيضا أحكام بشأن عدم اإلعـادة القسـرية، ُمصـاغة    ٥الفقرة ( ١٩٨٤لعام 

املتعلقـة مبركـز الالجـئني، يف معاهـدات تسـليم املشـتبه هبـم         ١٩٥١) مـن اتفاقيـة عـام    ١( ٣٣علـى غـرار املـادة    
 وكذلك يف عدد من اتفاقيات مناهضة اإلرهاب على الصعيدين العاملي واإلقليمي.
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شكل قاعدة مـن قواعـد القـانون    ، ُي)١٦(اإلعادة القسرية مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان
  .)١٧(الدويل العريف

يكــون حيــث شــخص إىل بلــد  مــن اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب تســليم  ٣وحتظــر املــادة   - ١٩
ــة لالعتقــادهنــاك  ــة مناهضــة     دواع جوهري ــه ســيتعرض خلطــر التعــذيب. وقــد وضــعت جلن بأن
، العنـف اجلنسـاين واإليـذاء اجلنسـاين ضـمن نطـاق       ٢صـراحة، يف تعليقهـا العـام رقـم      التعذيب

قوق من العهد الدويل اخلـاص بـاحل   ٧ و ٦. وتتضمن أيضا املادتان )١٨(اتفاقية مناهضة التعذيب
غـري  ب املدنية والسياسية التزام الدول بعدم تسليم شـخص أو ترحيلـه أو طـرده مـن أراضـيها، أو     

ــا   جوهريــة لذلــك مــن اإلجــراءات، عنــدما تكــون هنــاك دواع    العتقــاد بــأن مثــة خطــرا حقيقي
ل إليه فيمـا بعـد.   رحَّرحَّل إليه، أو الذي قد ُيبتعرضه لضرر ال ميكن إصالحه يف البلد الذي سُي

شـكل  ارت كـذلك اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان إىل أن احلظـر املطلـق للتعـذيب الـذي يُ         وأش
عنصر مكمل بالضـرورة، حظـر اإلعـادة القسـرية إىل     كجزءا من القانون الدويل العريف يشمل، 

ــذي يســتلزم حظــر إعــادة      ــر ال ــه خلطــر    شــخصخطــر التعــذيب، األم إىل مكــان ســيتعرض في
  أو احلرمان من احلياة تعسفا. التعذيب، أو املعاملة السيئة،

ووفقا ألحكام حقـوق اإلنسـان املـذكورة، ال جيـوز طـرد أي ملـتمس للجـوء أو الجـئ           - ٢٠
أو حريتـه  تعرض فيهـا للخطـر حياتـه    تسـ بـأي طريقـة كانـت إىل حـدود أقـاليم      إعادته (قسـرا)   أو
ية أو الالإنسـانية  يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـ   حقه  أو
  املهينة. أو
، ، بوصـــفها صــكا يســتهدف منـــع التمييــز ضــد املـــرأة    وتالحــظ اللجنــة أن االتفاقيــة     - ٢١
ن علـى اللجنـة، يف إطـار عملـها     عدم اإلعادة القسرية. وقـد تعـيَّ   شأنحكما صرحيا ب تتضمن ال

راضــات الــدول يف البالغــات املقدمــة مــن األفــراد مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري، معاجلــة اعت 
أن اللجنة ليس لـديها اختصـاص بتنـاول احلـاالت املقدمـة باسـم ملتمسـي        يت مؤداها األطراف ال

أهنــم سيتعرضــون خلطــر  ونزعمــولكنــهم ياللجــوء الــذين ُتــرفض طلبــاهتم علــى الصــعيد الــوطين 

__________ 

ــة عــام   مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني،     )١٦(   ــدول األطــراف يف اتفاقي املتعلقــة مبركــز   ١٩٥١إعــالن ال
ــئ ــام الالجــ ــول عــ ــد يف   ١٩٦٧ني و/أو بروتوكــ ــا، واملعتمــ ــق هبــ ــمرب   ١٣امللحــ ــانون األول/ديســ  ٢٠٠١كــ

)HCR/MMSP/2001/09.( 

الفتوى املتعلقة بالتطبيق اخلارجي لاللتزامـات بعـدم اإلعـادة القسـرية     “مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  )١٧(  
)، ٢٠٠٧( ”امللحـــق هبـــا ١٩٦٧وكـــول عـــام املتعلقـــة مبركـــز الالجـــئني وبروت ١٩٥١مبوجـــب اتفاقيـــة عـــام 

 .١٥ الفقرة

متوز/يوليــه  ٢٦القــرار الــذي اختذتــه اللجنــة يف  م. إ. ن. ضــد الــدامنرك،، ٣٥/٢٠١١انظــر أيضــا الــبالغ رقــم   )١٨(  
 .٨-٨بعدم مقبولية البالغ، الفقرة  ٢٠١٣
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ردا . وةم األصـلي اهنالعنف واالضطهاد جنسيا أو جنسانيا أو كليهما إذا ما أعيدوا قسرا إىل بلـد 
إىل عدة أمـور منـها أنـه مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان          )١٩(على ذلك أشارت اللجنة

شـخص إىل واليـة   أي يفرض مبدأ عدم اإلعادة القسرية واجبا على الدول بأن متتنع عـن إعـادة   
قضــائية قــد يواجــه فيهــا انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان، وأبرزهــا احلرمــان التعســفي مــن   

الالإنســانية أو املهينــة.  لتعــذيب أو غــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أوا احلريــة أو
ذكِّر اللجنة بأن احلقـوق واحلريـات املدنيـة والسياسـية، مبـا فيهـا احلـق يف        ُت ،ضافة إىل ذلكوباإل

عدم التعرض للتعذيب أو سـوء املعاملـة، مشـمولة ضـمنيا يف االتفاقيـة، ومـن مث       يف احلياة واحلق 
غـري  باختـاذ  الدول األطراف االلتزام بعدم تسليم شخص أو ترحيله أو طرده، أو عاتق ع على يق

فضـي إىل نقلـه مـن أراضـيها إىل أراضـي دولـة أخـرى عنـدما يكـون          ذلك من اإلجراءات الـيت تُ 
  لضرر ال ميكن إصالحه. لتعرضهالعتقاد بأن مثة خطرا حقيقيا لتدعو جوهرية هناك دواع 

(د) مـن االتفاقيـة، تتعهـد الـدول األطـراف       ٢نة كذلك أنه مبوجـب املـادة   وتعترب اللج  - ٢٢
تمييز ضد املرأة، وأن تكفل تصـرف السـلطات   للباالمتناع عن اإلقدام علي أي فعل أو ممارسة 

واملؤسسـات العامــة وفقـا هلــذا االلتـزام. ويشــمل هـذا الواجــب التـزام الــدول األطـراف حبمايــة       
تعـرض ألشـكال جسـيمة مـن التمييـز، منـها       ألن تي ومنظور خطر حقيقي شخصأي  املرأة من

العنف اجلنساين، بغض النظـر عمـا إذا كانـت تلـك العواقـب سـتقع يف خـارج حـدود أراضـي          
ــة الطــرف املرســلة  ــ :الدول ــها     ف ــرارا يتعلــق بشــخص مشــمول بواليت ــة طــرف ق إذا اختــذت دول

ــة واملنظــورة هــي تعــرض حقــوق ذلــك      ــه احلتمي الشــخص األساســية القضــائية، وتكــون نتيجت
يف والية قضائية أخرى، قد تكون الدولة الطرف ذاهتـا قـد انتـهكت    النتهاك مبوجب االتفاقية ل

االتفاقية. ويعين كون النتيجة منظورة وجود انتهاك قائم من الدولة الطرف، حـىت وإن كانـت   
  يف وقت الحق.إال حتدث لن النتيجة 

التـزام بضـمان عـدم طـرد امـرأة      عاتقهـا  علـي  ف يقـع  اطرلذا ترى اللجنة أن الدول األ  - ٢٣
ــها        أو ــا للخطــر حياهتــا أو ســالمتها اجلســدية أو حريت ــة أخــرى ســتتعرض فيه إعادهتــا إىل دول
أشكال جسيمة مـن  يف ذلك أمنها، أو ستواجه خطر معاناة أشكال جسيمة من التمييز، مبا  أو

مـن  أشـكاال جسـيمة    يكـون  توقف مـا يرقـى إىل أن  االضطهاد اجلنساين أو العنف اجلنساين. وي
  .)٢٠(، على ظروف كل حالةالعنف اجلنساينيف ذلك التمييز ضد املرأة، مبا 

  

__________ 

رار الـذي اختذتـه اللجنـة بعـدم     القـ م. ن. ن. ضـد الـدامنرك،   ، ٣٣/٢٠١١انظر، على سبيل املثال، الـبالغ رقـم     )١٩(  
 وو. ٥-٨، الفقرات ٢٠١٣متوز/يوليه   ١٥املقبولية يف 

 .٩-٨الفقرة ، املرجع نفسهانظر   )٢٠(  
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  تعليقات على مواد حمددة من االتفاقية  - جيم  
التزامــا علــى الــدول األطــراف بــأن تضــمن    ١٥(أ) و  ٥و  ٣و  ٢و  ١نشــئ املــواد ُت  - ٢٤

ىل احلـدود.  إبـدءا مـن حلظـة الوصـول      عدم تعرض النساء للتمييز خالل كامل عمليـة اللجـوء،  
بـدون   نعـامل أن يهـن  ومـن حق ملتمسات اللجوء احترام حقوقهن مبقتضى االتفاقية، من حق و

خـالل  ها، مبـا يف ذلـك   احترام وكرامة يف مجيع األوقات خالل إجـراءات اللجـوء وبعـد   بمتييز و
الدولـة   عـاتق . ويقع علـى  اللجوء ركزالدولة املستقبلة مبلدى اعتراف عملية إجياد حلول دائمة 

اللجـوء مبسـاعدهتن يف عـدة أمـور منـها إجيـاد       مركـز  املستقبلة مسؤولية جتاه النساء املمنوحـات  
، وتقــدمي الــدعم القــانوين فــرص العمــلأو و/التــدريب احلصــول علــى مكــان مالئــم لإلقامــة، و

التـدابري الـيت   والطيب والنفسي إىل ضحايا الصدمات، وتوفري فصول تعلم اللغة، وغري ذلك مـن  
ــُت ــك، ينبغــي  وباإلر إدمــاجهن. يسَّ ــر مللتمســات ضــافة إىل ذل ــة رفــض   أن ُتيسَّ اللجــوء، يف حال

  العودة بكرامة ودون متييز.إجراءات ن، اهتطلب
تــيح إجــراءات اللجــوء الــيت تتخــذها الدولــة (ج) مــن االتفاقيــة أن ُت ٢املــادة  قتضــيوت  - ٢٥

يف ولـب علـى أسـاس املسـاواة وبطريقـة نزيهـة وحمايـدة        للمرأة تقدمي طلب اللجوء مث تقيـيم الط 
التوقيت املالئم. وينبغي تطبيق هنج يراعي اجلانب اجلنساين يف كـل مرحلـة مـن مراحـل عمليـة      
اللجوء. ويعين ذلك أنه ينبغي البت يف طلب اللجوء املقدم من املرأة، مـن خـالل نظـام للجـوء     

تتعـرض لـه    يـع جوانـب سياسـته وعملياتـه، مبـا     يكون القائمون عليه على علم وفهم تام، يف مج
خالل حبقـوق اإلنسـان بسـبب حالتـهن     اإلالنساء بوجه خاص من أشكال التمييز واالضطهاد و

جنسهن. وقد ال ترغب بعض النساء، خوفـا مـن العـار أو الوصـمة     نوع اجلنساين أو وضعفهن 
ضـن لـه أو خيشـونه    بسبب الصـدمة، يف الكشـف عـن املـدى احلقيقـي لالضـطهاد الـذي تعرَّ        أو
النسـاء قـد يسـتمر لـديهن اخلـوف      مراعـاة أن  حتديد نوعية هذا االضـطهاد. ومثـة حاجـة إىل     أو

أو االنتقـــام أو كليهمـــا مـــن أســـرهن  نبـــذمـــن أصـــحاب الســـلطة، أو قـــد خيشـــني التعـــرض لل
ينبغــي ختويلــهن حــق الطعــن يف قــرارات البــت  ،جمــتمعهن أو مــن كليهمــا. وعلــى أيــة حــال أو

  ة يف طلب اللجوء.االبتدائي
مــــن الــــدول األطــــراف  ١٦) و ١( ١٥و  ٢املــــواد  قتضــــيضــــافة إىل ذلــــك، تباإل  - ٢٦
من طلبات جلوء مستقلة. ويف هـذا اخلصـوص، قـد تكـون طلبـات      قّدبأن النساء قد ُي عترافاال

على أساس اخلوف على أبنائهن. فعلى سبيل املثال، قـد ينشـأ   أيضا اللجوء املقدمة منهن قائمة 
ــاهتن لتشــويه أعضــائهن        طلــب ا ــى مركــز الالجــئ بســبب اخلــوف مــن تعــرض بن حلصــول عل

بسـبب كـوهنن   الشـديدين  إجبارهن علـى الـزواج، أو تعرضـهن للنبـذ واالسـتبعاد       التناسلية، أو
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. وينبغي أيضا النظر يف طلب محاية الطفل على أسـاس مـا يـرد بـه مـن وقـائع بطريقـة        )٢١(بنات
م الطلـب  . ومبجرد اإلقرار مبركـز الالجـئ ملقـدِّ   )٢٢(ضل وجهراعي حتقيق مصاحل الطفل على أفُت

املركـز  “سـمى  أفـراد األسـرة (مـا يُ    ةمبركز الالجئ لبقي العتراف بطبيعة احلالاألصلي، ينبغي ا
  ).”من الغري مداملست
وغالبــا مــا يقــع الضــرر الــذي تتعــرض لــه النســاء والفتيــات علــى يــد أطــراف مــن غــري    - ٢٧

 قتضـي األسـرة، واجلـريان، واجملتمـع بشـكل أعـم. ويف تلـك احلـاالت، ت       الدول، مبن فيهم أفراد 
(هـ) من االتفاقية من الدول األطراف بذل العناية الواجبة وضمان محاية املـرأة بشـكل    ٢املادة 

. وال يكفـي السـعي إىل   )٢٣(فعال من الضرر الذي قد يلحق هبا على يد أطراف من غري الـدول 
أيضـا  علـى الـدول    بالسـلطات؛ بـل جيـ    كفـرد إزاء مرأة لجلنسني لبني االرأسية حتقيق املساواة 

داخــل األســرة. والضــرر الــذي  العمــل علــى ضــمان عــدم التمييــز علــى املســتوى األفقــي، حــىت
ــدول يُ  ُت ــة عــاجزة عــن منعــه  حينمــا تكــون  شــكل اضــطهادا لحقــه األطــراف مــن غــري ال الدول
سياسـات أو ممارسـات حكوميـة     محاية مقدمة الطلب، أو غري راغبة يف ذلك بسبب وجـود  أو

  .)٢٤(يةمتييز
درك اللجنــة أنــه يف حــاالت وقــوع االضــطهاد علــى يــد أطــراف مــن غــري الــدول،   وُتــ  - ٢٨
فيـه الشـخص معرضـا    كـون  يطرح الدول املستقبلة لالجئني خيـار الفـرار الـداخلي كبـديل ال     ت
داخــل بلــده طــر االضــطهاد علــى يــد أطــراف مــن غــري الــدول إذا مــا انتقــل إىل مكــان آمــن   خل

(د) و (هـ) مـن االتفاقيـة تتطلبـان مـن الـدول األطـراف        ٢ذكِّر اللجنة بأن املادتني األصلي. وُت
حالـة  أن تضمن محاية املرأة من التمييز الواقع علـى يـد أطـراف مـن غـري الـدول. وتالحـظ، يف        

أيضـا أنـه   . وتالحـظ  ة، أن جوهر مركز الالجئ هـو تـوفري احلمايـة الفعالـة لالجئـ     املرأة الالجئة
 ينبغــي أن خيضـع هــذا اخليـار لشــروط  يف حالـة نظـر الــدول املسـتقبلة يف بــديل الفـرار الـداخلي      

__________ 

املذكرة التوجيهية بشأن مطالبات الالجئني املتعلقة بتشويه األعضـاء  “مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،   )٢١(  
 .١٢ة )، الفقر٢٠٠٩(جنيف،  ”التناسلية لإلناث

لالطــالع علــى مزيــد مــن طلبــات اللجــوء املتصــلة باألطفــال، انظــر مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني،   )٢٢(  
(واو) مـن   ١و  ٢(ألـف)   ١املبادئ التوجيهية بشأن احلماية الدولية: طلبات جلوء األطفـال مبوجـب املـادتني    “

 ٨، املبـدأ التـوجيهي رقـم    ”امللحـق هبـا   ١٩٦٧عام  املتعلقة مبركز الالجئني و/أو بروتوكول ١٩٥١اتفاقية عام 
)٢٠٠٩( )HCR/GIP/09/08 بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني  ٦)؛ وجلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم

بشـأن حـق الطفـل يف إيـالء االعتبـار األول ملصـاحله        ١٤واملنفصلني خارج بلدهم األصلي؛ والتعليق العام رقـم  
 ).١، الفقرة ٣الفُضلى (املادة 

 .١٠و  ٩، الفقرتان ١٩التوصية العامة رقم   )٢٣(  

املبــادئ التوجيهيــة بشــأن احلمايــة الدوليــة: االضــطهاد اجلنســاين، “مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني،   )٢٤(  
 أعاله). ٩(انظر احلاشية  ”١٩ الفقرة
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صارمة، من قبيل مدى قدرة املرأة علـى السـفر إىل املنطقـة املعنيـة وإمكانيـة قبوهلـا واسـتقرارها        
تقيـيم مـا    . وينبغي للدول أيضا أن تأخذ يف االعتبار اجلوانب واملخاطر اجلنسـانية لـدى  )٢٥(فيها

قـد تشـمل الصـعوبات الـيت تواجههـا النسـاء يف       و. )٢٦(إذا كانت إعادة التـوطني داخليـا مقبولـة   
األصـلية، القيـود واحملظـورات القانونيـة أو االجتماعيـة       نإعادة التـوطني مبكـان آخـر مـن بلـداهن     

مـن قبيـل   يعشن مبفردهن، والوقائع العمليـة  يسافرن أو كليهما املفروضة على النساء الالئي  أو
بل العيش دون دعم من األسرة أو اجملتمـع احمللـي،   ، وُسطفالاإلقامة، ورعاية األتأمني مشاكل 

  ن.ايف ذلك االستغالل والعنف اجلنسيمبا واالستغالل،  تحرشوخماطر التعرض لل
بلـد  السـلطات الدولـة يف   عـاتق  قر اللجنة بأن من وجهـة القـانون الـدويل يقـع علـى      وُت  - ٢٩
بل منـها ضـمان متتـع املـرأة حبقوقهـا      ، بسُـ نيلمـواطن لتوفري احلماية األوىل عن ؤولية سامل صلياأل

ُتستدعي احلماية الدولية حلماية حقوق اإلنسان إال يف حالـة عـدم تـوافر    وال  مبقتضى االتفاقية،
املـرأة الـيت تلـتمس اللجـوء محايـة الدولــة      طلــب الحـظ أن عـدم   . بيـد أن اللجنـة تُ  تلـك احلمايـة  

مها بتقدمي شـكوى إىل السـلطات قبـل رحيلـها مـن بلـدها األصـلي ال ينبغـي أن ميـس          وعدم قيا
اصــة عنــدما يكــون هنــاك هتــاون إزاء العنــف املمــارس ضــد وخببطلبــها احلصــول علــى اللجــوء، 

املــرأة أو تقــاعس معتــاد يف االســتجابة لشــكاوى املــرأة ضــد اإليــذاء. ولــن يكــون مــن الــواقعي  
يف أيضـا  لـديها ثقـة    ى تلك احلماية قبـل فرارهـا. وقـد ال يكـون    استلزام سعيها إىل احلصول عل

أو االنتقـام لـدى    تحـرش التعـرض لإليـذاء أو ال  ختشى إمكانية اللجوء إليه، أو و النظام القضائي
  .)٢٧(تقدمي شكاوى من هذا القبيل

تكفـل مراعـاة   اسـتباقية  طالبة، وفقـا لالتفاقيـة، بـأن تتخـذ تـدابري      إن الدول األطراف ُم  - ٣٠
الـيت مت   سـباب هبـا قانونـا، ومنـها األ    عتـرف االضـطهاد امل أسـباب  اجلنساين لـدى تفسـري    املنظور

__________ 

ــدا    )٢٥(   ــدا ضــد بولن ــاير   ١١صــادر يف ، احلكــم ال١٩٤٨/٤، الطلــب رقــم  صــالح الشــيخ. هولن كــانون الثاين/ين
، صويف وإيلمي ضـد اململكـة املتحـدة   من احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، واملستشهد به يف قضية  ٢٠٠٧

مـــن احملكمـــة  ٢٠١١حزيران/يونيـــه  ٢٨، احلكـــم الصـــادر يف ١١٤٤٩/٧ورقـــم  ٨٣١٩/٧الطلبـــان رقـــم 
 .٢٦٦األوروبية حلقوق اإلنسان، الفقرة 

إعــادة  املبـادئ التوجيهيــة بشـأن احلمايـة الدوليــة: بـديل الفـرار أو     “مـم املتحـدة لشــؤون الالجـئني،    مفوضـية األ   )٢٦(  
املتعلقـة مبركـز الالجـئني و/أو بروتوكـول      ١٩٥١) من اتفاقية عـام  ٢ألف ( ١يف سياق املادة  ”التوطني داخليا

األمم املتحدة لشؤون الالجـئني،   )؛ ومفوضيةHCR/GIP/03/04( ٤امللحق هبا، املبدأ التوجيهي رقم  ١٩٦٧عام 
 ٣٢-٢٨، الفقـرات  ”املذكرة التوجيهية بشأن مطالـب الالجـئني املتعلقـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث       “

 أعاله). ٢١(انظر احلاشية 

آب/أغسـطس   ٦، اآلراء اليت اعتمدهتا اللجنة يف شهيدة جويكشة (متوفاة) ضد النمسا، ٥/٢٠٠٥البالغ رقم   )٢٧(  
آب/  ٦اآلراء اليت اعتمـدهتا اللجنـة يف   فاطمة ييلديرمي (متوفاة) ضد النمسا، ، ٦/٢٠٠٥والبالغ رقم  ؛٢٠٠٧

 .٢٠٠٧أغسطس 
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املتعلقة مبركز الالجئني (العنصر والديانة واجلنسـية واالنتمـاء إىل    ١٩٥١سردها يف اتفاقية عام 
ين اجلنسـا  عامـل فئة اجتماعية معينـة والـرأي السياسـي). إضـافة إىل ذلـك، ميكـن االسـتناد إىل ال       

االنتماء إىل فئة اجتماعية معينة، أو بوصفه فعـال خصيصـة   ب االعترافبوصفه عامال من عوامل 
. وجــدير ١٩٥١ز تلــك الفئــة، حتقيقــا ألغــراض مــنح مركــز الالجــئ مبقتضــى اتفاقيــة عــام ميِّــُت

اجلـنس كسـبب إضـايف مـن أسـباب احلصـول       نـوع   أوو/ بالدول األطراف أيضا إضـافة اجلـنس  
  يف تشريعاهتا الوطنية. على مركز الالجئ

ف وتالحــظ اللجنــة أن املطالبــات املقدمــة مــن النســاء ســعيا إىل اللجــوء عــادة مــا ُتصــنَّ  - ٣١
رسـخ  الـوارد يف تعريـف الالجـئ، األمـر الـذي قـد يُ       ”االنتمـاء إىل فئـة اجتماعيـة   “ضمن سبب

ــاهيمامل ــا ضــحية مُ     ف ــيت تصــفها بأهن ــرأة ال ــة عــن امل ــادة  اعالنمطي ــة. وتســتلزم امل ــدول   ٥ل مــن ال
منطيـة عـن النسـاء تسـتند إىل      مفـاهيم األطراف تقييم مطالبة املرأة حبق اللجوء دون حتيـزات أو  

النمطيـة اجلنسـانية حبـق املـرأة يف سـري       قولبـة أن أحد اجلنسني أعلى أو أدىن من اآلخر. وتضر ال
حتيـاط وعـدم   على السلطات اليت تبت يف اللجوء لزوم اال بعملية اللجوء برتاهة وعدالة، وجي

قــائمني علــى نــوع املتصــورة ســلفا عــن العنــف واالضــطهاد ال فــاهيمإجيــاد معــايري تســتند إىل امل
مــن خــالل تقلــد  ةر مهمــادوأ. إضــافة إىل ذلــك، فالنســاء عناصــر فعالــة يضــطلعن بــ )٢٨(نساجلــ

ــاملناصــب كقا ــات أو جمموعــات املعارضــة، والعمــل    وات، وعضــاتسياســي اتدئ يف احلكوم
ــدافاتكصــحفي ــان، وناشــط    اتع، وم ــوق اإلنس ــن حق ــات، وحماماتع ضــمن ، ياتضــاوق ي
أخرى. وهن يتعرضن لالستهداف بسبب آرائهن السياسـية أو أنشـطتهن أو كليهمـا،    مناصب 

مـن االتفاقيـة أن تقـوم     ٧ويدخل يف ذلك التعبري عن حقوق املـرأة. وبنـاء عليـه، تسـتلزم املـادة      
على املساواة يف احلياتني السياسية والعامـة. لـذا   يلزم إلعمال حصول املرأة  الدول األطراف مبا

التعــرض أســباب قــد يكــون مــن املالئــم أن تقــدم املــرأة مطالبتــها حبــق اللجــوء اســتنادا إىل          
يف ذلــك السياســية أو الدينيــة أو العنصــرية أو العرقيــة، مبــا  ســباب األ لالضــطهاد اجلنســاين، أو

ألصـلي بسـبب العـدوان اخلـارجي أو االحـتالل      احلاالت اليت ُتجرب فيها على الفرار من بلـدها ا 
  .)٢٩(اخلطرية أو اهليمنة األجنبية أو احلروب األهلية

علـى الـدول األطـراف اختـاذ اخلطـوات       جيـب  )،١( ١٥(ج) و  ٢واتساقا مع املادتني   - ٣٢
مسـاواة  الكفيلة بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف اجملالني العام واخلاص، وينبغي هلـا أن تؤكـد   

الرجل أمام القـانون. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ينبغـي للـدول أن تتخـذ تـدابري إجيابيـة تكفـل           باملرأة 

__________ 

متوز/يوليــه  ١٦اآلراء الــيت اعتمــدهتا اللجنــة يف  ،كــارين تايــاغ فريتيــدو ضــد الفلــبني، ١٨/٢٠٠٨الــبالغ رقــم   )٢٨(  
اآلراء الـيت اعتمـدهتا    ،ف. ك. ضـد بلغاريـا   ،٢٠/٢٠٠٨، والـبالغ رقـم   ’٤‘ ٩-٨و  ٤-٨، الفقرتان ٢٠١٠

 .٢٠١١متوز/يوليه  ٢٥اللجنة يف 

 .١١و  ١٠الفقرتان ، ٢٨التوصية العامة رقم   )٢٩(  
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يشـمل   عملية اللجوء، مباهلا طوال فعالة القانونية الماية وفري احلعدم تعرض املرأة للتمييز، مع ت
  .)٣٠(إذا استدعت الضرورة ذلكواملساعدة توفري املعونة القانونية، والتمثيل القانوين 

ــواد ســتتبع وت  - ٣٣ ــنح  ١٣و  ١٢و  ١١و  ١٠و  ٣امل ــات،   م ملتمســات اللجــوء والالجئ
يف مبـا  دون متييز، احلـق يف اإلقامـة والتعلـيم والرعايـة الصـحية، وغـري ذلـك مـن أنـواع الـدعم،           

. اخلاصـة كنسـاء   تالءم مـع حاجـاهتن  مبا يواخلدمات االجتماعية الضرورية  غذاء وامللبسذلك ال
. وتتضــمن )٣١(لالجئــات عمــلالالــرزق وفــرص وفري أســباب كســب ذلــك، ينبغــي تــإضــافة إىل 

ــة      االلتزامــات تزويــد النســاء باملعلومــات عــن حقــوقهن، وكــذلك معلومــات عمليــة عــن كيفي
احلصول على اخلـدمات باللغـة الـيت يفهمنـها. ويف ضـوء ارتفـاع مسـتويات األميـة بـني النسـاء           

  خاصة.ببعض اجملتمعات، قد يلزم تقدمي مساعدة 
مراعـــاة وينبغـــي أن تتجلـــي مراعـــاة اجلانـــب اجلنســـاين يف ترتيبـــات االســـتقبال، مـــع    - ٣٤
اخلاصة اليت حيتاجها ضحايا اإليذاء واالستغالل اجلنسـيني، والصـدمات، والتعـذيب،     اتاحلاج

. وينبغـي  )٣٢(عانني من ضعف خاصوسوء املعاملة، وغريهن من فئات النساء والفتيات الاليت ُي
اصـة يف مراكـز   وخبتيح ترتيبات االستقبال مل مشل األسرة حـال وجودهـا يف اإلقلـيم،    ُتأيضا أن 
. وكقاعدة عامة، ينبغي عـدم رفـض الطلبـات املقدمـة مـن احلوامـل واملرضـعات،        )٣٣(االستقبال

. وإذا كـان ال مفـر مـن احتجـاز ملتمسـات اللجـوء، يلـزم        )٣٤(الاليت لديهن احتياجـات خاصـة  
هلن وفاء مبا لـديهن مـن احتياجـات نظافـة شخصـية معينـة. وينبغـي         قلةستتوفري مرافق ومواد م

تشجيع االستعانة حبراس وسجانني من اإلناث. كمـا ينبغـي أن يتلقـى مجيـع العـاملني املكلفـني       
لعمــل مــع احملتجــزات التــدريب علــى مــا لــدى املــرأة مــن احتياجــات جنســانية معينــة، وعلــى  با

، فــإن التقــاعس عــن ١٢ (أ) و ٥و  ٢ و ١ال للمــواد . وإعمــا)٣٥(حقــوق اإلنســان الواجبــة هلــا
االســتجابة ملــا لــدى املــرأة مــن احتياجــات معينــة يف مراكــز احتجــاز املهــاجرين، وعــن كفالــة    

شـــكل متييـــزا يف إطـــار فحـــوى  معاملـــة ملتمســـات اللجـــوء احملتجـــزات معاملـــة الئقـــة، قـــد يُ  

__________ 

 .٢٥و  ١٦املتعلقة مبركز الالجئني، املادتان  ١٩٥١، انظر أيضا اتفاقية عام ٣٤املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠(  

 ١٣املتعلقـة مبركـز الالجـئني، املـواد      ١٩٥١؛ انظر أيضا اتفاقية عام ٢٥ادة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، امل  )٣١(  
 .٢٣-١٧ و

) بشـأن اسـتقبال   ٥٣-(د ٩٣اللجنة التنفيذية لربنامج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، االسـتنتاج رقـم     )٣٢(  
 ’.٣‘ملتمسي اللجوء يف إطار ُنظم اللجوء الفردية، الفقرة (ب) 

 .١٦؛ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة ’٤‘نفسه، الفقرة (ب)  املرجع  )٣٣(  

األمم املتحدة ملعاملة السجينات وتدابري عدم احتجـاز اجملرمـات (قواعـد بـانكوك) (قـرار اجلمعيـة العامـة        قواعد   )٣٤(  
املبـادئ التوجيهيـة بشـأن املعـايري      ؛ ومفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجـئني،  ٤٢، القاعدة ، املرفق)٦٥/٢٢٩

 ).٢٠١٢، (جنيف، والقواعد السارية فيما يتعلق باحتجاز طاليب اللجوء وبدائل االحتجاز

املبادئ التوجيهية بشأن )؛ ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ١( ٣٣و  ١٩و  ٥قواعد بانكوك، املواد   )٣٥(  
 .٣‐٩احتجاز طاليب اللجوء وبدائل االحتجاز ، الفقرة املعايري والقواعد السارية فيما يتعلق ب
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لة ســـتقأة، تـــوفري مرافـــق م. ويلـــزم، جتنبـــا علـــى األقـــل لوقـــوع العنـــف ضـــد املـــر)٣٦(االتفاقيـــة
، ما مل جيتمعوا معـا يف الوحـدات املخصصـة لألسـر، مـع تـوفري بـدائل        اتتجزلمحتجزين واحملل

  .)٣٧(االحتجاز
    

  )٣٨(للجنة توصيات حمددة  - دال  
ينبغي للدول األطراف  مراجعة أي حتفظات على االتفاقيـة وسـحب تلـك التحفظـات،       - ٣٥

 ١٩٦٧وبروتوكـول عـام    ،املتعلقـة مبركـز الالجـئني    ١٩٥١م لى اتفاقية عاتصديق عوالنظر يف ال
. كمــا ينبغــي هلــا األخــرى ذات الصــلة الصــكوك الدوليــة واإلقليميــةعلــى امللحــق هبــا، وكــذلك 

واعتمـاد قـانون بشـأن اللجـوء يتوافـق معهـا، وتطبيـق         ،سحب أي حتفظات على تلك الصـكوك 
  ملية.اتلك الصكوك بصورة تك

اللجـوء   وأل األطـراف يف الصـكوك اإلقليميـة املتعلقـة بـالالجئني      ينبغي أن تكفل الـدو   - ٣٦
 يف حاجــة إىل محايــة دوليــة، وتطبيــق هــذه الصــكوك بطريقــة  هــي قــوق املــرأة الــيتحل هــااحترام

متتــع املــرأة بالفوائــد املســتقاة مــن هــذه  أن تكفــل أيضــا ينبغــي هلــا اجلنســاين، و املنظــور راعــيُت
  .)٣٩(اواة الفعليةالصكوك دون متييز وعلى أساس املس

__________ 

، ٢٠١١متوز/يوليـه   ٢٥اآلراء الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف     إنغا أبراموفا ضـد بـيالروس،  ، ٢٣/٢٠٠٩البالغ رقم   )٣٦(  
 .٦بشأن املرأة والصحة، الفقرة  ٢٤؛ والتوصية العامة رقم قواعد بانكوك . انظر أيضا٧-٧و  ٥-٧الفقرتان 

. وأكــدت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان االلتــزام ٩العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية، املــادة   )٣٧(  
اآلراء الــيت س. ضــد أســتراليا، ، ٩٠٠/١٩٩٩بتحقيــق ذات اهلــدف بوســائل أقــل تــدخال (انظــر الــبالغ رقــم    

. انظر أيضـا مفوضـية   ٢-٨، الفقرة ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٨اعتمدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف 
املبادئ التوجيهية بشأن املعايري والقواعـد السـارية فيمـا يتعلـق باحتجـاز طـاليب       األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

 .٣-٩، الفقرة اللجوء وبدائل االحتجاز

ن مواجهة التحـديات الـيت   ُتقر اللجنة بأن الغالبية العظمى من الالجئني تستضيفهم بلدان نامية مثقلة وعاجزة ع  )٣٨(  
متثلها التدفقات الكبرية من الالجئني، وُتذكِّر بأن محاية الالجئني مسؤولية مجاعية. ولذلك تدعو، دون املساس 
بالتزامات الدول األطراف أو تقويضها، اجملتمع الدويل، وخباصـة الـدول الـيت ال تسـتقبل الجـئني، إىل اإلعـراب       

العـبء مبسـاعدة البلـدان املسـتقبلة لالجـئني علـى الوفـاء بالتزاماهتـا الدوليـة.           عن تضامنهما باملشاركة يف حتمـل 
وينبغي هلما القيام بعدة أمور منها اختاذ تدابري استباقية من قبيل منح البلدان املسـتقبلة لالجـئني املسـاعدة التقنيـة     

جـراء تـدفقات الالجـئني    واملالية الكافية هبدف التخفيـف مـن حـدة مـا تواجهـه تلـك البلـدان مـن حتـديات مـن           
اهلائلة، وكذلك تقدمي الدعم املايل إىل األمم املتحـدة وغريهـا مـن الوكـاالت الدوليـة أو اإلقليميـة املوكـل إليهـا         

 توفري احلماية واخلدمات الالزمة لالجئني.

؛ وإعـالن  ١٩٦٩اليت حتكم جوانب حمـددة مـن مشـاكل الالجـئني يف أفريقيـا،       اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية  )٣٩(  
ــا بشــأن الالجــئني،   ــه  ؛١٩٨٤كارتاخين ، الصــادر عــن الربملــان األورويب وجملــس االحتــاد   EU/2011/95والتوجي

بشأن معايري مدى أهليـة رعايـا البلـدان األخـرى أو األشـخاص       ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ١٣األورويب يف 
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تشـريعات وغـري ذلـك مـن التـدابري الكفيلـة بـاحترام        الينبغي للدول األطراف اعتمـاد  و  - ٣٧
مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية، وفقــا لاللتزامــات القائمــة مبقتضــى القــانون الــدويل، واختــاذ مجيــع 

شـكال  بإعـادة ضـحايا أ   ظروفمن الظرف اإلجراءات الضرورية اليت تكفل عدم القيام يف أي 
يف حاجـة إىل احلمايـة، بغـض     هـم  أشكال االضطهاد اجلنساين، الذينفيها التمييز اجلسيمة، مبا 

النظر عن وضعهم أو مكان إقامتهم، إىل أي بلد تتعرض فيه حياهتم للخطـر، أو قـد يواجهـون    
فيــه أشــكاال جســيمة مــن التمييــز، ومنــها العنــف اجلنســاين، أو التعــذيب أو غــريه مــن ضــروب 

  .)٤٠(ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةاملعامل
ــف       - ٣٨ ــراف تفســري تعري ــدول األط ــي لل ــام    ’الالجــئ‘وينبغ ــة ع ــوارد يف اتفاقي  ١٩٥١ال

؛ )٤١(املتعلقة مبركز الالجئني مبا يتوافق مع االلتزامات اليت تقضي بعدم التمييـز وكفالـة املسـاواة   
 هبـا:  عتـرف اين لدى تفسري مجيع الدواعي القانونيـة امل راعي اجلانب اجلنسواإلدماج التام لنهج ُي

املطالبــات اجلنســانية يف إطــار دواعــي االنتمــاء إىل فئــة اجتماعيــة معينــة، عنــد  وتصــنيف الفئــة، 
ــة    اجلانــب اجلنســاين  اجلــنس و/أو الضــرورة؛ والنظــر يف إضــافة   ــا مثلي فضــال عــن ســبب كوهن

إىل قائمـة دواعـي طلـب    ية أو أي ميـل آخـر   مزدوجة امليـل اجلنسـي أو مغـايرة اهلويـة اجلنسـ      أو
  مركز الالجئ، وذلك يف تشريعاهتا الوطنية املتعلقة باللجوء.

ينبغي للدول األطراف تقدمي تقريـر إىل اللجنـة عـن السياسـات والتشـريعات الوطنيـة       و  - ٣٩
فة نَّصـ املتعلقة مبلتمسي اللجوء والالجئني، مـع القيـام جبمـع وحتليـل وإتاحـة بيانـات إحصـائية مُ       

اجلــنس، وكــذلك االجتاهــات الســائدة علــى مــدار الــزمن إزاء طلبــات اللجــوء،    نــوع ســب حب
  هبا. عتراف، وأسباب التماس اللجوء ومعدالت االألصليةبلدان االو

__________ 

ركــز الالجــئ املوحــد لالجــئني أو لألشــخاص عــدميي اجلنســية لالســتفادة مــن احلمايــة الدوليــة، ومعــايري مــنح م 
 املؤهلني للحصول على احلماية التبعية، ومعايري مفهوم احلماية املمنوحة.

؛ واتفاقيـة عـام   ٦١انظر اتفاقية جملس أوروبـا املتعلقـة مبنـع ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة والعنـف املـرتيل، املـادة             )٤٠(  
 .٣٣املتعلقة مبركز الالجئني، املادة  ١٩٥١

املبـادئ  “مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، املبادئ التوجيهية بشـأن احلمايـة الدوليـة، مبـا يف ذلـك      انظر   )٤١(  
 ١٩٥١) مــن اتفاقيــة عــام ٢ألــف ( ١التوجيهيــة بشــأن احلمايــة الدوليــة: االضــطهاد اجلنســاين يف ســياق املــادة  

)؛ HCR/GIP/02/01( ١، املبدأ التـوجيهي رقـم   ’’هبا امللحق ١٩٦٧املتعلقة مبركز الالجئني و/أو بروتوكول عام 
) ٢ألـف (  ١يف سـياق املـادة    ”االنتمـاء إىل فئـة اجتماعيـة معينـة    “املبادئ التوجيهية بشأن احلماية الدولية: “ و

، واملبدأ التوجيهي رقم ”امللحق هبا ١٩٦٧املتعلقة مبركز الالجئني و/أو بروتوكول عام  ١٩٥١من اتفاقية عام 
٢ )HRC/GIP/02/02 املبادئ التوجيهيـة بشـأن احلمايـة الدوليـة: مطالبـات احلصـول علـى مركـز الالجـئ          “)؛ و

املتعلقة مبركز  ١٩٥١) من اتفاقية عام ٢ألف ( ١استنادا إىل امليل اجلنسي و/أو اهلوية اجلنسانية يف سياق املادة 
 ).HRC/GIP/12/09( ٩رقم ، واملبدأ التوجيهي ”امللحق هبا ١٩٦٧الالجئني و/أو بروتوكول عام 
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وينبغي للدول األطراف ضمان توفري موارد بشرية وماليـة كافيـة تتـيح تنفيـذ االتفاقيـة        - ٤٠
اجلوانـب اجلنسـانية مـن ذلـك التنفيـذ،      يف ذلـك  ت، مبـا  فيما خيص ملتمسات اللجـوء والالجئـا  

  .، حسب االقتضاءوالسعي إىل احلصول على املشورة واملساعدة يف اجملال التقين
اصـة مفوضـية   وخبكما ينبغـي للـدول األطـراف التعـاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة،           - ٤١

هبــدف إعمــال أحكــام ظــم وإجــراءات اللجــوء األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني، فيمــا خيــص ُن
االتفاقيــة، وغريهــا مــن الصــكوك املتعلقــة بــالالجئني بغيــة النــهوض حبقــوق ملتمســات اللجــوء   

والتعاون أيضا مع اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية الشـعبية الـيت تـدعم     .)٤٢(والالجئات
  ملتمسات اللجوء والالجئات.

تعلقـة بـاللجوء متكـني املـرأة مـن تقـدمي       وينبغي أن تضمن إجراءات الدول األطـراف امل   - ٤٢
بصـورة مسـتقلة، حـىت وإن كانـت جـزءا مـن       ُيسـتمع إليهـا   طلبات التماس جلوء مستقلة، وأن 

قـر  أسرة تلتمس اللجوء؛ كما ينبغي هلا عند اإلقرار حبق مقدم الطلب الرئيسـي يف اللجـوء أن تُ  
). ’مـن الغـري   مداملركـز املسـت  ‘ أفراد األسرة يف اللجوء (مـا يسـمى   ةبشكل معتاد أيضا حبق بقي
الطفل مركز الالجئ من إقرار ذلك املركز ألحد األبـوين، ينبغـي    مدادوعلى غرار إمكانية است

. ومـن الـالزم أن   )٤٣(من حصول طفلهما على ذلك املركز مدمنح األبوين مركز الالجئ املست
أو عـن طريـق املركـز     سـواء حصـلت عليـه كحـق ذايت     ،حتصل املرأة اليت ُيقر هلا مبركز الالجئ

ثبـت حصـوهلا علـى تلـك الصـفة، مـع محايتـها مـن         على وثيقة مستقلة كي ُت ،من الغري مداملست
  اإلعادة القسرية، وضمان ما يرتبط بذلك من حقوق هلا.

ينبغي للـدول األطـراف عـدم اعتبـار املـرأة الـيت تلـتمس اللجـوء غـري موثـوق هبـا جملـرد               - ٤٣
يف االعتبـار،  أن تأخـذ  ة ملطلبها احلصـول علـى اللجـوء؛ وينبغـي     وجود نقص يف الوثائق الداعم

وثــائق صــادرة مــن بلــدها األصــلي،  ال متتلــك املــرأة يف كــثري مــن البلــدان  أن بــدال مــن ذلــك، 
  والعمل على إثبات مصداقيتها بوسائل أخرى.

كما ينبغي للدول األطراف ضـمان حصـول رجـال شـرطة احلـدود ومسـؤويل اهلجـرة          - ٤٤
لديها على تدريب كاف، مع اإلشراف عليهم ورصد أدائهـم هبـدف ضـمان تطبيـق ممارسـات      

. راعي اجلانب اجلنساين وخالية مـن التمييـز لـدى التعامـل مـع ملتمسـات اللجـوء والالجئـات        ُت
هنجا مراعيا للجانب اجلنساين ضـمن نظـام سـليم لتحديـد      وينبغي هلا ضمان اتباعهم وتنفيذهم

__________ 

امللحــق هبــا، املــادة الثانيــة؛  ١٩٦٧؛ وبروتوكــول عــام ٣٥املتعلقــة مبركــز الالجــئني، املــادة  ١٩٥١اتفاقيــة عــام   )٤٢(  
ــة        ــة العام ــرار اجلمعي ــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني (ق ــق)، ٥-(د ٤٢٨والنظــام األساســي ملفوضــية األم )، املرف

 .٨ الفقرة

بشـأن محايـة    )٥٠-(د ٨٨لربنامج مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني، االسـتنتاج رقـم        اللجنة التنفيذية   )٤٣(  
املبادئ التوجيهيـة بشـأن احلمايـة    “؛ ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ’٣‘أسرة الالجئ، الفقرة (ب) 

 أعاله). ٢٢(انظر احلاشية  ٩، الفقرة ”الدولية: املطالبات املتعلقة بلجوء األطفال
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حبيـــث ال يكـــون مســـتندا إىل التحيـــزات ضـــد النســـاء هويـــة ملتمســـات اللجـــوء والالجئـــات 
  .)٤٤(النمطية إزاءهن، مبا يشمل ضحايا االجتار أو االستغالل اجلنسي أو كليهما فاهيموامل
ال يتجزأ مـن االضـطهاد اجلنسـي،     بأن االجتار جزء العترافوينبغي للدول األطراف ا  - ٤٥

 خيشــني الوقـوع ضــحايا لــه،  يتومـن مث ينبغــي إعـالم النســاء والفتيـات ضــحايا االجتــار، أو الـال    
ــز أو أي شــروط         ــذا احلــق، دون متيي ــا هب ــتعهن فعلي ــن يف الســري يف إجــراءات اللجــوء ومت حبقه

ــبقة؛ وُت ــراف   شــجَّعمس ــدول األط ــى ال ــار دو   عل ــار يف إط ــي تصــنيف ضــحايا االجت ــة “اع الفئ
املبــادئ التوجيهيــة بشــأن احلمايــة الدوليــة:  “يف تعريــف الالجــئ مبــا يتوافــق مــع   ”االجتماعيــة

املتعلقة مبركز الالجـئني و/أو بروتوكـول عـام     ١٩٥١) من اتفاقية عام ٢ألف ( ١تطبيق املادة 
ن الصــادرة عــ” ضــني خلطــر االجتــارامللحــق هبــا علــى ضــحايا االجتــار واألشــخاص املعرَّ ١٩٦٧

عــدم إعــادة لمــا يلــزم مــن تــدابري وُيوَصــى باختاذهــا مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني، 
  النساء والفتيات إىل أماكن يتعرضن فيها خلطر االجتار هبن من جديد.

هبدف التعرف مبكرا على هويـة  مالئمة كما ينبغي للدول األطراف إنشاء آليات فرز   - ٤٦
ــهن  لبوجــه خــاص   حيــتجن يتملتمســات اللجــوء الــال  ــة واملســاعدة، ومن ــةاإلذوات لحماي  عاق

ــالغني     ــري املصــحوبات بأشــخاص ب ــات غ ــاء    )٤٥(والفتي ــار أو البغ ، وضــحايا الصــدمات، واالجت
  .)٤٦(سوء املعاملة/أو العنف اجلنسي، والتعذيب وضحايا كليهما، و  القسري أو

ذون القرارات، على جرون املقابالت ويتخُيالذين وينبغي للدول األطراف ضمان تلقي   - ٤٧
مجيــع املســتويات، القــدر الضــروري مــن التــدريب واألدوات والتوجيــه بصــدد البــت يف طلبــات  

للـدول  مـن االتفاقيـة، ينبغـي     ذات الصـلة اللجوء استنادا إىل اجلانب اجلنساين. وإقرارا باألحكـام  
يهيــة بشــأن املبــادئ التوج“وضــع السياســات مبــا يتوافــق مــع هــذه التوصــية العامــة، و  األطــراف 

املتعلقـة   ١٩٥١) من اتفاقيـة عـام   ٢ألف ( ١احلماية الدولية: االضطهاد اجلنساين يف سياق املادة 
الصـادرة عـن مفوضـية األمـم املتحـدة       ”امللحـق هبـا   ١٩٦٧مبركز الالجئني و/أو بروتوكول عام 

  لشؤون الالجئني.

__________ 

تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٧اآلراء اليت اعتمدهتا اللجنـة يف  جن جن جينغ ضد هولندا،  ،١٥/٢٠٠٧البالغ رقم   )٤٤(  
؛ والتوصـية  ٥اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، املـادة     (أ)؛ انظر أيضا ١-٩، الفقرة ٢٠٠٨

 .٧، الفقرة ٢٥العامة رقم 

بشــأن معاملــة األطفــال غــري املصــحوبني واملنفصــلني خــارج بلــدهم  ٦ق العــام رقــم جلنــة حقــوق الطفــل، التعليــ  )٤٥(  
 ’.١‘ ٣١األصلي، الفقرة 

) بشـأن اسـتقبال   ٥٣-(د ٩٣اللجنة التنفيذية لربنامج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، االسـتنتاج رقـم     )٤٦(  
 ’.٣‘ملتمسي اللجوء يف سياق ُنظم اللجوء الفردية، الفقرة (ب) 
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ءات اللجـوء وخـالل   كما ينبغي للدول األطراف ضمان القيام على مدار كامـل إجـرا    - ٤٨
عملية إدماج احلاصالت على مركز الالجئ، بتوفري مستوى معيشـة الئـق، مبـا يف ذلـك مكـان      
ــس، واخلــدمات       ــة، واملالب ــق الصــحية، واألغذي ــق الصــرف الصــحي واملراف ــة آمــن، ومراف إقام

ــة الضــرورية، وكــذلك   ــرزق، وفــرص العمــل مللتمســات اللجــوء    أســباب كســباالجتماعي ال
  .)٤٧(توفري آليات مالئمة للرصد ورفع الشكاوى يف مرافق االستقبال والالجئات؛ مع

بــأن التمــاس اللجــوء لــيس عمــال غــري   اوينبغــي للــدول األطــراف اإلقــرار يف تشــريعاهت   - ٤٩
االحتجـاز) بسـبب دخـوهلن    ب يف ذلـك مشروع، وأنه ينبغي عدم معاقبة ملتمسات اللجوء (مبـا  

من أنفسهن إىل السلطات دون إبطـاء وأبـدين   إذا ما قدَّ أو بقائهن يف البلد بصورة غري قانونية،
. وكقاعـدة عامـة، ينبغـي جتنـب     )٤٨(هن بصـورة غـري قانونيـة   ئربر دخـوهلن أو بقـا  سببا وجيهـا يُـ  

املرضعات، الالئـي لـديهن احتياجـات خاصـة؛ وال ينبغـي احتجـاز       األمهات احتجاز احلوامل و
تقـرر  الوحيـدة الكفيلـة بلـم مشـل األسـرة، و      ذلك هو الوسـيلة كان إال إذا  ناألطفال مع أمهاهت

حقــق مصــاحل الطفــل علــى أفضــل وجــه. كمــا ينبغــي النظــر يف بــدائل االحتجــاز، ومنــها    أنــه ُي
اصــة لــدى عــدم خبإطــالق الســراح بشــروط أو بــدوهنا، يف كــل حالــة مــن احلــاالت الفرديــة، و

  للنساء أو لألسر أو لكليهما. ستقلةوجود مرافق م
راعـي اجلانـب اجلنسـاين    األطراف وضع ضمانات يف إجراءات اللجوء ُتوينبغي للدول   - ٥٠

وعـدم التمييـز؛    سـاواة هبدف كفالة متكني ملتمسات اللجوء من عرض حاالهتن على أسـاس امل 
  كما ينبغي للدول األطراف ضمان ما يلي:

منح ملتمسات اللجوء احلق يف تقدمي طلـب مسـتقل بصـدد اللجـوء، وإجـراء        (أ)  
، بغيـة  الـذكور  معهـن يف هـذا اخلصـوص، دون وجـود أي مـن أفـراد األسـرة        لةستقمقابالت م

  إتاحة الفرصة هلن لعرض حاالهتن؛
تزويــد ملتمســات اللجــوء مبعلومــات عــن املرحلــة الــيت وصــلت إليهــا عمليــة      (ب)  

البت، وكيفية احلصول على تلك املعلومات، إضافة إىل تزويدهن باملشورة القانونية، بالطريقـة  
اليت يفهمنها؛ كما ينبغي إعالمهن حبقهن يف أن تتوىل إنـاث إجـراء املقابلـة معهـن وأداء     واللغة 

  الترمجة الشفوية هلن، وتوفري ذلك هلن عند الطلب؛
حصول ملتمسات اللجوء على متثيل قانوين يتسم بالكفاءة قبـل املقابلـة األوليـة      (ج)  

أن سـاعدة القانونيـة جمانـا. كمـا يـتعني      م هلـن، عنـد الضـرورة، امل   بصدد اللجـوء. وينبغـي أن ُتقـدَّ   
__________ 

 .٣(ج) و (و) و  ٢اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املواد   )٤٧(  

 .٣١املادة املتعلقة مبركز الالجئني،  ١٩٥١اتفاقية عام   )٤٨(  
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لفتيات غري املصحوبات أو املنفصالت عن أسرهن ممثل قانوين يتمتع بالكفاءة املهنيـة،  ُيخصص ل
  .)٤٩(ساعدهن خالل إجراءات اللجوء ويضمن حتقيق مصاحلهن على أفضل وجهوقيِّم ُي

ي اجلانـــب راعــ وإجـــراءات ُت تقنيــات جـــرون املقــابالت ب ُيالــذين  أن يســتعني    (د)  
شـدة   مـن  ضـاعف ، وغري ذلك مـن دواعـي التمييـز واحلرمـان املتقاطعـة الـيت تُ      سناجلنساين، وال

  انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض هلا الالجئات وملتمسات اللجوء؛
، مبا يف هتيئة بيئة داعمة خالل املقابلة كي تتمكن مقدمة الطلب من سرد حكايتها  (هـ)  

اصــة بالنســبة للناجيــات مــن الصــدمات،  وخباحلساســة والشخصــية،  الكشــف عــن املعلومــات  ذلــك
  والتعذيب أو سوء املعاملة أو كليهما، والعنف اجلنسي؛ مع ختصيص وقت كاف إلجراء املقابالت؛

مـة الطلـب إىل   قدِّضـطر مُ رعاية الطفل خالل املقابالت كـي ال تُ خدمة إتاحة   (و)  
  م أطفاهلا؛عرض مطلبها، الذي يتضمن معلومات حساسة، أما

عادة عبء عـرض حالتـها   هي اليت تتحمل أن ملتمسة اللجوء على الرغم من   (ز)  
ع وزَّاليت تطلب فيها اللجوء، فإن واجب التأكد من مجيع احلقـائق املتصـلة باحلالـة وتقييمهـا مُـ     

قبــول طلبــات لوال ينبغــي أن يســتند املســتوى األدىن  .مــة الطلــب ومــن يتــوىل فحصــهقدِّبــني ُم
لوجــود خــوف لــه مــا يــربره لــدى  ســبب معقــول تــرجيح إىل االحتمــاالت، وإمنــا إىل اللجــوء 

  ؛هتاداعإأهنا ستتعرض له عند من مة الطلب من االضطهاد، أو قدُِّم
ــع       (ح)   يف بعــض احلــاالت قــد يعــود األمــر إىل فــاحص الطلــب يف االســتعانة جبمي

م للطلــب، ويشــمل ذلــك  الوســائل املتاحــة لديــه الكفيلــة باســتخراج الــدليل الضــروري الــداع  
مجـع معلومـات عـن اجلانـب اجلنسـاين وحقـوق اإلنسـان مـن مصـادر حكوميـة وغـري            و تماسال

  ؛صليبلد األالحكومية موثوق هبا يف 
ــا يف          (ط)   ــدى تأخره ــب ل ــة الطل ــدم مصــداقية مقدم ــا بع ــي احلكــم تلقائي وال ينبغ

ألحـداث املسـببة   الكشف، خالل إجراءات اللجوء، عن تعرضـها للعنـف اجلنسـي وغـريه مـن ا     
ن العزوف عن حتديد املدى احلقيقـي لالضـطهاد الـذي تعرضـت لـه، أو الـذي       أللصدمات. إذ 

العـار أو الوصـمة أو الصـدمة. وينبغـي أن تكـون      اإلحسـاس ب ختشى التعرض له، قد يرجـع إىل  
 املتعلقـة  قـرارات طـالع أفـراد أسـرة املـرأة بـدون إذن منـها علـى اإل       ااملمارسة املعتادة هـي عـدم   

  بسرية املقابالت، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة منها؛

__________ 

بشأن معاملة األطفال غري املصـحوبني واملنفصـلني خـارج بلـدهم      ٦جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم انظر   )٤٩(  
؛ واللجنة التنفيذية لربنامج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ٣٩و  ٣٦و  ٣٣و  ٢١ات األصلي، الفقر
 ’.٨‘بشأن األطفال املعرضني للمخاطر، الفقرة (ز)  )،٥٨-(د ١٠٧االستنتاج رقم 
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االجتماعية، وغـري   -املشورة النفسية خدمات تقدمي إتاحة آليات اإلحالة إىل   (ي)  
  ذلك من خدمات الدعم عند الضرورة، قبل وبعد املقابلة املتعلقة باللجوء؛

ن يكـون لـدى   ، وينبغي أربراًلدى رفض الطلب، جيب أن يكون قرار البت ُم  (ك)  
  مة الطلب القدرة على الطعن يف ذلك القرار أمام هيئة خمتصة؛قدُِّم

مــن بلــد  نإعــادة الالجئــات طوعــا إىل بلــداهن تميف ســياق احللــول الدائمــة، يــ  (ل)  
اللجوء وإعادة إدماجهن بأمان بصورة كرمية مع ضمان أمـن الالجئـة مـن الوجهـة االجتماعيـة      

مـة الطلـب إدمـاج    قدِّمبركـز الالجـئ ملُ  تعتـرف  ن الـدول الـيت   . وينبغي أن تضـم )٥٠(واالقتصادية
  كرمية. تها معاملةوعدم التمييز ومعامل ساواةاملرأة حمليا على أساس امل

    
تطبيق عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني على عمليات البت يف منح اجلنسـية    -  خامسا  

  وانعدام اجلنسية
  

  تعليقات عامة  - ألف  
ــة   - ٥١ ــة االتفاقي ــة   ضــمن أداة جوهري ــة املبذول ــود الدولي ــدام   ملأدوات اجله ــع حــاالت انع ن

يتعلـق   اجلنسية وخفض تلك احلاالت، حيث إهنا تـؤثر بوجـه خـاص يف النسـاء والفتيـات فيمـا      
االتفاقية محاية مساواة املرأة يف مسـائل اجلنسـية محايـة تامـة.      قتضي. وت)٥١(باحلقوق يف اجلنسية

وين بـني الشـخص والدولـة وتتسـم بأمهيـة بالغـة يف ضـمان املشـاركة         قـان الرباط الواجلنسية هي 
التامة يف اجملتمع. واجلنسية أيضا عنصر ال غىن عنه يف ضمان ممارسة احلقـوق األخـرى والتمتـع    
هبا، مبا يف ذلك احلق يف دخول أراضي الدولـة واإلقامـة فيهـا بصـفة دائمـة والعـودة إىل الدولـة        

تمتـع املـرأة بكامـل نطـاق حقـوق      لمن االتفاقية عنصرا ضـروريا   ٩ادة ل املمثِّمن اخلارج. لذا ُت
اإلنسان. ويف حني أن حقوق اإلنسان ينبغي أن يتمتـع هبـا كـل فـرد، بغـض النظـر عـن وضـعه         

املمارسـة العمليـة شـرطا مسـبقا مـن شـروط       آونة كـثرية يف   اجلنسية يفُتعدُّ من حيث اجلنسية، 

__________ 

 )، بشــأن٦١-(د ١٠٩التنفيذيــة لربنــامج مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني، االســتنتاج رقــم    اللجنــة   )٥٠(  
 حاالت الالجئني املطوَّلة.

) مـن االتفاقيـة املتعلقـة مبركـز     ١( ١ُيعرَّف الشخص عدمي اجلنسـية مبوجـب القـانون الـدويل العـريف، ويف املـادة         )٥١(  
. وقـد  ”ال تعتربه أي دولة من رعاياها لدى إعمال القانون الساري لـديها “األشخاص عدميي اجلنسية بأنه من 

ُيشــكل جــزءا مــن  ١٩٥٤) مــن اتفاقيــة عــام ١( ١ أن التعريــف الــوارد يف املــادة اعتــربت جلنــة القــانون الــدويل
انظــر أيضــا مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون    ).٤٩، الفصــل الرابــع، الفقــرة  A/61/10القــانون الــدويل العــريف ( 

خاص املتعلقـة مبركـز األشـ    ١٩٥٤دليل بشأن محاية األشخاص عدميي اجلنسية: مبوجب اتفاقيـة عـام   الالجئني، 
 ).٢٠١٤(جنيف، عدميي اجلنسية 
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ضـاعف  دون اجلنسـية، تتعـرض الفتيـات والنسـاء لتمييـز مُ     بـ والتمتع حبقوق اإلنسان األساسية. 
  عدميات اجلنسية. وألدولة لغري رعايا بسبب نوع جنسهن ولكوهنن 

لــة للرجــل يف ) مــن االتفاقيــة علــى أن للمــرأة نفــس احلقــوق املخوَّ ٢( ٩وتــنص املــادة   - ٥٢
يفعلـه   ق، وعمـا اكتساب اجلنسية واالحتفاظ هبا أو تغيريها، بغض النظر عـن الـزواج أو الطـال   

يف نقل جنسيتهن إىل أبنـائهن مبقتضـى ذات   وفقا لالتفاقية زوجها جبنسيته. وللنساء أيضا احلق 
  يف بلدهن األصلي أو خارجه. نَّالشروط املخولة ألزواجهن، سواء كُ

 ،)٥٢(وعندما تكون النساء والفتيات عدميات اجلنسية من غري رعايا الدول أو مواطنيهـا   - ٥٣
حـرمن  حرمن من حق التصويت أو الترشح للمناصب العامة، وقد ُيضن للتهميش وُيفإهنن يتعر

من إمكانية احلصول على املنافع العامة، أو اختيار مكان السكن أو حرية التنقل، وكذلك مـن  
إمكانيــة احلصــول علــى شــىت احلقــوق واملنــافع الــيت حيصــل عليهــا الرعايــا، مبــا يشــمل احلــق يف   

  صحية أو امللكية أو فرص العمل.التعليم أو الرعاية ال
ن أالتمييز ضد املـرأة يف قـوانني اجلنسـية بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر. إذ         ارسوقد ُمي  - ٥٤

األحكام التشريعية اليت تبدو حمايدة من الناحية اجلنسانية قد ُتحدث عند املمارسـة تـأثريا سـلبيا    
زال من املرجح أن تكـون املـرأة أكثـر     وغري متناسب يف مدى متتع املرأة باحلق يف اجلنسية. وما

إىل جنسـية الـزوج األجـنيب، ولـذا فهـي      لدى الزواج بأجنيب من الرجل ميال إىل تغيري جنسيتها 
تسـتلزم  تتـيح هلـا أو   رضة خلطر انعدام اجلنسية حال وجـود ثغـرة يف تشـريعات اجلنسـية     أكثر ُع

أو تلقـي تأكيـدات باكتسـاهبا.    منها التخلي عن جنسيتها األصلية دون اكتساب جنسية الزوج 
يف آن واحــد يف كــثري مــن قــوانني اجلنســية مــن احتمــال انعــدام    ةنســيازدواج اجلحظــر  ويزيــد

اجلنســية. ويف كــثري مــن احلــاالت، ال ُيســمح للمــرأة بنقــل جنســيتها إىل زوجهــا األجــنيب.          
ا يف متتـع املـرأة   حـدث أثـرا كـبريا وضـار    اجلنساين يف قوانني اجلنسية ُياجلنسي وبرح التمييز  وما

ا يف قـوانني وممارسـات   قائمـ يزال التباين بني اجلنسـني   . والاملتعلقة هبم وأبنائها حبقوق اإلنسان
صــبح املــرأة عدميــة فضــي إىل أن ُتُي ميكــن أناجلنسـية املعمــول هبــا يف عــدد كــبري مــن البلــدان، و 

عـدميي اجلنسـية لـدى منـع      صـبح األبنـاء  اجلنسية. وقد يؤدي أيضا التباين بني اجلنسـني إىل أن يُ 
، ميكــن أن أمهــم مــن نقــل جنســيتها إىل أبنائهــا علــى قــدم املســاواة مــع األب. وهبــذه الطريقــة  

  .)٥٣( بعد جيل جيالتطال انعدام اجلنسية  دورة من فضي التمييز ضد املرأة إىلُي
قـد   بصورة غـري مباشـرة، ألهنـا    وقد يدخل أيضا التمييز ضد املرأة يف مقتضيات التجنس  - ٥٥

تستلزم شروطا أو معايري قد يكون استيفاء املرأة هلا أصعب من استيفاء الرجـل، مـن قبيـل إتقـان     
__________ 

 للداللة على نفس املعىن. ”املواطنة“و  ”اجلنسية“ُتستعمل اللفظتان   )٥٢(  

بشأن انعدام اجلنسية: ضمان حق كـل طفـل    ٤املبدأ التوجيهي رقم “مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،   )٥٣(  
 ه).أعال ٦(انظر احلاشية  ١٥-١٣، الفقرات ”يف اكتساب جنسية
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سـبق أن  اجلنسـية الـيت    ةعدميـ مبـا يف ذلـك   لغة الدولة املضيفة الذي قد يكون أصعب على املـرأة،  
وهنـاك  . نظـامي يف احلصـول علـى التعلـيم ال    اقهللتمتع حب، من معوقات ُتعاين التز ، أو ماعانت

االقتصادي أو حيازة ممتلكـات قـد يكـون الوفـاء     الذايت مقتضيات أخرى أيضا من قبيل االكتفاء 
فضي حاالت انعدام اجلنسية عقب الزواج بأجنيب واحلاجة هبا أصعب على النساء كأفراد. وقد ُت

رجــل أعــاله، إىل اعتمــاد املــرأة علــى ال ٥٤يف الفقــرة كمــا ذُكــر إىل الوفــاء مبقتضــيات التجــنس، 
  الستغالل.متزايد لاقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ولغويا، ومن مث تعريضها خلطر 

ويرتبط أيضـا تسـجيل املواليـد ارتباطـا وثيقـا بتمتـع املـرأة وأبنائهـا بـاحلق يف اجلنسـية.             - ٥٦
اجلنســية إمــا علــى أســاس   هوفر دلــيال علــى هويــة الشــخص واكتســاب ن تســجيل املواليــد يـُـ أ إذ

غالبــا مــا جيعــل التمييــز غــري املباشــر   ،أو حمــل الــوالدة. ويف املمارســة العمليــة جنســية الوالــدين 
اصــة غــري املتزوجــات، تســجيل وخبواملمارســات الثقافيــة والفقــر مــن الصــعب علــى األمهــات، 

أبنائهن على قدم املساواة مع األب. وقد يعوق عدم تسجيل والدة الطفـل متتـع الطفـل الفعلـي     
، منها احلق يف اجلنسية واحلق يف اكتساب اسم وهويـة، واملسـاواة   هاأو يلغي بطائفة من احلقوق
  القانونية. العتراف باألهليةأمام القانون، وا

التمييــز إىل عجــز املــرأة وأبنائهــا عــن    قائمــة علــىفضــي القــوانني واملمارســات ال وقــد ُت  - ٥٧
اجلنسية قد تواجـه  ثبت هويتهم وجنسيتهم. ويف غياب الدليل على اهلوية واحلصول على وثائق ُت

املرأة وأبناؤها قيودا على حرية التنقل، ومشاكل يف إمكانية احلصول علـى احلمايـة الدبلوماسـية،    
هنايـة املطـاف   ممـا ُيفضـي يف   وطول أمد االحتجاز انتظارا للبت يف الدليل علـى اهلويـة واجلنسـية،    

  ي اجلنسية.عدميبذلك صبحون دولة من رعاياها وُيأي حالة ال تعتربهم فيها إىل 
قــوِّض ، ُي)٥٤(ويف ضـوء األمهيـة البالغــة للجنسـية يف مشــاركة املـرأة بالكامــل يف اجملتمـع       - ٥٨

مـن االتفاقيـة،    ٩الـدول األطـراف علـى املـادة     بعـض  العدد الكبري مـن التحفظـات الـيت قـدمها     
يف  وطبيعة تلك التحفظات، هدف االتفاقية والغرض منها. واحلقوق يف اجلنسية وعـدم التمييـز  

عـزز تكـافؤ املـرأة بصـدد     ، الـيت تُ )٥٥(الكثري من الصكوك الدولية األخـرى عـن حقـوق اإلنسـان    
حدثـه مـن أثـر قـانوين.     تلـك التحفظـات ومـا تُ    حةمـدى صـ  مسـألة  ثري أيضا احلق يف اجلنسية، ُت

أو علـى األقـل تضـييق     ٩الحظ اللجنة باهتمام االجتاه صوب سحب التحفظات على املـادة  وُت
ات، وما يتصل بذلك من اجتاه الـدول األطـراف حنـو تطبيـق املسـاواة الرمسيـة بـني        تلك التحفظ

اصـة انعـدام   وخبالرجل واملرأة يف قوانني اجلنسية، ومـن مث خفـض خطـر تعـرض املـرأة للتمييـز،       
  اجلنسية بني النساء وأبنائهن.

__________ 

 .٦، الفقرة ٢١انظر التوصية العامة رقم   )٥٤(  

 ٣و  ٢؛ والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، املـواد        ١٥اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة   )٥٥(  
؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصـري،  ٧؛ واتفاقية حقوق الطفل، املادة ٢٦و  ٢٤ و

؛ واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال       ١٨؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املـادة  ٥املادة 
 .٢٩املهاجرين وأفراد أسرهم، املادة 
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  تعليقات على مواد حمددة من االتفاقية  - باء  

تغيريهـا   وأاملرأة باحلق يف اكتسـاب اجلنسـية   تتمتع ية على أن من االتفاق ٩تنص املادة   - ٥٩
ت اللجنـة  فسـر االحتفاظ هبا، وأن تنقل جنسيتها إىل أبنائها على قدم املساواة مع الرجـل. و  وأ

  .)٥٦(على الزوج أيضا يسري بأنه ذلك احلق 
أجنيب، فضـي تلقائيـا الـزواج بـ    ) من الدول األطراف ضـمان أال يُ ١( ٩املادة قتضي وت  - ٦٠
تغيري الزوج للجنسية خالل الزواج، إىل تغـيري جنسـية الزوجـة، ممـا جيعلـها عدميـة اجلنسـية         الو
لقـوانني واملمارسـات   لنتيجـة  كصبح املرأة عدمية اجلنسية يفرض عليها جنسية الزوج. وقد ُت أو

عنـد الـزواج   واليت حيدث مبقتضاها، على سـبيل املثـال، فقـدان املـرأة جلنسـيتها تلقائيـا        يةالتمييز
ــ هــابــأجنيب، وعــدم قــدرهتا علــى اكتســاب جنســية زوج   الزواج؛ أو عنــد قيــام الــزوج بتغــيري  ب

  وفاته؛ أو عند انتهاء الزواج بالطالق.عند أو  عندما يصبح عدمي اجلنسيةجنسيته أو 
مـع  املـرأة   مسـاواة ) من االتفاقية من الـدول األطـراف أن تضـمن    ٢( ٩املادة  قتضيوت  - ٦١

ــا. إذ  يف  حلــقيف االرجــل  ــا    أنقــل جنســيتها إىل أبنائه ــدول األطــراف بالتزاماهت ــاء ال ن عــدم وف
ض األبنـاء خلطـر انعـدام اجلنسـية. ومتثـل قـوانني اجلنسـية الـيت تسـمح          عرِّ) ُي٢( ٩مبوجب املادة 

صـبح األبنـاء عـدميي    ُيوقـد  )، ٢( ٩باكتساب اجلنسية من خالل األب فحسب إخالال باملـادة  
  اجلنسية يف حالة:

  كون األب عدمي اجلنسية؛  (أ)  
ــه يف       (ب)   ــأن ينقــل جنســيته إىل أبنائ عــدم مســاح القــوانني الســارية يف بلــد األب ب

  ظروف معينة، من قبيل والدة الطفل يف اخلارج؛
  عدم معرفة أب الطفل أو عدم زواجه باألم وقت والدة الطفل؛  (ج)  
نقـل جنسـيته أو احلصـول    عجز األب عن اسـتيفاء اخلطـوات اإلداريـة الالزمـة ل      (د)  

عـن   ه قسـرا على الدليل عليها لنقلها إىل أبنائه ألسباب منها، على سبيل املثال، وفاته، أو انفصـال 
  غري ذلك من املتطلبات؛ الوفاء بأسرته، أو عجزه عن تقدمي مستندات يصعب استيفاؤها، أو 

نقـل جنسـيته    مكنـه مـن  عدم رغبة األب يف استيفاء اخلطـوات اإلداريـة الـيت تُ     (هـ)  
احلصـــول علـــى الـــدليل عليهـــا لنقلـــها إىل أبنائـــه ألســـباب منـــها، علـــى ســـبيل املثـــال،            أو

  ألسرة.ل  هجره

__________ 

  )٥٦(  CEDAW/C/KWT/CO/3-4 ٣٧، الفقرة. 
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من االتفاقية أيضا حـق املـرأة يف االسـتفادة، علـى قـدم املسـاواة        ٣إىل  ١وتدعم املواد   - ٦٢
ذا اخلصـوص  عرقل التمييز ضد املـرأة يف هـ  مع الرجل، من التجنس لصاحلها وصاحل زوجها. وُي

عندما تعجز املـرأة عـن نقـل جنسـيتها إىل      قولذات ال قدصخفض حاالت انعدام اجلنسية. وي
نعــدام اجلنســية يف حالــة والدة أخــرى الذلــك أيضــا خمــاطر  لــقعــدمي اجلنســية. وقــد خي هــازوج

  الزوجية.إطار األطفال خارج 
  

  توصيات حمددة  - جيم  
ألطـراف بـأن تتخـذ اخلطـوات التاليـة، إن مل      وصـي اللجنـة الـدول ا   ، ُتبقيف ضوء ما س  - ٦٣

  :بالفعل تكن قد اختذهتا
هنــا ال تتوافــق أمــن االتفاقيــة وســحبها حيــث  ٩مراجعــة حتفظاهتــا علــى املــادة   (أ)  

مــن  ٢مبقتضــى الفقــرة فهــي غــري مســموح هبــا  هــدف االتفاقيــة والغــرض منــها، ومــن مث    مــع
  ؛)٥٧(٢٨  املادة

بـني املـرأة    سـاواة املكفالـة  نسية وإصالحها هبدف اجلها املتعلقة بمراجعة قوانين  (ب)  
هبــا، ومتكــني النســاء مــن نقــل      واالحتفــاظوالرجــل فيمــا خيــص اكتســاب اجلنســية وتغيريهــا      

ــة أي عوائــق أمــام تنفيــذ هــذه      ــائهن وإىل أزواجهــن األجانــب، وضــمان إزال جنســيتهن إىل أبن
  من االتفاقية؛ ٩و  ٣إىل  ١للمواد  تاماالقوانني على أرض الواقع، امتثاال 

اجلنسـية تلقائيـا عنـد الـزواج،     املـرأة  اكتسـاب  نص علـى  إبطال القوانني اليت تـ   (ج)  
  للجنسية نتيجة تغريات يف احلالة الزواجية أو يف جنسية زوجها؛ افقداهن  أو

مـن أجـنيب، ولألبنـاء     هـا لـدى زواج للمرأة النظر يف السماح بازدواج اجلنسية   (د)  
الـيت   ةيـ ونالقانالـنظم  فضـي فيهـا   الزواج، ال سيما يف احلـاالت الـيت قـد تُ   املولودين يف إطار هذا 

  تنص على ازدواج اجلنسية إىل انعدام اجلنسية؛
احليلولة دون حدوث انعدام اجلنسية من خالل األحكام التشريعية الـيت جتعـل     (هـ)  

مـرأة  ح للجنسـية أخـرى أو اكتسـاهبا، والسـما     مـل فقدان اجلنسية أو التخلي عنها مشـروطا حب 
  اجلنسية، بسبب غياب تلك الضمانات، بإعادة اكتساب اجلنسية؛ ةعدمي تاليت أصبح
ــزت  (و)   ــالتطورات األخــرية يف القــوانني والسياســات الــيت متــنح املــرأة     عزي الــوعي ب
مــع الرجــل تتــيح هلــا اكتســاب اجلنســية أو تغيريهــا أو االحتفــاظ هبــا، أو الــيت   ســاويةحقوقــا مت

  نقل جنسيتها إىل أبنائها وزوجها األجنيب؛ ن املرأة منمكُِّت
__________ 

 .٢٨؛ ورقم ٢٠؛ ورقم ٤التوصيات العامة رقم   )٥٧(  
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معاجلة التمييز غري املباشر يف قوانني اجلنسية، الذي ينشـأ، علـى سـبيل املثـال،       (ز)  
أصـعب مـن    ةالعمليـ مارسـة  ا يف املهلـ املرأة  استيفاءمن خالل مقتضيات التجنس اليت قد يكون 

  ا؛هلالرجل استيفاء 
املتعلقة مبركـز األشـخاص عـدميي اجلنسـية،      ١٩٥٤على اتفاقية عام  صديقالت  (ح)  

  ؛أو االنضمام إليها املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١واتفاقية عام 
فضـي إىل حرمـان املـرأة مـن جنسـيتها      االمتناع عن اعتماد وتنفيذ أي تدابري ُت  (ط)  

  وجتعلها عدمية اجلنسية؛
ئني فيما تقوم بـه مـن أعمـال    التعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج  (ي)  

تستهدف حتديد حـاالت انعـدام اجلنسـية وخفضـها ومنـع حـدوثها ومحايـة األشـخاص عـدميي          
  اصة النساء؛وخباجلنسية، 
ــوع فة علــى أســاس  صــنَّمجــع إحصــاءات مُ   (ك)   اجلــنس عــن األشــخاص عــدميي   ن

  اجلنسية داخل أراضي كل منها وحتليل تلك اإلحصاءات وإتاحتها؛
النسـاء والفتيـات يف احلصـول علـى وثـائق       لكفالـة مسـاواة  دابري فعالـة  تنفيذ تـ   (ل)  

  إثبات اجلنسية؛يف ذلك اهلوية، مبا 
ــام، يف   الالزمــة لتــدابري الاختــاذ   (م)   تســجيل مجيــع املواليــد يف الوقــت املالئــم والقي

نـها،  كـل م إقلـيم  اصـة يف األمـاكن الريفيـة والنائيـة مـن      وخبتـدابري للتوعيـة،    اختاذالصدد، ب هذا
ذاهتــا واســتفادة الفتيــات مــن احلقــوق  طفــالبأمهيــة تســجيل املواليــد ضــمانا لتســجيل مجيــع األ 

  لفتيان.ل  املتاحة
  


